
رام الله/ االستقالل:
أّجل���ت محكمة الع���دل العليا ف���ي رام الل���ه أمس الثالث���اء، قضية 

الموظفي���ن المحالي���ن للتقاع���د القس���ري المبكر حتى 
السادس من الشهر المقبل. وعقب قرار المحكمة اعتصم 

»الكابينت« يمنع ليبرمان من
 اتخاذ قرارات منفردة بشأن غزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت صحيف����ة »هآرت����س« العبري����ة، إن أعضاء 
المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر »الكابينت«، 
اتخذوا قرارًا يمنع ليبرمان من اتخاذ قرارات تتعلق 
بوقف إدخال الوقود والمس����اعدات اإلنسانية إلى 
قطاع غزة دون موافقة مجلس الوزراء اإلسرائيلي.

وأضاف����ت الصحيف����ة، أن أعضاء مجل����س الوزراء، 
فوجئ����وا األس����بوع الماضي بق����رار ليبرمان وقف 

إدخال الوقود والغاز إلى غزة، والذي تبناه بش����كل 
مس����تقل ومخال����ف لموقف المؤسس����ة األمنية 

والسياسية.
وبحس����ب الصحيفة، فإنه يستوجب على ليبرمان 
إجراء مناقش����ة ف����ي »الكابين����ت« والتوصل إلى 
اتف����اق، قب����ل اتخاذ ق����رار بوقف إدخ����ال الوقود 
والمس����اعدات لغزة، وذلك على إث����ر االنتقادات 

التي ُوجهت له.
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غزة / سماح المبحوح: 
لألس���بوع الثالث عل���ى التوالي م���ن عمليات البح���ث والتفتيش 
المس���تمرة ليل نه���ار م���ا زال االحت���الل اإلس���رائيلي وأجهزته 

غزة/ دعاء الحطاب:
مازالت إدارة مصلحة الس���جون اإلس���رائيلية مستمرًة بسياساتها 
واجراءاتها التعس���فية ضد األسيرات الفلسطينيات داخل سجن 

نعالوة.. مطارد
 أسقط هيبة »دولة«!

مقصلة العقوبات.. انتقام 
إسرائيلي لن يكسر إرادة األسيرات 

عشرات المستوطنين يقتحمون 
األقصى وسط قيود مشددة

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش���رات المس���توطنين المتطرفين وعناصر من مخابرات االحتالل 

اإلس���رائيلي أمس الثالثاء، المس���جد األقصى المبارك من باب 
المغاربة بحراسة أمنية مشددة. وأغلقت شرطة االحتالل الساعة 

القدس المحتلة / االستقالل: 
أعلنت ف���رق اإلطف���اء واإلنقاذ اإلس���رائيلية مس���اء الثالثاء عن 
متابعتها الندالع خمس���ة حرائق في غالف غزة نتيجة س���قوط 

رام الله / االستقالل:
يس���تمر األس���ير خضر عدنان في إضراب���ه المفتوح عن 
الطع���ام لليوم 53 عل���ى التوالي رفض���ًا العتقاله، وذلك 

بالرغ���م من ظه���ور عالمات خطي���رة علي���ه كتقيؤ الدم 
وازرقاق في إحدى عينيه. وأكد نادي األسير 
الفلس���طيني في بيان صحف���ي، أن عدنان 

خضر عدنان يستمر بإضرابه لليوم الـ53 ويتقيأ دمًا
غزة/ االستقالل:

ح���ذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من خطر يداهم حياة 
مرضى غس���يل الكلى في المستش���فيات. وأكدت وزارة 

الصحة خالل مؤتمر صحفي بمستش���فى الش���فاء، نفاد 
ع���دد كبير من أرص���دة ال���دواء المخصصة 
لمرضى الكل���ى وزارعيها. وقال���ت : "تزداد 

صحــة غــزة: حيــاة مرضــى الكلــى فــي خطــر

البطش:  تم التوصل لحل وسط 
لموظفي األونروا المفصولين

غزة/ االستقالل:
 قال���ت نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب ف���ي وكالة الغوث آمال البطش: 

إنه تم التوصل إل���ى اتفاقية لحل أزمة موظفي »االونروا«، الذين 
جرى فصلهم قبل عدة أش���هر. وأضاف���ت البطش في تصريح 

»العليا« في رام الله تؤجل 
قضية المحالين للتقاعد القسري

5 حرائق بمستوطنات »غالف 
غزة« بفعل بالونات حارقة

دير البلح/ اال�ستقالل: 
الفل�سطيني��ة  ال�سح��ة  وزارة  اأعلن��ت 
ا�ست�س��ه�د فتى فل�س��طيني مت�أث��رًا بجراح 
اأ�سيب به� م�س���ء اأم�س الثالث�ء �سرق دير 

البلح و�سط قط�ع غزة. وق�لت الوزارة يف 
ت�سري��ح مقت�سب م�س���ء اأم���س: اإن الفتى 
منت�س��ر الب���ز )17 ع�م��ً�( ارتق��ى بع��د 
�س�ع�ت من اإ�س�بته بجراح ب�لغة �سرق دير 

البلح. وك�ن قد اأ�سيب �ستة مواطنني، م�س�ء 
اأم�س خالل مواجه���ت  اندلعت ب�لقرب من 

بواب��ة »النم��ر« �سرق دي��ر البلح 
و�سط قط�ع غزة.

شهيد وإصابات برصاص االحتالل شرق دير البلح
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قيادات وكوادر نسائية تدعم مبادرة 
النخالة وتطالب بإنهاء االنقسام

االحتالل يشرع بمصادرة 
صالحيات وكالة »أونروا« في القدس

االحتالل يعتقل صيادين في 
 بحر غزة ويصادر قاربهما

غزة/ االستقالل:
أكدت قيادات نس���وية، وممثالت عن القوى الوطنية واإلسالمية واالتحادات 

النس���ائية، دعمها لمبادرة جسر العبور التي أطلقها األمين العام 
لحرك���ة الجهاد اإلس���المي د. زي���اد النخالة، داعي���ات  لتطبيقها 

مصادر: إلغاء زيارة وزير 
المخابرات المصرية لغزة

 )APA images(               لق�ء قي�دة اجله�د االإ�سالمي مع جل�ن املراأة واالحت�دات الن�س�ئية يف غزة اأم�س
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القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عشرات المس���توطنين المتطرفين 
وعناصر من مخابرات االحتالل اإلس���رائيلي 
أمس الثالثاء، المسجد األقصى المبارك من 

باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة.
وأغلقت ش���رطة االحتالل الس���اعة الحادية 
عشر صباًحا باب المغاربة، عقب انتهاء فترة 
االقتحامات الصباحي���ة لهؤالء المتطرفين 
اليهود وتوفي���ر الحماية الكاملة لهم أثناء 

تجولهم في باحات األقصى.
العام���ة واإلعالم  العالقات  وأفاد مس���ؤول 
بدائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة 

ف���راس الدبس، بأن 57 مس���توطًنا و22 من 
عناص���ر المخابرات وش���رطة االحتالل و50 
مرش���ًدا يهودًيا اقتحموا المسجد األقصى، 

ونظموا جوالت استفزازية في باحاته.
وتخلل هذه االقتحامات تقديم ش���روحات 
للمس���توطنين ع���ن "الهي���كل" المزعوم، 
باإلضافة إلى محاوالت ألداء طقوس وشعائر 

تلمودية في األقصى.
التضيي���ق  االحت���الل  ش���رطة  وواصل���ت 
على دخ���ول المصلين للمس���جد األقصى، 
واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية عند 

األبواب.

وتوافد عش���رات المصلين من أهل القدس 
والداخل الفلسطيني المحتل إلى المسجد 
منذ صباح أمس، وتوزعوا على حلقات العلم 
وقراءة القرآن الكري���م، وتصدوا القتحامات 

المستوطنين واستفزازاتهم المتواصلة.
ويتعرض المس���جد األقصى يومًيا )عدا 
الجمعة والس���بت( لسلس���لة انتهاكات 
واقتحام���ات م���ن قب���ل المس���توطنين 
والجماع���ات اليهودي���ة المتطرفة وعلى 
فيم���ا  ومس���ائية،  فترتي���ن صباحي���ة 
تتضاعف أعداد المقتحمين خالل األعياد 

اليهودية.

غزة/ االستقالل:
اعتقل���ت بحرية االحتالل اإلس���رائيلي أمس الثالثاء صيادين اثنين ف���ي بحر بلدة بيت الهيا 
شمالي قطاع غزة.  وأفاد مسؤول اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر، " أن بحرية االحتالل اعتقلت 
الصيادين عوض نافذ السلطان، وأحمد عماد صيام، وصادرت مركبهم )حسكة مجداف(، أثناء 
إبحارهم لمس���افة 2 ميل بحري.  لفت إل���ى أن زوارق االحتالل أجبرت صباح أمس المراكب على 
الصيد في حدود ثالثة أميال بحرية، بخالف ما أعلنت عنه سلطات االحتالل أول أمس عن توسيع 

المساحة إلى ستة أميال.
ويتعرض الصيادون الستهداف متكرر من بحرية االحتالل؛ باالعتقال أو إغراق مراكبهم وإطالق النار عليها، 

في خرٍق لتفاهمات اتفاق التهدئة الذي أبرم بين الفصائل و"إسرائيل" برعاية مصرية صيف عام 2014.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
شنت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس الثالثاء، 
حملة مداهمات واعتقاالت في مناطق متفرقة من 

الضفة الغربية المحتلة.
وأعل���ن الناطق بلس���ان جيش االحت���الل اعتقال 
12 مواطن���ا في الضف���ة الغربية بزع���م أنهم من 
"المطلوبين"، وجرى تحويلهم إلى مراكز التحقيق 

المختلفة.
واقتحمت ق���وات االحتالل مدينة نابلس ش���مال 

الضفة الغربية المحتل���ة، وداهمت منازل عدد من 
األس���رى. وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل 
اقتحمت مناطق الجبل الشمالي والضاحية العليا 
وإسكان روجيب، وداهمت المنازل المهدومة لكل 
من األس���رى يحيى الحج حمد، وأمجد عليوي، وكرم 
المصري، وراغب عليوي، وسمير كوسا، وجميعهم 
أعض���اء بالخلية القس���امية التي نف���ذت عملية 

"إيتمار" عام 2015.
وقال شقيق األسير أمجد عليوي أن قوات االحتالل 

فتشت منزل شقيقه، للتأكد من عدم قيام عائلته 
باس���تخدام المنزل أو ترميمه. واندلعت مواجهات 
خالل اقتح���ام المدينة، وأف���ادت مصادر طبية أن 
فتى يبلغ من العمر 14 عاما، أصيب بجراح طفيفة، 
جراء دهسه بجيب عسكري في شارع فيصل وسط 
المدينة، فيم���ا اعتقل االحتالل ثالثة ش���بان من 

داخل سيارة في شارع أبو بكر بالجبل الشمالي.
كما اعتقلت قوات االحتالل فجر امس،  ثالثة فتية 
في مداهمات بمدين���ة قلقيلية وبلدة جيوس في 

القضاء، في ظل تصاعد اعتق���ال الُقّصر في تلك 
المنطق���ة، عرف منهم الطفل س���اجد جبريل )14 
عاًما( بعد مداهمة منزل والده وتفتيش���ه وترويع 
ساكنيه باإلضافة إلى اعتقال الفتيين الشقيقين 

عز )17 عاًما(، وأحمد صالح القدومي )16 عاًما(.
وأف���ادت مصادر محلي���ة، إلى أن ق���وات االحتالل 
اعتقلت أكثر من 150 قاصًرا من أبناء المنطقة بزعم 
إلقائهم الحجارة عل���ى دوريات االحتالل ومركبات 
المستوطنين في المنطقة التي تعد األكثر كثافة 

من ناحية المستوطنات.
وفي جنوبي الضفة، اعتقلت قّوات االحتالل األسير 
المحرر محمود صالح هماش بعد اقتحام منزله في 
مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم، وفّتشت منازل 

ببلدة بيت فجار جنوبي المحافظة، 
وفي بلدة بيت أمر ش���مال الخلي���ل، اعتقلت قّوات 
االحت���الل األس���ير المح���رر محمد خال���د صبارنة 
بعد اقتحام منزله، كما فّتش���ت ع���ددا من منازل 

المواطنين بعد اقتحامها في بلدة بيت فجار.

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعت فرنس���ا س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي إلى 
التراجع نهائًيا ع���ن قرار هدم قرية "الخان األحمر" 

الفلسطينية، شرق مدينة القدس المحتلة. 
وقالت وزارة الخارجية الفرنس���ية ف���ي بيان وّزعته 
قنصليتها العام���ة بمدينة القدس المحتلة أمس 
الثالثاء، "نطالب الس���لطات اإلس���رائيلّية بالتخّلي 
بشكل نهائّي عن مشروع هدم الخان األحمر، وإزالة 
الش���ّك الذي يهّدد مصير هذه القرية الواقعة في 
منطقة ضرورّية الس���تمرارّية الدولة الفلسطينّية 

المستقبلّية وديمومة حّل الدولتين".
وأضاف���ت أن باريس تنظ���ر بقلق بال���غ إلى قيام 
س���لطات االحتالل بتهجير أهالي الخان األحمر عن 

أراضيهم، قسرًيا.

وأش���ارت إلى أن حكومات أوروبية واألمم المتحدة 
ومنظمات غير حكومية سعت إلى منع هدم القرية، 
معتبرة أنه سيتيح توس���يع المستوطنات، وإنجاز 
مش���روع اس���تيطاني يقطع الضف���ة الغربية إلى 
قسمين، عبر فصل شمالها عن جنوبها، األمر الذي 
سيزيد بالتالي من صعوبة إقامة دولة فلسطينية 
مس���تقلة، كحل يؤيده المجتم���ع الدولي للصراع 

الفلسطيني -اإلسرائيلي.
وكانت حكومة االحتالل أعلنت مؤخًرا تأجيل إخالء 
"الخ���ان األحمر" حتى إش���عار آخر، حتى يتس���نى 
دراس���ة جميع المقترحات والخط���ط البديلة قبل 
تنفيذه، بالتزامن مع إعالن رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو قب���ل يومين إنه س���يتم إخ���الء القرية، 
والمجلس الوزاري المصغر للش���ؤون السياس���ية 

واألمنية )الكابينيت( سيقرر الموعد المحدد لذلك.
ويقطن في "الخان األحمر" نحو 200 فلسطيني، 53 
في المائة منهم أطفال، و95% الجئون مس���جلون 
لدى وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين 

الفلسطينيين "أونروا".
وس���بق أن قررت المحكمة اإلس���رائيلية العليا في 
أيار/ مايو الماضي، هدم التجمع الذي يضم مدرسة 
تخ���دم 170 طالًبا، م���ن عدة تجمع���ات أخرى في 

المنطقة.
ويحي���ط بالقرية عدد م���ن المس���توطنات، وتقع 
أراضيها ضمن المنطقة التي تستهدفها سلطات 
االحتالل لتنفيذ مش���روعها االستيطاني المسمى 
"E1"، الذي سيقوض في حال تنفيذه فرص تطبيق 

حل الدولتين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
 قال منسق حملة أنقذوا الخان األحمر في هيئة مقاومة الجدار واالستيطان عبد الله أبو رحمة، 
إن سلطات االحتالل قامت بتفكيك الكرافانات والخيام التي قامت بتجهيزها على اراضي بلدة 
ابو ديس، لتنفيذ مخطط اخالء وترحيل اهالي الخان األحمر اليها، معتبرا ذلك انجازًا كبيرًا بعد 

صمود االهالي والمتضامنين في معركة الصمود والتحدي ألكثر من اربعة اشهر.
وأش���ار أبو رحمة في تصريح له أمس الثالثاء، الى انه تم التصدي لمس���يرات المس���توطنين 
الذين احتشدوا قبالة مدخل قرية الخان االحمر للمطالبة باإلسراع في هدم القرية، رغم اجراءات 
االحتالل في منع توافد المتضامنين عبر حواجز عسكرية تم نصبها في محيط المنطقة حيث 

تم منع وفد من االتحاد االوروبي من الوصول برفقة صحفيين الى القرية.

االحتالل يعتقل صيادين في عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى وسط قيود مشددة
 بحر غزة ويصادر قاربهما

تفكيك الكرافانات المجهزة 
ألهالي الخان األحمر

اعتقال 12 مواطنًا بالضفة ومداهمة منازل منفذي عملية »ايتمار«

فرنسا تدعو »إسرائيل« للتراجع عن هدم الخان األحمر نهائيًا

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكر موقع "ولال" اإلخباري العبري أنه بعد استش���هاد عائشة الرابي في نهاية األسبوع 
قبل الماضي ألغت المخابرات "اإلس���رائيلية" العامة "الش���اباك" تصاريح دخول أفراد 
عائلتها إلى "إس���رائيل". وقال يعقوب زوج الشهيدة للموقع المذكور إن أخيها وصل 
األس���بوع الماضي إلى حاجز "إييل" قرب قلقيلية لكنهم قالوا له: بأنه يمنع دخوله إلى 
"إس���رائيل" بناًء على تعليمات "الشاباك" وتوجه بعد ذلك إلى الحاجز لكنه وجه بنفس 

الرد رغم أن تصريحه ساري المفعول حتى شهر كانون الثاني القادم.
وقال الرابي: "دمروا كل حياتي، لدي عمل يجب أن أستكمله، والناس بانتظاري، لكنني ال 
أستطيع الدخول وعوضًا عن مساعدتهم لي في أعقاب وفاة زوجتي، يغلقون ليس فقط 

األبواب؛ بل وجميع النوافذ أيضًا".
واستشهدت الرابي جراء إصابة رأسها بحجر ألقي على سيارة العائلة قرب مفترق طرق 

رحاليم لدى عودتهم من زيارة ابنتهم في الخليل إلى بديا.

االحتالل يسحب تصاريح أبناء 
عائلة الشهيدة عائشة الرابي
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"نعالوة" الذي أصبح المطلوب األول لدى 
أجهزة االحتالل اإلسرائيلي ، نجح مرتين 
في ض���رب منظوم���ة أمن  " إس���رائيل 
"  ف���ي مقت���ل ، حين نجح  ف���ي اقتحام 
مس���توطنة  "أرئيل" القريبة من مدينة 
سلفيت شمال الضفة المحتلة ، وتنفيذ 
عمليته البطولية بتخطيط منفرد وذكاء 
عال ، فيما تجلى نجاحه الثاني في هروبه 
وتخفيه عن أعين االحتالل اإلس���رائيلي 

وعمالئه على األرض. 
تخبط أجهزة االحتالل اإلس���رائيلي في 
العثور على المط���ارد نعالوة بات واضحًا 
في عملي���ات االقتحام لمن���ازل أقربائه 
واالعتق���ال المتكررة ألف���راد عائلته ، إذ 
اعتق���ل أمجد ش���قيق المطارد أش���رف 
وش���قيقته فيروز التي أطلق س���راحها 
بعد تحقيق لساعات عدة ، واحتجز والده 
وأقاربه بظروف قاس���ية ، وحقق معهم 

وسط سيل من التهديد والوعيد. 
 كما تستخدم قوات االحتالل االسرائيلي 
، أس���اليب عقاب جماع���ي تنفذها ضد 

أهالي ضاحية ش���ويكة التي يقطن بها 
المطارد وعائلته ، وكذلك ذات األسلوب 
ض���د أهالي المدينة والق���رى المجاورة ، 
بعد اس���تدعائها قوات كبيرة ووحدات 
خاصة للمساهمة والمساعدة في البحث 

عن المنفذ. 
كما قرر "غادي ايزنك���وت" رئيس أركان 
جي���ش االحت���الل اإلس���رائيلي الدف���ع 
بكتيبتين اضافيتين من قوات االحتالل 
إلى الضفة المحتلة ، ورفع حالة التأهب 
القص���وى بعد فش���ل أجهزت���ه ووحدة 

المستعربين  في الوصول للمنفذ .

�أ�سباب عدة
المحل���ل والخبير بالش���أن اإلس���رائيلي 
صالح لطفي رأى أن نجاح المطارد نعالوة 
بتنفيذ عملية " بركان " وفشل االحتالل 
اإلس���رائيلي باعتقاله بع���د مضي أكثر 
من أس���بوعين ، باتت جميعها تش���كل 
هاجسًا يؤرق قادة االحتالل الذين طالما 
تغن���وا بقدرتهم العالي���ة على امتالك 

أجهزة تكنولوجية حديثة . 

ل�"االستقالل" أن استمرار  وأوضح لطفي 
لمنفذ  الوص���ول  ف���ي  االحتالل  فش���ل 
العملي���ة يعود لعدة أس���باب منها ، أن 
نعالوة ال يملك أجهزة تكنولوجية تتٌبع 
تمكنهم من الوصول إليه ، كذلك وجوده 
ف���ي منطقة ال تخضع من ناحية قانونية 
للمسؤولية التكنولوجية ولمراقبة مكثفة 
من االحتالل و السلطة الفلسطينية ، أما 
السبب الثالث فيعود لذكائه العالي في 
تكوين شبكة عالقات قوية خالل سنوات 
عمله في شركات إس���رائيلية، استطاع 
من خالله���ا معرفة العقلية والوس���ائل 
المنظومة  الت���ي تس���تخدمها  التقنية 

األمنية اإلسرائيلية .
االحت���الل  أجه���زة  أن  عل���ى  وش���دد 
الجارية  الفترة  اإلسرائيلي تعتمد خالل 
على البعد البشري أكثر من البعد التقني 
في عمليات بحثه���ا المركزة في مناطق 
ش���مال الضف���ة الغربي���ة المحتلة مثل 
، لقناعتها بفش���ل  طولك���رم وقلقيلية 
وس���ائلها التكنولوجي���ة المتطورة في 

الوصول إليه . 
وأش���ار إل���ى أن أجه���زة االس���تخبارات 
لن تستطيع  اإلس���رائيلية  العس���كرية 
امتالكها  رغم  العملي���ة  لمنفذ  الوصول 
منظومة تقنية عالية إال بتعاون وتنسيق 
أمني مع أجهزة الس���لطة الفلس���طينية 
كما حدث مع الشهداء أحمد جرار وباسل 

األعرج وآخرين.
وأكد لطف���ي أن عملية " ب���ركان " هزت 
أم���ن االحتالل اإلس���رائيلي الذي لطالما 
تغنى ب���ه وقدرته على الس���يطرة على 
الذريع  الضفة الغربية، وكذلك لفش���له 
في توقعها ثم في تتبع المطارد نعالوة 
بع���د تنفي���ذه العملي���ة ، أو حت���ى في 
العثور عليه بعد أيام من انتش���ار قواته 
ف���ي القرى والبلدات ، وكذلك مس���اعدة 

مخابرات السلطة. 
�ستى �لو�سائل 

بدوره، اعتبر المختص بالشأن اإلسرائيلي 
عم���ر جع���ارة أن العملي���ات الفردية أو 
ما يطل���ق عليها االحتالل اإلس���رائيلي 

عمليات " الذئب المنفرد " أكثر تعقيدًا 
و أصعب وص���وال لمنفذها من العمليات 

المنظمة التي تتبع للمقاومة. 
وأش���ار جع���ارة ل�"االس���تقالل" إل���ى أن 
استخدام  يحاول  اإلس���رائيلي  االحتالل 
شتى الطرق والوس���ائل للوصول لمنفذ 
العملي���ة كما حدث س���ابقا في عمليات 

مطاردة لمقاومين.
وأوضح أن  لغز اختب���اء وتخفي المطارد 
نعالوة بع���د مضى أكثر من أس���بوعين 
ي���زداد تعقيدا يوما بعد اآلخر ، إذ تتركز 
عمليات البحث عنه في المناطق القريبة 
من منطقته ، لعدم اس���تخدامه وسائل 

وأجهزة تكنولوجيا حديثة . 
ولفت إل���ى أن نم���وذج عملي���ة نعالوة 
الت���ي تق���ع تح���ت تصني���ف "الذئب 
المنف���رد" يصعب من عمل أجهزة األمن 
االس���رائيلي ، ألنه تأتي بعكس الخاليا 
المس���لحة المنظمة ، إذ يتنقل من مكان 
آلخر دون أن يس���تعين بمس���اعدين قد 

أعدهم بصورة مسبقة. 

نعالوة.. مطارد أسقط هيبة »دولة«!
غزة / �سماح املبحوح: 

للأ�سبوع الثالث على التوايل من عمليات 
البحث والتفتي�ش امل�ستمرة ليل نهار ما 

زال الحتلل الإ�سرائيلي واأجهزته 
ال�ستخباراتية عاجزًا من الو�سول اإىل منفذ 

عملية التجمع ال�ستيطاين »بركان » اأ�سرف 
نعالوة ) 23عاما (،على الرغم من امتلكهم 
و�سائل تقنية وتكنولوجية متطورة.  ومنذ  

الثاين من اأكتوبر اجلاري يعي�ش جي�ش 
الحتلل الإ�سرائيلي حالة تخبط واإرباك 

غري م�سبوقتني بعد ف�سل كل منظوماته 
الأمنية وال�ستخباراتية املتطورة، يف اعتقال 

اأو حتى العثور على طرف خيط �سغري 
يو�سلهم  اإىل املطارد الفذ.

غزة/ سماح المبحوح:
نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء 
واألسرى أمس الثالثاء في ساحة مسجد 
الش���هيد أنور عزيز ش���مال قطاع غزة، 
وقفة تضامنية مع األسير الشيخ خضر 
عدن���ان محمد موس���ى ال���ذي يواصل 
إضراب���ه المفت���وح عن الطع���ام لليوم 
)53( عل���ى التوالي رفض���ا العتقاله  ال����

التعسفي الالمشروع.
وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من 
الجهاد  التي تنظمها حركة  الفعاليات 
اإلس���المي ومؤسس���ة مهج���ة القدس 
لدعم وإس���ناد صم���ود الش���يخ خضر 
عدن���ان في إضرابه المفتوح عن الطعام 
الذي يخوضه منذ تاريخ 2018/09/02م، 

رفضا العتقاله التعسفي الالمشروع.
وق���ال الناطق اإلعالم���ي لحركة الجهاد 
اإلس���المي داود شهاب أن خضر عدنان 
بأمعائ���ه الخاوية وصموده األس���طوري 
هو النموذج للحركة األس���يرة ولشعبنا 

الفلسطيني كله.
وتوج���ه بالتحية للش���يخ خضر عدنان، 

مؤك���دًا ل���ه بأن���ه ال يخ���وض معركته 
منفردًا، وأن جماهير شعبنا الفلسطيني 
ستواصل دعمها وإسنادها له، في تحد 
واضح وصري���ح إلصرار وتعن���ت العدو 
الصهيوني على كس���ر رمزية الش���يخ 

خضر عدنان والمساس بها.
بدوره وفي كلمة مؤسسة مهجة القدس 
قال األسير المحرر رائد غباين إن خضر 
عدنان يعاني من ظروف صحية صعبة 
بفعل اس���تمراره بإضرابه المفتوح عن 

الطعام لليوم ال� )53( على التوالي رفضا 
العتقاله التعس���في، وسط تجاهل وال 
مباالة بتدهور حالت���ه الصحية من قبل 

سلطات االحتالل الصهيوني.
وناشد غباين مؤسسات حقوق اإلنسان 
المحلي���ة والدولي���ة بض���رورة التدخل 
الف���وري والعاجل إلنقاذ حياة األس���ير 
خضر عدن���ان والضغط عل���ى االحتالل 
لالس���تجابة لمطل���ب األس���ير عدن���ان 
المشروع في الحرية والكرامة اإلنسانية.

جدير بالذكر أن الش���يخ خضر عدنان ، 
هو مفج���ر معركة اإلرادة معركة األمعاء 
الخاوية ضد سياس���ة االعتقال اإلداري، 
وحق���ق انتص���ارًا نوعيًا ف���ي إضرابين 
س���ابقين خاضهم���ا في األس���ر وتكلال 
برض���وخ االحتالل لمطلبه ف���ي الحرية، 
وهو اليوم يخوض هذه المعركة منفردًا 
للمرة الثالث���ة على التوالي مطالبًا بحقه 
لالعتقال  الحرية ورفضًا  المش���روع في 

التعسفي.

