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االحتالل يعلن تل ارميدة 
منطقة »عسكرية مغلقة«

الخليل/ االستقالل: 
أعل���ن جي���ش االحتالل، مس���اء ام���س الثالثاء، 
حي تل ارميدة وس���ط الخليل منطقة عس���كرية 
مغلقة. وأفادت مصادر محلية، أن قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي أعلن���ت حي ت���ل ارمي���دة منطقة 
عسكرية مغلقة مساء اأمس، مع بدء توافد مئات 
المستوطنين إلى المنطقة التي ستشهد افتتاح 
حديقة أثرية. يذكر أن، سلطات االحتالل كشفت 

خالل األع���وام القليلة الماضية حديقة أثرية في 
المنطق���ة الت���ي نصبت فيها الخيمة، وحس���ب 
المس���تندات التاريخية يعتبر ح���ي تل الرميدة 
من أقدم المناطق المأهولة بالس���كان في العالم، 
وهي محمية حسب قرار »اليونسكو«، الذي اعتبر 
البلدة القديمة وال مسجد االبراهيمي والمناطق 
المحيط���ة بها مناطق تراثية أثرية فلس���طينية 

يجب حمايتها، والحفاظ عليها.

غزة/ سماح المبحوح: 
في خطوة جديدة تمهد لالنقالب على القانون الفلسطيني 
األساسي وتعمق حده المناكفات السياسية بين الشعب 

الفلس���طيني ومؤسس���اته الرس���مية ، دعا 
المجلس الثوري لحركة فتح المجلس المركزي 

فصائل: مسيرات العودة تحقق أهدافها وتجني ثمارها 
غزة/ دعاء الحطاب:

منذ بدء مس���يرات العودة الس���لمّية على ط���ول الحدود 
الش���رقية لقطاع غزة نهاية م���ارس الماضي، لم يتوقف 
االحتالل من الُمراهنة على فش���لها وتوقفها دون تحقيق 

أهدافه���ا، معتق���دًا أن همجيت���ه وقوت���ه المميتة ضد 
المتظاهرين الُعزل، وتجنيده جيشًا إعالميًا لبث االشاعات 

بصفوف المواطنين، س���ُيرهبهم ويردعهم 
عن المشاركة بها، إال أن النتائج جاءت مخالفة 

غزة/ محمود عمر:
زي���ارة الوف���د المصري إلى قط���اع غزة أم���س، تحمل في 
طياتها إنذارًا اس���تثنائيًا يش���ير إل���ى أن غزة تقف على 

مفت���رق طريقي���ن ال ثالث لهم���ا، هما طريق 
مصالحة حقيقية تس���تند على تقديم حلول 

رضوان لـ »االستقالل«: تهديدات االحتالل لغزة
 لن ترهب شعبنا ومسيرات العودة مستمرة

غزة/ قاسم األغا: 
أك���د القيادي في حرك���ة المقاومة اإلس���المية 
)حماس( إس���ماعيل رضوان، أن تهديدات قادة 
"اإلس���رائيلي" بش���ن عدوان عسكري  االحتالل 

واسع النطاق ضد قطاع غزة لن ترهب أبناء شعبنا 
الفلسطيني، واصًفا تلك التهديدات ب�"الخرقاء". 

ل�"االس���تقالل":"  رض���وان  وق���ال 
ليس���ت  القطاع  التهدي���دات ض���د 

االحتالل يقتحم »الخان األحمر« 
وُيجــرف شــوارع بمحيطــه

محكمة فلسطينية تصدر قرارًا بمنع 
االحتالل من هدم »الخان األحمر«

الجهاد: االقتتال 
العبثي في  مخيمات 
لبنان يجب أن يتوقف

عشرات المستوطنين يقتحمون 
األقصى وسط قيود مشددة

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش���رات المس���توطنين المتطرفي���ن وعناصر من مخاب���رات االحتالل 

اإلسرائيلي أمس الثالثاء المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة 
بحراسة أمنية مشددة. وأغلقت شرطة االحتالل الساعة الحادية عشر 

وقفة تطالب بنصرة األسرى وتحذر
من خطورة وضع خضر عدنان

غزة/ دعاء الحطاب:
طالب مشاركون في وقفة تضامنية مع األسير المضرب 
عن الطعام خضر عدنان بتحرك رس���مي ومؤسس���اتي 

فلس���طيني وعربي لوض���ع حد لجرائ���م االحتالل بحق 
األس���رى في س���جونه، محذرين من خطورة 
الوضع الصحي لألس���ير عدنان المضرب عن 

غزة أمام مفترق 
طرق.. إما المصالحة 

أو الحــرب ؟

 دعوة »المركزي« 
لحل التشريعي.. 
إفالس سياسي 

دير البلح/ اال�ستقالل: 
اأ�سي��ب 7 متظاهري��ن بعد ع�سر اأم���ص بر�سا�ص قوات 
االحتالل االإ�سرائيلي خالل مواجهات عنيفة اندلعت 
�س��رق مدين��ة دي��ر البل��ح و�س��ط قط��اع غ��زة، عق��ب 

جن��اح ع�س��رات ال�سب��ان يف اخرتاق ال�سي��اج االأمني مع 
فل�سطني املحتلة ع��ام 1948. واندلعت املواجهات بني 
ال�سب��ان الفل�سطيني��ني وجن��ود االحت��الل بالقرب من 
موقع "النمر" الع�سكري �س��رق املدينة. وقالت م�سادر 

حملي��ة: اإن ال�سب��ان جنح��وا يف اقتحام بواب��ة املوقع 
الع�سكري وقاموا بفتح البوابة احلديدية رغم �سعوبة 

فتحه��ا، بالتزام��ن م��ع اإط��الق االحت��الل 
الر�سا�ص احلي وقنابل الغاز بكثافة.

7 إصابات شرق دير البلح والشبان يزيلون بوابة عسكرية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذك���رت مصادر إعالمية عبرية بعد عصر ام���س الثالثاء أن 8 حرائق 
اندلعت في "غالف غزة" نتيجة سقوط وسائل حارقة من قطاع غزة.

 8  حرائق بمستوطنات غالف 
غزة بفعل بالونات حارقة

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم���ت قوات االحت���الل اإلس���رائيلي أمس، تجم���ع الخان األحمر ش���رقي 

القدس المحتلة، وش���رعت بأعمال تجريف لش���وارع وس���احات في 
22محيط التجمع. وأفادت هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان بأن قوة 

22

حكومة الحمدالله 
تستهجن إدخال 

مساعدات لغزة

مواطنون يت�سدون لقوات االحتالل خالل اقتحامها جتمع اخلان االأحمر �سرقي القد�ص اأم�ص      
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بيروت/ االستقالل:
استنكر ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان، إحسان عطايا، 
ما وصفه باالقتتال العبثي، في إش���ارة إلى االشتباكات الدائرة 
في مخيم المي���ة ومية لالجئين الفلس���طينيين جنوب لبنان، 

مطالبًا بوقف االقتتال فورًا.
وق���ال عطايا، في كلمة له في الوقف���ة التي أقيمت ظهر أمس 
الثالثاء، في دار الندوة ف���ي العاصمة اللبنانية بيروت تضامنًا 
مع "األسرى المضربين عن الطعام وإجالاًل ألرواح شهداء مسيرة 
العودة": "نحن ال نناشد وال نطالب بمجرد وقف إطالق الرصاص، 
بل نقول إن ما يجري يخدم صفقة القرن، ويخدم مؤامرة تصفية 

القضية الفلسطينية".
وخاط���ب المتقاتلين قائاًل: "لتكفوا عن إط���الق الرصاص على 
بعضكم وعلى أهلنا ومخيماتنا وعلى بيوت اآلمنين، ولتوجهوا 
هذا السالح إلى العدو الصهيوني"، مضيفًا "المطلوب اليوم أن 
نقف وقفة جادة في مواجهة المؤامرات التي تحاك لتش���ريد 
اهلن���ا وطردهم وإبعادهم ليس من المخيمات وحدها، بل ومن 

داخل فلسطين أيضًا".
وح���ول التضامن مع األس���رى، قال عطايا: "إنن���ا حين نتضامن 
مع أس���رانا فإننا نتضام���ن مع الحرية وم���ع الكرامة، ونتضامن 
م���ع أهلنا وتضحيات جليل���ة ال يعرفها وال ي���درك معناها وال 
طعمها إال أولئك الذين ذاقوا طعم زنازين االحتالل الصهيوني 

والمعتقالت الصهيونية، وعرف معنى االعتقال في الس���جون 
الصهيونية".

ولفت إلى أن "هذا التضامن يأتي في وقت تنش���ط فيه صفقة 
القرن والمؤامرات الكب���رى التي تحاك ضد أمتنا وضد قضيتنا 
المركزية في فلسطين، وفي وقت تتصاعد فيه مسيرات العودة 

الكبرى التي تقف صامدة أمام محاوالت إنهائها وكسرها".
وش���ّدد عطايا على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية باتت مطلبًا 
"ُيطالب به الجميع"، وقال: "لقد أطلق أميننا العام مبادرة جس���ر 
العب���ور؛ فليتفض���ل الجميع إليه���ا، لننتقل م���ن حالة العبث 
السياس���ي واللغو إلى حال���ة الوحدة الوطنية"، في إش���ارة إلى 
المبادرة الت���ي أطلقها أمين عام حركة الجهاد اإلس���المي في 

فلسطين، زياد النخالة، لرأب االنقسام.
وتوجه عطايا إلى األسرى بالقول: "إننا ال نقف لنوجه التحية لكم 
فقط.، بل نقول" انتم عنوان النصر، وعنوان كرامة األمة، وعنوان 
تحرير فلس���طين"،مضيفا: "أولئك الذي���ن يقبعون في زنازين 

االحتالل ال يمكن االستهانة بتضحياتهم".
وتوجه بالتحية والدعم إلى مس���يرات الع���ودة وإلى كل الذين 
ارتقوا ش���هداء ونزفت دماؤهم لتحرير فلسطين، وإلى األبطال 
الذين ينف���ذون العمليات ضد الع���دو الصهيوني في الضفة 
المحتل���ة وفي األراضي المحتلة ع���ام 1948، وإلى أهالي الخان 

األحمر على تضحياتهم وصمودهم.

القدس المحتلة / االستقالل:
في س���ابقة هي األولى م���ن نوعها، 
أص���درت محكمة فلس���طينية أمس 
الثالث���اء، "قراًرا مس���تعجاًل بحضور 
االحت���الل  يمن���ع  واح���د"،  فري���ق 
اإلس���رائيلي من القيام بكافة أعمال 
التص���رف واله���دم والترحيل على 
أراضي قرية "الخان األحمر" ش���رقي 

القدس المحتلة.
وتقدم بالطلب المحاميان بسام بحر 
وجمعة أبو رميس، ممثالن عن قرية 
بالهدم  المه���ددة  األحم���ر"  "الخان 
والترحيل، ضد رئيس وزراء االحتالل 
بنيامي���ن نتنياه���و ووزير جيش���ه 
أفيغ���دور ليبرم���ان واإلدارة المدنية 

اإلسرائيلية.
المس���تدعى  بمنع  الق���رار  ويقضي 
ضدهم ومن يأتمر بأمرهم من القيام 
بأعمال التصرف في قطع أراضي في 
الخان األحمر "موضوع الطلب" س���واء 
أكانت تتعلق بأعمال جرف أو هدم أو 
إزالة أو تدمير او ترحيل بكافة أنواعه.

وسطرت المحكمة كتاًبا بذلك لشرطة 
ضواح���ي القدس المحتل���ة من أجل 
اتخ���اذ الالزم من إج���راءات قانونية، 
بحق من ص���در الحكم ضدهم أو من 

يأتمر بأمرهم.
وت���رأس محكم���ة بداية بي���ت لحم 
جنوب���ي الضف���ة الغربي���ة المحتلة 
القاض���ي محمد العجلون���ي، وأصدر 

القرار وفًقا ألح���كام المادة 102 من 
قانون األصول المدنية والتجارية، في 

مواجهة المستدعى ضدهم.
وقال المحامي بحر إن "أي تصرف ضد 
السكان المدنيين في هذه القرية هو 
انته���اك التفاقيات جنيف، ويعتبر 
جريمة ح���رب يعاقب عليها القانون 
الدول���ي ال���ذي يمنع نقل الس���كان 

المدنيين".
وذكر أن "ميثاق روما األساس���ي في 
الم���ادة 7 أكد عل���ى أن نقل وترحيل 
أماك���ن  م���ن  المدنيي���ن  الس���كان 

سكناهم والتهجير القسري لهم هو 
جريمة ضد اإلنسانية يعاقب عليها 

القانون".
وأكد بح���ر أن دول���ة االحتالل عليها 
االلتزام بكافة المواثيق والمعاهدات 
الدولية وكاف���ة االتفاقيات الموقعة 

عليها في حماية السكان المدنيين.
ويتواص���ل االعتص���ام المفتوح مع 
أهالي في الخان األحمر، على أراضي 
القرية، وس���ط حضور وتضامن على 

المستويين الوطني والدولي.
وس���بق أن ق���ررت المحكم���ة العليا 

اإلس���رائيلية في مايو الماضي هدم 
القرية، التي تضم مدرسة تخدم 170 

طالًبا، من عدة أماكن في المنطقة.
وفي األول من أكتوبر الجاري، انتهت 
س���لطات  الت���ي حددتها  المهل���ة 
االحتالل ألهالي الخان األحمر، إلخالء 

وهدم منازلهم ذاتًيا.
وكانت المحكمة العليا اإلس���رائيلية 
رفضت ف���ي الخامس من س���بتمبر 
الماضي، التماًس���ا ضد إخالء سكان 
“الخان” وتهجيرهم، وأقرت بهدمه 

خالل أسبوع.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عشرات المس���توطنين المتطرفين 
وعناصر من مخابرات االحتالل اإلس���رائيلي 
أمس الثالثاء المسجد األقصى المبارك من 

باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة.
وأغلقت ش���رطة االحتالل الس���اعة الحادية 
عشر من صباح يوم أمس باب المغاربة، عقب 
انتهاء فت���رة االقتحامات الصباحية لهؤالء 
المتطرفين، وتوفي���ر الحماية الكاملة لهم 

أثناء تجولهم في باحات األقصى.
العام���ة واإلعالم  العالقات  وأفاد مس���ؤول 
بدائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة 
ف���راس الدبس، بأن 52 مس���توطًنا و10 من 
عناصر مخابرات االحتالل اقتحموا المسجد 
األقص���ى، ونظموا جوالت اس���تفزازية في 
باحات���ه، وس���ط تلقيه���م ش���روحات عن 

"الهيكل" المزعوم.
وفرضت ش����رطة االحتالل قيوًدا على دخول 

المصلي����ن لألقص����ى، واحتج����زت بع����ض 
هوياتهم الشخصية عند األبواب، وسلمتهم 
عوًض����ا عنها ورقة تحمل اس����م الباب ورقمه 

ليستلموها بعد مغادرة المسجد.
ويتع���رض المس���جد األقص���ى يومًيا )عدا 
الجمع���ة والس���بت( لسلس���لة انتهاكات 
واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات 
اليهودية المتطرفة وعلى فترتين صباحية 

ومسائية.

محكمة فلسطينية تصدر قرارًا بمنع االحتالل من هدم »الخان األحمر«

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس 
المطران عطا الله حنا: إن مدينة القدس المحتلة 
تمر بأوضاع كارثية مأساوية غير مسبوقة وغير 
معهودة، ويسعى االحتالل اإلسرائيلي لتمرير 
مش���اريعه وأجنداته فيها مستغاًل انقساماتنا 
الداخلي���ة والحالة العربي���ة المترهلة واالنحياز 

األمريكي والغربي.
وأضاف حنا لدى اس���تقباله ي���وم أمس الثالثاء 
وفًدا م���ن مخيم بالطة أن" الق���دس تضيع من 
بي���ن أيدينا يومًا بعد يوم، إذ نلحظ في كل يوم 
مش���اريع احتاللي���ة جدي���دة، فالمدينة تتغير 
بشكل سريع وكأن االحتالل يعمل في سباق مع 
الزمن ويريد أن يغير كل شيء فيها، وأن يطمس 

معالمها ويزور تاريخها ويغير مالمحها".
وأردف قائاًل: "يؤسفنا ويحزننا أن هنالك بعًضا 
من أولئ���ك الذين باعوا ضميره���م وانتماءهم 
ووطنهم بحفنة م���ن دوالرات الخيانة والعمالة، 
فهؤالء يسربون أوقافنا وعقاراتنا بطرق ملتوية 
وبأس���اليب معه���ودة وغير معه���ودة، وهؤالء 

أحدثوا ضرًرا فادًحا للقدس".

وأشار إلى أن هذه الظاهرة موجودة في المدينة 
منذ عامي 1948 و1967، لكننا نلحظ في اآلونة 
األخيرة بأن هنالك تس���ريبات خطيرة لعقارات 

وأوقاف بطرق غير مسبوقة وغير معهودة.
وتابع "لذلك وجب علينا كفلسطينيين أن نكون 
ف���ي خندق واح���د، وأن نعمل مًعا وس���وًيا على 
إفشال هذه المؤامرات التي تستهدف القدس 
س���واء كان هذا من س���لطات االحتالل بش���كل 
مباشر أو من قبل وكالئها وعمالئها ومرتزقتها 

بشكل غير مباشر".
وأك���د أن الق���دس في خطر كبي���ر ووجب علينا 
جميعًا أن نوحد صفوفنا لكي ندافع عن مدينتنا 
وعاصمتنا حاضنة أهم مقدس���اتنا المسيحية 

واإلسالمية.
وأوضح أنه ل����م يعد كافًيا االكتف����اء ببيانات 
الشجب واالس����تنكار، وال التنديد بالتسريبات 
والبيوعات والصفقات المش����بوهة التي تتم 
في وض����ح النهار، بل يج����ب أن تكون هنالك 
خطوات عملية لوق����ف هذه الجرائم المرتكبة 
بحق مدين����ة القدس ومقدس����اتها وأوقافها 

وأبناء شعبها.

الجهاد: االقتتال العبثي في

 مخيمات لبنان يجب أن يتوقف

»حنا«: القدس تمر بأوضاع

 كارثية مأساوية غير مسبوقة

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعت���دى حراس المحكم���ة المركزية اإلس���رائيلية غربي القدس المحتلة، على األس���ير 

المقدسي حربي الرجبي )15 عاًما( بالضرب المبرح، داخل مبنى المحكمة.
ونقل مركز معلومات وادي حلوة عن نضال الرجبي والد الفتى حربي أن حراس المحكمة 
اعتدوا عل���ى نجله بالضرب المبرح فور خروجه من قاعة المحكمة المركزية بعد س���حبه 

باتجاه المصعد، وسمعت العائلة أصوات الضرب وصراخ نجله.
وأضاف أنه "عند خروج نجله من باب المصعد حمله الحراس وتم نقله إلى غرفة االنتظار 
ثم إلى س���يارة نقل األسرى-البوسطة"، موضحًا أنه توجه فور االعتداء على نجله لقاضي 

المحكمة وأخبره باالعتداء على نجله، إال أن األخير لم يكترث لما جرى.
ولف���ت إل���ى أن نجله أبلغ محاميه خالل الجلس���ة بأنه أصيب بحالة إغماء في س���يارة 
"البوس���طة" ولم يأخذ ال���دواء الالزم، وه���و يعاني من مرض الس���كري وبحاجة إلبرة 
األنسولين، وبدت عليه خالل الجلسة عالمات التعب واإلرهاق، مشيًرا إلى أن المحامي 

أبلغ بدوره القاضي.
وأش���ار إلى أن نجله اعتقل في تموز الماضي من منزله في بلدة سلوان، وقدمت له الئحة 
اتهام، ويقبع حالًيا في سجن مجدو، مؤكدًا على حاجة نجله للمراقبة الطبية الدائمة من 

طبيب مختص بالسكري والرعاية المستمرة بسبب معاناته من مرض السكري.
وم���ّدد قاضي المحكمة الفتى حربي لتاريخ 2018/11/1، كما س���تعقد له جلس���ة يوم 

االثنين القادم للنظر بطلب اإلفراج عنه بشرط الحبس المنزلي.

القاهرة/ االستقالل:
 قال وزير األوقاف والش���ؤون الدينية الش���يخ يوسف ادعيس، إن االنتهاكات 
اليومية التي يتعرض لها المس���جد األقصى المب���ارك، والمتمثلة باقتحامات 
المس���توطنين واالعتداءات على حراس���ه، وطالب العلم، والمرابطين فيه، إنما 
ه���ي محاولة إلحالل موطئ قدم لهم في المس���جد المب���ارك، ونتيجة للصمت 
العربي واإلسالمي تجاه هذه االنتهاكات. وأكد ادعيس، في كلمته أمام المؤتمر 
العالمي الرابع لألمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء في العالم، والذي تعقده دار 
اإلفتاء المصرية، وتس���تمر أعماله على مدار 3 أي���ام تحت عنوان "التجديد في 
الفتوى بين النظرية والتطبيق"، على ضرورة ضبط عملية الفتوى، لكي نتمكن 

من مواجهة ما يهدد األمَن والسلَم من أفكار متطرفة ال تمت إلى ديننا بصلة.
 ويناقش المؤتمر قضايا األصول المنهجية لفقه النوازل، واألصول المنهجية 
للتجدي���د في الفتوى، وضوابط اإلفتاء في قضايا حقوق اإلنس���ان، واإلفتاء في 
المس���تجدات الطبية، وضوابط اإلفتاء في المس���تجدات االقتصادية، وقضايا 

الشأن العام والدولة، بمشاركة مفتين وعلماء ومؤسسات دينية من 73 دولة.

ادعيس: ما يتعرض له عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى وسط قيود مشددة
»األقصى« من انتهاكات نتيجة 

الصمت العربي واإلسالمي

حراس محكمة االحتالل يعتدون 
بالضرب المبرح على أسير مقدسي
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ومن المق����رر أن يلتقي الوفد المصري 
قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله 
اليوم لبح����ث المصالحة ومحاولة كبح 
جماح رئيس الس����لطة محمود عباس 
ال����ذي يتجهز لف����رض حزمة عقوبات 
جدي����دة ضد غزة، فيما س����يزور الوفد 
المصري )تل أبيب( للقاء المس����ؤولين 

اإلسرائيليين لبحث التهدئة.

زيارة ا�ستثنائية
ويق����ول مصدر مس����ؤول ف����ي حركة 
إن  "االس����تقالل"،  لصحيف����ة  حماس 
الوفود التي دخلت قط����اع غزة أمس، 
هي وفود اعتيادية وتدخل غزة بشكل 
مستمر لإلشراف على مشاريعها التي 
تموله����ا بغزة، وبعض الش����خصيات 
الدولي����ة التي دخلت تقي����م في غزة 
أساس����ًا منذ فترة وتتنقل بين الضفة 

وغزة بحكم عملها.
وأوضح أن الزيارة االس����تثنائية التي 

حدثت أمس كانت زيارة الوفد األمني 
المصري إل����ى غزة، وقال: "التقى الوفد 
المصري قي����ادات الحركة بغزة، وبحثا 
سبل المصالحة والتهدئة، ولكن الوفد 
حمل معه هذه المرة رسالة إسرائيلية 
شديدة اللهجة تطالب بوقف مسيرات 
العودة وكسر الحصار ووقف محاوالت 

اختراق الحدود".
ولفت المص����در النظر إل����ى أن قيادة 
حم����اس ج����ددت تأكيده����ا للوف����د 
المصري أن ما يمارس����ه الشعب على 
الحدود الشرقية لغزة يصب في إطار 
الت����ي تعد حقًا  الش����عبية  المقاومة 
مكفواًل للفلسطينيين، وأن وقف هذه 
المسيرات ال يمكن أن يكون بالتهديد 

والنار.
وأضاف: "الوفد المصري حاول الضغط 
عل����ى حماس لوقف هذه المس����يرات 
مؤقتًا لفترة تستمر ثالثة أشهر، ولكن 
حماس رفضت األم����ر وطالبت بإنهاء 

فوري للحصار اإلس����رائيلي المفروض 
على غزة".

وبّين المصدر أن مهمة الوفد المصري 
كانت تتمثل في تهدئة األوضاع بغزة 
وعدم االنجرار وراء حرب موس����عة ضد 
غزة وف����ي ذات الوق����ت االندفاع قدمًا 
في ملف المصالحة من خالل ممارسة 
ضغوط على رئيس الس����لطة محمود 
عباس بعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية 

ضد غزة.
وتاب����ع: "إن حماس تقدر عاليًا الجهود 
المصرية الهادفة لمنع حرب محتملة 
ولتحقي����ق المصالحة الفلس����طينية، 
ولكن ردنا كان واضح����ًا وصريحًا على 
الرسالة اإلسرائيلية، لن تتوقف مسيرة 
العودة حتى كسر الحصار، وإذا سلكت 
"إس����رائيل" طريق العدوان فالمقاومة 
قادرة على الرد والصمود ألشهر طويلة 
وتكبيد الجيش الصهيوني الخسائر 

الكبيرة". 

ال طريق ثالث
ويق���ول المحل���ل السياس���ي طالل 
عوكل، إن زيارة الوفد األمني المصري 
إلى غزة، ينذر بأن ش���يئًا استثنائيًا 
س���يحدث في قطاع غزة في القريب 
العاجل، فإما مصالحة فلسطينية أو 

حرب حقيقية.
وأوضح عوكل ل�"االس����تقالل" أن مصر 
تحاول جاهدة تأخير أو منع اندالع هذه 
الحرب، من خالل تهدئة المس����ؤولين 
اإلس����رائيليين وكب����ح جماحهم ضد 
غزة بع����د التهدي����دات األخيرة التي 
أطلقتها حكومة االحتالل والتي حملت 
تصريحات جادة وحازمة تفيد بوجود 
ني����ة حقيقية ل����دى االحتالل بش����ن 

عدوان جديد ضد غزة.
وبّين أن مصر تؤمن تمامًا أنه ال بديل 
عن هذه الحرب س����وى المصالحة وأن 
دون تحقيق المصالحة فإن المنطقة 
ذاهبة بال شك نحو مواجهة عسكرية 

كبيرة، "األمر الذي يفس����ر إصرار مصر 
عل����ى المصالح����ة رغم م����ا تحمله من 

مشكالت ومعيقات كبيرة".
ولفت ع����وكل النظر إل����ى أن التحدي 
الحقيقي أمام الوفد المصري هو قدرته 
على إجبار رئيس السلطة عباس لوقف 
عقوباته الجديدة ضد غزة، خاصة في 
ظل توجه منظمة التحرير الفلسطينية 
نحو حل المجلس التشريعي والذهاب 
نحو انتخابات فلس����طينية دون قطاع 

غزة.
وتابع: "إذا استمرت المصالحة بالفشل، 
وفشلت مصر في إحباط عقوبات عباس 
ضد غزة، فإن المسار األخير أمام مصر 
لمنع مواجهة قد تك����ون حتمية هو، 
الذهاب بكل قوة إلى تهدئة بين غزة 
الفلسطينية،  الس����لطة  واالحتالل بال 
وهو األمر الذي ل����ن ينجح دون رعاية 
ودع����م دوليين بش����كل كام����ل لهذه 

التهدئة.

زيارة الوفد المصري 

غزة أمام مفترق طرق.. إما المصالحة أو الحرب ؟

مصدر في حماس: الوفد المصري ضغط لوقف المسيرات مؤقتًا ولكن الحركة رفضت 

غزة/ حممود عمر:
زيارة الوفد امل�سري اإىل قطاع غزة اأم�س، حتمل 

يف طياتها اإنذارًا ا�ستثنائيًا ي�سري اإىل اأن غزة تقف 
على مفرتق طريقني ال ثالث لهما، هما طريق 
م�ساحلة حقيقية ت�ستند على تقدمي حلواًل 

واقعية لكافة املعيقات اأمامها، اأو طريق احلرب 
بني غزة »اإ�سرائيل« التي بدت اأكرث ن�سوجًا من 
اأي وقت م�سى. ودخل قطاع غزة اأم�س خم�سة 
وفود اأجنبية وعربية، وهي وفد من امل�سوؤولني 
االأملانيني يرتاأ�سهم ال�سفري االأملاين يف رام اهلل، 
ووفد اآخر من بنك التنمية االأملاين، ووفد من 

االحتاد االأوروبي، ووفد من برنامج االأمم املتحدة 
االإمنائي )undp(، فيما دخل غزة يف وقت 

الحق وفد اأمني م�سري يرتاأ�سه م�سوؤول امللف 
الفل�سطيني يف املخابرات العامة امل�سرية اللواء 

اأحمد عبد اخلالق.

غزة/ قاسم األغا: 
أكد القي���ادي في حركة المقاومة اإلس���المية 
)حماس( إسماعيل رضوان، أن تهديدات قادة 
االحتالل "اإلس���رائيلي" بش���ن عدوان عسكري 
واس���ع النطاق ضد قطاع غزة ل���ن ترهب أبناء 
شعبنا الفلس���طيني، واصًفا تلك التهديدات 

ب�"الخرقاء". 
وقال رضوان ل�"االس���تقالل":" التهديدات ضد 
القطاع ليس���ت بالجديدة، وهي خرقاء ال قيمة 
لها، ونح���ذر االحتالل من ارت���كاب أّية حماقة 
جديدة )عدوان(؛ ألنها س���تكون وب���ااًل عليه"، 
مش���ددا على أن مس���يرات العودة لن تتوقف 
حتى تحقق أهدافها، بما في ذلك كسر حصار 

غزة، دون قيد أو شرط.
كما ش���دد عل���ى أن "حم���اس" "ل���ن ُتقايض 
المسيرات ب�ش���يء من السوالر أو الدوالر"، وفق 
تعبيره، مش���يًرا إلى تواصل الحراك اإلقليمي 

والدولي ألجل رفع الحصار.
إلى ذل���ك، رحّب بزيارة الوف���د األمني المصري 

لقطاع غزة، رافًضا الكش���ف عن الملفات التي 
ستبحثها قيادة حركة "حماس" مع الوفد.

وظهر أمس الثالثاء، وص���ل القطاع، عبر حاجز 
بيت حانون شمالي غزة، وفد أمني مصري يرأسه 
مس���ؤول الملف الفلسطيني بجهاز المخابرات 

العامة اللواء أحمد عبد الخالق.
وعّب���ر القي���ادي ب� "حم���اس" عن أمل���ه في أن 
ينجح الوفد بتحقي���ق المصالحة الوطنية في 
أسرع وقت، داعًيا رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عّب���اس إلى االلتزام بما وصفه "المدخل 

الطبيعي" لتحقيقها.
وأض���اف: "يعني ذل���ك التزام عّب���اس باتفاق 
 2017 بي���روت  ومخرج���ات   ،2011 القاه���رة 
)تحضيري���ة المجلس الوطن���ي(، وكذلك رفع 
العقوب���ات الظالم���ة التي تفرضها الس���لطة 
عن غزة، والذهاب نحو تش���كيل حكومة وحدة 
وطنية، ومجلس وطني مّوحد، وانتخابات عاّمة 
)رئاس���ية، تش���ريعية، مجلس وطني لمنظمة 

التحرير(". 

وعد تهديدات الس���لطة المتتالية ضد حركة 
"حماس" ودعوة الرئيس عّباس، األحد الماضي، 
خالل ترؤس���ه اجتماع���ًا ل�"ث���وري حركة فتح" 
برام الله، المجلس المرك���زي لمنظمة التحرير 
إلى حل المجلس التش���ريعي بمثابة "تكريس 

لالنقسام".
وق���ال: "هكذا إج���راء مناف ومخال���ف للقانون 
األساسي الفلس���طيني، فالمجلس التشريعي 
صاحب الوالية وهو من يملك حل نفس���ه، وال 
يجوز لرئيس أو غيره الذهاب نحو حّل المجلس".

وكان���ت حركتا "فتح" و"حم���اس" وّقعتا  ب� 12 
أكتوب���ر/ تش���رين أول 2017، اتفاًقا لتطبيق 
بن���ود المصالحة في القاه���رة برعاية مصرية، 
تم بموجبه تس���ليم حركة "حم���اس" الوزارات 
والهيئات والمعاب���ر كافة بالقطاع إلى حكومة 
الوفاق الوطن���ي، وإعادة المئ���ات من موظفي 
السلطة القدامى لوزاراتهم هناك، فيما بقيت 
مشكلتا الجباية الداخلية وملف موظفي حكومة 
"حماس" السابقة عقبتين أمام إنهاء االنقسام.

رضوان لـ »االستقالل«: تهديدات االحتالل
 لغزة لن ترهب شعبنا ومسيرات العودة مستمرة
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ومن المق����رر أن يلتقي الوفد المصري 
قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله 
اليوم لبح����ث المصالحة ومحاولة كبح 
جماح رئيس الس����لطة محمود عباس 
ال����ذي يتجهز لف����رض حزمة عقوبات 
جدي����دة ضد غزة، فيما س����يزور الوفد 
المصري )تل أبيب( للقاء المس����ؤولين 

اإلسرائيليين لبحث التهدئة.

زيارة ا�ستثنائية
ويق����ول مصدر مس����ؤول ف����ي حركة 
إن  "االس����تقالل"،  لصحيف����ة  حماس 
الوفود التي دخلت قط����اع غزة أمس، 
هي وفود اعتيادية وتدخل غزة بشكل 
مستمر لإلشراف على مشاريعها التي 
تموله����ا بغزة، وبعض الش����خصيات 
الدولي����ة التي دخلت تقي����م في غزة 
أساس����ًا منذ فترة وتتنقل بين الضفة 

وغزة بحكم عملها.
وأوضح أن الزيارة االس����تثنائية التي 

حدثت أمس كانت زيارة الوفد األمني 
المصري إل����ى غزة، وقال: "التقى الوفد 
المصري قي����ادات الحركة بغزة، وبحثا 
سبل المصالحة والتهدئة، ولكن الوفد 
حمل معه هذه المرة رسالة إسرائيلية 
شديدة اللهجة تطالب بوقف مسيرات 
العودة وكسر الحصار ووقف محاوالت 

اختراق الحدود".
ولفت المص����در النظر إل����ى أن قيادة 
حم����اس ج����ددت تأكيده����ا للوف����د 
المصري أن ما يمارس����ه الشعب على 
الحدود الشرقية لغزة يصب في إطار 
الت����ي تعد حقًا  الش����عبية  المقاومة 
مكفواًل للفلسطينيين، وأن وقف هذه 
المسيرات ال يمكن أن يكون بالتهديد 

والنار.
وأضاف: "الوفد المصري حاول الضغط 
عل����ى حماس لوقف هذه المس����يرات 
مؤقتًا لفترة تستمر ثالثة أشهر، ولكن 
حماس رفضت األم����ر وطالبت بإنهاء 

فوري للحصار اإلس����رائيلي المفروض 
على غزة".

وبّين المصدر أن مهمة الوفد المصري 
كانت تتمثل في تهدئة األوضاع بغزة 
وعدم االنجرار وراء حرب موس����عة ضد 
غزة وف����ي ذات الوق����ت االندفاع قدمًا 
في ملف المصالحة من خالل ممارسة 
ضغوط على رئيس الس����لطة محمود 
عباس بعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية 

ضد غزة.
وتاب����ع: "إن حماس تقدر عاليًا الجهود 
المصرية الهادفة لمنع حرب محتملة 
ولتحقي����ق المصالحة الفلس����طينية، 
ولكن ردنا كان واضح����ًا وصريحًا على 
الرسالة اإلسرائيلية، لن تتوقف مسيرة 
العودة حتى كسر الحصار، وإذا سلكت 
"إس����رائيل" طريق العدوان فالمقاومة 
قادرة على الرد والصمود ألشهر طويلة 
وتكبيد الجيش الصهيوني الخسائر 

الكبيرة". 

