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 الوفد األمني المصري 
يغــادر قطــاع غزة

غزة/ االستقالل: 
غادر الوفد األمني المصري، مساء امس 
األربعاء، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون 
»إيرز«، وذلك بعد عقده عدة مش���اورات 
مع الفصائ���ل الفلس���طينية حول آخر 
المستجدات المتعلقة بملفي المصالحة 

والتهدئة مع االحتالل.
وكان الوف���د المصري ق���د وصل القطاع 
أول أم���س، برئاس���ة وكيل المخاب���رات 
العامة المصري���ة اللواء أيم���ن بديعة، 
وعضوية مس���ؤول الملف الفلسطيني 
في المخابرات العميد أحمد عبد الخالق. 

غزة/ دعاء الحطاب: 
ما زال الش����باب الثائر في جمي����ع ميادين العودة يغ����رق قادة االحتالل 
اإلسرائيلي وجيش����ة بدوامة غير منتهية من وسائل المقاومة الشعبية 

الُمبتكرة، والنابعة من إحساسهم بضرورة عدم إعطائه فرصًة 
للراح����ة أو االطمئن����ان إلى أن يس����تجيب لمطالبهم الُمتمثلة 

غزة/محمد مهدي:
انقشعت سحابة التصعيد من سماء غزة المحاصرة 
مخلفة وراءها ش���هيدًا وعددًا من االصابات بخالف 
الدمار الكبير الذي لحق بمواقع المقاومة الفلسطينية 

واألجهزة األمنية التي استهدفها الطيران الحربي 
االسرائيلي؛ بذريعة إطالق صاروخين من قطاع غزة 
أصاب أحدهما بناية س���كنية في مدينة بئر السبع 
المحتلة فيما سقط األخر في البحر مقابل شواطئ 

غوش دان القريبة من تل الربيع المحتلة.
ونجحت الجهود المصرية واالممية المكثفة والتي 

انطلقت م���ع بدء الغ���ارات على قطاع 
غزة في احتواء التصعيد واس���تعادة 

غزة/ خاص : 
رأى مواطنون أن المقاومة الخيار االول للش���عب الفلسطيني 
ال���ذي ال يقبل مس���اومة أو تفريطًا،  لكونها تش���كل الدرع 

الخليل/ االستقالل:
 شنت قوات االحتالل الصهيوني حمالت تفتيش واسعة 
في عدة أحياء من مدين���ة الخليل جنوبي الضفة الغربية 

غزة / االستقالل:
طالب مركز األسرى للدراسات أحرار وش���رفاء العالم، والمؤسسات 
الحقوقية المحلية والدولية، والقوى الوطنية واإلسالمية بمساندة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال زعيم حزب )العمل( اإلسرائيلي آفي جباي يوم أمس، إن الحكومة 
اإلسرائيلية ال تمتلك استراتيجية وال خطة فيما يتعلق بقطاع غزة، 

غزة / االستقالل: 
ش���يعت جماهير ش���مال قطاع غزة، امس األربعاء، 
جثماني الشهيدين ، صدام شالش، الذي استشهد 
متأثرًا بجراح أصيب بها خالل مسيرة زيكيم البحرية 

ي���وم االثنين الماضي، والش���هيد ناج���ي الزعانين 
الذي  استشهد بقصف إسرائيلي فجر امس، شمال 

بلدة بيت الهيا، شمالي قطاع غزة.
وأدى المش���يعون صالة الجنازة عل���ى جثمان ناجي 

الزعاني���ن )25 عامًا(، قرب مكان س���كنه ببلدة بيت 
حانون )شمال(، قبل أن يواروه الثرى في مقبرة البلدة.

وش���ارك المئات م���ن جماهي���ر جباليا، 
بتش���ييع جثم���ان الش���هيد »ص���دام 

جماهير شمال القطاع تشيع الشهيدين »شالش« و»ناجي« 

) APA IMAGES(   ت�شييع جثمان �ل�شهيد ناجي �لزعانني �شمال �لقطاع، �أم�س
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القدس المحتلة/ االستقالل:

واصلت جرافات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس األربعاء، أعمال التجريف 
وشق طرق وش���وارع في محيط تجمع الخان األحمر شرقي 
القدس المحتل���ة. وقال المتحدث باس���م التجمع محمود 

القدس المحتلة / االستقالل:
هدمت جراف���ات بلدية االحتالل أمس، من���زاًل للمواطن خليل رمضان 
زعاترة ف���ي جبل المكبر جن���وب القدس المحتلة، بحج���ة البناء دون 

ترخيص. واعت���دت قوات االحتالل بالضرب على س���كان 
المنزل خالل هدمه، واحتج���زوا العائلة حتى االنتهاء من 

غزة / االستقالل:
قال مبعوث األمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط »نيكوالي 
ميالدينوف«، إن اليومين المقبلين سيحسمان مسألة التوصل التفاق 

تهدئ���ة بغزة. واعتب���ر ميالدينوف خ���الل لقائه الرئيس 
اإلسرائيلي »رؤوفين ريفلين«، أن التصعيد الذي جرى ليلة 

االحتالل يواصل أعمال تجريف 
وشق طرق بالخان األحمر

االحتالل يهدم ثالثة منازل 
في القدس والخليل

»ميالدينوف«: اليومان المقبالن 
يحسمان مصير التهدئة
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غزة / االستقالل:
أكدت الغرفة المش����تركة لفصائ����ل المقاومة أنها 
جاهزة للتص����دي ألي عدوان إس����رائيلي على قطاع 
غزة، موضحة أنه����ا حين تقوم بذلك ال تختبئ خلف 
أي ستار، بل تعلن ذلك بوضوح في إطار مسئوليتها 

الوطني����ة.  وقالت الغرفة في بيان لها، أمس األربعاء: 
»س����تبقى بندقيتنا الدرع الحامي لشعبنا، وسيبقى 
سالحنا مش����رعًا في وجه عدونا«، مؤكدة أن محاوالت 
االحتالل حرف المسار الجماهيري لمسيرات العودة 
لن تنجح، وستتصدى المقاومة لها عبر تثبيت قواعد 

اشتباٍك رادعة. وأضافت »ال يزال شعبنا الفلسطيني 
يخ����وض معركته بكل ق����وٍة واقتدار عب����ر فعاليات 
مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، وإننا في غرفة 

المقاومة  لفصائل  المشتركة  العمليات 
نقف مع أبناء ش����عبنا الذي����ن يخرجون 

غزة/ االستقالل:
رصد مركز أسرى فلسطين للدراسات اعتقال سلطات االحتالل اإلسرائيلي 615 
من النساء والفتيات الفلس���طينيات منذ انتفاضة القدس، التي اندلعت في 

األول من أكتوبر لعام 2015، بهدف منعهن من المشاركة في فعالياتها.
وأوض���ح الناطق اإلعالمي للمركز رياض األش���قر  في بيان صحفي أن االحتالل 

تعمد اس���تهداف النساء والفتيات الفلس���طينيات بهدف خلق 
حالة من الرعب والخوف في نفوس���هن، لمنعهن من المش���اركة 

غزة/ االستقالل:
قرر وزير الجيش اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان إغالق معبر 
كرم أبو س���الم التج���اري وحاجز بي���ت حانون/إيرز جنوب 

ليبرمان يغلق معابر غزة ويقلص الغرفة المشتركة للمقاومة: جاهزون للتصدي ألي عدوان إسرائيلي
مساحــة الصيـد إلشعـار آخــر
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االحتالل اعتقل 615 امرأة 
منذ بدء انتفاضة القدس

مواطنون : »ثقتنا بالمقاومة
 كبيرة وال شرعية لغيرها« 

شبح »أشرف نعالوه« يطارد جيش 
»إسرائيل« في أنحاء الخليل

»األسرى للدراسات« يدعو للتحرك 
إلنقاذ حياة األسير خضر عدنان

زعيم حزب )العمل(: عباس 
ضامن أمننا وهدفنا إعادته لغزة

غــزة.. جولة التصعيد هل تفتح أبواب التهدئة؟    

مسيـرات العـودة.. تتجهـز 
لالحتــالل فـي »الشتــاء«

   بالعديد من الو�سائل والأدوات 
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القدس المحتلة/ االستقالل:
االحت����الل  جراف����ات  واصل����ت 
اإلس����رائيلي، أمس األربعاء، أعمال 
التجريف وش����ق طرق وشوارع في 
محيط تجمع الخان األحمر شرقي 

القدس المحتلة.
التجمع  باس����م  المتح����دث  وقال 
محم����ود أبو داه����وك، إن جرافات 
االحت����الل تواص����ل ش����ق الطرق 
لتسهيل  التجمع،  والشوارع حول 
واآلليات  الجراف����ات  دخول  حركة 
العس����كرية إلى التجمع، تمهيًدا 
وتش����ريد  هدمه  ق����رار  لتنفي����ذ 

سكانه.
أن قوات االحتالل تفرض  وأوضح 
حص����اًرا على التجمع، وال تس����مح 
إال بإدخال الم����واد الغذائية إليه، 
وس����ط مضايقات يومية تنفذها 
بحق السكان والمتضامنين الذين 

يتواجدون داخل "الخان".
وأش����ار إلى انتشار قوات االحتالل 
يومًي����ا وعلى مدار 24 س����اعة في 
محي����ط التجمع بش����كل مكثف، 
وقيامها باحتجاز المركبات وتحرير 
مخالف����ات له����ا، والتنغيص على 

سكانه.
واعتب����ر أبو م����ا يجري ف����ي الخان 
األحم����ر بمثاب����ة "حرب نفس����ية 
بمعنى الكلمة"، متوقًعا في الوقت 
ذاته أن تنفذ س����لطات االحتالل 
ق����رار الهدم بأي لحظ����ة، قائاًل إن 

"ساعة الصفر قد اقتربت"

وطالب أبو داهوك االتحاد األوروبي 
بالضغ����ط أكثر على "إس����رائيل" 
لوقف تنفيذ قرار الهدم، مش����يًرا 
إل����ى أن أي تواج����د أوروب����ي في 
"الخان األحمر" يشكل ضغًطا على 

االحتالل.
ودعا جامعة الدول العربية للتحرك 
"إسرائيل"  على  والضغط  العاجل 
لوقف عملية الهدم، مؤكًدا إصرار 
س����كان التجمع على التصدي ألي 
االحتالل  ق����وات  لتقدم  محاول����ة 

تجاهه من أجل تنفيذ القرار.

ويواصل المتضامنون والنش����طاء 
الفلس����طينيون رباطهم لليوم ال� 
120 على التوال����ي، احتجاًجا على 
ق����رار االحتالل هدم بيوت التجمع 

وتشريد سكانه.
وكانت ق����وات االحتالل اقتحمت 
أمس الثالثاء تجمع الخان األحمر، 
وش����رعت بأعمال تجريف لشوارع 
وس����احات ف����ي محي����ط التجمع، 
وتمهيد للس����احة المجاورة للنفق 
التي تتجمع فيه����ا مياه الصرف 

الصحي.

وس����لمت قوات االحتالل قبل نحو 
أسبوع رئيس مجلس قروي الخان 
األحمر عيد جهالين قراًرا يقضي 
التجمع  داخل  الش����وارع  بتحويل 

ومحيطه إلى منطقة عسكرية.
يذكر أن االتح����اد األوروبي والدول 
األعضاء فيه تعم����ل على محاولة 
ثني "إس����رائيل" عن تطبيق قرار 
اله����دم بح����ق القري����ة المذكورة 
وف����ق ما صرح به مس����ئول اإلعالم 
واالتصال في المفوضية األوروبية 

بالقدس شادي عثمان مؤخًرا.

القدس المحتلة / االستقالل:
هدم���ت جراف���ات بلدي���ة االحتالل 
أمس، من���زاًل للمواطن خليل رمضان 
المكب���ر جنوب  زعات���رة في جب���ل 
القدس المحتلة، بحج���ة البناء دون 

ترخيص.
واعت���دت قوات االحت���الل بالضرب 
على س���كان المنزل خ���الل هدمه، 
واحتجزوا العائلة حتى االنتهاء من 

عملية الهدم.
وذكرت صاحبة المنزل سعاد زعاترة 
االحتالل  بجراف���ات  تفاج���أت  أنها 
وقواته���ا تحاصر المنزل وتخرجهم 
بالقوة من داخله دون الس���ماح لهم 
بإخراج كافة محتوياته، وس���ط بكاء 
أطفالها قبل ذهابهم إلى مدارسهم.

وأوضح���ت أن زوجها بن���ى المنزل 
قب���ل أربعة أش���هر بمس���احة 100 
متر مربع ويقط���ن في المنزل خليل 
زعاترة وزوجته ووالدته وخمسة أوالد 
أكبره���م عمره 18 عاًم���ا وأصغرهم 
10 أع���وام. ولفت���ت س���عاد زعاترة 
إلى أنه���ا اضطرت لبن���اء منزل من 

الصفيح، للتخلص من أجرة السابق 
ال���ذي كانت تقطنه لم���دة 20 عاما، 
وزوجها مريض وال يعمل. مش���يرة 
إلى أنه ال يوجد مأوى آخر وستضطر 
إلى العيش وأسرتها في العراء بعد 

هدم منزلها.
كما هدمت جرافات االحتالل منزلين 
ف���ي مدين���ة يّطا جن���وب محافظة 
الخليل بالّضف���ة الغربية، يملكهما 
المواطن محمود ش���حادة أبو طه في 

منطقة خل���ة الوح���ش القريبة من 
الشارع االلتفافي.

وأشار إلى أّن المواطن أتّم تجهيزات 
المنزلين، وبصدد أن يس���كنهما مع 

أفراد عائلته البالغين 15 فرًدا.

االحتالل يواصل أعمال تجريف وشق طرق بالخان األحمر

االحتالل يهدم ثالثة منازل في القدس والخليل

) APA images (   قو�ت �الحتالل خالل هدمها �أحد منازل �ملو�طنني يف مدينة يطا باخلليل �أم�س

الخليل/ االستقالل:
 ش���نت قوات االحتالل الصهيوني حمالت تفتيش واس���عة في عدة أحياء من 
مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، استهدفت منازل أسرى محررين 
عاثت فيها فسادا وخرابا وتكسيرا، بحثا عن المطارد أشرف نعالوة منفذ عملية 

"بركان".
وأفاد ش���هود عي���ان، أن قوات االحتالل ومعها ف���رق تفتيش خاصة اقتحمت 
منزل األسير المحرر صالح السيوري الكائن منطقة خلة حاضور شرقي المدينة، 
ومنزل األسير المحرر حمد اليمني، وفتشتهما تفتيشا دقيقا، وخربت وكسرت 

محتويات المنزلين.
وداهم����ت منزل الش����قيقين واألس����يرين المحررين زي����اد وجميل مصطفى 
القواس����مي، وفتشته تفتيش����ا دقيقا، وعاثت فيه فسادا وخرابا لم يسبق له 

مثيل.
عل���ى ذات الصعيد، اقتحمت قوة من لواء جفعات���ي الصهيوني منطقة وادي 
الزرزور غربي المدينة، وفتشت منزل األسير المحرر خالد الشويكي والحقول التي 

تحيط به، وكذلك بعض الكهوف القريبة من المكان.
وفي حارة أبو اس���نينه، اقتحمت قوة من حرس الحدود منازل األسرى المحررين: 
محمد أبو تركي، وشعبان أبو اسنينه، وخليل مسعد الرجبي، وفتشتها تفتيشا 
دقيق���ا، وخربت محتوياتها، وحفرت أخاديد وثقوب���ا في جدران بعض المنازل، 

وفي البالط األرضي.
 وم���ن الملفت للنظر بعد متابعات مع أصحاب عدد من س���كان تلك المنازل؛ أن 
ضابط المخابرات المرافق للقوة العس���كرية كان يس���أل أصحابها: اين خبأتم 
أشرف نعالوه! ويسأل بعض المحررين: هل تعرفون أشرف؟ هل التقيتم معه 

من قبل؟.
وأضاف ش���هود عي���ان أن عمليات التفتيش طالت مس���اجد نائية في أطراف 
مدينة الخليل، مثل مس���جد وادي السمن، ومسجد عين دير بحا، ومسجد اإلمام 

أحمد في منطقة المنشر، ومسجد الصحابة في حارة أبو اسنينة.

شبح »أشرف نعالوه« 
يطارد جيش »إسرائيل« 

في أنحاء الخليل

غزة / االستقالل:
خرج���ت إدارة التدريب في الدفاع المدني الفلس���طيني أمس األربعاء ثالث دورات 
إنقاذ وس���المة مائية للجمهور استفاد منها 151 منقذًا مائيًا تدربوا خالل شهري 
أغسطس وسبتمبر. وذكر مدير دائرة التدريب البحري محمد مرسي في بيان وصل 
»االس���تقالل« نسخة منه أن الدورات استهدفت المتطوعين من الجمهور من عمر 

16 حتى 40 عامًا، وتدربوا خاللها على قواعد السباحة واإلنقاذ.
وأوضح مرسي أن الدورات بدأت في 22 يوليو واستمرت 23 يومًا بمعدل 70 ساعة 
تدريبية، )ثالث س���اعات يوميًا(، وتخللتها محاضرات نظرية وعملية حسب خطة 

الدورة وبرنامجها.

الدفاع المدني يخرج 151 
منقذًا مائيًا بغزة

سلفيت/ االستقالل:
نفذ مس���توطنون يوم أمس، أعمال تجريف جديدة 
لتوسعة مس���توطنة "بروخين" المقامة على أراضي 
المواطنين شمال بلدة بروقين غرب سلفيت شمال 

الضفة المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أن جرافات المس���توطنين، 
واصل���ت يوم أمس عمليات تجريف وتهيئة األرض 

والبنية التحتية للمزيد من البناء االس���تيطاني على 
حساب أراضي بلدة بروقين وبلدة بديا وقرية سرطة 

غرب محافظة سلفيت.
وأكد الباحث خالد معالي، في تصريح له، أن عمليات 
التوس���ع االس���تيطاني لم تتوقف في قرى وبلدات 
س���لفيت؛ حيث تستنزف  25 مس���توطنة أراضي 
18 تجمعا س���كانيا في  محافظة سلفيت على مدار 

الس���اعة، حيث يجري بناء متنزه ومؤسس���ات تتبع 
مستوطنة "بروخين".

وأش���ار إلى أن حكوم���ة االحتالل كان���ت قد أعلنت 
في وقت س���ابق عن توسيع مس���توطنة "بروخين" 
بمئات من الوحدات  االس���تيطانية الجديدة، حيث 
يجري العمل على بنائها حاليا على حس���اب أراضي 
المزارعين، وهو ما يخالف القانون الدولي اإلنساني.

مستوطنة »بروخين« تواصل توسعها على حساب أراضي بروقين

غزة / االستقالل:
ق���ال مبعوث األمم المتحدة لعملية الس���الم في الش���رق األوس���ط 
"نيكوالي ميالدينوف"، إن اليومين المقبلين سيحس���مان مس���ألة 

التوصل التفاق تهدئة بغزة.
واعتبر ميالدينوف خالل لقائه الرئيس اإلسرائيلي "رؤوفين ريفلين"، 

أن التصعيد الذي جرى ليلة أول أمس بأنه "خطير للغاية". 
وأضاف "مهمتنا هي أن نفعل كل ش���يء لمنع الصراع في غزة، وأن 
تنجح الجه���ود المبذولة وأن تؤتي ثماره���ا للتوصل لتهدئة نراها 
على واقع األرض، ومنع التصعيد وإحالل الس���الم بين اإلسرائيليين 

والفلسطينيين والمنطقة بأسرها".
وتاب���ع "اآلن وقت األفعال وليس الكالم، يج���ب أن نرى أن اإلجراءات 
الحالية هي في مصلحة الجميع، وإال فإن النتيجة س���تكون كارثية 

للجميع".
 واستشهد مواطن وأصيب آخرون بجراح مختلفة في سلسلة غارات 
نفذتها طائرات االحتالل الحربية ف���ي أنحاء متفرقة من قطاع غزة، 
وذلك ُبعيد ساعات على سقوط صاروخين وسط وجنوب "إسرائيل"، 
أص���اب أحدهم���ا منزاًل في بئر الس���بع أس���فر عن إصاب���ة عدد من 

اإلسرائيليين.

»ميالدينوف«: اليومان المقبالن 
يحسمان مصير التهدئة
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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح 
أمس األربعاء، عن ارتقاء الش���هيد ناجي 
احمد الزعانين )25 عامًا( في استهداف 
اسرائيلي ش���مال قطاع غزة، فيما أصيب 
عش���رة مواطنين غالبيتهم من األطفال 
الذي���ن تزامن القص���ف الصهيوني مع 
توجههم لمدارسهم في مختلف مناطق 

قطاع غزة.
وأعلنت جيش االحت���الل عن إغالق معبر 
أب���و س���الم التج���اري والمخصص  كرم 
لنقل البضائع وحاج���ز إيرز"بيت حانون" 
المخص���ص لتنق���ل األف���راد وتقليص 
المس���احة المخصصة لصيد األس���ماك 
بمحاذاة ش���واطئ غزة ك���رد على اطالق 

الصواريخ من قطاع غزة .
فيما نفت فصائل المقاومة الفلسطينية 
عب���ر بيان أصدرت���ه الغرفة المش���تركة 
الفلس���طينية  المقاوم���ة  لفصائ���ل 
مس���ؤوليتها عن إط���الق الصواريخ على 
البلدات المحتلة فجر أمس، مشددة على 

رفضها كل المحاوالت "غير المس���ئولة" 
الت���ي تحاول ح���رف البوصل���ة وتخريب 
الجه���د المصري، "ومنه���ا عملية إطالق 

الصواريخ الليلة قبل الماضية". 
وأكدت فصائ���ل المقاومة أنه���ا جاهزٌة 
للتصدي العتداءات االحتالل اإلسرائيلي، 
وأنها حين تق���وم بذلك ال تختبئ خلف 
أي س���تار، بل تعلن ذلك بوضوح في إطار 

مسئوليتها الوطنية.

ح�سابات داخلية 
واكد المختص في الش���أن اإلس���رائيلي 
وليد المدلل أن جول���ة التصعيد األخيرة 
ترتب���ط بش���كل مباش���ر ووثي���ق بحالة 
التجاذب الداخلي التي تعيشها الجبهة 
الداخلي���ة اإلس���رائيلية بي���ن القي���ادة 
األمنية والسياسية على خلفية التعامل 
العودة واس���تمرار إطالق  مع مس���يرات 
البالونات الحارقة وتكرار حوادث اختراق 
الحدود من قبل الشباب الثائر على امتداد 

حدود قطاع غزة .
وقال المدلل ل� " االس���تقالل":" إن سعى 
جيش االحت���الل لتقوية نوعية الرد على 
اطالق الصاروخ الذي استهدف بئر السبع 
لمحاولة استعادة معادلة الردع والتحاور 
المقاومة  الس���تفزاز  باإلضاف���ة  بالن���ار، 
الفلس���طينية لتقوم بدوره���ا بالرد على 
اس���تهداف المواقع العس���كرية لتتيح 
المج���ال أمام ق���وات االحتالل لتوس���يع 
عدوانه واش���عال فتيل الحرب لتوظيفه 

في المعركة االنتخابية االسرائيلية ".
وأش���اد بتعام���ل فصائ���ل المقاومة مع 
االح���داث المتس���ارعة والتزامها بضبط 
النفس وضبط عناصره���ا ومنح الفرصة 
إلنجاح الجهود المصرية واالممية الحتواء 
التصعيد وتفويت الفرصة على االحتالل 

االسرائيلي.
وأوضح أن الجهة التي تقف خلف إطالق 
الصواريخ فجر األربع���اء تهدف إلى وراء 
ذلك بعثرة الجه���ود المبذولة لتخفيف 

الحصار المفروض على قطاع غزة.

حنكة املقاومة
بدوره، اعتبر الكاتب والمحلل السياس���ي 
مصطفى الصواف أن االحتالل من خالل 
جولة التصعيد األخيرة يسعى لتطمين 
الجهور االس���رائيلي بأن جيش االحتالل 
قادر على الرد بشكل قوي وفرض معادلة 
الردع أمام فصائل المقاومة الفلسطينية،  
وأنه يمكن لسالح الجو شن الغارات متى 

شاء وهو من يحدد طبيعة األهداف .
وأضاف الصواف ل�"االستقالل":" أن جولة 
التصعيد األخيرة كانت نتيجة مباش���رة 
للتراشق اإلعالمي والكالمي الذي شهدته 
األوساط االسرائيلية حول جدوى أسلوب 
جيش االحتالل في التعامل مع مسيرات 

العودة وملف غزة". 
وأكد أن فصائل المقاومة الفلسطينية 
أبدت حنكة ف���ي تعامله���ا الميداني 
مع التصعيد األخي���ر وتبعاته وأدركت 

ما يس���عى له االحت���الل وفوتت عليه 
الفرص���ة ، موضحا أن س���رعة وفاعلية 
تدخل الوفد األمني المصري س���اهمت 
في س���رعة تطويق التصعي���د وعدم 

تدحرج كرة النار.
وبين أن صمت المقاومة الفلسطينية إزاء 
االس���تهدافات األخيرة التي استهدفت 
مواقع عسكرية وأراض زراعية ال تنم عن 
ضعف المقاومة او تقصيرها في حماية 
أبناء ش���عبنها ، بل تعبر عن وعي ونضج 
في المواقف من خالل اتاحة الفرصة أمام 
الوفد المصري للتدخ���ل وحفظ الجهود 
التي تم التوصل إليها حتى اللحظة على 

صعيد ملف التهدئة ورفع الحصار .
وتوقع أن تش���هد المرحلة المقبلة تقدما 
ملموس���ا عل���ى صعيد رف���ع الحصار عن 
قطاع غزة في ظل كثافة جهود الوسطاء 
والسيما الجانب المصري ورغبة االحتالل 
بالتخلص من عبء ملف غزة وتأثيره على 

الجبهة االسرائيلية الداخلية .