رام الله / االستقالل:
يستمر األس���ير خضر عدنان في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 53 على 
التوالي رفًضا العتقال���ه، وذلك بالرغم من ظهور عالمات خطيرة عليه كتقيؤ 

الدم وازرقاق في إحدى عينيه.
وأكد نادي األس���ير الفلس���طيني في بيان صحفي، أن عدن���ان يواجه وضًعا 
صحيًا خطي���ًرا في زنازين معتقل "الرملة"، بعد ظه���ور عالمات خطيرة عليه 
كتقيؤ الدم وزرقة واضحة في عينه اليس���رى ونق���ص حاد في الوزن وهزال 

شديد.
وأكد أن األسير ما يزال يرفض تناول المدعمات وإجراء الفحوص الطبية، وأن 
معركته المتجددة في مواجهة الّسجان، هدفها نيل حريته التي ُسلبت من 

جديد، تحت ذرائع وتهم باطلة وواهية".
وأكد األس���ير عدنان لمحامي نادي األس���ير، أن إدارة معتقالت االحتالل 
حاولت عزله ع���ن العالم الخارجي م���ن خالل منع المحامي���ن من زيارته، 
ووضعه في ظروف اعتقالية قاس���ية، ال سيما عملية احتجازه في معتقل 

"الجلمة".
وتعزل إدارة الس���جون االحتاللية عدنان منذ 20 يوم���ًا  في زنزانة انفرادية 

ضيقة يوجد فيها مرحاض مكشوف، كما وتنتشر فيها الحشرات.
وخ���اض عدنان البالغ )40 عامًا( من بلدة عرابة بمحافظة جنين ثالثة إضرابات 
ع���ن الطعام، وقضى ما مجموعه ثمانية أعوام ونصف في معتقالت االحتالل 

وهذا يعتبر االعتقال ال� )11( له، وهو متزوج وله سبعة أطفال.

خضر عدنان يستمر بإضرابه 
لليوم الـ53 ويتقيأ دمًا

مهجة القدس تنظم وقفة تضامنية مع الشيخ خضر عدنان

جانب من الوقفة �سمال قطاع غزة اأم�ش        
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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 )2021 / 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
أحمد إبراهيم أحمد أبو شاربين من سكان غزة هوية رقم 987679206 

بصفته وكيال عن: رائد إبراهيم أحمد أبو شاربين
بموجب وكالة رقم: 218677 / 2018 الصادرة عن دبي

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 703 قسيمة 138 المدينة غزة الدرج

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  23/ 10 / 2018م

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة دير البلح ال�سرعية

مذكرة تبليغ حكم غيابي
صادر عن محكمة  دير البلح الشرعية

إلى المدعى عليه / محمد ابراهيم حس���ين ريان من القس���طينة 
وس���كان خانيونس س���ابقا وس���كان مصر حاليا ومجهول محل 
االقام���ة فيها لقد حكم عليك لدى محكمة دير البلح الش���رعية 
في القضية أس���اس 2018/658 وموضوعها نفقة زوجة بتاريخ 
10/10/2018 المرفوعة عليك من قبل المدعية / قمر فؤاد سعيد 
المس���ارعي من حمامة وس���كان دير البلح وقدره خمسون دينارًا 
اردنيًا ش���هريًا حكمًا غيابيًا بحقك قابال لالعتراض واالستئناف 
س���جل في س���جل 17 صفحة 324 عدد 778 لذا جرى تبليغك 

حسب االصول وحرر 18/10/2018 .

قا�سي دير البلح ال�سرعي
 ف�سيلة ال�سيخ / حممود خليل احلليمي

�أو�ساع قا�سية 

تعيش والدة األس���يرة ملك س���ليمان 
حال���ة من القلق والحزن الش���ديد على 
فلذة كبده���ا التي لم ت���ر عيناها نور 
الش���مس حتى م���ن خل���ف القضبان 
الحديدي���ة من���ذ 49 يوم���ا، بع���د أن 
الس���احة  إلى  الخ���روج  ع���ن  امتنعت 
"الف���ورة" احتجاج���ًا عل���ى كامي���رات 

المراقبة داخل المعتقل.  
بصوٍت يكتس���يه األلم، تق���ول والدة 
ملك خالل حديثها ل�"االستقالل":" قبل 
يومين كانت زيارتي لملك، روحت وأنا 
حاط���ه ايدي على قلبي ما بعرف كيف 
وضعها بعد امتناعها مع األسيرات عن 
الخروج للس���احة، لما شوفتها شعرت 
بألم كبير بقلبي، وجهها شاحب مليء 

بالحبوب والتعب واضح بمالمحها". 
وتتابع بحزن:" وضع االس���يرات س���يء 
للغاي���ة، 49 يوم���ا يعش���ن بالعتمة 
والرطوبة وال يس���تطن رؤية الشمس، 
يعش���ن على كميات قليلة من الخبز، 
الحلي���ب يأتيه���م كل 15 يوم���ًا مره 
وبس���عر غال���ي، يس���تخدمون المياه 
الباردة مع بداية فصل الشتاء، يجهزن 
الطع���ام و يجلس���ن وينم���ن بغرف���ة 
صغي���ره، إضاف���ًة للعذاب النفس���ي 

والتنكيل بهن يوميًا". 
وأضاف���ت:" رضينا باله���م والهم مش 
راض���ي فينا، رضينا باألح���كام العالية 
لبناتن���ا، رضين���ا بغيابه���ن وتحملنا 
الشوق لهن، لكن ُتسلب أقل حقوقهن 
وُيمنعن من رؤية الش���مس وممارسة 
حياته���ن والتنف���س بحري���ة، هذا ال 

يمكن الس���كوت عليه وال يوجد أقسي 
من���ه"، مس���تدركة:" صح أن���ا تعبانة 
نفس���يًا وأتعذب بس���بب وضع ابنتي 
وتعبها، لكن م���ا بقدر أغير رأيها، ألنه 

الزم تنال حقوقها".
وأك���دت أن االس���يرات داخل س���جن 
"هش���ارون" يدهن واح���ده وكلمتهن 
ول���ن  صام���دات  س���يبقين  واح���دة، 
يتراجع���ن حت���ى ُيحقق���ن مطالبهن 
المؤسس���ات  مطالبة  الكاميرات،  برفع 

الحقوقي���ة والصليب األحم���ر وهيئة 
األس���ير  ون���ادي  األس���رى  ش���ؤون 
بالتحرك بقوة إلنقاذ االسيرات وإنهاء 

معاناتهن بالسجون.   

�سيا�سة ممنهجة 
وبدورة، اعتبر فؤاد الخفش مدير مركز 
أحرار لدراس���ات األسرى، أن العقوبات 
والمضايق���ات  الت���ي تتخذه���ا إدارة 
مصلحة السجون بحق االسيرات داخل 
معتقل" هش���ارون"، سياسة ممنهجة 

وإج���راءات مدروس���ة مس���بقًا تهدف 
لقتل الروح داخل أجس���اد األس���يرات 

الفلسطينيات بالسجون. 
إن  ل�"االس���تقالل":"  الخف���ش  وق���ال 
االس���يرات داخل س���جن هش���ارون ال 
يستطعن الخروج للساحة "الفورة" منذ 
شهرين، بسبب قيام مصلحة السجون 
اإلس���رائيلية بتركيب كاميرات مراقبه 
في الس���احة العامة، بحجة اإلجراءات 

األمنية".

االس���يرات طالب���ن مصلحة  وأضاف:" 
الس���جون برف���ع الكامي���رات ألنهن ال 
يس���تطعن ممارسة الرياضة والتحرك 
بحري���ة داخل الس���احة، لك���ن وجهوا 
بالرفض بحجة اإلجراءات األمنية، االمر 
االس���يرات يمتنعن عن  الذي جع���ل 

الخروج للساحة". 
وأكد أن إدارة مصلحة السجون فرضت 
العديد من العقوب����ات والتضييقات 
بسجن  الفلسطينيات  االسيرات  على 
الخروج  عل����ى  إلجبارهن  "هش����ارون" 
للس����احة العامة و إضعاف ارادتهن، 
فحرمت ع����دًدا منهن من زيارة بعض 
أف����راد عائالته����ّن ، وقطع����ت المياه 
الّس����اخنة عن القس����م، كما وقطعت 
بث بع����ض القنوات العربية، وقلصت 
كمي����ة الخبز والحلي����ب المقدم لهن، 
إضافة إلى المعاملة الّس����يئة لطبيبة 
العي����ادة، واحتجاًجا عل����ى ذلك فهّن 
يواصل����ن مقاطعة العي����ادة منذ نحو 

أسبوعين.
قام���ت  الس���جون  إدارة  أن  وأوض���ح 
إلى سجن  بنقلهن  االسيرات  بتهديد 
" الدامون"، فيما أكدت األسيرات على 
أنهن س���ينقلن قرارهن باالمتناع عن 
الخروج إلى الساحة معهن على سجن 

"الدامون".   
ولفت إلى أن الحركة األس���يرة هددت 
مصلحة السجون بش���كل واضح، أنها 
لن تس���كت ولن تقف مكتوفة األيدي 
أم���ام كل هذه اإلجراءات المتبعة بحق 
االسيرات ، وستذهب باتجاه مواجهة 
مباش���رة ف���ي حال ل���م تتوق���ف عن 

إجراءاتها التعسفية. 

لليوم الـ49 على التوالي 

مقصلة العقوبات.. انتقام إسرائيلي لن يكسر إرادة األسيرات 
غزة/ دعاء احلطاب:

م�ستم��رًة  الإ�سرائيلي��ة  ال�سج��ون  اإدارة م�سلح��ة  مازال��ت 
الأ�س��رات  �س��د  التع�سفي��ة  واجراءاته��ا  ب�سيا�ساته��ا 
الفل�سطيني��ات داخل �سجن ه�س��ارون، فبعد ن�سبها كامرات 

املراقب��ة يف ال�ساح��ة العام��ة » الف��ورة« الت��ي متار�س فيها 
الأ�سرات كافة ن�ساطاتهن اليومية، اجتهت لفر�س عقوبات 
وم�سايق��ات جديدة عليهن، يف اإط��ار زيادة ال�سغوط عليهن 
لك�س��ر اإرادته��ن، واإجباره��ن على اخل��روج ل�«الف��ورة« دون 

حتقيق مطالبهن برفع الكامرات. وميتنعن الأ�سرات داخل 
�سج��ن » ه�سارون« ع��ن اخل��روج اإىل ال�ساحة الف��ورة لليوم  
)49( عل��ى التوايل احتجاجًا عل��ى كامرات املراقبة التي 

�سغلتها اإدارة املعتقل بتاريخ 5 اأيلول املا�سي. 

القدس المحتلة/ االستقالل:
امتنع األس���رى في معتقل "هداريم" عن الخروج إلى ساحة الفورة، احتجاجًا 
على إجراءات التضييق الجديدة التي شرعت بها إدارة المعتقل خالل اآلونة 

األخيرة.
وبّين نادي األس���ير، في بيان، أمس الثالثاء، أن إدارة "هداريم" سحبت جميع 
الكراس���ي والطاوالت في س���احة "الفورة"، وفرضت على األس���رى الخروج من 
غرفهم عند إجراء ما يس���مى "الفحص األمني" )دق الش���بابيك(، األمر الذي 

لم يكن قائمًا.
وأضاف أن إدارة معتقل "هداريم" س���حبت مطلع ش���هر سبتمبر/أيلول 
الماض���ي )1800( كت���اب، وواصل���ت ب���ث تهديداتها ف���رض مزيد من 

اإلجراءات العاقبية.
وتندرج إج���راءات التضييق هذه ضمن التوصيات الت���ي أعلنها وزير األمن 
الداخلي لحكومة االحتالل "جلعاد أردان" الهادفة إلى التضييق على األسرى، 

وسحب إنجازاتهم التي حققوها عبر نضالهم التاريخي.

أسرى »هداريم« يمتنعون 
عن »الفورة« احتجاجًا على 

تضييق االحتالل

األربعاء 15 صفر 1440 هــ 24 أكتوبر 2018 م

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

   إعالن طالق صادر عن
 محكمة غزة الشرعية

إلى /  لين بنت انتومي  بن لورانس سعيد من دولة بريطانيا والمقيمة 
في دولة بريطانيا نعلمك بأن زوجك الغير داخل وال مختل بك بصحيح 
العقد الش���رعي / علي بن زي���اد بن جابر العالم بأن���ه قد طلقك طلقة 
واح���دة بائنة بينونة صغ���رى قبل الدخول وقبل الخل���وة حال غيابك 
لدى محكمة غزة الش���رعية وسجلت في سجل )43( عدد)384( بتاريخ 
22/10/2018 وان���ه ال ع���دة عليك وح���رر ف���ي 22/10/2018 لذا صار 

تبليغك حسب األصول .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير 

  قا�سي غزة ال�سرعي

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعية البتدائية

مذكرة تبليغ قرار استئنافي
إلى/ المس���تأنف عليه منذر يحيى إبراهيم رباح من السوافير وسكان 
النصيرات س���ابقًا ومجهول محل اإلقامة داخ���ل حدود قطاع غزة لقد 
عادت القضية أساس 2018/121 المتكونة بينك وبين بيان أحمد عبد 
العصار من جولس وس���كان النصيرات من مقام محكمة االس���تئناف 
الش���رعية بخانيونس منقوضة بموجب القرار االس���تئنافي أس���اس 
2982 ع���دد 267 المؤرخ ف���ي 2018/10/4م وقد حدد لها موعد جديد 
يوم األربعاء الموافق 2018/11/7 الساعة الثامنة صباحًا تحت أساس 
جديد 2018/748 لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 13 من 

صفر 1440ه وفق 2018/10/23.

قا�سي الو�سطى ال�سرعي
حممد كامل اأبو را�س

غزة/ االستقالل:
أكدت قيادات نس���وية، وممثالت عن القوى 
الوطنية واإلس���المية واالتحادات النسائية، 
دعمها لمبادرة جس���ر العب���ور التي أطلقها 
األمين الع���ام لحركة الجهاد اإلس���المي د. 
زياد النخالة، داعيات  لتطبيقها وتفعليها 
بالشراكة مع الجميع للخروج من حالة الركون 

السياسي واالنقسام الداخلي.
ج���اء ذلك خالل،  لقاء قي���ادة حركة الجهاد 
اإلس���المي م���ع لج���ان الم���رأة واالتحادات 
النس���ائية، حول المس���تجدات السياسية 
وجس���ر المصالحة، بحضور د. جميل عليان 
القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي، خالد 
البطش عض���و المكتب السياس���ي للحركة 
، وقي���ادة الحركة النس���ائية ف���ي الجهاد 

اإلسالمي.
وأش���اد د. عليان خ���الل اللقاء، ب���دور المرأة 
الفلسطينية في مراحل النضال الفلسطيني 
منذ مئة عام حتى اليوم، متطرقًا إلى مبادرة 
األمي���ن العام لحركة الجهاد والتي خرج بها 
خالل أول 24 س���اعة من انتخابه أمينًا عامًا 

للحركة.
وأك���د أن الخ���روج بمب���ادرة ف���ي فعاليات 
مس���يرات العودة عل���ى الحدود الش���رقية 
لقطاع غزة، لم تك���ن مصادفة بل مقصودة 
توقيتًا ومكانًا وفعالية، لتكون هذه المبادرة 
وجه���ة الحرك���ة المس���تقبلية بي���ن الكل 

الفلسطيني ومواجهة االحتالل.
وأوضح علي���ان، أن مب���ادرة النخالة لم تكن 
بعي���دة عن مب���ادرة األمين الس���ابق لحركة 

الجهاد رمضان شلح 2016/10/21 ، بل هي 
مكمل���ة لها توضحها وتبن���ي عليها، وتعد 
خارطة طريق ُتحيي المب���ادرة التي حققت 
اجماعًا في وقتها، وذل���ك لتحقيق الوحدة 
الوطني���ة، مش���ددًا عل���ى أهمي���ة المبادرة 
باعتباره���ا ض���رورة للخ���روج من المش���هد 

اآلسف.
وبين، أن المصالحة هي أولوية فلس���طينية 
حقيقية يج���ب أن تس���تنفذ كل الطاقات 
من أجل الوص���ول لمصالحة حقيقية توحد 

الخط���اب السياس���ي، مؤك���دًا أن الجه���اد 
اإلس���المي، لم ُيغادر س���احة العمل ويبذل 
قص���ارى جهده من أجل اتمامها والتجانس 

الفلسطيني الداخلي.
وذك���ر أن المب���ادرة أك���دت عل���ى ض���رورة 
الدعوة النعق���اد اللجن���ة التحضيرية وبناء 
مجل���س وطني توحيدي يق���وم على قاعدة 
للمرجعية  االعتبار  وإع���ادة  الثوابت  إحضار 

الفلسطينية.
وبخص���وص التهدئ���ة، ق���ال علي���ان: "إن 

التهدئ���ة ال تعني التنازل ع���ن حقنا وعدم 
الدف���اع عن ش���عبنا، نح���ن غي���ر معنيين 
بالتهدئة، بل نريد حقنا في العيش الكريم، 
وإنهاء الحصار، وال ندفع ثمنًا سياسيًا لحقنا 
في العيش"، مؤكدًا أن المقاومة تعمل على 
خلق حالة كافية من الردع والجهاد الدؤوب 

لرجال ونساء فلسطين.
من جهته، اس���تعرض البطش، بدء مراحل 
االنقس���ام وجوالت المصالحة الفلسطينية، 
م���ا يتضمنها م���ن اتفاقات ج���رت، وعمل 

العديد من اللجان، الت���ي انتهت مؤخرًا لما 
آلت إليه األوضاع حالي���ًا، مؤكدًا على أولوية 

المصالحة الستعادة الوحدة الوطنية.
وتح���دث البط���ش، ح���ول اتفاق���ي 2011، 
و2014، حيث اعتبر األول بأنه كان ش���اماًل، 
أم���ا 2014، ف���كان ثنائي���ًا بي���ن حركت���ي 
حم���اس وفتح، لتص���ل االتفاق���ات لتاريخ 
2017/10/12، ال���ذي يعتب���ر اتفاق اآلليات 

لوضع آليات 2011.
وأضاف البط���ش، أن االتفاق ل���م يتم عند 
تطبيقه بس���بب عدم دف���ع رواتب لموظفي 
غزة من قبل الحكومة في رام الله في ش���هر 
ديس���مبر، مؤكدًا على أن حكومة الوفاق لم 

تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
ودعا لعق���د لقاء مع األمن���اء العامين لكافة 
الفصائ���ل في القاهرة، ينتج عنه تش���كيل 
حكومة وح���دة وطنية، ولجنة تحضيرية عن 
لق���اء بيروت للب���دء في بن���اء منظمة تحرير 

فلسطينية.
وش���دد على أنه لن يكون حل حقيقي سوى 
تش���كيل حكومة وحدة وطنية لحل معاناة 
المواطنين، وإعادة بناء منظمة التحرير على  
أس���اس اتفاق 2011، وذلك لحل الخالفات 
البيت الفلسطيني إلدارة  الداخلية وترتيب 

الصراع مع االحتالل.
وأوضح البط���ش، أن حركته الزالت تتواصل 
م���ع كاف���ة األط���راف، ال زلن���ا نتواصل مع 
األطراف كمرجعية وطنية، وكان آخرها نداء 
المصالح���ة والوحدة الوطني���ة األخير الذي 

وقعت عليه 7 فصائل.

قيادات وكوادر نسائية تدعم مبادرة النخالة وتطالب بإنهاء االنقسام

) APA images (        جانب من اللقاء بغزة اأم�س

رام الله/ االستقالل:
أّجلت محكمة العدل العليا في رام الله أمس 
الثالثاء، قضية الموظفين المحالين للتقاعد 
القسري المبكر حتى الس���ادس من الشهر 

المقبل.
وعق���ب ق���رار المحكم���ة اعتصم ع���دد من 
المتقاعدين أمام مجم���ع المحاكم، مطالبين 

برفع الظلم عنهم وإعادتهم لوظائفهم.
وقال المتحدث باس���م الموظفين المحالين 
الريم���اوي في  القس���ري س���لطان  للتقاعد 

تصريح ل���ه: إن "المحكمة أجلت القضية في 
رابع مرافعة يتم التق���دم بها للمحكمة من 
خ���الل مركز الق���دس للمس���اعدة القانونية 
وع���دد من المحامين"، مش���يًرا إل���ى تأجيل 
القضية رغم إحضار ملفات بعض الموظفين.

وأوضح الريم���اوي أن 200 موظف مدني من 
مختلف الوزارات أحيلوا للتقاعد القسري في 
األشهر األولى من العام الجاري، الفتًا إلى أن 
المحكمة ستعقد جلسة أخرى نهاية شهر 
أكتوب���ر للنظر في قضي���ة 25 موظًفا أحيلوا 

للتقاعد القسري.
وش���دد الريماوي على أن مطلب المتقاعدين 
العودة للعمل، "ألن إحالتهم للتقاعد دون أي 
أس���اس أو معيار كان قراًرا ظالًما"، مؤكًدا في 
نفس الوقت أن "المحالي���ن إلى التقاعد من 
ذوي الكفاءات العلمية والمهنية وبعضهم 

من الحاالت الخاصة وأسرى محررون".
وذك���ر أن "اإلحال���ة للتقاع���د ج���اءت ضمن 
إج���راءات عقابية عل���ى الموظ���ف دون أي 

أساس قانوني".

يعتصمون أمام المحكمة

»العليا« في رام الله تؤجل قضية المحالين للتقاعد القسري
القدس المحتلة/ االستقالل:

 طال���ب الدكت���ور حنا عيس���ى أمين عام الهيئة اإلس���المية 
المس���يحية بضرورة العمل على تعزي���ز وعي المواطنين في 
القدس حول أهمية التعليم ف���ي العملية التنموية، وفضح 
الممارس���ات اإلس���رائيلية في قطاع التعلي���م التابع للبلدية 
والمعارف اإلسرائيلية وفلسفتها المدمرة على المدى البعيد.

ودعا الى التواصل المس���تمر مع منظمة اليونس���كو في هذا 
الصعي���د، نتيج���ة الواق���ع التعليمي الصعب ف���ي المدينة 
المقدس���ة، والضرورة الملح���ة لتعزيز صمود المقدس���يين 

والحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية.
وناش���د عيس���ى بضرورة تعامل المجتمع الدولي مع القدس 
كأرض محتل���ة، وبالتالي تفعي���ل دور مديرية تربية القدس 
الشريف كمرجعية لقطاع التعليم في المدينة، بحيث ُتمنح 
صالحية اإلش���راف عل���ى المدارس الخاصة وم���دارس وكالة 

الغوث.
ون���وه إلى أهمية العمل على تخصيص موازنة مس���تقلة من 
ِقبل دولة فلس���طين لتأمين الدعم المادي للطالب والمدارس 
على حد سواء، األمر الذي سيحّد من نسب التسرب المدرسي 
العائ���دة إلى ضي���ق الظ���روف االقتصادية، كما س���يمكن 
المدارس م���ن دفع رواتب مغرية تج���ذب أصحاب الكفاءات 
لالس���تغناء عن الدعم المقدم من بلدي���ة االحتالل، باإلضافة 
إلى ضرورة بناء المزيد م���ن الغرف الصفية وتزويد المدارس 

باألجهزة والمعدات الالزمة.
وقال: يجب ممارس���ة ضغ���وط محلية ودولية على س���لطات 
االحتالل لوق���ف تقييد حري���ة الحركة للطلب���ة والمعلمين 
والتعاون مع مؤسس���ات حقوق اإلنس���ان، ويجب توفير منح 
دراس���ية لخريج���ي الثانوية العام���ة للطلبة المقدس���يين، 
واالهتم���ام بتأهيل الك���وادر التعليمية من خ���الل تنظيم 
البرام���ج التدريبية المختلف���ة بش���كل دوري، والتركيز على 

احتياجاتهم، خاصة في بيئة االحتالل.

عيسى: يجب توفير ميزانية 
للتعليم في القدس
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

   إعالن طالق صادر عن
 محكمة غزة الشرعية

إلى /  لين بنت انتومي  بن لورانس سعيد من دولة بريطانيا والمقيمة 
في دولة بريطانيا نعلمك بأن زوجك الغير داخل وال مختل بك بصحيح 
العقد الش���رعي / علي بن زي���اد بن جابر العالم بأن���ه قد طلقك طلقة 
واح���دة بائنة بينونة صغ���رى قبل الدخول وقبل الخل���وة حال غيابك 
لدى محكمة غزة الش���رعية وسجلت في سجل )43( عدد)384( بتاريخ 
22/10/2018 وان���ه ال ع���دة عليك وح���رر ف���ي 22/10/2018 لذا صار 

تبليغك حسب األصول .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير 

  قا�سي غزة ال�سرعي

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعية البتدائية

مذكرة تبليغ قرار استئنافي
إلى/ المس���تأنف عليه منذر يحيى إبراهيم رباح من السوافير وسكان 
النصيرات س���ابقًا ومجهول محل اإلقامة داخ���ل حدود قطاع غزة لقد 
عادت القضية أساس 2018/121 المتكونة بينك وبين بيان أحمد عبد 
العصار من جولس وس���كان النصيرات من مقام محكمة االس���تئناف 
الش���رعية بخانيونس منقوضة بموجب القرار االس���تئنافي أس���اس 
2982 ع���دد 267 المؤرخ ف���ي 2018/10/4م وقد حدد لها موعد جديد 
يوم األربعاء الموافق 2018/11/7 الساعة الثامنة صباحًا تحت أساس 
جديد 2018/748 لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 13 من 

صفر 1440ه وفق 2018/10/23.