ال طريق ثالث
ويق���ول المحل���ل السياس���ي طالل 
عوكل، إن زيارة الوفد األمني المصري 
إلى غزة، ينذر بأن ش���يئًا استثنائيًا 
س���يحدث في قطاع غزة في القريب 
العاجل، فإما مصالحة فلسطينية أو 

حرب حقيقية.
وأوضح عوكل ل�"االس����تقالل" أن مصر 
تحاول جاهدة تأخير أو منع اندالع هذه 
الحرب، من خالل تهدئة المس����ؤولين 
اإلس����رائيليين وكب����ح جماحهم ضد 
غزة بع����د التهدي����دات األخيرة التي 
أطلقتها حكومة االحتالل والتي حملت 
تصريحات جادة وحازمة تفيد بوجود 
ني����ة حقيقية ل����دى االحتالل بش����ن 

عدوان جديد ضد غزة.
وبّين أن مصر تؤمن تمامًا أنه ال بديل 
عن هذه الحرب س����وى المصالحة وأن 
دون تحقيق المصالحة فإن المنطقة 
ذاهبة بال شك نحو مواجهة عسكرية 

كبيرة، "األمر الذي يفس����ر إصرار مصر 
عل����ى المصالح����ة رغم م����ا تحمله من 

مشكالت ومعيقات كبيرة".
ولفت ع����وكل النظر إل����ى أن التحدي 
الحقيقي أمام الوفد المصري هو قدرته 
على إجبار رئيس السلطة عباس لوقف 
عقوباته الجديدة ضد غزة، خاصة في 
ظل توجه منظمة التحرير الفلسطينية 
نحو حل المجلس التشريعي والذهاب 
نحو انتخابات فلس����طينية دون قطاع 

غزة.
وتابع: "إذا استمرت المصالحة بالفشل، 
وفشلت مصر في إحباط عقوبات عباس 
ضد غزة، فإن المسار األخير أمام مصر 
لمنع مواجهة قد تك����ون حتمية هو، 
الذهاب بكل قوة إلى تهدئة بين غزة 
الفلسطينية،  الس����لطة  واالحتالل بال 
وهو األمر الذي ل����ن ينجح دون رعاية 
ودع����م دوليين بش����كل كام����ل لهذه 

التهدئة.

زيارة الوفد المصري 

غزة أمام مفترق طرق.. إما المصالحة أو الحرب ؟

مصدر في حماس: الوفد المصري ضغط لوقف المسيرات مؤقتًا ولكن الحركة رفضت 

غزة/ حممود عمر:
زيارة الوفد امل�سري اإىل قطاع غزة اأم�س، حتمل 

يف طياتها اإنذارًا ا�ستثنائيًا ي�سري اإىل اأن غزة تقف 
على مفرتق طريقني ال ثالث لهما، هما طريق 
م�ساحلة حقيقية ت�ستند على تقدمي حلواًل 

واقعية لكافة املعيقات اأمامها، اأو طريق احلرب 
بني غزة »اإ�سرائيل« التي بدت اأكرث ن�سوجًا من 
اأي وقت م�سى. ودخل قطاع غزة اأم�س خم�سة 
وفود اأجنبية وعربية، وهي وفد من امل�سوؤولني 
االأملانيني يرتاأ�سهم ال�سفري االأملاين يف رام اهلل، 
ووفد اآخر من بنك التنمية االأملاين، ووفد من 

االحتاد االأوروبي، ووفد من برنامج االأمم املتحدة 
االإمنائي )undp(، فيما دخل غزة يف وقت 

الحق وفد اأمني م�سري يرتاأ�سه م�سوؤول امللف 
الفل�سطيني يف املخابرات العامة امل�سرية اللواء 

اأحمد عبد اخلالق.

غزة/ قاسم األغا: 
أكد القي���ادي في حركة المقاومة اإلس���المية 
)حماس( إسماعيل رضوان، أن تهديدات قادة 
االحتالل "اإلس���رائيلي" بش���ن عدوان عسكري 
واس���ع النطاق ضد قطاع غزة ل���ن ترهب أبناء 
شعبنا الفلس���طيني، واصًفا تلك التهديدات 

ب�"الخرقاء". 
وقال رضوان ل�"االس���تقالل":" التهديدات ضد 
القطاع ليس���ت بالجديدة، وهي خرقاء ال قيمة 
لها، ونح���ذر االحتالل من ارت���كاب أّية حماقة 
جديدة )عدوان(؛ ألنها س���تكون وب���ااًل عليه"، 
مش���ددا على أن مس���يرات العودة لن تتوقف 
حتى تحقق أهدافها، بما في ذلك كسر حصار 

غزة، دون قيد أو شرط.
كما ش���دد عل���ى أن "حم���اس" "ل���ن ُتقايض 
المسيرات ب�ش���يء من السوالر أو الدوالر"، وفق 
تعبيره، مش���يًرا إلى تواصل الحراك اإلقليمي 

والدولي ألجل رفع الحصار.
إلى ذل���ك، رحّب بزيارة الوف���د األمني المصري 

لقطاع غزة، رافًضا الكش���ف عن الملفات التي 
ستبحثها قيادة حركة "حماس" مع الوفد.

وظهر أمس الثالثاء، وص���ل القطاع، عبر حاجز 
بيت حانون شمالي غزة، وفد أمني مصري يرأسه 
مس���ؤول الملف الفلسطيني بجهاز المخابرات 

العامة اللواء أحمد عبد الخالق.
وعّب���ر القي���ادي ب� "حم���اس" عن أمل���ه في أن 
ينجح الوفد بتحقي���ق المصالحة الوطنية في 
أسرع وقت، داعًيا رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عّب���اس إلى االلتزام بما وصفه "المدخل 

الطبيعي" لتحقيقها.
وأض���اف: "يعني ذل���ك التزام عّب���اس باتفاق 
 2017 بي���روت  ومخرج���ات   ،2011 القاه���رة 
)تحضيري���ة المجلس الوطن���ي(، وكذلك رفع 
العقوب���ات الظالم���ة التي تفرضها الس���لطة 
عن غزة، والذهاب نحو تش���كيل حكومة وحدة 
وطنية، ومجلس وطني مّوحد، وانتخابات عاّمة 
)رئاس���ية، تش���ريعية، مجلس وطني لمنظمة 

التحرير(". 

وعد تهديدات الس���لطة المتتالية ضد حركة 
"حماس" ودعوة الرئيس عّباس، األحد الماضي، 
خالل ترؤس���ه اجتماع���ًا ل�"ث���وري حركة فتح" 
برام الله، المجلس المرك���زي لمنظمة التحرير 
إلى حل المجلس التش���ريعي بمثابة "تكريس 

لالنقسام".
وق���ال: "هكذا إج���راء مناف ومخال���ف للقانون 
األساسي الفلس���طيني، فالمجلس التشريعي 
صاحب الوالية وهو من يملك حل نفس���ه، وال 
يجوز لرئيس أو غيره الذهاب نحو حّل المجلس".

وكان���ت حركتا "فتح" و"حم���اس" وّقعتا  ب� 12 
أكتوب���ر/ تش���رين أول 2017، اتفاًقا لتطبيق 
بن���ود المصالحة في القاه���رة برعاية مصرية، 
تم بموجبه تس���ليم حركة "حم���اس" الوزارات 
والهيئات والمعاب���ر كافة بالقطاع إلى حكومة 
الوفاق الوطن���ي، وإعادة المئ���ات من موظفي 
السلطة القدامى لوزاراتهم هناك، فيما بقيت 
مشكلتا الجباية الداخلية وملف موظفي حكومة 
"حماس" السابقة عقبتين أمام إنهاء االنقسام.

رضوان لـ »االستقالل«: تهديدات االحتالل
 لغزة لن ترهب شعبنا ومسيرات العودة مستمرة



22 222األربعاء    صفر         هـ    أكتوبر         م22 2 222

وأعلنت وس���ائل إع���ام عبري���ة، االثنين 
الماضي، عن رحيل أول عائلة مستوطنين 
من مستوطنة "كيرم ش���الوم" في غاف 
غ���زة، بفعل مظاه���رات مس���يرة العودة 

والدخان الكثيف قرب الحدود.
واعتب���ر الموق���ع 0404 العب���ري الذي 
أورد الخب���ر، هذا الرحيل مؤش���ر لعدم 
األمان من المس���توطنين بحكومتهم 

وجيشهم.
واشار إلى ما أسماه ب�"المشاكل الصحية 
الخطي���رة" التي يعاني منها س���كان 
"القيء  "كيرم ش���الوم"، والتي تشمل 
وصعوب���ة التنفس، نتيج���ة الحرائق 
ودخان اإلط���ارات ونتيجة لقنابل الغاز 
المس���يل للدم���وع التي تلق���ى تجاه 
الغاز  بس���حابة  ويعود  المتظاهري���ن 

مباشرة إلى الكيبوتس".
وُيذك���ر أن ق���وات االحت���ال نصبت 
الجمع���ة الماضي���ة، س���ياجًا عالي���ًا مع 
رشاش���ات مياه مثبتة علي���ه في محاولة 
مكافح���ة دخان اإلطارات التي يش���علها 
الس���ياج  الفلس���طينيون قرب  الش���بان 
الحدودي، غير أن الطريقة باءت بالفش���ل 

نتيجة الدخان الكثيف.

اإجنازات كبرية  
ويري أحم���د المدلل القي���ادي في حركة 
الجهاد اإلس���امي، أن مس���يرات العودة 
حققت إنج���ازات عظيمة من���ذ بدايتها، 
تمثلت في إعادة الحضور القوي للقضية 
الفلس���طينية على المستوى الدولي، كما 
أوجدت حراكًا عالميًا باتجاه غزة وقضاياها 
الملحة، مبينًا أن المس���يرات بدأت ُتحقق 

أهدافها الكبرى. 
وقال المدلل ل�"االس���تقال": "إن مسيرات 
العودة كان لها إنج���ازات عظيمة واليوم 
بدأت ُتحقق أهدافه���ا الكبرى، فاألدوات 
النضالي���ة التي ابتدعها الش���باب الثائر 
والوح���دات التي انبثقت عنه���ا كوحدة 
الكوش���وك، واالرباك الليل���ي، اليوم ُتجبر 
عائلة من المستوطنون بالقرب من غاف 
غزة على الرحيل وترك منازلهم، خوفًا على 

حياتهم ومستقبلهم". 
وأردف:" المس���توطنين بغ���اف غزة لم 
يعد لديهم الق���درة على تحمل الخوف 
والرعب الذي ُتسببه مسيرات العودة، وال 
تحمل المزيد من  ضربات المقاومة، فقد 
أيقنوا أكاذيب قادة االحتال وجيشهم 
بأنهم سُيوقفون المس���يرات وُيوفرون 

األمن لهم". 
وأكد أن اس���تمرار المس���يرات س���يضع 
المس���توطنين أمام خياري���ن، إما الرحيل 
أو االختن���اق بمزيٍد من االرباك النفس���ي 
والهس���تيريا الُمميتة، منوه���ًا أن الخيار 
األول هو المؤكد لكونهم يعيشون بحالة 

استنزاف مستمر.  
ولف���ت إلى أن قادة االحتال اإلس���رائيلي 
يعيشون بحالة إرباك ورعب كبيرين نتيجة 
فش���لهم بإخماد المسيرات، وهو ما يدلل 
الخافات األمنية والعس���كرية لمواجهة 
المس���يرات، والتي أكدت على ضرورة رفع 
الحصار عن غزة تارة، وتارة أخرى التهديد 

بحرب في حال فشلت الجهود. 
وبي���ن أن االحت���ال يعمل عل���ى الجانب 
النفس���ي لدى المتظاهرين بالمس���يرات 
، ويحاول إحباطهم واس���تغالهم ونشر 
اليأس في نفوس���هم، عن طريق األقام 
الصفراء والُصح���ف المأجورة التي تعمل 
على تش���ويه نضالهم و بث االش���اعات، 
كذلك يعمل جيش���ه على زي���ادة القتل 
والعنف والدماء من أجل إخافتهم وافشال 
المسيرات، لكن النتيجة جاءت على عكس 

رغبته. 

وشدد على أن الفلسطينيين نجحوا حتى 
اللحظة ف���ي مواجهة الحملة التحريضية 
اإلس���رائيلية ض���د مس���يرات الع���ودة، 
فق���د أيقنوا تمام���ًا أن المس���يرات خيار 
اس���تراتيجي ال ُيمكن التراجع عنه لحين 
تتحقق أهدافهم بفكر الحصار والعودة.  

حتقق اأهدافها 
ومن جهته، أكد ماهر مزهر عضو الهيئة 
الوطنية العليا لمس���يرات العودة وكسر 
الحصار، وعضو اللجن���ة المركزية للجبهة 
الشعبية، أن المسيرات بدأت تؤتي ُأكلها، 
وأن التضحي���ات الكبي���رة الت���ي قدمها 
الشعب الفلس���طيني والدماء التي نزفت 
من الشهداء والجرحى في ميدان العودة 
لم ُتهدر عبثًا وبدأت تحقق نتائج إيجابية. 
وقال مزهر ل�"االس���تقال":" إن مس���يرات 
العودة وكسر الحصار والتضحيات الكبيرة 
التي قدمها الغزيون طول س���ته أش���هر، 
بدأت ُتحقق أهدافها، وخير دليل ما نقلته 
وس���ائل االعام العبرية عن رحيل عائلة 
من المس���توطنين من مستوطنه " كيرم 

شالوم"، المحاذية لقطاع غزة". 
وأضاف:" االحتال كان ُيراهن على فشل 

المس���يرات وتوقفه���ا دون تحقي���ق أي 
أهداف، لك���ن النتيجة جاءت عكس���ية، 
فقد اس���تطاعت االس���تمرار بقوه وأثارت 
الرعب والخوف في قلوب المس���توطنين 
الُمقيمين بمنطقة غ���اف غزة، من خال 
الوسائل الكفاحية التي ابتدعها الشباب 

الثائر  على الحدود.
وأوضح أن مسيرات العودة أصابت السكان 
المس���توطنين بمنطقة غاف غزة بحالة 
من الذعر والهس���تيريا، خاصة بعد فشل 
قادة االحتال وجنوده���م بالتصدي لها 
وإنهائها، مما أجبر بعضهم على الرحيل، 
متوقعًا أن تش���هد الفترة القادمة رحيل 
أعداد كبيرة من المس���توطنين، وتحقيق 

مزيد من اإلنجازات لمسيرات العودة. 
النض���ال  اس���تمرار  أن  عل���ى  وش���دد 
الفلسطيني  الكفاحي وشجاعة الشباب 
باقتحام الس���ياج الفاصل، واشتباكهم 
باأليدي مع جنود االحتال، س���يزيد من 
الخ���وف والضغط على المس���توطنين، 
مم���ا يدفعه���م لزي���ادة الضغ���ط على 
الكابينت اإلسرائيلي من أجل أن يتراجع 
ع���ن اجراءات���ه الظالم���ة ضد الش���عب 

الفلسطيني ورفع الحصار. 

إخالء أول عائلة صهيونية من غالف غزة 

فصائل: مسيرات العودة تحقق أهدافها وتجني ثمارها 
غزة/ دعاء احلطاب:

منذ بدء م�سريات العودة ال�سلمّية على طول احلدود 
ال�سرقية لقطاع غزة نهاية مار�س املا�سي، مل يتوقف 

االحتالل من املُراهنة على ف�سلها وتوقفها دون 
حتقيق اأهدافها، معتقدًا اأن همجيته وقوته املميتة 

�سد املتظاهرين الُعزل، وجتنيده جي�سًا اإعالميًا لبث 
اال�ساعات ب�سفوف املواطنني، �سرُيهبهم ويردعهم عن 

امل�ساركة بها، اإال اأن النتائج جاءت خمالفًة لتوقعاته.   
وبعد نحو 30اأ�سبوعًا، بداأت م�سريات العودة حُتقق 

اأهدافها برحيل اأول عائلة م�ستوطنني من غالف 
غزة، من خالل توجيهها �سرباٍت موجعه لقادة 

االحتالل وجي�سة، �سواًء كان باجتياز املواطنني 
ال�سياج الفا�سل واال�ستباك باالأيدي مع اجلنود، 

وكذلك ا�ستعال مئات احلرائق مب�ستوطناتهم عرب 
الطائرات الورقية والبالونات احلارقة، اأو اإرباك 

امل�ستوطنني لياًل من خالل العديد من الو�سائل 
واالأدوات التي ابتدعها ال�سباب الثاأثر وباتت تق�س 

م�ساجع جي�س االحتالل وم�ستوطنيه.  

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )884 / 2018(

يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
محمد حس���ين فايز الوحيدي من س���كان غزة هوية رقم 903071819 

بصفته وكيا عن: نائل حسين فايز الوحيدي
بموجب وكالة رقم: 51013106 / 2009 الصادرة عن واشنطن 

ماحظات / رقم القسيمة القديم 34 ورقم القسيمة القديم 27
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 673 قسيمة 55 + 41 المدينة غزة الدرج
 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 
هذا اإلعان وبخاف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. 

التاريخ: 16 / 10 / 2018م

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

 رام الله / االستقال:
 تطّرقت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية في عددها 
الصادر أمس الثاثاء، إلى إطاق إحدى الشرطيات 
من "ح���رس الحدود" الرصاص صوب فلس���طيني 
بالقرب من حاجز الزعيم ش���رق مدينة القدس في 
ش���هر أيار الماضي، دون أي سبب عملي، وألحقت 

به أضرارا جسيمة.
وحس���ب الصحيفة، تم تصوير الحادث بواس���طة 
هاتف أح���د أفراد وحدة )ماح���ش(، وفي التوثيق 
ُيس���مع رجال الش���رطة، وهم يصرخون بالعربية 
على الفلس���طيني لكي يبتعد، وبعد ثوان قليلة، 
أطلقوا رصاصة إسفنجية على ظهره؛ فقط بهدف 

التسلية.
وأوضحت الصحيفة أن أفراد شرطة حرس الحدود، 
هم الذي���ن أفادوا بأن الش���رطية هي التي نفذت 
عملية إطاق النار، ولدى الش���رطة رس���الة كتبتها 

الش���رطية نفس���ها، واعترفت فيها بأنها نفذت 
العملية، وتش���تبه )ماحش( في أنه���ا طلبت من 
أصدقائها أال يتحدث���وا عن الحادث، ولذلك فإنها 

تشتبه، أيضًا، بتشويش التحقيق.
وخال النقاش حول حادث إطاق النار في محكمة 
الصلح في الق���دس، أول أمس، قال القاضي إلعاد 
بيرس���كي، إن االشتباه هو أن ش���رطية )20 عامًا(، 
أطلقت النار على مواطن من سكان الضفة الغربية، 
"عل���ى ما يبدو كن���وع من التس���لية المريبة"، وتم 
احتجازها لمدة ثاثة أيام، وإطاق سراح المشتبه 

بهم اآلخرين، وفرض قيود عليهم.
وتنفي الشرطية الشبهات ضدها، وقال محاميها 
إيتسيك كوهين أول أمس: إن "الشرطية تنكر أنها 
هي الشرطية التي نفذت إطاق العيار اإلسفنجي، 
فهي ال تظهر في ش���ريط الفيديو المتواجد في 

حوزة )ماحش( وُتصر على أن روايتها صحيحة".

»هآرتس«: مجندة إسرائيلية تطلق النار
 صوب فلسطيني بهدف التسلية

القدس المحتلة/ االستقال:
حّولت س���لطات االحت���ال اإلس���رائيلي أمس 
الثاثاء األس���ير المقدسي عدنان خالد مرتضى 
الرجبي )26 عاًما( لاعتقال اإلداري لمدة س���تة 

أشهر.
وأفاد رئيس لجنة أهالي األس���رى المقدسيين 
أمجد أبو عص���ب بأن س���لطات االحتال حولت 
األسير الرجبي من سكان البلدة القديمة بالقدس 
المحتلة، لاعتقال اإلداري بقرار من وزير الجيش 

اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان.
والرجبي أس���ير س���ابق أمضى داخل س���جون 
االحتال خمس س���نوات، وكان اعتقل قبل عدة 
أيام، ويوم أمس ت���م تحويله لاعتقال اإلداري، 

وهو متزوج منذ عدة أشهر.

تحويل أسير 
مقدسي لالعتقال 

اإلداري لمدة 6 أشهر
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الإدارة العامة للأرا�سي والعقارات
إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 

لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات
ليكون معلومًا للجميع بأن الس���يد/ نعيم سالم س���امة الدردساوي من 

سكان غزة هوية رقم / 900272527 تقدم بطلب لتصحيح اسم جده //
والمسجل خطأ في سجات الطابو بغزة باسم // محمد عبد الحميد الدردساوي  

 في القطعة 832 قسيمة 13 أراضي غزة 
إلى االسم الصحيح له // محمد عبد الحميد ابراهيم الدردساوي 

لذل���ك فإن اللجنة المختص���ة تحيط الجميع علمًا به���ذا الطلب فمن له 
اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لتسجيل 
األراض���ي والعقارات خال مدة أقصاها ثاثون يومًا من تاريخ اإلعان وإال 

فسيتم التصحيح في سجات الطابو كما هو مشار إليه في هذا اإلعان.
   16 /10  / 2018م

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

تنويه
نش���ر إعان بيع أرض باسم السيدة / س���ناء يوسف محمود الكرد في 
صحيفة االس���تقال يوم الثاثاء 2018/10/16 ، سقط سهوًا قطعة 
130 قسيمة 43 + 11 + 9 المدينة دير البلح + قطعة 144 قسيمة 41 

+ 51 المدينة دير البلح + قطعة 139 قسيمة 11 المدينة دير البلح.
لذا اقتضى التنويه

وجاء في نص البي���ان الصادر عن أعضاء 
المجل���س : " يوص���ي المجل���س الثوري 
ب���أن يقوم المجل���س المركزي  باإلجماع 
بدورته القادمة بحل المجلس التشريعي 
والدعوة إلج���راء انتخابات عامه خال عام 

من تاريخه " . 
وعلى الفور رفضت حركة حماس بش���كل 
قاطع حل المجلس التش���ريعي وجاء هذا 
الرفض على لس���ان أعضاء كتلة حماس 
البرلمانية وعلى رأسهم , رئيس المجلس 
التش���ريعي باإلنابة , أحمد بحر الذي قال 
: " إن قرارات عباس بش���أن حل المجلس 
التش���ريعي ليس لها قيمة دستورية أو 
قانونية والمجلس س���يد نفسه وعباس 

مغتصب للسلطة. "
األساس���ي  القان���ون  أن  إل���ى  يش���ار 
الفلسطيني الذي تم تعديله عام 2003 
، والذي يعد المرجعية األولى للس���لطات 
التش���ريعية والتنفيذي���ة والقضائي���ة 
الفلس���طينية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة ، لم يمنح الرئيس بالمطلق صاحية 
حل المجلس التش���ريعي الفلس���طيني 

سواء في الظروف العادية أو الطارئة . 
كما أن إقرار القانون األساسي ينطلق من 
حقيقة أن منظمة التحرير الفلس���طينية 
هي الممثل الش���رعي والوحيد للش���عب 
الفلسطيني ، ولم ينص على أن السلطة 
هي إحدى مؤسس���ات منظم���ة التحرير 
، ول���م يمن���ح المنظم���ة أي صاحية في 
تعيي���ن أو إقالة الرئي���س أو التدخل في 
عمل المجلس التشريعي فضا عن حله . 

كارثة وطنية 
د.حسن خريش���ة النائب الثاني لرئيس 
المجلس التشريعي رأى أن حل المجلس 
التش���ريعي ونقل صاحيت���ه للمجلس 

المركزي لمنظمة التحرير ، بحسب توصية 
من المجلس الث���وري لحركة فتح ، يأتي 
في إطار المناكفات السياسية، و تخريب 
متعم���د ؛ لتعميق االنقس���ام وانفصال 

قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة .
وأشار خريشة ل�"االستقال " إلى أن حركة 
فتح ليست أغلبية بالمجلس التشريعي 
لكي تقدم على هكذا اقتراح ، فضا على 
أن مواد القانون األساس���ي الفلسطيني 
تنص على أن المجلس التشريعي واليته 
ممتدة لحين تسلم مجلس تشريعي آخر 
الوالية، كما حدث بع���د اجراء االنتخابات 

في عام 2006.
وأض���اف:" كان م���ن المفت���رض، أن يتم 

الدع���وة النتخاب���ات قريب���ة ، دون ح���ل 
المجلس التشريعي ، ألن جميع مؤسسات 
السلطة الفلس���طينية مغيبة ، والحديث 
عن حل هو حل للسلطة ، وحل للرئيس 
عباس، وبالتالي ال أحد يمتلك شرعية ، 
والتشريعي هو الجسم الشرعي الوحيد 
الفلس���طينية  الش���رعية  من  المتبقي 
، حس���ب القان���ون األساس���ي ، لذا فا 
الرئي���س وال أحد غيره ، يمتلك قرار حل 

المجلس"  .
ورأى أن  المجل���س التش���ريعي س���يد 
نفسه وال أحد يمتلك الحق بحله أو اتخاذ 
أي إج���راء آخر بحقه ، كما يحق للمجلس 
التش���ريعي إذا امتلك ثلث���ي أعضائه 

تغير القانون األساسي ، مشددًا على أن 
ما دعا له المجلس الثوري كارثة وطنية، 
إذ ال يمك���ن تطبي���ق ما دعا ل���ه، لعدم 
إمكانية استبدال جس���م منتخب بآخر 

غير منتخب. 
وأوضح أن من حق المجلس الثوري كما 
أي تنظي���م تقديم مقترحات مناس���بة 
باعتبارهم ج���زءًا من الحرك���ة الوطنية 
الفلس���طينية ، مس���تدركا" ولكن تلك 
المقترحات التي تق���دم من أي طرف ، 

غير ملزمة".

بلطجة �سيا�سية 
ب���دوره ، أك���د النائ���ب ف���ي المجلس 

التش���ريعي عن حركة حم���اس يحيى 
موسى،  أن المجلس الثوري لحركة فتح 
ال يملك الصاحيات إلعطاء قرارات لمن 
ال يس���تحق ، واصفا دعوت���ه للمجلس 
المرك���زي بح���ل المجلس التش���ريعي 
، بلطج���ة أساس���ها قوة التنس���يق مع 

االحتال اإلسرائيلي . 
ل�"االستقال" أن  النائب موسى  وأوضح 
حركة فتح كأقلية بالمجلس التشريعي 
ال يج���وز له���ا قانوني���ا أن تنقلب على 
رأى األغلبي���ة ، و ال ترتك���ز إلى أس���س 
دستورية أو وطنية في تعاماتها ، إنما 
ركيزتها التنس���يق األمني مع االحتال 

اإلسرائيلي". 
وبي���ن أن حركة فتح تمثل ما نس���بته 
40% بالمجل���س التش���ريعي، وه���ذه 
النسبة منقس���مة بين التيار اإلصاحي 
وتي���ار عب���اس الذي ال يمل���ك أكثر من 
15% ، لذا ل���ن يكون للدعوة والتوصية 

أي أثر على أرض الواقع. 
وبي���ن أن المجلس الث���وري لحركة فتح 
يتعامل بمنطق االس���تفراد بمؤسسات 
الش���عب الفلس���طيني، بعي���دًا عن أي 
أس���س دس���تورية أو قانونية ، أو حتى 
أخاقية و وطنية ، مشيرًا إلى أن المجلس 
المرك���زي ال���ذي يعد جزءًا م���ن منظمة 
التحرير مجلس انفصالي ، إذ لم يقر من 

قبل القوى والفصائل الفلسطينية. 
ولفت إلى أنه كان من األجدر على عباس 
الدعوة النتخابات عام���ة ، إلعادة القرار 
للشعب الفلسطيني كصاحب السلطات 
والق���رار في اختيار من يمثله بالمجلس 
التش���ريعي وغيره ، معتبرا أن التوصية 
بحل المجلس التش���ريعي التفاف على 
صندوق االقتراع ومصادرة لحق الشعب 

الفلسطيني في االنتخاب .  

نواب بالتشريعي: الخطوة كارثة وطنية وقانونية  

 دعوة »المركزي« لحل التشريعي.. إفالس سياسي 
غزة/ �سماح املبحوح: 

يف خطوة جديدة متهد للنقلب على القانون الفل�سطيني 
الأ�سا�س��ي وتعمق ح��ده املناكفات ال�سيا�سي��ة بني ال�سعب 
الفل�سطين��ي وموؤ�س�سات��ه الر�سمية ، دع��ا املجل�س الثوري 

حلرك��ة فت��ح املجل�س املرك��زي ، بحل املجل���س الت�سريعي 
واإجراء انتخابات عامة خلل عام .  دعوة املجل�س الثوري 
حلرك��ة فتح ، وال��ذي يعد ثاين اأعلى هيئ��ة ت�سريعية يف 
حركة فتح التي يتزعمه��ا رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س 

، املجل���س املرك��زي ملنظم��ة التحري��ر ال��ذي ينعق��د اآخر 
ال�سهر اجلاري بحل املجل�س الت�سريعي الذي ت�سيطر عليه 
حركة حما�س ، جاء بعد اجتماعات ا�ستمرت ثلثة اأيام 

مبدينة رام اهلل .

رام الله/ االستقال:
طالب عضو اللجن���ة التنفيذية لمنظم���ة التحرير، 
رئيس دائرة شؤون الاجئين أحمد أبو هولي، خال 
لقائه بالسفير الروس���ي لدى دولة فلسطين حيدر 
اغانين، روسيا بالتحرك على المستوى الدولي مع دول 
األعضاء ف���ي األمم المتحدة، لدعم تجديد تفويض 
عمل وكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين 
"االونروا"، الذي سينتهي في سبتمبر/ايلول 2019 .

واشاد ابو هولي خال بحثه مع السفير، آخر التطورات 
والمستجدات على الساحة الفلسطينية الى جانب 
أوض���اع الاجئين الفلس���طينيين ف���ي المخيمات 

الفلسطينية واألزمة المالية التي تعاني منها وكالة 
الغوث، في مقر مكتب التمثيل الروسي في مدينة 
رام الله، بموقف روس���يا الداعم "لألونروا" وتبرعها 
ب����  10 مايين دوالر في مؤتمر الدول المانحة الذي 
عقد في حزيران الماضي في مدينة نيويورك، الذي 
س���اهم بتخفيض العجز المالي، واعطى بارقة امل 
نحو استمرار عمل وكالة الغوث الدولية في تقديم 

خدماتها لاجئين الفلسطينيين.
وأطلع أبو هولي الس���فير على االزمة المالية لوكالة 
الغوث الدولية والتحركات العربية والدولية لتغطية 
العج���ز المالي ف���ي ميزانيتها نتيجة ق���رار اإلدارة 

األميركي���ة بقطع مس���اهماتها المالي���ة عن وكالة 
الغوث الدولية، التي أس���فرت على تقليص العجز 

المالي الى 64 مليون دوالر اميركي .
وتطرق أبو هولي إلى مخاطر توجه حكومة االحتال 
االس���رائيلي، بإغ���اق جمي���ع مؤسس���ات وكالة 
الغ���وث في مدينة القدس، بما في ذلك المدارس 
والعيادات الصحية ومراكز الخدمات، وتأثير ذلك 
على حياة 20 ألف الجئ فلس���طيني يقيمون في 
مخيم شعفاط، واستمرار اعتداءاتها على المخيم 
والتضييق عل���ى الجئيه وانعكاس ذلك على امن 

واستقرار المنطقة  .

أبو هولي يطالب روسيا بالتحرك 
دوليًا لتجديد تفويض عمل »األونروا«

رام الله / االستقال:
أك���د عضو المجلس الث���وري لفتح عبد االله 
االتي���ري أن توجه فت���ح واضح وال لبس فيه 
متمث���ا باالصطفاف الكامل م���ع الجمهور 

فيما يتعلق بقانون الضمان االجتماعي.
وقال االتي���ري في تصري���ح صحفي أمس 

الثاث���اء، إن فت���ح اتخذت موقف���ًا بضرورة 
تأجيل القان���ون او إخضاعه لفترة تجريبية 
اختياري���ة من باب الش���عور بالمس���ؤولية 
الوطني���ة والمجتمعي���ة ف���ي مرحلة خطرة 

تتكالب فيها العديد من األطراف.
باس���تخدام  الحكوم���ة  االتي���ري  وطال���ب 

منطق العقاني���ة والتواضع بدال من منطق 
االستقواء واالس���تعاء واالستعداء للشارع 
والجمهور والقوى العامل���ة والفقراء والذي 
لن يؤدي إال للمزي���د من االحتقان والغضب 
القابل لاس���تغال من أطراف كثر تتربص 

بالقضية.

فتح تهاجم حكومة الحمد الله على خلفية قانون الضمان االجتماعي
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي   

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات
ليكون معلومًا للجميع بأن الس���يد/ نعيم سالم س���امة الدردساوي من 

سكان غزة هوية رقم / 900272527 تقدم بطلب لتصحيح اسم جده //
والمسجل خطأ في سجات الطابو بغزة باسم // محمد عبد الحميد الدردساوي  

 في القطعة 832 قسيمة 13 أراضي غزة 
إلى االسم الصحيح له // محمد عبد الحميد ابراهيم الدردساوي 

لذل���ك فإن اللجنة المختص���ة تحيط الجميع علمًا به���ذا الطلب فمن له 
اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لتسجيل 
األراض���ي والعقارات خال مدة أقصاها ثاثون يومًا من تاريخ اإلعان وإال 

فسيتم التصحيح في سجات الطابو كما هو مشار إليه في هذا اإلعان.
   16 /10  / 2018م

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

تنويه
نش���ر إعان بيع أرض باسم السيدة / س���ناء يوسف محمود الكرد في 
صحيفة االس���تقال يوم الثاثاء 2018/10/16 ، سقط سهوًا قطعة 
130 قسيمة 43 + 11 + 9 المدينة دير البلح + قطعة 144 قسيمة 41 

+ 51 المدينة دير البلح + قطعة 139 قسيمة 11 المدينة دير البلح.
لذا اقتضى التنويه

وجاء في نص البي���ان الصادر عن أعضاء 
المجل���س : " يوص���ي المجل���س الثوري 
ب���أن يقوم المجل���س المركزي  باإلجماع 
بدورته القادمة بحل المجلس التشريعي 
والدعوة إلج���راء انتخابات عامه خال عام 

من تاريخه " . 
وعلى الفور رفضت حركة حماس بش���كل 
قاطع حل المجلس التش���ريعي وجاء هذا 
الرفض على لس���ان أعضاء كتلة حماس 
البرلمانية وعلى رأسهم , رئيس المجلس 
التش���ريعي باإلنابة , أحمد بحر الذي قال 
: " إن قرارات عباس بش���أن حل المجلس 
التش���ريعي ليس لها قيمة دستورية أو 
قانونية والمجلس س���يد نفسه وعباس 

مغتصب للسلطة. "
األساس���ي  القان���ون  أن  إل���ى  يش���ار 
الفلسطيني الذي تم تعديله عام 2003 
، والذي يعد المرجعية األولى للس���لطات 
التش���ريعية والتنفيذي���ة والقضائي���ة 
الفلس���طينية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة ، لم يمنح الرئيس بالمطلق صاحية 
حل المجلس التش���ريعي الفلس���طيني 

سواء في الظروف العادية أو الطارئة . 
كما أن إقرار القانون األساسي ينطلق من 
حقيقة أن منظمة التحرير الفلس���طينية 
هي الممثل الش���رعي والوحيد للش���عب 
الفلسطيني ، ولم ينص على أن السلطة 
هي إحدى مؤسس���ات منظم���ة التحرير 
، ول���م يمن���ح المنظم���ة أي صاحية في 
تعيي���ن أو إقالة الرئي���س أو التدخل في 
عمل المجلس التشريعي فضا عن حله . 

كارثة وطنية 
د.حسن خريش���ة النائب الثاني لرئيس 
المجلس التشريعي رأى أن حل المجلس 
التش���ريعي ونقل صاحيت���ه للمجلس 

المركزي لمنظمة التحرير ، بحسب توصية 
من المجلس الث���وري لحركة فتح ، يأتي 
في إطار المناكفات السياسية، و تخريب 
متعم���د ؛ لتعميق االنقس���ام وانفصال 

قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة .
وأشار خريشة ل�"االستقال " إلى أن حركة 
فتح ليست أغلبية بالمجلس التشريعي 
لكي تقدم على هكذا اقتراح ، فضا على 
أن مواد القانون األساس���ي الفلسطيني 
تنص على أن المجلس التشريعي واليته 
ممتدة لحين تسلم مجلس تشريعي آخر 
الوالية، كما حدث بع���د اجراء االنتخابات 

في عام 2006.
وأض���اف:" كان م���ن المفت���رض، أن يتم 

الدع���وة النتخاب���ات قريب���ة ، دون ح���ل 
المجلس التشريعي ، ألن جميع مؤسسات 
السلطة الفلس���طينية مغيبة ، والحديث 
عن حل هو حل للسلطة ، وحل للرئيس 
عباس، وبالتالي ال أحد يمتلك شرعية ، 
والتشريعي هو الجسم الشرعي الوحيد 
الفلس���طينية  الش���رعية  من  المتبقي 
، حس���ب القان���ون األساس���ي ، لذا فا 
الرئي���س وال أحد غيره ، يمتلك قرار حل 

المجلس"  .
ورأى أن  المجل���س التش���ريعي س���يد 
نفسه وال أحد يمتلك الحق بحله أو اتخاذ 
أي إج���راء آخر بحقه ، كما يحق للمجلس 
التش���ريعي إذا امتلك ثلث���ي أعضائه 

تغير القانون األساسي ، مشددًا على أن 
ما دعا له المجلس الثوري كارثة وطنية، 
إذ ال يمك���ن تطبي���ق ما دعا ل���ه، لعدم 
إمكانية استبدال جس���م منتخب بآخر 

غير منتخب. 
وأوضح أن من حق المجلس الثوري كما 
أي تنظي���م تقديم مقترحات مناس���بة 
باعتبارهم ج���زءًا من الحرك���ة الوطنية 
الفلس���طينية ، مس���تدركا" ولكن تلك 
المقترحات التي تق���دم من أي طرف ، 

غير ملزمة".