المقاومة أدارتها بحنكة 

غزة.. جولة التصعيد هل تفتح أبواب التهدئة؟    
غزة/حممد مهدي:

انق�سعت �سحابة الت�سعيد من �سماء 
غزة املحا�سرة خملفة وراءها �سهيدًا 

وعددًا من اال�سابات بخالف الدمار 
الكبري الذي حلق مبواقع املقاومة 

الفل�سطينية واالأجهزة االأمنية 
التي ا�ستهدفها الطريان احلربي 

اال�سرائيلي؛ بذريعة اإطالق �ساروخني 
من قطاع غزة اأ�ساب اأحدهما بناية 
�سكنية يف مدينة بئر ال�سبع املحتلة 

فيما �سقط االأخر يف البحر مقابل 
�سواطئ غو�ش دان القريبة من تل 

الربيع املحتلة.
وجنحت اجلهود امل�سرية واالممية 

املكثفة والتي انطلقت مع بدء الغارات 
على قطاع غزة يف احتواء الت�سعيد 

وا�ستعادة الهدوء يف قطاع غزة 
واحليلولة دون تو�سع رقعة املواجهة 

بني ف�سائل املقاومة الفل�سطينية 
وجي�ش االحتالل اال�سرائيلي.

غزة / االستقالل:
المش���تركة لفصائل  الغرفة  أكدت 
المقاومة أنه���ا جاهزة للتصدي ألي 
عدوان إس���رائيلي على قط���اع غزة، 
موضح���ة أنها حين تق���وم بذلك ال 
تختبئ خل���ف أي س���تار، بل تعلن 
ذلك بوضوح في إطار مس���ئوليتها 

الوطنية. 
وقال���ت الغرفة في بي���ان لها، أمس 
األربع���اء: »س���تبقى بندقيتنا الدرع 
وس���يبقى سالحنا  لشعبنا،  الحامي 
مش���رعًا في وجه عدونا«، مؤكدة أن 
المس���ار  حرف  االحتالل  مح���اوالت 
الجماهي���ري لمس���يرات العودة لن 
تنجح، وستتصدى المقاومة لها عبر 

تثبيت قواعد اشتباٍك رادعٍة.
وأضافت »ال يزال شعبنا الفلسطيني 
يخوض معركته بكل ق���وٍة واقتدار 

العودة  مس���يرات  فعالي���ات  عب���ر 
الكب���رى وكس���ر الحص���ار، وإننا في 
غرفة العمليات المشتركة لفصائل 
المقاومة نقف مع أبناء شعبنا الذين 
يخرجون أسبوعيًا وفي كل الفعاليات 
الجماهيرية لتحقيق مطالبهم بنيل 

حريتهم والعودة إلى وطنهم«.
وثّمن���ت فصائل المقاوم���ة الجهد 
المصري المب���ذول لتحقيق مطالب 
الش���عب الفلس���طيني، رافضًة كل 
»المح���اوالت غي���ر المس���ئولة التي 
تح���اول ح���رف البوصل���ة وتخريب 
الجهد المصري، ومنها عملية إطالق 

الصواريخ ليلة أول أمس«
واستش���هد ش���اب وأصي���ب عدد 
م���ن المواطنين، جراء ش���ن طائرات 
غارات  سلسلة  اإلسرائيلي  االحتالل 
عنيفة عل���ى أه���داف متفرقة في 

قطاع غزة.
وأعلنت وس���ائل إع���الم عبرية، عن 
س���قوط صاروخ أطلق من قطاع غزة 
ف���ي بئر الس���بع جنوب فلس���طين 

المحتلة عام 1948.
وأف���اد موق���ع »0404« العب���ري بأن 
صفارات اإلنذار دوت في بئر الس���بع 
ومحيطها والتي تبعد نحو 40 كيلو 
مترا عن القطاع، بينما س���مع صوت 
انفجار تبين أنه س���قوط صاروخ في 

منطقة مفتوحة.
فيم���ا قال���ت القن���اة 14 العبرية إن 
الصاروخ س���قط في فناء منزل ببئر 
الس���بع ملحقًا أضرارا جس���يمة فيه، 
مشيرة إلى وجود عدة إصابات بالهلع.

وأش���ارت إلى أن صاروخ���ا آخر أطلق 
بنفس اللحظة من غزة سقط في بحر 
مدينة »بيت يام« جنوبي »تل أبيب«.

غزة / االستقالل:
طالب مركز األس���رى للدراسات أحرار وش���رفاء العالم، والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، 
والقوى الوطنية واإلس���المية بمساندة األسير الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم ال� 

47 على التوالي.
ودعا المركز في بيان صحفي أمس األربعاء، الكل الفلس���طيني واللجنة الدولية للصليب األحمر 
ووسائل اإلعالم )المشاهدة، المقروءة، المسموعة وااللكترونية( للوقوف إلى جانب األسير عدنان 

والتدخل العاجل إلنقاذ حياته قبل فوات األوان.
وأكد مدير المركز رأفت حمدونة أن األيام القادمة س���تكون قاسية وحاسمة، وستشكل خطورة 
حقيقية على حياة األسير عدنان، ألن طول أيام اإلضراب يوصل األسير لعدم القدرة على الحركة 
والشعور بقلة التركيز عند الوقوف، واالنخفاض في مستوى نسبة السكر الضغط والشعور العام 

باإلرهاق والتعب والدوخان، ويؤثر على كل أعضاء الجسم وحيويته.
جدير بالذكر أن األس���ير الشيخ خضر عدنان من س���كان بلدة عرابة جنوب جنين شمال الضفة 
الغربية المحتلة، مضرب عن الطعام لليوم ال� )47( على التوالي، رفًضا العتقاله التعسفي، ومطالًبا 

باإلفراج الفوري عنه.

الغرفة المشتركة للمقاومة: جاهزون

 للتصدي ألي عدوان إسرائيلي

مضرب لليوم الـ 47 

»األسرى للدراسات« يدعو 
للتحرك إلنقاذ حياة 
األسير خضر عدنان
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دولة فل�سطني
�سلطة االرا�سي

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

 لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات 
ليكن معلوما للجميع بأن الس���يد / محمد علي س���الم فراديس من سكان 

الزوايدة هوية رقم / 402946156 
تقدم بطلب لتصحيح اسم والده ///

والمس���جل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم / سليمان سالم على سالم 
فراديس 

القطعة 128  القسيمة 5  اراضى دير البلح
القطعة  128 القسيمة 12 اراضى  دير البلح

الى االسم الصحيح له /// علي سالم فراديس هوية 965790231
لذلك ف���ان اللجنة المختصة تحي���ط الجميع علما به���ذا الطلب فمن له 
اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لتسجيل 
االراضي والعقارات خالل م���دة اقصاها ثالثون يوما من تاريخ اإلعالن وإال 

فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في هذا اإلعالن 

 م�سجل ارا�سى غزة
 اأ.ع�سام عبد الفتاح احلمارنة

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

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )890 / 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
ري���اض علي عبد الرحمن زمو من س���كان غزة هوية رق���م 905965430 

بصفته وكيال عن: رشاد مصطفى كامل الشوا
بموجب وكالة رقم: 4334 / 2015 الصادرة عن قطر الدوحة
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 690 قسيمة 197 المدينة غزة الدرج
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ:  

17/ 10 / 2018م

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

ال بديل عنها 
المواطنة سجى عليان أكدت أنه ال بديل 
عن خيار المقاومة وال مساومة فيه ، إذ أن 
المقاومة الفلسطينية هي العقل المدبر 
؛ للتعامل مع االحتالل اإلس���رائيلي في 
حال اتخذ ق���رار التصعيد ضد قطاع غزة 

، فإنها ستقف له بالمرصاد. 
وش���ددت عليان ل�"االستقالل" على أنه ال 
يمكن ألي فلسطيني وطني وشريف أن 
ال يدرك أهمية وجود المقاومة كحاضنة 
وحيدة للش���عب الفلس���طيني في مثل 
هذه الظروف التي يواجهها ويعيشها 

من انقسام وحصار وأزمات عديدة . 
وأش���ارت الى أن المقاومة الفلسطينية 
أثبتت أنها جاهزة ومس���تعدة للرد على 
أي تصعيد  إس���رائيلي ، مطالبة بضرورة 
استمرار خيار الرد الموحد والمشترك بين 
فصائل المقاومة ؛ ألن ذلك يزيدها قوة 

في ايالم االحتالل.

مهم جدا 
ولم يختلف رأي الصحفي محمد الجمل 
كثي���را ع���ن س���ابقته. إذ رأى أن الحفاظ 
على خيار المقاوم���ة مهم جدا للتصدي 
ألي مؤام���رة وتصعيد يق���وده االحتالل 

اإلسرائيلي بوجه المواطنين العزل بقطاع 
غزة ، الفتا إلى أن خي���ار المقاومة يمثل 

مصدر قوة للشعب الفلسطيني . 
وقال الجمل ل�"االس���تقالل" إن البندقية 
البد أن يقودها ويوجهها سياس���ي بارع 
ومحنك، يوجه الدف���ة للطريق الصواب، 
مؤكدا على ضرورة وج���ود مقاومة قوية 
تحمي الشعب وتدافع عنه ، وتمنع تغول 

االحتالل  اإلسرائيلي.

ثقة كبرية 
فيم���ا رأى مالك أب���و فارس أن الش���ارع 

الفلسطيني لدية ثقة كبيرة في المقاومة 
في مواجهة االحتالل اإلس���رائيلي والرد 
على جرائمه والدفاع عن األرض، الفتا الى 
أن السنوات السابقة كانت خير دليل لما 
فعلته المقاومة في االحتالل اإلسرائيلي 

ووجهت له ضربات قاسية.
وبي���ن ل�"االس���تقالل" أن قي���ام البعض 
المقاوم���ة ومحاولة  بالتحري���ض عل���ى 
تقليل الثقة بها وبما تقوم به في حماية 
الشعب الفلسطيني ينم عن ضعف في 
الحس الوطني ، مبينا أن وجود المقاومة 
في قطاع غزة عامل حماية وأمان بعكس 

م���ع يج���ري في الضف���ة الغربي���ة التي 
يس���تبيحها االحتالل في أي وقت وكل 

زمان.
وش���دد على أن المش���اركة الجماهيرية 
الكبي���رة والفاعل���ة لش���رائح المجتم���ع 
المختلفة في مس���يرات الع���ودة دليل 
كبي���ر وواض���ح عل���ى الوق���وف بجانب 
المقاومة والتمس���ك بها، رغ���م انعدام 
األفق واش���تداد األزمات التي يعيشها 
الشعب الفلس���طيني في قطاع غزة، اال 
أن التمس���ك بخيار المقاومة هو السبيل 

الوحيد  للخالص من االحتالل.  

مواطنون : »ثقتنا بالمقاومة
 كبيرة وال شرعية لغيرها« 

غزة/ خا�ص : 
راأى مواطنون اأن املقاومة اخليار االول لل�سعب الفل�سطيني الذي ال يقبل 

م�ساومة اأو تفريطًا،  لكونها ت�سكل الدرع احلامي للوطن من اعتداءات 
االحتلل املتكررة،  م�سريين اىل دورها الفعال يف تلقني االحتلل درو�سًا 
قا�سية �سابقة. واأكد املواطنون يف اأحاديث منف�سلة لـ "اال�ستقلل" على 

اأهمية التم�سك بخيار املقاومة يف وجه املحتل االإ�سرائيلي، م�سددين على 
�سرورة وجود مقاومة قوية حتمي ال�سعب وتدافع عنه ، ومتنع تغول 

االحتلل االإ�سرائيلي عليه. 

غزة/ االستقالل:
أطلق���ت قوى وطنية وإس���المية فلس���طينية أمس 
األربع���اء، ن���داًء م���ن أج���ل إنه���اء حالة االنقس���ام 
الفلس���طيني وإنجاز المصالحة، عبر تقديم مجموعة 
من المقترح���ات للخروج من األزم���ة الراهنة، مطالبًة 
برف���ع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، ووقف أية 

خطوات تصعيدية جديدة.
ودع���ت الق���وى الموقعة عل���ى النداء ال���ذي وصل 
»االس���تقالل« نس���خة منه، إلى عقد اإلطار القيادي 
المؤقت لألمن���اء العامين للفصائ���ل )لجنة تفعيل 
المنظمة( بحضور الرئيس )محمود عباس( في الخارج.

وعزت الحاجة لالجتماع "لوضع حد لالنقسام وتحقيق 
الوحدة والش���راكة الوطنية، واالتف���اق على تطبيق 
مخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت يناير 2017".

واتفق���ت اللجنة التحضيرية للمجل���س الوطني في 
بي���روت بيناير 2017 على عق���د مجلس وطني يضم 

القوى الفلسطينية كاّفة وفًقا إلعالن القاهرة 2005.
ويعتبر "المجلس الوطني" برلم���ان منظمة التحرير؛ 

والذي تأسس عام 1948م، ويضم ممثلين عن الشعب 
الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب 
برلمانيين، وفصائل فلس���طينية باستثناء حركتي 

"حماس" و"الجهاد اإلسالمي" وفصائل أخرى.
والموقع���ون على الن���داء: حركة الجهاد االس���المي، 
والجبهتان الشعبية والديمقراطية، والقيادة العامة 
الفلس���طيني-فدا،  الديمقراطي  واالتح���اد  للجبهة، 
ومنظم���ة الصاعقة -طالئع حرب التحرير الش���عبية، 

وحركة المبادرة الوطنية.
وطالب���ت القوى برفع اإلج���راءات العقابية المفروضة 
على قطاع غزة، ووقف أية خطوات تصعيدية جديدة 
أو تصعيدية من ش���أنها تعميق األزمة في الساحة 

الفلسطينية.
وتفرض الس���لطة الفلس���طينية منذ 17 شهًرا على 
التوالي عقوبات على قطاع غزة، شملت خصومات على 
رواتب موظفيها في غزة والبالغ عددهم نحو 62 ألًفا 
بنسبة 50%، إضافة إلى وقف امتيازات مالية أخرى 
مثل العالوات اإلش���رافية واالجتماعية، باإلضافة إلى 

تقليص إمداد الكهرب���اء والتحويالت الطبية، وإحالة 
أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.

ودعت القوى إلى تش���كيل حكومة وحدة وطنية فوًرا 
تتحّمل مس���ؤولياتها كاملة بما ف���ي ذلك حل ملف 
الموظفين وتوحيد ودمج المؤسسات الوطنية وتعزيز 
صمود ش���عبنا وإعادة االعمار في القطاع، والتحضير 
لالنتخابات الرئاس���ية والتش���ريعية ومجلس وطني 

خالل عام من تاريخه.
وأكدت على أهمية الرعاية المصرية لملف المصالحة 
الوطني���ة، مثمنًة الجهود المضني���ة التي تقوم بها 

القاهرة في هذا السياق. 
وش���ددت على التزام جميع األطراف بالحوار الوطني 
الش���امل كأس���اس إلنجاز المصالح���ة، ووضع آليات 
لتنفيذ االتفاقيات الس���ابقة وتطبي���ق باقي ملفات 
المصالحة، داعية إلى ضرورة وقف التراشق اإلعالمي 
فوًرا بين فت���ح وحماس، والتأكيد عل���ى حرية الرأي 
والتعبير، وإنهاء ظواهر االعتقال السياسي وتجريم 

من يتجاوز ذلك بعد االتفاق.

فصائل تطلق »نداء« إلنهاء االنقسام وإنجاز المصالحة

غزة/ االستقالل:
قال موس���ى أبو مرزوق، عض���و المكتب السياس���ي لحركة 
"حم���اس"، إن وزير المخابرات المصري���ة عباس كامل ألغى 
زيارت���ه المقررة إل���ى رام الله وقطاع غزة ي���وم غٍد الخميس. 
وكتب أبو مرزوق على حسابه في موقع التغريدات المصغرة 
"تويتر": " نأس���ف إللغاء الوزير عباس كامل مدير المخابرات 

المصرية لزيارته لكاًل من غزة ورام الله".
وكان وفد أمني مصري وصل قطاع غزة يوم الثالثاء الماضي 
للتحضير للزيارة المقررة للوزير الكامل، قبل إلغائها دون ذكر 

تفاصيل واضحة عن األسباب.  

 أبو مرزوق: عباس 
 كامل ألغى زيارته 
إلى غزة ورام الله

دولة فل�سطني
املجل�ص االأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح �سمال غزة 

إعالن بيع بالمزاد العلني
نعل���ن للعموم أنه معروض للبيع م���ن قبل دائرة تنفيذ محكمة صلح  

ش���مال غزة قطعة والبناء المقام عليها وهي مكونة من خمس طوابق 
ومس���احته 200 متر والواقعة في أرض القسيمة 64 قطعة رقم 975 
من أراضي جباليا المس���ماة الش���راباتي والمحجوزة على ذمة القضية 
التنفيذية رقم 2012/2858 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ/ ماجد 
فرج أحمد غنيم والمنفذ ضدهم/ علي خير محمد العس���لي، وشادي 

وجعفر ومصعب وأحمد علي خير العسلي.
وذلك يوم الثالثاء 2018/11/12 الساعة الثانية عشر ظهرًا في دائرة 
تنفيذ محكمة صلح شمال غزة، فعلى من يرغب بالدخول في المزايدة 
الحضور لدائرة التنفيذ وتسجيل اسمه بعد دفع تأمين دخول المزاد 
10% م���ن قيم���ة تثمين المحج���وزة )قيمة التأمي���ن 16700 دوالر( 
مس���تردة مع العلم بأن رس���وم الداللة واالنتقال على من ترسو عليه 

المزايدة.
على ذمة القضايا التنفيذية رقم2012/2858

ماأمور دائرة تنفيذ حمكمة �سلح �سمال غزة
اأ.ح�سن �سر�سور
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )885 / 2018(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
زياد سعدي أحمد أبو وردة من سكان غزة هوية رقم 926116534 بصفته 

وكيال عن: عالء سعدي أحمد أبو وردة
بموجب وكالة رقم: 229 / 2014 الصادرة عن واشنطن

  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 978 قسيمة 78 المدينة جباليا

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

17/ 10 / 2018م

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
وزارة احلكم املحلي 

بلدية القرارة 
 إعالن صادر عن لجنة

 التنظيم المحلية بالقرارة
تعلن لجنة التنظيم المحلية بالقرارة لإلخوة المواطنين المالكين 
والمتصرفين بأرض القس����يمة )144( من القطع����ة )1( الكائنة 
بموقع )القرارة( والمسماة )س����ميري السبع ( والبالغة مساحتها 
)15 دونما( بأنه قد تقدم إليها احد مالكي القس����يمة المذكورة 
وهو المواطن ) حافظ عبد الكريم رشيد ابو حجاج ( بطلب الحصول 
على ) رخصة بناء ( على مساحة ) 7دونمات( من ارضى القسيمة 
المذكورة وذلك طبقا للمخططات المودعة لدى دائرة الهندس����ة 
والتنظي����م المحلية بالق����رارة فكل من كان لدي����ه اعتراض على 
ملكية المش����روع عليه أن يقدم اعتراض للجنة التنظيم المحلية 
بالقرارة بمقرها في القرارة خالل ساعات الدوام الرسمي اعتبارا من 
تاريخ اإلعالن ولغاية "15" خمسة عشر يوما وسوف لن يقبل أي 

اعتراض بعد التاريخ المذكور .

اللجنة املحلية للتنظيم

ونش���رت وحدة البالونات الحارقة مس���اء 
أمس األربعاء، فيديو عبر مواقع التواصل 
تدعو فيه االحتالل اإلسرائيلي إلى ترقب 
"مش���اريع الش���تاء" التي تخطط الوحدة  
لتنفيذه���ا خ���الل المرحل���ة المقبلة ضد 

االحتالل اإلسرائيلي. 
وأظه���ر الفيديو جانًبا م���ن المهام التي 
تؤديها الوحدة ضمن التفاعل الش���عبي 
لمس���يرة العودة وكسر الحصار عن قطاع 
غزة، وذلك في ذكرى مرور ستة أشهر على 

انطالقها.
ومؤخ���را ابتدع الش���بان وح���دة الضباب 
الت���ي يقوم دورها بنش���ر دخ���ان أبيض 
تجاه قناصات االحت���الل المتمركزة على 
طوال الش���ريط الحدودي للقطاع، بهدف 
التش���ويش وحماي���ة المتظاهري���ن من 

اإلصابة برصاص حي. 
وس���يظهر نش���اط وحدة الضباب خالل 
األسابيع القادمة مع دخول فصل الشتاء، 
بجانب وحدات أخري يعكف الشبان على 
تطويرها بما يتناسب مع األجواء الماطرة 
المتوقعة خالل فعاليات مسيرات العودة. 

الت�سوي�ش على الحتالل 
وأكد أحد النشطاء بوحدة الضباب، والذي 
رفض الكش���ف ع���ن هويت���ه، أن وحدة 
الضباب ُمهمتها األساس���ية تش���ويش 
الرؤي���ة ل���دى قناص���ات االحت���الل في 
محاولة لمنعها من مواصلة اس���تهداف 
المتظاهري���ن  داخل ميادين العودة على 

الحدود الشرقية.   
وفيما يتعلق بألي���ة عمل الوحدة، بين أن 
الوحدة تق���وم بتعبة مادة بناء"الش���يد " 
داخل جه���از صنع يدويًا م���زودًا بماتور، 
ومن ثم يتم تشغيله ليطلق دخان أبيض 
بش���كل كثيف تجاه قناص���ات االحتالل 
الُمتمركزة على طول الش���ريط الحدودي 

للقطاع.  
 ولف���ت ال���ى  أن الوحدة قام���ت بتجريب 
الجهاز بمي���دان العودة ش���مال القطاع، 
ونجح بتغطية مساحة كبيرة من الحدود، 

وتمكن من التغطية على الُمتظاهرين.  

لن ُتعجزهم الأجواء 
ويق���ول الش���اب عل���ي ح���واس، أح���د 
المتظاهري���ن:" أن االحتالل من���ذ بداية 
المس���يرات يس���عي بكل قوته لمحاربة 
أدوات المقاومة الس���لمية التي ابتدعها 
الش���باب الثائر، وحينما فشل بذلك راهن 
على العوام���ل الجوية واألمط���ار بإخماد 
دخان الكوشوك ونيران البالونات الحارقة، 
لكنه سيفشل، ففرسان العودة لن يعجزوا 
عن إيجاد وس���ائل مقاومة تتناس���ب مع 

الشتاء".
وتاب���ع حواس ل�"االس���تقالل:" بكل لحظة 
الش���باب الثائر يفاجأ االحتالل بوس���ائل 
مقاوم���ة جدي���دة أكثر ازعاج���ًا ورعبًا مما 
س���بقتها، فم���ن الكوش���وك والبالونات 

الحارق���ة والطائرات الورقي���ة وصلوا إلى 
وح���دة الضباب الت���ي ستس���اند وحدة 
الكوش���وك بالتش���ويش عل���ى قناصات 

االحتالل التي تترصد للمتظاهرين". 
وأضاف:" االحتالل يعتقد أننا س���نتراجع 
ونفش���ل بمقاومتن���ا الس���لمية بفع���ل 
االمط���ار، لكن���ه ال يعلم أنن���ا نمتلك من 
العزيمة واإلصرار ما يهزم جيشه بأبسط 
الوسائل وأقل اإلمكانيات، وهذا ما ُتبرهن  
اإلنج���ازات الكبيرة الت���ي حققناها خالل 
األيام الماضية، والرعب الذي سيطر على 
قلوب الجنود والمس���توطنين حتى هذه 

اللحظة".  
وأكد أن الش���باب الثائر لن يدخروا جهدًا 
لمواصلة ابتكار واختراع المزيد من األدوات 
والوس���ائل المقاومة التي تقض مضاجع 
جيش االحتالل ومستوطنيه، حتى تحقق 

مس���يرات العودة مطالبه���ا برفع الحصار 
والعودة لألراضي الفلسطينية المحتلة. 

مفاجاآت اأخرى 
وم���ن جانب���ه، عض���و الهيئ���ة الوطنية 
لمس���يرات العودة طالل أب���و ظريفة، أن 
الشباب الثائر بمس���يرات العودة وكسر 
الحص���ار ُيخب���ئ في جعبت���ه الكثير من 
وسائل المقاومة اإلبداعية، وعلى االحتالل 
أن ينتظر المفاجآت باأليام القادمة، منوهًا 
أن وحدة الضباب ووحدة األسهم الحارقة 
ه���ي أول���ى المفاجآت لالحت���الل بفصل 

الشتاء. 
وقال أبو ظريفة ل�"االس���تقالل":" إن وحدة 
الضباب ُتعد مفاجأة الشباب الثائر األولى 
لالحتالل مع بداية فصل الشتاء، وهي جزء 
ال يتجزأ من الوس���ائل االبداعية لمجابهة 

االحتالل وسياس���ة القتل التي ُيمارسها 
عبر قناصة محترفي���ن لردع المتظاهرين 
من المش���اركة بالمس���يرات على  الحدود 
الش���رقية والش���مالية لغزة، والتي أدت 

الستشهاد مئات المتظاهرين".
وأوضح أن الش���باب الثائ���ر بابتكارهم " 
وحدة الضباب، وحدة األس���هم الحارقة"، 
أرادوا إيص���ال رس���الة لق���ادة االحت���الل 
وجيش���يه، مفاده���ا:" نحن مس���تمرون 
بمس���يرات العودة حتي ُنحقق أهدافنا، 
ول���ن نتراجع بأي حاٍل م���ن األحوال، فكما 
بدأنا بوحدة الكوش���وك، ثم إخماد الغاز، 
والطائ���رات الورقية والبالون���ات الحارقة، 
واالرباك الليلي، وصواًل إلى وحدة الضباب، 
سنخلق المزيد من الوسائل التي ُتزعجكم 

وتزيد ارباككم وتخبطكم صيفًا وشتاًء". 
وبي����ن أن وح����دة الكوش����وك والضب����اب 
واألسهم الحارقة، ُمجتمعًة ستعمل على 
تكوين س����حابة س����وداء ُتفق����د االحتالل 
القدرة على رؤية الُمتظاهرين، وستجعله 
عاجزًا عن التميز بين البرق الطبيعي وبين 
االش����عة المنبثقة من استخدام األسهم 
الحارقة، مما س����يزيد انزعاجهم وارباكهم 
وُيفقدهم القدرة على التركيز، األمر الذي 
سيتمكن الشباب من التقدم نحود السياج 
الفاصل وربما يدفعهم إلى إنشاء مخيمات 
داخل خط التحدي����د بالفترة القادمة، في 
حال ل����م يس����تجب االحت����الل واألطراف 

الدولية سريعًا لمتطلبات كسر الحصار. 
وأش���ار ال���ى أن من يعتقد أن مس���يرات 
العودة ستتراجع خطوة للخلف في فصل 
الشتاء دون أن تحقق أهدافها، واهم وغير 
مدرك لمدى إصرار الش���باب الفلسطيني 
على اس���تمرارها وتطوير وس���ائلها إلى 
تحقي���ق أهدافه���ا، متوقعًا أن تش���هد 
المسيرات ابداعاٍت كبيرة باأليام القادمة. 
وعبرت وسائل إعالم إسرائيلية مؤخرا عن 
مخاوفها وخش���يتها م���ن انتقال ظاهرة 
البالونات الحارقة للضفة الغربية والقدس 
وذلك بسبب قرب مدن وبلدات الضفة من 

العمق اإلسرائيلي.