قا�سي الو�سطى ال�سرعي
حممد كامل اأبو را�س

غزة/ االستقالل:
أكدت قيادات نس���وية، وممثالت عن القوى 
الوطنية واإلس���المية واالتحادات النسائية، 
دعمها لمبادرة جس���ر العب���ور التي أطلقها 
األمين الع���ام لحركة الجهاد اإلس���المي د. 
زياد النخالة، داعيات  لتطبيقها وتفعليها 
بالشراكة مع الجميع للخروج من حالة الركون 

السياسي واالنقسام الداخلي.
ج���اء ذلك خالل،  لقاء قي���ادة حركة الجهاد 
اإلس���المي م���ع لج���ان الم���رأة واالتحادات 
النس���ائية، حول المس���تجدات السياسية 
وجس���ر المصالحة، بحضور د. جميل عليان 
القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي، خالد 
البطش عض���و المكتب السياس���ي للحركة 
، وقي���ادة الحركة النس���ائية ف���ي الجهاد 

اإلسالمي.
وأش���اد د. عليان خ���الل اللقاء، ب���دور المرأة 
الفلسطينية في مراحل النضال الفلسطيني 
منذ مئة عام حتى اليوم، متطرقًا إلى مبادرة 
األمي���ن العام لحركة الجهاد والتي خرج بها 
خالل أول 24 س���اعة من انتخابه أمينًا عامًا 

للحركة.
وأك���د أن الخ���روج بمب���ادرة ف���ي فعاليات 
مس���يرات العودة عل���ى الحدود الش���رقية 
لقطاع غزة، لم تك���ن مصادفة بل مقصودة 
توقيتًا ومكانًا وفعالية، لتكون هذه المبادرة 
وجه���ة الحرك���ة المس���تقبلية بي���ن الكل 

الفلسطيني ومواجهة االحتالل.
وأوضح علي���ان، أن مب���ادرة النخالة لم تكن 
بعي���دة عن مب���ادرة األمين الس���ابق لحركة 

الجهاد رمضان شلح 2016/10/21 ، بل هي 
مكمل���ة لها توضحها وتبن���ي عليها، وتعد 
خارطة طريق ُتحيي المب���ادرة التي حققت 
اجماعًا في وقتها، وذل���ك لتحقيق الوحدة 
الوطني���ة، مش���ددًا عل���ى أهمي���ة المبادرة 
باعتباره���ا ض���رورة للخ���روج من المش���هد 

اآلسف.
وبين، أن المصالحة هي أولوية فلس���طينية 
حقيقية يج���ب أن تس���تنفذ كل الطاقات 
من أجل الوص���ول لمصالحة حقيقية توحد 

الخط���اب السياس���ي، مؤك���دًا أن الجه���اد 
اإلس���المي، لم ُيغادر س���احة العمل ويبذل 
قص���ارى جهده من أجل اتمامها والتجانس 

الفلسطيني الداخلي.
وذك���ر أن المب���ادرة أك���دت عل���ى ض���رورة 
الدعوة النعق���اد اللجن���ة التحضيرية وبناء 
مجل���س وطني توحيدي يق���وم على قاعدة 
للمرجعية  االعتبار  وإع���ادة  الثوابت  إحضار 

الفلسطينية.
وبخص���وص التهدئ���ة، ق���ال علي���ان: "إن 

التهدئ���ة ال تعني التنازل ع���ن حقنا وعدم 
الدف���اع عن ش���عبنا، نح���ن غي���ر معنيين 
بالتهدئة، بل نريد حقنا في العيش الكريم، 
وإنهاء الحصار، وال ندفع ثمنًا سياسيًا لحقنا 
في العيش"، مؤكدًا أن المقاومة تعمل على 
خلق حالة كافية من الردع والجهاد الدؤوب 

لرجال ونساء فلسطين.
من جهته، اس���تعرض البطش، بدء مراحل 
االنقس���ام وجوالت المصالحة الفلسطينية، 
م���ا يتضمنها م���ن اتفاقات ج���رت، وعمل 

العديد من اللجان، الت���ي انتهت مؤخرًا لما 
آلت إليه األوضاع حالي���ًا، مؤكدًا على أولوية 

المصالحة الستعادة الوحدة الوطنية.
وتح���دث البط���ش، ح���ول اتفاق���ي 2011، 
و2014، حيث اعتبر األول بأنه كان ش���اماًل، 
أم���ا 2014، ف���كان ثنائي���ًا بي���ن حركت���ي 
حم���اس وفتح، لتص���ل االتفاق���ات لتاريخ 
2017/10/12، ال���ذي يعتب���ر اتفاق اآلليات 

لوضع آليات 2011.
وأضاف البط���ش، أن االتفاق ل���م يتم عند 
تطبيقه بس���بب عدم دف���ع رواتب لموظفي 
غزة من قبل الحكومة في رام الله في ش���هر 
ديس���مبر، مؤكدًا على أن حكومة الوفاق لم 

تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
ودعا لعق���د لقاء مع األمن���اء العامين لكافة 
الفصائ���ل في القاهرة، ينتج عنه تش���كيل 
حكومة وح���دة وطنية، ولجنة تحضيرية عن 
لق���اء بيروت للب���دء في بن���اء منظمة تحرير 

فلسطينية.
وش���دد على أنه لن يكون حل حقيقي سوى 
تش���كيل حكومة وحدة وطنية لحل معاناة 
المواطنين، وإعادة بناء منظمة التحرير على  
أس���اس اتفاق 2011، وذلك لحل الخالفات 
البيت الفلسطيني إلدارة  الداخلية وترتيب 

الصراع مع االحتالل.
وأوضح البط���ش، أن حركته الزالت تتواصل 
م���ع كاف���ة األط���راف، ال زلن���ا نتواصل مع 
األطراف كمرجعية وطنية، وكان آخرها نداء 
المصالح���ة والوحدة الوطني���ة األخير الذي 

وقعت عليه 7 فصائل.

قيادات وكوادر نسائية تدعم مبادرة النخالة وتطالب بإنهاء االنقسام

) APA images (        جانب من اللقاء بغزة اأم�س

رام الله/ االستقالل:
أّجلت محكمة العدل العليا في رام الله أمس 
الثالثاء، قضية الموظفين المحالين للتقاعد 
القسري المبكر حتى الس���ادس من الشهر 

المقبل.
وعق���ب ق���رار المحكم���ة اعتصم ع���دد من 
المتقاعدين أمام مجم���ع المحاكم، مطالبين 

برفع الظلم عنهم وإعادتهم لوظائفهم.
وقال المتحدث باس���م الموظفين المحالين 
الريم���اوي في  القس���ري س���لطان  للتقاعد 

تصريح ل���ه: إن "المحكمة أجلت القضية في 
رابع مرافعة يتم التق���دم بها للمحكمة من 
خ���الل مركز الق���دس للمس���اعدة القانونية 
وع���دد من المحامين"، مش���يًرا إل���ى تأجيل 
القضية رغم إحضار ملفات بعض الموظفين.

وأوضح الريم���اوي أن 200 موظف مدني من 
مختلف الوزارات أحيلوا للتقاعد القسري في 
األشهر األولى من العام الجاري، الفتًا إلى أن 
المحكمة ستعقد جلسة أخرى نهاية شهر 
أكتوب���ر للنظر في قضي���ة 25 موظًفا أحيلوا 

للتقاعد القسري.
وش���دد الريماوي على أن مطلب المتقاعدين 
العودة للعمل، "ألن إحالتهم للتقاعد دون أي 
أس���اس أو معيار كان قراًرا ظالًما"، مؤكًدا في 
نفس الوقت أن "المحالي���ن إلى التقاعد من 
ذوي الكفاءات العلمية والمهنية وبعضهم 

من الحاالت الخاصة وأسرى محررون".
وذك���ر أن "اإلحال���ة للتقاع���د ج���اءت ضمن 
إج���راءات عقابية عل���ى الموظ���ف دون أي 

أساس قانوني".

يعتصمون أمام المحكمة

»العليا« في رام الله تؤجل قضية المحالين للتقاعد القسري
القدس المحتلة/ االستقالل:

 طال���ب الدكت���ور حنا عيس���ى أمين عام الهيئة اإلس���المية 
المس���يحية بضرورة العمل على تعزي���ز وعي المواطنين في 
القدس حول أهمية التعليم ف���ي العملية التنموية، وفضح 
الممارس���ات اإلس���رائيلية في قطاع التعلي���م التابع للبلدية 
والمعارف اإلسرائيلية وفلسفتها المدمرة على المدى البعيد.

ودعا الى التواصل المس���تمر مع منظمة اليونس���كو في هذا 
الصعي���د، نتيج���ة الواق���ع التعليمي الصعب ف���ي المدينة 
المقدس���ة، والضرورة الملح���ة لتعزيز صمود المقدس���يين 

والحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية.
وناش���د عيس���ى بضرورة تعامل المجتمع الدولي مع القدس 
كأرض محتل���ة، وبالتالي تفعي���ل دور مديرية تربية القدس 
الشريف كمرجعية لقطاع التعليم في المدينة، بحيث ُتمنح 
صالحية اإلش���راف عل���ى المدارس الخاصة وم���دارس وكالة 

الغوث.
ون���وه إلى أهمية العمل على تخصيص موازنة مس���تقلة من 
ِقبل دولة فلس���طين لتأمين الدعم المادي للطالب والمدارس 
على حد سواء، األمر الذي سيحّد من نسب التسرب المدرسي 
العائ���دة إلى ضي���ق الظ���روف االقتصادية، كما س���يمكن 
المدارس م���ن دفع رواتب مغرية تج���ذب أصحاب الكفاءات 
لالس���تغناء عن الدعم المقدم من بلدي���ة االحتالل، باإلضافة 
إلى ضرورة بناء المزيد م���ن الغرف الصفية وتزويد المدارس 

باألجهزة والمعدات الالزمة.
وقال: يجب ممارس���ة ضغ���وط محلية ودولية على س���لطات 
االحتالل لوق���ف تقييد حري���ة الحركة للطلب���ة والمعلمين 
والتعاون مع مؤسس���ات حقوق اإلنس���ان، ويجب توفير منح 
دراس���ية لخريج���ي الثانوية العام���ة للطلبة المقدس���يين، 
واالهتم���ام بتأهيل الك���وادر التعليمية من خ���الل تنظيم 
البرام���ج التدريبية المختلف���ة بش���كل دوري، والتركيز على 

احتياجاتهم، خاصة في بيئة االحتالل.

عيسى: يجب توفير ميزانية 
للتعليم في القدس
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )2022 / 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 

-1صالح كامل راغب حزر الله من سكان غزة هوية رقم 911395259
-2عبد الرحيم عبد الهادي علي سالم من سكان غزة هوية رقم 907193957

بصفته وكياًل عن: محمد احس���ان محمد البكري واسامة احسان محمد 
البك���ري باألصالة عن نفس���ه وبوكالته عن / س���ها ودين���ا وعمر أوالد 

احسان محمد البكري وحورية فهمي عبد الحي البكري )الحسيني(
بموجب وكالة رقم: 9452 / 2010 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 699 قسيمة 46 + 76 المدينة غزة الدرج 

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن علي���ه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم الب���دء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  23/ 10 / 2018م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي   

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات
ليكون معلومًا للجميع بأن السيد/ داود عيسى يوسف زايد من سكان 
بيت الهيا هوية رقم / 931100986 تقدم بطلب لتصحيح اس���م جده 
// والمسجل خطأ في س���جالت الطابو بغزة باسم // موسى حسن زايد  

في القطعة 1738 قسيمة 21 أراضي بيت الهيا 
إلى االسم الصحيح له // موسى حسن خليل زايد

لذلك فإن اللجنة المختصة تحيط الجميع علمًا بهذا الطلب فمن له اعتراض بهذا 
الش����أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لتس����جيل األراضي والعقارات 
خالل م����دة أقصاها ثالثون يومًا م����ن تاريخ اإلعالن وإال فس����يتم التصحيح في 

سجالت الطابو كما هو مشار إليه في هذا اإلعالن.  23/ 10 / 2018م

م�سجل اأرا�سي غزة
ع�سام احلمارنة

القدس المحتلة/ االستقالل:
إس���رائيلية  برلمانية  لجنة  تناقش 
الس���لطة  مش���روع قان���ون إلل���زام 
الفلس���طينية بتغطي���ة تكالي���ف 
عالج األس���رى الجرحى في س���جون 
االحتالل؛ مّم���ن يتعّرضون لإلصابة 

أثناء عملية اعتقالهم.
ووفق ما أوردته القناة الس���ابعة في 
التلفزي���ون العبري، أم���س الثالثاء، 
فإن م���ا ُتعرف بلجن���ة "الرخاء" في 
"الكنيس���ت" اإلس���رائيلي صاغ���ت 
مش���روع قانون ينص عل���ى امتناع 
ع���ن تحّمل  اإلس���رائيلية  الحكومة 
الفلسطينيين  األسرى  عالج  نفقات 
قواته���ا  برص���اص  المصابي���ن 
العسكرية، وعوضا عن ذلك اقتطاع 
قيم���ة ه���ذه النفقات م���ن األموال 
للس���لطة  المس���تحقة  الضريبي���ة 

الفلسطينية لدى "تل أبيب".
وزعمت القن���اة العبرية أن الحكومة 
مليوني  مبل���غ  تنفق  اإلس���رائيلية 

شيكل )نحو 500 ألف دوالر أمريكي( 
لعالج أس���ير جريح واحد، إضافة إلى 
مبلغ إجمالي قدره 25 مليون شيكل 
)6.8 ملي���ون دوالر أمريك���ي( مقابل 
الع���الج الطبي المس���تمر، لمنفذي 
العمليات الذين يتم اعتقالهم بعد 
إصابتهم في السجون اإلسرائيلية.

االنتهاء  أن���ه وبعد  القناة  وأضافت 
من مناقشة القانون باللجنة، سيتم 
ال� "كنيست" للتصويت  عرضه على 

عليه بالقراءة األولى.
يش���ار إل���ى أن منظم���ات حقوقية 
فلسطينية ودولية، تتهم سلطات 
االحت���الل اإلس���رائيلي بممارس���ة 

بحق  البط���يء"  "القت���ل  سياس���ة 
األسرى داخل س���جونها؛ من خالل 
انته���اج اإلهمال الطب���ي المتعمد 
أدنى  توفير  واالمتناع عن  بحقهم، 
الالزمة  الطبي���ة  الرعاية  مقوم���ات 
للح���االت المزمن���ة والخطي���رة في 

صفوفهم.

توجهات إسرائيلية لتحميل السلطة
 تكاليف عالج األسرى الجرحى

 القدس المحتلة/ االستقالل:
يواجه األس����ير رامي الخطيب )31 عامًا( من محافظة الخليل المرض، والحرمان 

من الزيارة وذلك منذ اعتقاله في شهر أيار/ مايو العام الحالي.   
وقال األس����ير الخطيب لمحامي نادي األسير الذي تمكن من زيارته في معتقل 
»النقب الصحراوي«، إنه يعاني من آالم حادة في األمعاء، والمفاصل، وإن وضعه 

الصحي آخذ بالتدهور؛ كما إنه بحاجة إلى إجراء عملية جراحية في العيون.
وأضاف األس����ير الخطيب أن إدارة معتقالت االحتالل ُتماطل في تقديم العالج 
الالزم له، كما وتحرم عائلته من زيارته، فعلى الرغم من حصولها على تصاريح، 

إال أنه وفور وصولها إلى المعتقل تمنعها اإلدارة من الدخول.
ا على  ولفت األس����ير إلى أنه خاض إضرابًا عن الطعام اس����تمر خمس����ة أيام رًدّ
حرم����ان أطفاله من زيارته، وبعد اإلضراب أبلغته إدارة المعتقل أنها ستس����مح 
ألطفاله بزيارته، شرط أن تبقى زيارتهم خلف الزجاج رغم أن أطفاله لم تتجاوز 

أعمارهم الخمس سنوات، األمر الذي رفضه األسير.
ُيشار إلى أن األسير الخطيب أسير سابق قضى ما مجموعه قرابة )13( عامًا في 
معتق����الت االحتالل بين أحكام واعتقاالت إدارية، وكان أول اعتقال له وهو في 

عمر )17 عامًا(، وُحكم عليه في حينه لثماني سنوات متتالية.

األسير رامي الخطيب 
يواجه المرض 

والحرمان من الزيارة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت اإلذاعة اإلس���رائيلية العامة، ظهر أمس الثالثاء، أن رئيس الس���لطة 
الفلس���طينية، محمود عباس، التقى في بيته في رام الله، األسبوع الماضي، 
رئيس جهاز المخابرات العامة لالحتالل اإلسرائيلي "الشاباك"، نداف أرجمان.

وبحس���ب اإلذاعة العبرية، فق���د بحث أرجمان مع عب���اس االتصاالت الجارية 
بشأن التهدئة في قطاع غزة، فيما أعلن رئيس السلطة الفلسطينية أنه في 
حال نفذت "إسرائيل" تهديدها باقتطاع الرواتب لموظفي غزة إذا لم تحولها 

السلطة الفلسطينية، فإن ذلك سيكون بمثابة اجتياز للخط األحمر.
إل���ى ذلك، قال المصدر ذاته: إن الفلس���طينيين اش���تكوا من ع���دم التزام 
"إس���رائيل" باتفاق أوس���لو، وعدم التنس���يق مع األجهزة الفلسطينية عند 
اقتحام القوات اإلس���رائيلية للمناط���ق )أ( الخاضعة أمنيًا ومدنيًا للس���لطة 

الفلسطينية.

اإلذاعة اإلسرائيلية: عباس 
التقى رئيس »الشاباك«

 في منزله برام الله
رام الله/ االستقالل: 

شرع األسيران كفاح حطاب، وخليل أبو عرام بإضراب مفتوح 
عن الطعام في معتقل »هداريم«، إس���نادا لألس���يرات في 
معتقل »هشارون«، واللواتي يمتنعن عن الخروج إلى ساحة 
الف���ورة لليوم )49( عل���ى التوالي، احتجاجًا عل���ى قرار إدارة 

المعتقل بتشغيل كاميرات المراقبة.
وذكر نادي األسير في بيان له أن هذه الخطوة جاءت ردًا على 
تعنت إدارة معتقالت االحتالل في تلبية مطلب األس���يرات، 
والتصعي���د م���ن إجراءاته���ا الهادفة إلى س���حب إنجازات 

األسرى.
يذكر أن األس���ير حطاب وهو م���ن محافظة طولكرم معتقل 
منذ عام 2004 ومحكوم بالّس���جن المؤب���د مرتين، وأبو عرام 
من محافظة الخليل وهو محكوم بالّس���جن المؤبد سبع مرات 

ومعتقل منذ عام 2002.

الخليل/ االستقالل: 
اعتقل���ت قوات االحتالل ش���ابًا )17 عامًا( بدعوى محاولت���ه طعن جنود قرب 

الحرم االبراهيمي في الخليل، ظهر أمس الثالثاء.
وادعت الصحافة اإلس���رائيلية، أن الش���اب وديع ابو تركي، رفض التفتيش 
واخ���راج محتويات جيوب���ه على حاجز أب���و الرئيس العس���كري قرب الحرم 
االبراهيم���ي، وتبين خ���الل البواب���ة االلكترونية أن بحوزته س���كينًا، وخالل 

تفتيشه رفع السكين بوجه الجنود، وتم اعتقاله.

غزة/ االستقالل:
أك���دت هيئة العلماء والدعاة في مدينة القدس، أمس الثالثاء، أن تس���ريب 
العقارات المقدسية جريمة من أكبر الجرائم الدينية والوطنية المرتكبة بحق 

القدس اإلسالمية والعربية.
وقال���ت الهيئة في بيان صحفي: إن ذل���ك يتطلب رزمة من القرارات الدينية 
والوطنية الجريئة، وفعالي���ات ميدانية تتصدى لهذه الجريمة النكراء ولمن 
هم خلفها، مش���ددة على أنه ال ينبغي الصم���ت أمام كل من يحاول تبرير ما 

جرى من التسريب األخير لعقار جودة.
وش���ددت على حرمة  تسريب أي عقار من عقارات المدينة المقدسة، مشيرة 
إلى الفتوي التي أصدرها علماء فلس���طين عام 1935 بشأن تسريب األراضي 
والعق���ارات والبيوت. ودع���ت الهيئة الى وجوب صد ومنع أي تس���ريب ألي 
عقار بمدينة القدس بكل الس���بل المتاحة، وعلى وجوب منع بيع أي عقار من 
العقارات المقدس���ية ألي طرف؛ س���واء كان محليًا أو خارجيًا خشية تسريبه، 
ومن���ع نق���ل ملكية أي عقار من العقارات المقدس���ية هبة أو بأي ش���كل من 

أشكال نقل الملكية التي قد تؤدي إلى تسريب العقار.
ودع���ت أصحاب العق���ارات في مدينة القدس إليق���اف عقاراتهم وقفًا عامًا 
أو وقف���ًا ذريا، وذلك من خ���الل دائرة أوقاف القدس كإج���راء لتثبيت العقار 
وحمايته ومنعه من التسريب مستقبال، مطالبة المرجعيات الدينية والوطنية 

بالتصدي لمن يخون ويحاول الترويج لمسربي العقارات وتبرئتهم.

أسيران يشرعان بإضراب عن 
الطعام إسنادًا لألسيرات

هيئة علماء ودعاة القدس:  
تسريب العقارات جريمة 

وطنية ودينية

اعتقال شاب بدعوى محاولته طعن 
جنود قرب الحرم االبراهيمي
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة – املوقرة
في القضية المدنية رقم 527 / 2017

في الطلب رقم 1875 / 2018
المدعون/-1عوني صبحي محمد الشرفا – مقيم بعمان بدولة 
األردن هوي���ة رق���م / 955791421. -2عزمي صبحي محمد 
الش���رفا – مقيم بعمان بدولة األردن -3عبد المعطي صبحي 
محمد الشرفا – مقيم بعمان بدولة األردن. وكيلهم المحامون 

/ محمود الشرفا ومحمد أبو راس ومحمد الشرفا – من غزة
المدع���ى عليه /عمر صبحي محمد الش���رفا – من غ���زة الصبرة مقابل 
عيادة الدكتور رباح فروانة "س���ابقًا" مقيم خارج البالد ومجهول محل 

اإلقامة حاليًا.
مذكرة حضور في القضية رقم 527 / 2017

إل���ى المدعى علي���ه /عمر صبح���ي محمد الش���رفا "مجهول محل 
اإلقام���ة" ومقيم خارج البالد حاليًا، بما أن المدعين قد أقاموا عليك 
بدع���وى يطالبوك فيها بتصفية ش���ركة واجراء محاس���بة وذلك 
لش���ركة "صبحي الش���رفا وأوالده للتجارة العامة" استنادًا إلى ما 
يدعون���ه في الئحة دعواهم المحفوظ لك نس���خة عنها لدى قلم 
ه���ذه المحكمة لذلك يقتضي عليك أن تحضر إلى هذه المحكمة 
لل���رد على دعواه���م والمعين لها جلس���ة يوم األربع���اء الموافق 
2018/11/14 كما يقتضي عليك أن تودع لدى قلم هذه المحكمة 
ردًا تحريريًا خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغكم هذا اإلعالن 
وأن ترسل نس���خة للمدعين على عنوانهم، وليكن معلومًا لديك 
أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعين أن يس���يروا في دعواهم 
ويجوز اصدار الحكم بحقك ح���ال غيابك باعتبارك حاضرًا، وليكن 
أيضًا معلومًا لديك أنه تم إحالة النزاع محل هذه الدعوى لجمعية 
المحاس���بين وقد تعين لها جلس���ة أمام لجنة المحاسبين بتاريخ 

2018/11/11م فعليك أيضا الحضور.
حرر بتاريخ : 2018/10/18م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
اأ.حممد مطر

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
إعالن بيع بالمزاد العلني في 

القضية رقم 1979 / 2018
ُنعل���ن للعموم أنه معروض للبيع م���ن قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غزة أجهزة جوال عدد 480 جهازًا والمملوكة للمنفذ ضده / مركز خلف 

لصيانة الجواالت ويمثله /رامي خلف.
فعلى من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور إلى دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة في أوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اسمه بعد دفع قيمة 
التأمين بواقع %10 من قيمة التخمين وأن الرسوم والداللة واالنتقال 
على نفقة المشتري، علماً بان المزاد سينعقد الساعة الثانية عشر من 

يوم األربعاء بتاريخ 2018/11/7. حرر في 2018/10/23م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ.وائل نبهان

غزة/ االستقالل:
افتتحت شركة االتصاالت الفلسطينية 
بالتل إحدى شركات مجموعة االتصاالت 
األمة، مش���روع  وجامعة  الفلس���طينية، 
توفير خدمة اإلنترنت الالس���لكي لطلبة 
المستمر  التواصل  الجامعة، حرًصا على 
مع العالم الخارج���ي وتلبية الحتياجات 
والتدريس���ية،  االدارية  والهيئة  الطلبة 
لم، والذي جاء  بهدف تطوير س���بل التعَّ
بدع���م من بالتل تماش���يًا م���ع األوضاع 
يعيش���ها  التي  الصعبة  االقتصادي���ة 
القطاع في ظل استمرار الحصار الخانق 

منذ أكثر من 12 عاًما.
وش���ارك في االفتتاح ال���ذي تم في مقر 
الجامع���ة ف���ي مدين���ة الزه���راء بغزة ، 
القائم بأعم���ال رئيس الجامعة، د. رأفت 
اله���ور، ود.عدنان أبو عام���ر، عميد كلية 
اآلداب والعل���وم اإلنس���انية، ومش���رف 
دائرة تكنولوجي���ا المعلومات، م. إيمان 
المش���هراوي، وعدد من مدراء الهيئات 
اإلدارية والتدريس���ية بالجامعة، ومدير 
إدارة إقلي���م غزة في ش���ركة االتصاالت 
الفلس���طينية، خليل أبو سليم، ، ومدير 
الدائرة الفنية في ش���ركة جوال، بس���ام 
العديني، ومدير ش���ركة حض���ارة بغزة، 
عون���ي الطويل، وعدد من مدراء مجموعة 

االتصاالت الفلسطينية .
و افتتح���ت اللقاء م.إيمان المش���هراوي 
مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات والتي 
تحدث���ت ع���ن دور الدائرة ف���ي تنفيذ 
سياس���ات الجامع���ة الرائدة في نش���ر 
الخدم���ات التقنية التعليمي���ة للطلبة، 

ابتداء م���ن نظام التعلي���م اإللكتروني، 
وم���رورا بنظام التس���جيل المحوس���ب، 
ولي���س انتهاء بنش���ر ه���ذه الخدمات 
للطلبة في س���احات الجامع���ة بفروعها 

األربعة.
م���ن جهت���ه ثم���ن الدكت���ور اله���ور، 
الدع���م الذي قدمته ش���ركة االتصاالت 
الفلس���طينية بتوفير خدم���ة اإلنترنت 
الالس���لكي لطلبة الجامعة، مش���يًرا إلى 
أنها تساهم بش���كل فعال ومباشر في 

تطوير األداء التعليمي ومساعدة الطلبة 
واألبحاث  المعلومات،  الحصول على  في 
التي تخدم دراستهم، فضاًل عن عمليات 
التس���جيل وس���حب واضاف���ة الم���واد، 
ومتابعة تحصيلهم األكاديمي بش���كل 
مباشر وآني، توفيًرا للجهد والوقت، كما 
أشار إلى أنها تساعد الهيئة التدريسية 
واألكاديمي���ة في س���هولة التواصل مع 

الطلبة والجميع.
افتت���اح  خ���الل  اله���ور  واس���تعرض 

المش���روع، الخدم���ات الت���ي تقدمه���ا 
الجامع���ة وتطلعاته���ا إل���ى توفير كل 
الس���بل التي تس���اهم في إحداث نقلة 
تعليمي���ة متطورة، مش���دًدا في الوقت 
نفس���ه على أن الخدمات التي تقدمها 
ش���ركة االتصاالت الفلسطينية متميزة 

وتلبي احتياجات الطلبة و الجامعة .
وق���دم ش���كره العميق إلدارة الش���ركة 
واهتمامها  اس���تجابتها  س���رعة  ف���ي 
الش���ديدين على توفير الخدمات مهما 

كان حج���م تكلفته���ا، مبين���ًا أن ذل���ك 
الح���رص يعكس م���دى حرصه���ا على 
تطوير التعليم في الوطن، ومواكبة آخر 

التقدم التكنولوجي في العالم أجمع.
ب���دوره، أك���د أبو س���ليم، عل���ى اهتمام 
التعليمية  المش���اريع  ب���كل  الش���ركة 
والتطويري���ة والتنموي���ة الت���ي تلب���ي 
احتياجات الطلب���ة والمواطنين، موضًحا 
أن بالت���ل لن تتوانى في دعم الجامعات 
واالكاديمية،  التعليمية  والمؤسس���ات 
من أجل تطويره���ا، وتوفير االمكانيات 
الالزم���ة له���ا لتنمي���ة ق���درات الطلبة 
والعاملي���ن، من أجل بن���اء مجتمع يقوم 

على أسس سليمة.
ه إلى أن مشروع توفير خدمة اإلنترنت  ونبَّ
الالسلكي يس���اعد الطلبة في الحصول 
على المعلومات المطلوبة بش���كل أسرع 
ووق���ت أق���ل دون الحاج���ة للتأخي���ر أو 
التأجيل، األمر الذي يعّزز قدرات الطالب 

في حفظ المعلومات وفهمها.
وأوض���ح أن الدعم المتواص���ل من قبل 
ينبع من حرصها  للمؤسس���ات  الشركة 
الشديد على تطوير األداء بشكل مستمر 
ومتواصل، ويدفع باتجاه االستثمار في 
اإلنس���ان لتمكينه من بناء مؤسس���ات 
المجتمع بالش���كل الذي يواكب التطور 
ف���ي البل���دان المحيط���ة، ودول العالم 
المتق���دم، والعمل على ض���رورة إحداث 
تنمية مس���تمرة تفتح اآلف���اق لألجيال 
القادم���ة وتوف���ر لهم أس���واقًا جديدة 
للعم���ل من أج���ل دفع عجل���ة االقتصاد 

باالتجاه السليم.