بلطجة �سيا�سية 
ب���دوره ، أك���د النائ���ب ف���ي المجلس 

التش���ريعي عن حركة حم���اس يحيى 
موسى،  أن المجلس الثوري لحركة فتح 
ال يملك الصاحيات إلعطاء قرارات لمن 
ال يس���تحق ، واصفا دعوت���ه للمجلس 
المرك���زي بح���ل المجلس التش���ريعي 
، بلطج���ة أساس���ها قوة التنس���يق مع 

االحتال اإلسرائيلي . 
ل�"االستقال" أن  النائب موسى  وأوضح 
حركة فتح كأقلية بالمجلس التشريعي 
ال يج���وز له���ا قانوني���ا أن تنقلب على 
رأى األغلبي���ة ، و ال ترتك���ز إلى أس���س 
دستورية أو وطنية في تعاماتها ، إنما 
ركيزتها التنس���يق األمني مع االحتال 

اإلسرائيلي". 
وبي���ن أن حركة فتح تمثل ما نس���بته 
40% بالمجل���س التش���ريعي، وه���ذه 
النسبة منقس���مة بين التيار اإلصاحي 
وتي���ار عب���اس الذي ال يمل���ك أكثر من 
15% ، لذا ل���ن يكون للدعوة والتوصية 

أي أثر على أرض الواقع. 
وبي���ن أن المجلس الث���وري لحركة فتح 
يتعامل بمنطق االس���تفراد بمؤسسات 
الش���عب الفلس���طيني، بعي���دًا عن أي 
أس���س دس���تورية أو قانونية ، أو حتى 
أخاقية و وطنية ، مشيرًا إلى أن المجلس 
المرك���زي ال���ذي يعد جزءًا م���ن منظمة 
التحرير مجلس انفصالي ، إذ لم يقر من 

قبل القوى والفصائل الفلسطينية. 
ولفت إلى أنه كان من األجدر على عباس 
الدعوة النتخابات عام���ة ، إلعادة القرار 
للشعب الفلسطيني كصاحب السلطات 
والق���رار في اختيار من يمثله بالمجلس 
التش���ريعي وغيره ، معتبرا أن التوصية 
بحل المجلس التش���ريعي التفاف على 
صندوق االقتراع ومصادرة لحق الشعب 

الفلسطيني في االنتخاب .  

نواب بالتشريعي: الخطوة كارثة وطنية وقانونية  

 دعوة »المركزي« لحل التشريعي.. إفالس سياسي 
غزة/ �سماح املبحوح: 

يف خطوة جديدة متهد للنقلب على القانون الفل�سطيني 
الأ�سا�س��ي وتعمق ح��ده املناكفات ال�سيا�سي��ة بني ال�سعب 
الفل�سطين��ي وموؤ�س�سات��ه الر�سمية ، دع��ا املجل�س الثوري 

حلرك��ة فت��ح املجل�س املرك��زي ، بحل املجل���س الت�سريعي 
واإجراء انتخابات عامة خلل عام .  دعوة املجل�س الثوري 
حلرك��ة فتح ، وال��ذي يعد ثاين اأعلى هيئ��ة ت�سريعية يف 
حركة فتح التي يتزعمه��ا رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س 

، املجل���س املرك��زي ملنظم��ة التحري��ر ال��ذي ينعق��د اآخر 
ال�سهر اجلاري بحل املجل�س الت�سريعي الذي ت�سيطر عليه 
حركة حما�س ، جاء بعد اجتماعات ا�ستمرت ثلثة اأيام 

مبدينة رام اهلل .

رام الله/ االستقال:
طالب عضو اللجن���ة التنفيذية لمنظم���ة التحرير، 
رئيس دائرة شؤون الاجئين أحمد أبو هولي، خال 
لقائه بالسفير الروس���ي لدى دولة فلسطين حيدر 
اغانين، روسيا بالتحرك على المستوى الدولي مع دول 
األعضاء ف���ي األمم المتحدة، لدعم تجديد تفويض 
عمل وكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين 
"االونروا"، الذي سينتهي في سبتمبر/ايلول 2019 .

واشاد ابو هولي خال بحثه مع السفير، آخر التطورات 
والمستجدات على الساحة الفلسطينية الى جانب 
أوض���اع الاجئين الفلس���طينيين ف���ي المخيمات 

الفلسطينية واألزمة المالية التي تعاني منها وكالة 
الغوث، في مقر مكتب التمثيل الروسي في مدينة 
رام الله، بموقف روس���يا الداعم "لألونروا" وتبرعها 
ب����  10 مايين دوالر في مؤتمر الدول المانحة الذي 
عقد في حزيران الماضي في مدينة نيويورك، الذي 
س���اهم بتخفيض العجز المالي، واعطى بارقة امل 
نحو استمرار عمل وكالة الغوث الدولية في تقديم 

خدماتها لاجئين الفلسطينيين.
وأطلع أبو هولي الس���فير على االزمة المالية لوكالة 
الغوث الدولية والتحركات العربية والدولية لتغطية 
العج���ز المالي ف���ي ميزانيتها نتيجة ق���رار اإلدارة 

األميركي���ة بقطع مس���اهماتها المالي���ة عن وكالة 
الغوث الدولية، التي أس���فرت على تقليص العجز 

المالي الى 64 مليون دوالر اميركي .
وتطرق أبو هولي إلى مخاطر توجه حكومة االحتال 
االس���رائيلي، بإغ���اق جمي���ع مؤسس���ات وكالة 
الغ���وث في مدينة القدس، بما في ذلك المدارس 
والعيادات الصحية ومراكز الخدمات، وتأثير ذلك 
على حياة 20 ألف الجئ فلس���طيني يقيمون في 
مخيم شعفاط، واستمرار اعتداءاتها على المخيم 
والتضييق عل���ى الجئيه وانعكاس ذلك على امن 

واستقرار المنطقة  .

أبو هولي يطالب روسيا بالتحرك 
دوليًا لتجديد تفويض عمل »األونروا«

رام الله / االستقال:
أك���د عضو المجلس الث���وري لفتح عبد االله 
االتي���ري أن توجه فت���ح واضح وال لبس فيه 
متمث���ا باالصطفاف الكامل م���ع الجمهور 

فيما يتعلق بقانون الضمان االجتماعي.
وقال االتي���ري في تصري���ح صحفي أمس 

الثاث���اء، إن فت���ح اتخذت موقف���ًا بضرورة 
تأجيل القان���ون او إخضاعه لفترة تجريبية 
اختياري���ة من باب الش���عور بالمس���ؤولية 
الوطني���ة والمجتمعي���ة ف���ي مرحلة خطرة 

تتكالب فيها العديد من األطراف.
باس���تخدام  الحكوم���ة  االتي���ري  وطال���ب 

منطق العقاني���ة والتواضع بدال من منطق 
االستقواء واالس���تعاء واالستعداء للشارع 
والجمهور والقوى العامل���ة والفقراء والذي 
لن يؤدي إال للمزي���د من االحتقان والغضب 
القابل لاس���تغال من أطراف كثر تتربص 

بالقضية.

فتح تهاجم حكومة الحمد الله على خلفية قانون الضمان االجتماعي
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فقد 
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هوية

أعلن أنا المواطن/عبد الكريم محمد محمود الكردي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)910855550( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/محمد عبد القادر محمد العايدي     
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)412292468( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/خليل فتحي خليل اعبيد        
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)902505759( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/نادر خليل اسماعيل ابو طير             
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803292705 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

22 222األربعاء    صفر         هـ    أكتوبر         م22 2 222

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

مذكرة حضور
في الطلب رقم 1804 / 2018 المتفرع عن القضية رقم 634 / 2018 – بداية غزة

المس���تدعيان /1-فوزي رمضان درويش عنبر- من غزة ش���ارع النفق ه�/ 
911885465 2-دع���اء ف���وزي رمضان عنبر – من غزة ش���ارع النفق قرب 

مصنع اسليم لالسفنج وكيلهما / إبراهيم لبد المحامي.
المس���تدعى ضده / أنطون نامق نقوال ش���حيبر باألصالة عن نفسه وبوكالته عن 
اخوان���ه رفيق ونلي وس���لوى وايفلين / أبناء نامق نقوال ش���حيبر- وآخر عنوان له 
القيصيرية سوق الذهب محالت عيسى عياد للذهب مجهول محل اإلقامة حاليًا

نوع الدعوى / حق الشفعة
قيمة الدعوى )20,000 $( فقط عشرون ألف دوالر أمريكي

إلى المدعى عليه أنطون نامق نقوال ش���حير باألصالة عن نفسه وبوكالته عن 
اخوانه / رفيق ونلي وس���لوى وايفلين / أبناء نامق نقوال ش���حيبر وآخر عنوان 
له القيصرية سوق الذهب محالت عيسى عياد للذهب مجهول محل اإلقامة 
حالي���ًا، بما أن المدعيين فوزي رمضان درويش عنبر ودعاء فوزي رمضان عنبر 
قد أقاما دعوى يطالبانكم فيها بحق الشفعة فيما مساحته 10 متر مربع فقط 
عش���رة متر مربع في أرض القسيمة رقم 132 قطعة رقم 614 من أراضي غزة 
الزيتون وتسجيلها باس���م المدعيين واشعار دائرة الطابو بذلك، وذلك بعد 
شطبها عن اسم المدعى عليه الثاني )أنطون نامق نقوال شحير باألصالة عن 
نفس���ه وبوكالته عن اخوانه / رفيق ونلي وسلوى وايفلين / أبناء نامق نقوال 
ش���حيبر( واشعار دائرة تس���جيل األراضي بغزة الطابو بذلك استنادًا إلى ما 
يدعيه في الئحة دعواه المحفوظة نس���خة لك منها في ملف القضية لذلك 
يقتضي عليكم أن تحضر للمحكمة للرد على دعواه في اليوم األحد الموافق 
18 من ش���هر نوفمبر لسنة 2018م الساعة التاس���عة صباحًا، كما يقتضي 
عليكم أن تودعوا خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ استالمكم مذكرة الحضور 
هذه لدى قلم التس���جيل في هذه المحكمة دفاعكم التحريري بشأن االدعاء 
المذكور وأن ترس���لوا نسخة عنه إلى المدعي المذكور حسب عنوانه، وليكن 
معلوم���ًا لديكم أنك اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمدعي أن يس���ير في دعواه 

حال غيابكم حسب القانون. تحريرًا في 2018/10/15م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة / اأ. حممد مطر

غزة/ دعاء الحطاب:
طالب مشاركون في وقفة تضامنية مع األسير 
المضرب ع���ن الطعام خضر عدن���ان بتحرك 
رسمي ومؤسساتي فلسطيني وعربي لوضع 
حد لجرائم االحتالل بحق األسرى في سجونه، 
محذرين من خطورة الوضع الصحي لألس���ير 

عدنان المضرب عن الطعام منذ 46 يوًما.
وش���ارك في الوقفة التي نظمتها مؤسس���ة 
مهجة القدس لألسرى بمدينة غزة يوم أمس 
ممثلون عن فصائل وقوى  فلسطينية ورجال 

إصالح ومؤسسات تعنى باألسرى.
وطال���ب القي���ادي ف���ي حرك���ة الجهاد 
اإلسالمي خضر حبيب الكل الفلسطيني 
من فصائل وحكومة وسلطة فلسطينية 
بأن يقفوا مع األسرى الذين رفعوا رؤوس 
الفلس���طينية  بالقضية  وعل���وا  الجميع 
ولهم باع طويل في المعركة مع االحتالل 

اإلسرائيلي.
وطال���ب حبي���ب باالصطف���اف والوقوف مع 
األس���رى وعدم تركهم يموتون جوًعا خاصة 
المضربي���ن منهم، داعًيا لب���ذل كل الجهود 
لتفعيل القضية، مخاطًبا السلطة الفلسطينية 

بأن تستخدم كل قواها وسفاراتها.
وتساءل: "أين دور هذه السفارات في كل دول 
العالم من قضية األس���رى ومعاناة الش���عب 
والحصار"، داعًيا إياها بأن تكون سفير صدق 

للشعب الفلسطيني.
 كما طال���ب الجامعة العربية بالتحرك لنصرة 
الشعب الفلس���طيني وقضية األسرى، داعًيا 

منظم���ة التعاون اإلس���المي وكل المنظمات 
الدولية اإلنسانية للوقوف على القضية .

وشدد حبيب على أن األس���رى وعلى رأسهم 
المضربين عن الطعام سينتصرون وسينتصر 
عدنان كما انتصر في معركة األمعاء الخاوية 
مرتْين س���ابقتْين، إما بتحقي���ق مطالبهم أو 

بالشهادة.
بدوره، قال  المتحدث باس���م مؤسسة مهجة 

القدس للش���هداء واألسرى طارق أبو شلوف: 
"إن ظواهر صحية خطيرة ظهرت على األسير 
خض���ر عدنان نتيجة اإلض���راب منها فقدانه 
الكثير م���ن وزنه وعدم قدرته على التحرك إال 
على كرس���ي متحرك، باإلضافة آلالم شديدة 

في الرأس والصدر".
وأكد أن عدن���ان يتعرض مقابل ذلك إلهمال 
طبي هو س���يد الموقف ف���ي إضرابه الحالي 

الثال���ث، والذي يهدف إلى قتله تدريجًيا في 
مخالفة لكافة األعراف والقوانين اإلنس���انية، 
مش���يرًا إلى تعرضه النته���اكات أخرى منها 
عزله عن باقي األسرى وسحب مالبسه والراديو 
واقتح���ام غرفته من حين آلخر ومنع المحامي 
من زيارته، مش���دًدا على أنه صامد ومس���تمر 

بمطالبه رغم كل هذه األساليب.
وأكد أن إضراب عدنان رسالة لكل أحرار العالم 

بأن جرائم االحتالل بحق األسرى مستمرة بل 
إنها تطال األسيرات اللواتي ينفذن خطوات 
احتجاجية منذ أشهر رفًضا لتركيب كاميرات 

مراقبة في ساحة السجن.
وطالب أبو شلوف الجماهير الفلسطينية بأن 
تلتف ح���ول قضية األس���رى لتعرية جرائم 
االحت���الل وأن تكون قضيته���م حاضرة في 
كل المناس���بات في الداخل والشتات، داعيًا 
المؤسسات الدولية الحقوقية للقيام بدورها 
اإلنساني واالجتماعي وتنفيذ كل االتفاقيات 
التي تحمي األسير الفلسطيني من انتهاكات 

االحتالل اإلسرائيلي.
كم���ا طال���ب الس���لطة الفلس���طينية ممثلة 
بالرئيس محم���ود عباس بالقي���ام بدوره في 
مالحقة "اسرائيل" على جرائمها بحق األسرى، 
خاصة وأنه���ا منضمة ل����60 اتفاقية دولية 

بينها اتفاقية روما.
ويواصل القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي 
األس���ير خضر عدن���ان من بل���دة عرابة قضاء 
مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، 
إضراب���ه المفتوح ع���ن الطعام للي���وم )46( 
على التوالي رفضًا العتقاله التعس���في غير 

المشروع.
وحقق األس���ير انتصاًرا نوعًي���ا في إضرابين 
سابقين خاضهما في األس���ر وتكلال برضوخ 
االحت���الل لمطلبه ف���ي الحرية، وه���و اليوم 
يخ���وض هذه المعركة منف���رًدا للمرة الثالثة 
على التوالي مطالًبا بحقه المشروع في الحرية 

ورفًضا لالعتقال التعسفي.

عمان/ االستقالل:
دعت "لجن���ة المتابعة الوطنية األردنية الس���تعادة 
أراض���ي الباقورة والغم���ر وأم الرش���راش )أراضينا ("، 
الحكومة األردنية للمسارعة بإخطار "إسرائيل" بعدم 
رغبة األردن في تجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر 
المحتلة، استناًدا لما جاء في اتفاقية السالم المعروفة 

باتفاقية "وادي عربة".
وتش���كلت اللجنة من عدة أحزاب وشخصيات أردنية، 
بهدف تش���كيل قوة ضغط ش���عبي على الحكومة 

األردنية إلنهاء تأجير أراضي الباقوة والغمر األردنية 
ل� "إسرائيل".

وتنتهي مدة التأجير األردني في 25 من تشرين أول 
الج���اري، وذلك غداة ذكرى توقيع معاهدة وادي عربة 

بين األردن و"إسرائيل" عام 1994.
وفوجئ األردني���ون عندما أعلن رئيس الوزراء األردني 
األسبق عبد السالم المجالي، أن أراضي الباقورة والغمر 

"مباعة" لإلسرائيليين.
رت اللجنة في مؤتمر صحفي عقد في مقر حزب  وحذَّ

الشراكة واإلنقاذ االسالمي من خطورة تلكؤ الحكومة 
ف���ي ملف تأجير أراضي الباقورة والغمر، خصوصًا وأن 
الموع���د األخير إلعالم حكومة االحتالل االس���رائيلي 
بعدم رغبة الحكومة األردني���ة العمل بمالحق اتفاق 
وادي عربة بهذا الخصوص، هو الخامس والعش���رون 

من الشهر الجاري.
وقال���ت اللجنة: إن حكومة هاني الملقي كانت وعدت 
األردنيين باستعادة أراضي الباقورة والغمر، ومخاطبة 

حكومة االحتالل بعدم رغبة األردن بتجديد تأجيرها.

وأك���د نائ���ب األمين العام ح���زب الش���راكة واإلنقاذ 
)إس���المي( س���الم الفالحات ضرورة قي���ام الحكومة 
بواجباتها الوطنية تجاه قضية أراضي الباقورة والغمر، 
محذرًا من التخاذل الش���عبي والرسمي، إزاء استرداد 

األراضي األردنية.
وأشار إلى الجهود الحزبية والشعبية الرامية، للضغط 
عل���ى الحكومة للتحرك إزاء تل���ك القضية، وأعلن عن 
سلس���لة فعاليات خالل الفترة المقبلة للفت األنظار 

لهذا القضية.

وقفة تطالب بنصرة األسرى وتحذر من خطورة وضع خضر عدنان

) APA imagaes (          جانب من الوقفة بغزة اأم�س

قوى أردنية تطالب الحكومة بعدم تجديد تأجير أراضي الباقورة لـ »إسرائيل«

االستقالل/ وكاالت:
ق����ال رئيس ال����وزراء األس����ترالي س����كوت 
موريس����ون: "إنه لم يتخذ قراًرا حاس����ًما بعد 
بشأن نقل س����فارة بالده إلى مدينة القدس 

المحتلة".
وبدا موريس����ون متردًدا في تنفيذ قرار نقل 
سفارة بالده من "تل أبيب إلى القدس"، وأكد 
أنه "يريد مش����اورة حلفائ����ه أواًل"، وذلك بعد 
موجة انتقادات داخل أستراليا وتهديدات 

برد تجاري من الخارج.

واتهم مسؤولون أستراليون موريسون بأنه 
يخالف سبعين عاما من السياسة الخارجية 
األس����ترالية، بينما تحدثت أنباء عن إمكانية 

أن تعلق إندونيسيا اتفاقًا تجاريًا ثنائيًا.
وبعد س����اعات من إعالنه الفكرة خالل لقائه 
برئيس حكومة االحتالل االسرائيلي بنيامين 
نتنياهو يوم أمس، قال موريسون: إنه يرغب 
في “اس����تطالع آراء” قادة المنطقة في هذا 
القرار “قبل أن تك����ون الحكومة وجهة نظر 

محددة حول هذه القضية”.

وكان موريس����ون أعلن ف����ي مؤتمر صحافي 
أمس الثالثاء أن����ه “منفتح” على مقترحات 
لم يحدد مصدرها لالعتراف رسميًا بالقدس 
"عاصمة إلسرائيل" ونقل سفارة بالده إليها، 
كما فعلت الواليات المتح����دة في أيار/مايو 

الماضي.
وأعلن الرئيس األمريكي في الس����ادس من 
كان����ون األول/ديس����مبر، "الق����دس عاصمة 
إلس����رائيل"، مما القى تنديًدا واس����ًعا على 

المستوى العالمي.

بعد موجة انتقادات داخلية وتهديدات خارجية
رئيس وزراء أستراليا يتراجع: لم أتخذ 
قرارًا حاسمًا بشأن نقل السفارة للقدس
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
في القضية رقم )988 / 2018(  
في الطلب رقم )1825 / 2018(

المدعون: 1-باس���م محمد س���ليم أبو حصيرة هوية رق���م 801055187 
2-س���ليم محمد س���ليم أبو حصيرة 3-سامي محمد س���ليم أبو حصيرة 
4-هالة محمد سليم أبو حصيرة 5-بسمة محمد سليم أبو حصيرة 6-مها 
محمد سليم أبو حصيرة 7-نجالء محمد سليم أبو حصيرة – جميعهم من 

غزة الميناء شارع أبو حصيرة وكيلهم المحامي / محمد القر 
المدع���ى عليهم: 1-س���راج وليد خليل أب���و حصيرة – باألصالة عن نفس���ه 
وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده المرحوم بإذن الله / وليد خليل سليمان أبو 
حصيرة 2-"محمد عدنان" خليل سليمان أبو حصيرة 3-مسيكه خليل سليمان 
أبو حصيرة 4-رهيفه خليل سليمان أبو حصيرة 5-محاسن خليل سليمان أبو 
حصيرة – باألصالة عن نفس���هم وبصفتهم ورثة تركة المرحومة بإذن الله / 
يسرى سليم محمد أبو حصيرة – جميعهم من غزة الميناء شارع محطة عكيلة 

للبترول بالقرب من ديوان آل أبو حصيرة "مجهولي محل اإلقامة حاليًا" 
مذكرة حضور

بم���ا ان المدعي���ن المذكورين أعاله ق���د اقاموا عليك���م دعوى قضائية 
يطالبونكم فيها )بالتنفيذ العيني( وفقًا للقانون استنادًا إلى ما يدعونه 
في الئحة دعواهم المحفوظ لكم نس���خة منها ومن ملحقاتها في ملف 
ه���ذه الدعوى لذلك يقتضي منكم الحضور الى هذه المحكمة وتقديم 
جوابكم التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر وليكن معلومًا 
لديك���م أنكم إذا تخلفت���م عن ذلك يحق للمدعين الس���ير في الدعوى 
باعتباركم حاضرًا علمًا بان القضية المذكورة أعاله قد حدد لنظرها جلسة 

يوم االحد الموافق 2018/11/18م  غزة في 2018/10/16

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
اأ. حممد مطر

غزة / االستقالل:
أظهرت دراسة شاملة أعدها معهد "راند" 
األميرك���ي أن تلوث المياه ف���ي قطاع غزة 
بنسبة كبيرة يعد السبب الرئيس لوفيات 

األطفال.
وبحسب الدراس���ة التي نشرتها صحيفة 
"هآرتس" العبرية أمس  الثالثاء، فإن أكثر 
من ربع األمراض في قط���اع غزة ناتجة عن 

تلوث المياه.
وأش���ارت إلى أنه منذ قبل 4 سنوات كانت 
أكث���ر م���ن 12% من وفي���ات األطفال في 
القطاع مرتبطة باألمراض المعوية الناجمة 
عن تلوث المياه، ومنذ ذلك الحين استمرت 

األعداد في النمو.
وذكرت أن انهيار البنية التحتية أدى إلى 
زيادة حادة في وجود البكتيريا والفيروسات 

مثل الكوليرا والسالمونيال في المنطقة.
ووفق الدراس���ة ف���إن أزمة المي���اه في غزة 
أصبحت سيئة بش���كل كبير منذ انسحاب 
"إسرائيل" من قطاع غزة عام 2005، مبينة 
أن 97% من مياه غزة غير مناس���بة للشرب 
وفق المعايير الدولي���ة المعترف بها، وأن 
90% م���ن الس���كان يش���ربون المياه بعد 
ش���رائها من محطات تحلي���ة خاصة، وأن 
الجهات المختصة غي���ر قادرة على توفير 
المياه الالزمة لس���كان غ���زة البالغ عددهم 

أكثر من مليوني شخص.

وأوضحت أنه في كل مدرس���ة بغزة يوجد 
مرحاض واحد يتس���ع ل� 75 طفاًل وحوض 
غس���يل ل� 80 طفاًل  ويت���م تخزين المياه 
واستخدامها فيهما، وبمجرد وجود األطفال 
في المدارس فإن ذلك يشكل خطرًا يسمح 

بإصابة األطفال بأمراض معوية بسبب عدم 
غسل اليدين أو انتقالها من طفل إلى آخر.

وحذرت الدراس���ة من أنه خالل عامين فإن 
مصادر المياه التي تعمل اليوم قد تتوقف 
ع���ن العمل دون ع���الج مناس���ب وصيانة 

سليمة.
وبحسب الدراسة، فإن متوسط إنفاق الفرد 
في العالم الغربي على استهالك المياه هو 
0.7%، من دخله الش���هري، لكن في قطاع 
غزة يتم تخصيص ثلث الدخل الش���هري 

لشراء المياه وبما أن معدل البطالة في غزة 
وص���ل 57%، فإن العديد من الس���كان ال 
يمكنهم تحمل هذا المبلغ في شراء المياه، 
بينما يمك���ن لعدد قليل من س���كان غزة 
األغنياء المحدودين شراء المياه المعدنية، 
بينم���ا ينتظ���ر باق���ي الس���كان أن تفتح 
الس���لطات المختصة المياه في الحنفيات 

لبضع ساعات ليتمكنوا من شرب المياه.
ولفتت الدراسة إلى فقدان غزة لكل مقومات 
البنية التحتية القادرة على تحسين وضع 
المي���اه وكذلك التصرف بطريقة س���ليمة 
ف���ي مياه الصرف الصحي التي يتم نقلها 
إلى البحر لعدم وجود ق���درة على التعامل 
معها بشكل سليم، الفتة إلى أن كمية مياه 
الصرف الصح���ي التي تتدفق من غزة إلى 
البحر ومنه تتجه إلى "إسرائيل" ومصر كل 
يوم تس���اوي 43 مسبحا أولمبيا، وهو سبب 

رئيس يمنع سكان غزة من دخول البحر.
وحذرت من اس���تمرار وقف تمويل األونروا 
التي تق���وم بتلقيح 1.3 مليون ش���خص 
من س���كان غزة بانتظام، وتقدم 4 ماليين 
خدمة طبية كل عام للفلسطينيين، وبدون 
أي بديل للمس���اعدة الطبية التي تقدمها 
األونروا في ح���ال توقف عن خدماتها فإن 
تفش���ي األمراض واألوبئة س���تكون بغزة 
مس���ألة وقت ويمكن أن تص���ل إلى كارثة 

إنسانية.

تلوث المياه بغزة السبب الرئيس لوفيات األطفال

خان يونس/ االستقالل:
شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات 
غزة بعملية إزالة التعديات من شارع الكويت 
رقم )29( والواقع جنوب شرق المدينة ويبدأ 
م���ن نقطة تقاطعه مع ش���ارع صالح الدين 
بجوار مسجد اإلسالم مرورًا بشارع السكة ثم 
جمال عبد الناصر وصواًل إلى مقبرة الشهداء 

غرب المدينة، بطول )2500( متر.
وأج���رى رئي���س البلدية المهن���دس عالء 
الدين البطة جولة تفقدية للشارع المذكور 
لمتابعة أعمال طواق���م البلدية المتواجدة 
في المكان والهادفة إل���ى إزالة التعديات 
من الشارع ال سيما بعض منازل المواطنين 

المتعدية على حرم الشارع.

وأكد البطة على ضرورة العمل من أجل ضمان 
ممارس���تهم  وتس���هيل  المواطنين  راحة 
لحياتهم الطبيعية بكل س���هولة ويس���ر، 
مبين���ًا حرص البلدية وس���عيها المتواصل 
لتعزيز خدماتها المقدمة للسكان في كافة 

األحياء.
 واشار إلى أن  جهود البلدية تأتي في إطار 
حرصها المس���تمر على تحقيق المصلحة 
العام���ة وكذل���ك للمحافظة عل���ى الجانب 
الجمال���ي والحضاري وفت���ح الطرقات أمام 
المارة ومنع تعرضه���م ألية مخاطر نتيجة 
للتعديات التي تؤثر على إنس���يابية حركة 
السير للمركبات والمواطنين على حد سواء.

وأوض���ح البطة أن أعمال البلدية التي تجري 

في الميدان تتمثل في إزالة التعديات من 
شارع الكويت  في الجزئية الواقعة بالقرب 
من التحلية وحتى مس���جد حليمة، وسيتم 
اس���تكمال العمل في الج���زء المتبقي من 
الشارع والممتد من شارع جمال عبد الناصر 
رق���م 12 وحتى ش���ارع البرقي ف���ي البطن 

السمين، وصواًل إلى المقبرة الغربية.
وش���كر البط���ة المواطني���ن عل���ى س���رعة 
اس���تجابتهم وتعاونهم مع طواقم البلدية 
برف���ع التعدي���ات ومس���اهمتهم في فتح 
الش���ارع بتعاون كامل مع طواق���م البلدية،  
معربًا عن أمل���ه أن تحظى الفت���رة المقبلة 
بانفتاح أكبر وتمويل كافة مشاريع البلدية 

التطويرية.

البريج/ االستقالل:
تفقد رئيس بلدية البريج وسط قطاع 
غزة محمود عيسى،أمس، العمل في 
مشاريع مختلفة داخل المخيم حيث 
بدأت البلدية بأعمال تبليط ش���وارع 
داخلية بمنطقة بلوك )12( و)شارعي 
والمنطق���ة  ومق���داس(   البط���ران 
المحيطة ببرج االيمان بالبريج ، وذلك 
ضمن مشروع تطوير وتبليط شوارع  

داخلية بمناطق متفرقة بالبريج.
ويأتي مش���روع تبليط الش���وارع في 
البريج، بتموي���ل من صندوق تطوير 
وإق���راض البلديات ضمن مش���اريع 
األولى،(  ال���دورة  الثالث���ة  المرحل���ة 

وتنفيذ شركة الند مارك للمقاوالت.
وشمل المش���روع على أعمال انشاء 
خط���وط تصريف مياه أمط���ار مع ما 
يلزم م���ن البواليع لزوم اس���تيعاب 
مياه األمطار، باإلضاف���ة الى تركيب 
خط مي���اه 63 مل���م م���ع التوصيل 
للسكان على الخط الجديد باإلضافة 
إلى إنش���اء وصالت الصرف الصحي 

الخاصة للمواطنين. 
ت���م اختيار  أنه  البلدية  وأوضح���ت 

الشوارع التي سيش���ملها المشروع 
التنموية  لكونها مدرجة في الخطة 
لألعوام  البري���ج  لبلدي���ة  المحلي���ة 
)2018- 2021 ( ومن خالل ورش���ات 
عمل لمجموع���ة بؤرية ت���م خاللها 
تحديد أولوي���ات الطرق التي بحاجة 
إلى رص���ف وصيانة وف���ق أولويات 

المش���اريع المدون���ة ف���ي الخط���ة 
التنموي���ة المحلية والتي تم الخروج 
بها بمش���اركة المجتمع المحلي،  مع 
االخ���ذ بعين االعتب���ار تلك المناطق 
مكتظة بالسكان ومنخفضة وتعانى 
من تجم���ع كميات كبي���رة من مياه 

األمطار في فصل الشتاء.

ويه���دف المش���روع إلى تحس���ين 
الظ���روف المعيش���ية للمواطني���ن 
ف���ي المنطق���ة مما يس���هل حركة 
المواطني���ن والطلب���ة، إضاف���ة إلى 
تحس���ين خدمات المي���اه والصرف 
الصحي وحل مشكلة  تصريف مياه 

األمطار بتلك الشوارع .

بلدية خان يونس تشرع بإزالة التعديات من شارع الكويت

جولة لرئيس بلدية البريج على المشاريع داخل المخيم

غزة/ االستقالل:
 حذر مدي���ر عام االدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة د. منير البرش أن مرضى زراعة 
الكل���ى مهددين بفقدان حياتهم لعدم توفر األدوية المثبطة للمناعة والتي يعتمدها 

األطباء في حاالت عديدة منها زراعة الكلى والكبد وقرنية العين.
وأوضح د. البرش في تصريح وزعته الصحة، ان عدم تناول األدوية المثبطة للمناعة يؤثر 
على عمل الكلية بشكل سليم وخاصة في السنة األولى من إجراء عملية الزراعة يؤدي إلى 
مضاعفات ش���ديدة عند المرضى، الفتا إلى أن نجاح العديد من عمليات الزراعة يتوقف 
على تناول الجرعة الدوائية الالزمة من هذه األدوية. وأكد د. البرش أن كل ما قامت به وزارة 
الصح���ة من جهد في هذا المجال من اس���تجالب الوفود، وتحضيرها لطواقم العمليات 

واجراء العديد من عمليات زراعة الكلى أصبح مهددا بالضياع.

تحذير من تدهور أوضاع 
مرضى زراعة الكلى في غزة
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
في القضية رقم )988 / 2018(  
في الطلب رقم )1825 / 2018(

المدعون: 1-باس���م محمد س���ليم أبو حصيرة هوية رق���م 801055187 
2-س���ليم محمد س���ليم أبو حصيرة 3-سامي محمد س���ليم أبو حصيرة 
4-هالة محمد سليم أبو حصيرة 5-بسمة محمد سليم أبو حصيرة 6-مها 
محمد سليم أبو حصيرة 7-نجالء محمد سليم أبو حصيرة – جميعهم من 

غزة الميناء شارع أبو حصيرة وكيلهم المحامي / محمد القر 
المدع���ى عليهم: 1-س���راج وليد خليل أب���و حصيرة – باألصالة عن نفس���ه 
وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده المرحوم بإذن الله / وليد خليل سليمان أبو 
حصيرة 2-"محمد عدنان" خليل سليمان أبو حصيرة 3-مسيكه خليل سليمان 
أبو حصيرة 4-رهيفه خليل سليمان أبو حصيرة 5-محاسن خليل سليمان أبو 
حصيرة – باألصالة عن نفس���هم وبصفتهم ورثة تركة المرحومة بإذن الله / 
يسرى سليم محمد أبو حصيرة – جميعهم من غزة الميناء شارع محطة عكيلة 

للبترول بالقرب من ديوان آل أبو حصيرة "مجهولي محل اإلقامة حاليًا" 
مذكرة حضور

بم���ا ان المدعي���ن المذكورين أعاله ق���د اقاموا عليك���م دعوى قضائية 
يطالبونكم فيها )بالتنفيذ العيني( وفقًا للقانون استنادًا إلى ما يدعونه 
في الئحة دعواهم المحفوظ لكم نس���خة منها ومن ملحقاتها في ملف 
ه���ذه الدعوى لذلك يقتضي منكم الحضور الى هذه المحكمة وتقديم 
جوابكم التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر وليكن معلومًا 
لديك���م أنكم إذا تخلفت���م عن ذلك يحق للمدعين الس���ير في الدعوى 
باعتباركم حاضرًا علمًا بان القضية المذكورة أعاله قد حدد لنظرها جلسة 

يوم االحد الموافق 2018/11/18م  غزة في 2018/10/16

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
اأ. حممد مطر

غزة / االستقالل:
أظهرت دراسة شاملة أعدها معهد "راند" 
األميرك���ي أن تلوث المياه ف���ي قطاع غزة 
بنسبة كبيرة يعد السبب الرئيس لوفيات 

األطفال.
وبحسب الدراس���ة التي نشرتها صحيفة 
"هآرتس" العبرية أمس  الثالثاء، فإن أكثر 
من ربع األمراض في قط���اع غزة ناتجة عن 

تلوث المياه.
وأش���ارت إلى أنه منذ قبل 4 سنوات كانت 
أكث���ر م���ن 12% من وفي���ات األطفال في 
القطاع مرتبطة باألمراض المعوية الناجمة 
عن تلوث المياه، ومنذ ذلك الحين استمرت 

األعداد في النمو.
وذكرت أن انهيار البنية التحتية أدى إلى 
زيادة حادة في وجود البكتيريا والفيروسات 

مثل الكوليرا والسالمونيال في المنطقة.
ووفق الدراس���ة ف���إن أزمة المي���اه في غزة 
أصبحت سيئة بش���كل كبير منذ انسحاب 
"إسرائيل" من قطاع غزة عام 2005، مبينة 
أن 97% من مياه غزة غير مناس���بة للشرب 
وفق المعايير الدولي���ة المعترف بها، وأن 
90% م���ن الس���كان يش���ربون المياه بعد 
ش���رائها من محطات تحلي���ة خاصة، وأن 
الجهات المختصة غي���ر قادرة على توفير 
المياه الالزمة لس���كان غ���زة البالغ عددهم 

أكثر من مليوني شخص.