مسيرات العودة.. تتجهز لالحتالل في »الشتاء«
غزة/ دعاء احلطاب: 

م��ا زال ال�سباب الثائ��ر يف جميع ميادي��ن العودة يغرق 
ق��ادة الحت��الل الإ�سرائيل��ي وجي�س��ة بدوام��ة غ��ر 
منتهية من و�سائل املقاومة ال�سعبية املُبتكرة، والنابعة 
م��ن اإح�سا�سهم ب�س��رورة عدم اإعطائ��ه فر�سًة للراحة 

اأو الطمئن��ان اإىل اأن ي�ستجيب ملطالبهم املُتمثلة برفع 
احل�س��ار والع��ودة اإىل الدي��ار املحتل��ة.   فف��ي ُكل مرة 
ُيراه��ن الحت��الل على انتهاء اأو ف�س��ل و�سائل املقاومة 
ال�سعبي��ة، يفاجئ��ه فر�س��ان الع��ودة ب��اأدواٍت اإبداعية 
الإط��ارات  اإ�سع��ال  وح��دة  فم��ن  توقعات��ه،  ُتخال��ف 

املطاطية« الكو�سوك«، مرورًا بوحدة اإطالق الطائرات 
وح��دة  اإىل  و�س��وًل  احلارق��ة،  والبالون��ات  الورقي��ة 
الرب��اك الليل��ي، ابتكرت وح��دة ال�سب��اب، يف حماولٍة 
لزي��ادة ال�سغط على جنود الحت��الل يف ظل الظروف 

اجلوية املاطرة خالل ف�سل ال�ستاء. 

   بالعديد من الوسائل واألدوات 

غزة/ االستقالل:
قرر وزير الجيش اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان إغالق معبر كرم أبو سالم التجاري 
وحاجز بيت حانون/إيرز جنوب وشمال قطاع غزة وتقليص مساحة الصيد إلى 3 

أميال حتى إشعار آخر.
ووفق وس���ائل إعالم إس���رائيلية؛ فإن ليبرمان أمر بإغالق معبري كرم أبو سالم 
وإيرز وتقليص مساحة الصيد إلى 3 أميال عقب سقوط صاروخين أطلقا من غزة 

وسقط أحدهما بمنزل ببئر السبع.
أما اللجنة الرئاس���ية لتنس���يق دخول البضائع إلى القط���اع، فأكدت ما أوردته 

وسائل إعالم إسرائيلية.
وقال رئيس اللجنة رائد فتوح إنهم أبلغوا شركات القطاع الخاص في غزة بقرار 
ليبرم���ان باغالق المعبر من يوم أمس وحتى إش���عار آخ���ر والطلب منهم إرجاع 

الشاحنات القادمة للمعبر.
و"كرم أبو سالم"، هو المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة، ويدخل عبره 
مواد البناء والس���لع والمحروقات والم���واد الغذائية التي يحتاجها 
القط���اع، وتغلقه ق���وات االحتالل يومي الجمعة والس���بت من كل 

أسبوع.

ليبرمان يغلق معابر غزة ويقلص 
مساحة الصيد إلشعار آخر
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )888 / 2018(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
سناء يوسف محمود الكرد من سكان دير البلح هوية رقم 987676962 

بصفته وكيال عن: باسمة يوسف محمود المصري 
بموجب وكالة رقم: 381676852 / 2017 الصادرة عن جنوب الرياض 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 130 قسيمة 9+12+11 + 45 + 43 المدينة دير البلح + قطعة 
136 قس���يمة 29 + 17 المدينة دير البلح + قطعة 126 قس���يمة 50 

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

سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 17 / 10 / 2018م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الرا�سي

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

 لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات 
ليكن معلوما للجميع بأن الس���يد / محمد علي س���الم فراديس من سكان 

الزوايدة هوية رقم / 402946156 
تقدم بطلب لتصحيح اسم جدته لوالده ///

والمس���جل خطأ في س���جالت الطابو بغزة باس���م / دالل احمد خليل ربيع  
ودالل احمد خليل اربيع 

القطعة 128  القسيمة 5  اراضى دير البلح
القطعة  128 القسيمة 12 اراضى  دير البلح

إلى االسم الصحيح له /// دالل احمد خليل ابو ربيع  
لذلك ف���ان اللجنة المختصة تحي���ط الجميع علما به���ذا الطلب فمن له 
اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لتسجيل 
االراضي والعقارات خالل م���دة اقصاها ثالثون يوما من تاريخ اإلعالن وإال 

فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في هذا اإلعالن 

م�سجل ارا�سى غزة
اأ.ع�سام عبد الفتاح احلمارنة 

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي 

بلدية املغازي
 إعالن داخلي عن بيع تراكتور انتاج 1986 

وتكتك انتاج 2010  من خالل الظرف المختوم  
تعلن بلدية المغازي عن رغبتها في بيع تراكتور موديل 1986 وتكتك 
موديل 2010  وذلك من خالل الظرف المختوم وفقا لكراس����ة الش����روط  
التي يمكن الحصول عليها من خالل مكتب العالقات العامة في البلدية 

خالل ساعات الدوام الرسمي وفقا للشروط التالية :
1- يدفع كل مزاود لشراء التراكتور تأمينا نقديا )1500( الف وخمسمائة 
ش����يكل كش����رط لدخول المزاد الخ����اص بالتراكتور عل����ى ان يدفع من 
يرس����و عليه المزاد كامل المبلغ خالل مدة اقصاها 48 ساعة من تبليغه 

بمصادقة وزارة الحكم المحلي على المزاد .
2- ويدفع كل مزاود لش����راء التكتك تأمينا نقديا قدره )500( ش����يكل 
كشرط لدخول المزاودة ويدفع كامل المبلغ لمن يرسو عليه المزاد خالل 

48 ساعة من تاريخ اشعاره بموافقة الوزارة .
3- لالستفسار والمعاينة بخصوص التراكتور والتكتك من خالل مدير 

دائرة الحرف والصحة م . خالد حمد خالل ساعات الدوام الرسمي .
4- تقدم الئحة وشروط المزاودة والنموذج الخاص بالعرض موقع عليهما 
م����ن المزاود م����ن خالل الظ����رف المختوم مرفق مع كل ع����رض التأمين  

الخاص به .
5- اخر موع����د إليداع الظرف المخت����وم صندوق البلدية ي����وم الثالثاء 

الموافق 23/10/2018 الساعة الثانية عشر ظهرا .
6- فت����ح المظاريف يوم الثالثاء الموافق 23/10/2018الس����اعة الثانية 

عشر والنصف ظهرا بمكتب رئيس البلدية .
7- البلدية غير ملزمة بأعلى العروض ولها كامل الحرية في اعادة المزاودة  

دون الزامها ببيان األسباب .
8- يحق للبلدية مصادرة التأمي����ن وتلزيم المزاودة على مزايد أخر حال 
التمنع عن دفع باقي مبلغ التلزيم من قبل من ترسو عليه المزايدة خالل 

المدة المحددة لذلك .
9- رسوم االعالن  على من يرسو عليه المزاد .

 رئي�س بلدية املغازي
  حممد بركة النجار 

رفح / االستقالل:  
وق���ع رئيس بلدية رف���ح  صبحي أبو 
رضوان ، في مكتبه بدار البلدية أمس 
، مذكرة بدء العمل في مشروع تطوير 
ش���وارع داخلية بحي تل الس���لطان 
غرب���ي المدينة عبر ش���ركة جالمور 
للتجارة العامة والمقاوالت ، بحضور 
مدير دائرة تصميم واعداد المشاريع 

م. سهيل موسى .
المش���روع  أن  موس���ى  وأوض���ح 
يس���تهدف تطوي���ر ش���ارع مجاور 
لس���وبر ماركت عبد الع���ال بمنطقة 
مسجد سعد وربطه بشارع لجنة حي 
تل الس���لطان ، وش���ارع آخر جنوبي 
مدرسة القادس���ية الثانوية للبنات 
، مموالت م���ن بنك التنمية األلماني 
من خالل صن���دوق تطوير واقراض 
الهيئ���ات المحلية بقيم���ة 94 ألف 

يورو .

وأكد أنه سيتم مباشرة العمل 
في المش���روع خالل االس���بوع 
القادم ، على أن ينتهي العمل 
ف���ي الموقع خالل مدة أقصاها 

أربعة أش���هر م���ن تاريخ بدء 
العمل .

وبي���ن أن المش���روع يتضمن أعمال 
للبنية التحتية وش���بكات  تطوي���ر 

المي���اه والص���رف والصحي وتعبيد 
 ، الشوارع المذكورة ببالط االنترلوك 
وسكان  المواطنين  حركة  لتسهيل 

المنطقة

واشنطن / االستقالل:
انتقدت الواليات المتحدة األمريكية مصادقة األمم المتحدة على تعيين فلسطين 

رئيًسا لمجموعة ال� 77 )تحالف الدول النامية(.
وكانت الجمعية العامة لألمم المتحدة صوتت الثالثاء لصالح إحالة رئاسة مجموعة 
البلدان النامية لفلسطين التي تحظى للمرة األولى بمثل هذه المكانة منذ حصولها 
عل���ى عضوية الهيئة الدولية. وصوتت 146 دولة لصال���ح هذا القرار بينما عارضته 
"إسرائيل" والواليات المتحدة وأستراليا، وامتنع ممثلو 15 دولة أخرى عن التصويت، 

ولم يشارك 29 بلدا في جلسة التصويت.
وقالت الس���فيرة األمريكية في األمم المتح���دة نيكي هالي في تصريحات صحفية 
أعقبت جلس���ة التصويت، "لم يكن الفلس���طينيون دولة عض���وًا في األمم المتحدة 
وليس لهم دولة على اإلطالق، والخطأ الذي ارتكب في المنظمة الدولية يقّوض فرص 
تحقيق الس���الم، ويش���جع الوهم لدى بعض القادة الفلسطينيين بأن يتمكنوا من 

تحقيق أهدافهم دون مفاوضات مباشرة للسالم"، على حد تعبيرها.
وأضافت "في الواقع، التصويت على القرار ال يساعد الشعب الفلسطيني".

خان يونس/ االستقالل:  
ش���رعت بلدية خ���ان يونس 
جنوب محافظات غزة بالتعاون 
الس���احل  مياه  مع مصلح���ة 
بتركيب ش���بكة مياه جديدة 
ف���ي ش���ارع  أحمد ياس���ين 
"البح���ر" س���ابقًا  بالقرب من 
محطة تحلية السعادة بهدف 
تدعيم الشبكة وتعزيز خدمة 

المياه بالمدينة.
وذك���ر مدير دائ���رة الصيانة 
محم���ود  م.  والتش���غيل 
الق���درة أن تمديد خط المياه 
الجديد يأت���ي في إطار خطة 
العمل الت���ي تتبعها الدائرة 
المياه كمًا  لتحس���ين خدمة 
ونوع���ًا والتي يت���م تزويدها 
خانيون���س  أحي���اء  لكاف���ة 
ضمن جدول التوزيع العمول 
البلدية  إل���ى أن  به، مش���يرًا 
تب���ذالن  المي���اه  ومصلح���ة 
جه���وًدا مس���تمرة لتطوي���ر 
شبكات المياه وإنشاء شبكات 
جدي���دة في بع���ض األحياء 
من أجل التخفيف من األزمة 
التي يعاني منها المواطنون 
جراء تفاقم مشكلة الكهرباء 
طويلة  لس���اعات  وانقطاعها 

وانعكاسها السلبي على أداء 
اآلبار والكميات المنتجة.

وم���ن جانبه، أوض���ح رئيس 
المياه  شعبة صيانة شبكات 
بالبلدي���ة أيمن ش���هوان أن 
الطواق���م المختصة تمكنت 
من تنفيذ أعمال حفر وتمديد 

أنابي���ب بالس���تيك قطر )8( 
إنش���ات وربطها عل���ى الخط 
الناق���ل  بقطر )14( إنش���ات  
ال���ذي يرب���ط بئ���ر األحراش 
بمحط���ة الس���عادة ، وكذلك 
تمديد خ���ط آخر من بئر مياه 
ملع���ب خانيون���س البل���دي 

حتى خزان الس���عادة لتعزيز 
االستفادة من المياه وربطها 
لزيادة  المواطنين  بش���بكات 
الكمي���ات المنتج���ة حي���ث 
الحًقا  اس���تخدامها  س���يتم 
ف���ي الضخ للمناط���ق األكثر 

إحتياجًا.

بلدية رفح توقيع مذكرة بدء العمل بتطوير شوارع بتل السلطان واشنطن تنتقد توّلي 
فلسطين رئاسة مجموعة 

الدول النامية باألمم المتحدة

جانب من التوقيع 

بلدية خانيونس تشرع بإنشاء خطوط
 مياه لتعزيز الخدمة المقدمة للسكان 

جانب من اإن�ساء خطوط املياه 

نابلس/ االستقالل: 
هاجم مستوطنون، مساء  أمس األربعاء، منازل المواطنين 

في بلدة عوريف جنوب محافظة نابلس.
وقال����ت مص����ادر محلي����ة إن مجموعة من مس����توطني 
مس����توطنة »يتس����هار« هاجمت منازل المواطنين في 

عوريف األمر الذي أدى لتكسير نوافذ بعضها.
وأضافت أن المنازل التي هاجمها المس����توطنون تعود 
للمواطنين س����مير س����والمة، وأحمد ش����حادة، وجمال 

شحادة.
واندلعت مواجهات بي����ن أهالي البلدة وقوات االحتالل 

التي حضرت لحماية المستوطنين.

مستوطنون يهاجمون 
منازل المواطنين 

جنوب نابلس
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المستدعين / المدعى( نعيم هاشم فهد شهاب , من سكان غزة , المينا , بجوار محطة عكيلة للبترول – عمارة شهاب 
الطابق الثالث – هوية رقم )916127210( وكيله / محمد اسحق الجرجاوي المحامي .

المستدعى ضدهم / ) المدعى عليهم ( :
1- فهد هاشم فهد شهاب ، غزة – الرمال – شارع الوحدة – بالقرب من برج الشوا وحصري – عمارة شهاب

2- محمود هاشم فهد شهاب ، غزة – الرمال – شارع الوحدة – بالقرب من برج الشوا وحصري – عمارة شهاب
3- حنان احمد ش���هاب , بصفتها احد ورثة وتركة مورثها زوجها المرحوم / محمد هاش���م فهد شهاب – غزة المينا – بجوار محطة عكيلة للبترول – عمارة شهاب – 

الطابق االول .
4- عثمان محمد هاشم شهاب , بصفته أحد ورثة وتركة مورثة والده المرحوم / محمد هاشم فهد شهاب – غزة المينا – بجوار محطة عكيلة للبترول – الطابق االول .
5- طارق محمد هاشم شهاب بصفته أحد ورثة وتركة مورثة وتركة مورثة والده المرحوم / محمد هاشم فهد شهاب – غزة بجوار محطة عكيلة للبترول – الطابق االول .

6- نهلة محمد هاشم شهاب ) ابو العيس بعد الزواج ( وبصفتها احد ورثة وتركة مورثها والدها المرحوم / محمد هاشم فهد شهاب – غزة – شارع الشفا – مفترق 
نوفل – شارع االحرار – منزل ابو العيس .

7- نادية محمد هاشم شهاب ) ابو العيس بعد الزواج ( وبصفتها احد ورثة وتركة مورثها والدها المرحوم / محمد هاشم فهد شهاب – غزة – شارع الشفا – مفترق 
نوفل – شارع االحرار – منزل ابو العيس .

8- نسرين محمد هاشم شهاب )سكيك بعد الزواج( بصفتها احد ورثة وتركة مورثها والدها المرحوم/ محمد هاشم فهد شهاب – غزة – المينا – بجوار محطة عكيلة 
للبترول – عمارة شهاب – الطابق االول )منزل عثمان شهاب( 

9- نائل احمد هاشم شهاب – بصفته احد ورثة وتركة مورثه والده المرحوم / احمد هاشم فهد شهاب – غزة – الرمال – شارع الوحدة بالقرب من برج الشوا وحصري 
– عمارة شهاب .

10- وائل  احمد هاش���م ش���هاب , بصفته احد ورثة وتركة مورثه والده المرحوم / احمد هاش���م فهد ش���هاب – غزة – الرمال – شارع الوحدة – بالقرب من برج الشوا 
وحصري – عمارة شهاب – صاحب محل لبيع الكراسي البالستك .

11- محمد احمد هاشم شهاب , بصفته احد ورثة وتركة مورثه والده المرحوم / احمد هاشم فهد شهاب – غزة – المينا بجوار محطة عكيلة للبترول – عمارة شهاب 
– الطابق الثاني .

12- امل احمد هاشم شهاب , بصفته احد ورثة وتركة مورثه والده المرحوم / احمد هاشم فهد شهاب – غزة – المينا – بجوار محطة عكيلة للبترول – عمارة شهاب 
الطابب الثاني .

13- صالح احمد ش���هاب , بصفته احد ورثة وتركة مورثته زوجته المرحومة / انتخاب هاش���م فهد ش���هاب – غزة – الرمال – ش���ارع الوحدة – بالقرب من برج الشوا 
وحصري – عمارة شهاب – الطابق الثالث .

14- احمد- محمد صالح- احمد شهاب , بصفته احد ورثة وتركة مورثته والدته المرحومة / انتخاب هاشم فهد شهاب – غزة المينا- بجوار محطة عكيلة للبترول – 
عمارة شهاب – الطابق االول .

15- ناصر -محمد صالح- احمد شهاب بصفته احد ورثة وتركة مورثته والدته المرحومة / انتخاب هاشم فهد شهاب – غزة النصر -  بعد رمزون اللبابيدي مباشرة – 
عمارة كرستال عصفور سابقا )عمارة شهاب حاليا( .

 16- منصور -محمد صالح- احمد شهاب  بصفته احد ورثة وتركة مورثته والدته المرحومة / انتخاب هاشم فهد شهاب – غزة النصر – بعد رمزون اللبابيدي مباشرة 
– عمارة كرستال عصفور سابقا ) عمارة شهاب حاليا ( .

17- ميسر -محمد صالح – احمد شهاب ) الحلو بعد الزواج( بصفتها احدي ورثة وتركة مورثتها والدتها المرحومة / انتخاب هاشم فهد شهاب – غزة الرمال –دوار 
االنصار – شارع مركز شرطة الرمال – مقابل دائرة الطابو مباشرة – منزل مازن الحلو .

18- يسري -محمد صالح- احمد شهاب بصفتها احدي ورتة وتركة مورثتها والدتها المرحومة / انتخاب هاشم فهد شهاب – غزة الرمال – شارع الوحدة -  بالقرب 
من برج الشوا وحصري – عمارة شهاب – الطابق الثالث .

19- نفين -محمد صالح- احمد شهاب ) مرتجي بعد الزواج ( بصفتها احدى ورثة وتركة مورثتها والدتها المرحومة / انتخاب هاشم فهد شهاب – غزة الرمال – دوار 
حيدر عبد الشافي – بجانب سلطة النقد – مقابل برج الهيثم )2( عمارة الهدى – منزل شعبان مرتجى .

20- خلدية هاشم فهد شهاب  غزة الرمال – شارع الوحدة – بالقرب من برج الشوا وحصري عمارة شهاب .
21- زينب هاشم فهد شهاب ) االفرنجي بعد الزواج ( غزة – تل الهوا – مقابل تلفزيون فلسطين – عمارة الفالح – الطابق االول – منزل ابو علي االفرنجي . 

22- رضا هاشم فهد شهاب ) ابو شهال بعد الزواج ( غزة الرمال – دوار ابو مازن – عمارة ابو شهلة – فوق صيدلية قاسم – منزل ابو قاسم ابو شهلة .
23- نجاح هاشم فهد شهاب ) ابو رمضان بعد الزواج( غزة المينا – بجوار محطة عكيلة للبترول عمارة شهاب – الطابق الثالث، ومقيمة حاليا في السعودية .

24- وداد هاشم فهد شهاب ) ابو عرب بعد الزواج( غزة المينا – بجوار محطة عكيلة للبترول – عمارة شهاب  الطابق الثالث  - ومقيمة حاليا في ليبيا .
25- علي حسن ابراهيم زينو  بصفته احد ورثة وتركة مورثته المرحومة / ليلى هاشم فهد شهاب – غزة المينا – بجوار محطة عكيلة للبترول– عمارة شهاب – الطابق 

االول – طرف عثمان محمد شهاب .
26- ابراهيم حسن ابراهيم زينو  بصفته احد ورثة وتركة مورثته المرحومة / ليلى هاشم فهد شهاب – غزة المينا – بجوار محطة عكيلة للبترول – عمارة شهاب – 

الطابق االول – طرف عثمان محمد شهاب – ومقيم حاليا في مصر .
27- اسماعيل حسن ابراهيم زينو , بصفته احد ورثة وتركة مورثته المرحومة / ليلى هاشم فهد شهاب – غزة - البلد – غزة - المينا - بجوار محطة عكيلة للبترول – 

عمارة شهاب – الطابق االول – طرف عثمان محمد شهاب , ومقيم حاليا في مصر .
28- سناء حسن ابراهيم زينو , بصفتها احد ورثة وتركة مورثتها المرحومة / ليلى هاشم فهد شهاب غزة – المينا – بجوار محطة عكيلة للبترول – عمارة شهاب – 

الطابق االول – طرف عثمان محمد شهاب .
29- ابتسام حسن ابراهيم زينو . بصفتها احد ورثة وتركة مورثتها المرحومة / ليلى هاشم فهد شهاب – غزة - المينا - بجوار محطة عكيلة للبترول – عمارة شهاب 

الطابق االول – طرف عثمان محمد شهاب .
30- بسمة حسن ابراهيم زينو , بصفتها احد وتركة مورثتها المرحومة / ليلى هاشم فهد شهاب  غزة-  المينا – بجوار محطة عكيلة للبترول – عمارة شهاب الطابق 

االول – طرف عثمان محمد شهاب .

 مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل 
 يف الدعوى رقم 2017/2021
  يف الطلب رقم 2018/1230 

إل���ى المس���تدعي ضدهم )30-29-27-26-25-24-23(  المذكورين اعاله بما ان المس���تدعي ) المدعي( المذكور اعاله ق���د تقدم لدى محكمة صلح غزة بالقضية رقم 
2017/2021 وموضوعها ) تقسيم االموال المشتركة الغير منقولة ( ألرض القسيمة رقم )29( من القطعة رقم )702( من اراضي غزة الجديدة محله الدرج والتي الت 
الى المدعي والمدعى عليهم عن طريق االرث من مورثهم والدهم المرحوم/ هاشم فهد احمد شهاب ، وذلك استنادا إلى ما يدعيه المستدعي ) المدعي( في الئحة 
دعواه وقد تقدم المستدعي المذكور اعاله ايضا بالطلب رقم 2018/1230 وموضوعه ) اصدار قرار بحضور فريق واحد يقضي بتعين السيد / رئيس قلم محكمة الصلح 
بغزة ، قيما على المحالت التجارية الواقعة في الجهة الشمالية والطابق االرضي المقام خلف المحالت التجارية على الجهة الجنوبية وما يعلوهم من طابقين متكررين 
والمقامة على مس���احته )96. 762م2( من ارض القس���يمة رقم في ارض القس���يمة رقم )29( من القطعة رقم )702( من اراضى غزة الجديدة محله الدرج والمملوكة 
للمستدعي والمستدعي ضدهم وتكليفه باستالم بدل األجرة للمحالت التجارية وبدل المنفعة للطابق االرضي المقام في الجهة الجنوبية خلف المحالت التجارية وما 
يعلوهم من طابقين متكررين وايداعها في صندوق المحكمة وذلك لحين الت في  القضية رقم ) 2017/2021 ( ونظرا ألنكم مقيمون خارج البالد وحسب اختصاص 
محكمة صلح غزة في نظر هذه القضية والطلب المرقومان اعاله وعمال بنص المادة )20( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة )2001( وبناء 

على قرار السيد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم 2018/2417 بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضى ان تحضروا لهذه المحكمة في يوم االحد الموافق لتاريخ 30/12/2018 الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضى عليكم ايداع جوابكم التحريري خالل 
)15 يوما( خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديكم انكم إذا تخلفتم عن ذلك سينظر في القضية والطلب المرقومان أعاله باعتباركم حاضرين حسب 

األصول .
حرر بتاريخ 16/10/2018

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
اأ.عمار قنديل 

   دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء

في القضية رقم 2017/2021
 في الطلب 2018/1230
الخليل/ االستقالل:في الطلب 2018/2417

أكد النائ����ب في المجل����س التش����ريعي عن حركة 
حم����اس في الخلي����ل محمد إس����ماعيل الط����ل، أن 
المجلس المركزي ال يمتلك الصالحية لحل المجلس 
التشريعي لكي يطالبه المجلس الثوري لفتح بهذه 

المهمة.
وش����دد الطل في تصريح صحفي  له، على أن قبول 
المجلس المركزي لتوصية حل المجلس التشريعي، 
يعني أن مؤسس����ة ش����رعية منتخب����ة ممثلة لكل 
مكونات الش����عب الفلس����طيني، قد تم تصفيتها 
وإحالة مهامها إلى مؤسسة معينة وبعيدة كل البعد 

عن التمثيل الحقيقي والحر لشعبنا المناضل.
وعّد النائ����ب الطل أن هذا اإلج����راء إذا ما تم اتخاذه 

من المجلس المركزي ورئيس السلطة؛ فإنه سيدفع 
باألوضاع إلى نفق عميق تتس����ع فيه هوة االنقسام، 
ومن المؤكد أن ذلك سيساهم بشكل كبير في خلق 
أجواء لتعدد المؤسس����ات وتنازع الش����رعيات، وهي 

بداية مرحلة حقيقية من مراحل االنفصال.
وعّد الطل أن هذا التوجه لدى حركة »فتح« والسلطة 
يش����ير الى أن األمر يتعدى محاولة نزع الشرعية عن 

حركة حماس إلى أهداف أخرى ستكشفها األيام.
وطالب النائب الطل رئيس الس����لطة عباس بدل من 
الدخ����ول في حلقات جديدة من الصراع السياس����ي 
والمناكفات، بالدعوة النتخابات رئاسية وتشريعية 
يجري من خاللها تجديد الشرعيات، لتجنب المخاطر 

والسلبيات.