بالتل و جامعة األمة يفتتحان مشروع توفير خدمة اإلنترنت الالسلكي لطلبة الجامعة

جانب من الفتتاح

خان يونس/ االستقالل:  
اختتمت المكتبة العامة التابع����ة لبلدية خان يونس 
جن����وب محافظات غ����زة فعاليات "أس����بوع المكتبات 
المدرسية" الذي هدف إلى تشجيع القراءة والمطالعة 
وايج����اد جيل مثق����ف ومتعلم قادر على المس����اهمة 
الفعالة في بناء المجتمع الفلس����طيني، وش����ارك في 
الفعالي����ات )150( طالبة يتبع����ون عن )7( مدارس من 

كافة المراحل التعليمية بالمدينة.
وش����ددت مس����ئولة المكتبة العامة زمزم زعرب  على 
أهمي����ة أس����بوع المكتبات والذي يأت����ي ضمن الخطة 
التش����غيلية لدائرة العالقات العامة لزيادة المشاركة 

المجتمعي����ة لكافة فئ����ات المجتمع م����ن أجل تعزيز 
الهوية الفلس����طينية وإبراز ال����دور الثقافي للمكتبة 
العام����ة ف����ي زيادة وع����ي الطلب����ة بالمج����ال الثقافي 

واإلبداعي.
وبينت زعرب أن المدارس التي ش����اركت في أس����بوع 
القراءة شملت مدرسة شجرة الدر األساسية المشتركة، 
وبيت المقدس الثانوية للبنات، وعكا الثانوية للبنات، 
وابن خلدون الفترتين "الصباحية والمس����ائية"، وجرار 
القدوة، والصفوة األساس����ية المش����تركة، مشيرًة في 
سياق متصل إلى حرص مكتبة البلدية الدائم لتغذية 
عق����ول أبنائنا الطلبة بالفك����ر وبالثقافة المتنورة لكي 

يكونوا قادة المس����تقبل فهم أياٍد تبني الوطن.
وأشارت زعرب إلى أهمية األنشطة الفكرية والثقافية 
للمكتب����ة العامة في نش����ر الوعي الثقاف����ي وتوعية 
العقول وتحس����ين الق����درات اإلبداعية ل����دى الطلبة، 
ش����اكرًة مدراء المدارس وأعضاء الهيئات التدريسية 

على مشاركتهم الفاعلة.
 ولفت����ت إل����ى أن فعاليات األس����بوع اش����تملت على 
اصطح����اب الطالبات في ج����والت مختلفة لتعريفهم 
تنظي����م  وكذل����ك  المكتب����ة،  ومحتوي����ات  بأقس����ام 
المس����ابقات الثقافية وتوزيع بعض الكتب والقصص 

على الطالبات لمطالعتها.

رفح / االستقالل: 
أتلف قسم التفتيش الصحي التابع لبلدية رفح بالتعاون مع مباحث التموين وشرطة 
البلديات 75 كيلو من فاكهة األفوكادو الفاسدة ، بعد ضبطها خالل الجوالت الرقابية 

على األسواق والمحالت التجارية .
وأوضح مدير دائرة الصحة والبيئة م. أس���امة أبو نقيرة أن���ه يتم تنظيم العديد من 
الجوالت الرقابية الدورية والمفاجئة لألس���واق والمحالت التجارية ؛ للتأكد من سالمة 

السلع والمنتجات المعروضة وعدم تعريض صحة المواطنين للخطر .
وحذر أبو نقيرة التجار من تعمد تسويق أي سلعة منتهية الصالحية أو غير صالحة 
للتن����اول األدم����ي ، مؤكدًا أن البلدية لن تتهاون في اتخ����اذ االجراءات الالزمة ورفع 
األم����ر للجهات القضائية إليقاع العقوبة القانونية على من يثبت تالعبه بس����المة 
المواطنين . ودعا المواطنين إلى التعاون مع طواقم البلدية باإلبالغ عن أي تاجر يروج 
سلعًا فاس���دة ومنتهية الصالحية ، من خالل االتصال على أرقام البلدية أو التواصل 

عبر صفحة البلدية على مواقع التواصل االجتماعي أو ابالغ طواقم التفتيش

بلدية خانيونس تختتم فعاليات أسبوع المكتبات المدرسية 

بلدية رفح تتلف كميات 
فاسدة من األفوكادو



األربعاء 15 صفر 1440 هــ 24 أكتوبر 2018 م

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمود سامي محمد الغرابلي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
802433540( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أن���ا المواطنة/ أمج���اد عبد الق���ادر توفيق أبو 
طعيمة .ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )400285912( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أن���ا المواطن/ اس���ماعيل عوض اس���ماعيل 
البلبيس���ي عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي 
تحمل رق���م )802619205 ( فعلى من يجدها رجاء 

أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عالء جبريل محمود ابو عريبان
. /. عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل 
رق���م )800115701 ( فعل���ى من يجده���ا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حمادة جمال خالد السكافي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801903154( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نورا سليمان محمود أبو هجرس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400190070( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ االء انور علي الدجني
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)401867239 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ صابرين محمد سالمة بركة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم   
)900341793( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ صباح عبد سليمان السطري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)918350240 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
قال���ت وزارة الصح���ة، إنه لم تس���جل أي إصابة 
بمرض ش���لل األطفال في فلس���طين منذ العام 

.1988
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أمس الثالثاء، 
عشية اليوم العالمي لشلل األطفال الذي يوافق 
تش���رين أول/ 24 أكتوبر م���ن كل عام أن مرض 
ش���لل األطف���ال أصبح تح���ت الس���يطرة، حيث 
استطاعت وزارة الصحة وقاية المجتمع من هذا 

المرض واستئصاله.
وأش���ارت إلى أن���ه وبناء عل���ى توصيات منظمة 
الصح���ة العالمية، فإن وزارة الصحة تقوم برصد 
حاالت الش���لل الرخوي الح���اد لدى األطفال دون 
س���ن 15 س���نة، وأخذ عينتي براز من كل حالة 
يتم تس���جيلها وفحصها فيروسيًا، لتؤكد خلو 

فلسطين من شلل األطفال.
وأوضحت أنه في 2017 تم رصد 43 حالة ش���لل 
رخ���وي حاد، س���جل منها 28 حال���ة في الضفة 

الغربي���ة، و15 حال���ة في قطاع غ���زة، وجميعها 
كان���ت خالية من فيروس ش���لل األطفال، بينما 
ت���م رصد 46 حال���ة في الع���ام 2016 منها 30 
حالة بالضفة الغربي���ة و16 حالة في قطاع غزة، 
وجميعها كانت خالية أيضًا من فيروس ش���لل 

األطفال.
وأوضح���ت الوزارة أنه���ا تتبع معايي���ر منظمة 
الصحة العالمية الس���تئصال شلل األطفال، من 
خالل تغطي���ة التطعيم العالي���ة، وتنفيذ أيام 
تلقي���ح وطني���ة، وتطعيم األطفال ف���ي أماكن 
الخطر عن���د الحاج���ة، باإلضافة إل���ى التقصي 

الوبائي عن حاالت الشلل الرخوي الحاد.
وقال���ت منظم���ة الصح���ة العالمية إن���ه "طالما 
يوج���د طف���ل واحد مص���اب بع���دوى فيروس 
الشلل فإن األطفال في جميع البلدان معرضون 
لخطر اإلصابة بالمرض، وقد يس���فر الفشل في 
استئصال شلل األطفال من هذه المعاقل التي 
ال ت���زال موبوءة به عن اإلصاب���ة بنحو 200 ألف 

حالة جديدة تعم أرجاء العالم في غضون عش���ر 
سنوات".

وش���لل األطف���ال هو مرض فيروس���ي ش���ديد 
العدوى، يصيب األطفال دون س���ن الخامس���ة 
بالدرج���ة األولى، يغ���زو الجه���از العصبي وهو 
كفيل بإحداث الش���لل التام في غضون ساعات 
من الزمن، وينتقل الفيروس عن طريق االنتشار 
من شخص آلخر بصورة رئيسية عن طريق البراز، 
وبصورة أقل عن طريق وس���يلة مش���تركة )مثل 

المياه الملوثة أو الطعام( ويتكاثر في األمعاء.
وتتمّث���ل أعراض الم���رض األّولية ف���ي الحمى 
والتع���ب والص���داع والتقّي���ؤ وتصّل���ب الرقبة 
والش���عور بألم في األطراف، وتؤدي حالة واحدة 
من أص���ل 200 حالة عدوى بالمرض إلى ش���لل 
عض���ال )يصيب الس���اقين ع���ادة(، ويالقي ما 
يتراوح بين %5 و%10 من المصابين بالش���لل 
حتفهم بسبب توّقف عضالتهم التنفسية عن 

أداء وظائفها، حسب منظمة الصحة العالمية.

غزة/ االستقالل:
قال مركز المي���زان لحقوق اإلنس���ان إنه رصد 
وف���اة )32( مواطًن���ا م���ن بينه���م )25( طفاًل، 
وسيدة واحدة، وإصابة )36( آخرين نتيجة أزمة 
الكهرباء التي يعاني منها س���كان القطاع منذ 

عام 2006.
وأوضح المركز ف���ي ورقة حقائق أصدرها أمس 
الثالثاء ح���ول أزمة الكهرباء في غزة، أن القطاع 
المس���تمر  للعجز  من���ذ 2006نتيج���ة  يعاني 
والمتزاي���د في كمي���ة التي���ار الكهربائي، وأن 
هذه األزمة ش���هدت محاوالت متعددة للبحث 
عن بدائ���ل ُتخّفف منها، فلجأ الس���كان بداية 
إلى اس���تخدام الش���موع والمولدات الصغيرة، 

وتكّبدوا خسائر بشرية ومادية بسببها.
وأضاف المركز أنه رص���د وفاة )32( مواطنًا من 
بينهم )25( طفاًل، وسيدة واحدة،  وإصابة )36( 
آخري���ن، من بينهم )20( طفاًل، و)6( س���يدات، 
خالل الفترة الممتدة م���ن مطلع العام 2010م 
وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري 2018م؛ 
نتيجة الشتعال الحرائق جراء الشموع أو انفجار 

المولدات الكهربائية المنزلية".

وأك���د المرك���ز أن أض���راًرا بالبيئة ج���راء أزمة 
الكهرب���اء، وهو م���ا دفع بالبعض الس���تخدام 
الطاقة الشمس���ية ممن تس���مح إمكانياتهم 

المادية بذلك.
وجاء في الورقة " انتشرت المولدات الكهربائية 
بأحجام مختلفة؛ ِلتفي بحاجة المنازل والمحالت 
التجارية والمؤسس���ات. ولكّن المولدات كبيرة 
الحجم وعالية اإلنتاجية اس���تخدمت بش���كل 
اس���تثماري بدءًا م���ن الع���ام 2009م، وزّودت 
السكان بكميات من الكهرباء لفترات محدودة 

بمقابل مادي كبير".
وشدد المركز على أنه ورغم أن المولدات جاءت 
للتخفي���ف من وط���أة األزم���ة، إال أن عددًا من 
المش���كالت المتعلقة بغياب التنظيم والرقابة 

واألضرار الناجمة عنها، حولها إلى مشكلة.
ولفت إلى األثر السلبي النقطاع التيار الكهربائي 
الذي يستمر لساعات قد تتجاوز عشرين ساعة 
متواصلة يوميًا على تمتع الس���كان بحقوقهم 
األساس���ية، حيث مّس���ت األزمة بحق اإلنسان 
في الحياة والرعاية الصحية والتعليم والسكن 

والوصول إلى المياه والحق في بيئة نظيفة.

غزة/ االستقالل:
ح���ذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من خطر يداهم حياة 

مرضى غسيل الكلى في المستشفيات.
وأك���دت وزارة الصحة خالل مؤتمر صحفي بمستش���فى 
الش���فاء، نفاد ع���دد كبير من أرصدة ال���دواء المخصصة 

لمرضى الكلى وزارعيها.
وقالت : "تزداد أوجاع المرضى الجاثمة على أجس���ادهم 
نتيج���ة نقص ال���دواء والمصي���ر المجهول"، مناش���دة 
المؤسس���ات الدولية بس���رعة التدخ���ل العاجل لتعزيز 

أرصدة األدوية التي تفاقم معاناة مرضى غسيل الكلى، 
ووفق الصحة، فقد بلغ عدد المرضى نحو 800 يغس���لون 
الكل���ى، وبين���ت أنه���م يتناوب���ون على 5 أقس���ام في 
مستش���فيات قطاع غزة، لفترات تصل إلى 5 جلس���ات 
يومية، مش���يرة إلى أن 333 مريض���ًا أجروا عمليات زراعة 
للكلى، تهدد صحته���م نفاد أدوية مثبط���ات المناعة، 

والتي منها دواء المايكوفلليت.
وذك���رت أن حياة مرض���ى زراعة الكلى الج���دد يهددها 

نقص دواء مضاد البايروسات.

الميزان: 32 مواطنًا توفوا
 بغزة نتيجة أزمة الكهرباء

الصحــة: فلسطيــن خاليــة 
مــن شــلل األطفــال منــذ العــام 1988

صحة غزة: حياة مرضى الكلى في خطر

غزة/ االستقالل:
 قال���ت نائب رئيس اتحاد الموظفين الع���رب في وكالة الغوث آمال البطش: 
إنه تم التوصل إلى اتفاقية لحل أزمة موظفي "االونروا"، الذين جرى فصلهم 

قبل عدة أشهر.
وأضافت البطش ف���ي تصريح لها، "في ظل هذه الظروف وتخلي الجميع 
واس���تمرار األزمة المالية كانت الخيارات مح���دودة وهي دمج الموظفين 
ب���دوام جزئي"، مؤك���دة أن اتح���اد الموظفين غي���ر راض تمامًا عن هذه 
االتفاقي���ة، ولكنها أفضل الحلول، وعلى أمل العمل بنظام دوام كامل في 

حالة فتح الوظائف.
وأش���ارت إلى أن هناك فرصة عمل لمدة عام، لموظف���ي األونروا الذين اتخذ 

بحقهم قرار الفصل.
وكانت األونروا فصلت قبل عدة أشهر مئات الموظفين ما ولد احتجاجات لدى 

الموظفين قبل التوصل الى االتفاق الجديد.
م����ن جهته، أكد المستش����ار االعالمي في رئاس����ة االونروا عدنان 
أبو حس����نة التوصل الى اتف����اق مبدئي ينهي أزم����ة الموظفين 
المفصولين، مش����يرا ال����ى وجود بع����ض التفاصي����ل التي يتم 
دراس����تها، متوقعًا التوصل الى اتفاق نهائي خالل األيام القليلة 

القادمة.

البطش:  تم التوصل لحل وسط 
لموظفي األونروا المفصولين
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العن���وان ه���و التوصي���ف الطبيعي للع���دو الصهيون���ي, فهو 
يس���تأهل أكثر من ذلك, فالصهاينة وحوش في أثواب بشرية, 
ب���ل أرى الوحوش تعترض على هذا التوصيف ,ألن وحش���يتها 
مهما بلغت لن تبلغ وحش���ية هذا الع���دو, فهي ال تقتل أبناءها 
عندما يولدون, ترضعه���م وتحنو عليهم وتربيهم وتمنع عنهم 
الخطر! بينما الصهاينة تآمروا مع النازية لقتل اليهود في ألمانيا 
)فيما يعرف بالمحرقة(, مقابل تس���هيل هجرة من يتبقى منهم 

إلى فلسطين.
 كم���ا أنهم فّجروا كنس يهودية على من فيها من يهود ,إلجبار 
يهود الدول العربية على الهجرة . أيضا, فإنهم فّجروا في عرض 
البحر باخرة تحمل مهاجرين يهود إلى فلس���طين. ذلك لكس���ب 
تعاط���ف العالم م���ع هجرته���م أوال, وثانيا مع إقام���ة دولتهم 
الصهيونية االقتالعية, اإلحاللية, السوبر فاشية على أرض وطننا 

الفلسطيني العربي الكنعاني اليبوسي األصيل. 
الدلي���ل الثاني على صحة م���ا نقول, هو جرائمه���م ومذابحهم 
وموبقاتهم التي ارتكبوها بحق أمتنا وشعبنا الفلسطيني, بداية 
على أيدي المنظمات من عصاب���ات اإلرهاب الصهيونية: ليحي, 
إيتس���يل, ش���تيرن والهاجناة, ثم تم تجميع ه���ذه العصابات 
في جيش أس���موه ” جيش الدفاع اإلس���رائيلي- تساهال”, هذا 

الجي���ش الذي ضاعف ويضاعف يوميا من جرائمه بحق ش���عبنا 
الفلس���طيني وص���وال إل���ى تنفيذ حرب إب���ادة جماعي���ة بحقه, 
واس���تيطان لألرض, وهدم للبيوت وخلع لألشجار, وحرق لألطفال 
واغتيال واعتقال, وإنكار لحقوق ش���عبنا الفلسطيني وأمتنا من 
األراض���ي العربية التي ضمتها دولة الكيان الصهيوني كهضبة 

الجوالن العربية السورية المحتلة.
الدلي���ل الثالث عل���ى صحة ما نقول, هو كي���ف يفكر هذا العدو 
بعد سبعين عاما من اإلنشاء القسري لدولته العدوانية الفاشية؟ 
بالطبع لن نكتب عن س���ّنه لقانون “القومية” الفاشي العنصري 
ودالالته , وال عن الجوانب األخرى في إجرامه, بل سنأخذ مقالتين 
نش���رتا حديثا الثنين من كّتابه العاديي���ن, لنرى طريقة تفكير 

هذا العدو الهمجي:
المقال���ة األولى بعن���وان ” خطيئة الوهم” للكات���ب آهرون بابو 
)معاري���ف, 18 أكتوبر الحالي(, وفيها يتس���اءل: “كيف ينبغي 
تسمية اتفاقات أوسلو, التي يمر على التوقيع عليها هذه األيام 
25 س���نة, وقد ضخت إلى البالد اآلالف م���ن مخربي عرفات؟ فقد 
أحبط���ت منذ البداية نوايا رابين الذي آمن بس���ذاجته بأن عرفات 
نفسه سيصفي اإلرهاب “بدون بتسيلم وبدون المحكمة العليا”. 
لعل هذه “السياس���ة” جديرة بأن تسمى على اسم كتاب بلزاك 

“أوهام ضائعة”, ولعلها على اس���م “مس���يرة السخافة” لبربارة 
توخم���ان, الكتاب الذي يتحدث عن غباء سياس���يين ينتهجون 
سياسة تتعارض مع المصلحة القومية لبالدهم. ويستطرد هذا 
الفاش���ي قائال: لقد ول���دت االتفاقات في العق���ل اليقظ لبضعة 
أذكي���اء في نظر أنفس���هم. أحدهم رون بون���داك, أراد أن يغير 
الصهيونية وأغوى يوس���ي بيلين بتأييده. وهذا أغوى شمعون 
بيرس, واألخير أغوى يتس���حاق رابين, الذي رغم أنه في البداية 
ركل الفك���رة قليال, إال أنه اقتنع بأن نية عرفات طيبة, فس���مح له 
بأن ينفذ عمليا “حق العودة” في أنه أعاده إلى بالد إس���رائيل مع 

آالف المخربين وعائالتهم. 
بدال من أن يقف بيريس ورابين في حينه كسلسلة القيادة لدولة 
إس���رائيل, وقعا ضحية سلس���لة اإلغواء”, ثم يستطرد, قائال:إن 
خط���أ بيريس ورابي���ن الكارثي كان ف���ي أنهما قدم���ا للمنظمة 
اإلرهابي���ة )م.ت.ف( قاع���دة إقليمية في داخل أرض إس���رائيل, 
وهك���ذا أدخال اإلرهاب إل���ى بالدنا ووفرا له ش���رعية دولة”. خطأ 
آخر كان في أن الفرصة النادرة للصهيونية للس���يطرة على البالد 
كلها, من البحر حتى النهر, أحبطت عندما اصطدم االس���تيطان 

في يهودا والسامرة بمصاعب رهيبة”.
المقالة الثانية بعنوان “كيف الخروج من الشرك الفلسطيني؟” 

كتبه العس���كري المش���هور الل���واء احتياط عام���وس يدلين ل) 
يديعوت أحرونوت 17 أكتوبر الحالي(. كتب يقول “س���نخرج من 
الش���رك الفلس���طيني من خالل خطوات عملية ومن طرف واحد 
لنضم���ن األمن واالنفصال عن الفلس���طينيين في نفس الوقت, 
لقد أوضح���ت أحداث نهاية األس���بوع األخير بأنن���ا قريبون في 
القط���اع من التصعيد أكثر مما نحن قريبون من التس���وية. وفي 
الضف���ة أيضا تقع عملي���ات إجرامية, وتح���ذر المحافل المهنية 
م���ن التصعيد هناك أيضا. وجهاز األمن ملزم بأن يعطي الجواب 
األفضل على التحديات األمنية, ولكن القيادة السياسية ملتزمة 
بالتح���دي لذاتها والمراجعة كيف تتخذ سياس���ة بعيدة المدى 
في مواجهة الساحة الفلسطينية.يتبين, إن الواقع الذي نعيش 
فيه يثبت بأن���ه يمكن اإلبقاء على بالد إس���رائيل الكاملة. نخلق 
ف���ي الضفة واقعا ال يكرر أخطاء ف���ك االرتباط, ال يعود إلى الخط 
األخضر, ال يمزق الش���عب بإخالء المستوطنات, وباألساس يبقى 

األمن في أيدينا “.
نموذجان إس���رائيليان أمام أعيننا يتحدثان عن “أرض إسرائيل 
الكامل���ة” هذا بعد 70 عاما على إنش���اء الكيان الصهيوني, هذا 
بعد كل التنازالت التي قدمتها القيادة الرس���مية الفلسطينية! 

أتثقون في صميمكم أمع مثل هؤالء يمكن إقامة سالم؟.

المبادرة التي أطلقها األمين العام لحركة الجهاد اإلس����المي في فلس����طين األستاذ زياد النخالة لقيت صدى 
واس����عا في األوساط الفلس����طينية, حيث أعلن عن المبادرة ذات النقاط الخمس في أول خطاب رسمي يوجهه 
األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي بعد انتخابه مباشرة, مما يؤكد على أهمية وأولوية المصالحة الفلسطينية 
ل����دى قيادة حركة الجهاد اإلس����المي, التي اتهمها القي����ادي في حركة فتح عزام األحمد أنها تعيق مس����ار 
المصالحة, وتعمل على إفش����الها, النقاط الخمس التي تحدث عنها األمين العام مثلت جس����ر العبور إلنجاح 
المصالحة الفلس����طينية, وهى كفيلة بالتغلب على كل القضايا الخالفية بين طرفي االنقسام, وهذه المبادرة 
جاءت من محتوى مبادرة النقاط العش����ر التي أعلنها األمين العام الس����ابق لحركة الجهاد اإلس����المي الدكتور 
رمض����ان ش����لح حفظه الله ورعاه, وهذا دليل واضح أن الجهاد اإلس����المي لم يت����وان لحظة في العمل على حل 
المشكالت والتغلب على العقبات التي تعطل المصالحة الفلسطينية, ودائما الجهاد اإلسالمي يتبنى قضايا 

شعبه وهمومه وأحالمه ويعمل على تحقيقها. 
مبادرة جسر العبور تبنتها وأيدتها جل الفصائل الفلسطينية, وأعلنت حركة حماس فورًا إطالقها القبول بكل ما جاء 
فيها, كما تدارست الفصائل الفلسطينية هذه المبادرة وخرجت بإجماع لتؤيد كل ما جاء فيها, وشجعت كل األطراف 

على تبنيها والقبول بها ألنها تحمل عوامل مهمة إلنجاح المصالحة الفلسطينية. 
ثم دعت حركة الجهاد اإلس���المي إلى مؤتمر للش���باب الفلسطيني ليتم تدارس مبادرة جسر العبور ومناقشة ما ورد 
فيها, وفرص نجاحها, وهل هي مقبولة من فئة الش���باب التي تمثل الرأي السياس���ي الجوهري والهام والحيوي, 
خاصة وهى تقود مسيرات العودة الكبرى وتنتفض بكل قوة في وجه االحتالل, وقد تبنى الشباب الفلسطيني هذه 
المبادرة, ودعوا إلى تطبيقها والعمل على إنجاحها ألنها تمثل رؤية المجموع الفلس���طيني إلنجاح ملف المصالحة 
الفلس���طينية, وهى مبادرة عادلة وواعية وتدل على حرص شديد على ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني بما يخدم 

القضية الفلسطينية, وبما يخدم مصلحة الكل الفلسطيني.  
وألهمية دور المرأة الفلس���طينية, ومشاركتها المتميزة في كل مراحل النضال الفلسطيني, وتواجدها في 
المقدمة من مس���يرات العودة الكبرى, والتضحيات التي قدمتها على مدار سنوات الصراع مع هذا المحتل 
المجرم, ش���اركت المرأة الفلس���طينية ممثلة بالقيادات النس���وية وممثالت عن القوى الوطنية واإلسالمية 
واالتحادات النسائية في تدارس مبادرة جسر العبور, وأكدت القيادات النسوية دعمها للمبادرة التي أطلقها 
األستاذ زياد النخالة األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي، ودعت  لتطبيقها وتفعيلها بالشراكة مع الجميع 

للخروج من حالة الركون السياسي واالنقسام الداخلي. 
أول بوادر ظهرت في أعقاب إطالق األمين العام لمبادرة جس���ر العبور ما كشف عنه عضو المكتب السياسي للجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين طالل أبو ظريفة، أن الفصائل والقوى الفلسطينية تعمل على بلورة »مبادرة« لتحريك 
ملف المصالحة وتنفيذها، اس���تنادًا التفاقّي القاهرة 2011/ 2017.  وإن الفصائل والقوى )باستثناء فتح وحماس(، 
تس���عى بشكل جاد من أجل بلورة مبادرة عبارة عن خارطة طريق تحمل آليات لتطبيق اتفاقات المصالحة«، معبًرا عن 
أمله في أن تتحلى األطراف المعنّية باإلرادة السياس���ية التي تفضي إلنجاح هذه الجهود النابعة من المس���ؤولية 
الوطنية, وهذا القرار جاء في أعقاب طرح مبادرة جس���ر العبور مما يمثل حالة من الش���عور بالمسؤولية الوطنية لبذل 

جهود أكبر إلنهاء االنقسام الفلسطيني والتفرغ لمواجهة االحتالل.
نتمنى على المجلس المركزي الذي ستعقد جلساته يومي 28 و 29 أكتوبر الجاري تبني مبادرة جسر العبور, والعمل 
على إنجاح المصالحة الفلس���طينية, وإدراك المرحلة الهامة والحساس���ة التي تمر بها القضية الفلسطينية, والتي 
تتطلب تفرغ فلسطيني كامل لمواجهة معارك االحتالل التي يطلقها من كل جانب, معركة مسيرات العودة, معركة 
الخان األحمر, معركة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى, معركة التوسع االستيطاني في الضفة الغربية, 
معركة س���رقة العقارات المقدس���ية لتهويد المدينة المقدسة, معركة نقل الس���فارات للقدس, معركة القوانين 

العنصرية التي يفرضها على الفلسطينيين خاصة في األراضي المحتلة عام 48م, فهل أنتم جاهزون؟!. 

مبادرة جسر العبور

د. فايز رشيدالعدو األقبح في التاريخ

رأي
لطالم���ا تمن���ى »اآلب���اء المؤسس���ون« لدولة 
االحت���الل والعنصرية، أن يس���تيقظوا ذات 
صباح، فيج���دون غزة وق���د ابتلعه���ا البحر، 
بما فيه���ا ومن فيها... لي���س »زهدًا« بالضم 
والتوس���ع، وال انتقاصًا من مكانة القطاع في 
»األساطير المؤسسة« للرواية الصهيونية، بل 
ألسباب أخرى سياسية وأمنية وديموغرافية، 

أكثر تعقيدًا، وأبعد مدى.
عشرات االجتماعات التي عقدها مجلس الوزراء 
اإلس���رائيلي على امتداد الس���نوات الماضية، 
موس���عًا ومصغرًا، والنتيجة »مزيدًا من الشيء 
ذاته«: إغالقات وحصارات وعدوانات مستمرة، 
يتخللها بين الحين واآلخر، حرٌب أكثر شموال، 
وش���الالت من دم���اء الفلس���طينيون، وجبال 
إضافية من ركام المن���ازل وأنقاض البيوت ... 
حتى أن البعض، ومن ضمنهم فلس���طينيين 
وإس���رائيليون، باتوا يعتقدون بأن إس���رائيل 
»حائرة« ف���ي القطاع وحيال���ه، وأنها ال تتوفر 
على اس���تراتيجية واضح���ة للتعامل معه، مع 
أن آخرين، ومن ضمنهم كاتب هذه الس���طور، 
يعتبرون أن ما يجري بالفعل في القطاع وعلى 
حدوده، هو »اإلس���تراتيجية« بذاته���ا... بها، 
وربما به���ا وحدها، يمكن حف���ظ أعمق وأبعد 
المصالح االستراتيجية ل� »دولة اليهود فقط«.