وأوضحت أنه في كل مدرس���ة بغزة يوجد 
مرحاض واحد يتس���ع ل� 75 طفاًل وحوض 
غس���يل ل� 80 طفاًل  ويت���م تخزين المياه 
واستخدامها فيهما، وبمجرد وجود األطفال 
في المدارس فإن ذلك يشكل خطرًا يسمح 

بإصابة األطفال بأمراض معوية بسبب عدم 
غسل اليدين أو انتقالها من طفل إلى آخر.

وحذرت الدراس���ة من أنه خالل عامين فإن 
مصادر المياه التي تعمل اليوم قد تتوقف 
ع���ن العمل دون ع���الج مناس���ب وصيانة 

سليمة.
وبحسب الدراسة، فإن متوسط إنفاق الفرد 
في العالم الغربي على استهالك المياه هو 
0.7%، من دخله الش���هري، لكن في قطاع 
غزة يتم تخصيص ثلث الدخل الش���هري 

لشراء المياه وبما أن معدل البطالة في غزة 
وص���ل 57%، فإن العديد من الس���كان ال 
يمكنهم تحمل هذا المبلغ في شراء المياه، 
بينما يمك���ن لعدد قليل من س���كان غزة 
األغنياء المحدودين شراء المياه المعدنية، 
بينم���ا ينتظ���ر باق���ي الس���كان أن تفتح 
الس���لطات المختصة المياه في الحنفيات 

لبضع ساعات ليتمكنوا من شرب المياه.
ولفتت الدراسة إلى فقدان غزة لكل مقومات 
البنية التحتية القادرة على تحسين وضع 
المي���اه وكذلك التصرف بطريقة س���ليمة 
ف���ي مياه الصرف الصحي التي يتم نقلها 
إلى البحر لعدم وجود ق���درة على التعامل 
معها بشكل سليم، الفتة إلى أن كمية مياه 
الصرف الصح���ي التي تتدفق من غزة إلى 
البحر ومنه تتجه إلى "إسرائيل" ومصر كل 
يوم تس���اوي 43 مسبحا أولمبيا، وهو سبب 

رئيس يمنع سكان غزة من دخول البحر.
وحذرت من اس���تمرار وقف تمويل األونروا 
التي تق���وم بتلقيح 1.3 مليون ش���خص 
من س���كان غزة بانتظام، وتقدم 4 ماليين 
خدمة طبية كل عام للفلسطينيين، وبدون 
أي بديل للمس���اعدة الطبية التي تقدمها 
األونروا في ح���ال توقف عن خدماتها فإن 
تفش���ي األمراض واألوبئة س���تكون بغزة 
مس���ألة وقت ويمكن أن تص���ل إلى كارثة 

إنسانية.

تلوث المياه بغزة السبب الرئيس لوفيات األطفال

خان يونس/ االستقالل:
شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات 
غزة بعملية إزالة التعديات من شارع الكويت 
رقم )29( والواقع جنوب شرق المدينة ويبدأ 
م���ن نقطة تقاطعه مع ش���ارع صالح الدين 
بجوار مسجد اإلسالم مرورًا بشارع السكة ثم 
جمال عبد الناصر وصواًل إلى مقبرة الشهداء 

غرب المدينة، بطول )2500( متر.
وأج���رى رئي���س البلدية المهن���دس عالء 
الدين البطة جولة تفقدية للشارع المذكور 
لمتابعة أعمال طواق���م البلدية المتواجدة 
في المكان والهادفة إل���ى إزالة التعديات 
من الشارع ال سيما بعض منازل المواطنين 

المتعدية على حرم الشارع.

وأكد البطة على ضرورة العمل من أجل ضمان 
ممارس���تهم  وتس���هيل  المواطنين  راحة 
لحياتهم الطبيعية بكل س���هولة ويس���ر، 
مبين���ًا حرص البلدية وس���عيها المتواصل 
لتعزيز خدماتها المقدمة للسكان في كافة 

األحياء.
 واشار إلى أن  جهود البلدية تأتي في إطار 
حرصها المس���تمر على تحقيق المصلحة 
العام���ة وكذل���ك للمحافظة عل���ى الجانب 
الجمال���ي والحضاري وفت���ح الطرقات أمام 
المارة ومنع تعرضه���م ألية مخاطر نتيجة 
للتعديات التي تؤثر على إنس���يابية حركة 
السير للمركبات والمواطنين على حد سواء.

وأوض���ح البطة أن أعمال البلدية التي تجري 

في الميدان تتمثل في إزالة التعديات من 
شارع الكويت  في الجزئية الواقعة بالقرب 
من التحلية وحتى مس���جد حليمة، وسيتم 
اس���تكمال العمل في الج���زء المتبقي من 
الشارع والممتد من شارع جمال عبد الناصر 
رق���م 12 وحتى ش���ارع البرقي ف���ي البطن 

السمين، وصواًل إلى المقبرة الغربية.
وش���كر البط���ة المواطني���ن عل���ى س���رعة 
اس���تجابتهم وتعاونهم مع طواقم البلدية 
برف���ع التعدي���ات ومس���اهمتهم في فتح 
الش���ارع بتعاون كامل مع طواق���م البلدية،  
معربًا عن أمل���ه أن تحظى الفت���رة المقبلة 
بانفتاح أكبر وتمويل كافة مشاريع البلدية 

التطويرية.

البريج/ االستقالل:
تفقد رئيس بلدية البريج وسط قطاع 
غزة محمود عيسى،أمس، العمل في 
مشاريع مختلفة داخل المخيم حيث 
بدأت البلدية بأعمال تبليط ش���وارع 
داخلية بمنطقة بلوك )12( و)شارعي 
والمنطق���ة  ومق���داس(   البط���ران 
المحيطة ببرج االيمان بالبريج ، وذلك 
ضمن مشروع تطوير وتبليط شوارع  

داخلية بمناطق متفرقة بالبريج.
ويأتي مش���روع تبليط الش���وارع في 
البريج، بتموي���ل من صندوق تطوير 
وإق���راض البلديات ضمن مش���اريع 
األولى،(  ال���دورة  الثالث���ة  المرحل���ة 

وتنفيذ شركة الند مارك للمقاوالت.
وشمل المش���روع على أعمال انشاء 
خط���وط تصريف مياه أمط���ار مع ما 
يلزم م���ن البواليع لزوم اس���تيعاب 
مياه األمطار، باإلضاف���ة الى تركيب 
خط مي���اه 63 مل���م م���ع التوصيل 
للسكان على الخط الجديد باإلضافة 
إلى إنش���اء وصالت الصرف الصحي 

الخاصة للمواطنين. 
ت���م اختيار  أنه  البلدية  وأوضح���ت 

الشوارع التي سيش���ملها المشروع 
التنموية  لكونها مدرجة في الخطة 
لألعوام  البري���ج  لبلدي���ة  المحلي���ة 
)2018- 2021 ( ومن خالل ورش���ات 
عمل لمجموع���ة بؤرية ت���م خاللها 
تحديد أولوي���ات الطرق التي بحاجة 
إلى رص���ف وصيانة وف���ق أولويات 

المش���اريع المدون���ة ف���ي الخط���ة 
التنموي���ة المحلية والتي تم الخروج 
بها بمش���اركة المجتمع المحلي،  مع 
االخ���ذ بعين االعتب���ار تلك المناطق 
مكتظة بالسكان ومنخفضة وتعانى 
من تجم���ع كميات كبي���رة من مياه 

األمطار في فصل الشتاء.

ويه���دف المش���روع إلى تحس���ين 
الظ���روف المعيش���ية للمواطني���ن 
ف���ي المنطق���ة مما يس���هل حركة 
المواطني���ن والطلب���ة، إضاف���ة إلى 
تحس���ين خدمات المي���اه والصرف 
الصحي وحل مشكلة  تصريف مياه 

األمطار بتلك الشوارع .

بلدية خان يونس تشرع بإزالة التعديات من شارع الكويت

جولة لرئيس بلدية البريج على المشاريع داخل المخيم

غزة/ االستقالل:
 حذر مدي���ر عام االدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة د. منير البرش أن مرضى زراعة 
الكل���ى مهددين بفقدان حياتهم لعدم توفر األدوية المثبطة للمناعة والتي يعتمدها 

األطباء في حاالت عديدة منها زراعة الكلى والكبد وقرنية العين.
وأوضح د. البرش في تصريح وزعته الصحة، ان عدم تناول األدوية المثبطة للمناعة يؤثر 
على عمل الكلية بشكل سليم وخاصة في السنة األولى من إجراء عملية الزراعة يؤدي إلى 
مضاعفات ش���ديدة عند المرضى، الفتا إلى أن نجاح العديد من عمليات الزراعة يتوقف 
على تناول الجرعة الدوائية الالزمة من هذه األدوية. وأكد د. البرش أن كل ما قامت به وزارة 
الصح���ة من جهد في هذا المجال من اس���تجالب الوفود، وتحضيرها لطواقم العمليات 

واجراء العديد من عمليات زراعة الكلى أصبح مهددا بالضياع.

تحذير من تدهور أوضاع 
مرضى زراعة الكلى في غزة
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غزة/ االستقالل:
أوصت ندوة سياس���ية مختّصة، بضرورة 
التركيز على دحض الرواية "اإلسرائيلية" 
وأنصارها والح���ذر منها، وإب���راز الرواية 
الفلس���طينية الصادق���ة، عن���د تغطية 
فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار، 

على الحدود البرّية والبحرّية لقطاع غزة.
جاء ذلك أمس الثالثاء، خالل ندوة نّظمها 
اّتحاد اإلذاعات والتلفزيونات اإلسالمية، 
في مدين���ة غزة، بعنوان: "الدور المطلوب 
م���ن اإلعالم العربي والدولي .. مس���يرات 
العودة الكبرى نحو الحرية وكسر الحصار".

وشارك في الندوة رئيس الهيئة الوطنية 
للمس���يرات خالد البطش، والقيادي في 
حركة "حماس" إس���ماعيل رضوان، وعدد 
من اإلعالميين والصحفيين والمختصين 

باإلعالم الجديد.
ا المش���اركون ال���دور البطولي  وفيما حيَّ
المستمرين  الفلسطينيين  للصحفيين 
بتغطية مسيرات العودة؛ أوصوا بضرورة 
التص���دي للرواية اإلس���رائيلية وحماية 
لها،  الفلس���طينية واالنحي���از  الرواي���ة 
والتركيز على الطابع السلمي للمسيرات، 
وإظهار وحشية االحتالل ضد المشاركين 
فيها م���ن أطف���ال ونس���اء وصحفيين 
توثيقها  عل���ى  والعم���ل  ومس���عفين، 

بالصورة واألفالم الوثائقية. 
وفي مس���تهّل كلمته، استذكر منسق 
االتحاد الصحفي صالح المصري، شهيدي 
مس���يرات العودة من الصحفَيْين ياسر 
مرتجى، وأحمد أبو حس���ين، وغيرهم من 

الجرحى الذين أصيبوا خالل أداء واجبهم 
المهني والوطني. وكّرم المصري المصور 
حاتم عمر، إلنس���انيته خ���الل تغطيته 
اإلعالمية، إذ أظهرت صورة له وهو يحمل 
مسًنا فلسطينًيا أصيب باالختناق، قرب 

الحدود الشرقية للقطاع.

حماية الثوابت الوطنية
من جانب���ه، توّج���ه البط���ش بالتحية 

عل���ى  الفلس���طينيين،  للصحفيي���ن 
الفلسطينية،  للقضية  المنحاز  دورهم 
وصرخ���ات  والجرح���ى،  وللش���هداء 
النج���ار،  رزان  المس���عفة  الش���هيدة 
والشهيد الُمقعد إبراهيم أبو ثريا وكل 

شهداء شعبنا الفلسطيني.
ودعا إلى تبني منطلقات مسيرة العودة، 
م���ن خ���الل حماي���ة الثواب���ت الوطنية 
وكس���ر الحصار والتصدي لالس���تيطان 

بالضف���ة  والحواج���ز  والمس���توطنين 
الش���عبي  البعد  المحتلة، والتركيز على 
المش���اركين  وإبداع���ات  للمس���يرات 
والحضور الجماهي���ري الالفت، والرافض 

الستمرار الحصار "اإلسرائيلي".
كما أكد على أهمية توثيق حضور المرأة 
الفلسطينية المش���اركة في المسيرات 
وكبار السن، وإنتاج أفالم روائية قصيرة 
حوله���ا، فضاًل ع���ن التركيز عل���ى البعد 

اإلنساني.
وش���دد على ضرورة التركيز على وحشية 
قناصة االحتالل، ومعاناة الفلسطينيين 
على حواج���ز الضفة الغربي���ة المحتلة؛ 
ج���ّراء إرهاب ق���وات االحت���الل وُقطعان 

المستوطنين المتطرفين.
وأشار رئيس الهيئة الوطنية لمسيرات 
العودة إلى أهمية عدم استعجال نتائج 
أي عم���ل وطن���ي، أو جن���ي الثم���ار قبل 
نضوجها؛ ألن ذلك من ش���أنه أن "ُيحدث 

خلاًل سياسًيا." كما قال.

اإبراز اأهدافها
بدوره، أك���د رضوان على أهمية التغطية 
اإلعالمي���ة لمس���يرات الع���ودة وإب���راز 
أهدافها الوطنية، معتبًرا أن المس���يرات 

دون تغطية ك�"التضحيات دون ثمرة".
ودعا إل���ى ض���رورة التريث ف���ي الرواية 
والتأك���د م���ن أنه���ا صحيح���ة وتخدم 
البعد الوطني، مح���ذرًا من ترديد الرواية 

"اإلسرائيلية" الباطلة.
وأش���ار إلى أن العمل بي���ن الصحفيين 
وقادة الح���راك تكاملي، داعًي���ا لضرورة 
التواصل مع القادة، إلظهار مواطن القوة 

والضعف.
واّتف���ق "رضوان" مع البطش" على ضرورة 
تغطية الجوانب اإلنسانية وراء كل قصة 
شهيد أو جريح، وإظهار معاناة المواطنين 
وإخراج قصص واقعي���ة تحاكي الواقع، 
وقصص وأفالم قصي���رة، لفضح جرائم 

االحتالل، أمام العالم أجمع.

خالل ندوة بغزة 

توصية بالتركيز على الرواية الفلسطينية لدعم »مسيرات العودة«

جانب من الندوة بغزة اأم�س      ) ت�شوير / اأ�شرف اأبو عمرة (
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فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ مريم نبيل احمد البيرم              
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400267217 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/عالء نبيل عبد ربه االقرع                
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
852436542 ( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ هناء عبد العزيز اشتيوي البهداري          
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)413058454( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ اسعد سالم احمد اسبيته           
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406998005( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أنا المواطن/ محمد ابراهيم عبد الكريم ش���يخ 
العي���د    ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )400512075( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ تامر رمضان يونس التتر       
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800218083( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ يوسف محمد حسن الغندور 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931211734( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ فادي حسين أحمد نعنع   
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800072795( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

رام الله/ االستقالل:
أكد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، عدم 
توقف خدمات التربية والتعليم في قطاع غزة، طيلة 

فترة االنقسام.
وقال صي���دم ف���ي تصري���ح ل���ه "إن وزارة التربية 
والتعلي���م ل���م تتوقف ع���ن توفي���ر االحتياجات 
والخدمات للمؤسسات التعليمية في غزة، وتأهيلها 
وإعادة إعمار المدارس التي قصفت، وتدفق الكتب 
الدراس���ية إليها"، مضيفًا: "إنه وخالل ما أس���ماها 
الفترة الذهبية من شهر تشرين األول/ أكتوبر حتى 
آذار/ م���ارس الماضي، فإن حجم التدفق إلى غزة من 

قبل أطقم الوزارة كان كبيرًا جدًا".
وأض���اف صيدم:"إنه ال يقتصر حلمن���ا على توفير 
الخدمات فق���ط، بل أن نعود إلى مفه���وم الرقمنة 
وإدخال الحواسيب إلى مدارسنا، وتوسيع إطار دمج 
التعليم المهني والتقن���ي، إذ دمجنا في الضفة ما 
يقارب ال� 1000 مدرس���ة، وفي غزة 27 مدرسة فقط، 
فلي���س من المعق���ول، أن تبقى غ���زة محرومة جراء 

الوضع القائم".
وأشار صيدم إلى مشروع المئة مدرسة في قطاع غزة، 
موضحًا أن 29 مدرسة من ضمن ال� 100 قيد اإلنشاء 
والتصميم، وأن توفير األراضي الالزمة لعملية البناء 

قضية ليس���ت س���هلة أمام نقطة فيه���ا اكتظاظ 
س���كاني كبير، وقال: "إننا بحاجة لبناء 130 مدرسة 
في غ���زة، لكن أمام هذا الوضع المأس���اوي، العملية 
ليس���ت بالكفاءة التي نريد، أو بالمستوى المطلوب، 

ورغم ذلك نقاتل للعمل.
ولفت صي���دم إلى أن المس���يرة التعليمية في غزة 
ال تقتصر على توفير خدم���ات التعليم فقط، وإنما 
توفير البيئة النفسية التي تجعل الطالب مقباًل على 
الحياة، نتيجة عدم تجاوز الطلبة اآلثار النفسية، جراء 
الحروب المتتالي���ة على القطاع، مؤكدًا تعزيز وجود 

المرشدين بالمدارس.

صيدم: خدمات الوزارة لم تتوقف 
بغزة ونحتاج لـ 130 مدرسة جديدة

دولة فل�شطني
املجل�س الأعلى للق�شاء

حمكمة بداية  غزة - دائرة التنفيذ
إعالن بيع بالمزاد العلني في 

القضية رقم 1157 / 2008
نعلن للعموم أنه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة الشقة 
الواقعة على أرض القس���يمة رقم 30/3 من القطع���ة رقم 666 من أراضي غزة 
الدرج والمس���ماة الفراشة الشمالية والبالغ مس���احتها 1500م2 ويحدها من 
الش���مال وادي غزة من الغرب محمد علي اللوح ومن الجنوب طريق ترابي ومن 

الشرق أرض آلل حلس واألرض فضاء خالية من المباني وخالية من الزراعة. 
فعل����ى من يرغب بالدخول في المزايدة الحضور إلى دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غزة في أوقات الدوام الرس����مي لتسجيل اس����مه بعد دفع قيمة التأمين بواقع 
10% من قيمة التخمين وأن الرسوم والداللة واالنتقال على نفقة المشتري علمًا 

بأن المزاد سينعقد الساعة الثانية عشر من يوم األحد بتاريخ 2018/11/18م

ماأمور دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ.وائل نبهان

  رام الله / االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، 15 مواطنًا من الضفة الغربية، 
بينهم ثالثة أطفال. وأوضح نادي األسير في بيان له، أن 6 مواطنين اعتقلوا 
من عدة أنحاء في محافظة قلقيلية وهم: عالء بس���ام غرابة، وشقيقه وقاص 
)14 عام���ًا(، وأركان يوس���ف أبو صفية، وس���ائد محمد س���ويدان )40 عامًا(، 
ومعتص���م محمد رضوان )33 عامًا(، إضافة إلى مه���دي فاروق أبو هنية )36 

عامًا( وهو من ذوي االحتياجات الخاصة.
واعتقل���ت قوات االحتالل 3 مواطنين م���ن بلدتي كفر مالك، وكفر نعمة في 
محافظة رام الله والبيرة وهم: س���ند معين حمايل، وس���ند بحور عبده، ومراد 
اشتيه، كذلك اعتقل مواطن من بلدة بدو قضاء القدس وهو باسل أبو راضي.
كما اعتقلت قوات االحتالل 3 مواطنين من محافظة بيت لحم وهم: علي موسى 
زواه���رة )31 عامًا( من الدوحة، عالوة على الفتيين محمد نعمان ش���كارنة )15 
عامًا(، وموسى أحمد نجاجرة )14 عامًا(. وذكر نادي األسير أن مواطنًا اعتقل من 
بلدة شويكة في محافظة طولكرم وهو عميد عزمي سرحان )22 عامًا(، ومواطن 
آخر من محافظة الخليل وهو الشاب إيهاب عيسى محمود العالمي )22 عامًا(.

اعتقال 15 مواطنًا من الضفة 
والقدس بينهم 3 أطفال
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جريمُة قتل عائشة محمد الرابي، السيدة الفلسطينية 
ذات الخمس����ة واألربعين عامًا، الزوج����ة واألم لثمانيٍة 
م����ن البنين والبن����ات، أم����ام حاجز زعترة العس����كري 
جنوب مدينة نابلس، على أيدي غالة المس����توطنين 
اإلس����رائيليين، الذي����ن اعترضوا س����يارة زوجها الذي 
كانت تجلس إلى جانبه، وقاموا برشقهما وسيارتهما 
بالحج����ارة الصخرية، فأصابت بعضها رأس الس����يدة 
عائشة فشجتها، ما أدى إلى استشهادها في مقعدها 
على الفور، بينما أصيب زوجها الذي كان يقود السيارة 
بجراٍح وصفتها إدارة مستشفى رفيديا بنابلس بأنها 
متوسطة، بعد أن وثقوا استشهاد زوجته، علمًا أنهما 
لم ينزال من س����يارتهما، ولم يش����كال أي خطورة على 
المستوطنين الذين نصبوا للس����يارات العربية المارة 
حاجزًا بنية إلحاق األذى بركابها، ورش����قهم بالحجارة 
التي أعدوها وكانوا يتسلحون بها، ويتجهزون لقذف 
الم����ارة بها، علمًا أن هذه الجريمة ليس����ت هي األولى 
م����ن نوعه����ا، بل هي واحدة من سلس����لة م����ن جرائم 
المستوطنين التي ال تنتهي في كافة مناطق القدس 

والضفة الغربية.
ارتك����ب المس����توطنون جريمتهم أم����ام أعين جنود 
االحتالل، وعل����ى مقربٍة من حاجز زعت����رة، وربما كانت 
قي����ادة الحاجز تعل����م بوجود المس����توطنين وتعرف 
نواياه����م، وأنهم قد نصبوا حواجزهم بقصد اصطياد 
الفلس����طينيين وإلحاق األذى بهم، علمًا أن س����لطات 
االحتالل تنشر كاميرات المراقبة في كل مكان، وترصد 
حركة السير ومسار العربات على الطرق العامة، خاصة 
تلك الت����ي يرتادها المس����توطنون ويعب����رون فيها، 
إال أن جن����ود االحتالل لم يحركوا س����اكنًا، ولم يحذروا 
المس����توطنين، فضاًل عن أنهم ل����م يجبروهم بالقوة 
على إخالء الطريق ومغادرة المكان، كما لم تقم بحماية 
المواطنين الفلسطينيين وتأمين الطريق لهم، بينما ال 
يتأخرون عن مواكبة المستوطنين والعابرين اليهود، 
حيث يؤمنون لهم الطريق ويحمونهم، ويطمئنون إلى 

وصولهم إلى مناطقهم بأمان.
لم تكن جريمة قتل السيدة عائشة الرابي هي الجريمة 
األولى التي يرتكبها المستوطنون اإلسرائيليون، فقد 
اعت����ادوا على مثل هذه الجرائم، ويصرون بحقد وعناد 
على تكرارها والقيام بها، خاصة أن القانون ال يجرمهم، 

والشرطة ال تدينهم، والقضاء ال يحاكمهم، والجيش ال 
يمنعهم، بمعنى أنه ال يوجد ما يردعهم، وال يوجد ما 
يخيفهم أو يقلقهم، األمر الذي يش����جعهم من وقت 

آلخر على ارتكاب مثل هذه الجرائم. 
علم����ًا أن ال����ذي يقترفه����ا مس����توطنون متطرفون، 
ومتدينون متش����ددون، وقوميون يمينيون، وقلما أن 
تقوم الش����رطة اإلس����رائيلية بتوقيف مرتكبي هذه 
الجرائم، وفي حال قيامها بتوقيفهم وإدانتهم، فإن 
المحاكم العسكرية تنظر بعين الرأفة وتأخذ بأسباب 
التخفيف، بالنظر إلى مبررات الفعل ودوافعه، فتأتي 
أحكامه����ا مخففة ج����دًا، وغالبًا ال يت����م المدانون مدة 
محكوميتهم، ويخرجون من السجون في أقرب اآلجال 
بحجة حسن الس����يرة والسلوك، أو نتيجة االستئناف، 
أو بموجب العفو الرئاس����ي ال����ذي يصدر من حين إلى 
آخر، ويشمل المجرمين اليهود المدانين بجرائم قتل، 
بينما يستثني الفلسطينيين المعتقلين على خلفية 

عملياٍت أمنية وعسكرية. 
ورغ����م أن األدل����ة دامغ����ة والش����واهد عل����ى جريمة 
المس����توطنين قاطعة، إذ تعمدوا إصابة س����يارة زوج 
السيدة عائش����ة، واس����تخدموا حجارة صخرية كبيرة 
في ضرب واجهة السيارة الزجاجية، إال أن المسؤولين 
اإلسرائيليين ينكرون الدوافع الجرمية للمستوطنين، 
ويبررون فعلتهم بحجة الدفاع المش����روع عن النفس، 
وترفض الش����رطة فتح تحقيٍق في الجريمة، وتكتفي 
باالستجوابات اآلنية التي تمت في مكان الحادث، ولم 
تسطر النيابة العامة اإلس����رائيلية أية أوامر قضائية 
بتوقيف المشاركين في الجريمة، وتركتهم بموجب 

إقامتهم وبياناتهم الشخصية.
َل وزير الحرب اإلسرائيلي أفيغدور  وفي هذا الصدد َحمَّ
ليبرمان المس����ؤولية عن مقتل السيدة الفلسطينية، 
لمثيري الش����غب في »جن����وب الب����الد«، وقصد بذلك 
الفلس����طينيين في قطاع غزة، الذين يش����اركون منذ 
تسعة وعشرين أسبوعًا في فعاليات مسيرات العودة 
الوطنية الكبرى، التي أفش����لت حس����اباتهم وخلطت 
أوراقهم، وأربكت جيشهم وأقلقت سكانهم، خاصًة أن 
لجان مسيرة العودة قد عّدت الشهيدة عائشة الرابي 
الشهيدة السابعة في مسيرات يوم الجمعة التاسعة 
والعش����رين، وهو واحٌد من أكثر األي����ام دمويًة وعنفًا، 

حيث أطلق جنود االحتالل اإلسرائيلي النار بغزارٍة على 
المتظاهرين الفلسطينيين، وكان بعضها مباشرًا ومن 

نقطة الصفر.
ل���ن يجدي نفعًا انتظ���ار نتائج التحقيق الرس���مية 
اإلس���رائيلية في حال كان هن���اك تحقيق جاد، ولن 
يقوم جي���ش االحتالل وس���لطاته بإص���دار قرارات 
صارم���ة أو القيام بخطوات فاعلة من ش���أنها حماية 
الفلسطينيين، ومنع االعتداء عليهم، فضحايا الحجارة 
والدهس وإط���الق النار والحرق من الرجال والنس���اء 
والول���دان على أي���دي المس���توطنين والمتدينين 
اليهود كثي���رة، وهي إذا لم تتوقف قديمًا فإنها لن 
تتوقف اليوم طالما أن ال���رادع ال يخيف والعقاب ال 
يؤلم والحس���اب ال يش���مل، وهناك من يسكت عن 
جرائمهم ويبرر أفعالهم من الدول والحكومات، ومن 
ال يقوى على انتقاده���م من المبعوثين والمراقبين، 

والوسطاء والممثلين الدوليين.
قد نتوجه إلى المحاكم الدولية، وقد نرفع الصوت عاليًا 
ونج����أر بالصراخ، ونفضح عبر وس����ائل اإلعالم المحلية 
والدولي����ة جرائم المس����توطنين وغالة المتش����ددين 
اليه����ود، الذين ترعاهم الدول����ة وتحميهم الحكومة، 
ولك����ن هذه اإلجراءات لن تردعه����م ولن تمنعهم من 
تكرار جرائمهم، خاصة أن بعض المستوطنين الذين 
يفلت����ون من اإلدانة وينجون من العقاب، يعودون إلى 
ارت����كاب ذات الجرائم، وربما في األماكن نفس����ها من 
جدي����د، وكأنهم بهذا يهزأون مم����ن يحاول منعهم، 

ويضحكون على من يسعى لردعهم. 
ليس إال أن يتوجع المس����توطنون ويتألم المعتدون، 
ويش����رب م����ن ذات ال����كأس الظالمون، ويش����كو من 
فقدان األمن المجرم����ون، إذ بهذا يرتعدون ويخافون، 
ويت����رددون ويجبنون، ويكف����ون ويمتنع����ون، أما أن 
يش����عروا أنه����م أحراٌر ف����ي تصرفاته����م، وأبرياٌء من 
جرائمه����م، وأطهاٌر مم����ا ارتكبته أيديه����م، فإنهم 
س����يكررون أفعالهم، ولن ينُجو من اعتداءاتهم أحد، 
وهذا لعمري ليس عداًل وال يقبل به حكمًا إال الجاهلون 
األغرار، أو الخائفون الضعفاء، أو الصاغرون السفهاء، وال 
يقبل الفلس����طينيون أبدًا بميزان الضيزى، فهم أعلى 
قدرًا وأجل مكانة، وأعز نفس����ًا، وأقوى ش����كيمة وأشد 
عزمًا، وأقدر على االنتقام من العدو والثأر منه للشعب.

رجم المستوطنين ولجمهم خير رد وأبلغ عالج رأي

يسعى االحتالل الصهيوني للدفع بالسلطة لالشتباك مع حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع 
غزة وفق نظرية »القتال بالنيابة« فإسرائيل تقول: إنه طالما توفر الطرف الذي يمكن ان يقاتل عنا فلما ال نسانده 
وندعمه لكي يقوى على مواجهة خصومنا, وبالتالي تستطيع إسرائيل ان تنأى بنفسها عن المواجهة المباشرة 
مع حماس وفصائل المقاومة, وان تحافظ على صورتها أمام العالم, وال تتورط في مقامرات عسكرية غير محسوبة 
النتائج, فحالة عداء السلطة لحماس كفيلة بأن تفجر المعارك بينها وتستنفذ من قدراتهما العسكرية وفي كل 

األحوال فنحن »إسرائيل« الطرف الرابح مهما كانت النتائج. 
هذا المنطق اإلجرامي الخبيث تحدث عنه جنرال إسرائيلي بارز ومدير البحوث في معهد السياسة واإلستراتيجية، 
شاؤول شاي الذي تحدث في مقال له بصحيفة معاريف عن مجموعة أخطاء إستراتيجية ارتكبتها إسرائيل في 
تعاملها مع حركة »حماس«، معتبرا أن األفضل ل�«تل أبيب« أن تقود السلطة الفلسطينية الصراع ضد »حماس«وأن 
»نظام حماس في قطاع غزة هو وليد خمس���ة أخطاء إس���تراتيجية إلسرائيل، الخطأ األول، هو االمتناع عن تنفيذ 
حملة سور واق عام 2002 في القطاع، والخطأ الثاني، هو »تنفيذ فك االرتباط واالنسحاب أحادي الجانب من قطاع 
غزة عام 2005، و الخطأ الثالث، »تمثل بموافقة تل أبيب على مشاركة حماس في االنتخابات والتي أتاحت الفرصة 
لفوز حماس فيها ، وإقامة حكومة وحدة فلس���طينية«,وأما الخطأ الرابع، فيتعلق »بامتناع إس���رائيل عن مساعدة 
الس���لطة الفلسطينية في حزيران 2007، عندما سيطرت حماس على قطاع غزة وطردت نشطاء حركة فتح ورجال 
الس���لطة الفلسطينية« في حين، كان الخطأ الخامس هو »التسليم العملي من جانب إسرائيل بحكم حماس في 

القطاع.
وفق هذا المنطق الذي يتحدث عنه الصهيوني المجرم ش���اؤول ش���اي فإن »إسرائيل« تسعى لتدارك أخطائها 
وإش���عال فتيل التصعيد والمواجهة بين السلطة وحماس, وهى ستس���اند السلطة في أي مواجهة قد تحدث 
ال س���مح الله بين الس���لطة وحماس, وهذا ما تحذر منه الفصائل الفلس���طينية المقاومة, وتسعى إلنجاح فرص 
المصالحة الفلسطينية والتوافق على برنامج وطني مشترك يعمل تحت المجموع الفلسطيني برؤية واحدة بعيدا 
عن الخالفات واألزمات التي يفتعلها االحتالل المس���تفيد األول واألخير من الخالف الفلسطيني الداخلي, لذلك 
كانت مبادرة األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين األس���تاذ زياد النخالة -أبو طارق- ذات النقاط 
الخمس والتي دعا من خاللها إلى اعتبار المصالحة أولوية وطنية في صراعنا مع العدو وهي مفتاح لتجاوز الخالفات 
والصراعات داخل المجتمع الفلس���طيني, وهذا يحتم على السلطة اتخاذ قرار فوري برفع العقوبات عن غزة, ودعا 
فورًا إلى لقاء اللجنة التحضيرية التي التقت في بيروت بتاريخ )10 كانون الثاني 2017( ومثلت الكل الفلسطيني 
إلى لقاء في القاهرة والشروع في معالجة كل الخالفات والتباينات بيننا وأن نبني على القرارات التي اتخذتها في 

حينه, وذلك ألجل تذليل العقبات والتغلب على المشكالت وتعزيز األمل بانجاز مصالحة حقيقية.  
االحتالل لن يتوقف عن محاوالته إلرباك المش���هد الفلس���طيني الداخلي, وزيادة الفجوة بين السلطة والفصائل 
الفلس���طينية المقاومة, وس���يعمل دائما على توتير األجواء والعصف بكل الجهود المبذولة إلحباط أي محاولة 
للتوقيع على المصالحة الفلس���طينية وتفعيل بنودها عل���ى األرض, فاالحتالل يريدها مصالحة بثمن, مصالحة 
تؤدي إلى تجريد المقاومة الفلسطينية من سالحها, والسيطرة على المواقع العسكرية ومخازن السالح وتفعيل 
التنس���يق األمني مع االحتالل الصهيوني في غزة كما هو قائم في الضفة, مصالحة تسخر لخدمة امن االحتالل 
على حس���اب األمن الفلس���طيني, لذلك لن تتوقف محاوالت االحتالل لتصحيح المس���ار وفق رؤية شاؤول شاي, 
ستبقى حكومة االحتالل تسعى إلشعال فتيل األزمة الداخلية الفلسطينية, ولن تتوقف عن ذلك إال إذا تنبهت 
الس���لطة جيدًا لهذه المحاوالت, وغلبت المصلح���ة الوطنية على المصالح الضيقة, وانحازت إلى إرادة الش���عب 
الفلس���طيني, إن الهدف هو إفش���ال مس���اعي االحتالل إلضعاف جبهتنا الداخلية, ولو تعامل الجميع مع هذه 
الحقيقة فإننا على يقين أننا نستطيع التغلب على كل العقبات التي يصنعها االحتالل لنسف فرص المصالحة.   

د. مصطفى يوسف اللداويقتال بالنيابة 

من أغنيات فلس���طين للمطربة فيروز، وهي من أوائل ما غنته لفلس���طين، جملة تقول فيها ” س���نرجع خبرني 
العندليب / غداة التقينا على منحنى” .. قال لي قيادي فلس���طيني منذ سنوات، إن هذه الجملة ال تقنع الشعب 
الفلسطيني، مع أنها نوع من إشراك حتى الطير في عملية العودة إلى فلسطين، لكن الذي يحقق الوعد هي الدماء.