النائب الطل: حل »التشريعي« 
تأسيس لمرحلة االنفصال في الوطن

رام الله / االستقالل:
أعلن����ت وزارة التربية والتعليم أم����س األربعاء، تعميم 
مبادرة »علموا أوالدكم الس����باحة« لتطال كل المدارس 

بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
جاء ذلك خالل اختت����ام المبادرة الرياضية التي تحمل 
ذات الش����عار بمديرية تربية جنين شمال الضفة، في 
وقت أكد الوزير صب����ري صيدم أهمية الرياضة للطلبة 

للحفاظ على لياقتهم البدنية والصحية.
وحس����ب صيدم فإن الوزارة تس����عى دائًما إلى تقديم 
نموذج حضاري من التعليم ف����ي المحافل كافة، الفتًا 
إلى االهتمام بتشجيع النشاطات الالصفية إلنشاء جيٍل 

مبدٍع في جميع مجاالت الحياة.
وأش����اد بالجه����ود المبذولة إلنج����اح المب����ادرة وكافة 
النش����اطات التربوي����ة، داعًيا إلى مس����اندة الوزارة في 

مسيرتها التطويرية ومجابهة المحتل في الخان األحمر 
والقدس والبلدة القديمة في الخليل وغزة.

واس����تعرض مش����رف التربية الرياضية في المديرية 
محمد جرار أهمية المبادرة التي تلبي حاجة أساس����ية 
لدى الطلبة لتنمية عناصر اللياقة البدنية لديهم، ورفد 
المنتخبات الرياضية بالالعبين، وإتاحة الفرصة لمعلم 

التربية الرياضية التنويع في األنشطة.
ون����ّوه جرار إلى أن هذه المب����ادرة تأتي امتدادًا لمبادرة 
األلعاب الصغيرة للصفوف األساسية الدنيا والتي تم 
اعتمادها وتطبيقها على مستوى مدارس الوطن ذكورًا 
وإناثًا من قبل اإلدارة العامة لإلش����راف التربوي باس����م 
أولمبياد األلعاب الصغي����رة، ومبادرة أخرى تمثلت في 
دم����ج ذوي اإلعاقة من المكفوفي����ن والصم والبكم في 

األولمبياد.

القاهرة / االستقالل:
قال برلماني أس���ترالي إن ما يتم تداوله حول نقل سفارة 
بالده لدى »إس���رائيل« إلى القدس »غير دقيق«. جاء ذلك 
وف���ق بيان للبرلم���ان العربي عقب اجتماع بين رئيس���ه 
مش���عل الس���لمي مع أيان دونالد رئيس لجنة الش���ؤون 
الخارجية والدفاع بمجلس الش���يوخ األس���ترالي )إحدى 

غرفتي البرلمان(.
ويأتي ذلك غداة حديث إسرائيلي عن إبالغ رئيس الوزراء 
األسترالي سكوت موريسون نظيره اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياه���و في اتصال أن بالده تدرس نقل س���فارتها من 

»تل أبيب« إلى القدس المحتلة.
وأوض���ح البيان أن الس���لمي التقى دونال���د على هامش 
ترؤوس���ه لوفد البرلمان العربي المش���ارك في اجتماعات 

الجمعية العامة لالتحاد البرلماني الدولي بجنيف.

ونق���ل البيان عن الس���لمي قول���ه: »عق���دت اجتماًعا مع 
رئيس لجنة الش���ؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ 
األسترالي والوفد المرافق له، وأكد أن ما يتم تداوله حول 

نقل سفارتهم للقدس غير دقيق«.
وأفاد بأن االجتماع جاء الستيضاح ما تتداوله في وسائل 
اإلعالم بش���أن نية أس���تراليا »نقل س���فارتها لدى القوة 
القائمة باالحتالل )إسرائيل( إلى مدينة القدس المحتلة«.

ونقلت الواليات المتحدة وغواتيماال سفارتيها رسمًيا من 
»تل أبيب« إلى القدس، في مايو/ أيار الماضي.

وج���اء نقل الس���فارة األمريكية للق���دس تنفيذا إلعالن 
الرئيس األمريكي دونالد ترمب في يناير/ كانون الثاني 
2017 أن بالده تعتبر القدس بشقيها الشرقي والغربي 
»عاصمة إلس���رائيل«، والقت الخط���وة األمريكية تنديًدا 

دولًيا واسًعا.

التربية تعلن تعميم مبادرة

 »علموا أوالدكم السباحة«

برلماني أسترالي: ما أثير حول نقل 
سفارتنا للقدس »غير دقيق«

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال زعيم حزب )العمل( اإلسرائيلي آفي جباي يوم أمس، إن 
الحكومة اإلسرائيلية ال تمتلك استراتيجية وال خطة فيما 
يتعلق بقطاع غزة، متهمًا وزي���ر الجيش أفيغدور ليبرمان 

باالنشغال في "شعارات جوفاء".
وأض���اف جباي في تغريده له على حس���ابه ف���ي "تويتر" 
تعقيبًا على األحداث التي وقعت خالل الساعات الماضية 

في القطاع »هكذا ال ننتصر«! 
وتابع "معه هناك هدوء في الضفة الغربية، وسيكون معه 

)ه���دوء( هناك في غزة، وعلينا تقديم خطة دولية مهمة ال 
تنفذ إال عندما يعود للسيطرة هناك".

وشدد زعيم حزب )العمل( بالقول "ال تعنيني الديمقراطية 
هن���اك، ما يعنيني أمن إس���رائيل، وأبو م���ازن )عباس( هو 

الضامن ألمن إسرائيل".
ويتفاخر عباس بالتنس���يق األمني ال���ذي تقوم به أجهزة 
أمن الس���لطة الفلسطينية في الضفة الغربية مع االحتالل 
اإلسرائيلي، فيما يعقد لقاءات شبه دورية مع رئيس جهاز 

األمن العام اإلسرائيلي.

زعيم حزب )العمل(: عباس ضامن
 أمننا وهدفنا إعادته لغزة
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أعلن أنا المواطن/علي شحادة اسماعيل طبش  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)935785253 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ابراهيم حيدر فهد ديب     
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802061333 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ فادي حسنين علي هارون         
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804425577 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/مراد احمد ابراهيم ابو دقة      
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410953079 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ كوثر سليم عبد الرحيم ابو علي        
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800838914 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/احمد اكرم صادق بربخ   
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800517435 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/صبحة  محمد حمدان  ابو سنيدة    
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)924211212 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
رصد مركز أس���رى فلسطين للدراسات 
اعتقال س���لطات االحتالل اإلسرائيلي 
615 من النساء والفتيات الفلسطينيات 
منذ انتفاضة القدس، التي اندلعت في 
األول من أكتوبر لع���ام 2015، بهدف 

منعهن من المشاركة في فعالياتها.
وأوض���ح الناطق اإلعالمي للمركز رياض 
األش���قر  في بيان صحفي أن االحتالل 
تعمد اس���تهداف النس���اء والفتيات 
به���دف خل���ق حالة  الفلس���طينيات 
م���ن الرع���ب والخوف في نفوس���هن، 
لمنعهن من المش���اركة في فعاليات 
الرجال  ومشاركة  الشعبية،  االنتفاضة 
ف���ي التص���دي لمخطط���ات االحتالل 
وسياس���ته العدواني���ة تجاه ش���عبنا، 
وبالغ في اعتقال القاصرات والمسنات 

والجريحات لتحقيق هذا الهدف.
وذكر أن )84( حالة اعتقال بين النساء 
خ���الل انتفاضة القدس اس���تهدفت 
الفتي���ات القاص���رات أصغرهن كانت 
الطفلة ديما اس���ماعيل الواوي البالغة 
12 عاما م���ن الخليل اعتقل���ت ألربعة 

شهور وأطلق سراحها.
وال يزال االحتالل يعتقل )4( قاصرات، 
حين  بالرص���اص  أصب���ن  جميعه���ن 

االعتقال بحجة تنفي���ذ عمليات طعن 
بينما أصدرت  أو مس���توطنين،  لجنود 
محاكم االحتالل أحكامًا ردعية قاس���ية 

بحق قاصرات وصلت إلى 13 عاما.
وحسب األشقر، فإن عدد األسيرات في 

سجون االحتالل ارتفع مؤخرًا إلى )56( 
أسيرة موزعات بين س���جنى هشارون 
والدامون، بينهن )9( أسيرات مصابات 
الصحية سيئة،  وأوضاعهم  بالرصاص 
وكذلك يوجد بينهن أسيرات مسنات 

يعانين ظروفا صحية صعبة، وأكبرهن 
سنًا األس���يرة  ابتسام موسى )60عامًا( 
من قطاع غزة وتقضى حكما بالس���جن 

لمدة عامين .
ولفت إلى أن االحتالل وخالل انتفاضة 

القدس ب���دأ بفرض االعتق���ال اإلداري 
مج���ددًا عل���ى األس���يرات، وأص���در ما 
يزيد عن )49( قرارا إداريا بحق النس���اء 
والفتي���ات ما بين جدي���د وتجديد، وال 
يزال يعتقل في س���جونه أس���يرتين 
تح���ت االعتق���ال اإلداري، وهما النائبة 
“خال���دة جرار” من رام الل���ه بعد إعادة 
اعتقاله���ا وجدد له���ا اإلداري 3 مرات، 
واألسيرة المحرر المعاد اعتقالها فداء 

إخليل من الخليل.
كذل���ك فرضت محاكم االحتالل أحكاما 
مرتفعة وغير مس���بوقة بحق أسيرات 
فلس���طينيات، بتهم���ه محاولة تنفيذ 
عملي���ات طع���ن، وفرض أح���كام بحق 

قاصرات وجريحات لسنوات طويلة.
دويات  ش���روق  األس���يرتان  وتعتب���ر 
م���ن القدس، وش���اتيال أبو عي���ادة من 
أراض���ى48 من أعلى االس���يرات حكمًا، 
وصدر بحقهن حكم بالسجن لمدة 16 

عامًا .
فلس���طين  أس���رى  مرك���ز  وطال���ب 
المؤسسات الدولية التي تدعى رعاية 
ش���ؤون المرأة بالتدخل لحماية نس���اء 
فلس���طين من جرائم االحتالل بحقهن 
وخاصة عمليات اط���الق النار دون مبرر 

واالعتقال التعسفي.

االحتالل اعتقل 615 امرأة منذ بدء انتفاضة القدس

الضفة المحتلة/ االستقالل:
ش���نت قوات االحت���الل اإلس���رائيلي أمس 
األربعاء، حملة اعتقاالت ومداهمات في أنحاء 

متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
واعتقل���ت ق���ّوات االحت���الل مواطنين في 
مداهم���ات ش���ّنتها ببلدة بيت أمر ش���مال 
الخليل، تخللها مواجهات أصيب فيها عدد 

من المواطنين.
وأف���ادت مصادر محلية، أن ق���وات االحتالل 
اعتقلت باسل علي حسن أبو حسن أبو هاشم 
)23 عاًما(، وربيع جواد جمال عوض )22 عاًما(، 
وخليل أيمن خليل أبو مارية )21 عاًما( وجهاد 
يوس���ف إبراهي���م العالم���ي )17 عاما(، بعد 
اقتحام منازلهم وتفتيشها ومصادرة أجهزة 
هواتف لعائالتهم، فيم���ا أصيب مواطنون 

بح���االت اختن���اق أثناء مواجه���ات اندلعت 
م���ع الق���ّوات التي حاصرت ع���ددا من منازل 

المواطنين في البلدة.
وأوضحت المصادر أن قوة إسرائيلية اعتقلت 
محمد حسن العمور )23عاًما(، ومحمد رياض 
العمور )17عاًما(، وهو نجل أسير محكوم عليه 
عدة مؤبدات، بعد أن داهمت منزلي والديهما 
في تقوع ش���رق مدينة بيت لحم جنوًبا، فيما 
اعتقلت أش���رف محمد الس���جدي )21عاًما( 
من مخيم الدهيشة، والش���اب أحمد مأمون 
دراغمة )30عاًما(، والشاب محمد فتحي قاسم 
بني عودة )25عاًما( م���ن بلدة طمون، بعد أن 

داهمت منازل ذويهم.
كما اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي في 
وقت مبكر من صباح يوم أمس األربعاء، ثالثة 

أسرى محررين من جنين، خالل مرورهم على  
حاجز زعترة العس���كري بين نابلس ورام الله، 
وهم القيادي في حرك���ة حماس عبد الجبار 
جرار والذي قضى أكثر من 15 عاما في سجون 
االحتالل ، وكال من األسيرين المحررين نصر 
عمور من قرية عنزة، وماهر األخرس من بلدة 

سيلة الظهر .
واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، المصور 
الصحفي أمجد عرفة من حي رأس العامود في 
بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك.

األس���رى  أهال���ي  لجن���ة  رئي���س  وذك���ر 
والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب أن 
قوات االحتالل اعتقلت الصحفي عرفة عقب 
اقتحام منزله وتفتيش���ه ومصادرة بعض 

المقتنيات منه.

رام الله / االستقالل:
قال نادي األس����ير الفلس����طيني إن األس����ير معتز عبيدو من محافظة 
الخليل يواجه ظروًفا صحية قاس����ية مع اس����تمرار س����لطات االحتالل 

باعتقاله إدارًيا.
واوضح نادي األس���ير في بيان صحفي أن األس���ير عبيدو ُيعاني من 
إصابة تعرض لها عام 2011 اعتقل على إثرها، وقد تسببت له بأضرار 
كبيرة في األمعاء، واألعصاب، وش���لل في ساقه اليسرى، وضعف في 
س���اقه اليمنى؛ وفي حينه مكث في معتقل "عيادة الرملة" نحو ثالث 

سنوات.
ونقل محامي نادي األسير عن األسير عبيدو القابع في معتقل "النقب" 
أن وضعه الصحي آخذ بالتدهور، فهو يعتمد على أكياس لقضاء حاجته، 
كما ويعتمد على رفاقه في األسر في إدارة حياته داخل المعتقل، وذلك 
بعد أن فقد الس����يطرة والتحكم بأطرافه؛ بالمقابل فإن إدارة معتقالت 

االحتالل تكتفي بإعطائه المسكنات كعالج.
وأشار إلى أن األسير عبيدو أسير سابق قضى ما مجموعه ثماني سنوات 
في معتقالت االحتالل، وأعاد االحتالل اعتقاله إداريًا في ش����هر شباط 
من العام الحالي، وهو من أسوأ الحاالت المرضية في معتقالت االحتالل.

رام الله/ االستقالل:
قرر أسرى سجن "عوفر" اإلسرائيلي تصعيد خطواتهم االحتجاجية 
ضد موقف إدارته المتعنت حيال اس���تمرارها بتش���غيل كاميرات 
المراقبة بقس���م األسيرات بسجن "هش���ارون" منذ تاريخ 5 سبتمبر 

الماضي.
ويأتي تصعي���د الخطوات في ظل رفض األس���يرات منذ )43يوًما( 

الخروج إلى ساحة "الفورة" لمواجهة القرار.
وبين نادي األس���ير في بيان، أن أس���رى "عوفر" أبلغوا إدارة السجن 
أنه حال لم تس���تجب لمطلب األسيرات المتمثل بإغالق الكاميرات، 
سيش���رع 6 أس���رى من حركة فتح بإض���راب مفتوح ع���ن الطعام، 

وسيلتحق بهم مجموعة أسرى من التنظيمات األخرى.
ولفت نادي األس���ير إلى أن عدة جلس���ات عق���دت بين ممثلين عن 
األس���رى وبين إدارة المعتقالت خالل الفترة الماضي���ة، إال أنها لم 

تسفر عن أية نتائج ايجابية.

رام الله/ االستقالل:
عّلق األس���ير أحمد س���امح الريماوي )26 عامًا( م���ن محافظة رام الله، 
إضرابه عن الطعام والماء، الذي استمر لمدة أربعة أيام، رفضًا العتقاله 

اإلداري.
وأوضح نادي األس���ير الفلسطيني في بيان صحفي أمس األربعاء، أن 
تعليق األسير الريماوي لإلضراب جاء بعد وعود من قبل ادارة المعتقل 

بتحديد سقف اعتقاله اإلداري.
وذكر أن الريماوي أعطى مهلة إلدارة المعتقالت للرد على مطلبه خالل 
أس���بوعين من تاريخ اليوم وفي حال لم تستجب لمطلبه سيستأنف 

إضرابه.
يذكر أن الريماوي معتقل إداريًا منذ آب/ أغسطس 2017، وهو أسير 
س���ابق قضى في معتقالت االحتالل ثالث سنوات، ويقبع اليوم في 
معتقل "نفحة" إضافة إلى اثنين من أش���قائه األس���رى وهما: وليم 

المحكوم بالسجن لمدة )32( عامًا، وطارق المعتقل منذ ثالثة شهور.

األسير أحمد الريماوي 
يعلق إضرابه

أسرى »عوفر« يقررون تصعيد 
خطواتهم االحتجاجية

األسير معتز عبيدو يواجه 
ظروفًا صحية قاسية

اعتقاالت بمداهمات ليلية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين
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كتب يوس���ف معاطي قصة فيلم )الواد 
محروس بت���اع الوزير( بقال���ب كوميدي 
س���اخر، القصة ُتعالج ظاهرة الوصولية 
واالنتهازية ف���ي المجتمع المصري عن 
طريق شخصية محروس، تلك الشخصية 
بشخصية  التصقت  البسيطة  الصغيرة 
الوزير الكبي���رة المهمة، وأصبح محروس 
بتاع الوزير، ليتس���لق م���ن خالله ألعلى 
المناصب، ويتخذه سلما للوصوِل السريع 
إل���ى القم���ِة، حتى إذا امتلك ش���يئًا من 
الس���لطة، وأمسى جزءًا من أولي السطوة؛ 
أمتطى ظهر السلطة للوصول إلى الغنى 
الس���ريع والث���راء العري���ض، فتمّرغ في 

النعمة وتعفر في الثروة. 
هذا النموذج من الش���خصية الوصولية 
االنتهازية متك���رر في كل المجتمعات؛ 
ال س���يما في المجتمعات التي تحكمها 
أنظمة اس���تبدادية، وتقف على رأسها 
نخبة فاسدة، فالواد محروس في النموذج 
المص���ري ُيمكن أن يحمل أي اس���م آخر 
في مجتمع آخ���ر، والوزير ُيمكن أن يكون 
وكي���ل وزارة أو مديرًا عامًا أو رئيس دولة، 
وفي النموذج الفلس���طيني لش���خصية 
مح���روس ُيمكن أن يكون أي اس���م آخر، 
ل���ه باس���م )دعيس( واس���تبدلنا  رمزنا 
بالوزير الرئيس حرصًا على القافية، ومن 
وجهة أخرى حرصًا على هويتنا الوطنية 
الفلس���طينية الخاصة، التي تأبي إاّل أن 
تكون مميزة حتى في نموذج الشخصية 
الوصولي���ة االنتهازي���ة، ليصبح اس���م 
النسخة الفلس���طينية من الرواية )الواد 

دعيس بتاع الرئيس(. 
وقب���ل التطرق للنس���خة الفلس���طينية 
األصيل���ة الممي���زة كنم���وذج للوطنية 
المتطرفة حد الثمالة، ُنعّرج على نموذٍج 
آخر للش���خصية الوصولي���ة االنتهازية 
جّس���دها األدب والفن، وهي ش���خصية 
)محجوب عبدالدايم( في رواية )القاهرة 

الجديدة( لنجيب محفوظ، التي ُأخرجت 
فيلم���ًا س���ينمائيًا باس���م )القاهرة 30( 
لص���الح أب���و س���يف، الرواي���ة تتحدث 
ع���ن فك���رة الوصولية في ظ���ل األنظمة 
السياس���ية الفاسدة المس���تبدة، وذلك 
عبر إلقاء الضوء على شاٍب متسّلق يطمح 
إلى الوصول إل���ى عالم األثرياء بأي ثمن، 
وكان ه���ذا الثم���ن هو ال���زواج من فتاة 
يشاركه فيها مسؤول بارز في الحكومة، 
مقابل تعيينه في وظيفة كبيرة... وتصل 
القصة إلى نهايتها في افتضاح أمرهم 
جميعًا، وانهي���ار أحالم الش���اب بالثراء 
الس���ريع بأي ثمن ضاربًا ع���رض الحائط 
بكل المبادئ والقي���م واألخالق ومعايير 

الشرف والرجولة. 
إذا كانت ش���خصيتا محروس ومحجوب 
الس���ابقتان تم تجس���يدهما في األدب 
الروائي والفن السينمائي، فإن شخصية 
الكاتب  )كمبورة( نموذج مش���ابه صّوره 
الساخر أحمد رجب بقلمه المبدع، فرسم 
ص���ورة رجل انتهازي وصولي اس���تطاع 
أن يص���ل إل���ى مقاعد الس���لطة بالطرق 
الفهلوية، والدروب االلتفافية، والوسائل 
اإلعوجاجية، مستخدمًا كل فنون النفاق 
ومهارات التزلف واالسترزاق.... حتى نال 
ما تمناُه، ووصل إل���ى مبتغاُه، وبلغ الحد 
ال���ذي رجاُه.. فأصبح في مكان مكين عند 
أصحاب الس���لطة والتمكين، فأسرع في 
جمع الماليين، وأضحى من أصحاب الرزق 
الموفور، ولم يهتم إن كان يدخل في باب 
المحظور، أم كان من الرزق المباح المغفور. 
بع���د ش���خصيات مح���روس ومحجوب 
وكمب���ورة آن األوان ليك���ون لن���ا – نحن 
الوصولية  ش���خصيتنا  الفلسطينيين- 
االنتهازية الخاصة، انس���جامًا مع تراثنا 
الش���عبي، وحفاظًا على نضالنا الوطني، 
وف���ي ه���ذا الس���ياق جاءت ش���خصية 
)دعيس(، ودعيس في األصل شخصية 

عصامي���ة، وصلت إلى القم���ة بجهدها 
الخ���اص، ولم تس���تعن ب���أي رئيس أو 
مرؤوس، وقد تقّدم على جميع منافسيه 
من كبار )الس���حيجة(، وتفّوق على جميع 
خصومه م���ن )الطبيلة(، وص���رع معظم 
ُحس���اده من عتاولة )الهتيفة(. ولم يكن 
ليغل���ب كل هؤالء المس���اكين، ويصبح 
من عباق���رة الُمنّظرين لنظرية التمكين، 
لو لم يك���ن قد أدخل تعدي���ل جوهري 
على أفكاره القديم���ة ) العفنة(، لتصبح 
أقرب إل���ى النفعية وفي قاع االنتهازية، 
وبدون أن يترك مبادئه العتيقة )النتنة( 
ليس���تبدل بها أخرى وصولية نابعة من 

أصل الميكافيلية. 
فإذا قلنا بعد ذلك أن دعيس الفلسطيني 
ونظري���ة النفعية هما وجه���ان لجوهٍر 
واح���د وصف���ه إبراهيم الفقي- أس���تاذ 
التنمية البشرية- بالوصولية وهي »اتخاذ 
اإلنسان لمواقف سياس���ية أو فكرية ال 
يؤمن بها من أجل تحقيق مصالح فردية 
بالمبادئ  وش���خصية، وفيها تضحي���ة 
من أج���ل تحقيق المصال���ح ». ودعيس 
الفلس���طيني تميز عن غيره بأنه سريع 
الهبش من المال العام س���واء بالهبش 
المباش���ر كتحويل ماليين الدوالرات في 
حسابات خاصة بالخارج، وشراء العقارات 
من الش���قق واألراض���ي، أو الهبش غير 
الذرية  م���ن  المباش���ر بتعيين األحباب 
واألصحاب، في مناص���ب رفيعة ومراكز 
غير وضيعة، وكل ذلك مقابل شيٌء يسير 
وليس بكثير؛ غطاٌء ش���رعي لما يقوله أو 
يفعله الرئيس، بما انه بتاع الرئيس- ولي 
نعمته وصاحب الفضل عليه- ويتبعها 
بإص���دار الفتاوى الش���رعية التكفيرية 
والتصريحات الوطني���ة التخوينية ضد 
كل الخارجين على الشرعية والمغردين 
خارج سرب الوطنية من خصوم سيادته 

غير األخيار والمارقين األشرار. 