تس���تطيع إسرائيل أن تحتل قطاع غزة، وفي 
ظني أنها مستعدة وقادرة على دفع »فاتورة« 
ه���ذا االحت���الل، وه���ي بوج���ود »مقاومات« 
فلس���طينية عديدة، س���تكون عالية الكلفة 
بال شك ... لكن العقل األمني واالستراتيجي 
في إسرائيل، ينظر للمسألة من زاوية أخرى، 
تتخطى حسابات الخسائر وكلف الحرب، إلى 
قراءة المكاسب والخس���ائر ألي سيناريو من 
الس���يناريوهات األخرى، وفي هذا الس���ياق، 
يب���دو أن س���يناريو »إدارة األزم���ة« القائ���م 
حاليًا، مناسب إلس���رائيل وخادم لمصالحها 
وأولوياتها، أكثر م���ن أي بديل آخر، أقله في 

المدى المرئي والمنظور.
السؤال الذي يقلق إس���رائيل فعاًل هو: ماذا 
ستفعل صبيحة اليوم التالي إلعادة احتالل 

القط���اع؟ ... هنا، ال ي���دور الحديث عن كلف 
بش���رية ومادية، ناجمة عن االحتالل المباشر 
للقطاع، على أهميتها، بل ماذا سنفعل بأزيد 
من مليوني فلس���طيني يقيم���ون على 365 

كيلومتر مربع فقط؟
س���ؤال »األمن« هنا، يبدو مرتبطًا بس���يناريو 
يقع���ان  الس���ؤالين،  وكال  »الديموغرافي���ا«، 
ف���ي القلب م���ن فرضي���ات »نظري���ة األمن 
الدولة«  اإلس���رائيلية« و«مفهوم »يهودي���ة 
على حد س���واء ... لذلك، وأيًا كانت اإلغراءات 
التكتيكي���ة قصيرة األمد، لس���يناريو إعادة 
احت���الل القطاع، ف���إن كلفه عل���ى المديين 
المتوس���ط والبعيد، تبدو أعل���ى بما ال يقاس 

وال يقارن.
يقودن���ا ذل���ك، إل���ى سؤال/س���يناريو ثاٍن: 
لم���اذا ال تس���اعد إس���رائيل عل���ى إنه���اء 
االنقس���ام الفلسطيني، ومس���اعدة السلطة 
على الع���ودة للقطاع، وبيده���ا أوراق كثيرة 
يمكن اس���تخدامها لتحقيق ه���ذا الغرض؟ 
... والحقيق���ة أن الصيغ���ة األدق لطرح هذا 
الس���ؤال هي: لم���اذا تعمل إس���رائيل على 
تعميق االنقسام، وربما تحويله إلى انفصال 
دائم، وس���اذج من يعتقد أن ليس إلسرائيل 
دور ف���ي ه���ذا األم���ر؟ .... طالما أن الس���لطة 
الفلس���طينية، ه���ي واح���دة م���ن ضمانات 
أمن إس���رائيل واس���تقرارها، والتزام األولى 
»التنسيق األمني المقدس«، خضع الختبارات 

عديدة، وأظهر صالبته وديمومته؟
مرة أخرى يعيدنا الجواب على هذا الس���ؤال، 
إلى حس���ابات »المؤقت واآلني« في النظرية 
األمنية اإلس���رائيلية، و«المتوس���ط والبعيد 
الم���دى« في مفه���وم »يهودي���ة الدولة« ... 
بمعن���ى أن عودة الس���لطة إلى غ���زة، وإنهاء 
االنقس���ام، قد يوفر إلس���رائيل وضعًا أمنيًا 
مريحًا على المدى التكتيكي والمباش���ر، بيد 
أنها س���تفعل »ديناميكيات حل الدولتين« 
وتعط���ي زخمًا أكبر وش���رعية أقوى للمطلب 
الفلس���طيني بإقام���ة دول���ة قابل���ة للحياة، 
مترابطة جغرافيًا، وعلى شطري الوطن المحتل 

والمحاص���ر، ويس���قط الدعاية اإلس���رائيلية 
الس���وداء عن »غياب الش���ريك الفلسطيني« 
»الفلس���طينيين ال يس���تطيعون حكم  وأن 
أنفس���هم بأنفس���هم«، وأنهم موزعون على 
س���لطتين، واح���دة عاجزة وفاس���دة، وثانية 
»إرهابية«... مثل هذه الديناميكيات قد تجبر 
إس���رائيل على دفع ثمن ال تري���د دفعه، من 
»كيس احتاللها للضف���ة الغربية«، عاجاًل أم 
آجاًل«، وهذا أمر يتناقض مع شهية إسرائيل 
التوس���عية المفتوحة دوم���ًا، وبأقل تكاليف 

ممكنة.
عندما قرر شارون االنسحاب على نحو »أحادي 
الجانب«، وأش���دد على أحادي الجانب، وحتى 
م���ن دون التنس���يق »الالحق« مع الس���لطة 
الفلس���طينية، كان يرمي إلى ضرب جملة من 
العصافير بحجر واحد: )1( الخالص من العبء 
األمني في شوارع غزة وأزقتها ... )2( الخالص 
من فائض الديموغرافيا الفلس���طينية بأقل 
قدر من الجغرافيا الفلسطينية ... )3( إطالق 
العنان لديناميكيات االنقس���ام الفلسطيني 
الداخل���ي ... ولو ُقّدر ل� »البلدوزر« أن يخرج من 
قبره، ألب���دى ارتياحه لنجاح خطته، بل ولربما 
فك���ر بإعادة انتاجها ف���ي مناطق معينة من 
الضفة الغربية، فإن كان ش���ارون مس���تعدًا 
للتخل���ي عن 300 كم م���ن األراضي المحتلة، 
كوس���يلة للخالصة من مليوني فلس���طيني، 
فإنه س���يكون أكثر اس���تعدادًا للتخلي عن 
3000 كم من األراضي المحتلة، للتخلص من 
ثالثة ماليين فلسطيني في الضفة والقدس.

بالطبع، لم يكن على الفلس���طينيين تقديم 
»طلبات اس���ترحام« لبقاء االحتالل في قطاع 
غزة، لك���ن »العق���ل الفلس���طيني« عجز عن 
إدراك مرامي الخطة، وذهب الفلس���طينيون 
بأقدامهم إلى االنقسام األخطر في تاريخهم، 
وتناسلت منذ ذلك الحين، النظريات »الفوق 
ثورية« التي وظفت لتفسير ما حصل صيف 
الع���ام 2005، وتبرير ما س���يحصل بعده، إن 
على المس���توى الداخلي الفلسطيني، أو على 

صعيد الصراع مع إسرائيل.

سر »الحيرة« اإلسرائيلية مع غزة وحيالها
عريب الرنتاوي
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غزة/ االستقالل:
قررت وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية في 
غزة أمس الثالث���اء وقف المكافأة المقطوعة 
البالغ���ة قيمتها )525( ش���يكالاً )الدوالر = 
3.65 شيكل( عن كل الخطباء الذين لديهم 
دخل ثابت في أعمال أخرى، بغض النظر عن 

طبيعة العمل.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه: "س���يتم 
ا لهم  وق���ف المقطوع���ة ع���ن )117( خطيباً
أعمال أخرى، لتحويلها إلى خطباء متطوعين 
بال���وزارة من حملة الش���هادات الش���رعية، 
ويعملون عدة سنوات، وليس لهم أي دخل 

مالي".
وأوضحت أن آلية حصول الخطيب المتطوع 
المقطوع���ة تتضمن تقييمه  المكافأة  على 
عبر عدة لجان واجتي���ازه مقابلة معدة لذلك 

أمام لجنة مختصة في مقر الوزارة.
وأش���ارت الوزارة إلى أنه ُيش���ترط للحصول 
عل���ى المقطوعة أن يحص���د المتطوع الذي 
يجتاز المقابلة على تقدير )%85( فما فوق.

ولفتت إلى أن القرار سيتم تنفيذه بالتدرج، 
"وهو مرهون بتوفر البدائل حس���ب الشروط 

السابقة".
المكافأة  اس���تبدال  "عملي���ة  أن  وأضاف���ت 

المقطوعة س���تتم على مراحل عديدة، حيث 
ا". تم استبدال )33( خطيباً

وذكرت ال���وزارة أنها "راعت ف���ي هذا القرار 
جانبين هما: الحفاظ على قوة خطبة الجمعة، 

وتوفير عمل للخطباء المتطوعين".
وقالت إنها "تعمل وفق معايير واضحة بكل 
موضوعية وش���فافية خاص���ة فيما يتعلق 
بموضوع الخطباء، وتراعي المصلحة العامة".

وشكرت الوزارة الخطباء المسَتبدلين "لعظيم 
الجهد الذي بذلوه في الدعوة إلى الله تعالى 
من خالل الخطابة والوعظ"، مشيرة إلى أنهم 

سيستمرون بالخطابة تطوعًا.

غزة/ االستقالل:
توقع رئيس نقابة موظفي القطاع العام بغزة يعقوب الغندور، صرف الدفعة 

المالية الشهرية الخاصة بموظفي غزة يوم غد الخميس.
وق���ال الغندور ف���ي تصريح صحف���ي الثالثاء، إن التجهي���ز لصرف الدفعة 
الش���هرية للموظفين يجري على قدم وساق، مش���يرًا إلى أنهم طالبوا وزارة 
المالية باإلس���راع في صرفها بأقرب وقت، خاصة ف���ي ظل الظروف الصعبة 

التي يمر بها الموظفون.
وأضاف، " الترتيبات جارية على قدم وس���اق لإلعالن عن موعد صرف الدفعة 
المالي���ة وربما تعل���ن وزارة المالية عنها في الس���اعات المقبلة بما ال يتجاوز 

نهاية هذا األسبوع".

األوقاف بغزة تقرر وقف المكافأة
 المقطـــوعة عــن 117 خطيبـًا

توقعات بصرف  الدفعة 
المالية الشهرية لموظفي 

غزة غدًا الخميس

االستقالل/ وكاالت:
أطلق صندوق االس���تثمارات العامة الس���عودية، أمس 
الثالثاء، فعاليات "منتدى مس���تقبل االس���تثمار" في 
العاصمة الرياض، وس���ط مقاطعة دولية واس���عة على 

خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وينظم المؤتمر، صندوق الثروة الس���يادي الس���عودي 
حت���ى الخميس المقب���ل، ويهدف إلى ع���رض الفرص 
الناتجة عن جهود الحكومة الس���عودية لوقف اعتماد 

اقتصاد المملكة على النفط.
وخالل األي���ام الماضية، أعلن مس���ؤولون سياس���يون 
واقتصاديون ورؤس���اء ش���ركات عالمي���ة، مقاطعتهم 
للمنتدى، بس���بب ما نشرته وس���ائل إعالم عالمية حول 
تفاصيل مقتل خاشقجي في قنصلية بالده بإسطنبول.

وفي بداية كلمتها، قالت مسيرة أولى جلسات المنتدى، 
لبنى العليان، وهي س���يدة أعمال سعودية، إن المملكة 

س���تنفذ القانون، فيما يتعلق بمقت���ل المواطن جمال 
خاشقجي.

وعب���رت العلي���ان عن امتنانه���ا "لمن حض���ر فعاليات 
المنتدى"، في ظل المقاطعة الواسعة ألعماله من جانب 

شخصيات وشركات أجنبية.
وش���ارك في الجلس���ة األولى للمنتدى، ياس���ر الرميان 
الرئي���س التنفيذي لصن���دوق االس���تثمارات العامة، 
وكيري���ل ديميتريي���ف رئي���س صندوق االس���تثمار 
المباشر الروس���ي، وخلدون المبارك، مدير عام صندوق 

مبادلة اإلماراتي.
وكانت آثار خاشقجي قد اختفت، عقب دخوله قنصلية 
ب���الده في إس���طنبول بتاريخ 2 أكتوبر/ تش���رين األول 

الجاري، إلنهاء معاملة رسمية خاصة به.
وبعد نفي دام أكثر من أسبوعين، أقرت الرياض، بمقتل 
خاش���قجي داخل القنصلية، إثر ما قالت إنه "شجار" مع 

مس���ؤولين س���عوديين، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا، 
دون أن توضح مكان جثمان خاشقجي.

وأبرز المنسحبين من المؤتمر: وزير مالية هولندا، فوبكه 
هويكس���ترا، ومديرة صندوق النقد الدولي، كريستين 
الغارد، ورئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، ورؤس���اء 

تنفيذيون لشركات عالمية.
كذلك، أعلنت المستشارة األلمانية، أنجيال ميركل، أول 
أمس االثنين، تعليق صادرات المعدات العسكرية إلى 
المملكة، لحين الكشف عن المزيد من المعلومات بشأن 

خاشقجي.
وقرر مارسيلو كالور، مدير عمليات "سوفت بنك"، مؤخرًا، 
االنس���حاب من المؤتمر، لينضم إل���ى قائمة طويلة من 

مقاطعي المؤتمر.
كما يغيب الرؤساء التنفيذيون ل�"دويتش بنك"، و"جيه 

بي مورجان تشيس"، و"بالك روك إنك".

رام الله/ االستقالل
أغلق مؤش���ر القدس الرئيس في بورصة فلسطين جلس���ة تداول أمس الثالثاء على 
انخفاض بنس���بة 0.01 بالمئة مس���جال مس���توى 528.13 بعدما فقد 0.06 نقطة عن 
اغالق الجلس���ة الس���ابقة. وتأثر المؤش���ر الرئيس بانخفاض قطاع االستثمار بنسبة 
0.04 بالمئة بينما ارتفع مؤش���ر التأمين بنسبة 0.13 بالمئة واستقرت باقي مؤشرات 

القطاعات: الصناعة، الخدمات، البنوك والخدمات المالية.
وشهدت الجلس���ة تداول نحو 75 ألف س���هم بقيمة إجمالية بلغت قرابة 189 ألف 
دوالر، نفذوا عبر 71 صفقة. وخالل الجلسة ارتفع سهم المشرق للتامين بنسبة 2.65 

بالمئة بينما انخفض مؤشر االتحاد لإلعمار واالستثمار بنسبة 1.64 بالمئة.

بسبب مقتل »خاشقجي«
انطالق منتدى االستثمار السعودي وسط مقاطعة دولية

االستقالل/ وكاالت:
أكثر من 3 تريليونات دوالر تبخرت 
م���ن القيم���ة الس���وقية لألس���هم 
الصيني���ة المدرج���ة من���ذ يناي���ر 
)كانون الثاني( 2018 حتى األسبوع 
الماضي. فاألس���هم ف���ي بورصتي 
شنغهاي وش���نزن لم تعد تساوي 
قيمتها أكثر من 5.3 تريليون دوالر 
بعدما كانت بلغت نحو 8.3 تريليون 
دوالر في 25 يناير الماضي. والهبوط 
شبه متواصل منذ ذلك الحين، رغم 
المؤش���رات  الت���ي حققتها  القفزة 
أمس بين 4 و5 في المائة في بداية 
التداوالت، إذ تراجعت بورصة شنزن 
31 في المائة هذه الس���نة، لتعرف 
بذل���ك أس���وأ أداء منذ ع���ام 2008. 
وتراجعت بورصة شنغهاي نحو 25 

في المائة.
ووفقًا لوكال���ة »بلومبيرغ« فإن ألف 
س���هم، من أصل نحو ألفي س���هم 
مدرجة في شنزن، تراجعت أسعارها 

50 في المائة هذه السنة.
وقال محللون: »يفقد المس���تثمرون 
صبره���م، فاألجان���ب منه���م باعوا 
األسبوع الماضي أسهمًا بوتيرة هي 
األكث���ف منذ عام 2016 حتى زادت 
قيمة تلك المبيعات على 17 مليار 

يوان في عدة أيام، وذلك عبر وسطاء 
ف���ي هونغ كون���غ. وه���ذا الهروب 
للرس���اميل يفاق���م أزمة الس���يولة 
في األس���واق الصينية التي تعاني 
أيضًا من ش���يوع ممارسة االقتراض 
بضمان األس���هم على نطاق واسع، 
إن أن الكثير من رؤس���اء الش���ركات 
وكبار مساهميها يلجؤون إلى هذه 
الممارس���ة. وعندما تصعد األسواق 
الكل رابح، أم���ا عندما تهبط فتكبر 
كرة ثل���ج الخس���ائر ألن المقترض 
مقابل أسهم مرهونة عليه تغطية 
الف���رق أو تط���رح أس���همه للبي���ع 
باألس���عار الهابطة، فتهبط السوق 

أكثر«.

كما أن هب���وط البورصة على هذا 
النحو يؤدي إلى خفض االئتمان 
الموج���ه ل���ألوراق المالي���ة بم���ا 
يؤثر في إجمال���ي نمو المحافظ 
اإلقراضية، فيتراجع نمو االئتمان 
بش���كل عام وينعكس ذلك على 
النم���و االقتصادي ال���ذي بدوره 
ينعكس سلبًا على سوق األسهم 
المفرغة، كما  الحلقة  فيما يشبه 
»نومورا«،  بن���ك  يؤكد محلل في 
أي أن االنخفاض يغذي انخفاضا 
آخ���ر وهك���ذا دوالي���ك، وهذا ما 
حصل مؤخرًا في س���وق األسهم 

الصينية.
فمن���ذ يوني���و )حزي���ران( الماضي، 

باع الوس���طاء أس���هم 35 ش���ركة 
وكبار  ومديروه���ا  رؤس���اؤها  بال���غ 
مس���اهميها في االقت���راض مقابل 
»بلومبرغ«  وتق���در  األس���هم.  رهن 
قيمة األس���هم المرهون���ة للبنوك 
م���ا  أي  دوالر،  ملي���ار   613 بنح���و 
نس���بته 11 في المائة من إجمالي 
الصينية  لألسهم  السوقية  القيمة 
المدرج���ة. ويق���ول محلل���ون ف���ي 
الحلزونية  »العالق���ة  إن  »نوم���ورا«، 
بين هبوط األس���هم وبيع المرهون 
منه���ا لعبت دورًا كبيرًا في إضعاف 
لعبت  كما  الصينيتين،  البورصتين 
دورًا في إبطاء نمو االقتصاد بشكل 

عام«.
وفي هذا السياق، يبدو أن اإلجراءات 
التي اتخذتها السلطات المعنية لم 
تعط الثمار المرج���وة منها، بما في 
ذلك تش���جيع الوس���طاء وشركات 
التأمي���ن المحليي���ن عل���ى ش���راء 
األس���هم من خالل بع���ض الحوافز 
التي أعطيت لهؤالء، وذلك ألن مناخ 
انعدام الثقة ترس���خ ل���دى بعض 
المس���تثمرين بفع���ل جملة عوامل 
أبرزها الخ���وف من تداعيات الحرب 
والواليات  الصي���ن  بي���ن  التجارية 

المتحدة.

االستقالل/ وكاالت:
منيت س���وق األس���هم الس���عودية بموجة جديدة من الخسائر القاس���ية في بداية 
تداوالت أمس الثالثاء. وس���جلت س���وق األسهم السعودية خس���ائر إجمالية بأكثر 
من %1.5 في الس���اعة األولى لتداوالت الثالثاء، ليصل مؤش���ر "تاسي"، وهو المؤشر 
الرئيس للسوق السعودية الى مستوى 7525 نقطة، ويكون بذلك قد فقد 122 نقطة 
عن إغالق االثنين، مواصال بذلك مسلس���ل الخسائر الذي بدأه منذ دخلت السعودية 
ف���ي أزمته���ا العميقة باغتيال خاش���قجي داخل قنصليتها في اس���طنبول. وبهذه 
الخس���ائر تكون الشركات المدرجة في الس���وق قد فقدت أكثر من 270 مليون ريال 
سعودي، أي أكثر من ربع مليار ريال. وعند الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش 

كانت أكثر من 57 شركة قد سجلت خسائر متفاوتة في أسعار أسهمها.

البورصة: مؤشر القدس
 ينخفض وسط تداوالت ضعيفة

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت إحصائية رس���مية أردنية أن العجز ف���ي الميزان التجاري األردني والذي يمثل 

الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية قد بلغ 5.8 مليارات دينار.
 وأش���ار التقرير إلى أن العجز قد انخفض خالل األش���هر الثماني���ة األولى من العام 
2018 بنسبة 3.7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017. كما بلغت نسبة تغطية 
الصادرات الكلية للمس���توردات 37.8 % خالل األش���هر الثماني���ة األولى من العام 
2018، في حين بلغت نس���بة التغطية 36.2 % خالل الفترة نفسها من العام 2017 

بارتفاع مقداره 1.6 نقطة مئوية.
وبلغ���ت قيمة الصادرات األردنية خالل األش���هر الثمانية األول���ى من العام 2018 ما 
مقداره 2.9 مليار دينار بارتفاع نسبته 2.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، 
وبلغت قيمة المعاد تصديره 564.0 مليون دينار خالل األش���هر الثمانية األولى من 
الع���ام 2018 بارتفاع نس���بته 4.5 % مقارنة بالفترة نفس���ها من الع���ام 2017.  أما 
المستوردات، فقد بلغت قيمتها 9414.1 مليون دينار خالل األشهر الثمانية األولى 

من العام 2018 بانخفاض نسبته 1.3 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017.

5.8 مليار دينار قيمة العجز 
في الميزان التجاري األردني

األسهم السعودية تواصل 
»النزيف« بسبب »خاشقجي«

3 تريليونات دوالر تتبخر من أسواق األسهم الصينية
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االستقالل/ وكاالت:
طالب الرئيس الترك���ي رجب طيب أردوغان في 
أول خطاب ل���ه عقب اإلعالن عن مقتل الصحفي 
السعودي جمال خاشقجي، السعودية بمحاكمة 
قتلته داخل تركيا وبالكشف عن المتورطين في 

الجريمة من أسفل السلم إلى أعاله.
وف���ي خطاب ألقاه بالبرلمان أم���س الثالثاء، قال 
الرئيس الترك���ي: إن خاش���قجي زار القنصلية 
الس���عودية بإس���طنبول ف���ي 28 من الش���هر 
الماض���ي، ثم توّج���ه فريق م���ن القنصلية إلى 
بداية  وف���ي  للجريمة،  للتحضي���ر  الس���عودية 
الشهر الجاري جاء فريق من 15 شخًصا سعودًيا 

بطائرتين خاصتين إلى إسطنبول.
وأض���اف أنه بعد قتل خاش���قجي ت���م تكليف 
المدع���ي الع���ام بالتحقيق ف���ي الجريمة، بينما 
ُنزع الق���رص الصلب من كامي���رات المراقبة في 

القنصلية يوم قتل خاشقجي.
ولفت إلى أن الس���عودية أنكرت ف���ي الرابع من 
الش���هر الحالي مقتل خاش���قجي، وأن القنصل 
الع���ام فتح أبواب القنصلي���ة لوكالة رويترز كما 
فتح بع���ض الخزائن أم���ام الكاميرات بش���كل 

"مستهتر".
وشدد أردوغان على أن هذه الحادثة حدثت في 
المس���ؤولية"، وتحدث  "وهذا يحّملنا  إسطنبول 
عن االتصاالت التي أجرتها تركيا مع السعودية 

لتنسيق التحقيقات والتفتيش.
وق���ال أردوغان إنه تحدث للوفد الس���عودي عن 
افتقار القنصل الس���عودي للكفاءة، كما تحدث 

للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عن سوء 
إدارة القنصل للقضية.

وأضاف أردوغان أن األدلة كشفت أن خاشقجي 
قتل بش���كل وحش���ي، معتبًرا أن هذا س���يجرح 
ضمير اإلنس���انية بش���كل بالغ، إال أن���ه أكد أن 
السعودية أبدت تعاونها واتخذت خطوة مهمة 
باعترافه���ا بوق���وع الجريمة داخ���ل القنصلية، 
وطالبها بالكشف عن المس���ؤولين عن الجريمة 
ألن ب���الده تمتلك األدلة عل���ى أنه تم التخطيط 

لها مسبًقا.
وط���رح الرئيس الترك���ي العديد من األس���ئلة 
عل���ى الجانب الس���عودي، وق���ال: إن الملف لن 

يغلق إذا ل���م تجب عليها، ومنه���ا لماذا اجتمع 
الخمس���ة عشر شخصا في إسطنبول؟ وبناء على 
تعليمات مم���ن؟ ولماذا اتخذوا م���ن القنصلية 
مكانا للتحقيق مع خاش���قجي؟ ولماذا تم اإلدالء 
بتصريح���ات متناقضة ع���ن الجريمة؟ ولماذا لم 
يعثر على الجثة حت���ى اآلن؟ ومن هو المتعاون 

المحلي الذي تم تسليم الجثة له؟.
وق���ال أيض���ا "نطالب الس���لطات الس���عودية 
بالكشف عن المتورطين في الجريمة من أسفل 

السلم إلى أعاله".
واقترح أردوغان أن تتم في إس���طنبول محاكمة 
الموقوفي���ن ال���� 18 الذين أعلنت الس���عودية 
ع���ن اعتقالهم، ومنهم الفري���ق المكون من 15 

شخًصا.
وف���ي أعقاب خط���اب أردوغ���ان، أعل���ن مجلس 
الوزراء الس���عودي عزمه محاس���بة من وصفهم 
بالمقصري���ن ف���ي حادث���ة مقت���ل الصحف���ي 
السعودي جمال خاش���قجي بقنصلية بالده في 

إسطنبول مطلع الشهر الجاري.
وأك���د مجلس الوزراء بعد اجتماع ترأس���ه الملك 
س���لمان بن عبد العزيز الثالثاء، أن الس���عودية 
ستحاس���ب المقصرين أيًا من كانوا في قضية 
خاشقجي، بل وستعتمد إجراءات "تصحيحية"، 

وفق تعبير بيان المجلس.
كما أعلن المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة 
ول���ي العهد محمد بن س���لمان إلع���ادة هيكلة 
رئاس���ة االس���تخبارات العامة وتحديث نظامها 

ولوائحها وتحديد صالحياتها بشكل دقيق.

الرياض تتعهد بإجراءات »تصحيحية«

أردوغان يطالب السعودية بكشف الجناة ومحاكمتهم بإسطنبول

 رجب طيب �أردوغان

االستقالل/ وكاالت
زعم وزير االتصاالت »اإلسرائيلي« أيوب قرا أن اإلمارات دعته إلى 
زيارتها، وقال إلذاعة الجيش اإلسرائيلي االثنين: إنه ُدعي لزيارة 

دبي »علنًا كوزير في دولة إسرائيل«.
وفي تعقيبه على دعوة اإلمارات له قال الوزير اإلس���رائيلي »بات 
مفهوما أن إس���رائيل هي جزء ال يتجزأ من الشرق األوسط، حتى 
بين الدول العربية، وال ش���ك أن الجميع سيس���تقيمون مع هذا 

الخط«.
وبحس���ب ما أفادته قناة الجزيرة نقال ع���ن مصادر مطلعة أن قرا 
تلقى دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر »المندوبين المفوضين 
لالتص���االت« الذي يعقد ف���ي دبي أواخر أكتوبر/تش���رين األول 

الجاري، ويستمر حتى منتصف الشهر المقبل.
وقالت المصادر: إن قرا س���يرأس وفدا يضم ثمانية مس���ؤولين 
إس���رائيليين يشاركون في المؤتمر الذي يعد من أهم مؤتمرات 
االتحاد الدولي لالتص���االت، إذ تعتمد فيه السياس���ات العامة 

واالستراتيجيات لقطاع االتصاالت والمعلومات حول العالم.
والقرا، الذي ينتمي للطائفة العربية الدرزية، عضو كنيس���ت عن 
ح���زب الليكود اليميني المتطرف، وهو مقرب جدًا من زعيم هذا 

الحزب ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.
يذك���ر أن العالقات بي���ن »إس���رائيل« والس���عودية واإلمارات 
والبحري���ن أصبحت ش���به مكش���وفة في الفت���رة األخيرة، حيث 
تسعى هذه الدول العربية الثالث إلى شرعنة العالقات والتطبيع 

مع »إسرائيل«، في مقابل عدائها للفلسطينيين.
وكرر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تصريحات تهدف 
إلى التقرب من »إس���رائيل«، وقال: إنه يعترف بحق اليهود في 
»أرضهم«، وكان نتنياهو التقى مع س���فيري اإلمارات والبحرين 
في مطعم بواش���نطن في م���ارس/آذار الماضي ودعوه إلى مأدبة 

طعام.