كل يوم جمعة يرتفع عداد الش���هداء في غزة، أصبح هذا اليوم تقليدا حتى أنه يتم حفر قبور س���لفا كنوع من 
التجهيز األولي لما س���يأتي. وأنا أشاهد التجمعات والتظاهرات عند” الحدود ” التي تخنق الفلسطيني ويسأل 
دائما مع نفس���ه وأمام عدس���ة الكاميرا، لماذا األسالك الش���ائكة وكل هذه البالد بالدي ، يتراءى لي متى سيأتي 
اليوم أو اللحظة التي تتهاوى فيه تلك األسالك، ويمضي ابن غزة نحو مساحة فلسطين كلها وصوال إلى الحدود 

اللبنانية دون مانع أو رقيب.
تبكي أمهات الش���هداء، تنتحب حزنا، لكنها تفكر بالبعيد، بذاك األمل الذي تضيئه الدماء الزكية .. اإلسرائيلي 
الذي يطلق النار في عملية قنص قذرة، تراه يفعلها كونه خائفا من تلك األسود التي تهدر في وجهه .. لم يعد 
الجندي اإلسرائيلي يخيف أحدا في العالم العربي بعدما كشفته حرب عام 2006 .. وخصوصا الفلسطيني عدوه 

التاريخي.
في غزة يصنع تاريخ كل يوم وتحديدا كل نهار جمعة .. صحيح أننا نخس���ر ش���بابا كانت له الدنيا وكانت أحالمه 
أكبر من حجم الحصار المفروض عليه، وأكبر من مساحة القطاع .. حلمه فلسطين كلها بمساحتها التاريخية، بكل 
تضاريسها الجميلة .. هو يختنق في مكانه، يريد أن يكسر األسالك ليعبر إلى حيث يريد، فلديه الحلم بصناعة 

مرحلة وتغيير واقع.
اإلس���رائيليون القتلة غزاة جاؤوا من أقاصي األرض ليسكنوا جنة ليست لهم، هؤالء يخافون قوال بأن البالد التي 
يقيمون فيها ليس���ت بالدهم وأن قانون القوة الذي يحكمها سوف يتغير، وأن الفلسطيني قادم ال محالة لمحو 
تاريخ إس���رائيلي مصنوع من كذب. الغزاة يخافون من الذكريات كما يقول الشاعر محمود درويش، هم يعرفون 
لماذا وجودهم على أرض ليس���ت لهم، وفي مكان ليس لهم محل فيه .. سيظل هذا اإلسرائيلي مذعورا من الغد 

الذي سيرى فيه تهاوي ” القلعة ” التي ظن أنها باقية إلى األبد، وهي إسرائيل ..
يق���ول أحدهم” إن الدم���اء التي تجري في عروقنا هي وديعة األمة فينا مت���ى طلبتها وجدتها”، تلك الحقيقة 
تؤكدها جمعة العودة الغزاوية التي تحولت إلى تراث فلسطيني جديد، هو في حقيقته نبض الواقع الفلسطيني 

في كل تجلياته .. ال يمر يوم جمعة إال ويجب أن تتحول غزة إلى مساحة عشق لفلسطين ، من أي زاوية ستراها.
سيظل العندليب ” يروي” العودة ، لكن الذي يصنعها هي الدماء كما قلنا، ال نخاف على الغد طالما أن هنالك من 
يبش���ر بدمه، ومن يقدم الدليل على تحقيق هذا الحلم .. هؤالء الثوار الصغار يكتبون أول الكالم بعبور األسالك، 
فال حزن بالتالي على الش���هداء ألننا ال نخس���رهم، بل نكتب من خاللهم سيرة جديدة مازال الفلسطيني يكتبها 

منذ الدقائق األولى للنكبة.
العرب الصامتون عما يجري في غزة ، والعالم الذي يرى وال ينفعل، يكاد أن يكون مشاركا في قتل الظاهرة الغزاوية 

والفلسطينية عموما .. .

خوف الغزاة من الذكريات
زهير ماجد

خالل العام 2018 تم انعقاد دورتين للمجلس المركزي، الدورة األولى كانت بداية 
العام في 14 و1/15/ 2018 وال���دورة الثانية 2018/8/15 في مقر المقاطعة في 
مدينة البيرة، في ظل تعثر المصالحة الوطنية وخالفات حادة بين مكونات الطيف 
الفلس���طيني، وظروف سياس���ية صعبة، وفي ظل مرحلة تواجه فيها القضية 
الفلسطينية خطر التصفية، وفي ظل التحديات المحدقة بشعبنا الفلسطيني 
وقضيته الوطنية ومش���روعه التحرري الفلس���طيني، وفي ظل اصطفاف أمريكا 
إلى جانب إسرائيل، وفي ظل وقف المس���اعدات للسلطة ولالونروا، وما تقوم به 

الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو على األرض بفرض وقائع جديدة.
تم تحديد موعد النعقاد الدورة الثالثة خالل العام الجاري في الثامن والعشرون 
من الش���هر الجاري وف���ي نفس الظروف التي عاش���تها الدورت���ان الماضيتان 
للمجلس المرك���زي، وقد يختلف المجلس المرتقب والدورتان الماضيتان إذا تم 

تنفيذ قراراته على ارض الواقع من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. 
المجل���س المركزي هيئة دائم���ة منبثقة عن المجلس الوطن���ي التابع لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، وهو الغطاء السياسي والمرجعية القانونية والدستورية 
والسياسية والشعبية لعمل مؤسسات منظمة التحرير باعتباره القناة والمحطة 
والمؤسس���ة الوسيطة بين عمل اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني، ولكن هذا 
التعريف يتحقق في جو من الوحدة الوطنية وقبول الكل الفلسطيني حول آلية 

عمل المجلس المركزي وتوافق الجميع حول ذلك.
الرأي العام يتساءل هل سينجح المجلس المركزي المقرر في الثامن والعشرين 

من الشهر الجاري؟
نجاح المجلس المركزي يعتمد على مرتكز أساس���ي:- خلق وحدة وطنية شاملة 
ُقبيل انعقاد المجلس المرتقب، من المفروض أن يكون اجتماع المركزي بحضور 
الجميع، ألن في ظل هذا الظرف والمناخ السياسي تحديدًا، يعني سياسيًا للعالم 
أن منظمة التحرير قد خرجت بمؤسساتها منتصرة رغم كل المؤامرات التي تحاك 

ضد القضية والوطن والشعب وضد منظمة التحرير.
الرهان على المجلس المركزي:- تأتي قيمة المجلس المركزي كأحد مؤسس���ات 

منظمة التحرير وباعتب���اره حلقة وصل بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية 
وألن المجل���س المرك���زي هو ال���ذي أصدر قرار تأس���يس الس���لطة الوطنية، إال 
أن المجل���س المرك���زي ليس صاحب ق���رارات نهائية ملزم���ة، وغالبا ما يناقش 
الموضوعات التي يتم إحالته���ا له من اللجنة التنفيذية، والقرارات التي تصدر 
عن���ه هي أقرب للتوصيات ألنه يت���م إحالتها للجنة التنفيذي���ة صاحبة القرار 

النهائي في تنفيذها من عدمه.
من المفروض:-

1. من المف���روض أن اجتم���اع المركزي هو عملية تنش���يط وتفعيل وتحديث 
السياس���ات والمؤسسات والشرعيات الفلس���طينية، لتكن قادرة على مواجهة 

التحديات الوطنية.
2. م���ن المفروض أن يكون عق���د دورة المجلس المركزي فرصة لتفويت الفرصة 
لكل من يضع العراقيل في طريق نضال الش���عب الفلس���طيني ، والتعدي على 
حقوقه، ومن المف���روض أن يكون انعقاده نهاية لمؤامرة التصفية التي تحاك، 

والتي أحكيت من قوى معادية للشعب والوطن والمنظمة .
المطل���وب:- المطلوب من المجل���س المركزي ان يعيد المجد للوطن وللش���عب 
ولمنظمة التحرير، وأن يكون مناس���بة يلتئم فيه الشمل الفلسطيني، وضم كل 

الجهود الفلسطينية لصالح القضية، والتي تمر في ظروف سياسية خطيرة.
مالحظة:- حل المجلس التش���ريعي حسب النظام األساسي الفلسطيني حسب 
المادة 113 من الباب الس���ابع المعنون ب� »أحكام حال���ة الطوارئ« ونص على » ال 
يجوز حل المجلس التش���ريعي الفلس���طيني أو تعطيله خالل فت���رة الطوارئ 
أو تعليق أح���كام هذا الباب«، بمعنى ان حالتنا الفلس���طينية هي طيلة الوقت 
حال���ة طوارئ، فهل حله قانوني؟ قد يكون من وجهة نظر أخرى ان حله بس���بب 
تعط���ل المجلس وتقاضي أعضاء المجلس التش���ريعي رواتب دون عمل وجهة 
نظ���ر صحيحة، المهم بعد حل المجلس هل س���ُتقطع رواتبهم أو يتم إحالتهم 
للتقاعد مثل العس���كريين والمدنيين من المجتم���ع المدني وتحويل رواتبهم 

لمنفعة آخرين؟

انعقد مجلسان والثالث على
 الطريق والشعب يريد التغيير

تمارا حداد
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االستقالل/ وكاالت:
تس���ارعت وتي���رة ارتف���اع أس���عار 
النفط عالميا خالل األش���هر القليلة 
الماضي���ة، لتح���وم ح���ول 85 دوالرا 
للبرميل حاليا، ما يلقي بأعباء إضافية 
على مشروع الموازنة المصرية للعام 

المالي الجاري 2018 � 2019.
على  موازنتها  فالقاه���رة وضع���ت 
أس���اس 67 دوالرا للبرميل، ما يعني 
أن تقديراتها ألس���عار النفط كانت 

أقل ب� 18 دوالرا.
وكل زي����ادة في س����عر برميل خام 
برنت بقيمة دوالر واحد خالل العام 
المالي، تكب����د الموازنة العامة أعباء 
إضافية بواقع 4 مليارات جنيه )224 
مليون دوالر(، بحس����ب وزارة المالية 

المصرية.
ووفق���ا لذل���ك، س���تجد الحكوم���ة 
المصرية نفسها مضطرة إلى فرض 
مزي���د من الضرائ���ب أو االقتراض أو 

التعجيل بخفض الدعم عن الوقود.
ويبدأ العام المال���ي في مصر مطلع 
يوليو / تموز ويس���تمر حتى نهاية 
يونيو / حزيران من العام التالي، وفقا 

لقانون الموازنة العامة.
وارتفعت أس���عار النفط مؤخرا بعد 
توقعات بنقص اإلم���دادات، مع بدء 
تنفيذ عقوبات أمريكية تستهدف 
صناعة النفط اإليرانية في نوفمبر / 

تشرين الثاني المقبل.

وق���ال المحل���ل االقتص���ادي محمد 
ش���لبي، إن ارتف���اع أس���عار النفط 
إلى مس���تويات فوق السعر المقدر 
الموازن���ة، س���يؤدي إلى  بمش���روع 
المنتجات  فات���ورة دع���م  "تفاق���م 

البترولية".
وأضاف شلبي أن سعر خام برنت من 
"ضمن العوامل التي تؤثر في فاتورة 
البترولي���ة بمصر،  المنتج���ات  دعم 
إضافة إلى سعر صرف الدوالر وحجم 

االستهالك".

وتس���تورد مص���ر 30 بالمائ���ة من 
احتياج���ات الس���وق المحلي���ة من 
المنتجات البترولية من الخارج، وفقا 

لوزارة البترول والثروة المعدنية.
وتتوق���ع ارتف���اع اس���تهالكها من 
المواد البترولية بنس���بة 10.24 % 
إلى 35.5 مليون طن في العام المالي 
الج���اري، مقابل 31.8 مليون طن في 
العام المالي الماضي 2017 � 2018.

وشدد ش���لبي على أن ارتفاع أسعار 
البترول س���يدفع إلى زي���ادة العجز 

بالموازنة فوق النس���بة المقدرة 8.4 
بالمائة في العام المالي الجاري، كما 
يدفع الدولة إلى مزيد من االقتراض 

أو فرض ضرائب جديدة.
ونهاية سبتمبر / أيلول الماضي، قال 
وزي���ر المالية المصري محمد معيط، 
إنه ت���م تأجي���ل تطبي���ق اتفاقية 
التحوط ضد أسعار المواد البترولية، 
بع���د التعاق���د مع بنوك اس���تثمار 
للتح���وط من ارتفاع أس���عارها على 

المستوى العالمي.

غزة/ االستقالل
أكد النائ���ب جمال الخضري رئيس 
الحصار  لمواجهة  الشعبية  اللجنة 
أن االحت���الل يواصل من���ع إدخال 
الوق���ود وغ���از الطهي إل���ى قطاع 
غزة بش���كل كام���ل للي���وم الثالث 
على التوالي، م���ا يضاعف المعاناة 
اإلنسانية المتفاقمة بسبب الحصار 

الصهيوني.
وحذر الخضري في تصريح صحفي 
ص���در عنه أم���س الثالث���اء من أن 
له تداعيات خطيرة  المنع  استمرار 
على ُمجمل الحي���اة في القطاع في 

ظل وضع متدهور أصاًل.
وأشار إلى أن هذا المنع يفاقم أزمة 
الوقود في المنازل والمستشفيات 
والمصانع،  والمخاب���ز  والعي���ادات 
إضاف���ة لمول���دات الكهرب���اء التي 
يعتمد عليها السكان بشكل كبير 

في ظل أزمة الكهرباء.
وشدد على أن األوضاع في غزة تسوء 
من يوم إلى آخر وبش���كل متس���ارع 
بسبب الحصار، ما أوصل القطاع إلى 
انهي���ار اقتصادي تام، م���ع ارتفاع 
معدالت الفقر والبطالة إلى نس���ب 
مخيفة، حيث 85% من س���كان غزة 
يعيشون تحت خط الفقر و350 ألف 
عامل ُمعط���ل عن العمل، فيما دخل 

الفرد اليومي 2 دوالر.

ولفت الخضري إلى استمرار أزمات 
الكهرباء والمي���اه والصحة ونقص 
األدوية والمستهلكات الطبية دون 

معالجات.
وجدد الخض���ري مطالبته الواضحة 
بإخراج معابر غ���زة التجارية عن أي 
مع���ادالت، ألن ما يمر م���ن خاللها 
اليومية  ولالس���تخدامات  إنساني 

للسكان.
وق���ال: "كل هذا الواقع اإلنس���اني 

الصع���ب يج���ب أن ُيش���كل قوة 
ضغط حقيقية فلس���طينيًا وعربيًا 
ودوليا للتدخل في اتجاهين، األول 
حمالت إغاثة عاجل���ة لتالفي مزيد 
واقتصاديًا،  إنس���انيًا  االنهيار  من 
والثان���ي العمل على رف���ع الحصار 
بش���كل كامل من خ���الل المجتمع 

الدولي.
وأكد الخض���ري أن هذا الحصار غير 
ويتناقض  أخالق���ي،  وغير  قانوني 

مع مبادئ القانون الدولي، واتفاقية 
العالمي  واإلع���الن  الرابعة،  جنيف 

لحقوق اإلنسان.
وش���دد الخض���ري عل���ى ض���رورة 
الفلسطيني  الكل  وتجميع  توحيد 
عبر ش���راكة حقيقي���ة تنهي حالة 
االنقس���ام، وتجعل الفلسطينيين 
أقوى في مواجهة التحديات سواء 
كان���ت في قطاع غ���زة أو القدس أو 

الضفة الغربية.

الخضري يحذر من تداعيات خطيرة لمنع إدخال الوقود لغزة

غزة/ االستقالل
قال وزير األش���غال العامة واالس���كان د. مفيد الحس���اينة، الثالث���اء، إن الوزارة 
متواصلة بالعمل وتسخير الجهود لعملية إعمار قطاع غزة، خاصة بعد الموافقة 
على منحة مالية تقارب المليونين ونصف المليون دوالر أمريكي من الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربي���ة، إلعادة تأهيل البنية التحتية الخاصة 

بالقطاع.
وأضاف »نس���عى بشكل مس���تمر إلعادة إعمار وتأهيل ما نستطيع، للنهوض 
بواقع القطاع لألفضل وإعادته الى ما كان عليه قبل العدوان، كما أننا مستمرون 
بالجهود مع ش���ركائنا من الدول العربية وغيرها للحصول على مساعدات مالية 

تفي بالحاجات المطلوبة«.
وشكر الحساينة باسمه وباسم رئيس الوزراء د.رامي الحمد لله دولة الكويت على 

تعاونهم ودعمهم المستمر للشعب.
يذكر أن العمل خالل هذه المنحة سيركز على إعادة تأهيل مجموعة من الطرق 
المتض���ررة بكافة محافظات غزة، في س���بيل إعادة الصورة المش���رقة للقطاع، 

وتعزيزًا لصمود المواطنين على أرضهم.

الحساينة: منحة كويتية 
بمليوني ونصف المليون 
دوالر الستكمال إعمار غزة

رام الله/ االستقالل:
انطلق، أمس الثالثاء، في مدينة رام الله مشروع المحطة الواحدة "بطوالت 
نسائية"، لمنتدى سيدات األعمال، ضمن برنامج تعزيز وصول المرأة إلى 

الفرص االقتصادية المتكافئة والعمل الالئق في فلسطين.
وش���دد وكيل وزارة ش���ؤون المرأة بس���ام الخطيب، خ���الل حفل إطالق 
المش���روع، على أهمية البرنامج في تمكين المرأة اقتصاديا، واستعداد 
ال���وزارة بكامل طواقمها لتقديم كافة أش���كال الدعم إلنجاحه وتحقيق 

النتائج المرجوة.
وشكر الخطيب كافة الش���ركاء والداعمين لهذا البرنامج وبشكل خاص 
منظم���ة العمل الدولية، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، والوكالة اإليطالية 

للتنمية والتعاون، ومنتدى سيدات األعمال.
وأضاف الخطيب: "ان احتياجات الوزارة الحقيقية في مجال تمكين النساء 
هي التحول من مجرد دعم المشاريع الصغيرة، إلى مرحلة تمكين حقيقي 
مستدام بحيث تمتلك النساء مصانع ومعامل وتعاونيات منتجة، خاصة 
للنس����اء الناجيات من العنف، واألس����ر التي تترأس����ها امرأة، وبذلك يتم 
تمكين النساء بشكل عملي ملموس، مما يؤدي إلى انخفاض العنف، حيث 

يعتبر الوضع االقتصادي أحد أهم أسباب العنف ضد النساء".

إطالق مشروع المحطة الواحدة 
لتعزيز الفرص االقتصادية للمرأة

بيت لحم/ االستقالل:
نظم مجلس التنمي���ة االقتصادي )LED(، بالتعاون 
م���ع الغرفة التجاري���ة ومديرية االقتص���اد المحلي 
بمحافظة بيت لحم،  ورش���ة عم���ل بعنوان  ) كيف 

أحمي مشروعي (.
وافتتح اللقاء محافظ  بيت لحم كامل حميد مؤكدا على 
أهمية دور المرأة في العملية التنموية المس���تدامة 

إلى جانب دور المحافظة واس���تعدادها في التعاون 
لمناقشة المعيقات والصعوبات التي تواجه أصحاب 
المشاريع الصغيرة إضافة إلى ضرورة إبراز دور المرأة 

في المناطق المهمشة والمهددة باالستيطان.
وأوصى المجتمعون على ضرورة طرح التوصيات حول 
المش���اريع الصغيرة كعدم اعتماد الفئة الرابعة من 
صغار المس���تثمرين والتي تبلغ مشاريعهن 5000 

دينار أردني في الغرفة التجارية وتقديم المش���اريع 
الصغيرة من المش���اركين للمحافظ ليتم اعتمادها 
وتمويله���ا الى جان���ب احتياج المش���اركين لدورات 
تعريفي���ة بكيفية إعداد وكتابة المش���اريع وكيفية 
التسويق عن طريق وسائل االعالم ومواقع التواصل 
االجتماعي وإيجاد س���وق خاص بالمنتجات الحرفية 

ليتم تسويقها.

بيت لحم: »التنمية االقتصادي« ينظم 
ورشة عمل بعنوان »كيف أحمي مشروعي؟«

االستقالل/ وكاالت:
نقلت وكالة "تاس" الروس���ية عن وزيري النفط اإليراني بيجن زنغنه، والطاقة الروس���ي 

ألكسندر نوفاك، اتفاقهما على زيادة اإلنتاج المشترك إلى مليون برميل يوميا.
وقال وزير الطاقة الروس����ي، إن لقاء جمعه في موس����كو أمس الثالثاء مع "زنغنه" 
تناول مسائل ملحة، "من بينها قضية إنتاج النفط في المستقبل المنظور، وضمن 
إطار اتفاقية منظمة )أوبك(". وتطرق االجتماع بحسب "نوفاك"، إلى مسألة الطلب 
المتنام����ي على مصادر الطاقة التقليدية حول العال����م، ووقف االرتفاع الحاد في 

سعر البرميل.
ويحوم سعر خام برنت في الوقت الحالي عند 80 دوالرا للبرميل، نزوال من أعلى مستوياته 

المسجلة منذ 4 سنوات، مطلع الشهر الجاري، البالغ 86 دوالرا للبرميل.
وذكر الوزير الروس���ي أن اتفاقا مع إيران أفضى إلى "زيادة حجم اإلنتاج المشترك ليصل 

إلى مليون برميل يوميا".
ويبلغ إنتاج روس���يا النفطي قرابة 11.2 مليون برميل يوميا، بحسب أرقام لوزارة الطاقة، 

فيما يبلغ إنتاج إيران اليومي وفق "أوبك"، نحو 3.45 ماليين برميل يوميا.

روسيا وإيران تتفقان على زيادة 
إنتاج النفط بمليون برميل يوميًا

االستقالل/ وكاالت:
انخف���ض مؤش���ر البورصة الس���عودية 3.8 في المئة في الدقائ���ق األولى من 

التعامالت أمس الثالثاء، بعد أن ارتفع 4.1 في المئة االثنين.
وتشهد السوق تقلبا منذ عدة أيام بسبب المخاوف من أن يؤدي الغضب الدولي 
بش���أن اختفاء الصحافي جمال خاشقجي إلى إلحاق الضرر بتدفقات االستثمار 

األجنبية للمملكة.
ووصل وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو إلى الرياض أمس لبحث القضية.

البورصة السعودية تنخفض 
تأثرًا بقضية خاشقجي

الموازنة المصرية في مرمى نيران ارتفاع أسعار النفط
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االستقالل/ وكاالت:
اللبناني ميش���ال عون،  اعتبر الرئيس 
الثالث���اء، أن التحديات التي تواجهها 
البلدان العربية، تتطّلب تعزيز التضامن 

المشترك.
جاء ذلك لدى استقباله، وزير الخارجية 
والوفد  الجعف���ري،  إبراهيم  العراق���ي 
المراف���ق ل���ه، بقصر الرئاس���ة ش���رق 

العاصمة اللبنانية بيروت.
ووفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، 
قال ع���ون إن "التحدي���ات التي تواجه 
ال���دول العربية ف���ي الوق���ت الراهن، 
تتطلب تعزيز التضامن بينها، سيما أن 
ما شهدته بعض تلك الدول من أحداث 
دامي���ة، ت���رك تداعيات عل���ى الوحدة 

العربية والعمل العربي المشترك".
وأّك���د ع���ون "رغب���ة لبنان ف���ي تعزيز 
العالقات م���ع الع���راق، وتطويرها في 
كافة المجاالت"، مقدًما تهانيه إلى البلد 

األخير بتحرير أراضيه من المجموعات 
اإلرهابية وعودة الس���الم واالس���تقرار 

إليه.
الماضي،  وفي ديس���مبر/ كانون األول 
أعلن العراق استعادة كامل أراضيه من 
قبضة تنظيم "داعش" اإلرهابي، الذي 

كان يسيطر على ثلث مساحة البالد.
ووفق المصدر نفس���ه، استعرض عون 
موق���ف لبنان م���ن قضي���ة النازحين 
أن بالده قدمت  الس���وريين، مش���ددًا 
الرعاية الكاملة للنازحين، وتعمل حاليًا 
على تنظي���م عودته���م الطوعية إلى 

المناطق اآلمنة في بالدهم.
إلى  أيًضا  اللبنان���ي  الرئي���س  وتطرق 
"الممارسات اإلسرائيلية التي تناقض 
الق���رارات الدولي���ة، وخصوًص���ا القرار 
رقم 1701 )الداع���ي إلى وقف األعمال 
العدائي���ة بي���ن حزب الله وإس���رائيل 
في 2006(، إضاف���ة إلى ما يتعرض له 

األراضي  داخل  الفلس���طيني  الشعب 
المحتلة وخارجها".

ودعا إلى ض���رورة تركيز الجهد العربي 
على ض���رورة إح���الل الس���الم العادل 

والدائم.
من جهته، أعرب الجعفري عن سعادته 
لزيارت���ه بي���روت، مش���يًرا إل���ى عمق 
العالقات األخوية بين البلدين وأهمية 

تفعيلها في مختلف المجاالت.
كما أشاد الوزير العراقي بالمواقف التي 
أعلنها الرئي���س اللبناني في المحافل 
لبنان  وبوق���وف  والدولية،  اإلقليمي���ة 

الدائم إلى جانب العراق لدعمه.
ونقل البيان عن الجعفري قوله إن "بالده 
تقف إلى جانب وحدة لبنان وس���يادته 

واستقالله".
وفي وقت سابق أمس، وصل الجعفري 
بي���روت قادًما من دمش���ق، ف���ي زيارة 

رسمية للبنان تستغرق يومين.

االستقالل/ وكاالت:
أفادت نيويورك تايمز بأن الرياض 
العه���د محمد بن  س���تحمي ولي 
س���لمان بإلق���اء مس���ؤولية مقتل 
الصحف���ي جمال خاش���قجي على 
مس���ؤول بالمخابرات الس���عودية، 
كما أكدت مصادر صحفية أميركية 
أخ���رى، مج���ددًا وج���ود معلومات 
اس���تخبارية بأن ولي العهد هو من 

أمر بقتل الصحفي.
وقال���ت الصحيف���ة: إن الحكوم���ة 
ول���ي  س���تحمي  الس���عودية 
العه���د باتهام صديقه مس���ؤول 
العملي���ة  وإن  االس���تخبارات، 
التي اس���تهدفت خاش���قجي في 
القنصلية بإس���طنبول يوم الثاني 
من الشهر الجاري سارت على نحو 

خاطئ.
وفي التفاصي���ل، نقلت الصحيفة 
ع���ن مصدر وصفت���ه بالمطلع على 
الرواية الرس���مية التي س���تعلنها 
الري���اض للرأي الع���ام أن الحكومة 
ستقول في روايتها أن خاشقجي 
قتل على وجه الخطأ خالل التحقيق 
مع���ه ف���ي إط���ار عملية أم���ر بها 

المسؤول المخابراتي.
وأكد المصدر نفسه أن ولي العهد 
وافق على عملية تشمل التحقيق 
م���ع خاش���قجي، وإذا اقتضى األمر 

جلبه باإلكراه.

لكن���ه قال: إن مس���ؤول المخابرات 
الذي تعتزم الس���لطات "التضحية 
ب���ه" لحماي���ة ولي العه���د "ذهب 
بعي���دا" متجاوزا الخط���ة األصلية 
به���دف إثبات كفاءت���ه في مجال 

عمله.
وفي انس���جام مع الرواية الرسمية 
المنتظرة، أث���ار الرئيس األميركي 
دونالد ترام���ب االثنين احتمال أن 
يكون "قتلة مارق���ون" هم من قام 

بتصفية الصحفي، وكان قد توعد 
الري���اض قبل ذلك بعقاب قاس إن 

ثبت أنها ضالعة في القتل.
ونقل ترامب عن ملك الس���عودية 
سلمان بن عبد العزيز نفيه أن يكون 

على علم باستهداف خاشقجي. 
وقال مراس���ل الجزيرة بواش���نطن 
ناصر الحس���يني إن نظرية ترامب 
عن "القتلة المارقي���ن" كانت على 
األرجح توطئة لتهدئة الكونغرس 

ال���ذي يري���د فرض عقوب���ات على 
الرياض بس���بب قضية خاشقجي، 

وأنها جوبهت بانتقادات.
وبالتزام���ن م���ع التفاصي���ل التي 
كش���فت عنه���ا نيوي���ورك تايمز، 
ذّكرت صحيفة واشنطن بوست بما 
نشرته قبل أيام عن وجود معلومات 
لدى المخابرات األميركية تظهر أن 
محمد بن س���لمان هو من أمر بقتل 

خاشقجي.

اإلعالم األميركي: بن سلمان أمر بقتل 
خاشقجي ومسؤول بالمخابرات »كبش فداء«

االستقالل/ وكاالت:
قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيس����ي تمدي����د حالة الطوارئ 
المعلنة في جميع أنحاء البالد منذ أكثر من عام ونصف لمدة 3 أشهر 

إضافية.
وه����ذا هو التمديد الس����ادس لقرار إعالن حالة الط����وارئ في البالد 

الصادر في أبريل / نيسان 2017.
ونص قرار السيس����ي، الذي نش����رته الجريدة الرسمية للبالد أمس 
الثالثاء، على أن تنفيذ القرار وسريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء 
مصر، يبدأ اعتبارًا من الس����اعة الواحدة صب����اح االثنين، 15 أكتوبر / 

تشرين األول، "نظرًا للظروف األمنية الخطيرة التي تمر بها البالد".
وجاء في القرار أيضا أن "تتولى القوات المس����لحة وهيئة الش����رطة 
اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار اإلرهاب وتمويله، وحفظ 
األمن بجميع أنحاء مصر، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ 

أرواح المواطنين".
وينتظر القرار الرئاسي موافقة البرلمان والنشر في الجريدة الرسمية 
مجددًا حتى يصبح س����اريا. وعادة لم يرف����ض البرلمان بمصر أي مد 

سابق.
وفي 10 أبريل / نيسان 2017، وافق البرلمان  على إعالن حالة الطوارئ 
3 أش����هر ل� "مواجهة أخطار اإلرهاب وتمويل����ه"، ردا على هجومين 
اس����تهدفا كنيستين ش����مالي البالد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيال على 

األقل، وتبناهما تنظيم "داعش".
وبموجب حالة الطوارئ، يحق للس����لطات مراقبة الصحف ووس����ائل 
االتصال والمصادرة، وتوسيع صالحيات الجيش والشرطة في فرض 
اإلج����راءات التأمينية والتفتيش، واإلحالة إلى محاكم اس����تثنائية 
وإخالء مناطق وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وفرض الحراسة 
القضائية، األمر الذي يثير انتق����ادات حقوقية، وترد عليه القاهرة 

بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور.

للمرة السادسة.. 
السيسي يمدد حالة 

الطوارئ في مصر 3 أشهر

االستقالل/ وكاالت:
أطلق مرزوق الغانم، رئيس مجلس األمة الكويتي، كلمة نارية هاجم فيها السياسات اإلسرائيلية، 

خالل مشاركته بمؤتمر االتحاد البرلماني الدولي في جنيف بسويسرا أمس.
وق���ال الغانم: "من ينتظرون، أن يرفع الش���عب الفلس���طيني خرقة بيضاء، ويغ���ادر أرضه إلى 
المجهول، نقول لهم إن ذلك لن يحصل أبدًا"، مستشهدًا بالمثل الشعبي )عشم إبليس بالجنة(.

من جانبه، لم يكمل الوفد اإلس���رائيلي، االستماع إلى الكلمة، إذ بدأ بالمغادرة، وعالمات الغضب 
ظاهرة عليه، فيما صفق الحضور لكلمة مرزوق الغانم.

وقال الغانم: "منذ أكثر من 50 عاًما، يرفع الفلس���طيني غصن زيتون، فتجاوبه الصواريخ ومدافع 
الهاون، وعندما يرفع حجًرا، تتلقاه البندقيات اآللية بأزيزها المقزز".

ودع���ا الغانم، جميع البرلمانيي���ن، الذين حضروا المؤتمر، إلى رفض ما تقوم به إس���رائيل تجاه 
الش���عب الفلسطيني. وأضاف: "الفلسطيني عبر 70 عاًما لعنة المحتل وعاره وعورته وعواره، وأنا 
أقول لكم إنه مقابل كل مأتم فلس���طيني عش���رة أعراس، ومقابل كل شهيد فلسطيني عشرة 
رضع، ومقابل كل طلقة رصاص ألف صرخة وأغنية وقصيدة وحكاية والفتة، وهذه جردة حسابنا 

األخالقية والمبدئية ببساطة واختصار".
وتابع: "إذا كان حضور السياس����ة وإش����اراتها ال يكفي للفهم، فال بأس من اس����تدعاء 
األس����طورة، س����يظل )س����يزيف( يتمثل بهذا الكيان الغاصب، وسيظل الفلسطيني 

)صخرته( العنيدة".
ونوه الغانم إلى خطورة مصادقة الكنيس���ت اإلس���رائيلي على مش���روع قانون "الدولة القومية 

لليهود"، ومشكلة حظر الدعم عن وكالة )أونروا(، وغيرها.

عون: التحديات بوجه البلدان

 العربية تتطلب تعزيز التضامن المشترك

انقرة/ االستقالل: 
غادر القنصل السعودي بتركيا محمد 
العتيب���ي مدينة إس���طنبول التركية 
الرياض،  الس���عودية  العاصم���ة  إلى 
قبيل وصول فريق المحققين األتراك 

لتفتيش منزله.
وأشارت صحيفة »قرار« التركية إلى أن 
»القنصل السعودي عاد إلى بالده في 
رحلة جوية مقررة من مطار أتاتورك في 
الساعة الخامسة من مساء أمس ، بعد 
العثور على أدل���ة على قتل الصحفي 
الس���عودي البارز جمال خاشقجي بعد 

دخول فرق التحقيق التركية للقنصلية 
السعودية وتفتيشها مساء االثنين«.

وم���ن جانبه���ا، نقل���ت قن���اة الجزيرة 
القطري���ة عن مصادر رس���مية تركية 
مغ���ادرة القنص���ل الس���عودي م���ن 
إس���طنبول إلى الرياض، مش���يرة إلى 
أن فري���ق المحققي���ن األت���راك كانوا 
القنصل  إلفادة  لالس���تماع  يخططون 

بعد تفتيش منزله.
وأكدت مص���ادر في الخارجية التركية 
أمس ع���زم مجموعة العم���ل التركية 
الس���عودية، تفتي���ش مق���ر إقام���ة 

القنصل السعودي بمدينة إسطنبول، 
في إطار التحقي���ق باختفاء الصحفي 

السعودي جمال خاشقجي.
وكان وزي���ر الخارجي���ة التركي مولود 
تش���اووش أوغلو أكد في وقت س���ابق 
أن���ه ال قيود على مغادرة المس���ؤولين 
في البعثات الدبلوماس���ية السعودية 

لتركيا.
واختفت آثار الصحفي السعودي في 
2 أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية 
بالده في إس���طنبول، إلج���راء معاملة 

رسمية تتعلق بزواجه.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الس���لطات السعودية رسميًا، الثالثاء، مصرع طاقم طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية 

الملكية، إثر تحطمها، االثنين، شمال غربي المملكة.
ونقلت وكالة األنباء الس���عودية عن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع بالمملكة، أن "إحدى طائرات 
القوات الجوية الملكية الس���عودية من نوع هوك س���قطت )االثني���ن( أثناء طلعة تدريبية في 

المنطقة الشمالية الغربية".
وأضاف المصدر: "نتج عن الحادث استشهاد طاقمها الجوي )لم يحدد عدده(".

وأكد المصدر ذاته "بدء التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث"، دون تفاصيل.
وكانت وسائل إعالم سعودية تداولت أنباء تحطم الطائرة بالقرب من منطقة تبوك، متحدثة عن 

مصرع اثنين هما طاقم الطائرة.

الكويت: نقول لمن ينتظر 
أن يرفع الفلسطينيون خرقة 
بيضاء »عشم إبليس في الجنة«

»الدفاع السعودية« تعلن تحطم 
طائرة عسكرية ومصرع طاقمها

القنصل السعودي يغادر تركيا إلى الرياض
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االستقالل/ وكاالت:
اللبناني ميش���ال عون،  اعتبر الرئيس 
الثالث���اء، أن التحديات التي تواجهها 
البلدان العربية، تتطّلب تعزيز التضامن 

المشترك.
جاء ذلك لدى استقباله، وزير الخارجية 
والوفد  الجعف���ري،  إبراهيم  العراق���ي 
المراف���ق ل���ه، بقصر الرئاس���ة ش���رق 

العاصمة اللبنانية بيروت.
ووفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، 
قال ع���ون إن "التحدي���ات التي تواجه 
ال���دول العربية ف���ي الوق���ت الراهن، 
تتطلب تعزيز التضامن بينها، سيما أن 
ما شهدته بعض تلك الدول من أحداث 
دامي���ة، ت���رك تداعيات عل���ى الوحدة 

العربية والعمل العربي المشترك".
وأّك���د ع���ون "رغب���ة لبنان ف���ي تعزيز 
العالقات م���ع الع���راق، وتطويرها في 
كافة المجاالت"، مقدًما تهانيه إلى البلد 

األخير بتحرير أراضيه من المجموعات 
اإلرهابية وعودة الس���الم واالس���تقرار 

إليه.
الماضي،  وفي ديس���مبر/ كانون األول 
أعلن العراق استعادة كامل أراضيه من 
قبضة تنظيم "داعش" اإلرهابي، الذي 

كان يسيطر على ثلث مساحة البالد.
ووفق المصدر نفس���ه، استعرض عون 
موق���ف لبنان م���ن قضي���ة النازحين 
أن بالده قدمت  الس���وريين، مش���ددًا 
الرعاية الكاملة للنازحين، وتعمل حاليًا 
على تنظي���م عودته���م الطوعية إلى 

المناطق اآلمنة في بالدهم.
إلى  أيًضا  اللبنان���ي  الرئي���س  وتطرق 
"الممارسات اإلسرائيلية التي تناقض 
الق���رارات الدولي���ة، وخصوًص���ا القرار 
رقم 1701 )الداع���ي إلى وقف األعمال 
العدائي���ة بي���ن حزب الله وإس���رائيل 
في 2006(، إضاف���ة إلى ما يتعرض له 

األراضي  داخل  الفلس���طيني  الشعب 
المحتلة وخارجها".