من شواطئ وحفالت ليلية ومنتجعات 
س���ياحية إلى صور تجم���ع اليهودي 
مع المس���يحي والمسلم إلى التعريف 
بالمناس���بات الديني���ة والتركيز على 
مشتركاتها مع الديانات األخرى مرورا 
بدروس بس���يطة في معاني الكلمات 
باللغة العبرية توجه إسرائيل خطابها 
إلى الجمه���ور العربي عب���ر صفحات 
على مواقع التواصل االجتماعي ترسم 
صورة إلس���رائيل كدول���ة مثالية في 
التقدم تحمل لواء التسامح والتعايش 
في واقع افتراض���ي يتباعد كثيرا عن 
طبيعة إسرائيل كدولة احتالل أوال ومن 

ثم الطبيعة التمييزية بين سكانها.
فأش����هر ه����ذه الصفح����ات والتي لها 
م����ا يفوق الملي����ون و580 أل����ف متابع 
على موقع فيس����بوك هي “إس����رائيل 
بالعربي����ة” والت����ي أطلقتها  تتكل����م 
وزارة الخارجي����ة اإلس����رائيلية قبل نحو 
7 س����نوات حيث يقول القائمون على 
الصفحة إنها تس����عى إلطالع الجمهور 
العربي على ما يحدث في إسرائيل أوال 
بأول فيما يشير ما تنشره الصفحة إلى 
الهدف األساس����ي منها والمتمثل في 
إيهام المتابعين خاصة من فئة صغار 
الس����ن وأصحاب المعلوم����ات الضحلة 
برفاهية ومثالية الحياة في إس����رائيل 

هذا باإلضاف����ة إلى أن ه����ذه الصفحة 
تمثل قناة مباش����رة لصب المغالطات 
التاريخية في عقول هؤالء الشباب حيث 
يتجلى ذلك في حرص المسؤولين عن 
الصفحة )األدمن( على الرد على معظم 
إن ل����م يكن كل التعليق����ات التي ترد 
على منش����ورات الصفح����ة خاصة تلك 
الت����ي تذكر بواق����ع إس����رائيل كدولة 
محتلة ليكون الرد بإدعاءات التواجد في 

المنطقة عبر التاريخ.
ولم تكتف إس���رائيل بهذه الصفحة 
ب���ل أضاف���ت العديد م���ن الصفحات 
والتي تتخصص ف���ي كل دولة منها 
و«االقتصاد  مص���ر«  ف���ي  »إس���رائيل 
اإلسرائيلي بالمصرى« و”إسرائيل في 
األردن” وكذل���ك صفحة “إس���رائيل 

باللهجة العراقية”.
كما دشنت إس���رائيل صفحة جديدة 
ولكن باللغ���ة اإلنجليزية وهى صفحة 
»المس���لمون ف���ي إس���رائيل« لتكون 
موجهة إل���ى العالم اإلس���المي حيث 
تدع���ي ه���ذه األخيرة أن المس���لمين 
حاملي أوراق الهوية اإلسرائيلية � وهم 
فلسطينيون  مواطنون  األس���اس  في 
أجبروا عق���ب النكبة ع���ام 1948 على 
العي���ش داخ���ل األراض���ي المحتل���ة 
بجنسية إسرائيلية � يعيشون بسالم 

في إس���رائيل على الرغم من التمييز 
الواض���ح ال���ذي يتجل���ى ف���ي قانون 
يهودية إس���رائيل والمعروف باس���م 

قانون القومية.
ولكن األخطر من تلميع صورة إسرائيل 
في هذه الصفح���ات هو كم التزييف 
الذي تمارس���ه عبر صور وكتابات عن 
آثار إس���رائيلية مزعومة لغرس فكرة 
أن األراض���ي الفلس���طينية هي أراٍض 
الزيف  إس���رائيلية حيث يأتي ه���ذا 
مغلفا بمنش���ورات أخرى تحتوي على 
أدعي���ة وأحاديث نبوية باللغة العربية 
وكذلك بعض آيات من القرآن باإلضافة 
لبث بعض األغاني باللغ���ة العربية أو 
العبري���ة مترجمة للعربي���ة لمطربين 

إسرائيليين
ويبقى كل م���ا تبثه هذه الصفحات ما 
هو إال شكل لواقع افتراضي تهنئ فيه 
إسرائيل الحجاج الفلسطينيين بسالمة 
العودة دون إشارة إلى مشاهد اقتحام 
المسجد األقصى وانتهاك المقدسات 
اإلسالمية أو نشر صور لجنود االحتالل 
في أوقات الراحة في المعسكرات دون 
أي إشارة للحظات يجهزون فيها على 
الفلسطينيين العزل.. لكن هذا الواقع 
االفتراضي مستمر في التسلل لعقول 

الشباب دون أدنى مقاومة من جانبنا.

الواد دعيس بتاع الرئيس رأي

باألم���س قصفت طائرات االحتالل الصهيوني ما أس���مته أهدافا في قطاع غزة, وحذرت من عملية 
عس���كرية قوية قد يش���نها الجيش الصهيوني على قطاع غزة, متذرعة بصاروخ تزعم ان فصائل 
المقاومة الفلس���طينية أطلقته على مدينة بئر الس���بع, ورغم البيان الذي أصدرته غرفة العمليات 
المشتركة التي تضم جل فصائل المقاومة الفلسطينية والذي أكد على أنها لم تقم بإطالق صواريخ 
تجاه األراضي الفلسطينية المحتلة احتراما للدور المصري والوفد المتواجد في غزة, إال ان االحتالل 
أصر على تحميل حركة حماس المسؤولية عن إطالق الصاروخ متوعدا بالمزيد من الضربات, ومحذرا 
من ان الجمعة القادمة هي الموعد األخير لوقف مسيرات العودة الكبرى, وعلى ما يبدو ان مسيرات 
العودة فعلت فعلها بالحكومة الصهيونية, ودفعت المعارضة الصهيونية إلى االستهزاء بنتنياهو 
وليبرم���ان وحكومتهما المتطرفة وطالبتهما بالتنحي عن منصبهم���ا وإقالة الحكومة وذلك لعدم 
قدرتهما على مواجهة مس���يرات العودة والفش���ل الذريع في إنهائها.  »إسرائيل« تحاول الحفاظ 

على ماء وجهها إمام اإلسرائيليين وأمام العالم من خالل التركيز على أمرين هامين بالنسبة لها:
أوال: اإليح���اء بأن حالة ال���ردع لديها ال زالت قائمة, وأنها تملك القدرة على ضرب األهداف بدقة, والتأثير 
في أعدائها, لذلك تقوم بتضخيم الحدث, والترويج له إعالميا, حتى ترفع من معنويات اإلس���رائيليين, 
وتحافظ على الحد األدنى من تماسك الجبهة الداخلية الرخوة لهذا الكيان الوهم والتي ترتعد وتتصدع 

أمام األحداث الساخنة. 
ثانيا: تحاول »إسرائيل« ان تحافظ على هيبتها أمام العالم, فهي وضعت حول نفسها هالة كبيرة بنتها 
من الوهم, وصنفت نفس���ها على أنها من أقوى جيوش العالم عسكريا, وأنها ال تقهر وال تعرف طريقا 
إال النصر, والهزيمة ليست في قاموسها, فكيف يمكن لها ان تصمت على أي حدث عسكري للمقاومة 
الفلس���طينية وتستسلم لسياس���ة األمر الواقع, فهذا يهز صورتها أمام العالم, ويزعزع من استقرارها, 

ويشكك في قدراتها العسكرية وهى تعتبر ان ذلك بداية انهيار ألسطورتها الوهمية.    
نعم إسرائيل قصفت باألمس وهى تعلم ان هناك وفدًا مصريًا رفيعًا موجودًا في غزة يتحاور مع فصائل 
المقاومة الفلسطينية حول ملف التهدئة, وربما تريد ان تبعث برسالة للمفاوضين أنها ستضرب غزة بيد 
من حديد ان لم يوافقوا على تهدئة بش���روطها, وربما تسعى للضغط بالمفاوضات تحت النار لتحسين 
ش���روط التفاوض وانتزاع تنازالت من المقاومة لصالحها, وربما تريد ان تفشل الجهود المصرية برمتها 
وتنس���ف كل الجهود المبذولة, ولكن مهما كانت دوافع القصف الصهيوني, إال ان المقاومة استقبلت 
الرسالة بفهم عميق, وأعطت احتراما كبيرا والتزاما للدور المصري المبذول, ولجهود مصر النجاز المصالحة 
والتهدئة, ولم ترد على هذا العدوان الصهيوني السافر, وهذا ليس ضعفا وال قلة حيلة واالحتالل يعلم 
ذلك جيدا, ولكنه ش���عور بالمسؤولية تجاه األش���قاء المصريين الذين جاؤوا إلى غزة لتحسين األوضاع 
المعيشية والبحث عن الهدوء واالستقرار, وتفويت الفرصة على الكيان المجرم المسمى »إسرائيل« والتي 

تسعى لنسف كل الجهود المصرية المبذولة. 
ان موعدنا الجمعة القادمة, ولن نسمح لهذا االحتالل ان يلتف على مسيرات العودة الكبرى السلمية, 
ويحولها إلى مواجهة عس���كرية, فالش���عب الفلس���طيني هو الذي س���يقود فصائل المقاومة إلى 
ميدان العودة في جمعة )غزة تنتفض والضفة تلتحم(, وتهديدات االحتالل س���تداس تحت أقدام 
المنتفضين في ميادين العودة في غزة والضفة, وان كان االحتالل يهدد بعملية عسكرية كبيرة في 
حال تواصلت مس���يرات العودة, فمن اآلن نقول لكم ان المسيرات ستتواصل, والمقاومة مستعدة 
لكل االحتماالت, وهى قادرة على التصدي لجيش���كم وترسانتكم العسكرية, وسبق ان جربتم غزة 
في ثالث حروب, وفشلت في تحقيق األهداف من هذا العدوان, وجنودكم ما زالوا في حوزة المقاومة 

الفلسطينية, فإن كان خياركم التصعيد العسكري, فالمقاومة في انتظاركم بالمفاجآت. 

مفاوضات بالنار

إسرائيــل بــ )االفتراضيــة(
هيثم العايدي

د. وليد القططي

 عبد اهلل ال�شاعر

ثورة الضمان االجتماعي، التي انطلقت ناعمة أمس في رام الله، على هامش العنف الذي 
رافق احتجاجات الخان األحمر، واالستفزاز الذي تتعرض له سلفيت منذ عملية بركان، هل 
يكشف ش����يئا غير اعتياد ظهور الناس على السياط، وتأقلمهم مع قروح جلودهم، في 
مقابل خشيتهم الكبيرة من الخازوق؟! تلك الوسيلة المرعبة للقتل البطيء، والتي تترك 

المخزوق ينزف لليلة كاملة بصمت، حين تنعدم، من شدة األلم، قدرته على الصراخ!
وهل يضمن الضمان االجتماعي ش����يئا غير بقاء الش����عب ينزف في طريقه إلى الموت 
المحّتم القريب، ودون أي قدرة على الصراخ؟ وكأّن األموال العاّمة، وأموال المساعدات لم 
تعد تكفي ميزانّية للمسؤولين في وطن مستباح، فسّولت لهم أنفسهم الحصول على 
ما يقارب خمس األموال الخاّصة، لقاء مبالغ زهيدة تدفع للعامل بعد عمر الستين، وفترة 
أقّلها خمس عشرة سنة، وكأّن فاتورة الدم والعذاب التي يدفعها الفلسطينّي ال تكفي، 
ليقتطع من قوت عياله قهرًا قطعة من قهره، وليقتطع أصحاب المشاريع الصغيرة قطعًة 
 بالتصّرف 

ّ
أخرى من أرباحهم البسيطة، لتتحّول لصالح مؤّسسة الضمان، التي لها الحق

باألموال واستثمارها، لمدة خمس عشرة سنة، دون أّي حق لصاحب المال باسترداد أمواله 
حتى لو كان في أمّس الحاجة إليها، وإن اضطر وعياله للتس����ّول، فإن مؤّسس����ة الضمان 
س����تضمن عدم وصول مّدخراته إليه قبل أن يبلغ الس����تين، أو يموت ميتة طبيعية! في 
أغرب تعري����ف قانونّي للموت الطبيع����ّي، وفي تجاهل فّظ لوجه الم����وت قهرا على يد 

االحتالل، ولوجه الموت مرضا، والموت غدرا!
ضمان اجتماعّي س����يضمن توّفر المليارات لخزينة الدولة، والتي ال تستطيع أن تضمن 
وجودها وس����يادتها لفترة تتجاوز نهاية العام، أفال يثور الناس على مثل هذا الخازوق؟! 

أم إّن قدر المجلودين على ظهورهم أن يقبلوا بكل أشكال التنكيل بصمت؟!
لقد كان األجدر بالمحتجين على مش����روع االستنزاف ألعصاب الناس، والعبث بأحالمهم 
أن ُيطلقوا تسمية أخرى على هذا االحتقار للعامل الفلسطينّي، تسميًة تكون أقرب إلى 
جوهر هذا المش����روع القبيح، فال ضمان اجتماعيًا، وال كرامة، وال ما يحزنون!، لكنه الخداع 
للناس، والتآمر عليهم عبر مس����ّميات ناعمة، ظاهرها الرحمة، وباطنها الس����رقة والنهب 

والخذالن.
إن أسوأ ما في القرارات الرسمية أنها تكتنز نظرة دونّية تجاه المواطن وهمومه، وإاّل فماذا 

نسّمي هذا االنقضاض على أحالمه وأمواله ومستقبله؟
فليسقط هذا القانون الظالم، وليكن هناك قانون منصف وعادل. 

قانون النهب واالستيالء
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رام الله/ االستقالل:
ق���ال االئتالف م���ن أج���ل النزاهة 
والمس���اءلة-أمان أم���س األربعاء، إن 
بع���ض إدارات ال���وزارات والهيئات 
المحتلة  الغربي���ة  بالضفة  العام���ة 
تسعى الستثناء نفسها من تطبيق 

قانون الشراء العام.
وأوضح االئتالف خالل جلسة لنقاش 
مس���ودة التقرير ح���ول "مدى التزام 
الوزارات والمؤسسات العامة بالقيود 
التي يفرضها بند االستثناءات في 
عمليات الش���راء الع���ام"، أن بعض 
الوزارات والمؤسسات سعت العتماد 

أنظمة خاصة بها للشراء.
وبين أن من تلك الجهات: "صندوق 
الخلي���ل"  ف���ي محافظ���ة  النفق���ة 
و"تلفزي���ون فلس���طين" م���ن خالل 
محاولة الحصول على قرار من الرئيس 
إلقص���اء نفس���ها بش���كل مقصود 
من تطبيق القان���ون والموافقة على 
اعتماد الشراء المباشر الحتياجاتها 

بحجة طبيعتها التخصصية.
وأش���ار تقرير صادر عن االئتالف أن 
من بين تلك المؤسس���ات والوزارات 
سعت الستمرار تطبيق بعض أحكام 
اللوازم  الس���ابقة، كقانون  القوانين 

العامة، وقانون العطاءات العامة.
وبي���ن التقري���ر أن عمليات الش���راء 
المباش���ر ال زالت تج���ري على نطاق 
واس���ع من قبل العديد من الوزارات 
والمؤسس���ات العام���ة، وم���ن خالل 
ق���رارات صادرة من مجل���س الوزراء، 
وبمبالغ مالية كبيرة تصل إلى ماليين 

الشواكل.

وأوص���ى التقرير بالعم���ل على إزالة 
كاف���ة العوائ���ق أو التحفظات التي 
تح���ول دون تفعيل الق���رار بقانون 
الش���راء العام، خاص���ة فيما يتعلق 
المؤسس���ي  البن���اء  باس���تكمال 
والوظيفي للمجلس األعلى لسياسات 

الشراء العام.
كما دعا إلى ضرورة تش���دد مجلس 
الوزراء في منح االس���تثناءات للشراء 
المباش���ر، وحصرها في أضيق حدود 
وضمن الش���روط والمح���ددات التي 
ن���ص عليها قان���ون الش���راء العام، 
إضافة إلى إحالة كل قرارات الش���راء 
المباش���ر الصادرة عن مجلس الوزراء 

إلى مديري���ة اللوازم العامة في وزارة 
المالية ودائرة العط���اءات المركزية 

في وزارة األشغال.
وقد ع���ّرج معد التقرير أحمد أبو دية 
عل���ى 13 ق���رارًا صادرًا م���ن مجلس 
ال���وزراء منذ صدور القان���ون ولغاية 
فبراير 2018، سمح بالشراء المباشر 
في جمي���ع المجاالت، م���ع العلم أن 
المشتريات المرصودة ال تقع ضمن 
الش���روط والمح���ددات التي نصت 
عليها المادتان 28 و106 من الالئحة 
التنفيذي���ة، وأغلبها س���لع متوفرة، 
وخاضعة للتنافس وال تندرج ضمن 
ح���االت الطوارئ التي يش���ير إليها 

القان���ون كما ه���و الحال في ش���راء 
الخدمات الفندقية من قبل المجلس 
بمبالغ  والرياض���ة  للش���باب  األعلى 
تفوق 100 ألف دوالر، وشراء األشتال 
والبذار العلفية من قبل وزارة الزراعة، 
وطباعة الكتب المدرس���ية في وزارة 
التربية والتعليم العالي بمبالغ تفوق 

20 مليون شيكل.
وحم���ل تقرير االئت���الف، الحكومة 
المس���ؤولية ع���ن م���دى متابعتها 
الجدي���دة  السياس���ة  لتنفي���ذ 
اإلصالحية، وإعداد جميع المؤسسات 
من أجل تطبي���ق اإلجراءات الجديدة 

المترتبة على إنفاذ القانون الجديد.

»أمان«: وزارات وهيئات بالضفة تتجاوز قانون الشراء العام

نابلس/ االستقالل:
أعلن رئيس مجلس إدارة كهرباء الش����مال ووزي����ر النقل والمواصالت في حكومة 
الوفاق المهندس سميح طبيلة، أن أرباح شركة كهرباء الشمال للعام 2017 وصلت 
الى 36 مليون ش����يقل بدون الضريبة، مؤكدا أن أرباح الشركة للعام 2016 وصلت 
الى 33 مليون ش����يقل والتي س����توزع أرباحها الى عدد م����ن البلديات والهيئات 

المحلية في مناطق شمال الضفة الغربية.
وأض����اف طبيلة ال����ذي كان يتحدث خالل مؤتم����ر صحفي نظمت����ه وزارة االعالم 
الفلسطينية عقد بمقر الشركة بمدينة نابلس أن الشركة حققت نجاحات كبيرة 
على مدار عملها خاصة خالل السنوات الثالث الماضية واستطاعت الحصول على 
لقب أفضل اداء من بين كافة شركات الكهرباء العاملة في االراضي الفلسطينية.

وأكد طبيلة أن مدينة نابلس تحتاج الى 110 ميغا واط من الكهرباء وما هو متوفر 
من الكهرباء هو 84 ميغا فقط اضاقة الى 10 ميغاوات اخرى نحتاجها لتش����غيل 
عدد من المصانع االقتصادية، مضيفا ان هذا االمر يحتاج الى تشغيل محطة صرة 
الواقعة غرب نابلس التي س����تعمل بقدرة انتاجية تصل الى 120 ميغاوات ولكن 

اإلسرائيليين يعملون على استغالل وابتزاز السلطة لتشغيل هذه المحطة.

رام الله/ االستقالل:
قال���ت وزارة العمل في حكومة الوفاق الوطني، إنه���ا ال تملك أية بيانات تاريخية، حول 

أسماء وعدد العمالة الفلسطينية في "إسرائيل"، ومستحقاتها.
وأكد مصدر مس���ؤول في الوزارة، في تصريحات صحفية أمس، أن السلطة الفلسطينية 
لم تكن موجودة في س���نوات ما قبل تس���عينات القرن الماضي، "بالتالي ال نملك أسماء 

العمالة خالل السنوات التي تعود لستينات القرن الماضي".
وتش���ير وس���ائل إعالم محلية، إلى أن إجمالي مس���تحقات العمالة الفلس���طينية في 
"إسرائيل"، تبلغ قرابة 30 مليار شيكل، بينما تعترف "إسرائيل" ب� 5 مليارات، بحسب ما 

تقول تلك الوسائل.
إال أن المصدر يؤكد أن الوزارة أو مؤسس���ات الحكومة الفلس���طينية، والنقابات 
العمالية، ال تملك أية أرقام بش���أن قيمة المس���تحقات المعلقة لدى السلطات 

"اإلسرائيلية".
وزاد: ما س���تعرضه علينا "إس���رائيل" من مبلغ، لن يكون بمقدورنا مجادلتهم به، لعدم 

امتالكنا أية وثائق تبين قيمة المستحقات الحقيقية".
وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قال في وقت سابق من األسبوع الجاري، إن مليارات 

الشواقل )لم يحدد قيمتها( لدى "إسرائيل"، تشكل مستحقات العمالة الفلسطينية.

أرباح شركة كهرباء 
الشمال خالل 2017 
تبلغ 36 مليون شيقل

وزارة العمل: ال نملك 
بيانات لقيمة مستحقات 

العمال في »إسرائيل«

االستقالل/ وكاالت:
أكدت نقابات النقل العام في الضفة الغربية، على 
تنظيمها اعتصامًا يوم الرابع والعش���رين من هذا 
الشهر، يتبعه إضراب شامل في الرابع من الشهر 
المقبل، بس���بب عمل المركبات الخاصة كسيارات 

نقل عمومي هناك.
وقال رئي���س نقاب���ة أصحاب ش���ركات الباصات 
عبدالل���ه الحل���و،  إن الجهات المعنية من ش���رطة 

ووزارة المواص���الت تتقاعس عن محاربة المركبات 
الخاصة التي تنقل ركابًا بأجر.

وش���رعت الش���رطة قبل حوالي 3 أش���هر من اآلن،  
بحمل���ة مالحقة ضد المركب���ات الخصوصية التي 
تقوم بنق���ل ركاب مقابل أجر واوقفت وقتها أكثر 
من 100 مركبة واتخذت كافة اإلجراءات القانونية 

بحق أصحابها.
وحس���ب إحصائية خاصة بنقابة عمال النقل، فإن 

ع���دد المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر في 
الضفة الغربية، يبلغ 17 ألف سيارة، بينما يتكون 
قطاع النقل "حافالت وعمومي وتكاس���ي" من 13 
ألف مركبة حسب ما صرح نقيب النقل العام أحمد 
جابر. ولف���ت جابر إلى أن قطاع النقل والمواصالت، 
يتع���رض إلى أضرار تصل إل���ى 70% من إجمالي 
الدخل، جراء المنافس���ة الشرسة التي يتلقاها من 

المركبات الخاصة التي تعمل على كافة الخطوط.

إضراب مرتقب للنقل العمومي في الضفة الغربية 

رام الله/ االستقالل:
أطل���ق الجه���از المرك���زي لإلحصاء الفلس���طيني 
وصن���دوق األمم المتحدة للس���كان، أمس األربعاء، 
التقرير العالمي للس���كان "قوة االختي���ار، الحلول 
اإليجابي���ة، والتحول الديمغراف���ي"، والذي يتناول 
األنم���اط الس���كانية ف���ي عالم متع���دد األقطاب، 
والتقدي���رات الس���كانية وفقا للنتائ���ج النهائية 
للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 

.2017
وحضر حفل إطالق التقرير رئيس الجهاز المركزي 
لإلحصاء عال عوض، وممثل صندوق األمم المتحدة 
للسكان اندرس ثومسون، ورئيس وحدة السياسات 
واإلص���الح في مكتب رئيس الوزراء بش���ير الريس، 
والخبي���ر الدولي ف���ي مجال الديمغرافيا يوس���ف 

كرباج.
وقال���ت ع���وض، إن التقرير يناقش اإلس���قاطات 
الس���كانية التي اس���تندت على نتائ���ج التعداد 
العام للس���كان والماكن والمنش���آت لع���ام 2017، 
والتي تدرس معدل النمو واختالف صافي الهجرة 

والمواليد والوفيات.
وأضاف���ت أن أب���رز التحديات الت���ي تواجهنا، هي 
خصوصية الواقع الذي يفرضه االحتالل اإلسرائيلي، 

وسمات المجتمع الفلسطيني الفتي، والفجوة بين 
الضف���ة الغربية وقط���اع غزة، والزي���ادة الطبيعية 
بسبب ارتفاع الخصوبة رغم انخفاضها من 6 إلى 4.
وتابع���ت أن هن���اك ارتفاع���ا في مع���دالت النمو 
السكاني بنس���بة 2.7% سنويا رغم صغر مساحة 

فلسطين، ما يرفع حجم التحديات التي تواجهنا.
وأش���ارت إلى أن التركيب العمري سيف ذو حدين، 
حيث أن األفراد أقل من 15 س���نة، بلغ عددهم نحو 
39% من عدد الس���كان، ويتوقع أن يبلغ 37% في 
الع���ام 2020، و35% في الع���ام 2030، ما يتطلب 
مزيدا من الجهد لالس���تثمار في ه���ذه الفئة التي 

تعتبر االستثمار الحقيقي للشعب الفلسطيني.
ولفت���ت إلى أن عدد الالجئين بل���غ 6 ماليين الجئ 
وف���ق تقديرات وكال���ة غوث وتش���غيل الالجئين 
"األونروا"، أي 43% من إجمالي أعداد الفلسطينيين 
ف���ي العالم. وأش���ارت إلى ع���دد م���ن المتغيرات 
اإليجابية حيث يعتبر معدل األمية في فلس���طين 
األقل بالمقارنة مع الدول المجاورة، إلى جانب التطور 
ف���ي الخدمات الصحية، لكن هذا التقدم س���يبقى 

منقوصا في ظل وجود االحتالل.
ودعت لض���رورة التحرك إلنه���اء االحتالل حيث ال 

تنمية في وجوده.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن نائ���ب الرئيس الفنزويلي، طارق العيس���مي، 
المسؤول عن الش���ؤون االقتصادية، أن بالده قررت 
استبدال عمالت أخرى بالدوالر خالل تعامالتها في 

السوق المالية الوطنية.
جاء ذلك بحس���ب تصريحات أدلى بها العيس���مي، 
في وقت متأخ���ر من الثالثاء، من القصر الرئاس���ي 
في العاصمة، كاراكاس، كش���ف خاللها عن قرارات 
اتخذتها الحكومة في إطار برنامج التعافي واالرتقاء 

االقتصادي لمواجهة األزمة االقتصادية بالبالد.
وقال العيسمي في تصريحاته إن "فنزويال تستبدل 

اليورو والي���وان وعمالت صعبة أخ���رى بالدوالر في 
جميع التعامالت بسوق صرف العمالت الوطنية".

ولفت إلى أن الدوالر األمريكي اس���تخدم كسالح في 
الهجمات االقتصادية التي استهدفت فنزويال.

وأضاف أن الحكومة الفنزويلية قررت توفير ملياري 
يورو لسوق الصرف الوطنية بواسطة اآلليات المالية 

القائمة.
وذكر كذلك أن الس���لطات التنفيذية ستطلب من 
الجمعية التأسيس���ية إصدار تش���ريعات تعاقب 
من خاللها المنظمات أو األش���خاص المسؤولين عن 

تهريب العملة الفنزويلية إلى الخارج.