وزير إسرائيلي يتلقى 
»دعوة علنية« لزيارة دبي

االستقالل/ وكاالت:
ه����دد الرئيس االميرك����ي دونالد ترام����ب بتعزيز 
ترس����انته النووي����ة وذل����ك بع����د ان أعل����ن نيته 
االنسحاب من معاهدة االسلحة النووية المتوسطة 
المدى الموقعة مع روسيا إبان الحرب الباردة، وسط 
تحذيرات من موسكو بأن ذلك سيجعل العالم أكثر 

خطورة.
وقال ترام����ب للصحافيين في البي����ت األبيض: إن 
روسيا "لم تلتزم بروح االتفاق أو باالتفاق بحد ذاته".

ولم يوضح ما إذا كان سيتم التفاوض على معاهدة 
جديدة، لكنه قال إن الواليات المتحدة ستطور هذه 
األس����لحة ما لم توافق روسيا والصين على التوقف 

عن ذلك.
وتاب����ع "حتى يعود الناس إلى رش����دهم، س����وف 
نس����تمر بتعزيزه����ا"، في اش����ارة إلى الترس����انة 
النووي����ة االميركية، مضيفا "انه����ا تهديد الى أي 
جهة تريدون، وهذا يش����مل الصين، وايضا روسيا، 
وأي جهة أخرى تري����د أن تلعب هذه اللعبة". وفق 

تعبيره.
وأثار ترامب عاصفة دبلوماس����ية الس����بت بإعالنه 
سحب الواليات المتحدة ختم االتفاق حول األسلحة 
النووية المتوس����طة الم����دى الموقع ع����ام 1987، 

ونددت عدة عواصم وخصوصا موسكو بالقرار.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف 
إن ""خط����وات من ه����ذا الن����وع، إذا وضعت موضع 
التنفيذ، س����تجعل العالم أكثر خطورة". وأشار إلى 
أن روس����يا تنتظر "توضيحات" من واشنطن رافضا 
االتهامات الموجهة إلى روسيا بانتهاك المعاهدة.

وفيما يثي����ر إعالن الواليات المتح����دة مخاوف من 
الع����ودة إلى االنتش����ار النووي، أكد بيس����كوف أن 

روسيا "لن تكون البادئة في الهجوم على أحد".

بدورها دعت الصين اإلثنين الواليات المتحدة إلى 
"التروي" حول قرارها االنسحاب من المعاهدة، فيما 
اعتبر االتحاد األوروبي أن على واش����نطن وموسكو 
"مواصل����ة ح����وار بناء م����ن أجل الحف����اظ على هذه 

المعاهدة".
وبع����د يومين من اع����الن ترامب، التقى مستش����ار 
األم����ن القومي األميركي جون بولتون في موس����كو 
وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، كما التقى 
رئيس المجلس الروس����ي لألم����ن القومي نيكوالي 
باتروش����يف "نحو خمس س����اعات"، وف����ق ما أفاد 

الناطق باسم المجلس لفرانس برس.
والتقى بولتون أمس الثالثاء وزير الدفاع الروس����ي 
س����يرغي ش����ويغو، ومن المق����رر أن يلتق����ي أيضا 

الرئيس الروسي.
وقال ش����ويغو كما نقلت عنه وكالة األنباء الرسمية 
ريا نوفوستي "اليوم هناك عدد كبير من المشاكل 
ف����ي العالم التي يمكن أن نحله����ا بفضل جهودنا 

المشتركة".
وأضاف "ه����ذا يتعل����ق بالقضايا االس����تراتيجية 
المرتبطة بالردع النووي مثل تلك المتعلقة بتسوية 

النزاعات الكبرى المستمرة منذ فترة طويلة".
ووقع الرئيس االميرك����ي الراحل رونالد ريغن وآخر 
زعيم لالتحاد الس����وفياتي ميخائيل غورباتشيف 
معاهدة االس����لحة النووية المتوس����طة المدى عام 

1987 عند انتهاء الحرب الباردة.
ونصت المعاه����دة على عدم اس����تخدام مجموعة 
من الصواريخ يراوح مداه����ا بين 500 و5500 كلم، 
وأنهت أزمة اندلعت في الثمانينيات بس����بب نشر 
االتحاد السوفياتي صواريخ "اس اس 20" المزودة 
ب����رؤوس نووية ق����ادرة على اس����تهداف العواصم 

الغربية.

االستقالل/ وكاالت:
أكد الرئيس اللبناني العماد ميش���ال عون أمس الثالثاء أن 
التصريحات اإلس���رائيلية بوجود أس���لحة في محيط مطار 

بيروت، وفي أماكن آهلة بالسكان، هي "ادعاءات باطلة".
وقال بي���ان صادر ع���ن رئاس���ة الجمهوري���ة اللبنانية إن 
الرئيس عون أبلغ قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب 
)يونيفي���ل( الجنرال س���تيفانو دل كول، خالل اس���تقباله 
قبل أمس في قصر بعبدا ، إن "االدعاءات اإلس���رائيلية عن 
وجود أس���لحة في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، وفي 
أماكن آهلة بالس���كان، قد ثبت بطالنها بعد التدقيق الذي 
حصل ميدانيا، وش���ارك فيه رؤس���اء البعثات الدبلوماسية 

في لبنان".

وأش���ار ع���ون إل���ى أن " هذه االدع���اءات تندرج ف���ي إطار 
الممارس���ات اإلس���رائيلية الهادفة الى إبق���اء التوتر في 
منطق���ة الجن���وب، في حين يالح���ظ الجمي���ع أن الطيران 
اإلس���رائيلي ينتهك األجواء اللبنانية باس���تمرار لقصف 
األراض���ي الس���ورية".  واعتبر ع���ون أن " رفض إس���رائيل 
ترسيم الحدود البحرية في المنطقة االقتصادية الخالصة 
يخفي نواياها المبيتة، ألن حل الخالف حول الحدود البرية 
والبحرية وإعادة ترس���يمها وفقا لألصول، يعزز االستقرار 

على الحدود".
وكان رئيس وزراء إس���رائيل بنيامين نتنياهو قد وّجه من 
على منبر األمم المتحدة، اتهامات للبنان و"حزب الله" ببناء 

معامل لألسلحة في المناطق المأهولة قرب مطار بيروت.

االستقالل/ وكاالت:
طالب 100 عضو في البرلم���ان العراقي، من أصل 329 نائبًا 
أمس الثالثاء، بالتصويت الس���ري على التش���كيلة الوزارية 
الت���ي يعتزم عادل عب���د المهدي، رئيس ال���وزراء المكلف 
تقديمها للبرلمان. وبحس���ب وثيقة رسمية اطلعت عليها 
األناضول، وموجهة إلى رئاس���ة البرلمان، فإن 100 نائب من 
كتل سياسية مختلفة طالبوا باعتماد التصويت السري على 

التشكيلة الحكومية الجديدة.
ول���م يذكر الموقع���ون على الطلب الس���بب، لك���ن مصدرًا 
سياس���يا، طلب عدم اإلشارة السمه كش���ف لألناضول، أن 

»أغلب الكتل السياسية ترفض اعتماد عادل عبد المهدي، 
على مرشحين للوزارات من خارج الكتل السياسية«.

وأض���اف المصدر أن »الكتل السياس���ية تري���د التصويت 
السري على التش���كيلة الوزارية حتى ال يتم تمرير حكومة 

أعضاؤها من خارج الكتل السياسية«.
وت���م تكليف عبد المهدي، بمهمة تش���كيل الحكومة، في 
الثان���ي أكتوبر/تش���رين األول الجاري، وأمامه مهلة ش���هر 
لتقديم التش���كيلة للبرلم���ان لمنحها الثق���ة، ما يعني أن 
الفترة القانونية المحددة لتش���كيل حكومته، تنقضي في 

األول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

عون: تصريحات »إسرائيل« بوجود أسلحة 
في محيط مطار بيروت ادعاءات باطلة

العراق: 100 نائب يطالبون بالتصويت 
السري على حكومة عبد المهدي

ترمب يهدد بتعزيز الترسانة 
النووية األمريكية.. وموسكو تحذر
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االستقالل/ وكاالت:
طالب الرئيس الترك���ي رجب طيب أردوغان في 
أول خطاب ل���ه عقب اإلعالن عن مقتل الصحفي 
السعودي جمال خاشقجي، السعودية بمحاكمة 
قتلته داخل تركيا وبالكشف عن المتورطين في 

الجريمة من أسفل السلم إلى أعاله.
وف���ي خطاب ألقاه بالبرلمان أم���س الثالثاء، قال 
الرئيس الترك���ي: إن خاش���قجي زار القنصلية 
الس���عودية بإس���طنبول ف���ي 28 من الش���هر 
الماض���ي، ثم توّج���ه فريق م���ن القنصلية إلى 
بداية  وف���ي  للجريمة،  للتحضي���ر  الس���عودية 
الشهر الجاري جاء فريق من 15 شخًصا سعودًيا 

بطائرتين خاصتين إلى إسطنبول.
وأض���اف أنه بعد قتل خاش���قجي ت���م تكليف 
المدع���ي الع���ام بالتحقيق ف���ي الجريمة، بينما 
ُنزع الق���رص الصلب من كامي���رات المراقبة في 

القنصلية يوم قتل خاشقجي.
ولفت إلى أن الس���عودية أنكرت ف���ي الرابع من 
الش���هر الحالي مقتل خاش���قجي، وأن القنصل 
الع���ام فتح أبواب القنصلي���ة لوكالة رويترز كما 
فتح بع���ض الخزائن أم���ام الكاميرات بش���كل 

"مستهتر".
وشدد أردوغان على أن هذه الحادثة حدثت في 
المس���ؤولية"، وتحدث  "وهذا يحّملنا  إسطنبول 
عن االتصاالت التي أجرتها تركيا مع السعودية 

لتنسيق التحقيقات والتفتيش.
وق���ال أردوغان إنه تحدث للوفد الس���عودي عن 
افتقار القنصل الس���عودي للكفاءة، كما تحدث 

للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عن سوء 
إدارة القنصل للقضية.

وأضاف أردوغان أن األدلة كشفت أن خاشقجي 
قتل بش���كل وحش���ي، معتبًرا أن هذا س���يجرح 
ضمير اإلنس���انية بش���كل بالغ، إال أن���ه أكد أن 
السعودية أبدت تعاونها واتخذت خطوة مهمة 
باعترافه���ا بوق���وع الجريمة داخ���ل القنصلية، 
وطالبها بالكشف عن المس���ؤولين عن الجريمة 
ألن ب���الده تمتلك األدلة عل���ى أنه تم التخطيط 

لها مسبًقا.
وط���رح الرئيس الترك���ي العديد من األس���ئلة 
عل���ى الجانب الس���عودي، وق���ال: إن الملف لن 

يغلق إذا ل���م تجب عليها، ومنه���ا لماذا اجتمع 
الخمس���ة عشر شخصا في إسطنبول؟ وبناء على 
تعليمات مم���ن؟ ولماذا اتخذوا م���ن القنصلية 
مكانا للتحقيق مع خاش���قجي؟ ولماذا تم اإلدالء 
بتصريح���ات متناقضة ع���ن الجريمة؟ ولماذا لم 
يعثر على الجثة حت���ى اآلن؟ ومن هو المتعاون 

المحلي الذي تم تسليم الجثة له؟.
وق���ال أيض���ا "نطالب الس���لطات الس���عودية 
بالكشف عن المتورطين في الجريمة من أسفل 

السلم إلى أعاله".
واقترح أردوغان أن تتم في إس���طنبول محاكمة 
الموقوفي���ن ال���� 18 الذين أعلنت الس���عودية 
ع���ن اعتقالهم، ومنهم الفري���ق المكون من 15 

شخًصا.
وف���ي أعقاب خط���اب أردوغ���ان، أعل���ن مجلس 
الوزراء الس���عودي عزمه محاس���بة من وصفهم 
بالمقصري���ن ف���ي حادث���ة مقت���ل الصحف���ي 
السعودي جمال خاش���قجي بقنصلية بالده في 

إسطنبول مطلع الشهر الجاري.
وأك���د مجلس الوزراء بعد اجتماع ترأس���ه الملك 
س���لمان بن عبد العزيز الثالثاء، أن الس���عودية 
ستحاس���ب المقصرين أيًا من كانوا في قضية 
خاشقجي، بل وستعتمد إجراءات "تصحيحية"، 

وفق تعبير بيان المجلس.
كما أعلن المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة 
ول���ي العهد محمد بن س���لمان إلع���ادة هيكلة 
رئاس���ة االس���تخبارات العامة وتحديث نظامها 

ولوائحها وتحديد صالحياتها بشكل دقيق.

الرياض تتعهد بإجراءات »تصحيحية«

أردوغان يطالب السعودية بكشف الجناة ومحاكمتهم بإسطنبول

 رجب طيب �أردوغان

االستقالل/ وكاالت
زعم وزير االتصاالت »اإلسرائيلي« أيوب قرا أن اإلمارات دعته إلى 
زيارتها، وقال إلذاعة الجيش اإلسرائيلي االثنين: إنه ُدعي لزيارة 

دبي »علنًا كوزير في دولة إسرائيل«.
وفي تعقيبه على دعوة اإلمارات له قال الوزير اإلس���رائيلي »بات 
مفهوما أن إس���رائيل هي جزء ال يتجزأ من الشرق األوسط، حتى 
بين الدول العربية، وال ش���ك أن الجميع سيس���تقيمون مع هذا 

الخط«.
وبحس���ب ما أفادته قناة الجزيرة نقال ع���ن مصادر مطلعة أن قرا 
تلقى دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر »المندوبين المفوضين 
لالتص���االت« الذي يعقد ف���ي دبي أواخر أكتوبر/تش���رين األول 

الجاري، ويستمر حتى منتصف الشهر المقبل.
وقالت المصادر: إن قرا س���يرأس وفدا يضم ثمانية مس���ؤولين 
إس���رائيليين يشاركون في المؤتمر الذي يعد من أهم مؤتمرات 
االتحاد الدولي لالتص���االت، إذ تعتمد فيه السياس���ات العامة 

واالستراتيجيات لقطاع االتصاالت والمعلومات حول العالم.
والقرا، الذي ينتمي للطائفة العربية الدرزية، عضو كنيس���ت عن 
ح���زب الليكود اليميني المتطرف، وهو مقرب جدًا من زعيم هذا 

الحزب ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.
يذك���ر أن العالقات بي���ن »إس���رائيل« والس���عودية واإلمارات 
والبحري���ن أصبحت ش���به مكش���وفة في الفت���رة األخيرة، حيث 
تسعى هذه الدول العربية الثالث إلى شرعنة العالقات والتطبيع 

مع »إسرائيل«، في مقابل عدائها للفلسطينيين.
وكرر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تصريحات تهدف 
إلى التقرب من »إس���رائيل«، وقال: إنه يعترف بحق اليهود في 
»أرضهم«، وكان نتنياهو التقى مع س���فيري اإلمارات والبحرين 
في مطعم بواش���نطن في م���ارس/آذار الماضي ودعوه إلى مأدبة 

طعام.

وزير إسرائيلي يتلقى 
»دعوة علنية« لزيارة دبي

االستقالل/ وكاالت:
ه����دد الرئيس االميرك����ي دونالد ترام����ب بتعزيز 
ترس����انته النووي����ة وذل����ك بع����د ان أعل����ن نيته 
االنسحاب من معاهدة االسلحة النووية المتوسطة 
المدى الموقعة مع روسيا إبان الحرب الباردة، وسط 
تحذيرات من موسكو بأن ذلك سيجعل العالم أكثر 

خطورة.
وقال ترام����ب للصحافيين في البي����ت األبيض: إن 
روسيا "لم تلتزم بروح االتفاق أو باالتفاق بحد ذاته".

ولم يوضح ما إذا كان سيتم التفاوض على معاهدة 
جديدة، لكنه قال إن الواليات المتحدة ستطور هذه 
األس����لحة ما لم توافق روسيا والصين على التوقف 

عن ذلك.
وتاب����ع "حتى يعود الناس إلى رش����دهم، س����وف 
نس����تمر بتعزيزه����ا"، في اش����ارة إلى الترس����انة 
النووي����ة االميركية، مضيفا "انه����ا تهديد الى أي 
جهة تريدون، وهذا يش����مل الصين، وايضا روسيا، 
وأي جهة أخرى تري����د أن تلعب هذه اللعبة". وفق 

تعبيره.
وأثار ترامب عاصفة دبلوماس����ية الس����بت بإعالنه 
سحب الواليات المتحدة ختم االتفاق حول األسلحة 
النووية المتوس����طة الم����دى الموقع ع����ام 1987، 

ونددت عدة عواصم وخصوصا موسكو بالقرار.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف 
إن ""خط����وات من ه����ذا الن����وع، إذا وضعت موضع 
التنفيذ، س����تجعل العالم أكثر خطورة". وأشار إلى 
أن روس����يا تنتظر "توضيحات" من واشنطن رافضا 
االتهامات الموجهة إلى روسيا بانتهاك المعاهدة.

وفيما يثي����ر إعالن الواليات المتح����دة مخاوف من 
الع����ودة إلى االنتش����ار النووي، أكد بيس����كوف أن 

روسيا "لن تكون البادئة في الهجوم على أحد".

بدورها دعت الصين اإلثنين الواليات المتحدة إلى 
"التروي" حول قرارها االنسحاب من المعاهدة، فيما 
اعتبر االتحاد األوروبي أن على واش����نطن وموسكو 
"مواصل����ة ح����وار بناء م����ن أجل الحف����اظ على هذه 

المعاهدة".
وبع����د يومين من اع����الن ترامب، التقى مستش����ار 
األم����ن القومي األميركي جون بولتون في موس����كو 
وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، كما التقى 
رئيس المجلس الروس����ي لألم����ن القومي نيكوالي 
باتروش����يف "نحو خمس س����اعات"، وف����ق ما أفاد 

الناطق باسم المجلس لفرانس برس.
والتقى بولتون أمس الثالثاء وزير الدفاع الروس����ي 
س����يرغي ش����ويغو، ومن المق����رر أن يلتق����ي أيضا 

الرئيس الروسي.
وقال ش����ويغو كما نقلت عنه وكالة األنباء الرسمية 
ريا نوفوستي "اليوم هناك عدد كبير من المشاكل 
ف����ي العالم التي يمكن أن نحله����ا بفضل جهودنا 

المشتركة".
وأضاف "ه����ذا يتعل����ق بالقضايا االس����تراتيجية 
المرتبطة بالردع النووي مثل تلك المتعلقة بتسوية 

النزاعات الكبرى المستمرة منذ فترة طويلة".
ووقع الرئيس االميرك����ي الراحل رونالد ريغن وآخر 
زعيم لالتحاد الس����وفياتي ميخائيل غورباتشيف 
معاهدة االس����لحة النووية المتوس����طة المدى عام 

1987 عند انتهاء الحرب الباردة.
ونصت المعاه����دة على عدم اس����تخدام مجموعة 
من الصواريخ يراوح مداه����ا بين 500 و5500 كلم، 
وأنهت أزمة اندلعت في الثمانينيات بس����بب نشر 
االتحاد السوفياتي صواريخ "اس اس 20" المزودة 
ب����رؤوس نووية ق����ادرة على اس����تهداف العواصم 

الغربية.

االستقالل/ وكاالت:
أكد الرئيس اللبناني العماد ميش���ال عون أمس الثالثاء أن 
التصريحات اإلس���رائيلية بوجود أس���لحة في محيط مطار 

بيروت، وفي أماكن آهلة بالسكان، هي "ادعاءات باطلة".
وقال بي���ان صادر ع���ن رئاس���ة الجمهوري���ة اللبنانية إن 
الرئيس عون أبلغ قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب 
)يونيفي���ل( الجنرال س���تيفانو دل كول، خالل اس���تقباله 
قبل أمس في قصر بعبدا ، إن "االدعاءات اإلس���رائيلية عن 
وجود أس���لحة في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، وفي 
أماكن آهلة بالس���كان، قد ثبت بطالنها بعد التدقيق الذي 
حصل ميدانيا، وش���ارك فيه رؤس���اء البعثات الدبلوماسية 

في لبنان".

وأش���ار ع���ون إل���ى أن " هذه االدع���اءات تندرج ف���ي إطار 
الممارس���ات اإلس���رائيلية الهادفة الى إبق���اء التوتر في 
منطق���ة الجن���وب، في حين يالح���ظ الجمي���ع أن الطيران 
اإلس���رائيلي ينتهك األجواء اللبنانية باس���تمرار لقصف 
األراض���ي الس���ورية".  واعتبر ع���ون أن " رفض إس���رائيل 
ترسيم الحدود البحرية في المنطقة االقتصادية الخالصة 
يخفي نواياها المبيتة، ألن حل الخالف حول الحدود البرية 
والبحرية وإعادة ترس���يمها وفقا لألصول، يعزز االستقرار 

على الحدود".
وكان رئيس وزراء إس���رائيل بنيامين نتنياهو قد وّجه من 
على منبر األمم المتحدة، اتهامات للبنان و"حزب الله" ببناء 

معامل لألسلحة في المناطق المأهولة قرب مطار بيروت.

االستقالل/ وكاالت:
طالب 100 عضو في البرلم���ان العراقي، من أصل 329 نائبًا 
أمس الثالثاء، بالتصويت الس���ري على التش���كيلة الوزارية 
الت���ي يعتزم عادل عب���د المهدي، رئيس ال���وزراء المكلف 
تقديمها للبرلمان. وبحس���ب وثيقة رسمية اطلعت عليها 
األناضول، وموجهة إلى رئاس���ة البرلمان، فإن 100 نائب من 
كتل سياسية مختلفة طالبوا باعتماد التصويت السري على 

التشكيلة الحكومية الجديدة.
ول���م يذكر الموقع���ون على الطلب الس���بب، لك���ن مصدرًا 
سياس���يا، طلب عدم اإلشارة السمه كش���ف لألناضول، أن 

»أغلب الكتل السياسية ترفض اعتماد عادل عبد المهدي، 
على مرشحين للوزارات من خارج الكتل السياسية«.

وأض���اف المصدر أن »الكتل السياس���ية تري���د التصويت 
السري على التش���كيلة الوزارية حتى ال يتم تمرير حكومة 

أعضاؤها من خارج الكتل السياسية«.
وت���م تكليف عبد المهدي، بمهمة تش���كيل الحكومة، في 
الثان���ي أكتوبر/تش���رين األول الجاري، وأمامه مهلة ش���هر 
لتقديم التش���كيلة للبرلم���ان لمنحها الثق���ة، ما يعني أن 
الفترة القانونية المحددة لتش���كيل حكومته، تنقضي في 

األول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

عون: تصريحات »إسرائيل« بوجود أسلحة 
في محيط مطار بيروت ادعاءات باطلة

العراق: 100 نائب يطالبون بالتصويت 
السري على حكومة عبد المهدي

ترمب يهدد بتعزيز الترسانة 
النووية األمريكية.. وموسكو تحذر
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القدس المحتلة/ االستقالل:
بادر عضو الكنيست عن حزب "الليكود"، ميكي 
زوهر، إلى مش���روع قانون يمن���ع تقديم لوائح 
اته���ام ضد رئي���س الحكومة "اإلس���رائيلية"، 
بنيامين نتنياهو، ال���ذي يواجه تحقيقات في 

عدة ملفات فساد.
ووفق���ًا لموقع "وال���ال" اإلخباري، فإن مش���روع 
القانون ينص عل���ى أنه من أجل تقديم الئحة 
اتهام ضد عضو في "الكنيس���ت"، س���يتعين 
على لجنة "الكنيست" رفع الحصانة البرلمانية 

عنه.
ووفق���ًا للمعمول به اليوم، بإمكان النائب العام 
تقديم الئح���ة اتهام ضد عضو "الكنيس���ت"، 
وفقط بع���د تقديم الئحة االته���ام يمكنه أن 

يطلب رفع الحصانة عنه.
وينص قان���ون الحصانة ألعضاء "الكنيس���ت" 

على تقديم الئحة اتهام ضد عضو الكنيس���ت 
بموافقة النائب العام، وتقدم نس���خة من الئحة 

االتهام إلى رئيس الكنيست.
وبعد ص���دور الئح���ة االته���ام، يج���وز لعضو 
"الكنيس���ت" أن يطلب في غض���ون 30 يوما من 
الكنيست، وبموجب قرار من لجنة الكنيست، أن 
يكون لديه حصانة برلمانية لمواجهة اإلجراءات 

الجنائية.
وبحسب مش���روع القانون، الذي بادر إليه زوهر، 
فإن���ه يريد إعادة الوضع إل���ى الصيغة األصلية 
للقانون حتى التعديل قبل العام 2005، ووفقًا 

لهذا القانون، لن تت���م محاكمة ومقاضاة عضو 
الكنيست بشكل جنائي بس���بب الجريمة التي 
ارتكبها خالل فترة واليته أو قبل أن يصبح عضوًا 

في الكنيست.
وهذا يعني أنه م���ن أجل رفع الحصانة وتقديم 
الئحة االتهام، يجب على المستش���ار القضائي 
للحكومة تقديم طلب إلى لجنة الكنيست، التي 
ستناقش الطلب وتصوت عليه. وفقط إذا حظي 
باألغلبية يجب إحال���ة الطلب إلى الهيئة العامة 

للكنيست لغرض التصويت على رفع الحصانة.
وجاء في اقتراح عضو الكنيست زوهر أن "االقتراح 

هو إعادة الوضع القانوني الذي كان سائدًا قبل 
تعديل القانون في عام 2005، ولتحديد أنه من 
أجل تقديم الئحة اتهام ضد عضو الكنيس���ت، 

ستقوم الكنيست برفع الحصانة".
وبحال تم���ت المصادقة على مش���روع القانون، 
يق���ول الموقع: "س���يكون زوهر، الذي يش���غل 
منصب رئيس لجنة الكنيس���ت، له تأثير كبير 
على مصير أعضاء الكنيست، وربما على المصير 

القانوني والسياسي لنتنياهو".
وستكون لعضو الكنيست زوهر اإلمكانية على 
اتخاذ قرار حس���ب تقديره حي���ال الموعد الذي 
س���تعقد فيه لجنة الكنيس���ت لمناقش���ة رفع 

حصانة البرلمانية عن أي عضو الكنيست.
وفي ح���ال تمت المصادقة عل���ى القانون، وقام 
المستش���ار القضائي للحكوم���ة بتقديم الئحة 
اتهام ضد نتنياهو، فإن زوهر لن يس���ارع لعقد 
جلسة للجنة الكنيست ما دامت المحكمة العليا 

لم تلزمه بذلك.
يذكر أن االئتالف الحكوم���ي الحالي بادر لعدة 
مش���اريع قواني���ن مثي���رة للجدل عل���ى خلفية 
التحقيقات التي يخض���ع لها نتنياهو، علما أن 
ه���دف مش���روع القانون المقت���رح، هو تعديل 
القان���ون م���ن الع���ام 2005، ال���ذي ينص على 
أن المستش���ار القضائي للحكوم���ة لديه خيار 
تقدي���م الئحة اتهام، وفقط بع���د ذلك بإمكان 
عضو الكنيس���ت أن يطلب اإلبقاء على حصانته 

البرلمانية.