ودعا إلى ض���رورة تركيز الجهد العربي 
على ض���رورة إح���الل الس���الم العادل 

والدائم.
من جهته، أعرب الجعفري عن سعادته 
لزيارت���ه بي���روت، مش���يًرا إل���ى عمق 
العالقات األخوية بين البلدين وأهمية 

تفعيلها في مختلف المجاالت.
كما أشاد الوزير العراقي بالمواقف التي 
أعلنها الرئي���س اللبناني في المحافل 
لبنان  وبوق���وف  والدولية،  اإلقليمي���ة 

الدائم إلى جانب العراق لدعمه.
ونقل البيان عن الجعفري قوله إن "بالده 
تقف إلى جانب وحدة لبنان وس���يادته 

واستقالله".
وفي وقت سابق أمس، وصل الجعفري 
بي���روت قادًما من دمش���ق، ف���ي زيارة 

رسمية للبنان تستغرق يومين.

االستقالل/ وكاالت:
أفادت نيويورك تايمز بأن الرياض 
العه���د محمد بن  س���تحمي ولي 
س���لمان بإلق���اء مس���ؤولية مقتل 
الصحف���ي جمال خاش���قجي على 
مس���ؤول بالمخابرات الس���عودية، 
كما أكدت مصادر صحفية أميركية 
أخ���رى، مج���ددًا وج���ود معلومات 
اس���تخبارية بأن ولي العهد هو من 

أمر بقتل الصحفي.
وقال���ت الصحيف���ة: إن الحكوم���ة 
ول���ي  س���تحمي  الس���عودية 
العه���د باتهام صديقه مس���ؤول 
العملي���ة  وإن  االس���تخبارات، 
التي اس���تهدفت خاش���قجي في 
القنصلية بإس���طنبول يوم الثاني 
من الشهر الجاري سارت على نحو 

خاطئ.
وفي التفاصي���ل، نقلت الصحيفة 
ع���ن مصدر وصفت���ه بالمطلع على 
الرواية الرس���مية التي س���تعلنها 
الري���اض للرأي الع���ام أن الحكومة 
ستقول في روايتها أن خاشقجي 
قتل على وجه الخطأ خالل التحقيق 
مع���ه ف���ي إط���ار عملية أم���ر بها 

المسؤول المخابراتي.
وأكد المصدر نفسه أن ولي العهد 
وافق على عملية تشمل التحقيق 
م���ع خاش���قجي، وإذا اقتضى األمر 

جلبه باإلكراه.

لكن���ه قال: إن مس���ؤول المخابرات 
الذي تعتزم الس���لطات "التضحية 
ب���ه" لحماي���ة ولي العه���د "ذهب 
بعي���دا" متجاوزا الخط���ة األصلية 
به���دف إثبات كفاءت���ه في مجال 

عمله.
وفي انس���جام مع الرواية الرسمية 
المنتظرة، أث���ار الرئيس األميركي 
دونالد ترام���ب االثنين احتمال أن 
يكون "قتلة مارق���ون" هم من قام 

بتصفية الصحفي، وكان قد توعد 
الري���اض قبل ذلك بعقاب قاس إن 

ثبت أنها ضالعة في القتل.
ونقل ترامب عن ملك الس���عودية 
سلمان بن عبد العزيز نفيه أن يكون 

على علم باستهداف خاشقجي. 
وقال مراس���ل الجزيرة بواش���نطن 
ناصر الحس���يني إن نظرية ترامب 
عن "القتلة المارقي���ن" كانت على 
األرجح توطئة لتهدئة الكونغرس 

ال���ذي يري���د فرض عقوب���ات على 
الرياض بس���بب قضية خاشقجي، 

وأنها جوبهت بانتقادات.
وبالتزام���ن م���ع التفاصي���ل التي 
كش���فت عنه���ا نيوي���ورك تايمز، 
ذّكرت صحيفة واشنطن بوست بما 
نشرته قبل أيام عن وجود معلومات 
لدى المخابرات األميركية تظهر أن 
محمد بن س���لمان هو من أمر بقتل 

خاشقجي.

اإلعالم األميركي: بن سلمان أمر بقتل 
خاشقجي ومسؤول بالمخابرات »كبش فداء«

االستقالل/ وكاالت:
قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيس����ي تمدي����د حالة الطوارئ 
المعلنة في جميع أنحاء البالد منذ أكثر من عام ونصف لمدة 3 أشهر 

إضافية.
وه����ذا هو التمديد الس����ادس لقرار إعالن حالة الط����وارئ في البالد 

الصادر في أبريل / نيسان 2017.
ونص قرار السيس����ي، الذي نش����رته الجريدة الرسمية للبالد أمس 
الثالثاء، على أن تنفيذ القرار وسريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء 
مصر، يبدأ اعتبارًا من الس����اعة الواحدة صب����اح االثنين، 15 أكتوبر / 

تشرين األول، "نظرًا للظروف األمنية الخطيرة التي تمر بها البالد".
وجاء في القرار أيضا أن "تتولى القوات المس����لحة وهيئة الش����رطة 
اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار اإلرهاب وتمويله، وحفظ 
األمن بجميع أنحاء مصر، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ 

أرواح المواطنين".
وينتظر القرار الرئاسي موافقة البرلمان والنشر في الجريدة الرسمية 
مجددًا حتى يصبح س����اريا. وعادة لم يرف����ض البرلمان بمصر أي مد 

سابق.
وفي 10 أبريل / نيسان 2017، وافق البرلمان  على إعالن حالة الطوارئ 
3 أش����هر ل� "مواجهة أخطار اإلرهاب وتمويل����ه"، ردا على هجومين 
اس����تهدفا كنيستين ش����مالي البالد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيال على 

األقل، وتبناهما تنظيم "داعش".
وبموجب حالة الطوارئ، يحق للس����لطات مراقبة الصحف ووس����ائل 
االتصال والمصادرة، وتوسيع صالحيات الجيش والشرطة في فرض 
اإلج����راءات التأمينية والتفتيش، واإلحالة إلى محاكم اس����تثنائية 
وإخالء مناطق وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وفرض الحراسة 
القضائية، األمر الذي يثير انتق����ادات حقوقية، وترد عليه القاهرة 

بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور.

للمرة السادسة.. 
السيسي يمدد حالة 

الطوارئ في مصر 3 أشهر

االستقالل/ وكاالت:
أطلق مرزوق الغانم، رئيس مجلس األمة الكويتي، كلمة نارية هاجم فيها السياسات اإلسرائيلية، 

خالل مشاركته بمؤتمر االتحاد البرلماني الدولي في جنيف بسويسرا أمس.
وق���ال الغانم: "من ينتظرون، أن يرفع الش���عب الفلس���طيني خرقة بيضاء، ويغ���ادر أرضه إلى 
المجهول، نقول لهم إن ذلك لن يحصل أبدًا"، مستشهدًا بالمثل الشعبي )عشم إبليس بالجنة(.

من جانبه، لم يكمل الوفد اإلس���رائيلي، االستماع إلى الكلمة، إذ بدأ بالمغادرة، وعالمات الغضب 
ظاهرة عليه، فيما صفق الحضور لكلمة مرزوق الغانم.

وقال الغانم: "منذ أكثر من 50 عاًما، يرفع الفلس���طيني غصن زيتون، فتجاوبه الصواريخ ومدافع 
الهاون، وعندما يرفع حجًرا، تتلقاه البندقيات اآللية بأزيزها المقزز".

ودع���ا الغانم، جميع البرلمانيي���ن، الذين حضروا المؤتمر، إلى رفض ما تقوم به إس���رائيل تجاه 
الش���عب الفلسطيني. وأضاف: "الفلسطيني عبر 70 عاًما لعنة المحتل وعاره وعورته وعواره، وأنا 
أقول لكم إنه مقابل كل مأتم فلس���طيني عش���رة أعراس، ومقابل كل شهيد فلسطيني عشرة 
رضع، ومقابل كل طلقة رصاص ألف صرخة وأغنية وقصيدة وحكاية والفتة، وهذه جردة حسابنا 

األخالقية والمبدئية ببساطة واختصار".
وتابع: "إذا كان حضور السياس����ة وإش����اراتها ال يكفي للفهم، فال بأس من اس����تدعاء 
األس����طورة، س����يظل )س����يزيف( يتمثل بهذا الكيان الغاصب، وسيظل الفلسطيني 

)صخرته( العنيدة".
ونوه الغانم إلى خطورة مصادقة الكنيس���ت اإلس���رائيلي على مش���روع قانون "الدولة القومية 

لليهود"، ومشكلة حظر الدعم عن وكالة )أونروا(، وغيرها.

عون: التحديات بوجه البلدان

 العربية تتطلب تعزيز التضامن المشترك

انقرة/ االستقالل: 
غادر القنصل السعودي بتركيا محمد 
العتيب���ي مدينة إس���طنبول التركية 
الرياض،  الس���عودية  العاصم���ة  إلى 
قبيل وصول فريق المحققين األتراك 

لتفتيش منزله.
وأشارت صحيفة »قرار« التركية إلى أن 
»القنصل السعودي عاد إلى بالده في 
رحلة جوية مقررة من مطار أتاتورك في 
الساعة الخامسة من مساء أمس ، بعد 
العثور على أدل���ة على قتل الصحفي 
الس���عودي البارز جمال خاشقجي بعد 

دخول فرق التحقيق التركية للقنصلية 
السعودية وتفتيشها مساء االثنين«.

وم���ن جانبه���ا، نقل���ت قن���اة الجزيرة 
القطري���ة عن مصادر رس���مية تركية 
مغ���ادرة القنص���ل الس���عودي م���ن 
إس���طنبول إلى الرياض، مش���يرة إلى 
أن فري���ق المحققي���ن األت���راك كانوا 
القنصل  إلفادة  لالس���تماع  يخططون 

بعد تفتيش منزله.
وأكدت مص���ادر في الخارجية التركية 
أمس ع���زم مجموعة العم���ل التركية 
الس���عودية، تفتي���ش مق���ر إقام���ة 

القنصل السعودي بمدينة إسطنبول، 
في إطار التحقي���ق باختفاء الصحفي 

السعودي جمال خاشقجي.
وكان وزي���ر الخارجي���ة التركي مولود 
تش���اووش أوغلو أكد في وقت س���ابق 
أن���ه ال قيود على مغادرة المس���ؤولين 
في البعثات الدبلوماس���ية السعودية 

لتركيا.
واختفت آثار الصحفي السعودي في 
2 أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية 
بالده في إس���طنبول، إلج���راء معاملة 

رسمية تتعلق بزواجه.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الس���لطات السعودية رسميًا، الثالثاء، مصرع طاقم طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية 

الملكية، إثر تحطمها، االثنين، شمال غربي المملكة.
ونقلت وكالة األنباء الس���عودية عن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع بالمملكة، أن "إحدى طائرات 
القوات الجوية الملكية الس���عودية من نوع هوك س���قطت )االثني���ن( أثناء طلعة تدريبية في 

المنطقة الشمالية الغربية".
وأضاف المصدر: "نتج عن الحادث استشهاد طاقمها الجوي )لم يحدد عدده(".

وأكد المصدر ذاته "بدء التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث"، دون تفاصيل.
وكانت وسائل إعالم سعودية تداولت أنباء تحطم الطائرة بالقرب من منطقة تبوك، متحدثة عن 

مصرع اثنين هما طاقم الطائرة.

الكويت: نقول لمن ينتظر 
أن يرفع الفلسطينيون خرقة 
بيضاء »عشم إبليس في الجنة«

»الدفاع السعودية« تعلن تحطم 
طائرة عسكرية ومصرع طاقمها

القنصل السعودي يغادر تركيا إلى الرياض
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القدس المحتلة/ االستقالل:
"نرجسية وتباك وتعابير قوة باهتة 
وضع���ف وتك���رار" به���ذه الكلمات 
وصف المحلل السياسي في صحيفة 
"هآرتس"، يوسي فيرتر، أمس الثالثاء 
خطاب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، 
بنيامين نتنياهو، في افتتاح الدورة 

الشتوية للكنيست، اإلثنين.
وأش���ار بداية إلى أن نتنياهو حاول 
من خالل تغري���دة على تويتر، قبيل 
خطابه، إثارة اهتمام وس���ائل اإلعالم 
بأنه س���يلقي "خطابا مهم���ا"، ولكن 
تبي���ن، بحس���به، أن نتنياهو لجأ إلى 
أالعيبه القديمة وكان باهتا أكثر من 

المعتاد.
وأض���اف أن م���ا كان يفت���رض أنه 
س���يكون تعبيرا ع���ن الق���وة )قوله 
"ليس���ت دولة مس���روقة وإنما دولة 
خالبة" – مستخدما التقارب اللفظي 
الكلمتين مس���روقة  بالعبري���ة بين 
وخالب���ة ( كان ضعيف���ا، وتمجي���ده 
لنفس���ه كان متبذال، أما التباكي على 
الصحاف���ة واالدع���اء بأنه���ا تفرض 
قيودًا لى حرية التعبير فكان بمثابة 
"تسخين وجبة معكرونة للمرة األلف"، 
على حد تعبيره، وكان ذلك بمنتهى 
الوقاحة من قبل شخص حاول، وربما 
ال يزال يحاول تدمير هيئات إعالمية 

في "إسرائيل".
كم���ا لفت إلى أنه لم ي���أت على ذكر 
كلمة "انتخابات"، ولكن ذلك ال يعني 

أنه س���يحل الكنيس���ت في أواسط 
تش���رين الثاني/نوفمبر، بعد الجولة 
الثاني���ة م���ن انتخابات الس���لطات 
المحلية، مرجحا أنه سيستكمل فترة 

أربع سنوات كاملة.
من جهت���ه كتب الصحف���ي ناحوم 
برني���غ، ف���ي صحيف���ة "يديع���وت 
أحرونوت" معلقًا أن نتنياهو تحدث 
ع���ن "دولة مس���روقة"، خاص���ة وأن 
زوجته، سارة نتنياهو، كانت تجلس 
على مدرج الضيوف، وهي المتهمة 
في هذه األيام بسرقة أموال الجمهور 

بمبالغ تقدر بمئات آالف الشواقل.
كما تحدث نتنياهو عن السرقة بينما 
يجري التهامس حول���ه عن "الملف 
1000" و"المل���ف 2000" و"المل���ف 
4000"، بينما يتهم أقاربه ومقربون 
من���ه في قضايا فس���اد هي األخطر، 
واإلشارة هنا إلى قضية الغواصات أو 

"الملف 4000".
إلى ذلك، كتب برنيع أنه كان يتوقع 
أن يتح���دث نتنياهو ع���ن صديقه 
الرئيس الروس���ي، فالديمير بوتين، 
م���ن باب التط���ورات الت���ي يجب أن 

تقلق "إس���رائيل"، حي���ث إنه "يمنح 
إيران وحزب الله حزام أمان للسيطرة 
على سورية، كما يعمل على تخليص 
االقتصادية  العقوب���ات  م���ن  إيران 

األميركية"، بحسبه.
وف���ي المقاب���ل، ف���إن ول���ي العهد 
السعودي، محمد بن س���لمان، الذي 
وصف���ه برني���ع بأنه "أمل إس���رائيل 
الوحي���د ف���ي الس���عودية"، متورط 
حت���ى أخم���ص قدميه ف���ي قضية 
مقت���ل الصحفي الس���عودي، جمال 

خاشقجي.

خطاب نتنياهو: باهت ومكرر.. آخر من يتحدث عن السرقة

القدس المحتلة/ االستقالل:
طلب الجيش اإلسرائيلي من شركات 
س���يبرانية تقديم اقتراح���ات إلقامة 
منظومة بحث عن مراسالت شخصية 
التواصل  لمستخدمين في ش���بكات 

االجتماعي.
وجاء ف���ي وثيقة، نش���رتها صحيفة 
"هآرت���س" الثالث���اء، أن المطلوب أن 
تك���ون المنظوم���ة قادرة على مس���ح 
وتخزين معلومات معلنة أو شخصية 
و"تويتر"  "فيس���بوك"  لمس���تخدمي 
بل���وس"  و"غوغ���ل  و"إنس���تغرام" 

و"يوتيوب".

ولم تشر الوثيقة إلى من هو الجمهور 
الذي يفت���رض أن تتابعه المنظومة، 
وم���ا إذا كان الجيش ينوي اس���تثناء 
المواطنين في "إسرائيل" من المتابعة.

وبحس���ب الجيش، فإن المناقصة لم 
تخرج إلى حي���ز التنفيذ، وأن الحديث 
ع���ن وثيق���ة أرس���لت إلى ش���ركات 
س���يبرانية، ونش���رت في موقع وزارة 

األمن.
ولم يوضح الجيش م���ا إذا كان يتابع 
فعليا نشاط المواطنين في الشبكات 
االجتماعي���ة أو أن يك���ون ق���د أجرى 

مناقصة أخرى في هذا المجال.

وبحس���ب الوثيقة، فإن الجيش توجه 
إلى شركات سايبر في تشرين األول/

أكتوبر عام 2016، وطلب منهم تقديم 
اقتراحات لمنظومة بحث عن معلومات 
باللغات العربية والعبرية واإلنجليزية 
االجتماعي،  التواص���ل  ش���بكات  في 
خالفا لعملي���ة المتابعة التي يجريها 
قس���م "األمن الداخلي" ف���ي الجيش 
اجتماعي���ة  ومنظم���ات  لجمعي���ات 
إلى  وتس���تند  مختلفين،  ومدوني���ن 
معلومات مفتوحة للجمهور الواس���ع، 
علمًا أن الجيش طل���ب منظومة تتابع 

المنشورات والبيانات الشخصية.

االستقالل/ وكاالت:
دعا وزي���ر الجيش اإلس���رائيلي، أفيغ���دور ليبرمان، أمس 
الثالث���اء، المجلس الوزاري المصغر إلى اتخاذ قرار بش���أن 
قطاع غزة يتضمن "إنزال ضربة قاسية على حركة حماس".

وكان ليبرمان قد عقد جلس���ة تقيي���م للوضع في "أوغدات 
عزة" مع نائب رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، وقائد 
منطق���ة الجن���وب في الجيش هرتس���ي هليف���ي، وقائد 

"أوغدات عزة" يهودا فوكس.
ونقل عن قوله: إنه توصل إل���ى نتيجة مفادها أن الجميع 
بات���وا يدركون أن الوضع ال يمكن أن يس���تمر كما هو عليه 

اليوم.
وأضاف أن "إسرائيل ليس���ت على استعداد للتعايش مع 
مس���توى العنف الذي نراه أسبوعا بعد أسبوع. واآلن يجب 
على الطرف الثاني أن يدرك أن "إسرائيل" قادرة على إعادة 
الوض���ع إلى ما كان عليه ف���ي 29 آذار/مارس، )قبل انطالق 

مسيرات العودة (".
وبحسبه، فإنه يجب إنزال ضربة قاسية على حركة حماس، 

بداعي أنها "الطريق الوحيد إلعادة الوضع إلى ما كان عليه، 
وخفض مس���توى العنف إلى درجة الصفر، أو إلى مستوى 

29 آذار/مارس".
وادعى أن النتيجة التي توصل إليها هي أن "الشيء الوحيد 
ال���ذي يمكن أن يعيد الوضع إلى ما كان عليه ليس محاولة 
التوصل إلى تس���وية، وإنما إنزال ضربة قاسية على حركة 

حماس".
وتابع أن ه���ذه النتيجة تعززت لديه بع���د أن اجتمع مع 
الضباط والجنود، مضيفا "م���ن يريد أن يعيد الوضع إلى 
ما كان عليه هناك طريقة واحدة، وهي إنزال أقسى ضربة 
على حركة حماس. لقد ربحنا 4 س���نوات من الهدوء بعد 
"الجرف الصامد" )2014(". وبحس���به، فإن ضربة شديدة 
على حماس ستحقق الهدوء في المنطقة لخمس سنوات 

على األقل.
وأض���اف أن ذلك يجب أن يك���ون قرار المجل���س الوزاري 
المصغر، وال يس���تطيع وزير األمن أو رئيس الحكومة اتخاذ 

مثل هذا القرار لوحدهما.

ليبرمان يدعو الوزاري المصغر

 التخاذ قرار بضرب حماس 
القدس المحتلة/ االستقالل:

البرلمانية في  تناقش لجن���ة الداخلي���ة 
إس���رائيل، إق���رار تعدي���ل قانوني يمنع 
تبكير إطالق سراح 300 أسير فلسطيني، 
في إط���ار خطة لتخفي���ف االكتظاظ في 

سجون االحتالل.
وأع���رب المستش���ار القانون���ي للحكومة 
اإلس���رائيلية افيح���اي مندلبلي���ت ع���ن 
تأييده للتعديل القانوني الذي س���يمنع 
تبكير إطالق س���راح المئات من األس���رى 
الفلس���طينيين، بموجب مش���روع قانون 
يه���دف ال���ى التخفيف م���ن االكتظاظ 

الشديد في السجون.
وكذل���ك رح���ب وزي���ر األم���ن الداخل���ي 
بموق���ف  اردان  غلع���اد  اإلس���رائيلي 

مندالبلي���ت، قائ���ال: »إنه يج���ب أن يدفع 
اإلرهابيون ثمنا باهظا«. وفق تعبيره.

وطرح رئيس اللجنة النائب الليكودي 
يواف كي���ش وبضغوط م���ن عائالت 
لمشروع  تعديال  إس���رائيليين،  قتلى 
هذا القانون يس���تثني األسرى الذين 
خضع���وا ف���ي محاكم عس���كرية في 
الضف���ة الغربي���ة، في إط���ار القانون 

لمحاربة »اإلرهاب«.
ووف���ق تقديرات مصلحة الس���جون، فإنه 
من المقرر أن يشمل مشروع هذا القانون 
ألف أسير وسجين بينهم ثالثمائة أسير 
»أمني« فلس���طيني، س���يفرج عنهم في 
العشرين من شهر كانون الثاني/ ديسمبر 

القادم.

االستقالل/ وكاالت:
نقل موقع "بازام" العس���كري، عن وسائل إعالم روس���ية، قولها: إن وفدًا إسرائيليًا سّريًا 
يضم ضباطًا من الجيشين، اإلسرائيلي واألمريكي، خرج في زيارة خاصة إلى أوكرانيا من 

أجل التعرف أكثر على منظومة "إس300".
وبحس���ب األنباء التي رفضت "إس���رائيل" التعليق عليها، فإن ضباط الجيش األوكراني 
قاموا بتدريب وتعليم ضباط الجيش اإلسرائيلي على قدرات منظومة "إس 300"، وطرق 

تجاوزها وتحييدها في العمليات العسكرية المختلفة.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن مؤخرًا، أن بالده ستسلم الجيش السوري 

منظومات حديثة للدفاع الجوي من طراز "اس-300".
وأش���ار شويغو إلى أن منظومة "اس- 300"، "قادرة على اعتراض أي طائرة على بعد أكثر 

من 250 كيلومترا ويمكن أن تضرب عدة أهداف في الجو في آن واحد".

وفد إسرائيلي عسكري يزور 
أوكرانيا سرًا بسبب »إس 300«

االستقالل/ وكاالت:
تعرضت السفارة اإلسرائيلية في انقرة، الثالثاء، لمحاولة هجوم من سائق جرار، 
تعرض إلطالق نار واعتقلته الس���لطات التركية. وأفادت مصادر إسرائيلية، إن 
الشرطة اعتقلت السائق وهو تركي يدعى أيدين سكرييه )45 عاما(، بعد أن قاد 

جراره الزراعي بسرعة باتجاه مبنى يعمل فيه دبلوماسيون إسرائيليون.
وقالت المصادر، إن عناصر الش���رطة طالبوا الس���ائق بالتوقف، وعندما تجاهل 
أوامره���م أطلق���وا النار باتجاه إطارات الجرار، ما أفقد س���ائقه الس���يطرة عليه، 

وانحرف عن مساره ليصطدم بعدد من السيارات المركونة في المكان.
وقال س���كان محليون إن المواطن التركي الذي اعتقل في الحادثة ال يملك أي 

سوابق جنائية، وشرعت السلطات التركية بالتحقيق معه.

إحباط  محاولة القتحام السفارة 
اإلسرائيلية في أنقرة بجرار زراعي

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت زعيمة المعارضة اإلس���رائيلية تس���يبي ليفني: "أتمنى أن تكون هذه هي آخر كنيس���ت 
يترأس فيها بنيامين نتنياهو الحكومة اإلس���رائيلية"، مضيفة: "المسألة ليست شخصية، إنها 

قضية وطنية".
وأوضحت موجهة حديثها لنتنياهو، تنتج الحكومة المنتخبة أعداء داخليين بش���كل مصطنع، 
ومن أجل أغراض سياس���ية، وتفكك الغراء المؤلف بيننا، وتدمر عمدًا جميع المؤسس���ات التي 
تحافظ على الديمقراطية، وتفضل الحاخامات المتطرفين، وتشرع الفساد، وستقودنا إلى الضم 

وإلى دولة ذات أغلبية مسلمة، حكومة تمزق إعالن االستقالل".
وأضاف���ت ليفني: "إن ما يحطمنا من الداخل، هو ليس انتقاد المعارضة لسياس���ة الحكومة، بل 
حقيقة أن الحكومة أصبحت معارضة لمؤسسات الدولة الديمقراطية، والنظام القانوني، وتطبيق 
القانون، واإلعالم الحر، يمكن تغيير الحكومة، ولكن ليس���ت األس���س التي قامت عليها الدولة". 

وفق تعبيرها.

لجنة »إسرائيلية« تناقش تعديال 

قانونيًا لمنع إطالق سراح مئات األسرى

الجيش اإلسرائيلي سعى لمنظومة 

لجمع معلومات من شبكات التواصل

ليفني: حكومة 
الحاخامات ستقودنا إلى 
دولة ذات أغلبية مسلمة

بنيامني نتنياهو
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االستقالل/ وكاالت:
يتساءل الكثيرون عن مقدار الماء الذي يجب 
أن نش���ربه بشكل يومي بهدف خسارة الوزن؟ 
ولإلجابة على هذا السؤال، يجب التعرف على 
تركيبة جسم اإلنس���ان وفوائد الماء وخواصه 

األساسية.
جسم اإلنسان والماء

كل ش����يء في الكون مصنوع م����ن الذرات، 
والم����اء يتكون من اتحاد ثالث ذّرات: ذرتان 
م����ن الهيدروجين وذرة من األوكس����جين، 
وتحت����وي قط����رة واح����دة عل����ى ملي����ارات 
الجزئي����ات من الماء، ويكف����ي أن نعرف أن 
60% من جس����م اإلنس����ان يتكون من هذا 

السائل األساسي للحياة.
ووفقًا لمجلة الكيمي���اء البيولوجية األمريكية، 
يصل محتوى كل من الدماغ البشري والقلب من 
الماء إل���ى 73% مقابل حوالي 83% للرئتين، 

وهي نسب مذهلة عند وضعها بعين االعتبار، 
وإذا حرمت نفس���ك من الماء لن تخس���ر الوزن 

فحسب، بل ستمنعه عن أعضائك الحيوية.
تكوين العضالت  

يحتوي الجلد على ما نس���بته 64% من الماء، 
وتصل هذه النس���بة إلى 79% في العضالت 
والكلى، وحتى العظام تحتوي على نسبة تصل 
إلى 31% م���ن الماء، وبالنظ���ر إلى العضالت 
تحديدًا، يمكن استنتاج أن تركيبتها المائية 
ذات أهمية قص���وى عند الرغبة في خس���ارة 

الوزن، بحسب موقع اليف هاك.
وبش���كل عام، لن تفقد الوزن فقط عند شرب 
الماء على النحو األمثل على مدار اليوم، ولكنك 
ستقوم أيضًا ببناء العضالت وتجديدها بشكل 
أس���رع، ولكل رط���ل من العضالت، سيخس���ر 
اإلنسان العادي 50 سعرة حرارية في اليوم مع 

القليل من النشاط.

ويمكن بن���اء على ذلك الق���ول: إن المزيد من 
العضالت تعني المزيد من السعرات الحرارية 
التي س���تحرقها يوميًا، وهذا يزيد من فقدان 

الوزن.
مقدار الماء الالزم لخسارة الوزن

يختلف األمر من ش���خص آلخر، وبحسب الوزن 
والطول ومستوى النشاط، فعلى سبيل المثال، 
يحتاج ش���خص يبلغ طوله 180 سم ويزن نحو 
90 كيلو إلى ما بي���ن 3 و5 لترات من الماء في 

اليوم.
وبما أن ممارس���ة التمارين الرياضية وفقدان 
الوزن متالزمان بشكل أساسي، يجب عليك أن 
تش���رب ما بين 8 و 15 ميلي لتر من الماء لكل 
كيلو من الجسم للتأقلم مع النشاطات البدينة 
اإلضافي���ة عند ممارس���ة الرياض���ة. وللمثال 
الس���ابق، هذا يعني إضافة حوالي 1 ليتر من 

الماء بالمتوسط.

كم يجب أن تشرب من الماء يوميًا لخسارة الوزن؟

االستقالل/ وكاالت:
طور باحثو جامعة جونز هوبكنز ش���بكية بشرية من الصفر 
باستخدام الخاليا الجذعية في تجربة ثورية تكشف كيف 

نرى العالم من حولنا باأللوان.
ويمكن أن تؤدي الدراس���ة المنشورة في مجلة العلوم، التي 
تهدف لتحدي���د كيفية صنع الخاليا المس���ؤولة عن رؤية 
اللون، إلى عالجات جذرية ألمراض العيون، مثل عمى األلوان 

وغيره.
ويقول الباحثون: إن دراس���تهم الرائدة يمكن أن تؤدي إلى 

طرق جديدة لدراسة جسم اإلنسان.
وقال روبرت جونس���تون، عالم األحي���اء التنموي في جامعة 
جونز هوبكنز: "كل ش���يء ندرسه يش���به نمو عين طبيعية 
في طبق مختبري، حيث يوجد لدينا نظام نموذجي يمكنك 

التالعب به دون دراسة البشر مباشرة".
وأنشأ فريق البحث أنسجة العين البشرية التي يحتاجونها، 
باستخدام الخاليا الجذعية. وركزوا على الخاليا التي تسمح 
للن���اس برؤية األزرق واألحمر واألخضر، وهي المس���تقبالت 

الضوئية ثالثية المخروط في العين البشرية.
وقالت المعدة الرئيس���ية للدراسة، كيارا إلدريد، وهي طالبة 
دراس���ات عليا بجامعة جونز هوبكنز، إن "الرؤية الملونة لدى 
البشر تميزهم عن معظم الثدييات األخرى. وتحاول دراستنا 
معرفة المس���ارات التي تأخذها هذه الخاليا لتمنحنا رؤية 

خاصة باأللوان".
وعلى مدى أشهر، عندما نمت الخاليا في المختبر وأصبحت 
أنسجة شبكية كاملة، وجد فريق الباحثين أن الخاليا الزرقاء 
تتحفز أوال، تليها الخاليا المكتشفة للونين األحمر واألخضر.

وف���ي الحالتين، وجد الباحثون أن س���ر ه���ذه العملية كان 
انحسار وتدفق هرمون الغدة الدرقية. ولم يتم التحكم في 
مستوى هذا الهرمون من قبل الغدة الدرقية، ولكن بالعين 

نفسها.
ومن خالل فهم كيف أن كمية هرمون الغدة الدرقية كانت 
مس���ؤولة عن استش���عار الخاليا لأللوان الزرق���اء أو الحمراء 
ومستقبالت اللون األخضر، تمكن الباحثون من التالعب في 

النتيجة، ما خلق شبكيات العين المختبرية.

االستقالل/ وكاالت:
خ���الل الش���هور القليل���ة الماضي���ة، عرض���ت فيس���بوك 
مس���تخدميها لمش���كالت خطيرة تمثلت بانتهاكات كبيرة 
في خصوصية المس���تخدمين، األولى كانت تسريب بيانات 
شخصية لماليين المس���تخدمين، والثانية اختراق حسابات 
نحو 30 مليون شخص. ترافق ذلك أيضا، مع اختراق لحسابات 
مس���تخدمي "غوغل بلس" األمر الذي دفع الشركة إلى إغالق 
منصتها هذه، بعد إعالنها عن ثغرة أمنية كش���فت بيانات 

نحو نصف مليون مستخدم.
وبالنظر إلى هذا ونتيجة لتزايد مخاوف المس���تخدمين من 
اختراق حساباتهم وبياناتهم الش���خصية ولفضائح أخرى 
وغيرها، يسعى كثير من المستخدمين إلى العودة للهواتف 
الخلوي���ة التقليدية الت���ي صارت تعرف باس���م "الهواتف 
الغبي���ة"، والتي بدأت ف���ي الرجوع مجددا للس���احة، وألنها 
أيضا تساعد في الخصوصية واالبتعاد عن وسائل التواصل 

وإزعاجها المثير.

ويمكن القول: إن هذا التوجه، أي العودة إلى الهواتف الغبية، 
بدأ منذ بعض الوقت، فقد أفادت تقارير بريطانية في يوليو 
الماضي بأن مش���تريات البريطانيين م���ن الهواتف الغبية، 
باعتبارها النقيض من الهواتف الذكية، تضاعفت عن الفترة 

نفسها من العام السابق )2017(.
ووفقا إلحصاءات صادرة عن موقع التس���وق الش���هير إيباي 
eBay، فق���د تضاعفت عمليات البحث عن أجهزة االس���تماع 

التقليدية للموسيقا، مثل أجهزة أيبود.
على أي حال، وبعد فضائح االختراقات والتس���ريبات لوسائل 
التواصل االجتماعي، خصوصا فيسبوك، توالت التقارير التي 
تفيد أن كبار المس���ؤولين في ش���ركات التقنية ال يسمحون 
ألبنائه���م بامت���الك هواتف ذكي���ة أو األجه���زة المرتبطة 
باإلنترن���ت. ويطلق تعبي���ر أو مصطلح "الهوات���ف الغبية" 
أيضا عل���ى األجهزة التي تتيح عددًا محدودًا من الخصائص 
البسيطة أو األساسية مثل إجراء المكالمات وتبادل الرسائل 

النصية وغير المتصلة باإلنترنت.

تجربة »ثورية« تكشف سر 
رؤيتنا للعالم باأللوان!

»الهواتف الغبية«.. كيف
 أصبحت ضرورية ومطلوبة؟

االستقالل/ وكاالت:
إنه���ا فينيس���يا، أو البندقي���ة، أو المدينة 
ها ما شئت فهي  العائمة في إيطاليا، س���مِّ
ف���ي كل األح���وال واحدة من أكث���ر المدن 

استثنائية في العالم.
تم بناء مدين���ة البندقية فوق 118 جزيرة، 
ف���ي منتصف بحيرة البندقي���ة، على رأس 

البحر األدرياتيكي، في شمال إيطاليا.
وتظل البندقية لغزًا جمياًل للس���ياح الذين 
قام���وا بزيارته���ا بالفع���ل كما ه���و الحال 
بالنسبة ألولئك الذين لم يقوموا بزيارتها 
بع���د، حيث يبدو من المس���تحيل لمدينة 
كبيرة كه���ذه أن تطفو في بحيرة من الماء 

وسيقان األشجار والمستنقعات.