االستقالل/ وكاالت:
قلص���ت الصي���ن حيازتها م���ن س���ندات الخزينة 
األمريكية في أغس���طس بنحو 6 ملي���ارات دوالر، إلى 

أدنى مستوى لها منذ يونيو 2017.
وبحس���ب بيانات الخزينة األمريكية انخفضت قيمة 
حيازات الصين من السندات األمريكية للشهر الثالث 

عل���ى التوالي إلى 1.165 تريلي���ون دوالر من 1.171 
تريليون دوالر في يوليو.

والصين هي أكبر حامل لسندات الخزينة االمريكية، 
تليها اليابان والت���ي خفضت حيازتها أيضا بنحو 6 
ملي���ارات دوالر إل���ى 1 تريلي���ون و 30 مليار دوال في 

أغسطس".

فنزويال تعلن التخلي رسميًا عن الدوالر

الصين تقلص حيازتها من 
سندات الخزينة األمريكية

»اإلحصاء« وصندوق األمم المتحدة للسكان 
يطلقان التقرير العالمي للسكان
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االستقالل/ وكاالت:
أكد األمي���ن العام لجامعة ال���دول العربية أحمد 
أب���و الغي���ط، أن الجامعة تبذل جه���ودا حثيثة 
لمساندة الدول العربية في استرجاع أرشيفاتها 
الوثائقي���ة المس���لوبة والمنهوب���ة ل���دى الدول 
األجنبية واالس���تعمارية، مؤكدا أن سرقة التراث 

الفلسطيني ال تقل أهمية عن سرقة األرض.
وقال ف���ي كلمته أم���س األربعاء، والت���ي ألقاها 
نيابة عنه الس���فير بدر الدين عاللي األمين العام 
المساعد رئيس قطاع االعالم واالتصال بالجامعة 
العربية، أمام االحتفال الس���نوي ب�"يوم الوثيقة 
العربي���ة" وال���ذي يعقد هذا العام تحت ش���عار 
"القدس عاصمة فلسطين"، وتنظمه األمانة العامة 
لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الفرع اإلقليمي 
العربي للمجلس الدولي لألرش���يف "عربيكا"، إنه 
في س���ياق المحاوالت المس���تمرة لطمس تاريخ 
األمة وتراثها العربي واإلسالمي، فال تزال القضايا 
المعنية باألرشيفات العربية المنهوبة لدى الدول 
االستعمارية تؤرق الدول العربية المتضررة جراء 

االستعمار.
وأض���اف، أن جامع���ة ال���دول العربية تس���عى 

بالتعاون م���ع الفرع اإلقليم���ي العربي للمجلس 
الدولي لألرشيف الى بذل جهوٍد حثيثة لمساندة 
ه���ذه الدول العربية في اس���ترجاع أرش���يفاتها 
الوثائقية المس���لوبة، حيث أصدر مجلس جامعة 

الدول العربية على المس���توى الوزاري قرارا مهما 
وغير مس���بوق في شهر مارس 2014 يؤيد الفرع 
اإلقليمي العربي للمجلس الدولي لألرش���يف في 
جهوده المبذولة أمام المحافل الدولية واالقليمية 
للمطالبة باسترجاع االرشيفات العربية المنهوبة 
لدى ال���دول االجنبية واالس���تعمارية، وتم اعداد 
اس���تراتيجية عربية متكاملة في ه���ذا الصدد، 
وتش���كيل لجنة تنفيذية للعم���ل على تحقيق 

أهداف هذه االستراتيجية.
وتاب���ع: "يأتي احتفالنا هذا الع���ام بيوم الوثيقة 
العربية تحت ش���عار "القدس عاصمة فلسطين" 
ليؤكد أن قضية فلس���طين ه���ي قضية العرب 
األولى، ويسلط الضوء على ما تتعرض له المدينة 
المقدس���ة من اعت���داءاٍت شرس���ة وانتهاكاٍت 
يومي���ة من قب���ل دول���ة االحتالل اإلس���رائيلي، 
التي تمارس سياس���ات ممنهجة وغير مسبوقة 
تهدف إلى تهويد وأسرلة القدس بشكل كامل 
وتغيير معالمها وهويتها العربية واإلس���المية 
والمسيحية، والسطو على كل ما فيها من موروٍث 
ثقافي وحضاري في مح���اوالٍت مضنية من دولة 

فة للحقائق. المحتل إلثبات نظرّيات ومزاعم مزيِّ

فلسطين قضية العرب األولى

أبو الغيط: سرقة التراث الفلسطيني ال تقل أهمية عن سرقة األرض

االستقالل/ وكاالت:
وجهت لجنة مقاوم���ة التطبيع في نقابة 
المحامي���ن االردنيين أمس األربعاء، إنذارا 
عدلي���ا إلى رئي���س ال���وزراء االردني عمر 
الرزاز بصفت���ه الوظيفية، بكافة المحاكم 
في المملك���ة؛ للمطالبة بمخاطبة )الجانب 
االس���رائيلي(، وإبالغه���م بع���دم الرغبة 
بتجديد اتفاقية تأجي���ر أراضي الباقورة 

والغمر.
يش���ار إلى أّن أراضي الغمر والباقورة أراض 
أردني���ة تم تأجيرهما إلس���رائيل لمدة 25 
عاما بموجب اتفاقية وادي عربة ل� "السالم 
"، حي���ث تنتهي المدة خالل األيام القليلة 

القادمة.
ويش���كل االنذار العدلي حسب مختصين 
اداة ضغط على الحكومة االردنية الستعادة 

الباقورة والغمر من "إسرائيل".
وق���ال محامون وقعوا عل���ى االنذار العدلي 
"هذا إنذار عدلي موجه للحكومة ألن تقوم 

بواجبه���ا بع���دم التجديد ونحم���ل الرزاز 
المسؤولية".

وكانت القوى السياسية والحزبية والنقابية 
والش���عبية االردنية طالبت الحكومة بعدم 

تجدي���د تأجير أراض���ي الغم���ر والباقورة، 
لالحت���الل اإلس���رائيلي، وإع���الن موقفها 
قبل انته���اء المدة القانونية في ال� 25 من 

الشهر الجاري.

االستقالل/ األناضول:
انس���حبت فصائل »الحشد الشعبي«، أمس األربعاء، من مركز قضاء 
»تلعفر« غربي مدينة الموصل العراقية، وسلمت اإلدارة األمنية فيها 

للقوات المحلية، وفق مصدر عسكري.
وف���ي تصريح لألناضول، قال النقيب ف���ي الجيش العراقي، كريم 
العبيدي، إن »فصائل مختلفة من الحش���د الش���عبي انسحبت من 
قضاء تلعفر )ذي األغلبية التركمانية(، وسلمت إدارة الملف األمني 

إلى قوات األمن المحلية التابعة لوزارة الداخلية«.
وأوضح العبيدي أن »قوات الحشد الشعبي انسحبت إلى خارج مركز 
المدينة، لتأمين الحماية لمناط���ق غرب الموصل من خاليا تنظيم 

داعش«.
وتنس���حب قوات »الحش���د الش���عبي« تدريجيا م���ن مراكز المدن 
والبلدات التي جرى اس���تعادتها من سيطرة تنظيم »داعش«، على 
مدى سنوات الحرب )2014-2017(، وتحل محلها، في الغالب، قوات 

الشرطة المحلية.
وس���اهمت قوات الحش���د، التي يرتبط الكثير من قادتها بصالت 
وثيقة مع إي���ران، في وقف زحف »داعش« نح���و العاصمة بغداد، 
وقاتل���ت إلى جانب القوات العراقي���ة ضد التنظيم على مدى ثالث 

سنوات.
وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الواليات 
المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/ كانون األول الماضي استعادة 
كام���ل أراضيه من قبض���ة »داعش«، الذي كان يس���يطر على ثلث 

مساحة البالد.

العراق: »الحشد الشعبي« 
ينسحب من تلعفر

 اأحمد اأبو الغيط

االستقالل/ وكاالت:
عم����د الجيش األميرك����ي إلى تحدي����ث معتقل 
غوانتانامو فجهزه بمركز طبي متخصص وقاعات 
رياض����ة وغرف����ة عمليات جراحية، ليصبح أش����به 
بعيادة للشيخوخة تتكيف مع حاجات معتقلين 
يتقدمون في السن ويرجح أن يقضوا فيه ما تبقى 

من حياتهم.
وضع جهاز َس����ير "ووكر" ف����ي زاوية إحدى غرف 
المركز الطبي الجديد الذي زارته مجموعة صغيرة 
م����ن الصحافيين ف����ي جولة نظمها عس����كريون 

أميركيون.
السرير الطبي يشبه أسرة أي مستشفى، وكذلك 
الكرس����ي النقال والتجهيزات الطبية في الغرف. 
الفرق الوحيد هو ع����دم وجود أي نوافذ، بل مجرد 
كّوات من الزجاج غير الشفاف، وسياج من الشبك 

بدل الجدران.
ال ي����زال هن����اك أربعون معتقال ف����ي غوانتانامو، 
أكبرهم عم����ره 71 عاما، وأصغرهم 37 عاما، ويبلغ 

متوسط أعمار المعتقلين 46 عاما.
وتعتب����ر الوالي����ات المتح����دة أن اعتق����ال هؤالء 
المعتقلي����ن الذي����ن تتهمهم بالمش����اركة في 
اعتداءات مختلفة وال س����يما اعتداءات 11 أيلول/

سبتمبر 2001، أخطر من إطالق سراحهم، وحكم 
على أحدهم العام الماضي بالسجن مدى الحياة.

وحين تبين أنه لن يت����م اإلفراج عن المعتقلين، 
قررت الواليات المتحدة ترتيب المعتقل لتحويله 
إلى س����جن دائ����م، فأم����ر البنتاغون قائ����د القوة 
المشرفة على إدارته األميرال جون رينغ بالتثبت 
من إمكانية اس����تمرار المعتقل ف����ي الخدمة 25 

سنة إضافية.

االستقالل/ وكاالت:
قال مصدر سياسي لبناني، أمس األربعاء، إن حكومة بالده 
الجديدة سترى النور في "األيام القليلة المقبلة" في حال 

تجاوز "عقبات ثانوية" بشأن بعض الحقائب الوزارية.
وفي تصريح لألناضول، قال المصدر مفضال عدم الكشف 
ع���ن هويت���ه، إّن "الحكومة اللبنانية س���تبصر النور في 
اليومي���ن المقبلي���ن، أو بحلول نهاية األس���بوع )الجاري/ 
الس���بت واألحد( عل���ى أقصى تقدير، حال تم تس���هيل 
العقبات الثانوية بش���أن بعض الحقائب، وعدم حصول 

عرقلة جديدة".
وأضاف أن "أجواء التش���كيل إيجابية حتى اآلن، ويبدو أن 
والدة الحكومة قريبة"، مش���يرا إل���ى وجود "بعض العقد 

البسيطة التي تحتاج حلحلة".
وعن طبيعة هذه "العقد"، لفت المصدر إلى تمّسك بعض 
الفرقاء السياس���يين بالحصول على حقائب خدمية، أما 

الوزارات السيادية فمتفق عليها.
وأوض���ح أن "اجتماع رئيس البالد ميش���ال عون، الثالثاء، 
برئيس الحزب االش���تراكي وليد جنبالط، والنائب طالل 
أرس���الن، أفضت إلى تذليل عقدة الوزي���ر الدرزي الثالث، 
والذي تركت تس���ميته لعون ورئيس الحكومة المكّلف 

سعد الحريري".
وتأجل تش���كيل الحكومة مرارا، وس���ط تبادل االتهامات 
بين القوى السياسية بشأن المسؤولية عن التأخير، فضال 

عن مطالب بقوة التمثيل داخل الحكومة الجديدة.
وال يلزم الدستور اللبناني رئيس الحكومة المكلف بفترة 

محددة لتأليف الحكومة.
وتقس���م الحكومة اللبنانية مناصفة بين المس���يحيين 
والمس���لمين، حيث تتوزع المقاعد عند المسلمين بين 6 
مقاعد وزارية لكل من السنة والشيعة، إضافة إلى 3 وزراء 

للدروز.

مصدر سياسي لبناني:

 الحكومة الجديدة خالل أيام
معتقل »غوانتانامو« يتحول

 إلى عيادة شيخوخة !

االستقالل/ وكاالت:
أبلغ المبعوث أألممي الخاص إلى س���وريا استيفان دي ميس���تورا مجلس األمن الدولي اعتزامه 

االستقالة من منصبه خالل األسبوع األخير من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقال المبعوث األممي ألعضاء المجلس »س���وف أغادر مهمتي في األس���بوع األخير من نوفمبر 

لظروف شخصية«.
جاء ذلك في إفادة المبعوث األممي أمام أعضاء مجلس األمن في جلستهم المنعقدة حاليا بشأن 

ملف األزمة السورية في المقر الدائم لألمم المتحدة بنيويورك.
ولم يوضح دي ميستورا أسباب مغادرة منصبه مكتفيا بقوله »لظروف شخصية«.

االستقالل/ وكاالت
قتل 18 شخصا على األقل غالبيتهم من الشبان وجرح أكثر من 40 آخرين في انفجار 
"عب����وة لم تحدد طبيعتها" في معهد تقني في القرم، بحس����ب ما أعلنته الس����لطات 

المحلية.
وقال س���يرغي اكس���يونوف رئيس وزراء القرم في تصريحات تلفزيونية "إنها كارثة كبيرة: 18 

شخصا قتلوا وأكثر من 40 جرحوا"، في حصيلة جديدة.
 وأضاف أكسيونوف إن منفذ االعتداء تلميذ في المعهد وقد انتحر.

18 قتيال وأكثر من 40 جريحًا 
في انفجار بالقرم 

دي ميستورا يبلغ مجلس 
األمن باستقالته في نوفمبر

الستعادة أراض مؤّجرة لـ "إسرائيل"

األردن: لجنة مقاومة التطبيع 
توجــه إنــذارًا عدليــًا لـ »الــرزاز«

 عمر الرزاز
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التعقي����دات  م����ن  ذروة  ظ����ل  ف����ي 
والحساس����يات السياس����ية واألمني����ة 
وجه����ود العديد من األط����راف، ما قبل 
والمصالحة  التهدئ����ة  أب����واب  اختراق 
الموص����دة أو انفجارها؛ يطلق صاروخي 
بئ����ر الس����بع و"ب����ات يام" ف����ي توقيت 
احترافي من قبل الجهة المنفذة، سواء 
كان هدفها إيصال رسائل ضاغطة في 
لحظة حاسمة أو رسالة تخريب وتفجير 
فالصاروخ  مح����اوالت،  ألي����ة  وإجهاض 
- الذي أصاب بش����كل مباش����ر بيًتا في 
مدينة بئر الس����بع وألحق به دماًرا كبيًرا، 
ونجى س����اكنوه بفعل إنذار الصافرات، 
حي����ث هرع����وا للغرف����ة المحصنة في 
الطاب����ق األرضي - كان يحمل رس����ائل 
مهم����ة، بعضها حملها حجمه ورأس����ه 
وبعضها  النس����بية،  ودقت����ه  المتفجر 
حمله التوقي����ت واختيار الهدف )"بات 
يام" وبئر السبع(، وبعضها حملتها قدرة 
مطلقي الصواري����خ على إطالق صواريخ 

من عيار ثقيل متى يشاؤون.
طوال الفت����رة الماضية التي ش����هدت 
تصعيًدا فلس����طينًيا إس����رائيلًيا أثناء 
مسيرات العودة واإلرباك الليلي وغيرها 
من أشكال التصعيد، وبرغم سقوط عدد 
كبير من الشهداء الفلسطينيين وعدد 
كبير آخر م����ن الجرحى؛ التزمت فصائل 
المقاوم����ة بع����دم إط����الق الصواري����خ، 

والتزم����ت وألزمت نفس����ها باس����تمرار 
التصعيد الميداني ذي الطابع الشعبي، 
تصعي����د اعتبرت����ه "إس����رائيل" أنه ال 
يتعدى االستفزاز، لكنه ال يشكل سبًبا 
للخ����روج لحرب، وكان ه����دف المقاومة 
وجهدها ينصّب على ممارس����ة المزيد 
من الضغوط، لتفرض أمر حصار القطاع 
على أجندة المحاِصري����ن، وعلى أجندة 
دول اإلقليم واألمم المتحدة، وقد نجحت 

إلى حد بعيد في ذلك.

االحتلل ي�ست�سلم للأمر 
الواقع

اضطر العدو للتس����ليم باألم����ر الواقع، 
وبعد أن حوصرت خياراته وفش����ل في 
قم����ع وإجه����اض المس����يرات وإرهاب 
القوى المنظمة لها؛ بدأ يدخل في مسار 
المساومة والمفاوضات، وصارت الوفود 
الدولي����ة والعربية تتقاط����ر إلى القطاع 
للحوار حول المطال����ب ومحاولة احتواء 
المس����يرات. وبم����ا ال يتج����اوز الخطوط 
الحمراء اإلسرائيلية، وابتداًء من السقف 
األدنى؛ بدأت العروض، ومع كل جولة من 
جوالت الح����وارات هذه رافقها تصعيد 

وتهديد.

ان�سباط و�سمود املقاومة
انضب����اط المقاوم����ة وقدرته����ا العالية 

والحش����د  والتضحية  الصم����ود  عل����ى 
س����لة تصعيد  وامتالكها  الجماهيري، 
متنوعة وإبداعية، وإظهارها دوًما المزيد 
من الدافعي����ة والطاقة المتجددة؛ أربك 
االحتالل وكش����ف حجم المعضلة التي 

يواجهها على جبهة القطاع.
وما ُسرب في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، 
فضاًل عن تحلي����الت ما كان يدور داخل 
الكابينت في جلساته الخاصة بالقطاع، 
والتناقضات بي����ن أقوالهم واتجاهات 
حواراتهم داخل الكابينت وبين أقوالهم 
لإلعالم؛ شّكل عامل إحراج لهم، وأظهر 
حقيق����ة عجزه����م وارتب����اك موقفهم 
وتهّربهم م����ن الحس����م، تهربهم من 
الحس����م على المس����توى السياس����ي، 
حيث غياب أية اس����تراتيجيات لديهم 
باستثناء استراتيجية الحصار واستمرار 
الوض����ع القائم، وتهّربهم من الحس����م 
االنش����غال  بذريعة  أحياًنا  العس����كري 
بجبهة الش����مال، وأحيان أخرى بس����بب 
ع����دم االنته����اء من بن����اء العائق تحت 

األرضي للتصدي لألنفاق.
لكن مع الوقت وزيادة شكوى مستوطني 
الجنوب، وتركيز المعارضة واإلعالم على 
تهرب المس����توى السياسي من حسم 
األمر عل����ى جبه����ة القط����اع، وفي ظل 
سخونة األجواء االنتخابية وما تفرضها 
هذه األج����واء عادة من تصعيد خطابي؛ 

جع����ل المس����توى السياس����ي )ممثاًل 
بنتنياهو تحديًدا( يمي����ل إلى التقدم 
خطوه أخرى مهمة على مس����ار احتواء 
المس����يرات، باقت����راح درج����ة أعلى من 
التسهيالت، وفي نفس الوقت تصعيد 

خطابه التهديدي.

�سيا�سة الع�سا واجلزرة
وفي هذا الس����ياق، ُيمكن أن نقرأ جولة 
وزي����ر المخاب����رات عباس كام����ل، حيث 
سيزور القطاع للمرة األولى منذ تعيينه 
وزيًرا للمخابرات، ومن الواضح أنه سيقوم 
بجوالت مكوكية بين "ت����ل أبيب" وغزة 
ورام الله، ومن المحتمل جًدا أنه لم يأِت 
ليقوم بعملية فحص وإجراء مساومات؛ 
بل يحمل ف����ي جعبته أهم عرض حتى 
اآلن، أي أن����ه يحمل ج����زرة كبيرة وعصا 
كبيرة أيًض����ا، باعتباره ع����رض الفرصة 
األخيرة قبل استسالم الجهود المصرية 

في درء االنفجار.
بغ����ض النظر ع����ن موق����ف الفصائل 
الفلس����طينية مّما يحمله الوزير كامل، 
فإن اس����تقباله بإط����الق صاروخْين من 
وزن ثقيل له����و أمر ينطوي على عبثية 
واس����تهتار وال يخدم أحًدا، فثمة مكانة 
كبيرة لم����ا يمثله الوزي����ر كامل؛ لذلك 
نعتقد بأن الفصائل الفلسطينية التي 
أدارت معاركها وعالقاتها بحكمة ودراية 

من غي����ر المحتمل أن ترتكب مثل هذه 
"الحماق����ة"، بغض النظ����ر عن األهداف 
غير المباش����رة التي يمك����ن أن تتحقق 
بإطالق هذْي����ن الصاروخْين، ونميل إلى 
أن من أطل����ق الصواري����خ أراد أواًل إلغاء 
جولة الوزير كام����ل، وتوتير العالقة مع 
مص����ر ثانًيا، واأله����م أراد دفع االحتالل 
عنوة لتصعي����د هجومه عل����ى القطاع 
واالنزالق نحو التفجي����ر وقطع الطريق، 
بل وإغ����الق باب حوارات التهدئة تماًما، 
والس����ؤال: من هي تلك الجهة؟ وكيف 
اس����تطاعت أن تصل لمثل هذه القدرة 
في إط����الق صواريخ من هذا الطراز وفي 
هذا التوقيت؟ أليس في ذلك شكاًل من 
أش����كال العبث بجبهة المقاومة، إن لم 
نقل اختراًقا لها؟ ويالحظ أن األمر يعتبر 
تكراًرا إلطالق سابق أيًضا استهدف بئر 
الس����بع قبل عدة أس����ابيع، وردت عليه 

"إسرائيل" بقصف مركز المسحال.
وال يبدو ان االحتالل قال كلمته األخيرة 
فيما يتعلق بالرد على إطالق الصواريخ 
حتى ظهيرة األربع����اء، ونعتقد بأن رًدا 
أوس����ع سيس����تهدف هدًفا مهًما هو 
ف����ي مهداف الرد اإلس����رائيلي، واألهم 
أن إط����الق الصواري����خ فج����ًرا زاد دف����ع 
المستوى السياس����ي اإلسرائيلي تجاه 
الحسم، سواًء الحسم باتجاه التسوية أو 

التصعيد العسكري.

مركز اأطل�س للدرا�سات االإ�سرائيلية إطالق الصواريخ والرسائل المتناقضة

القدس المحتلة/ االستقالل:
بادر حزب "البي���ت اليهودي" بحملة 
انتخابية عنصرية في مدينة الرملة 
بالداخ���ل المحتل، تظهر فيها امرأة 
محجب���ة وتحته���ا كتب أّن���ه "فقط 
البي���ت اليهودي ق���ادر على حماية 

الرملة وإبقائها يهودية".
وتوجه كل من "االئتالف لمناهضة 
العنصري���ة" و"المرك���ز اإلصالح���ي 
للدين والدولة" إلى لجنة االنتخابات 

المركزية بطلب شطب الحملة فورًا.
وجاء ه���ذا المطلب إلى جانب مطلب 
سابق لشطب حملة حزب "الليكود" 
انتش���رت في  والت���ي  االنتخابي���ة 
أبي���ب" وح���ذرت الجمهور من  "تل 

الفلسطينيين.
وق���ال مدي���ر االئت���الف لمناهضة 
عثمان  المحام���ي نضال  العنصرية 
إن "االنتخابات المحلية منفذ وأرض 
البلدات  ف���ي  للعنصريين  خصب���ة 
المختلطة، هذه الحملة التحريضية 
العنصري���ة م���ن الممك���ن أن تّولد 
عنفًا على خلفية عنصرية وهي غير 

قانونية".
وأوض���ح أنه "س���نقدم في االئتالف 
والمرك���ز  العنصري���ة  لمناهض���ة 
اإلصالح���ي للدي���ن والدولة أسس���ًا 
العنصرية  س���وية مرك���ز ضحاي���ا 

المركزية  االنتخابات  للجنة  التماسًا 
إللغائها على الفور، كما ألغينا سابقة 

حملة الليكود".
وأض���اف عثمان أنه "من المؤس���ف 
أّن ه���ذه الحمل���ة تأت���ي بع���د أّن 
والقض���اء  القان���ون  لجن���ة  أق���رت 
والدس���تور، ف���ي الكنيس���ت مؤخرًا 
منح المس���اندة القانونّية لمتضرري 

العنصري���ة دون الحاج���ة إلى إثبات 
أّن المتوجه يس���تحق ه���ذا الدعم 
وف���ق العتب���ارات اقتصادية، حيث 
تعم���ل مكاتب تقديم المس���اعدة 
القانونّي���ة على فح���ص التوجهات 
إليه���ا وفق اعتب���ارات معينة منها 
القدرة االقتصادية لتمويل المس���ار 
القانوني للمتوجه، إال أنها استثنت 

بعض الحاالت منها األضرار الناتجة 
عن التجارة بالبشر أو بعض الدعاوي 
المتعلقة بالعمل خاصة للقاصرين".

وخت���م بالق���ول إن���ه "ن���رى أّن هذا 
الحصول  قان���ون  عل���ى  التعدي���ل 
القانوني���ة مهم  المس���اندة  عل���ى 
جدًا ويس���اهم في لج���م العنصرية 
المتفشية في المجتمع اإلسرائيلي".