مشروع قانون لتحصين نتنياهو من لوائح االتهام

االستقالل/ وكاالت:
نش���ر مراقب الدولة »يوسف ش���افيرا« تقريرًا 
جديدًا ح���ول مدى جهوزية جي���ش االحتالل 
اإلس���رائيلي ألوق���ات الط���وارئ، والمش���اكل 
والثغرات التي تعاني منها العقيدة القتالية 

بالجيش اإلسرائيلي.
ووفقًا لموق���ع »هارتس العبري« فقد كش���ف 
مراق���ب الدول���ة »ش���افيرا« أمس ع���ن ثغرات 
ومعضالت في جهوزي���ة وحدة 9900 التابعة 
لركن االستخبارات العسكرية ألوقات الطوارئ 

والحروب.
ه���ذا وتعتبر وح���دة 9900 واح���دة من ثالث 

وح���دات جمع المعلومات الرئيس���ية في ركن 
االس���تخبارات العس���كرية إلى جانب وحدتي 
8200 و504، حيث تتمحور مهمتها في جمع 
التي تخدم  الجوية  االس���تخبارية  المعلومات 

القوات المقاتلة على األرض.
هذا وتعتمد الوح���دة في تنفيذ مهامها على 
الطائرات الجوية الخاص���ة واالقمار الصناعية 
التي تلتقط الصور الجوية لمس���ارح العمليات 
المختلفة على األرض، األمر الذي من ش���أنه أن 
يس���اعد كثيرًا في بلورة الصورة االستخبارية 
الكامل���ة التي تخ���دم المس���توى التكتيكي 

واالستراتيجي بالجيش اإلسرائيلي.

القد المحتلة/ االستقالل:
اعتبر رئيس الموس���اد، يوسي كوهين، أن الصواريخ اإليرانية البعيدة المدى تشكل 
تهديدا مركزيا ل�«إس���رائيل«، وذلك في س���ياق حديثه عما وصفه بأنه سعي إيران 

للتوسع في الشرق األوسط، مرورا بالعراق وسورية، وانتهاء بلبنان.
وفي إطار جلس���ة للجنة الميزانيات في وزارة المالية، تحدث كوهين مطوال عما أسماه 
»التهديد اإليراني«، وقال: إن إيران تسعى للتوسع والوصول إلى كل أنحاء المنطقة.

وبحس���به، فإن أحد أهداف »إس���رائيل« المركزية هي إبعاد إيران من الشرق األوسط، 
حي���ث إن »حضورها قوي جدًا على الحدود مع لبنان بواس���طة ح���زب الله، وأيضا على 

الحدود مع سورية، وتعزز مكانتها السياسية والعسكرية داخل العراق«.
وأضاف، بحس���ب ما أفاد ب���ه موقع صحيفة »يديعوت أحرونوت« أمس، أن »س���يطرة 
إيران على العراق تضع إسرائيل في وضع تصل فيه إيران عن طريق العراق وسورية 
ولبنان إلى ما اعتبر الهالل الش���يعي لتشكيل تواصل جغرافي يعتقدون أنه ممكن، 
لوال أن الواليات المتحدة غيرت سياس���تها تجاه النظام اإليراني المتوسع في الشرق 
األوس���ط«، على حد تعبيره. وقال أيضا إن »إيران تشكل المركب األساسي في خطط 
عملنا. وإذا لم يتم إبعاد إيران من الشرق األوسط، سوية مع دول العالم، فإننا سنصل 

إلى وضع انتشار مطرد للقوات اإليرانية في الشرق األوسط«.
وبحس���به فإن ذلك »يزعج« دوال أخرى في المنطقة، بعضه���ا يعتبر إيران »التهديد 
الوج���ودي المركزي« األم���ر الذي يس���توجب أن »يتنبه له العالم ويعالجه بالش���كل 

المناسب«، على حد قوله.
وحذر كوهين من القدرات العسكرية إليران، وقال: إن لديها قدرات صاروخية بعيدة 
المدى ال يمكن تجاهلها، وقادرة على تغطية مناطق واس���عة من الشرق األوسط، »ما 

يشكل أحد التهديدات المركزية إلسرائيل«.

رئيس الموساد: القدرات 
الصاروخية اإليرانية تهديد 

مركزي لـ »إسرائيل«

القدس المحتلة/ االستقالل:
شن وزراء في حكومة االحتالل اإلسرائيلي هجومًا 
على قرار العاهل األردن���ي الملك عبد الله الثاني، 
ع���دم تمديد فترة تأجير أراض���ي الباقورة والغمر 
إلس���رائيل، ورف���ض األردن مقترح���ات نتنياهو 
للدخول في مفاوضات حول الموضوع واعتبروا أن 

"الشعب األردني يكّن العداء إلسرائيل".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في نسختها 
الورقي���ة وفي موقعه���ا على اإلنترن���ت أن "وزراء 
في إس���رائيل احتجوا على ق���رار حكومة االحتالل 
مواصلة تزوي���د األردن بكميات من المياه، وزيادة 
حجم المياه التي تبيعها "إس���رائيل" لألردن، بناء 

على طلب المملكة األردنية أخيرا".
وتحجج هؤالء بأن "ذلك يش���كل مفارقة أن تقوم 
إسرائيل بتزويد األردن بحصص كبيرة من المياه 
في الوقت الذي يس���عى في���ه األردن إلى تغيير 
اتفاقي���ة الس���الم بي���ن البلدين، وس���ط محاولة 

واضحة لتحريف حقيق���ة القرار األردني، واالدعاء 
بأن "األردن يس���عى لتغيير اتفاقية السالم بين 

الطرفين".
ونقل���ت الصحيف���ة ع���ن وزي���ر قالت: إن���ه رفيع 
المس���توى قوله: إنه على ض���وء الموقف األردني 
األخي���ر "ليس هناك مبرر لزيادة حجم المياه التي 
تبيعها إس���رائيل لألردن، في الوقت الذي يعاني 

مزارعو إسرائيل وإسرائيل كلها من الجفاف".
ووفق���ا للمصدر ذاته فإن "إس���رائيل تبيع لألردن 
45 مليون متر مكعب من المياه بحس���ب اتفاقية 
السالم، وتم رفع هذه الكمية أخيًرا إلى 55 مليون 
متر مكعب، ال سيما في ظل أزمة المياه في األردن، 

وتدفق ماليين الالجئين السوريين".
في المقابل، قالت مصادر سياس���ية إس���رائيلية 
مطلعة على ملف العالقات مع األردن إن "الحكومة 
اإلسرائيلية تتحمل بدورها قسطا من المسؤولية 
عن القرار األردني، إذ لم تف الحكومة باالتفاقيات 

والتعهدات اإلس���رائيلية، ال سيما في مجال بناء 
منش���آت لتحلية المياه، ونقل مي���اه البحر الميت 
وفق���ا التفاقية مبرمة بين الطرفين في 26 فبراير/ 
شباط عام 2015، نّص على إقامة منشآت لتحلية 

المياه في العقبة".
كما يتضمن أن تش���تري "إس���رائيل" سنوًيا من 
األردن بين 35-50 ملي���ون متر مكعب من المياه، 
إضافة إلى مد أنبوب مياه بطول 200 كلم من البحر 

األحمر إلى البحر الميت في الجانب األردني.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياس���ي إسرائيلي 
قول���ه في ه���ذا الس���ياق إن "إس���رائيل لم تف 
بتعهداته���ا، ومنذ توقيع االتف���اق ونحن نعرقل 
الموض���وع بدون إحراز أي تقدم فيه، فالحكومة لم 
تخصص ما يكفي من التفكير في أهمية االتفاق 
االستراتيجي الخاص بتزويد المياه لألردن، وهي 
تفعل ما تش���اء، وتمس مرة تل���و األخرى باالتفاق 

معها".

القدس المحتلة/ االستقالل:
توصلت الحكومة وجهاز األمن في "إسرائيل" إلى استنتاج مفاده 
أن حركتي حماس والجهاد اإلس���المي ف���ي قطاع غزة لم تتعمدا 
إط���الق القذيف���ة الصاروخية الت���ي أصابت بيتا ف���ي مدينة بئر 
الس���بع، يوم األربعاء الماضي، وأن إطالق ه���ذه القذيفة وكذلك 
القذيفة التي س���قطت في البحر قبالة شواطئ وسط البالد، سببه 
عاصفة رعدية، "ولذلك تقرر االمتناع، في هذه المرحلة، عن ش���ن 
عملية عس���كرية في القطاع"، حس���بما ذكرت صحيفة "يديعوت 

أحرونوت"، أمس الثالثاء.
كذلك قالت وزير القضاء اإلس���رائيلية، أييليت شاكيد، من حزب 
"البيت اليهودي" اليميني المتطرف، لإلذاعة العامة إلس���رائيلية 
"كان"، أمس، إن تقديرات القيادتين السياس���ية والعسكرية في 
"إس���رائيل" هي أن حماس لم تقصد إطالق القذيفة التي أصابت 
بيتا في بئر الس���بع. واضافت أن "المشكلة الكبيرة اآلن في قطاع 
غزة هي ما وصفته ب�"أعمال الش���غب" عند الس���ياج )مس���يرات 
الع���ودة( وجعل الحي���اة في غالف غ���زة غير محتمل���ة، وينبغي 

مواجهة ذلك بقوة".
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن وزراء أعضاء في المجلس الوزاري 
اإلس���رائيلي المصغر للشؤون السياس���ية واألمنية )الكابينيت( 
قوله���م: إن االس���تخبارات اإلس���رائيلية أقرت بدرج���ة عالية من 
اليقين أن حماس والجهاد اإلسالمي لم تطلقا القذيفتين بشكل 
متعمد. وقال أحد الوزراء اإلسرائيليين: إنه كان واضحًا للجميع من 
المعطيات التي استعرضت أن الحديث عن خلل سببه البرق الذي 

حدث في غزة ليلة الثالثاء – األربعاء الماضية.
وكانت قد ترددت أنباء في ش���بكات التوص���ل االجتماعي، قبيل 
انعقاد الكابينيت، مس���اء األربعاء الماض���ي، حول عاصفة رعدية 
تس���ببت بإط���الق القذيفتين. وحس���ب الصحيفة، ف���إن الوزراء 
اإلس���رائيليين ل���م يصدقوا ذل���ك بداي���ة، لكن بع���د إبالغهم 
بمعلومات اس���تخبارية غيروا موقفهم وقرروا أنه يوجد ما يكفي 
من المؤش���رات بأن الحديث عن خلل "وليس عن إطالق نار متعمد 

يبرر رد فعل عسكري واسع".

يديعوت: »إسرائيل« لم تِف بتعهداتها لألردن

الكشف عن ثغرات في جهوزية وحدة 
»9900« التابعة الستخبارات االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل:
تس���اءل وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان عن 
مدى نجاح الذهاب إلى حرب كبيرة ضد حركة حماس في 

قطاع غزة.
ونقل����ت إذاعة جيش االحتالل ع����ن أردان قوله أمس: 
"حتى ليبرم����ان الذي يقول: إنه يج����ب توجيه ضربة 
قوية لحماس ليس معفى من السؤال -ماذا سيحدث 
في نهاي����ة المعرك����ة الكبرى التي س����تتورط فيها 

إسرائيل مع حماس؟".

أردان لليبرمان: ماذا سيحدث 
بعد توريطك لـ »إسرائيل« 

بالحرب مع حماس؟

»الكابينيت«: عاصفة 
رعدية سببت إطالق 
القذيفة لبئر السبع
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االستقالل/ وكاالت:
 The Lancet Child &“ مجل���ة  ذك���رت 
Adolescent Health”، أن دراس���ة علمية 
حديث���ة توّصلت إلى أن األطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين ثمانية أعوام و 11 عامًا، ويقضون 
أكثر من ساعتين في اليوم أمام شاشة الهواتف 
الذكية وألعاب الفيديو، لديهم مهارات إدراكية 

م���ن  بكثي���ر،  في أس���وأ  ممن  غيرهم 
أجرت���ه مثل س���نهم. البحث  ال���ذي 

قام  العادات المجلة  بتعقب 
اليومي���ة ل���� 4500 

إجراء طفل  منه���م  ُطلب 
تفصيلية  اختبارات 
أن  اإلدراك،  ف���ي 
أكثر من ساعتين 
من  الي���وم  ف���ي 
الترفي���ه  وق���ت 
في  لهم  يتس���بب 

ضعف الذاكرة ومس���تويات االهتم���ام والمهارات 
اللغوية والوظيفة التنفيذية.

وتوص���ل الخب���راء األمريكيون، في جامع���ة أوتاوا، 
بعد اس���تجوابهم آالف اآلباء واألمه���ات واألطفال 
عل���ى عاداتهم اليومية، بما في ذل���ك الوقت الذي 
يقضون���ه في النوم، باس���تخدام الهواتف الذكية 
وغيرها من األجهزة، ومس���تويات النشاط البدني، 
أن أفضل مهارات اإلدراك بين األطفال من بين كل 
20 طف���اًل الذين تراوحت أعماره���م بين 9 إلى 11 
عاما ممن كانوا يقضون س���اعة وأقل من س���اعتين 
في وق���ت الترفيه، ويخصصون س���اعة على األقل 

لممارسة الرياضة.
وفي الس���ياق، ق���ال رئيس فريق البح���ث الدكتور 
جيريم���ي والش في تلغراف: "هذه نتائج تاريخية، 
لقد حددنا معياًرا واضًحا لمدة ساعتين هنا ويظهر 
فائ���دة معرفية واضحة مرتبطة بالحفاظ ضمن هذا 

الحد".
وأكد والش، أنه “يجب على اآلباء أن ينظروا اآلن عن 

كثب في وقت الشاشة وهذا يشير إلى أنه يجب أن 
يقتصر على ساعتين في اليوم”.

وأضاف والش، “أنه واس���تنادًا إل���ى النتائج التي 
توصلنا إليها، يجب على أطباء األطفال وأولياء األمور 
والمعلمين وصانعي السياسات تعزيز تقييد وقت 
الترفيه وتحديد أولويات إج���راءات النوم الصحية 

خالل مرحلة الطفولة والمراهقة”.
و تأت���ي ه���ذه النتائ���ج من دراس���ة قائم���ة على 
المالحظة، مما يعني أنه لم يكن من الممكن إثبات 
أن الوقت اإلضافي على األجهزة يتسبب في ضعف 
المه���ارات المعرفي���ة، لكن الخب���راء يعتقدون أن 
هناك ع���دة عوامل، منها تأثي���ر الضوء األزرق على 
الدماغ، والنش���اط على اإلنترنت نفس���ه، وحقيقة 
الوق���ت الذي يقضيه عل���ى األدوات التي تأكل في 
وقت ق���د يكون م���ن الممكن إنفاقه في ممارس���ة 
التمارين الرياضية، أو النوم، أو المشاركة في المزيد 
من المهام االجتماعية أو العقلية، يمكن أن يفس���ر 

الروابط.

االستقالل/ وكاالت:
تعتبر القراءة واحدة من أهم األنشطة التي يجب تشجيع األطفال على 
القي���ام بها، فهي مس���لية وتحفز القدرة على التفكي���ر، وهامة للغاية 

لتحقيق النجاح في وقت الحق من الحياة.
وفيما يلي مجموعة من األس���باب التي تدفع���ك للقراءة ألطفالك بعمر 
مبكر، قبل أن يكونوا قادرين على القراءة بأنفسهم، بحسب موقع اليف 

هاك اإللكتروني:
-1 تطوير المهارات اللغوية

قب���ل أن يتمكن أطفالك من القراءة بأنفس���هم، من المهم تعزيز حب 
الكتب لديهم في س���ن مبكرة، فالقراءة بص���وت مرتفع طريقة رائعة 
لتعزيز مه���ارات التواصل اللفظي بين الوالد والطف���ل. كما أن القراءة 
تحس���ن مفردات طفلك وتعرضهم ألن���واع مختلفة من بن���اء الجمل، 

وأنماط الكتابة، وطرق التعبير عن أنفسهم.
-2 تشجيع التعطش للمعرفة

عن���د قراءة الكتب، س���يتم ع���رض أطفالك على مجموعة واس���عة من 
المواضي���ع والثقافات واألفكار، وس���وف يدركون م���دى المعرفة التي 
يمكن اكتش���افها، والتعمق في الموضوعات الت���ي تهمهم أكثر من 

غيرها.
-3 زيادة التعاطف

األطف���ال لديهم فه���م ضيق للغاية للعالم من حوله���م، ويرجع ذلك إلى 
العدد المحدود من التجارب التي يواجهونها، بناء على الظروف المحيطة، 
وقراءة الكتب ستس���اعدهم على التقدير والتعاطف مع األشخاص الذين 

لديهم القليل من القواسم المشتركة معهم.
-4 أفضل أشكال الترفيه

بداًل من قضاء ساعات أمام شاش���ات الكمبيوتر والهواتف، شّجع أطفالك 
على النظر إلى الكتب كمصدر أساس���ي للترفيه. وتشير الدراسات إلى أن 
األسر التي يتم فيها التأكيد فيها على القراءة، من المرجح أن يقرأ األطفال 

بشكل مستقل ويطوروا شغفهم بالكتب على المدى الطويل.
-5 إنشاء روابط قوية مع األطفال

هناك طرق متعددة تؤدي بها القراءة إلى إنشاء روابط بين الوالد والطفل، 

بدءًا من مرحلة الطفولة، وتش���جع القراءة بص���وت مرتفع على التقارب 
بينهما. اس���تخدم الق���راءة كفرصة للمش���اركة والتفاع���ل مع طفلك، 
وس���ؤالهم عن أفكارهم حول الموضوعات التي يتناولها الكتاب أو ربط 

القصة بالحياة اليومية.
-6 تمرين الدماغ

تتطلب القراءة قوة دماغية أكثر من مش���اهدة التلفزيون، فعندما يقرأ 
أطفالنا الكتب، يستخدمون الجزء من الدماغ الذي يتعامل مع التكامالت 
متع���ددة الحواس، لتحقيق التواصل بي���ن الكلمات والتفكير البصري، 
كم���ا تحفز القراءة التفكير النقدي، وتس���اعد األطفال على إقامة روابط 

بين الكتاب والحياة الحقيقية وتشكيل آراء حول القصة.
-7 تحسين التركيز

تتطل���ب قراءة كتاب بعضًا من التركيز، وهي من المهارات األساس���ية 
الت���ي يجب العمل عليها حتى بالنس���بة لألطفال ف���ي بداية حياتهم، 

وتساعد القراءة على تطوير هذه المهارة بشكل مستمر.
-8 التحضير للمدرسة

تشير العديد من الدراسات إلى أن قراءة الكتب لألطفال في سن مبكرة 
لها تأثير دائم على نجاحهم في المدرسة، وغالبًا ما يرتبط ذلك مباشرة 
بالنج���اح في العمل. لك���ن الفوائد ال تقتصر على النج���اح األكاديمي، 
فالق���راءة هي تجربة تعليمية طويلة المدى تعزز النمو، وتجعل أطفالك 

أشخاصًا أكثر فاعلية بشكل عام في شتى المجاالت.
-9 تعزيز اإلبداع والخيال

عند قراءة قصة، يخلق أطفالنا صورة في أذهانهم حولها، وذلك باستخدام 
ملكات اإلبداع والخيال. ويرى كل ش���خص ص���ورة مختلفة في ذهنه، وقد 

تتغير في كل مرة تتم فيها قراءة نفس الكتاب.

علماء يحذرون من خطر الهواتف الذكية على األطفال

االستقالل/ وكاالت:
قالت نتائج دراس���ة جديدة: إن عالج مش���اكل 
الف���م والعناية بصحة اللث���ة ينعكس إيجابيًا 
عل���ى من يتناولون أدوية لع���الج ارتفاع ضغط 
ال���دم. وإن مرضى الضغط الذين يعتنون جيدًا 
بصحة األس���نان واللث���ة يس���تجيبون للعالج 

بشكل أفضل.
وأفادت نتائج الدراس���ة التي ُنش���رت في مجلة 
الجمعي���ة األمريكي���ة ألم���راض القل���ب بأن من 
يشكون من أمراض اللثة يزيد احتمال تعرضهم 

لمشكلة ارتفاع ضغط الدم بنسبة 20 بالمائة.
وراقب فريق البحث 3600 مريض بارتفاع ضغط 
الدم، وتبين أن من يش���كون من درجة ش���ديدة 
من مش���اكل اللثة يسجل معدل الضغط لديهم 
ارتفاعًا مقداره 3 درجات مقارنة بمن لديهم لثة 

صحية.
ودعت توصيات الدراسة األطباء إلى حث مرضى 
ارتف���اع الضغط عل���ى العناية بأس���نانهم؛ ألن 
أمراض اللثة ومش���اكل األس���نان ال تساعد على 

تحقيق العالج أهدافه.

االستقالل/ وكاالت:
حّذرت نتائج دراس���ة جديدة من قلة النشاط البدني 
بعدما وجدت أن نمط الحياة المستقر الذي يميل إلى 
الجلوس يسبق التدخين في قائمة العوامل المسببة 
للس���كري وأمراض القلب. وال يعني ذلك االستهانة 
بتأثير التبغ، وإنما دق أج���راس التحذير من خطورة 

عدم الرشاقة، وإهمال النشاط البدني والحركة.
وُنشرت الدراس���ة في موقع "جاما نتوورك"، وأجريت 
تحت إش���راف البروفيسور وائل جابر، واعتمدت على 
مش���اركة أكثر من 12 ألف ش���خص ف���ي التجارب 

والفحوصات.وأظه���رت النتائج أن م���ن لديهم أقل 
مع���دل من ممارس���ة التمارين الرياضية والنش���اط 
البدني أكثر عرضة لإلصابة بالسكري وأمراض القلب 

من المدخنين.
والحظ فريق البحث أن االهتمام بممارس���ة التمارين 
الرياضية ومنه���ا تمارين األيروبك يزيد من احتمال 
طول العمر. وأن فائدة التمارين والنش���اط البدني ال 
ترتبط بالعمر، فسواء كنت في األربعين أو الثمانين 
من العمر سيجني جسمك فوائد صحية من النشاط 

البدني.

ما الصلة بين مشاكل األسنان وارتفاع الضغط؟الجلوس طوال النهار أخطر من التدخين!

9 فوائــد تدفعــك لقــراءة القصــص ألطفالــك
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ليفربول /  االستقالل: 
يلتقي نادي ليفربول اإلنجليزي، الذي يضم المصري محمد صالح، نظيره 
فريق س���رفينا زفيزدا الصربي "النجم األحمر أو ريد ستار"، اليوم األربعاء، 
في إطار منافس���ات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال 

أوروبا "الشامبيونزليج".
وتنطلق المباراة في تمام العاش���رة مس���اء على ملع���ب "آنفيلد" معقل 
الريدز، وستذاع عبر قناة بي ان سبورت 4 بتعليق خليل البلوشي، وبقيادة 

تحكيمية لأللماني دانيل سايبيرت.
وتبلغ القيمة التس���وقية للفرعون المصري قبل هذه المباراة 150 مليون 
يورو ليفوق 85 ضعفًا م���ن أفضل العبي النجم األحمر، الفاردو بن محمد، 

الذي يلعب لمنتخب جزر القمر، والذي تبلغ قيمته 1.75 مليون يورو.
ويعد الفاردو بن محمد، العب ريد س���تار، ه���داف دوري أبطال أوروبا في 
النس���خة الحالية برصيد 5 أهداف بالتس���اوي م���ع األرجنتيني ليونيل 

ميسي، مهاجم نادي برشلونة اإلسباني.
وتبل���غ قيمة فريق النجم األحمر كامل���ة 43.90 مليون يورو، لتكون قيمة 
ص���الح أكبر من ثالثة أضعاف الفريق الصربي، ويعد الغيني ريش���موند 
بواكي أعلى العبي النجم األحمر من حيث القيمة التسويقية والتي تبلغ 

4.5 مليون يورو، ليكون الفرعون المصري أكبر منه ب�33 ضعف.
ومن المنتظر أن يظهر الفرعون المصري في التشكيل األساسي لليفربول 

في هذه المباراة، من أجل قيادة فريقه لتحقيق الفوز الثاني بالبطولة.
ويتطلع الريدز لتحقيق الفوز بهذه المباراة وتعويض خسارته في الجولة 
الماضية أمام نابولي اإليطالي، كما تس���عى كتيبة يورجن كلوب، المدير 
الفن���ي لليفربول، العتالء صدارة المجموعة على أمل تعثر باريس س���ان 
جيرم���ان ونابولي في مواجهتهما المباش���رة، خاص���ة أن ليفربول يحتل 
المركز الثالث حاليا بثالث نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر، فريق 

نابولي، فيما يحتل النجم األحمر المركز الرابع بنقطة واحدة.

قيمة »صالح« التسويقية تساوي
 »85 ضعفًا« هداف دوري األبطال

مدريد/ االستقالل: 
رد النجم البرتغالي كريس���تيانو رونالدو على تصريحات 
زميله الس���ابق في ريال مدريد، إيسكو، الذي تحدث عن 

رحيل البرتغالي بشكل "أثار الجدل".
وقال إيس���كو خالل مؤتمر صحفي االثنين عندما س���ئل 
عن تأثير رحي���ل النجم البرتغالي: إن ريال مدريد بحاجة 
إلى المضي قدما، وإن الفريق " ال يستطيع أن يبكي على 

شخص ال يريد أن يكون هنا"، في إشارة إلى رونالدو.
ورح���ل رونالدو عن صفوف "الملك���ي" الصيف الماضي، 
عندم���ا انتق���ل لصفوف يوفنت���وس اإليطال���ي، بعد 9 

مواسم قضاها في مدريد.
وجاء رد "الدون" مختصرا حيث عقب ضاحكا: "جيد جدا.. 

جيد جدا.. أنك لم تبك."
ويرف���ض رونال���دو الحديث كثيرا عن ناديه الس���ابق، أو 
عن مالبس���ات رحيله المفاجئ، في جمي���ع المقابالت أو 

المؤتمرات الصحفية التي يشارك فيها.
وجاءت تعليق���ات الالعبي���ن خالل المؤتم���ر الصحفي 
لبطول���ة دوري أبطال أوروبا، والتي سيس���تضيف فيها 
ريال مدريد فيكتوريا بلزن التش���يكي، بينما س���يواجه 

يوفنتوس مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد".

رونالدو يسخر من إيسكو

برشلونة/  االستقالل: 
يخوض س���يرجيو بوسكيتس، العب وسط نادي برشلونة اإلسباني، 
المباراة المائة في البطوالت األوروبي���ة مع البلوجرانا، اليوم األربعاء، 

أمام إنتر ميالن اإليطالي.
وذكرت صحيفة "س���بورت" اإلس���بانية، أن بوسكيتس لعب مباراته 
األول���ى أوروبيا في دوري األبطال، يوم 22 أكتوبر 2008، تحت قيادة 
المدرب اإلس���باني بي���ب جوارديوال، أمام بازل السويس���ري وتمكن 

البارسا وقتها من الفوز بخماسية نظيفة.
ولعب الدولي اإلس���باني 99 مباراة أوروبية، منها 96 في دوري أبطال 

أوروبا، و3 في كأس السوبر األوروبي خالل 10 سنوات.
وخاض بوسكيتس 6 نهائيات أوروبية ولم يخسر أي منها، 3 بدوري 
األبطال، و3 في كأس الس���وبر، وش���ارك الالعب ف���ي 8084 دقيقة، 

وسجل 4 أهداف و7 تمريرات حاسمة.
ويعد بوسكيتس ثالث أكثر العب ظهوًرا في المباريات األوروبية في 
التشكيل الحالي للبارسا، بعد ميسي )131(، وجيرارد بيكيه )104(.

»بوسكيتس« ينتظر رقمًا 
قياسيًا في مباراة إنتر 

بدوري األبطال اليوم

القاهرة/ االستقالل:
وصل���ت بعثة المنتخب الوطني لكرة الطائرة جمهورية مصر العربية ، عبر معبر رفح 

البري للمشاركة في البطولة العربية بُمشاركة 7 منتخبات .
ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للكرة الطائرة، برئاس���ة العميد محمد فرج، 
وأحمد عبد الدايم، مدير البطولة، الرتوش األخيرة النطالق النسخة التي يستضيفها 

ستاد القاهرة الدولي في الفترة من 25 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر المقبل.
ويش���ارك في البطولة 7 منتخب���ات وهي البحرين وعمان والجزائ���ر والعراق واألردن 

وفلسطين، بجانب مصر البلد المضيف.
ويعق���د االجتماع الفني للبطول���ة، يوم الجمعة المقبل، بحض���ور ممثلي المنتخبات 

المشاركة والذي سيتم االتفاق فيه على كل ما يخص نظام البطولة.
وتقام في اليوم األول 3 مباريات وهي البحرين وعمان، والجزائر مع العراق، ومصر مع 

األردن، على أن يقام حفل االفتتاح في تمام السابعة والنصف مساء .