بداية احلياة
وبحسب موقع "Livitaly" اإليطالي، يتبادر 
إلى األذهان في بعض األحيان س���ؤال: ما 
الذي دفع الس���كان إلى العيش على ظهر 
جزي���رة موحلة ويغمرها الم���اء وتحاصرها 

بحيرة؟
واإلجاب���ة هي "إن���ه الخ���وف"، الذي جعل 
الس���كان يف���رون م���ن منازلهم ف���ي البر 
الرئيسي، عندما كان الغزاة البرابرة ينشرون 
الخ���راب ف���ي رب���وع إيطاليا خ���الل القرن 

الخامس بعد الميالد.
بالبحي���رة  يل���وذون  الس���كان  وكان 

ملجًأ  ووجدوه���ا  للحماية،  المس���تنقعية 
مناس���با لالختباء بين الصيادي���ن الفقراء، 
الذين سبقوهم لالستيطان في البندقية. 
ومع اس���تمرار الغ���زوات في جمي���ع أنحاء 
إيطاليا، انضم المزيد والمزيد من الالجئين 
إلى المس���توطنين األوائل، ونمت الحاجة 

إلى بناء مدينة جديدة.
تاريخ ميالد البندقية وتقنيات بنائها

ولدت مدينة البندقية الش���هيرة في وقت 
الظهيرة من يوم الجمعة 25 مارس س���نة 
421 ميالدية، وكان ذل���ك التوقيت مجرد 
بداي���ة التاري���خ الطويل والغن���ي لمدينة 

البندقية.
تعد عملية بناء مدين���ة البندقية من أروع 

قص���ص الم���دن العائم���ة، فعندما وصل 
المس���توطنون الجدد إلى الجزر حوالي عام 
402 ميالدي، كانوا يحتاجون إلى مساحات 
كبيرة وأساس���ات قوية للعي���ش فوقها. 
وكان عليهم أن يجدوا وسائل آمنة لتقوية 
الجزر وتوسعة مس���طحاتها باإلضافة إلى 
تصريف المياه منها للتغلب على طبيعتها 
الهش���ة. لذلك قاموا بحف���ر مئات القنوات 
وقاموا بتدعيم ضفاف القنوات بالخوازيق 
الخش���بية. كما استخدموا خوازيق خشبية 

مماثلة كأساسات لمبانيهم.
وق���ام المس���توطنون بغ���رس اآلالف من 
الخوازي���ق الخش���بية في الوح���ل بجانب 
بعضه���ا البعض، بص���ورة متالصقة حتى 

أنها تكاد تتالمس. وبعد ذلك، تم تسوية 
وتقطيع قمم تلك الكتل ليقيموا منصات 

صلبة ألساسات منازلهم.

�سر املدينة العائمة
ويصع���ب تصديق أن الخش���ب لم يتعفن 
أو يت���آكل مع تعاقب العقود والقرون، ولكن 
يكمن السر في أنه عند غرس الخشب تحت 
الماء، توفرت ل���ه حماية طبيعية من عوامل 
التعرية والتلف، بل وزادت من قوة الخشب 
وقدرته على التحمل. وبالفعل، ال تزال هناك 
العديد م���ن المباني في مدين���ة البندقية 
المبنية فوق أساسات من الخوازيق الخشبية 

يزيد عمرها عن 1000 عام.

االستقالل/ وكاالت:
كثيرون منا ربما ال يعرفون مكونات الهاتف الخلوي، وما يهم بالنس���بة إليهم 
هو االس���تخدامات والتطبيقات المتاحة، وقد يب���دو تصنيع هاتف أو تجميع 

هاتف خلوي أمرا في غاية الصعوبة.
غير أن شركة كرواتية طرحت رزمة تحتوي على مكونات هاتف خلوي وإرشادات 

تتيح إمكانية تركيب وتصنيع هاتف خلوي في غضون 7 ساعات فقط.
األمر المثير أن هذه الرزمة ال يزيد س���عرها على 90 دوالرًا، وتحديدًا 89 دوالرًا 

ويمكن أيضا تعلم صنع تطبيقات خاصة بك.
ومع أن هذا الهاتف لن يكون بمستوى هواتف آيفون أو غوغل الحديثة، إال أنه 
يعمل ويتمتع بالوظائف كاملة، باإلضافة إلى احتوائه على لعبة "غزاة الفضاء" 

التقليدية.
وقالت شركة "سيركيت ميس" الكرواتية، التي تقف وراء المشروع الذي أطلقت 
عليه اسم "ميكفون" MakePhone إن الهاتف يصلح للمستخدمين فوق سن 

11 عاما.
وأوضحت الش���ركة أنها تحاول من خالل مشروعها هذا توضيح فكرة أن "كل 
جهاز تراه صنعه أفراد عاديون ال يختلفون عنا وال أذكى منا"، بحس���ب سكاي 

نيوز نقال عن "ديلي ميل" البريطانية.
أما مواصفات الجهاز، فهي شاشة عرض قياس 1.8 بوصة وشاشة إل سي دي 

بدقة ألوان 128 في 160.
وتحتوي الرزمة على اللوحة الرئيس���ية، التي يت���م تركيب كل القطع واألجزاء 
عليه���ا، ومن بينها قطعة الص���وت والتحكم بالصوت وقطع���ة نظام تحديد 
الموقع العالمي والمعالج وبلوتوث وواي فاي مع ذاكرة 4 ميغابايت وش���ريحة 
بطاقة سعة 128 ميغابايت تحتوي على تطبيقات، باإلضافة إلى بطارية بقدرة 

600 أمبير.
على أي حال، فإن الهاتف الذي س���تحصل عليه لن يكون مزودًا بشاشة لمس، 

بل بلوحة أرقام وحروف وقطعة تحكم بالحركة باالتجاهات األربعة.

أكثر المدن استثنائية في العالم.

»جنون العبقرية« سر بقاء مدينة البندقية حتى اليوم
اصنع هاتفك وتطبيقاتك 
بنفسك بـ90 دوالر فقط !
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االستقالل/ وكاالت:
يتساءل الكثيرون عن مقدار الماء الذي يجب 
أن نش���ربه بشكل يومي بهدف خسارة الوزن؟ 
ولإلجابة على هذا السؤال، يجب التعرف على 
تركيبة جسم اإلنس���ان وفوائد الماء وخواصه 

األساسية.
جسم اإلنسان والماء

كل ش����يء في الكون مصنوع م����ن الذرات، 
والم����اء يتكون من اتحاد ثالث ذّرات: ذرتان 
م����ن الهيدروجين وذرة من األوكس����جين، 
وتحت����وي قط����رة واح����دة عل����ى ملي����ارات 
الجزئي����ات من الماء، ويكف����ي أن نعرف أن 
60% من جس����م اإلنس����ان يتكون من هذا 

السائل األساسي للحياة.
ووفقًا لمجلة الكيمي���اء البيولوجية األمريكية، 
يصل محتوى كل من الدماغ البشري والقلب من 
الماء إل���ى 73% مقابل حوالي 83% للرئتين، 

وهي نسب مذهلة عند وضعها بعين االعتبار، 
وإذا حرمت نفس���ك من الماء لن تخس���ر الوزن 

فحسب، بل ستمنعه عن أعضائك الحيوية.
تكوين العضالت  

يحتوي الجلد على ما نس���بته 64% من الماء، 
وتصل هذه النس���بة إلى 79% في العضالت 
والكلى، وحتى العظام تحتوي على نسبة تصل 
إلى 31% م���ن الماء، وبالنظ���ر إلى العضالت 
تحديدًا، يمكن استنتاج أن تركيبتها المائية 
ذات أهمية قص���وى عند الرغبة في خس���ارة 

الوزن، بحسب موقع اليف هاك.
وبش���كل عام، لن تفقد الوزن فقط عند شرب 
الماء على النحو األمثل على مدار اليوم، ولكنك 
ستقوم أيضًا ببناء العضالت وتجديدها بشكل 
أس���رع، ولكل رط���ل من العضالت، سيخس���ر 
اإلنسان العادي 50 سعرة حرارية في اليوم مع 

القليل من النشاط.

ويمكن بن���اء على ذلك الق���ول: إن المزيد من 
العضالت تعني المزيد من السعرات الحرارية 
التي س���تحرقها يوميًا، وهذا يزيد من فقدان 

الوزن.
مقدار الماء الالزم لخسارة الوزن

يختلف األمر من ش���خص آلخر، وبحسب الوزن 
والطول ومستوى النشاط، فعلى سبيل المثال، 
يحتاج ش���خص يبلغ طوله 180 سم ويزن نحو 
90 كيلو إلى ما بي���ن 3 و5 لترات من الماء في 

اليوم.
وبما أن ممارس���ة التمارين الرياضية وفقدان 
الوزن متالزمان بشكل أساسي، يجب عليك أن 
تش���رب ما بين 8 و 15 ميلي لتر من الماء لكل 
كيلو من الجسم للتأقلم مع النشاطات البدينة 
اإلضافي���ة عند ممارس���ة الرياض���ة. وللمثال 
الس���ابق، هذا يعني إضافة حوالي 1 ليتر من 

الماء بالمتوسط.

كم يجب أن تشرب من الماء يوميًا لخسارة الوزن؟

االستقالل/ وكاالت:
طور باحثو جامعة جونز هوبكنز ش���بكية بشرية من الصفر 
باستخدام الخاليا الجذعية في تجربة ثورية تكشف كيف 

نرى العالم من حولنا باأللوان.
ويمكن أن تؤدي الدراس���ة المنشورة في مجلة العلوم، التي 
تهدف لتحدي���د كيفية صنع الخاليا المس���ؤولة عن رؤية 
اللون، إلى عالجات جذرية ألمراض العيون، مثل عمى األلوان 

وغيره.
ويقول الباحثون: إن دراس���تهم الرائدة يمكن أن تؤدي إلى 

طرق جديدة لدراسة جسم اإلنسان.
وقال روبرت جونس���تون، عالم األحي���اء التنموي في جامعة 
جونز هوبكنز: "كل ش���يء ندرسه يش���به نمو عين طبيعية 
في طبق مختبري، حيث يوجد لدينا نظام نموذجي يمكنك 

التالعب به دون دراسة البشر مباشرة".
وأنشأ فريق البحث أنسجة العين البشرية التي يحتاجونها، 
باستخدام الخاليا الجذعية. وركزوا على الخاليا التي تسمح 
للن���اس برؤية األزرق واألحمر واألخضر، وهي المس���تقبالت 

الضوئية ثالثية المخروط في العين البشرية.
وقالت المعدة الرئيس���ية للدراسة، كيارا إلدريد، وهي طالبة 
دراس���ات عليا بجامعة جونز هوبكنز، إن "الرؤية الملونة لدى 
البشر تميزهم عن معظم الثدييات األخرى. وتحاول دراستنا 
معرفة المس���ارات التي تأخذها هذه الخاليا لتمنحنا رؤية 

خاصة باأللوان".
وعلى مدى أشهر، عندما نمت الخاليا في المختبر وأصبحت 
أنسجة شبكية كاملة، وجد فريق الباحثين أن الخاليا الزرقاء 
تتحفز أوال، تليها الخاليا المكتشفة للونين األحمر واألخضر.

وف���ي الحالتين، وجد الباحثون أن س���ر ه���ذه العملية كان 
انحسار وتدفق هرمون الغدة الدرقية. ولم يتم التحكم في 
مستوى هذا الهرمون من قبل الغدة الدرقية، ولكن بالعين 

نفسها.
ومن خالل فهم كيف أن كمية هرمون الغدة الدرقية كانت 
مس���ؤولة عن استش���عار الخاليا لأللوان الزرق���اء أو الحمراء 
ومستقبالت اللون األخضر، تمكن الباحثون من التالعب في 

النتيجة، ما خلق شبكيات العين المختبرية.

االستقالل/ وكاالت:
خ���الل الش���هور القليل���ة الماضي���ة، عرض���ت فيس���بوك 
مس���تخدميها لمش���كالت خطيرة تمثلت بانتهاكات كبيرة 
في خصوصية المس���تخدمين، األولى كانت تسريب بيانات 
شخصية لماليين المس���تخدمين، والثانية اختراق حسابات 
نحو 30 مليون شخص. ترافق ذلك أيضا، مع اختراق لحسابات 
مس���تخدمي "غوغل بلس" األمر الذي دفع الشركة إلى إغالق 
منصتها هذه، بعد إعالنها عن ثغرة أمنية كش���فت بيانات 

نحو نصف مليون مستخدم.
وبالنظر إلى هذا ونتيجة لتزايد مخاوف المس���تخدمين من 
اختراق حساباتهم وبياناتهم الش���خصية ولفضائح أخرى 
وغيرها، يسعى كثير من المستخدمين إلى العودة للهواتف 
الخلوي���ة التقليدية الت���ي صارت تعرف باس���م "الهواتف 
الغبي���ة"، والتي بدأت ف���ي الرجوع مجددا للس���احة، وألنها 
أيضا تساعد في الخصوصية واالبتعاد عن وسائل التواصل 

وإزعاجها المثير.

ويمكن القول: إن هذا التوجه، أي العودة إلى الهواتف الغبية، 
بدأ منذ بعض الوقت، فقد أفادت تقارير بريطانية في يوليو 
الماضي بأن مش���تريات البريطانيين م���ن الهواتف الغبية، 
باعتبارها النقيض من الهواتف الذكية، تضاعفت عن الفترة 

نفسها من العام السابق )2017(.
ووفقا إلحصاءات صادرة عن موقع التس���وق الش���هير إيباي 
eBay، فق���د تضاعفت عمليات البحث عن أجهزة االس���تماع 

التقليدية للموسيقا، مثل أجهزة أيبود.
على أي حال، وبعد فضائح االختراقات والتس���ريبات لوسائل 
التواصل االجتماعي، خصوصا فيسبوك، توالت التقارير التي 
تفيد أن كبار المس���ؤولين في ش���ركات التقنية ال يسمحون 
ألبنائه���م بامت���الك هواتف ذكي���ة أو األجه���زة المرتبطة 
باإلنترن���ت. ويطلق تعبي���ر أو مصطلح "الهوات���ف الغبية" 
أيضا عل���ى األجهزة التي تتيح عددًا محدودًا من الخصائص 
البسيطة أو األساسية مثل إجراء المكالمات وتبادل الرسائل 

النصية وغير المتصلة باإلنترنت.

تجربة »ثورية« تكشف سر 
رؤيتنا للعالم باأللوان!

»الهواتف الغبية«.. كيف
 أصبحت ضرورية ومطلوبة؟

االستقالل/ وكاالت:
إنه���ا فينيس���يا، أو البندقي���ة، أو المدينة 
ها ما شئت فهي  العائمة في إيطاليا، س���مِّ
ف���ي كل األح���وال واحدة من أكث���ر المدن 

استثنائية في العالم.
تم بناء مدين���ة البندقية فوق 118 جزيرة، 
ف���ي منتصف بحيرة البندقي���ة، على رأس 

البحر األدرياتيكي، في شمال إيطاليا.
وتظل البندقية لغزًا جمياًل للس���ياح الذين 
قام���وا بزيارته���ا بالفع���ل كما ه���و الحال 
بالنسبة ألولئك الذين لم يقوموا بزيارتها 
بع���د، حيث يبدو من المس���تحيل لمدينة 
كبيرة كه���ذه أن تطفو في بحيرة من الماء 

وسيقان األشجار والمستنقعات.

بداية احلياة
وبحسب موقع "Livitaly" اإليطالي، يتبادر 
إلى األذهان في بعض األحيان س���ؤال: ما 
الذي دفع الس���كان إلى العيش على ظهر 
جزي���رة موحلة ويغمرها الم���اء وتحاصرها 

بحيرة؟
واإلجاب���ة هي "إن���ه الخ���وف"، الذي جعل 
الس���كان يف���رون م���ن منازلهم ف���ي البر 
الرئيسي، عندما كان الغزاة البرابرة ينشرون 
الخ���راب ف���ي رب���وع إيطاليا خ���الل القرن 

الخامس بعد الميالد.
بالبحي���رة  يل���وذون  الس���كان  وكان 

ملجًأ  ووجدوه���ا  للحماية،  المس���تنقعية 
مناس���با لالختباء بين الصيادي���ن الفقراء، 
الذين سبقوهم لالستيطان في البندقية. 
ومع اس���تمرار الغ���زوات في جمي���ع أنحاء 
إيطاليا، انضم المزيد والمزيد من الالجئين 
إلى المس���توطنين األوائل، ونمت الحاجة 

إلى بناء مدينة جديدة.
تاريخ ميالد البندقية وتقنيات بنائها

ولدت مدينة البندقية الش���هيرة في وقت 
الظهيرة من يوم الجمعة 25 مارس س���نة 
421 ميالدية، وكان ذل���ك التوقيت مجرد 
بداي���ة التاري���خ الطويل والغن���ي لمدينة 

البندقية.
تعد عملية بناء مدين���ة البندقية من أروع 

قص���ص الم���دن العائم���ة، فعندما وصل 
المس���توطنون الجدد إلى الجزر حوالي عام 
402 ميالدي، كانوا يحتاجون إلى مساحات 
كبيرة وأساس���ات قوية للعي���ش فوقها. 
وكان عليهم أن يجدوا وسائل آمنة لتقوية 
الجزر وتوسعة مس���طحاتها باإلضافة إلى 
تصريف المياه منها للتغلب على طبيعتها 
الهش���ة. لذلك قاموا بحف���ر مئات القنوات 
وقاموا بتدعيم ضفاف القنوات بالخوازيق 
الخش���بية. كما استخدموا خوازيق خشبية 

مماثلة كأساسات لمبانيهم.
وق���ام المس���توطنون بغ���رس اآلالف من 
الخوازي���ق الخش���بية في الوح���ل بجانب 
بعضه���ا البعض، بص���ورة متالصقة حتى 

أنها تكاد تتالمس. وبعد ذلك، تم تسوية 
وتقطيع قمم تلك الكتل ليقيموا منصات 

صلبة ألساسات منازلهم.

�سر املدينة العائمة
ويصع���ب تصديق أن الخش���ب لم يتعفن 
أو يت���آكل مع تعاقب العقود والقرون، ولكن 
يكمن السر في أنه عند غرس الخشب تحت 
الماء، توفرت ل���ه حماية طبيعية من عوامل 
التعرية والتلف، بل وزادت من قوة الخشب 
وقدرته على التحمل. وبالفعل، ال تزال هناك 
العديد م���ن المباني في مدين���ة البندقية 
المبنية فوق أساسات من الخوازيق الخشبية 

يزيد عمرها عن 1000 عام.

االستقالل/ وكاالت:
كثيرون منا ربما ال يعرفون مكونات الهاتف الخلوي، وما يهم بالنس���بة إليهم 
هو االس���تخدامات والتطبيقات المتاحة، وقد يب���دو تصنيع هاتف أو تجميع 

هاتف خلوي أمرا في غاية الصعوبة.
غير أن شركة كرواتية طرحت رزمة تحتوي على مكونات هاتف خلوي وإرشادات 

تتيح إمكانية تركيب وتصنيع هاتف خلوي في غضون 7 ساعات فقط.
األمر المثير أن هذه الرزمة ال يزيد س���عرها على 90 دوالرًا، وتحديدًا 89 دوالرًا 

ويمكن أيضا تعلم صنع تطبيقات خاصة بك.
ومع أن هذا الهاتف لن يكون بمستوى هواتف آيفون أو غوغل الحديثة، إال أنه 
يعمل ويتمتع بالوظائف كاملة، باإلضافة إلى احتوائه على لعبة "غزاة الفضاء" 

التقليدية.
وقالت شركة "سيركيت ميس" الكرواتية، التي تقف وراء المشروع الذي أطلقت 
عليه اسم "ميكفون" MakePhone إن الهاتف يصلح للمستخدمين فوق سن 

11 عاما.
وأوضحت الش���ركة أنها تحاول من خالل مشروعها هذا توضيح فكرة أن "كل 
جهاز تراه صنعه أفراد عاديون ال يختلفون عنا وال أذكى منا"، بحس���ب سكاي 

نيوز نقال عن "ديلي ميل" البريطانية.
أما مواصفات الجهاز، فهي شاشة عرض قياس 1.8 بوصة وشاشة إل سي دي 

بدقة ألوان 128 في 160.
وتحتوي الرزمة على اللوحة الرئيس���ية، التي يت���م تركيب كل القطع واألجزاء 
عليه���ا، ومن بينها قطعة الص���وت والتحكم بالصوت وقطع���ة نظام تحديد 
الموقع العالمي والمعالج وبلوتوث وواي فاي مع ذاكرة 4 ميغابايت وش���ريحة 
بطاقة سعة 128 ميغابايت تحتوي على تطبيقات، باإلضافة إلى بطارية بقدرة 

600 أمبير.
على أي حال، فإن الهاتف الذي س���تحصل عليه لن يكون مزودًا بشاشة لمس، 

بل بلوحة أرقام وحروف وقطعة تحكم بالحركة باالتجاهات األربعة.

أكثر المدن استثنائية في العالم.

»جنون العبقرية« سر بقاء مدينة البندقية حتى اليوم
اصنع هاتفك وتطبيقاتك 
بنفسك بـ90 دوالر فقط !
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الضفة الغربية / االستقالل:
أعلنت لجنة المسابقات باالتحاد الفلسطيني لكرة 
القدم،  عن اس���تئناف دوري "القدس" للمحترفين 
في الضف���ة الغربية، بعد توقف لمدة أس���بوعين، 

وذلك انطالًقا من غد الخميس .
وس���تنطلق الجولة الخامس���ة بمباراة واحدة غدًا ، 
تجمع بين ترجي واد النيص س���ادس الترتيب ب�6 

نقاط ، وثقافي طولكرم السابع ب�4 نقاط.

حي���ث  لق���اءات،  التال���ي 3  الي���وم  وسيش���هد 
يلعب شباب الظاهرية، متذيل الترتيب بنقطة، مع 
هالل القدس، الوصيف ب�9 نقاط، على ملعب دورا.

ويلتقي مركز طولكرم، قبل األخير برصيد نقطة، مع 
ضيفه أهلي الخليل، خامس الترتيب ب�7 نقاط، على 

ملعب طولكرم.
كما يس���تقبل مركز بالطة، المتص���در ب�10 نقاط، 
فريق مؤسس���ة البيرة، رابع الترتيب ب�7 نقاط، في 

مباراة صعبة بملعب نابلس.
وُتختتم الجولة يوم الس���بت، وفيه يلتقي شباب 
الخليل، س���ادس الترتي���ب ب�7 نق���اط، مع ضيفه 
جبل المكبر، الثامن ب�4 نقاط، على ملعب الحس���ين 

بالخليل.
وأخيًرا، يلعب األمعري، عاشر الترتيب ب�4 نقاط، مع 
شباب السموع، صاحب المركز الثالث ب�7 نقاط، على 

ملعب ماجد أسعد برام الله.

غزة / االستقالل:
انتهى االجتماع الذي جمع رؤس���اء األندية الغزية من جهة و أعضاء اتحاد كرة القدم 
من جهة أخرى على التوافق على اس���تمرارية عجلة بطولة الدوري حتى نهاية مرحلة 

الذهاب .
و تحلى الطرفان بروح المس���ؤولية بالحرص على اس���تمرارية عجلة البطولة حتى نهاية 
مرحلة الذهاب إليجاد ضمانات لتوفير أموال رعاية الدوري ، و في حال لم تتوفر فسيكون 

االتحاد و األندية في خندق واحد في تلك المرحلة بتعليق النشاط الرياضي .
يذكر أن االجتماع الس���ابق لألندية و االتحاد ، خرج باتفاق ينص على أن يس���مى الدوري 

بدوري " القدس " .

غدًا الخميس
ا�ضتئناف دوري املحرتفني بال�ضفة الغربية

دوري القد�س املمتاز م�ضتمر 
لنهاية الدور الأول بدون راٍع

االستقالل / وكاالت:
أك���د الكرواتي ل���وكا مودريتش ، العب وس���ط فريق ري���ال مدريد 
اإلس���باني، إنه ل���ن يلعب رفقة األرجنتيني ليونيل ميس���ي ، قائد 

برشلونة اإلسباني أبًدا.
وقال مودريتش: “ميسي أحد أفضل الالعبين في التاريخ، لكنني لن 
ألعب معه على اإلط���الق ألنني ألعب ضده دائًما”، وفًقا لما ورد عن 

مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.
وعن حلم���ه أكد مودريتش : “كنت أود أن ألع���ب مع بوبان ، ثم مع 
زي���دان ، على الرغم من أنني كنت محظوًظا ب���أن يكون مدربي وقد 
عشت أجمل اللحظات في تاريخ ريال مدريد ، أحياًنا جاء للعب معنا 
وكان رائًعا ، لنرى أناقته وتحركاته على الملعب ، والثالث هو رونالدو 

نازاريو”.
وح���ول حظوظه في الفوز بالكرة الذهبي���ة، أوضح الدولي الكرواتي: 

” ي���ري الكثير أن أحد الالعبين الفرنس���يين يج���ب أن يفوز بالكرة 
الذهبي���ة، بعد أن حصلوا على لقب كأس العالم، ومن بينهم أود أن 
أختار أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، نظًرا لما قدمه الموسم 

الماضي”.
ويقترب مودريتش، من حص���د الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة 
“فرانس فوتبول”، ألفضل العب في العالم، بعد أن حصل الكرواتي 
على جائزة أفضل العب في مونديال روسيا، بعدما قاد منتخب بالده 
لوصافة كأس العالم، بعد الخس���ارة 2-4 في المباراة النهائية أمام 

نظيره الفرنسي.
وحصل مودريتش على جائزتي أفضل العب على مس���توى العالم 
وق���ارة أوروبا، متفوقًا عل���ى الدولي البرتغالي كريس���تيانو رونالدو، 
مهاجم يوفنتوس اإليطال���ي، ومحمد صالح، مهاجم منتخب مصر 

وفريق ليفربول اإلنجليزي .

مودريت�س يرف�س اللعب بجوار مي�ضي

االستقالل/ وكاالت: 
أصبح منتخبا تونس ومصر ثاني وثالث المتأهلين رسميًا إلى 
كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2019، بعد منتخب مدغشقر الذي 

صعد أمس للبطولة ألول مرة في تاريخه.
جاء تأهل الفراعنة بعدما جمعوا تس���ع نقاط في األربع جوالت 
األول���ى، اختتموها بفوزهم أمس الثالثاء، أمام إي س���واتيني 
بثنائي���ة نظيفة، بينما صعد نس���ور قرطاج بعدم���ا فازوا أمام 

النيجر بثنائية مقابل هدف وحيد.
المنتخبان يقعان في المجموعة العاشرة، الذي أصبح ترتيبها 
بع���د نهاية الجول���ة الرابعة: تونس في الص���دارة برصيد 13 
نقطة، تليها مصر بتسع نقاط، ثم إي سواتيني والنيجر نقطة 

واحدة، ليتأكد رسميًا فشلهم في الصعود.
صعود مصر يعد ال�24 في تاريخها، والثاني على التوالي بعدما 
عادت للمشاركة في كأس أفريقيا عام 2017 بعدما غابت منذ 
ع���ام 2010، ونجحت في النس���خة األخيرة ف���ي الصعود إلى 
النهائي لكنها خس���رت أمام الكاميرون بثنائية مقابل هدف 

وحيد.
أم���ا تأهل تونس فيعد ال�19 في تاريخها وال�14 على التوالي، 
حيث استمرت في الصعود منذ عام 1994 وحتى 2019، لتكون 

أكثر المنتخبات األفريقية تأهاًل في عدد المرات المتتالية.
وفي النسخة األخيرة عام 2017، فشل النسور في تخطي دور 

ربع النهائي بعدما خسروا أمام بوركينا فاسو، بثنائية نظيفة.

تاأهل م�ضر وتون�س اإىل نهائيات كاأ�س اأمم اأفريقيا 2019

ليفربول/ االستقالل:
في خبر سعيد لعشاق ليفربول اإلنجليزي، يتأهب الجناح 
الدولي المصري محمد صالح للعودة إلى تشكيلة "الريدز" 
في مباراة الفريق أمام هيديرسفيلد تاون السبت المقبل، 

وذلك بعد تعافيه من اإلصابة.
وكان ص���الح قد أصيب أثناء مش���اركته مع منتخب بالده 

ضمن التصفيات المؤهلة لكأس األمم األفريقية  .
وبإمكان المدرب األلماني يورغن كلوب الذي يعول كثيرًا 
عل���ى صالح وعل���ى زميله فيرجي���ل فان داي���ك الذي بدأ 

يتعاف���ى من اإلصابة  االس���تعانة بخدمات النجمين في 
نهاية األسبوع الجاري، وفق ما نقلت "ذا صن".

كما يمكن ليورغن كلوب االستعانة بخدمات، العب الوسط 
جيمس ميلنر  الذي أصيب ف���ي الركبة في لقاء ليفربول 

أمام مان سيتي في مواجهة هيديرسفيلد.
ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري الممتاز برصيد 
20 نقطة، وبفارق األهداف فقط عن مانشس���تر س���يتي 
المتصدر، وتشلسي الثاني، وذلك في موسم ينبئ بكثير 

من اإلثارة بصراع المقدمة.

تعايف حممد �ضالح من الإ�ضابة
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 الزهراء/ االستقالل: 
اس���تقبل رئي���س بلدية الزه���راء جالل 
طوم���ان وف���دًا مش���تركًا ض���م كل من 
المكتب االستش���اري GVC  يمثله كل 
من االستشاري د. فهد رباح واالستشاري 
د.فري���د القي���ق و م. محمد أبو ش���عبان 
ممثال عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
ووفدًا استش���اريًا إيطاليًا  يمثله كل من 
أندريا وإلينا  إضافة  لمسؤول التخطيط 
الحضري في بلدي���ة النصيرات م.أحالم 

الزناتي .
وف���ي مس���تهل اللق���اء رّح���ب طومان 
بالحضور، معربًا عن س���عادته بزيارتهم 
لبلدية الزهراء ، وخالل اللقاء اطلع رئيس 
البلدية على نتائج جولة نفذها الوفد في 
مناطق حرم الواد تحضيرًا إلعداد مخطط 
هيكل���ي لوادي غزة وال���ذي من المتوقع 
أن تكون مخرجاته حزمة من المش���اريع 
التطويرية لل���وادي والمنطقة المحيطة 

به.
المجهودات  البلدي���ة  رئي���س  وثم���ن 
المبذول���ة م���ن كاف���ة األط���راف والتي 
تهدف إلى وض���ع حلول جذرية لمعاناة 
المواطنين مع الوادي حيث شّكل مكرهة 
صحية تؤرق س���كان المناطق المجاورة 
، متمني���ًا أن تت���وج ه���ذه المجهودات 

بمش���اريع يت���م تنفيذها ف���ي القريب 
العاجل.

 ونفذ وفد مش����ترك من المكتب االستشاري 
 UNDP و مكتب األمم المتحدة اإلنمائي GVC
إضافة لوفد استشاري إيطالي جولة تفقدية 
شملت حرم وادي غزة ضمن المناطق الواقعة 
في نفوذ بلدية الزهراء ، وكان في اس����تقبال 

الوفد كل من م..حازم أبو سلطان، وبسام الشيخ 
من شعبة التنظيم في البلدية ، وخالل الجولة 
قدم مسؤول التنظيم في البلدية للوفد شرحًا 
توضيحيا حول منطقة حرم الوادي والمناطق 
المحيطة به و السلبيات التي تعود على سكان 
المناط����ق المج����اورة كونه أصب���ح مكرهة 

صحية .

القدس المحتلة/ االستقالل:
أثار تحقيق اس���تقصائي أجرته القناة الفرنسية الثانية عن شباب قطاع غزة المبتورة 
أقدامهم برصاص قناصة الجيش على طول الحدود، غضب دولة االحتالل اإلسرائيلي، 
ومطالبتها بتعليق بثه. ويتناول التحقيق الذي حمل اس���م "غزة.. شباب مبتورة" قصة 
دراج فلس���طيني أصيب برصاصة متفجرة ف���ي قدمه أدت إلى تهتك عظامه ثم بترها 

بالكامل، وحرمانه من مواصلة حلمه في تمثيل فلسطين في األلعاب الدولية.
ويرك���ز التحقي���ق على تعمد قناصة جيش االحتالل المنتش���رين عل���ى طول الحدود 
الش���رقية لقطاع غزة، إصابة الش���باب واألطفال العزل خالل مشاركتهم في تظاهرات 

سلمية، دون تشكيلهم ألي خطر على حياة الجنود.
ويوث���ق لحظة قنص جندي إس���رائيلي لفتى يبعد عن الس���ياج الفاصل مع قطاع غزة 

عشرات األمتار، في قدميه والتسبب في إعاقة دائمة له.
وانتش���ر التحقيق بش���كل واس���ع في فرنس���ا، وأحدث موجة كبيرة من التعاطف مع 

الفلسطينيين، وتشكيل حالة من االستياء ضد "إسرائيل".
وعلى إثر ذلك طلبت الس���فيرة اإلسرائيلية في باريس، أليزا بنون، من مؤسسة "فرانس 

تلفزيون"، وهي القناة الثانية، بتعليق بث التحقيق، وإعطاء "تل أبيب" حق الرد عليه.
واعتب���رت ألي���زا أن التحقيق يح���رض على الكراهية ضد "إس���رائيل"، وس���ينتج عنه 
انعكاسات سلبية مباشرة على السالمة الجسدية للفرنسيين اليهود، بحسب تعبيرها.

ورفضت القناة الفرنس���ية االدعاءات اإلسرائيلية، وواصلت بث التحقيق ضمن البرنامج 
االستقصائي الشهير لها "مبعوث خاص"، عبر شاشتها ومنصاتها في مواقع التواصل 
االجتماعي. وبدأ الفلس���طينيون مس���يرات العودة الكبرى منذ نهاية مارس الماضي، 
قرب السياج الفاصل بين غزة واألراضي المحتلة؛ للمطالبة بعودة الالجئين إلى مدنهم 
روا منها في 1948.ومنذ بداية المس���يرات، قمعها جيش االحتالل  وقراهم الت���ي ُهجِّ
اإلس���رائيلي بالرصاص الحي والغاز المس���يل للدموع؛ ما أس���فر عن استش���هاد 204 

فلسطينيين، بينهم نحو 30 طفاًل، وإصابة نحو 22 ألفًا آخرين.

»إسرائيل« تهاجم تحقيقًا 
فرنسيًا يفضح جرائمها 

بحق »مسيرة العودة«

إس���رائيلية مصحوبة بعدة جرافات عسكرية اقتحمت "الخان األحمر"، 
وشرعت بأعمال تجريف وتمهيد للساحة المجاورة للنفق التي تتجمع 

فيها مياه الصرف الصحي.
وأش���ارت إلى أنه للي���وم الثاني على التوالي تواص���ل قوات االحتالل 
اقتحامه���ا للتجمع وحص���اره، وقيامها بأعم���ال تجريف في محيطه، 

تمهيًدا لهدمه وتهجير سكانه.
وفي المقابل، يتصدى النشطاء والمتضامنون المتواجدون في التجمع 
ألي محاول���ة لتقدم ق���وات االحتالل تجاهه، به���دف هدمه وتهجير 

سكانه، مدافعين عن حق الوجود الفلسطيني.
وُيواصل عشرات المتضامنين والنشطاء رباطهم بالخان األحمر لليوم 
ال� 121 على التوال���ي، احتجاًجا على قرار االحتالل هدم بيوت التجمع 

وتشريد سكانه.
وكان مستوطنون من مستوطنة “كفار أدوميم” أغرقوا محيط التجمع 
بالمياه العادمة، في محاولة للتضييق على الس���كان، وأصيب خمسة 
مواطنين جراء اعت���داء قوات االحتالل عليهم في تجمع الخان األحمر، 
عقب اقتحام اآلليات العسكرية للتجمع تنفيذًا لقرار عسكري احتاللي  

بشق طرق عسكرية في محيطه.
وكانت قوات االحتالل س���لمت قبل نحو أس���بوع رئيس مجلس قروي 
الخان األحمر عيد جهالين قراًرا يقضي بتحويل الشوارع داخل التجمع 

ومحيطه إلى منطقة عسكرية.

ومنذ 30 مارس الماضي يخرج المواطنون في قطاع غزة تجاه السياج الفاصل مع 
األراضي المحتلة ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

وأس���فر اعتداء قوات االحتالل اإلس���رائيلي على المش���اركين الس���لميين في 
المظاهرات السلمية منذ انطالقها الستش���هاد 204 مواطنين منهم نحو 30 

طفاًل، وإصابة نحو 22 ألفًا آخرين.

االحتالل يقتحم

7 ا�صابات

بلدية الزهراء تستقبل عدة وفود استشارية 

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحمت طواقم تابعة لبلدية االحتالل وضريبته، تحرسها 
قوة عس���كرية معززة، امس الثالثاء، مخيم شعفاط وسط 
القدس المحتلة، ونكلت بسكانه وأصحاب المتاجر، وحررت 

مخالف���ات مالية لعدد من الس���ائقين أصحاب المركبات 
المركونة على جانبي الطريق.