غزة/ االستقالل:
وصل رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي "بنيامين نتنياهو" في زيارة إلى 
المجلس اإلقليمي "سدوت هنيقف" القريب من حدود قطاع غزة، وذلك في 

أعقاب التصعيد األمني الذي اندلع منذ فجر أمس.
ووفق����ًا لموقع "روت����ر العبري" فقد أجرى "نتنياهو" جلس����ة تقدير موقف 
قصيرة في فرقة غزة بمش����اركة وزي����ر الجيش "ليبرم����ان" ونائب رئيس 
األركان ورئيس هيئة األمن القومي ورئيس الش����اباك ومسؤولين آخرين 

في المنظومة األمنية.
وقد التقى "نتنياهو" بعد االنتهاء من جلس����ة تقدير الموقف مع رؤس����اء 

المجالس المحلية في غالف غزة، ومع بعض مستوطني الغالف.
وصرح "نتنياهو" قائاًل أمام رؤس����اء المجالس اإلقليمية "إس����رائيل تنظر 
بعين الخطورة الكبيرة إلى األعمال الهجومية على الجدار وعلى غالف غزة 
وبئر السبع، مضيفًا: "في حال لم تتوقف هذه الهجمات فإننا سنستخدم 

القوة الكبيرة لوقفها.
وفي إطار الزيارة تجول "نتنياهو" في غرفة عمليات فرقة غزة حيث التقى 

هناك مع المجندات الراصدات.
وفي الس����ياق ذاته، أوقف الجيش االس����رائيلي أعمال بناء الجدار الحاجز 
المض����اد لألنفاق ف����ي المناطق الش����مالية من حدود قطاع غزة، بس����بب 

التصعيد.
وكان صاروخان أطلقا من غزة فجر األربعاء، س����قط أحدهما على منزل ببلدة 
بئر الس����بع المحتلة، مخلفا أضرارا جس����يمة هناك، فيما سقط اآلخر على 
شاطئ البحر في منطقة "بات يام" قرب "تل أبيب" دون أن يؤدي إلى وقوع 

إصابات.

االستقالل/ وكاالت:
حذرت المدعية العام���ة للمحكمة الجنائية 
الدولي���ة، فات���و بنس���ودا، أم���س األربع���اء، 
"إس���رائيل" من تهجير وه���دم قرية الخان 

األحمر، باعتبار أن ذلك يشكل جريمة حرب.
وقالت بنس���ودا في بي���ان إن "اإلخالء بالقوة 

يبدو وشيكا اآلن".
وأضافت أن "التدمير الشامل للممتلكات دون 
ضرورة عسكرية، ونقل السكان في األراضي 
المحتل���ة يش���كل جرائ���م ح���رب" بموجب 
معاهدة روما األساسية التي أنشأت المحكمة 

الجنائية الدولية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أجرى س���الح الجو االس���رائيلي األس���بوع الماضي مناورة 
عس���كرية مش���تركة بالتعاون مع الذراع الب���ري بالجيش 

االسرائيلي في المنطقة الجنوبية.
ووفقًا لما أورده موقع "يديعوت أحرونوت" أمس، فقد حاكت 
المناورة سيناريوهات عديدة لتعزيز التعاون بين الطائرات 

والمروحيات م���ع القوات البرية عل���ى األرض في المعارك 
المقبلة.

وق���د قامت الطائ���رات في إطار المن���اورة بإنزال خدمات 
الدعم اللوجستي من الطائرات عبر المظالت بما في ذلك 
إنزال الطعام والمعدات العسكرية والذخائر والمركبات 

المدرعة.

نتنياهو: »إذا لم 
تتوقف الهجمات 

سنوقفها بطريقتنا«

االحتالل يجري مناورة تحاكي إيصال 
إمدادات الدعم لجنوده بالمظالت

الجنائية الدولية: هدم 
الخان األحمر »جريمة حرب«

حملة انتخابية لـ »البيت اليهودي« تحرض ضد الفلسطينيين
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االستقالل/ وكاالت:
طور الباحثون خاتمًا ثوريًا لتحديد مش���كلة توقف 
التنفس أثن���اء النوم، الحالة الخطي���رة الناتجة عن 
الش���خير والتي ُتهدد بالنوبات القلبية والسكتات 

الدماغية.
وتق���در الدراس���ات أن نح���و 80% م���ن الحاالت ال 
تش���خص في العادة، ويتوقف التنفس أثناء النوم 
عندما تسترخي العضالت في المجاري الهوائية إلى 
درجة إغالقها بالكام���ل، ويتوقف التنفس 10 ثواٍن 

على األقل.
ويمك���ن عالج الحال���ة بالضغط الهوائ���ي اإليجابي 
المستمر، ويضع المريض قناعًا على الوجه أثناء النوم 
للحفاظ على فتح المجاري الهوائية. ولكن يجب قبل 
ذلك تش���خيص الحالة، وهي عملية صعبة في ظل 

جهل المصابين بما يفعلونه أثناء النوم.
وتتمحور الخيارات المتاحة حاليًا للتشخيص دقيق 
حول معدات منزلية تتكون من عصبات ضيقة تثبت 
عبر الصدر لقياس ح���ركات التنفس، ورصد معدل 
ضربات القلب، وجهاز استشعار للتنفس على الوجه 
وجهاز استش���عار لألوكسجين، أما الطريقة الثانية 
الممكن���ة أيضًا فتتمثل في قض���اء ليلة في عيادة 
النوم إلجراء اختبار يسجل موجات الدماغ ومستويات 
األكسجين، ومعدل ضربات القلب والتنفس، وحتى 

حركات العين والساقين أثناء النوم.
لكن الخاتم الجديد أكثر بساطة، فهو مصنوع 
م���ن الس���يليكون الناع���م، ويحت���وي أجهزة 
استش���عار تتب���ع التغييرات في مس���تويات 
األوكس���جين في الدم عندما ين���ام المريض، 

بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
ويعد انخف���اض قراءات األوكس���جين في الدم في 
الليل أحد العالمات الرئيس���ية على توقف التنفس 
أثن���اء الن���وم، ويرج���ع ذلك إل���ى انخف���اض كمية 
األوكس���جين التي تدخل إلى مجرى الدم، مع توقف 

المجاري الهوائية.
ويوضع الخاتم في اإلصبع األوس���ط أو البنصر، حيث 
يوجد حج���م أكبر من ال���دم المتدفق م���ن األصابع 
األخ���رى. ويقيس المستش���عر كمي���ة الضوء التي 
تمتص، والتي تحدد مس���تويات األوكسجين لدى 
المريض، علمًا أن مس���تويات تش���بع األوكس���جين 
الصحية تتراوح بين 95 و 100%، وأي نس���بة تقل 
عن 90%، تدعو للقلق ويمكن أن تش���ير إلى توقف 

التنفس أثناء النوم.

علماء يطورون خاتما »ثوريًا« للتخلص من الشخير

االستقالل/ وكاالت:
في نبأ س���يثير من دون ش���ك انزعاج الماليين من عشاق القهوة حول 
العالم، يواجه مزارعون في القارة األميركية موسما كارثيا هذا العام من 
جراء استفحال مرض يصيب نبتة البن، وسط توقعات بأن يصل حجم 

الخسائر إلى مليارات الدوالرات.
ُيعرف المرض ب�”صدأ أوراق القهوة”، ويكتس���ح هذا الداء حقول البن 
وقد يمكث فيها أعواما في بعض األحيان، وقد أدى، في سريالنكا، إلى 

انهيار صناعة القهوة خالل ثمانينيات القرن الماضي.
وحاولت بلدان أميركا الالتينية خالل فترة الس���بعينات أن تزرع قهوة 
مضادة لمرض الصدأ، لكن الخطر ما زال محدقا، وتظهر األرقام أن %70 

من حقول القهوة بأميركا الوسطى وصلها المرض.
ويؤدي المرض في العادة إلى إتالف أوراق القهوة ويقول أحد منتجي 
الب���ن المتضررين في غواتيم���اال إن الموجة األخيرة هي األكثر ش���دة 
ف���ي عصرنا الحالي. ووفق ما نقلت صحيف���ة “ديلي ميل” عن جامعة 
بيورديو األميركية فإن الخس���ائر الناجمة عن المرض بأميركا الوسطى 
س���تصل إلى 3.2 مليارات دوالر، وتضررت ش���ركات كبرى تشرف على 
إنتاج حصص مهم���ة من القهوة في العالم. وتهدد المش���كلة، وفق 
الصحيفة، بالقضاء على محصول البن بأميركا الالتينية بالكامل، وهي 

منتج رئيسي للمادة، مما سيؤثر على توافر البن، وسعره أيضا.
وتوض���ح الباحثة في علم الفطريات، كاثي إي���م، أن هذا المرض قديم 
ويعود إلى أكثر من قرن، لكن العلماء لم يفهموا حتى اليوم دورة حياته 

وتكمن صعوبة هذا الداء في جزيئاته الصغيرة جدا.
فضال عن ذلك، يستطيع هذا المرض النباتي مقاومة األدوية، ويحاول 
العلم���اء في يومنا هذا أن يفهموا طبيع���ة الجينات في المرض حتى 
يكبح���وا تطوره من أجل الحفاظ عل���ى توافر فنجان القهوة الذي يطبع 

حياة الماليين يوميا.

“كارثة مرضية” 
بحقول البن تنذر 

بارتفاع أسعار القهوة!

االستقالل/ وكاالت:
منذ أصبح حظر ضرب األطفال قانونا في بريطانيا عام 
2005، انقس���م اآلباء حول م���ا إذا أدى ذلك إلى تراجع 
سلوك أبنائهم، لكن دراسة جديدة أشارت إلى أن حظر 

العقاب الجسدي يجلب بالفعل فوائد للمجتمع.
ودرس باحثون في جامعة ماكجيل بمونتريال في كندا 
88 دولة حول العالم لمعرفة ما إذا كان هناك صلة بين 

عنف اليافعين واستخدام القوة البدنية.
واكتشفوا أن الدول التي تفرض حظرا تاما على الضرب 
في المنزل والمدرسة شهدت معدالت شجار بين من 
هم تحت سن 18 عاما أقل بنسبة 69% من الدول التي 

ال تحظر الضرب.
لك���ن البحث الجدي���د أظهر أنه بالنس���بة للدول ذات 
الحظر الجزئي -مثل بريطانيا- حيث يتم حظر العقاب 

البدني فقط في المدارس، كان العنف الجس���دي أقل 
بين النساء )بنسبة 56%(، لكن لم يكن له تأثير على 

عدائية الذكور.
وقال���ت الجمعية الوطنية لمنع القس���وة ضد األطفال 
إن البحث الجديد يج���ب أن يدفع بريطانيا إلى تغيير 
القانون الذي يس���مح في الوقت الراه���ن “بالتأديب 
المعق���ول” لألبناء دون أن يواجه اآلب���اء القضاء إال إذا 

تركت الصفعة أثرا.
وبحسب كبيرة مس���ؤولي الشؤون العامة والسياسات 
في الجمعية أالنا ريان فإن هذا البحث الكبير يس���لط 
الضوء عل���ى أن الدول التي تحظر العقاب الجس���دي 
عادة ما تكون فيها مس���تويات أقل من عنف الشباب، 
مما يش���ير إلى أن حظر ضرب األطفال ال يحميهم من 

البالغين فحسب، وإنما يحمي أيضا أقرانهم.

الحظــر التــام لضــرب األطفــال يقــلل العنــف فــي المجتمعــات

االستقالل/ وكاالت:
قدم رجل آلي أول أمس الثالثاء شهادة في مجلس العموم 
البريطاني أم���ام لجنة برلمانية متخصصة بالتعليم، ألول 

مرة في تاريخ هذا البلد.
وُدعي الروبوت "بيبر" لإلجابة عن بعض األسئلة البسيطة، 
التي يبدو أنه كان مبرمجًا لإلجابة عنها، أثناء جلسة حول 

الذكاء االصطناعي وتداعياته.
وعّرف الروبوت عن نفس���ه قائال: "اس���مي بيبر، أنا روبوت 

مقيم في جامعة ميدلسكس".
وردا على س���ؤال ح���ول م���ا إن كان #الذكاء_االصطناعي 
سيحّل محّل الذكاء البشري أو سيتفّوق عليه، قال مطمئنًا: 
"الروبوتات لها دور مهم، لكن ال غنى عن المقدرات البشرية 

في مجال تصميم التكنولوجيا.
وأضاف "سنبقى بحاجة إلى أشخاص يبحثون عن األفكار 
ويفّكرون أوس���ع من التقس���يمات المعتادة". وبعد إنهاء 
المداخلة، حض���ر "بيبر" االجتماع البرلماني إلى آخره، لكنه 
لم يدل بأي رأي بل اكتفى بالسماع وااللتفات للمتحاورين.

االستقالل/ وكاالت:
تقدم مجلة "بي سي فيلت" األلمانية بعض النصائح 
واإلرش����ادات للحفاظ على س����عة البطاريات اإلضافية 
"باور بانك"، واالحتف����اظ بحالتها المثالية ألطول فترة 

ممكنة.
وأوضح���ت المجل���ة أنه يج���ب الحفاظ على حالة ش���حن 

البطارية اإلضافية بنسبة تتراوح بين 30 و %70.
وإذا فاقت النسبة 70% فال يجوز مواصلة شحن البطارية، 

قبل خفض نسبة الشحن.
وإذا انخف���ض ش���حن البطاري���ة عن 30%، يجب ش���حن 
البطارية فترًة أطول وبدرجة كافية، بدل الش���حن لفترات 
قصيرة فقط، باإلضافة إلى تفريغ شحنة البطارية بشكل 
كام���ل مرة واحدة في الش���هر، قبل إعادة ش���حنها تمامًا، 

للحفاظ على إلكترونيات الشحن.
وال يجوز تع���رض البطارية اإلضافية "ب���اور بانك" لحرارة 
تفوق 40 درجة مائوية، أو البرودة الشديدة، التي تقل عن 

-10 درجات مئوية.

روبوت يقدم 
شهادة أمام 

البرلمان البريطاني

نصائح ذهبية 
للحفاظ على 

بطاريات »باور بانك«

لذاكرة أفضل.. عليك بالمشي وركوب الدراجة

االستقالل/ وكاالت:
بحسب دراسات س���ابقة تحس���ن التمارين الرياضية والنشاط البدني 
ق���درة الدماغ على التذّكر والتفكير، وتقلل خطر االكتئاب، لكن ما تأثير 
الجلوس والوقوف والمش���ي وركوب الدراجة على الدماغ؟ هذا ما حاولت 
دراسة ألمانية جديدة استكش���افه، وتبين أن نشاط الذاكرة يكون في 

أفضل حاالته أثناء ركوب الدراجة والمشي.
وقد وجدت الدراس���ة أن المش���ي 4 آالف خطوة يوميًا يحسن من نشاط 
الدماغ، وأن الوصالت العصبية بين مناطق الدماغ واألجزاء المسؤولة عن 
التذّكر تكون في أفضل حاالتها أثناء ممارس���ة تمارين األيروبك التي 
تكون وضعية الجذع فيها مستقيمة ألعلى مثل ركوب الدراجة الثابتة.

وتمت مقارنة نشاط الدماغ أثناء المشي وركوب الدراجة بنشاطها أثناء 
الجلوس أو الوقوف، وتبين أن النش���اط ال يك���ون في أفضل حاالته في 

كلتا الوضعيتين.
ووفقًا للدراس���ة التي أجريت في جامعة ميونخ وُنش���رت في "بريتش 
جورنال أوف س���يكولوجي" يكون نشاط الذاكرة في أفضل حاالته أثناء 
تمارين األيروبك والمش���ي وليس بعدها، لكن لألسف تم تصميم بيئة 

العمل الحديث ليكون اإلنسان جالسًا!
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غزة / عبدالله نصيف:
تتواص���ل بطولة دوري القدس الممتاز ألندية قطاع غزة بنجاح ، بعد 
اتفاق اتحاد كرة القدم و األندية الغزية على مواصلة مرحلة الذهاب 
دون راعي للفرق ، و تنطلق لقاءات األس���بوع السابع من الدوري ، على 
مدار ثالث أيام ، و ستش���هد هذه الجولة قم���ة من االثارة و الندية و 
القتال على حصد الثالث نق���اط ، أبرزها قمة خانيونس بين االتحاد 
و الش���باب . و تفتتح الجولة يوم السبت بلقاءين ، األول يستضيف 
شباب جباليا ضيف ثقيل متصدر الترتيب خدمات رفح ، ثوار الشمال 
يمني النفس من الفوز و اعتالء الصدارة و اسقاط األخضر عن القمة .

و عل���ى ملعب اليرموك بغ���زة ، هالل غزة صاحب الخس���ارة الثقيلة 
بخماسية نظيفة األسبوع المنصرف أمام الشجاعية ، يسعى لتعديل 
المسار على حساب الجريح نادي الصداقة الذي يبحث عن فوز يغير 

ترتيبه بالجدول .
و تس���تكمل لقاءات األسبوع يوم األحد بلقاء وحيد ، قمة لقاءات هذا 
األس���بوع ، و الذي س���يجمع بين اتحاد خانيونس و شباب خانيونس 

على استاد خانيونس الرياضي جنوب القطاع .
درب���ي خانيونس خارج التوقعات ، كل فري���ق يبحث عن الفوز الذي 

يعتبر كبطولة خاصة ، بعيدا عن حصد الثالث نقاط .
و تختتم الجولة يوم االثنين بثالث لقاءا .فعلى ملعب الدرة ، تنفيذا 
لعقوبة اتحاد كرة القدم بحق اتحاد الشجاعية ، يلتقي المنطار بعميد 
األندية الغزية غزة الرياضي .يس���عى الشجاعية لمواصلة الصحوة و 

العميد للخروج من الكبوة .
و في اللقاء الثاني على اس���تاد خانيونس تنفيذا للعقوبة الموقعة 
على خدمات الشاطئ ،يلتقي البحرية بالزعيم شباب رفح ، و كل فريق 

عينه على حصد ال3 نقاط و مواصلة االنتصارات .
و عل���ى ملعب بيت حانون ، يطير خدم���ات خانيونس لمواجهة بيت 

حانون األهلي في لقاء ال يقبل القسمة على اثنين .
كالهما يبحث عن الفوز و التقدم خطوة على سلم الترتيب .

هذا و س���تقام جميع لقاءات هذا األسبوع في تمام الساعة الثالثة و 
النصف بتوقيت غزة

 لقاءات حا�سمة بانطالق 
الأ�سبوع ال�سابع من دوري القد�س 

لندن/ االستقالل: 
يتجه ن���ادي تشيلس���ي اإلنجلي���زي لتقديم 
عرٍض مغ���ٍر لالعب���ه البلجيكي إدي���ن هازارد، 
به���دف تمديد عقده، ومن���ع انتقاله إلى ريال 
مدريد الذي سعى لضمه في سوق االنتقاالت 

الصيفي الماضي.
ونقلت صحيف���ة “صن” البريطانية عن بروس 
باك رئيس تشيلسي قوله، إن النادي اللندني 
س���يقدم عقًدا لهازارد في محاولة إلبقائه على 
ملعب ستامفورد بريدج، ومنع انقاله إلى ريال 

مدريد.
وتغزل هازارد بريال مدريد واعترف قبل أيام أن 
ريال مدريد هو حلم حياته، وأنه أفضل ناٍد في 
العالم، وهو ما أث���ار التكهنات باقتراب رحيل 
الالعب إلى سانتياغو برنابيو، رغم أن عقده مع 

البلوز يمتد حتى العام 2020.
ونجح تشيلس���ي في اإلبقاء على ه���ازارد في 
سوق االنتقاالت الصيفي الماضي، بعدما طلب 
الحصول على 200 مليون يورو، للسماح لالعب 
باالنتقال على ريال مدريد وهو ما رفضه الفريق 

الملكي.
وتعهد بروس باك بأن تشيلسي سيفعل كل 
ما بوس���عه إلبقاء هازرد، وقال: “نريد أن يبقى 

وسنفعل ما علينا القيام به إلغرائه بالبقاء”.

كتالونية/ االستقالل: 
فجرت صحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية مفاجأة 
قوي����ة عن رغبة البرازيلى نيمار دا س����يلفا نجم باريس 
سان جيرمان الفرنسى فى العودة مجددًا إلى صفوف 
برش����لونة. وأش����ارت الصحيفة إلى أن إدارة برش����لونة 
اإلسبانى تلقت رس����الة من »نيمار« مفادها العودة من 
جدي����د إلى كامب نو بعد الرحي����ل عن صفوف الفريق 
الكتالونى فى انتقاالت يونيو 2017 إلى نادى العاصمة 
الفرنس����ية فى صفقة القرن التى بلغت قيمتها 222 
ملي����ون ي����ورو. وأوضح����ت الصحيفة أن نيم����ار أجرى 
اتصاالت هاتفية بمس����ئولى برشلونة أخطرهم فيها 
باس����تعداده للعودة إلى صفوف البارسا والرحيل عن 
سان جيرمان. رحبت إدارة فريق برشلونة بعودة النجم 
البرازيل����ى مجددًا إل����ى صفوف البلوجران����ا بالرغم من 
علمها بصعوبة إتمام الصفقة. وأضافت الصحيفة أن 
برشلونة وضع عدة شروط للموافقة على طلب البرازيلى 
نيمار وهى تقديم تضحيات من أجل إتمام عودته من 
جديد على رأسها خفض قيمة راتبه السنوى ونسبته 
ف����ى حقوق الرعاية. كما يجب على نيمار االعتراف علنًا 
أنه يريد العودة إلى كامب نو من جديد، والضغط على 
إدارة باريس سان جيرمان للسماح له بالرحيل، واإلعالن 
عن ذلك فى كل وس����ائل اإلعالم وحل القضية الدائرة 

بين الطرفين فى القضاء.

نيمار يطلب 
العودة وبر�سلونة 
ي�سع �سروطا قا�سية

منعا لنتقاله لريال 
مدريد.. ت�سيل�سي يح�ّسر 

عر�سا �سخما لهازارد

االستقالل/ وكاالت: 
يرغب نادي برش���لونة اإلسباني في الحصول على 
خدمات البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول 
اإلنجليزي، خالل فترة االنتقاالت الشتوية القادمة، 
ليح���ل بدياًل للويس س���واريز الذي ش���ارف على 

الرحيل أو التزام مقعد البدالء بسبب تقدم عمره.
كش���فت صحيف���ة »آس« اإلس���بانية، أن فيليبي 
كوتينيو العب الفريق الكتالوني وزميله بمنتخب 
البرازي���ل، يس���اعد إدارة البلوجرانا  من أجل الظفر 
بخدمات الالعب، حيث أشارت إلى أنه من المتوقع 
أن يحاول كوتينيو إقناع موطنه من أجل االنتقال 

للعب داخل »كامب نو«.
وأش���ارت الصحيفة، إلى أن جماهير ليفربول أبدت 
اعتراضًا ش���ديدًا على محاوالت برش���لونة لخطف 
فيرمينيو كما حدث مع كوتينيو الموسم الماضي، 
ولك���ن لن يحول ذل���ك دون اكتم���ال المفاوضات 

بنهاية الموسم الحالي.

"بر�سلونة" يرغب 
يف �سم جنم ليفربول  احلداد يرتبع على عر�س 

هدايف اجلولة ال�ساد�سة
غزة/ االستقالل: 

ترب���ع نجم االهل���ي الفلس���طيني الالعب محم���د الحداد 
عل���ى صدارة هدافي دوري الدرج���ة االولي لكرة القدم في 
المحافظ���ات الجنوبي���ة ، بع���د نهاية مباريات االس���بوع 
الس���ادس ، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف بالشراكة مع 

عاهد ابو مراحيل العب نادي الزيتون .
و قاد الحداد االهلي الفلسطيني لتحقيق انتصار عريض 
على ضيفه التفاح الرياضي بخمسة اهداف مقابل هدف 
واحد في إطار الجولة السادسة من دوري الدرجة االولي لكرة 
القدم . و سجل الحداد اول سوبر هاتريك في البطولة امام 
التف���اح الرياضي ، و يعتبر الحداد احد ابرز هدافي الدرجة 
االولي و سجل الحداد الموسم الماضي مع خدمات المغازي 
10 اهداف ، محتال المركز الثالث على الئحة الهدافين في 

الموسم الماضي .

دوري الدرجة االوىل
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الشهيد »صدام شالش«، والذي استشهد متأثرًا بجراحه برصاص قوات 
االحتالل في الصدر، بمستشفى اإلندونيسي شمال القطاع.

يذكر، أّن الش���هيد شالش هو شقيق الشهيد شريف الذي استشهد 
خالل مسيرات العودة المستمرة.

وشن جيش االحتالل اإلسرائيلي، سلسلة غارات بحسب الجيش  طالت 
20 هدفًا في مناطق متفرقة من القطاع،و أسفرت عن استشهاد شاب 

وإصابة  عدد اخر بجراح مختلفة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وجاء القصف، بعد س���اعات على إطالق صاروخ من قطاع غزة، وسقوطه 

على منزل في مدينة بئر السبع، وفق ما أعلن الجيش اإلسرائيلي.

بيت لحم/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس األربعاء، األسير المحرر رزق علي خضر صالح )54 
عاما(، أثناء تواجده في أرضه بمنطقة »العبس���ية“ غرب بلدة الخضر جنوب محافظة بيت 

لحم، وفقا لمنسق لجنة مقاومة الجدار واالستيطان في البلدة أحمد صالح.
وأمضى األسير صالح 21 عاما في سجون االحتالل، وأفرج عنه في صفقة العام 2012.

جماهري �شمال القطاع..