وقالت مص���ادر محلي���ة: إن االقتحام انطل���ق من الحاجز 
العس���كري القريب من مدخل المخيم، وإن طواقم بلدية 

االحت���الل داهمت متاجر في المنطق���ة للتدقيق بدفاتر 
الضريبة وفواتير الشراء، وحررت عدة مخالفات.

وتفرض قوات االحتالل ضرائب باهظة على المقدسيين 
لدفعهم للرحيل عن المدينة عن المحتلة.

االحتالل يقتحم مخيم شعفاط وينكل بالمواطنين

رام الله/ االستقالل:
اس���تهجنت حكومة الحم���د الله موافق���ة دولة االحتالل 
اإلس���رائيلي وبعض أطراف المجتمع الدولي وعلى رأسه 
اإلدارة األميركية على إدخال المساعدات وتنفيذ مشاريع 

في غزة" بااللتفاف على السلطة وعدم التنسيق معها".
وأكدت الحكومة - خالل جلستها األسبوعية التي عقدتها 
ام���س الثالثاء - أن حكوم���ة االحتالل اإلس���رائيلي التي 
تفرض حصاًرا على غزة ب���كل ما تخلله من حروب وعدوان 
وحش���ي، ومن ورائها اإلدارة األمريكي���ة، تقوم بذلك في 

محاوالت تجميلية "لْن تخرج غزة من وحل المعاناة".
وق���ال بي���ان الحكومة: إن تل���ك المس���اعدات و"تجاهل 
السلطة" س���تدفع حماس إلى مزيد من التشبث بالسلطة 
، ورفض التخل���ي عنها، وعدم االس���تجابة إلى أي مبادرة 
إلنهاء االنقسام". اضافت الحكومة أن تهديدات االحتالل 
باقتطاع جزء م���ن أموال الضرائب وتحويلها إلى غزة، هي 
سرقة و"قرصنة إسرائيلية" لتعزيز فصل غزة عن الضفة 
الغربي���ة. وتابعت ب���أن هذه األموال هي أموال الش���عب 
الفلسطيني، وهي ليست منة من "إسرائيل"، وإنما تقوم 

بجبايتها نيابة عن الس���لطة، وأن "الحكومة" هي صاحبة 
الوالية والحق بالتصرف بها حسب احتياجات شعبنا.

وتفرض السلطة الفلسطينية منذ 17 شهًرا على التوالي 
عقوب���ات على قطاع غزة، ش���ملت خصوم���ات على رواتب 
موظفيها والبالغ عددهم نحو 62 ألًفا بنسبة 50%، إضافة 
إلى وقف امتيازات مالية أخرى مثل العالوات اإلش���رافية 
واالجتماعية، كما ش���ملت تلك العقوبات تقليص إمداد 
الكهرب���اء والتحويالت الطبية، وإحال���ة أكثر من 20 ألف 

موظف للتقاعد المبكر.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، أنه بعد نصف 
عام من الحرائق في مستوطنات "غالف غزة"، فقد 

بلغ إجمالي الحرائق 1100 حريق.
وأش���ارت الصحيفة العبرية، امس الثالثاء، إلى 
أنه قد نتج عن تلك الحرائق، حرق 12 ألف دونم 
من المحميات الطبيعي���ة التابعة ل�"الصندوق 
القومي اإلس���رائيلي"، والتي تقدر مساحتها ب� 

22 ألف دونم في الجنوب. وبدأ سكان غزة يوم 
30 آذار/ مارس الماضي، بإرسال طائرات ورقية 
محملة بأقمش���ة مش���تعلة للمناطق الخاضعة 
لسيطرة االحتالل؛ وسيلة لالحتجاج ضد الحصار 
اإلس���رائيلي للقط���اع. واعتمد ش���بان غزة تلك 
الطريقة منذ بدء مسيرات "العودة الكبرى"؛ التي 
انطلقت في 30 آذار/ مارس الماضي؛ شكاًل من 
أشكال المقاومة إلى جانب الحجارة والزجاجات 

الحارقة. وتس���ببت تل���ك الطائ���رات، باحتراق 
مساحات واس���عة ما كبد اإلسرائيليين خسائر 

مالية بليغة.
وفشلت محاوالت الجيش اإلسرائيلي في التعامل 
مع ه���ذه الطائ���رات التي باتت تش���كل تهديًدا 
ا للمحاصيل القريبة من الس���ياج الفاصل،  حقيقّيً
فأصبح ُيالحق كل من ُيطلق طائرة أو بالوًنا بإطالق 

النار عليه سواء من خالل طائراته أو قناصيه.

معاريف: 1100 حريق في »غالف غزة« منذ نهاية مارس الماضي

غزة/ االستقالل: 
أكدت حركة المقاومة اإلس���المية حماس، أمس الثالث���اء، رفضها لقانون الضمان الذي 

عرضه رئيس الحكومة رامي الحمد الله، وسط تصاعد في المعارضة الشعبية له.
وقالت حماس في بيان لها: "نرف����ض القانون وآليات صياغته وإقراره، حيث جاءت مخالفة 
للقانون األساسي الفلسطيني، وتجاوزت المؤسسات الشرعية ذات العالقة بإقرار القوانين 
ومناقشتها، ونرفض بشدة  بعض بنود القانون لما تضمنته من إجحاف بحق فئات شعبنا 
الكادحة، وحقوق األس����رى والجرحى، وعوائل الشهداء، وغياب واضح آلليات تضمن الحفاظ 
عل����ى الحقوق الخاصة والعامة". كما أدانت حماس، إص����رار الحكومة على المضي قدمًا في 
تطبي����ق القانون وتجاهل حالة الرفض الكبيرة ل����ه. ودعت الحكومة لوقف تطبيق القانون، 
واالس����تجابة لمطالب الجماهير، وااللتزام باآلليات القانونية الس����ليمة في إقرار القوانين، 
و"نشيد بروح المبادرة واإلصرار لدى جماهير شعبنا التي خرجت في مظاهرة أمس، وتفاعلت 

على نحو كبير على مواقع التواصل االجتماعي للمطالبة بحقوقهم االجتماعية".

حماس ترفض قانون الضمان 
وتدعو لوقف تطبيقه

حكومة الحمدالله تستهجن إدخال مساعدات لغزة

غزة/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياس����ي لحركة الجهاد اإلسالمي 
في فلس����طين الش����يخ نافذ ع����زام، أن األم����ة العربية 
واإلسالمية بحاجة ماسة للتسلح بالقرآن الكريم والسنة 

النبوية، كي يعود لها مجدها ورفعتها.
جاء ذلك في حفل تكريم الفائزين بالمسابقة الثقافية 
)جيل القرآن والسنة(، التي نظمتها اللجنة التنظيمية 
العام����ة بحركة الجهاد اإلس����المي بالتعاون مع س����رايا 
القدس )وحدة التعبئة(، أمس الثالثاء، بمس����جد أرض 

الرباط جنوب مدينة غزة.
وقال الشيخ عزام : »شرف كبير لنا أن نشارك في تكريم 
من يحفظون كتاب الله، ومن يس����عون لالقتداء بسنة 

الرسول األمين«.
وأضاف »بالقرآن والس����نة نهضت األمة وتقدمت، لذلك 

نرى فيهما كمسلمين نعمة كبيرة على البشرية«.
وأشار الشيخ عزام إلى أنه إذا تراجع القرآن وقل ارتباطنا 

بالسنة، عشنا واقعًا يتقدمنا فيه الحمقى.
وأوضح أن سنة النبي ال تتمثل فقط في تقصير الثوب 
وإطالة اللحية، عادًا هذه شكليات، هناك ما هو أهم منها 

بكثير، السيما ما يتعلق بالسلوك.

ودعا إلى احترام مش����اعر الناس بالسلوك الذي نمارسه 
باعتبارنا مس����لمين، فالمسلم من س����لم المسلمون من 

لسانه ويده.
ولفت ع����زام إلى أن األزمة مس����تفحلة ف����ي األمة كلها،  
مش����ددًا على أن اآلمال  معقودة على هذا الجيل القرآني 

الذي نقوم على إعداده.
واستشهد الش����يخ عزام في معرض حديثه بالصحابي 

أس����امة بن زيد، ذلك الفتى الذي قاد جيش المسلمين، 
وهو في مثل أعمار هذا الجيل القرآني الذي ُيكرم اليوم، 
منبهًا إلى أن العمر الزمني أو الموقع التنظيمي ليس هو 

المعيار.
وش����دد على أن النبي كان معنيًا بصناعة أجيال قرآنية، 
مبينًا أنه لن يكون هناك ظالم أو ش����قاء أو اس����تضعاف 

لهذه األمة إذا استحضرنا القرآن والسنة في حياتنا.

الشيخ عزام: واقعنا اليوم يتطلب صناعة جيل قرآني
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 الزهراء/ االستقالل: 
اس���تقبل رئي���س بلدية الزه���راء جالل 
طوم���ان وف���دًا مش���تركًا ض���م كل من 
المكتب االستش���اري GVC  يمثله كل 
من االستشاري د. فهد رباح واالستشاري 
د.فري���د القي���ق و م. محمد أبو ش���عبان 
ممثال عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
ووفدًا استش���اريًا إيطاليًا  يمثله كل من 
أندريا وإلينا  إضافة  لمسؤول التخطيط 
الحضري في بلدي���ة النصيرات م.أحالم 

الزناتي .
وف���ي مس���تهل اللق���اء رّح���ب طومان 
بالحضور، معربًا عن س���عادته بزيارتهم 
لبلدية الزهراء ، وخالل اللقاء اطلع رئيس 
البلدية على نتائج جولة نفذها الوفد في 
مناطق حرم الواد تحضيرًا إلعداد مخطط 
هيكل���ي لوادي غزة وال���ذي من المتوقع 
أن تكون مخرجاته حزمة من المش���اريع 
التطويرية لل���وادي والمنطقة المحيطة 

به.
المجهودات  البلدي���ة  رئي���س  وثم���ن 
المبذول���ة م���ن كاف���ة األط���راف والتي 
تهدف إلى وض���ع حلول جذرية لمعاناة 
المواطنين مع الوادي حيث شّكل مكرهة 
صحية تؤرق س���كان المناطق المجاورة 
، متمني���ًا أن تت���وج ه���ذه المجهودات 

بمش���اريع يت���م تنفيذها ف���ي القريب 
العاجل.

 ونفذ وفد مش����ترك من المكتب االستشاري 
 UNDP و مكتب األمم المتحدة اإلنمائي GVC
إضافة لوفد استشاري إيطالي جولة تفقدية 
شملت حرم وادي غزة ضمن المناطق الواقعة 
في نفوذ بلدية الزهراء ، وكان في اس����تقبال 

الوفد كل من م..حازم أبو سلطان، وبسام الشيخ 
من شعبة التنظيم في البلدية ، وخالل الجولة 
قدم مسؤول التنظيم في البلدية للوفد شرحًا 
توضيحيا حول منطقة حرم الوادي والمناطق 
المحيطة به و السلبيات التي تعود على سكان 
المناط����ق المج����اورة كونه أصب���ح مكرهة 

صحية .

القدس المحتلة/ االستقالل:
أثار تحقيق اس���تقصائي أجرته القناة الفرنسية الثانية عن شباب قطاع غزة المبتورة 
أقدامهم برصاص قناصة الجيش على طول الحدود، غضب دولة االحتالل اإلسرائيلي، 
ومطالبتها بتعليق بثه. ويتناول التحقيق الذي حمل اس���م "غزة.. شباب مبتورة" قصة 
دراج فلس���طيني أصيب برصاصة متفجرة ف���ي قدمه أدت إلى تهتك عظامه ثم بترها 

بالكامل، وحرمانه من مواصلة حلمه في تمثيل فلسطين في األلعاب الدولية.
ويرك���ز التحقي���ق على تعمد قناصة جيش االحتالل المنتش���رين عل���ى طول الحدود 
الش���رقية لقطاع غزة، إصابة الش���باب واألطفال العزل خالل مشاركتهم في تظاهرات 

سلمية، دون تشكيلهم ألي خطر على حياة الجنود.
ويوث���ق لحظة قنص جندي إس���رائيلي لفتى يبعد عن الس���ياج الفاصل مع قطاع غزة 

عشرات األمتار، في قدميه والتسبب في إعاقة دائمة له.
وانتش���ر التحقيق بش���كل واس���ع في فرنس���ا، وأحدث موجة كبيرة من التعاطف مع 

الفلسطينيين، وتشكيل حالة من االستياء ضد "إسرائيل".
وعلى إثر ذلك طلبت الس���فيرة اإلسرائيلية في باريس، أليزا بنون، من مؤسسة "فرانس 

تلفزيون"، وهي القناة الثانية، بتعليق بث التحقيق، وإعطاء "تل أبيب" حق الرد عليه.
واعتب���رت ألي���زا أن التحقيق يح���رض على الكراهية ضد "إس���رائيل"، وس���ينتج عنه 
انعكاسات سلبية مباشرة على السالمة الجسدية للفرنسيين اليهود، بحسب تعبيرها.

ورفضت القناة الفرنس���ية االدعاءات اإلسرائيلية، وواصلت بث التحقيق ضمن البرنامج 
االستقصائي الشهير لها "مبعوث خاص"، عبر شاشتها ومنصاتها في مواقع التواصل 
االجتماعي. وبدأ الفلس���طينيون مس���يرات العودة الكبرى منذ نهاية مارس الماضي، 
قرب السياج الفاصل بين غزة واألراضي المحتلة؛ للمطالبة بعودة الالجئين إلى مدنهم 
روا منها في 1948.ومنذ بداية المس���يرات، قمعها جيش االحتالل  وقراهم الت���ي ُهجِّ
اإلس���رائيلي بالرصاص الحي والغاز المس���يل للدموع؛ ما أس���فر عن استش���هاد 204 

فلسطينيين، بينهم نحو 30 طفاًل، وإصابة نحو 22 ألفًا آخرين.

»إسرائيل« تهاجم تحقيقًا 
فرنسيًا يفضح جرائمها 

بحق »مسيرة العودة«

إس���رائيلية مصحوبة بعدة جرافات عسكرية اقتحمت "الخان األحمر"، 
وشرعت بأعمال تجريف وتمهيد للساحة المجاورة للنفق التي تتجمع 

فيها مياه الصرف الصحي.
وأش���ارت إلى أنه للي���وم الثاني على التوالي تواص���ل قوات االحتالل 
اقتحامه���ا للتجمع وحص���اره، وقيامها بأعم���ال تجريف في محيطه، 

تمهيًدا لهدمه وتهجير سكانه.
وفي المقابل، يتصدى النشطاء والمتضامنون المتواجدون في التجمع 
ألي محاول���ة لتقدم ق���وات االحتالل تجاهه، به���دف هدمه وتهجير 

سكانه، مدافعين عن حق الوجود الفلسطيني.
وُيواصل عشرات المتضامنين والنشطاء رباطهم بالخان األحمر لليوم 
ال� 121 على التوال���ي، احتجاًجا على قرار االحتالل هدم بيوت التجمع 

وتشريد سكانه.
وكان مستوطنون من مستوطنة “كفار أدوميم” أغرقوا محيط التجمع 
بالمياه العادمة، في محاولة للتضييق على الس���كان، وأصيب خمسة 
مواطنين جراء اعت���داء قوات االحتالل عليهم في تجمع الخان األحمر، 
عقب اقتحام اآلليات العسكرية للتجمع تنفيذًا لقرار عسكري احتاللي  

بشق طرق عسكرية في محيطه.
وكانت قوات االحتالل س���لمت قبل نحو أس���بوع رئيس مجلس قروي 
الخان األحمر عيد جهالين قراًرا يقضي بتحويل الشوارع داخل التجمع 

ومحيطه إلى منطقة عسكرية.

ومنذ 30 مارس الماضي يخرج المواطنون في قطاع غزة تجاه السياج الفاصل مع 
األراضي المحتلة ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

وأس���فر اعتداء قوات االحتالل اإلس���رائيلي على المش���اركين الس���لميين في 
المظاهرات السلمية منذ انطالقها الستش���هاد 204 مواطنين منهم نحو 30 

طفاًل، وإصابة نحو 22 ألفًا آخرين.

االحتالل يقتحم

7 ا�صابات

بلدية الزهراء تستقبل عدة وفود استشارية 

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحمت طواقم تابعة لبلدية االحتالل وضريبته، تحرسها 
قوة عس���كرية معززة، امس الثالثاء، مخيم شعفاط وسط 
القدس المحتلة، ونكلت بسكانه وأصحاب المتاجر، وحررت 

مخالف���ات مالية لعدد من الس���ائقين أصحاب المركبات 
المركونة على جانبي الطريق.

وقالت مص���ادر محلي���ة: إن االقتحام انطل���ق من الحاجز 
العس���كري القريب من مدخل المخيم، وإن طواقم بلدية 

االحت���الل داهمت متاجر في المنطق���ة للتدقيق بدفاتر 
الضريبة وفواتير الشراء، وحررت عدة مخالفات.

وتفرض قوات االحتالل ضرائب باهظة على المقدسيين 
لدفعهم للرحيل عن المدينة عن المحتلة.

االحتالل يقتحم مخيم شعفاط وينكل بالمواطنين

رام الله/ االستقالل:
اس���تهجنت حكومة الحم���د الله موافق���ة دولة االحتالل 
اإلس���رائيلي وبعض أطراف المجتمع الدولي وعلى رأسه 
اإلدارة األميركية على إدخال المساعدات وتنفيذ مشاريع 

في غزة" بااللتفاف على السلطة وعدم التنسيق معها".
وأكدت الحكومة - خالل جلستها األسبوعية التي عقدتها 
ام���س الثالثاء - أن حكوم���ة االحتالل اإلس���رائيلي التي 
تفرض حصاًرا على غزة ب���كل ما تخلله من حروب وعدوان 
وحش���ي، ومن ورائها اإلدارة األمريكي���ة، تقوم بذلك في 

محاوالت تجميلية "لْن تخرج غزة من وحل المعاناة".
وق���ال بي���ان الحكومة: إن تل���ك المس���اعدات و"تجاهل 
السلطة" س���تدفع حماس إلى مزيد من التشبث بالسلطة 
، ورفض التخل���ي عنها، وعدم االس���تجابة إلى أي مبادرة 
إلنهاء االنقسام". اضافت الحكومة أن تهديدات االحتالل 
باقتطاع جزء م���ن أموال الضرائب وتحويلها إلى غزة، هي 
سرقة و"قرصنة إسرائيلية" لتعزيز فصل غزة عن الضفة 
الغربي���ة. وتابعت ب���أن هذه األموال هي أموال الش���عب 
الفلسطيني، وهي ليست منة من "إسرائيل"، وإنما تقوم 

بجبايتها نيابة عن الس���لطة، وأن "الحكومة" هي صاحبة 
الوالية والحق بالتصرف بها حسب احتياجات شعبنا.

وتفرض السلطة الفلسطينية منذ 17 شهًرا على التوالي 
عقوب���ات على قطاع غزة، ش���ملت خصوم���ات على رواتب 
موظفيها والبالغ عددهم نحو 62 ألًفا بنسبة 50%، إضافة 
إلى وقف امتيازات مالية أخرى مثل العالوات اإلش���رافية 
واالجتماعية، كما ش���ملت تلك العقوبات تقليص إمداد 
الكهرب���اء والتحويالت الطبية، وإحال���ة أكثر من 20 ألف 

موظف للتقاعد المبكر.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، أنه بعد نصف 
عام من الحرائق في مستوطنات "غالف غزة"، فقد 

بلغ إجمالي الحرائق 1100 حريق.
وأش���ارت الصحيفة العبرية، امس الثالثاء، إلى 
أنه قد نتج عن تلك الحرائق، حرق 12 ألف دونم 
من المحميات الطبيعي���ة التابعة ل�"الصندوق 
القومي اإلس���رائيلي"، والتي تقدر مساحتها ب� 

22 ألف دونم في الجنوب. وبدأ سكان غزة يوم 
30 آذار/ مارس الماضي، بإرسال طائرات ورقية 
محملة بأقمش���ة مش���تعلة للمناطق الخاضعة 
لسيطرة االحتالل؛ وسيلة لالحتجاج ضد الحصار 
اإلس���رائيلي للقط���اع. واعتمد ش���بان غزة تلك 
الطريقة منذ بدء مسيرات "العودة الكبرى"؛ التي 
انطلقت في 30 آذار/ مارس الماضي؛ شكاًل من 
أشكال المقاومة إلى جانب الحجارة والزجاجات 

الحارقة. وتس���ببت تل���ك الطائ���رات، باحتراق 
مساحات واس���عة ما كبد اإلسرائيليين خسائر 

مالية بليغة.
وفشلت محاوالت الجيش اإلسرائيلي في التعامل 
مع ه���ذه الطائ���رات التي باتت تش���كل تهديًدا 
ا للمحاصيل القريبة من الس���ياج الفاصل،  حقيقّيً
فأصبح ُيالحق كل من ُيطلق طائرة أو بالوًنا بإطالق 

النار عليه سواء من خالل طائراته أو قناصيه.

معاريف: 1100 حريق في »غالف غزة« منذ نهاية مارس الماضي

غزة/ االستقالل: 
أكدت حركة المقاومة اإلس���المية حماس، أمس الثالث���اء، رفضها لقانون الضمان الذي 

عرضه رئيس الحكومة رامي الحمد الله، وسط تصاعد في المعارضة الشعبية له.
وقالت حماس في بيان لها: "نرف����ض القانون وآليات صياغته وإقراره، حيث جاءت مخالفة 
للقانون األساسي الفلسطيني، وتجاوزت المؤسسات الشرعية ذات العالقة بإقرار القوانين 
ومناقشتها، ونرفض بشدة  بعض بنود القانون لما تضمنته من إجحاف بحق فئات شعبنا 
الكادحة، وحقوق األس����رى والجرحى، وعوائل الشهداء، وغياب واضح آلليات تضمن الحفاظ 
عل����ى الحقوق الخاصة والعامة". كما أدانت حماس، إص����رار الحكومة على المضي قدمًا في 
تطبي����ق القانون وتجاهل حالة الرفض الكبيرة ل����ه. ودعت الحكومة لوقف تطبيق القانون، 
واالس����تجابة لمطالب الجماهير، وااللتزام باآلليات القانونية الس����ليمة في إقرار القوانين، 
و"نشيد بروح المبادرة واإلصرار لدى جماهير شعبنا التي خرجت في مظاهرة أمس، وتفاعلت 

على نحو كبير على مواقع التواصل االجتماعي للمطالبة بحقوقهم االجتماعية".

حماس ترفض قانون الضمان 
وتدعو لوقف تطبيقه

حكومة الحمدالله تستهجن إدخال مساعدات لغزة

غزة/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياس����ي لحركة الجهاد اإلسالمي 
في فلس����طين الش����يخ نافذ ع����زام، أن األم����ة العربية 
واإلسالمية بحاجة ماسة للتسلح بالقرآن الكريم والسنة 

النبوية، كي يعود لها مجدها ورفعتها.
جاء ذلك في حفل تكريم الفائزين بالمسابقة الثقافية 
)جيل القرآن والسنة(، التي نظمتها اللجنة التنظيمية 
العام����ة بحركة الجهاد اإلس����المي بالتعاون مع س����رايا 
القدس )وحدة التعبئة(، أمس الثالثاء، بمس����جد أرض 

الرباط جنوب مدينة غزة.
وقال الشيخ عزام : »شرف كبير لنا أن نشارك في تكريم 
من يحفظون كتاب الله، ومن يس����عون لالقتداء بسنة 

الرسول األمين«.
وأضاف »بالقرآن والس����نة نهضت األمة وتقدمت، لذلك 

نرى فيهما كمسلمين نعمة كبيرة على البشرية«.
وأشار الشيخ عزام إلى أنه إذا تراجع القرآن وقل ارتباطنا 

بالسنة، عشنا واقعًا يتقدمنا فيه الحمقى.
وأوضح أن سنة النبي ال تتمثل فقط في تقصير الثوب 
وإطالة اللحية، عادًا هذه شكليات، هناك ما هو أهم منها 

بكثير، السيما ما يتعلق بالسلوك.

ودعا إلى احترام مش����اعر الناس بالسلوك الذي نمارسه 
باعتبارنا مس����لمين، فالمسلم من س����لم المسلمون من 

لسانه ويده.
ولفت ع����زام إلى أن األزمة مس����تفحلة ف����ي األمة كلها،  
مش����ددًا على أن اآلمال  معقودة على هذا الجيل القرآني 

الذي نقوم على إعداده.
واستشهد الش����يخ عزام في معرض حديثه بالصحابي 

أس����امة بن زيد، ذلك الفتى الذي قاد جيش المسلمين، 
وهو في مثل أعمار هذا الجيل القرآني الذي ُيكرم اليوم، 
منبهًا إلى أن العمر الزمني أو الموقع التنظيمي ليس هو 

المعيار.
وش����دد على أن النبي كان معنيًا بصناعة أجيال قرآنية، 
مبينًا أنه لن يكون هناك ظالم أو ش����قاء أو اس����تضعاف 

لهذه األمة إذا استحضرنا القرآن والسنة في حياتنا.

الشيخ عزام: واقعنا اليوم يتطلب صناعة جيل قرآني
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لندن/ االستقالل: 
كشفت سيدة عجوز بريطانية عن نمط حياتها الذي يتعارض مع ما اعتاد األطباء 
أن ينصحوا به، وهو التخلي عن شرب المياه وتناول مشروب غازي لعقود طويلة.

فقد اس���تبدلت جاكي بيج )77 عاما( ش���رب المياه، طوال فترة حياتها، بشرب 
"بيبس���ي"، بينما التزال تتمتع بصحة جيدة وجس���د ممشوق، فهي إلى جانب 
كونها أم ألربعة أبناء، هي أيضا جدة ل�11 حفيدًا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" 

البريطانية.
وتقول بيج: إنها أنفقت ما يقرب من 65 ألف جنيه إس���ترليني على شراء علب 
البيبسي التي تجد فيها متعة كبيرة فور شربها، رغم تحذير األطباء من هشاشة 

العظام التي قد تنتج عن تناولها بانتظام.
وعلى مدار 64 عاما، اعتادت بيج على شرب البيبسي، بعدما تناولت أول علبة منذ 

أن كانت في ال�13 من عمرها.
وانقطعت بيج عن ش���رب البيبس���ي عند حملها فقط، في س���بعينيات القرن 

الماضي، إذ لم يسمح األطباء حينها بشربه.
وأضافت الجدة، إنها لم تشرب الماء، ولن تشربه حتى مماتها، كما أنها ليست 

من محبي الشاي، أو القهوة، أو الحليب، وغيرها من المشروبات.
وتابعت "ال أعد البيبسي إدمانا، هو فقط مشروبي الصباحي )..( لكن عند إصابتي 

بنزلة برد أو الخروج للتنزه اصطحب زجاجة".
وبسبب شربها للبيبسي فقط، تتعرض بيج، في بعض األحيان، للسخرية لكنها 

ال تكترث بذلك، على حد قولها.

امرأة لم تشرب

 الماء منذ 64 عامًا!

االستقالل/ وكاالت: 
أج���رى أطباء جراح���ون في الهند ع���دة عمليات 
جراحية إلعادة وج���ه مريض إلى طبيعته، بعدما 
تحول وجهه إلى مايش���به وجه األس���د، بس���بب 
معاناته م���ن حالة مرضية نادرة  تعرف باس���م 

“متالزمة األسد”.
وتط���ورت متالزم���ة األس���د لدى س���وريش من 
مقاطعة تاميل ن���ادو في الهند، عندما كان يبلغ 
من العمر 18 عامًا، وتس���بب هذه الحالة بتضخم 
وجهه بشكل مؤلم، وعلى مدى سنوات لم يتمكن 

األطباء من مساعدته.
وتتميز هذه الحال���ة بتضخم عظام الوجه، ليبدو 
المريض مشابهًا لألسد، ويمكن عالجها فقط عن 
طريق إجراء قص للعظام المتضخمة، وهي عملية 
مؤلمة للغاية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وعل���ى م���دى 20 عام���ًا، تعايش س���وريش مع 
هذه الحالة، وراجع العدي���د من األطباء الذين لم 

يقدموا له العالج الش���افي، ولكن الجراح سونيل 
ريتشاردس���ون تجرأ وأجرى له العملية، لتتغير 
معالم وجهه بش���كل كبير عم���ا كانت عليه في 

الماضي.
وقال الدكتور ريتشاردس���ون “زار هذا المريض 
أكثر م���ن 12 جراحًا في م���دن مختلفة بحثًا عن 
العالج، ولم يحصل منهم س���وى على المماطلة، 
وبعد أن س���مع عن عملنا من مريض آخر، لجأ إلينا 
طالبًا المس���اعدة، وبما أنه مريض فقير أجرينا له 

الجراحة بالمجان، ولم يدفع سوى ثمن أدويته”.
وأض���اف “الع���الج الجراحي هو الخي���ار الوحيد 
الفع���ال لهذه الحالة، وقمن���ا بإزالة النتوءات من 

وجهه دون ترك ندب واضحة”.
ُيذكر أن متالزمة األس���د حالة نادرة للغاية، وإذا 
ُترك���ت دون عالج يمكن أن تؤث���ر على العينين 
والفم واألنف، وتؤدي إلى فقدان حواس المريض 

واحدة تلو األخرى.

لندن/ االستقالل: 
قررت مجموعة مختصة بدراسة الحيوانات البرية استخدام 
طريقة “غريبة” الستدراج أنثى نمر هندي خطرة واإليقاع 
بها، مع فش���ل جميع الطرق في العث���ور عليها، وذلك بعد 

قتلها للعديد من األشخاص.
ولجأت فرقة حرس الغابات بوالية مهراشترا الهندية، إلى 
استخدام عطر رجالي شهير الستدراج أنثى نمر، قتلت 13 
ش���خصًا في غابات الوالية، حسبما نشرت صحيفة “ديلي 

ميل” البريطانية.
وأطلقت السلطات الهندية عملية كبيرة تهدف الصطياد 
النمر الشرس قبل شهر، استخدمت فيها كاميرات األشعة 
تحت الحمراء وعدد من األفيال، إال أن جميع المحاوالت باءت 

بالفشل.
وقررت فرق التفتيش اس���تخدام عطر “أوبسيش���ن” 
الذي تنتجه ش���ركة “كلفن كالي���ن” األمريكية، الذي 

أثب���ت العلماء في 2013 أنه يج���ذب “القطط الكبيرة” 
مثل األسود والنمور، بس���بب تضمنه لرائحة الثدييات 

االصطناعية.
وسبق للس���لطات الهندية استخدام العطر نفسه لإليقاع 
بنمر آخر بوالية تاميل نادو. وقال مس���ؤول هندي: “اقترح 
أحدهم استخدام عطر كلفن كالين لجذب أنثى النمر، وقام 
أحد عناصر الش���رطة بجلبه فعال. ستكون هذه واحدة من 

التجارب التي نجريها لإلمساك بها”.
وانطلقت حمل���ة البحث عن النمرة الملقب���ة ب�”أفني” في 
س���بتمبر، بعد أن قتلت 13 ش���خصا منذ ع���ام 2016، كما 
استخدمت الس���لطات الفيلة العمالقة ك�”مركبات” وسط 

الغابات الكثيفة، حيث تعجز السيارات عن الدخول.
وبالرغم من وحش���ية النمرة أفني، فإن ناشطين حقوقيين 
طالبوا بعدم مالحقتها وقتلها من قبل الس���لطات، ألن في 

ذلك العمل “وحشية” ضد الحيوان البري.

عطر رجالي ينجح في اصطياد أنثى مرض نادر حول وجه مريض إلى »أسد«
نمر شرسة قتلت 13 شخصًا

لندن/ االستقالل: 
عرض حص���ن بريطاني تاريخ���ي للبيع 
مقابل 7.8 مليون دوالر أمريكي، يقع على 
متن جزيرة بحرية صغيرة تدعى "دريك"، 

في جنوب مقاطعة ديفون.  
ويبع���د الحصن البح���ري قرابة 600 متر 
فقط ع���ن مدينة بليم���وث البريطانية، 
الواقعة على الس���احل الجنوبي للمملكة 
المتح���دة، حيث من المتوقع اس���تثمار 

الحصن وتحويله إلى منتجع بحري فاره.
وفي تعليقها على الخبر، أكدت العائلة 
المالك���ة للحص���ن أنها ت���درس جميع 
الخي���ارات التي تعي���د تأهيل الحصن 
واالس���تفادة الفعلية من���ه، بعد إهماله 

لقرابة 20 عاما.
ويع���ود الحصن إل���ى القرن الس���ادس 
عش���ر ميالدي، إذ كان مركز دفاع ودعم 
لوجس���تي بال���غ األهمية. كم���ا يحتوي 

الحصن على شبكة متكاملة من األنفاق 
الباطنية.

ولعب الحص���ن البحري دورا بارزا في صد 
هجمات األسطولين الفرنسي واإلسباني 

التي طالما اس���تهدفت الب���ر اإلنجليزي 
وخاصة خالل القرن الس���ادس عشر. أما 
في وقت الحق، فتم تحويل الحصن إلى 
سجن ش���ديد الحراسة وبعدها إلى ملجأ 

مدن���ي. وفي نهاية المطاف، تم تحويل 
المنش���أة إلى مركز تدري���ب للمغامرين، 
أغل���ق نهائيا س���نة 1989، حيث بقيت 

الجزيرة على حالها إلى اآلن.

االستقالل/ وكاالت: 
أدهشت س����يدة برازيلية األطباء عندما استفاقت من غيبوبتها 
التي اس����تمرت لمدة 23 يومًا، لحظة وضع طفلها حديث الوالدة 

على صدرها.
وكان����ت أماندا دا س����يلفا )28 عامًا( التي ُتعان����ي من الصرع، قد 
تعرضت لنوبة حادة وهي في األس����بوع السابع والثالثين للحمل، 
عل����ى إثر جدال م����ع زوجها، وخوفًا من أن تتس����بب هذه النوبات 
بقتلها ه����ي وجنينها، ق����ام األطباء بتخديرها، قب����ل أن تنجب 

مولودها بعملية قيصرية في فبراير )شباط( الماضي.
وعان����ت أماندا من مضاعفات خطيرة بعد الوالدة، مما أجبر األطباء 
على إدخالها في غيبوبة مستحثة طبيًا إلى أن تستقر حالتها، في 
حي����ن تم نقل طفلها فيكتور الذي كان يزن عند الوالدة نحو 2.1 

كليوغرام إلى العناية المركزة.
بعد أسابيع ظلت فيها أماندا غير قادرة على الحركة أو التواصل، 
اقترحت الممرضة فابيوال س����ا وضع فيكت����ور على صدرها، وأدى 
ذلك على الفور إلى تس����ارع ضربات قلبه����ا وانهمرت الدموع من 

عينيها، وباتت قادرة على إنتاج الحليب من صدرها.
وبعد هذه الحادثة، بدأت أماندا التي تعيش في مدينة فورتيليزا 
شمال شرق البرازيل بالتحسن بشكل بطيء، وفي غضون 20 يومًا 
من حملها طفلها للمرة األولى، استعادت عافيتها بالكامل، لتعود 

معه إلى المنزل.
وقالت الممرضة فابيوال "لي����س لدينا إجابة علمية على ما حدث، 
لكن ال ينبغي لنا التقليل من أهمية التواصل الجسدي بين األم 

والطفل".

رضيع يخرج والدته من 
غيبوبة أعيت األطباء!

حصــن بحــري للبيــع مقابــل 7.8 مليــون دوالر

االستقالل/وكاالت:
مضت س���يدة ثالث س���نوات في زراع���ة حقل من 
العشب الوردي الجميل، قبل أن تشاهد مجموعة من 

السياح يقومون بتدميره في 3 أيام فقط.

بدال من المشي بعناية وسط زهور األقحوان، دهس 
الس���ياح الحقل بأقدامهم للبح���ث عن أفضل مكان 
اللتقاط السيلفي، وانتشرت الصور ومقاطع الفيديو 
عب���ر مواق���ع التواص���ل االجتماعي ُيظه���ران حالة 

الفوضى التي تعم المكان بعد زيارة السياح.
وقالت السيدة: إنها حاولت منع الزائرين من دخول 
حقلها دون جدوى، ولم يتبق لها سوى قطع العشب 
على أمل ازدهاره مرة أخرى في خريف العام المقبل.

سياح يدمرون حقال من أجل التقاط »سيلفي«

�لعت�صام �لأ�صبوعي لأهايل �لأ�صرى �أمام مقر �ل�صليب �لأحمر يف �لبرية �أم�س