االحتالل يعتقل 
الصحفي المقدسي 

أمجد عرفة

»االئتالف المدني« يدعو الحكومة إلرجاء تنفيذ قانون الضمان االجتماعي

القدس الدولية تدعو للتعامل بـ »حزم ووضوح« مع تسريب العقارات

االحتالل يهدم منشأة سكنية وُيزيل خيمتين جنوب الخليل

اإلذاعة العبرية: مصر نقلت رسالة لـ »تل أبيب« من حماس 

 االحتالل يعتقل أسيرًا 
محررًا من بلدة الخضر

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي أم���س األربعاء، المصور 
الصحف���ي أمجد عرفة من حي رأس العامود في بلدة س���لوان 

جنوب المسجد األقصى المبارك.
وذكر رئيس لجنة أهالي األس���رى والمعتقلين المقدسيين 
أمجد أبو عصب أن قوات االحتالل اعتقلت الصحفي عرفة عقب 

اقتحام منزله وتفتيشه ومصادرة بعض المقتنيات منه.
وكانت قوات االحتالل استدعت واعتقلت الصحفي عرفة عدة 
مرات، ومنعته من السفر خارج فلسطين، وأبعدته عن المسجد 

األقصى لفترات مختلفة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
طالبت مؤسس���ة القدس الدولي���ة، بالتعامل ب� »حزم 
ووضوح وسرعة« مع تسريب عقار جودة الحسيني في 
عقبة درويش شمال المسجد األقصى المبارك بمدينة 

القدس المحتلة.
ودعت المؤسس���ة ف���ي بيان لها ام���س األربعاء، إلى 
حماية عقارات القدس ابتداًء من تطبيق وثيقة »عهد 

القدس« وميثاقها على الضالعين في التسريب.
وأش���ارت إلى أن الجمعيات االس���تيطانية استغلت 
مس���احة الخالف والتنازع بين السلطة الفلسطينية 

وفادي السالمين .. وتمكنت من النفاذ إلى العقار«.
وأردفت: »مرًة أخرى تدفع القدس ثمن التنازع والصراع 
الداخلي، وهذه الخسارة الكبرى في عقار عقبة درويش 
ال بد أن تش���كل صدمة يقظة لجميع األطراف لتأكيد 

وحدة الموقف في مواجهة العدو األوحد«.
وأضاف���ت »القدس الدولية«، ب���أن الحقيقة في هذه 
القضية »واضحة وليست غائبة، وال ضبابية، وإن كانت 

فيها أجزاء ناقصة تحتاج إلى استكمال«.
وقالت إن عائلة أديب جودة الحس���يني قد تساهلت 

في بيع عقارها بعي���ًدا من أعين المرجعيات الدينية 
والعش���ائرية واألوق���اف، وبعيًدا من بع���ض الورثة 
أصح���اب الحقوق فيه، »وكان���ت مندفعة لبيعه رغم 

إدراكها للمخاطر المحيطة ببيعه«.
وش���ددت عل���ى أن »األج���زاء الناقصة م���ن الصورة، 
ينبغي على لجنة التحقيق التي ش���كلتها الس���لطة 
الفلس���طينية أن تكملها«، منبهة إل���ى أن التحقيق 
ال ب���د أن يتطرق لموقف بقي���ة الورثة في عقار جودة 
الحس���يني وإمكاني���ة اس���تخدام ع���دم موافقتهم 

كمنطلق السترجاع العقار.
واس���تدركت: »ن���درك جميًع���ا هشاش���ة موق���ف 
الس���لطة الفلس���طينية تجاه العق���ار نتيجة تأجيل 
قضي���ة القدس، والبنود الت���ي تلزمها بعدم معاقبة 

المتواطئين مع الصهاينة«.
وأكد البيان، أن الحد األدنى المطلوب هو أن يستكمل 
التحقي���ق األجزاء الناقص���ة من الص���ورة، وأن تعزز 
الس���لطة وتدعم ما يتخذه المجتمع المقدس���ي من 

إجراءاٍت بحق الضالعين في هذه الجريمة.
وحذرت المؤسس���ة، السلطة الفلسطينية أّنها »على 

محّك المصداقية« في هذه القضية بعد فشلها في 
إعالن أي نتيج���ة واضحة في كل قضايا التس���ريب 
السابقة، وهذا ما يبعث على التشكيك بجدية السلطة 

في الوصول إلى نتائج حقيقية في هذه القضية«.
وبّينت أن دور عشائر القدس ووجهائها »بأن يسهموا 
من موقعهم في إج���راءات اجتماعية وقائية تجعل 
لوجهاء العائ���الت وللمرجعيات الديني���ة واألوقاف 

حضوًرا ومعرفًة مسبقة بكل عمليات البيع«.
وأك���دت أن الطريق ه���و تطبيق بن���ود وثيقة عهد 
الق���دس وميثاقها التي وقعت في األول من حزيران/ 
يوني���و 2016، بحضور قادة المجتمع المقدس���ي من 

مختلف الفئات.
ونبهت إلى ضرورة اعتماد المقدسيين الوقف العام 
والذري وس���يلة أساس���ية لتداول منفعة العقارات. 
مضيفة: »سجل األوقاف اإلس���المية في القدس هو 
السجل الوحيد المحفوظ بأيٍد عربية لهذه العقارات«.

واس���تطردت القدس الدولية في بيانها: »فإننا ندعو 
إلى ت���داول العق���ارات عبره، أو من خالل اس���تئجاره 

وتأجيره حماية للقدس وهويتها«.

الخليل/ االستقالل: 
هدمت آليات االحتالل »اإلس���رائيلي«، امس األربعاء، 
منشأة سكنية، وأزالت خيمتين جنوب الخليل جنوب 

الضفة المحتلة.
ووفق مصادر محلية؛ فإن آليات االحتالل اإلسرائيلي، 
هدمت منش���اة س���كنية )بركس م���ن الصفيح(، في 
منطق���ة »غوين« قرب بلدة »الس���موع« جنوب مدينة 
الخليل، للمواطن عبد المنعم حوامدة بذريعة إقامتها 

دون ترخيص.
كما اقتحمت قوات االحتالل، قرية »سوسيا« بمنطقة 
مس���افر يطا جنوبي مدينة الخليل، وأزالت خيتمين 

يقطن فيهم���ا المواطن خضر النواجعة وصادرتهما، 
وه���ي المرة الثالثة التي ت���زال فيها الخيمتان خالل 

المدة الماضية.
وهدمت آليات االحتالل منزاًل للمواطن محمود شحادة 
أب���و طه، في منطقة »خلة الم���ي« بيطا جنوب الخليل 
وه���و مكون من طابقين وقيد اإلنش���اء بذريعة البناء 

دون ترخيص.
وتتعرض قرية »مسافر يطا« والمناطق المحيط بها، 
منذ عدة س���نوات لحمالت »إس���رائيلية« متصاعدة 
ف���ي محاول���ة لط���رد الفلس���طينيين وتهجيره���م 
واالس���تيالء على هذه المواقع االستراتيجية لصالح 

االستيطان اليهودي في المنطقة، خاصة أنها محاطة 
بالمستوطنات اليهودية من جميع الجهات. 

وتالح���ق قوات االحتالل الس���كان هن���اك عبر هدم 
خيامهم وبركس���ات الحيوانات، وكذلك مصادرة كل 
ما يصلهم من تبرعات سواء من الفلسطينيين أو من 

دول االتحاد األوروبي.
وأغلقت قوات االحتالل اول أمس جميع الطرق المؤدية 
إل���ى القرية، في محاولة لمنع الس���يارات من الوصول 
إليها، وبالتال���ي التضييق عليهم أكثر في الحصول 
على المس���اعدات أو إيصال أغراضهم بس���هولة إلى 

أماكن سكناهم. 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت إذاع���ة »كان« العبري���ة، أن حركة حم���اس أبلغت 
الوف���د المصري الذي زار غزة مؤخ���رًا، أنه في حال واصلت 
»إسرائيل« التصعيد واستأنفت هجماتها، فإن الحركة لن 

تقف مكتوفة األيدي إزاء ذلك.
ووفًقا لموقع »عكا« المختص بالش���أن العبري، فقد نقلت 

اإلذاعة اإلسرائيلية عن مصدر فلسطيني، أن حماس قالت 
لمصر، إنها معنية بوقف إطالق النار مع »إس���رائيل« في 
غزة، من أج���ل وقف التصعيد الحال���ي، لكنها »لن تقف 

مكتوفة األيدي في حال قصفت غزة الليلة«.
وأك���دت اإلذاعة العبري���ة، أن مصر نقلت رس���الة حماس 
إلى »إس���رائيل«، وأن الحركة تنتظر الرد. وكانت الطائرات 

اإلسرائيلية شّنت سلس���لة غارات صباح امس على قطاع 
غزة أس���فرت عن استش���هاد مقاوم وإصاب���ة آخرين، في 
أعقاب س���قوط ُأطلق من القطاع وسقط على منزل في بئر 
السبع المحتّلة. وعقب زيارته لغرفة قيادة غزة في جيش 
االحتالل عصر امس، توّعد رئيس حكومة االحتالل بنيامين 

نتنياهو بالرّد بقوة على إطالق الصواريخ من غزة.

العثور على بالون حارق 
جنوب »تل أبيب«

»فلسطينيات« تعقد 
تدريبًا جديدًا لمناظرات 

طلبة الجامعات

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذك���ر موقع 0404 العبري المقرب من جيش االحتالل اإلس���رائيلي 
أمس األربعاء، أنه تم العثور على بالون حارق محمل بجسم مشبوه 
عند تقاطع »نيش���اريم« جن���وب مدينة »تل أبيب« وس���ط الكيان 

اإلسرائيلي.
وأوضح الموقع االلكتروني أن طواقم المتفجرات توجهت إلى مكان 

سقوط البالونات والجسم المشبوه للتعامل معه.
ولم يشر الموقع إلى المكان الذي أطلق منه البالون سواء من الضفة 

الغربية أو قطاع غزة.
وقبل يومين، كش���فت المراسلة العس���كرية لإلذاعة اإلسرائيلية 
العامة ع���ن ازدياد المخاوف لدى الجيش اإلس���رائيلي من امتداد 

المظاهرات واالحتجاجات والعمليات للضفة الغربية المحتلة.
وأش���ارت المراس���لة كرميال منيه إلى أّن انتقال ظاه���رة البالونات 
المش���تعلة إلى الضفة الغربية المحتلة والعمليات األخيرة وبينها 
عملي���ة قتل مس���توطنين اثنين ف���ي مجمع »ب���ركان« الصناعي 
االس���تيطاني وعملية الطعن عند حاجز حوارة األس���بوع الماضي 
في مدين���ة نابلس تعّزز مخ���اوف الجيش من احتم���االت امتداد 
المظاه���رات والفعالي���ات االحتجاجية ضد االحت���الل، إلى أراضي 

الضفة الغربية المحتلة أيًضا.
في حين وصف���ت صحيفة »يديعوت أحرون���وت« العبرية وصول 
بالونات مش���تعلة إلى مناطق »بيت يام« و«ريش���ون ليتس���يون« 
و«موديعين« وجفعات زئيف« وس���ط الكيان اإلسرائيلي ومناطق 

بالضفة والقدس بالحدث الخطير.

غزة/ االستقالل: 
شرعت مؤّسسة فلسطينّيات أمس األربعاء، بعقد برنامجها التدريبي في 
قطاع غّزة للدورة الجديدة في برنامج مناظرات فلسطين بمشاركة عشرات 

من طلبة الجامعات الفلسطينّية.
ويأت���ي البرنام���ج ضمن مش���روع »التمكين المجتمعي للش���باب« الذي 
تنفذه فلسطينيات منذ ست سنوات بالتعاون مع مؤسسة »أولف بالما« 

السويدية.
ويتضمن التدري���ب تعريًفا بمفهوم المناظ���رة وأهميتها وكيف يتم 
تفكي���ك المقولة ووضع اس���تراتيجية المناظرة وبن���اء الحجج والتفنيد 

انطالًقا من طرح أمثلة وإثباتات منطقية.
وتناول أيضًا أهمية وتعريف المناظرات كونها مدخال للحوار القائم على 
احت���رام اآلخر وحق االختالف في الرأي، إضافة إلى عناوين حول االتصال 
والتواصل وتعريفات عامة حول االس���تناد للدليل، والهيكل التنظيمي 

للمناظرة، واليات البحث عن المعلومات.
وافتتحت التدريب مسؤوله مكتب فلسطينيات في قطاع غزه منى خضر 
بالحديث عن المؤسس���ة وأهمية المناظرات في صقل قدرات الش���باب 
الحواري���ة والعمل في إطار الفريق وتعزيز مهارات االس���تماع واالنصات 

لدى الشباب واهميه احترام التنوع والتعدد واالختالف.
وتش���ارك في دوري الجامعات لهذا العام كال من: الجامعة اإلس���المية، 
وجامع���ة األقصى، وجامعة األزهر، وجامعة الق���دس المفتوحة، والكلية 

الجامعية للعلوم المهنية والتطبيقية، إضافة الى جامعة غزة.
ويهدف التدريب –وفق بيان فلسطينيات- إلى تعميق فكرة المناظرات 
بين طلبة الجامعات، وصواًل إلى تحقيق الهدف األس���مى وهو أن تشكل 

قاعدة شبابية تهتم بالمناظرات وتجيد خوضها داخل الجامعات.

رام الله/ االستقالل: 
أكد االئتالف المدني لتعزيز الس���لم األهلي وسيادة 
القان���ون أمس األربعاء، ضرورة إرج���اء حكومة الوفاق 
تنفي���ذ قانون الضم���ان االجتماعي إل���ى حين إجراء 

التعديالت التي تبدد مخاوف المواطنين.
ودعا االئتالف ف���ي بيان وصل »االس���تقالل رئيس 
الحكومة رامي الحم���د الله إلى مراجعة قراره القاضي 

بتطبيق القانون مع نهاية أكتوبر الجاري.
وطالب بتمكين المواطنين من التعبير عن مخاوفهم، 
وهموهم في ظل حوار بّناء يفضي الى أوسع ضمانة 
ش���عبية وجماهيرية لتطبيق القانون، والرقابة على 

الياته التنفيذية.
وأكد االئتالف ضرورة إيجاد صيغة تشاورية تشاركية 
قادرة على ضمان مش���اركة أكبر ش���ريحة ممكنة من 
المجتمع الفلسطيني في إطار والية القانون للمشاركة 

في تنقيح وعالج المواد التي يراها الجمهور مجحفة 
بحقوقه، وتأجيل تطبيق القانون الى حين استكمال 

تلك المشاورات، واالليات التنفيذية ذات العالقة.
وش���دد على أن مخ���اوف الجمهور الت���ي دفعتهم 
للن���زول إلى الش���ارع للتعبير عنه���ا، إنما هي ضابط 
لعالقة المواطن بهيئات���ه التمثيلية، ويجب العمل 
عل���ى تبديدها بالطرق المدنية الت���ي تعبر عن وعي 
الفلس���طيني بقضاياه وال يجب االس���تخفاف بها او 
التقليل من ش���أنها، أو االس���تهتار بها بأي طريقة 

كانت.
وق���ال االئتالف إن���ه »ليس لديه ش���ك ب���أن وجود 
القانون يش���كل جذًرا راسًخا من جذور بناء مؤسسات 
الدولة، وأن شراكة المكونات المختلفة في بنية تلك 

المؤسسات هي واجب على كل فلسطيني«.
وذكر أن »انجاز القانون بالطريقة التي تلبي احتياجات 

الفلسطينيين تؤس���س لفرص نجاح أعلى لتطبيقه، 
وتحتم على كل فلسطيني حماية ذلك القانون كونه 

استحقاقًا وطنيًا ومحل إجماع« حسب البيان.
ودع���ا االئتالف إل���ى »وقف كافة أس���اليب االقصاء، 
والتخوين، التي تصدر هن���ا وهناك، والتي تحد من 
قدرة المواطنين على التعبير عن آمالهم وتطلعاتهم 
المشروعة في قانون يمس لقمة عيشهم، وكرامتهم، 
وتضع المجتمع الفلس���طيني ف���ي حالة اصطفافية 
المجتمعية  المكون���ات  واس���تقطابية يواجه فيها 

المختلفة أطرهم التمثيلية«.
واحتش���د السبت، اآلالف من العمال والموظفين على 
دوار المنارة برام الله وس���ط الضفة الغربية المحتلة، 
رفًضا لقانون الضم���ان االجتماعي بصيغته الحالية، 
مطالبين بإجراء تعديالت تناس���ب وضع العمال في 

فلسطين.
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ن�صال وهبة النخالة �صقيقان من غزة يعمالن داخل ور�صة ل�صناعة االنتيكا يف مدينة غزة      ) ت�صوير/ حممود عجور (

طوكيو/ االستقالل: 
انتشرت في المدارس اليابانية ومؤسسات العمل، مؤخًرا، دروس من نوع 

خاص يقوم بها “مدرسو البكاء”.
ويرى المسؤولون أن دروس البكاء تساعد على تخفيف الضغط والحفاظ 
 The“ على الصحة العقلية للعمال والطالب على حد سواء، وفقا لصحيفة

..”Japan Times
ويالح���ظ الخبراء أن الدم���وع هي طريقة للدفاع ع���ن النفس ضد 
اإلره���اق والضغ���ط المتراكمين. ويقوم بهذه الدروس مدرس���ون 
س���ابقون مثل هيدفومي يوشيدا، الذي يس���مي نفسه “مدرس 
الب���كاء”، وإلى جانب تدريبه الطالب عل���ى البكاء يتحدث لهم عن 

فوائد هذه العملية.
ويعتقد المعلم أن البكاء يس����مح للش����خص باالسترخاء بشكل 
أكث����ر فعالية م����ن النوم والضح����ك. ووفقا له، لتحفي����ز الدموع، 
يحتاج الش����خص إلى مشاهدة األفالم الرومانس����ية واالستماع 
إلى الموس����يقى الحزينة وقراءة الكتب التي تس����اعد على البكاء 

بموضوعاتها.
وحضر أحد تدريبات البكاء 79 طالبا، وبعد مشاهدة فيلم اجتماعي مؤثر، 
كتبوا موضوعا إنش���ائيا يدفع على البكاء. وكتب أحد الطالب )17 عاما( 
ممن حضروا التدريب: “أش���عر بأنني ال يجب أن أمنع نفس���ي من البكاء 

عندما أكون بحاجة لذلك”.

اليابــان تعلــم 
مواطنيها »فن البكاء«

االستقالل/ وكاالت: 
اختفى رجل يبلغ من العمر 34 عاما من مدينة لودي 
بمقاطعة خون���ان الصينية، وبعد 12 يوما، عثر على 
س���يارته التي كان يقودها في نهر، لكن، لم يعثر 

على أي جثة فيها.
وذك���رت صحيف���ة "AsiaOne"، أن وال���دي الرجل 
الصيني اتهما زوجته بالتسبب باختفاء ابنهما الذي 
تراكم���ت عليه ديون التأمين، بس���بب تبذيرها في 

المصروف، وألنها ال تعمل لتساعد زوجها.
وفي 10 أكتوبر الجاري، قتلت زوجة الرجل الصيني 
أوالدها وانتحرت، العتقادها بأنه مات، وأوضحت في 
مذكرة كتبتها قبل انتحارها، أنها كانت خالفا لكل 
الته���م التي وجهت إليها ربة من���زل مدبرة، وكانت 
تصرف عل���ى البيت دون تبذير، وأنها كانت تجلس 
في المنزل ولم تكن تعمل ألنها كانت ترعى أطفالها 
الذين كانوا صغ���ارا جدا. وذكرت الم���رأة المكلومة 

أيضا، أنها تحب زوجها، وقد فعلت ذلك لجمع شمل 
أسرتها مع زوجها كاملة بعد الموت.

وبع���د أن علم ال���زوج المختفي بخبر م���وت زوجته 
وأوالده، س���لم نفسه إلى مركز الش���رطة. وتبين أنه 
لم يكن يس���تطيع التعامل مع الدي���ون والقروض 
المتراكمة عليه، والتي بلغت حوالي 100 ألف يوان 
)14500 دوالر(، وقرر أن يوفر المال ألس���رته بطريقة 
أخ���رى، فأمن على حياته مقابل مليون يوان وتظاهر 
بأن���ه ميت. وكان ينبغي على زوجته أن تحصل على 
التأمين، لكنها ولألس���ف لم تكن تعرف عن خطته 

أي شيء.
وت���م اعتقال الرجل الذي ل���ن يواجه عقوبة جنائية 
عل���ى األغلب، ألنه لم تثبت حادثة احتيال في مجال 
التأمي���ن، ومن غي���ر المحتمل أن توج���ه إليه تهم 
بس���بب وفاة زوجته وأطفاله ألنه لم يكن المس���بب 

المباشر لذلك.

لندن/ االستقالل:
ازداد وزن ش���ابة بريطانية بشكل كبير بعد أن نامت 
لمدة "عامين"، بسبب إصابتها بثالثة أمراض خطيرة. 

وذكرت صحيف���ة ذا ميرور، أن الفت���اة ميزي كوكلي 
لم تستطع اس���تعادة توازنها لمدة طويلة بعد وفاة 
والدها في حادث تحطم طائرة عام 2009، وش���خص 
األطب���اء حالتها آنذاك بأنها مصاب���ة بثالثة أمراض 
دفعة واحدة: التهاب الس���حايا والحصبة ووحيدات 

النواة.
ولم تخرج كوكلي عمليا من البيت منذ تلك الحادثة، 
وتوقفت عن األكل بش���كل طبيع���ي وأخذت تتناول 
رقائق البطاطا والش���وكوالتة ومش���روبات بروتينية، 
وهذا ما أدى إلى تضاعف مقاسات جسدها المختلفة.

وأوضحت الفتاة أنها لم تكن تتناول في اليوم الواحد 

آالف السعرات الحرارية، "إال أنني كنت فاقدة الوعي 
ف���ي معظم األوق���ات فلم أكد حينه���ا أقوم ببعض 
الخطوات إال كنت أخلد بعدها للنوم مباشرة. كنت آكل 

غذاء غير صحي ولم أكن أحرق هذه السعرات أبدا".
كم���ا أن كوكلي أصيبت بالدهش���ة والف���زع بعد أن 
ش���اهدت صورها من حفل زفاف أح���د أقاربها، ورأت 
كيف أصبح شكلها، وروعها ما فعلته بها وبصحتها 
ساعات النوم الطويلة التي وصلت في أغلب األحيان 

ل� 22 ساعة نوم في اليوم الواحد.
كل ذل���ك حرض كوكلي على اللج���وء إلى أخصائيي 
التغذية، الذين ساعدوها في إنقاص وزنها الذي بلغ 
آنذاك 117 كيلوغراما. ووصل وزنها بعد مدة إلى 66 
كيلوغراما، وهي اآلن تساعد أشخاصا آخرين يعانون 

من السمنة.

تزن 117 كغم.. شابة تصاب
 بالسمنة بعد أن نامت عامين!

تظاهره بالموت قتل زوجته وأوالده!

تشيانغ/ االستقالل: 
نج���ت ام���رأة م���ن الم���وت المحقق 
بأعجوبة، إثر سقوطها أول أمس في 
ح���وض مليء بأس���ماك القرش، في 
مركز تجاري بمقاطعة تشيانغ شرق 

الصين.
التقطته كاميرات  ويظهر فيديو 
مواق����ع  عل����ى  ونش����ر  المراقب����ة 
وهي  المرأة  االجتماعي،  التواصل 
تسقط في حوض أسماك القرش 
وتغوص مباشرة في الماء. وبذلت 
الم����رأة قصارى جهده����ا للخروج 
من الحوض قب����ل أن ُيهرع إليها 
اثنان من الحراس وينتشالنها من 

الحوض.
وصرح ناطق باس���م المركز التجاري 
بأن أسماك القرش في الحوض كانت 
صغي���رة ولم تش���كل أي خطر على 

حياة الم���رأة، وأن المركز التجاري لم 
يكن مفتوحًا في وقت الحادث، وكان 
العمال على وش���ك إطعام األسماك 

لذا تركوا الباب مفتوحًا.
وأض���اف الناطق بأن الم���رأة دخلت 

عن طري���ق الخطأ إلى الم���كان دون 
أن يالحظها أح���د، وأنها كانت على 
عجلة من أمرها لحضور اجتماع عمل، 
فسلكت طريقًا أدى بها للسقوط في 

الحوض.

ويتميز الحوض الذي يقع في الطابق 
الثالث من المركز التجاري تحت جسر 
مشاة، بأرضيته الزجاجية التي تتيح 
للمتس���وقين مراقبة أسماك القرش 

من خالله.

االستقالل/ وكاالت: 
كشفت لقطات مروعة عن نمو "غابة" من الفطريات داخل 

أذن مريض مصاب بعدوى فطرية "مريبة".
وتوجه الرجل، الذي لم يكشف عن اسمه، إلى مستشفى 
Hai Duong بالقرب من هانوي في فيتنام، عندما شعر 
بألم كبير ف����ي األذن، ووجد األطباء مجموعة من الجراثيم 

السوداء تنمو داخل أذنه.
وبع����د إجراء فحص دقيق، وجد األطب����اء أن الرجل مصاب 
بعدوى فطرية أو نمو ما يش����به "غابة األشجار" داخل قناة 

األذن.
وتبي����ن اللقطات المصورة أن أذن الرجل تحتوي على بقع 
سوداء في جميع أنحاء قناتها، ربما نتجت عن نمو فطري 

بسبب خطأ طبي في عالج عدوى بكتيرية سابقة.
وقال الطبيب المشرف إنه في حال إهمال اإلصابة لفترة 

طويلة، سينمو الفطر ويدمر أذن الرجل بالكامل.
ويتناقض ذلك مع ما قاله، ديفيد باودلر، أخصائي األنف 
واألذن والحنجرة في مستش����فى لندن بريدج، حيث قال: 
"إنها عدوى فطرية أصابت قناة األذن الخارجية، وعادة ما 

تكون غير مؤلمة، ولكن يمكن أن تسبب الحكة".
وتجدر اإلش����ارة إلى أن "Aspergillus" مسؤولة عن أكثر 
م����ن 75% من عدوى األذن الفطرية، التي تس����بب مرض 

القالع.
وق����ال بوديلر إنه من المحتمل أن تكون العدوى الفطرية 
ثانوي����ة، بعد أن حاول األطباء عالج ع����دوى البكتيريا في 

األذن عن طريق الفم، بدال من استخدام قطرات األذن.

كاليفورنيا/ االستقالل: 
تحقق الش����رطة في والية كاليفورنيا في صنع طالب 
بمدرس����ة ثانوية فطائ����ر من رماد جدي����ه، وتقيمها 
لمجموع����ة من زمالئ����ه. وقالت الش����رطة إن عددًا من 
الطالب في مدرسة دافينشي الثانوية في كاليفورنيا 

األمريكية، أكلوا الفطائر، الت����ي ُيعتقد أنها تحتوي 
على رماد من رفات أحد جدي الطالب المتهم.

ورغم كثرة القضايا، التي أحضر فيها الطالب فطائر 
محش���وة بمواد ممنوعة إلى المدارس، إال أنها المرة 
األول���ى التي ُيبل���غ فيها عن رماد بش���ري في هذه 

الفطائر، بحسب موقع سي بي إس سكرمنتو.
وتش���ير التحقيقات، إلى أن فطائ���ر الطالب، كانت 

حلويات قدمها ل� 9 طالب من زمالئه، على األقل.
وتعمل الشرطة على التأكد من تورط طالبين آخرين 

في هذه القضية.

»غابة فطرية« تنمو 
داخل أذن رجل!

تنجو بأعجوبة إثر سقوطها في حوض أسماك قرش جائعة 

يطعــم أصدقــاءه فطائــر مــن رمــاد جديــه