غزة / االستقالل:
أكد الالعب خيري مهدي ُمدافع فريق نادي اتحاد 
الشجاعية غيابه عن المالعب لمدة أسبوعين على 
األقل ، بعد تعرضه لإلصابة في مباراة فريقه أمام 

غزة الرياضي أول أمس.
وقال مه���دي: إنه تعرض لإلصاب���ة في القفص 
الص���دري وف���ي عض���الت الظهر ، وطل���ب منه 
الطبيب الُمعالج الراحة لمدة أسبوعين على األقل 
قبل الع���ودة للمالعب من جديد. ُيذكر أن مهدي 
خرج من الملعب منتصف الش���وط الثاني وُنقل 

لمستشفى األقصى بسيارة االسعاف .

بعثة منتخب الطائرة 
تصل مصر للمشاركة 

في البطولة العربية

مدافع الشجاعية 
يغيب أسبوعين عن 

الفريق لإلصابة 
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غزة/ االستقالل:
أهلي���ة وحقوقيون  طال���ب ممثل���و منظم���ات 
ونقابيون وخبراء على ضرورة اإلسراع في تعديل 
قانون الضمان االجتماعي واصدار كافة اللوائح 
التنفيذي���ة الخاصة، والقي���ام بكافة اإلجراءات 
والتدابي���ر الالزم���ة ليوفر القان���ون حياة الئقة 
بالكرامة اإلنس���انية لكافة المواطنين في إطار 
م���ا كفلته االتفاقيات الدولي���ة الخاصة بحقوق 

اإلنسان.
ج���اء ذلك خالل ورش���ة عم���ل الت���ي نظمتها 
ش���بكة المنظمات األهلية حول قانون الضمان 
االجتماع���ي م���ن منظ���ور حقوق���ي، ونقاب���ي، 

ومجتمعي.
وش���دد مدير الشبكة أمجد الش���وا على أهمية 
اس���تمرار الحوار بي���ن كافة األط���راف من أجل 
الوص���ول لقان���ون يضم���ن الحق���وق للعاملين 

ويراعي كل المالحظات التي قدمت من مختلف 
الجهات واألطراف والجمهور والعاملين بشكل 
خاص، معتبرًا  أن الضم���ان االجتماعي هو حق 

أساسي وجوهري من منظومة حقوق اإلنسان.
وأوضح أن الشبكة جزء اصيل من الحملة الوطنية 
لقانون الضمان االجتماع���ي، مؤكدًا أن للجميع 
الحق في الحري���ة والتعبير وتقديم المالحظات 
والنقاشات وال يجب على أي طرف أن يقمع هذه 

الحرية وهذا الحق.
وتط���رق عضو مجل���س إدارة صن���دوق الضمان 
االجتماع���ي س���المة أب���و زعيت���ر، إل���ى التطور 
التاريخي للتأمين���ات االجتماعية التي هي أحد 
أهم بنود اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس���ان وهو 
حق اإلنسان بوجود الضمان االجتماعي وتوفير 
حماية اجتماعية ومس���تقبل أمام المخاطر التي 

يعيشها العمال بشكل خاص.

وأكد أب���و زعيتر أن قانون الضم���ان االجتماعي 
يق���وم عل���ى قاعدتي���ن أساس���يتين "قاع���دة 
االس���تمرارية، وقاع���دة اإلنص���اف والعدال���ة"، 
ولذلك يجب عل���ى القانون مراعاة الوضع المالي 
للمؤسس���ة والتنبؤ لمس���تقبل التعاطي معها 
وخاصة نس���ب المساهمات واالش���تراكات من 
المنتفعين ويراعي مسالة العدالة للمشتركين 
والمنتفعين ويراعي إمكانية استمرار المؤسسة 

والقيام بدورها.
وأوضح أبو زعيتر أن مؤسسة الضمان االجتماعي 
مؤسسة ذات شخصية اعتبارية كاملة مستقلة 
إداريًا وماليًا ولها أهلي���ة قانونية كاملة ويجب 
أن تراع���ي بنص القان���ون معايير الش���فافية 
واإلنصاف واإلفصاح والحوكمة الرش���يدة، مبيًنا 
أن الضم���ان االجتماع���ي هو ح���ق كفلته كافة 
القواني���ن الوطني���ة والدولية ويأت���ي في إطار 

مسؤولية الدولة في تحقيق العدالة االجتماعية.
وفي ذات السياق، أكد عضو اللجنة التنفيذية 
في اتح���اد نقاب���ات عمال فلس���طين إلياس 
الجل���دة أن قان���ون الضم���ان االجتماعي يوفر 
الحماي���ة االجتماعي���ة للعم���ال بش���كل عام 
وبخاص���ة ذوي الدخل المحدود فهو يوفر راتبًا 
تقاعدي���ًا للعم���ال أفضل من مكاف���أة نهاية 
الخدمة، مش���يرًا إلى أن القان���ون يضمن رفع 
األجور لذوي الدخل المحدود ارتباطًا باشتراطه 
تطبي���ق الحد األدنى لألجور كم���ا أنه لن يقل 
الراتب التقاعدي ألي عامل عن %75 من الحد 

األدنى لألجور أو خط الفقر.
وأوضح الجلدة أن القانون وفر راتب إجازة أمومة 
للم���رأة العامل���ة وزاد من م���دة أجازتها لألمومة 
بحي���ث أصبحت 90 يومًا بدال من 70 يوم وأصبح 
يدفعه���ا الصن���دوق ولي���س صاح���ب العمل، 

مؤكدًا أن تطبيق القانون س���ينظم سوق العمل 
الفلسطيني ويضبط بياناته ويوفر أرضية جيدة 
لدراسة سوق العمل وفق بيانات تتوفر ألول مرة 

عن العمال في فلسطين.
ون���وه الجل���دة إل���ى أن بعض أصح���اب العمل 
يرفض���ون الضمان ألنهم س���يتضررون نتيجة 
دفعه���م مس���تحقات جديدة وخاص���ة الذين 
اعت���ادوا الته���رب من حق���وق العم���ال ودفع 

المكافأة وتعويضات اإلصابة.
وطالب بضرورة حماي���ة الحقوق للعمال وتوفير 
نظام تقاعدي وتعويضات أفضل كالحماية من 
البطالة الفقر وتوفي���ر التأمين الصحي والعالج 
الشامل وهي أمور ندرك صعوبة تحقيقها حاليًا 
ارتباط���ًا باألوضاع االقتصادية التي تعيش���ها 
فلسطين عامة لكنها تبقى أرضية مناسبة للبناء 

عليها وتطويرها الحقًا.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
وص���ل مس���اء امس الثالث���اء موظفون م���ن بلدية 
االحتالل االسرائيلي في القدس الى مخيم شعفاط 
لالجئين في المدينة، وقاموا بأعمال التنظيف في 

شوارعه.
ويرى س���كان المخيم، وهو الوحيد في القدس، أن 
هذه الخطوة ُتمهد لتطبي���ق خطة رئيس البلدية 
ني���ر ب���ركات، بطرد وكال���ة األمم المتح���دة لغوث 
وتش���غيل الالجئي���ن الفلس���طينيين "أونروا" من 
المدينة، ووصل بركات نفس���ه إلى مدخل المخيم، 

برفقة عناصر من شرطة االحتالل.
وقال الناطق االعالمي باسم اللجنة الشعبية لمخيم 
ش���عفاط خضر الدب���س، إن ما ج���رى  "خطير جدًا 
وه���و تنفيذ عملي لخطة بركات بط���رد الوكالة من 

القدس".
وأض���اف: " إن موظفي���ن م���ن البلدي���ة اقتحم���وا 
اليوم)أم���س( المخيم، وقاموا بأعم���ال النظافة في 
شوارعه، وهو ما يمثل تعديًا على صالحيات وكالة 
الغوث المسؤولة عن تقديم الخدمات للسكان في 

المخيم".
واس���تنادًا الى الدب���س، فإن 14 ألف فلس���طيني 
مس���جلين كالجئين، يقيمون في مخيم ش���عفاط 
الذي تم إنشاؤه في العام 1965، إضافة الى 5 آالف 

الجئ فلسطيني من خارج المخيم.

واشار الدبس الى ان "سلطات االحتالل االسرائيلي 
اقتحم���ت قبل أيام عيادة لوكال���ة أونروا في البلدة 
القديم���ة من مدين���ة القدس والي���وم يقتحمون 

المخيم".
وق���ال: " بركات يزع���م أن بإمكانه ان يقدم خدمات 
أفضل للس���كان ولكن ش���وارع القدس الش���رقية 
المحتلة شاهدة على العنصرية االسرائيلية حيث 
يتم جم���ع الضرائب م���ن الس���كان إلنفاقها على 

المستوطنات".
وأضاف: " وكالة األونروا باقية حتى يتم حل قضية 
الالجئي���ن الفلس���طينيين حال عادال ومش���رفا، وال 
يمكن لبركات أو الرئي���س األمريكي دونالد ترامب 

شطب الوكالة التي ترمز الى قضية الالجئين".
وتابع الدبس: " ستبقى الوكالة وسيبقى علم وكالة 
أونروا على مخيم ش���عفاط حت���ى يتم حل قضية 

الالجئين حال عادال".
وكانت لجنة برلمانية إس���رائيلية قد بحثت، خطة 
أعدها ب���ركات، لطرد وكالة األم���م المتحدة إلغاثة 

وتشغيل الالجئين "أونروا" من المدينة.
ونق���ل بيان للمكت���ب اإلعالمي للكنيس���ت، عن 
ب���ركات قول���ه في لجن���ة الداخلي���ة بالبرلمان: " 
المال ليس عذرا، والميزانية ليس���ت ذات اعتبار 
عندما نخرج ونقول: في القدس ال يوجد الجئون 
وإنما مواطن���ون"، ومضيفًا متحدثا عن "أونروا": " 

السيادة في القدس لنا".
وتدير الوكالة مخيم "ش���عفاط" ش���مالي القدس، 
وهو المخيم الوحيد ف���ي المدينة، ولكن لها أيضا 

عيادات ومدارس في المدينة نفسها.
وتعقيبا على الموضوع، قال الناطق الرسمي باسم 
"األونروا" سامي مشعشع، "إن عملياتنا في القدس، 
بما يشمل مخيم شعفاط، مس���تمرة دون انقطاع، 
فهذه ض���رورة إنس���انية ووفاء لواليتن���ا والتزامنا 
لالجئين الفلسطينيين، ووفق واليتنا فإننا مخولون 
للعمل في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها 

القدس الشرقية".
وأضاف مشعشع، إن دخول طاقم التنظيف ومقاول 
يرافقهم مفتش���و البلدية وش���رطة حرس الحدود 
صباح اليوم الثالثاء، لم يتم بالتنس���يق معنا، ولم 
يتم اخطارنا مس���بقًا بنيتهم الدخول للمخيم ولم 

يتم ابالغنا بما يخططون القيام به.
وتجدر االش���ارة إلى أن وكالة الغوث الدولية تقدم 
خدم���ات تعليمي���ة عبر 5 م���دارس ف���ي القدس 
وفي كل من ش���عفاط، وصور باهر، وس���لوان، وواد 
الج���وز، وتقدم خدم���ات طبية عب���ر مركزها الطبي 
الرئيس���ي داخل أس���وار البلدة القديمة وخدمات 
طبي���ة واجتماعية واغاثية أخ���رى، وعدد الالجئين 
المس���جلين لدى الوكالة في الق���دس وضواحيها 

يبلغ 100 ألف الجئ.

االحتالل يشرع بمصادرة صالحيات وكالة »أونروا« في القدس

غزة: دعوة لإلسراع بتعديل قانون الضمان االجتماعي

غزة/ االستقالل: 
رجح القيادي في الجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين رباح مهنا ، إبرام اتفاق 
تهدئ���ة بين "إس���رائيل" من جهة، وحرك���ة حماس وبعض ق���وى المقاومة 

الفلسطينية في قطاع غزة، مقابل تسهيالت حياتية.
وقال مهنا: "يبدو أننا على وشك اتفاق تهدئة بين "إسرائيل" وحماس وبعض 

قوى المقاومة في قطاع غزة مقابل بعض التسهيالت الحياتية للناس".
وأض���اف: إننا نرى ضرورة وأهمية تس���هيل الحياة على أبناء قطاع غزة، 
وم���ع إدراكنا أن حماس لن تعطي تنازالت سياس���ية في هذه المرحلة، 
إال أنن���ا نح���ذر م���ن أن تداعيات أي اتف���اق تهدئة في إط���ار العملية 
المخطط لها واألهداف اإلس���رائيلية األمريكية من ذلك، س���تؤدي إلى 
تنازالت سياس���ية تمس جوهر القضية الفلس���طينية. واستبعد مهنا 
، حدوث تقدم في ملف المصالحة  وإنهاء االنقس���ام، مش���دًدا على أن 
تحقيق الوحدة "أس���اس مهم للتصدي لكل المشاريع والمؤامرات التي 

تستهدف القضية الوطنية الفلسطينية".

غزة/ االستقالل:
أف���ادت مصادر محلية، امس الثالث���اء، بإلغاء زيارة وزير المخاب���رات العامة المصرية، 

عباس كامل، لقطاع غزة، التي كانت مقررة هذا األسبوع.
 وقال موقع )فلس���طين اآلن( الُمقرب من حركة حماس: تم إلغاء زيارة وزير المخابرات 

المصرية عباس كامل لقطاع غزة، التي كانت مقررة نهاية األسبوع الحالي.
 إلى ذلك، قالت قناة القدس: إن الوفد األمني المصري "الذي يرأس���ه اللواء أحمد عبد 
الخالق" س���يبقى في المنطقة ع���دة أيام متنقال بين رام الله وت���ل أبيب وغزة، إلنجاز 

اتفاق تثبيت وقف إطالق النار، ورفع الحصار عن القطاع.
 ول���م يتم اإلعالن عن نتائ���ج اللقاء، أو أي تفاصيل أخرى، فيم���ا جرى بحث زيارة وزير 
المخابرات المصري اللواء عباس كامل المرتقبة إلى األراضي الفلس���طينية وإسرائيل، 

وذلك بعد أن تم تأجيل الزيارة السابقة، التي كانت مقررة الخميس الماضي.
 يذكر، أنه غادر مساء االثنين، الوفد األمني المصري قطاع غّزة، عبر حاجز )بيت حانون/ 
إيرز(، بعد زيارة استمرت عدة ساعات، التقى خاللها رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس إس���ماعيل هني���ة في مكتبة بغزة، وت���م بحث ملفي التهدئة مع إس���رائيل، 

والمصالحة ما بين حركتي فتح وحماس.
 يشار إلى أن زيارة اللواء كامل إلى رام الله، وغزة، وتل أبيب، والتي كانت مقررة نهاية 
األسبوع الماضي، تأجلت، فيما قدم وفد من المخابرات المصرية إلى غزة مرتين، وكان 
الوفد برئاس���ة اللواء أحمد عبد الخالق، مس���ؤول الملف الفلس���طيني في المخابرات 

المصرية.

وأفاد مراس���لنا أن ق���وات االحتالل المتمركزة خلف الس���ياج الفاصل 
أطلقت النار بكثافة صوب ش���بان فلس���طينيين تظاهروا قبالة بوابة 
»النمر« العس���كرية التابعة لجيش االحتالل ش���رق دي���ر البلح ما أدى 
إلصابة س���تة منه���م أحدهم برصاصة ف���ي ال���رأس وحالته وصفت 

بالخطيرة، وأعلن عن استشهاده متأثرًا بجراحه.
وباتت نقطة بوابة النمر شرق دير البلح وسط قطاع غزة، نقطة مواجهة 
أس���بوعية جديدة اس���تحدثها شبان مس���يرة العودة الكبرى؛ لتكون 
موقعًا للحضور الس���لمي كل ي���وم ثالثاء؛ جزءًا من فعاليات س���لمية 
أطلقها الفلس���طينيون في الثالثين من مارس بهدف كس���ر الحصار 

عن غزة وتثبيت حق العودة.
وانطلقت »مس���يرة العودة الكبرى« في غزة ف���ي 30 آذار/ مارس 
الماضي، بمش���اركة ش���عبية حاش���دة بالتظاهر السلمي في 5 
مخيمات عودة ش���رق محافظات القطاع الخمس؛ وتنادي بتنفيذ 
حق العودة للش���عب الفلسطيني إلى أرضه التي طرد منها، ورفع 

الحصار عن غزة.
ومن���ذ انطالق مس���يرات العودة أس���فرت اعتداءات ق���وات االحتالل 
اإلسرائيلي على المش���اركين السلميين في المظاهرات السلمية منذ 
انطالقها الستش���هاد 205 مواطنًا بينهم نح���و 30 طفال وإصابة نحو 

22 ألفًا آخرين.

وسائل حارقة من غزة.
وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" العبري أن نحو 120 دونما التهمتها 
النيران أمس في مس���توطنة "جبار عام" بس���بب الحريق الذي اندلع 

بفعل بالونات حارقة.
وأش���ار الموقع إلى أنه تم االستعانة بعدة طائرات إطفاء للمساهمة 
في إخماد الحريق، فيما اندلعت نيران قرب مستوطنة "مفالس���يم" 

بفعل بالون حارق.
ولفتت إل���ى أن حريًقا آخر اندلع في "موش���اف تكوماه" بفعل بالون 

حارق وسمع أيضا دوي انفجارات في المكان.
وقال موقع "0404" العبري إن "عشرات البالونات الحارقة أطلقت أمس 
من غزة تجاه مس���توطنات غالف قطاع غزة وشوهد العديد منها في 

سماء عسقالن وأسدود وجبار عام".
وأضاف أن بالوًنا حارًقا شوهد في سماء عسقالن متجهًا نحو مدينة 

أسدود.
واس���تخدم ش���بان طائرات ورقية وبالونات وس���يلة إليصال شعلة 
حارقة إلى مستوطنات الغالف ضمن أدوات المقاومة الشعبية التي 
تصاعدت مع انطالق مس���يرات العودة وكسر الحصار شرقي القطاع 
ف���ي 30 مارس الماض���ي، ورًدا على قمع قوات االحتالل المس���يرات 

السلمية، وقتلها 205 مواطنين شاركوا فيها حتى اليوم.

الوفد األمني سيبقى في المنطقة عدة أيام

مصادر: إلغاء زيارة وزير 
المخابرات المصرية لغزة

مهنا: يبدو أننا على وشك 
اتفاق تهدئة مقابل 

تسهيالت حياتية لغزة

�صهيد و اإ�صابات5 حرائق
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املواطن  عدنان اأبوحامد  من  نابل�س يطحن حبوب القمح  بوا�سطة الرتاكتور

أديس أبابا/ االستقالل: 
أفادت وس���ائل إعالم إثيوبي���ة حكومية أن أطب���اء إثيوبيين كانوا 
يج���رون عملية جراحية لرجل مختل عقلًيا يعاني من مش���اكل في 
المعدة، فوجئوا باكتشاف 120 مسماًرا وإبرتين وعدة قطع زجاجية 

في أمعائه.
وقال األطباء: إنه لم يتضح ما إذا كان المريض )33 عاًما( قد تناول هذه المواد 
طوًعا أو نتيجة إلساءة معاملته، وأضافوا أنه يتعافى اآلن بعد عملية جراحية 

استغرقت ساعتين ونصف الساعة.
ونقلت هيئة "فانا برودكاس���تنج كوربوريش���ن" اإلخبارية التابعة للدولة عن 

أحد أقارب الرجل قوله: إن المريض يعاني من مرض عقلي منذ 10 سنوات.
ونقل الرجل مؤخرا إلى مستشفى سانت بول العام التخصصي بسبب انتفاخ 

بطنه.
وق���ال كبير الجراحين الدكتور داويت تيري لفانا "حينها حدث االكتش���اف 

الغريب".
وتقول منظمة الصحة العالمية إن "النوع المقدم من الخدمات الصحية لعالج 
االضطرابات العقلية والعصبية واضطرابات اإلدمان رديء للغاية" في إثيوبيا.

واشنطن / االستقالل: 
فوج���ئ العاملون في حديقة حيوان »إنديانابوليس« األميركية بهجوم قاتل 
ش���نته لب���ؤة على زوجها عندما أطبق���ت فكيها على رقبت���ه، في تصرف لم 

يتمكن العاملون من فهم أسبابه بعد.
وقالت إدارة الحديقة في بيان »إن الزوجين كانا يعيش���ان س���وًيا منذ ثماني 
سنوات وأنجبا أش���بااًل ثالثة عام 2015، ولم يلحظ العاملون في الحديقة أي 
عدوانية بينهم���ا«. وأضافت أن العاملين انتبهوا لصدور »قدر غير عادي من 
الزئير« يأتي من قفص األس���ود، ووصلوا ليجدوا شجاًرا بين اللبؤة البالغة من 

العمر 12 عاًما وزوجها البالغ عشر سنوات.
وقال القائم على الحديقة ديفيد هاجان: إن اللبؤة هاجمت زوجها من الرقبة، 
ووصل الحراس وش���اهدوا م���ا يجري وقاموا بمحاولة لفص���ل االثنين، لكنها 

واصلت خنقه من الرقبة حتى توقف عن الحركة.
وأض���اف أن الح���ادث أصاب الح���راس بالصدمة »لقد بنوا رواب���ط وثيقة مع 
الحيوان���ات، لذا فإن أي خس���ارة تؤثر علينا كثيًرا. بالنس���بة للكثير منا فإنه 

أشبه بفرد من األسرة«.

120 مسمارًا وإبرتان 
وجدها األطباء في 

معدة إثيوبي

لندن/ االستقالل: 
تعرض بريطان���ي يبلغ من العم���ر 63 عاما لنوبة 
قلبية ُع���د على إثرها ميتا طبيا ألكثر من س���اعة، 
ولكن���ه عاد إلى الحي���اة مجددا بفضل مس���اعدة  

زوجته له.
وتقول زوجة كريس هايكي، البالغة من العمر 63 
عاما، إنها سمعت ضوضاء غريبة عندما كانت تعد 
فنجانا من الش���اي حوالي الساعة السابعة صباحا، 

واعتقدت أن القطط تالحق الفئران.
ولك���ن عندما ش���اهدت القطط جالس���ة بهدوء، 
ركض���ت إلى الطاب���ق العلوي، حي���ث كان كريس 
مستلقيا على السرير ويعاني من تشنج مع تغير 

لون وجهه.
ولثوان، ُأصيبت سو بالذعر قبل أن تتذكر منشورا 
شاهدته على فيسبوك، ش���اركته ممرضة وقالت 

فيه: إنه يجب االتص���ال برقم الطوارئ على الفور، 
قبل القيام بأي شيء آخر.

واتصلت س���و  برق���م الطوارئ حيث اس���تمعت 
باهتمام للموظف الذي أخبرها بضرورة فتح الباب 
األمامي حتى يتمكن المسعفون من الدخول، ثم 
أعلمه���ا بكيفية تطبيق اإلنع���اش القلبي الرئوي 

.)CPR(
ولم���دة 5 دقائق، قامت س���و بالضغط على صدر 
زوجه���ا رغبة منها ف���ي أن يعي���ش. وأعربت عن 
دهش���تها بوصول رجال اإلطفاء إليها أوال، حيث 
بدأوا باس���تخدام مزيل الرجفان، وتحولت سو إلى 

متفرجة.
وبع���د 20 دقيقة، لم يكن هن���اك أي رد فعل من 
كري���س، ولك���ن زوجته ل���م تفقد األم���ل. ووصل 
المس���عفون وتولوا مهمة إنع���اش قلب زوجها، 

بينما جلست في الطابق السفلي وهي تحدق في 
صورة عائلية.

ولكن بعد 50 دقيقة، جاء طبيب اإلسعاف الجوي 
إلى س���و وأخبرها بأنهم فعلوا كل ما في وسعهم 
مع كريس، ولكنه لم يس���تجب. وفي تلك اللحظة، 
توسلت الزوجة للطبيب قائلة: "فقط بضع دقائق 

أخرى"، وهنا استجاب لها.
وبع���د م���رور 68 دقيقة من توق���ف قلب كريس، 
ب���دأ باالنتعاش مرة أخرى، وُنقل إلى مستش���فى 
بريس���تول الملكي ودخل في غيبوبة. ولكن بعد 3 

أيام، استعاد كريس وعيه، 
وقالت سو: إن األطباء أخبروها بأن تصرفها السريع 
أنقذ حياة كريس، وكل تأخير لمدة دقيقة واحدة 
ف���ي تطبيق اإلنع���اش القلبي الرئ���وي، يقلل من 

فرص بقاء المصاب على قيد الحياة.

بمساعدة زوجته.. رجــل يعــود للحيــاة
 بعــد توقــف قلبــه مــدة 68 دقيقــة!

لبؤة تقتل زوجها خنقًا 
بحديقة حيوان أميركية

باريس/ االستقالل: 
انتش���ر مقطع فيديو صادم يظه���ر فيه تلميذ وهو 
يش���هر مسدس���ًا مزيفًا بوجه معلمته، مهددًا إياها 
أمام الطالب، وذلك أثن���اء إلقائها الدرس في إحدى 

مدارس العاصمة الفرنسية، باريس.
ويظه���ر المقطع بوضوح كيف وقف التلميذ موجهًا 
المس���دس إل���ى رأس المدرس���ة، في حي���ن أمرها 
بتس���جيله "حاضرا" في سجل الحضور وليس "غائبا 

عن الدرس".
كم���ا ظهر في الفيديو طالب آخر وهو يقوم بحركات 
وتعابي���ر فظة تس���تهدف المعلمة، ف���ي نوع من 
بينم���ا يقوم بعض  "المس���دس"،  المؤازرة لصاحب 

الطالب بالضحك واالستهزاء بالمدرسة المرتبكة.
ودفعت الحادث���ة األجه���زة األمنية للتدخل وإلقاء 
القبض على الطالبين، حيث من المقرر أن يمثال أمام 

المحكمة في نهاية األسبوع الجاري.
وفي الس���ياق نفس���ه، أثارت الحادثة الغريبة ردود 
فعل واس���عة النطاق ف���ي عموم فرنس���ا، إذ طالب 
الكثير من الناس الس���لطات برد حازم وعقاب صارم 
للطالبي���ن، كذلك لكل من يس���تخدم لغة القوة في 

تهديد المدرسين.
وفي تعليقه على الموقف، أش���ار الرئيس الفرنسي، 
إيمانويل ماكرون، إلى أن الحادث "غير مقبول"، بينما 
أم���ر وزارتي الداخلي���ة والتعليم باتخ���اذ اإلجراءات 
الالزم���ة فيما م���ا يخص القضي���ة. وأك���د مراقبون 
فرنس���يون أنها ليس���ت المرة األول���ى التي يهدد 
ويهان فيها األساتذة في مدارس فرنسا بشكل عام، 
وفي تلك المدرس���ة بش���كل خاص، والذي يؤكد ما 
سبق، هو أن إدارة المدرسة لم تتحرك وتبلغ الشرطة 

عن الحادثة األخيرة، مباشرة بعد وقوعها.

أثناء الدرس.. تلميذ يشهر 
»مسدسا« بوجه معلمته! 

دبي/ االستقالل: 
تتهم النيابة العامة بدبي لّصين مجهولي الهوية 
بسرقة 13 ساعة فاخرة تقدر قيمتها بمليون دوالر.

ووجهت النيابة أم���ام محكمة جنايات دبي، األحد، 
لش���خص أوروبي، تهمة حيازة ساعة مسروقة من 
نوع »ريتشارد ميل«، كان ينوي استبدالها بسيارة 
من إحدى معارض الس���يارات بعد أن اشتراها من 

شخص آخر.
وبحس���ب وقائ���ع الجريمة التي تعود إلى ش���باط 
الماضي »اقتحم ش���خصان مجهوال الهوية ش���قة 
فاخ���رة بدب���ي، واحتجزا ش���ابًا عش���رينيًا وخادمة 
لبعض الوقت وقاما بسرقة 13 ساعة ثمينة ثم الذا 

بالفرار«.

هونغ كونغ/ االستقالل: 
افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس 
الثالثاء، أطول جسر مائي ) عائم ( في العالم 
يربط بين هونغ كون���غ ومكاو والبر الصيني 

الرئيسي. 
وأعل���ن بينغ ، افتتاح الجس���ر رس���مًيا خالل 
احتفال في قاعة تقع في أحد موانئ مدينة 
جوهاي الجديدة جنوب البالد، وسط حضور 

زعيمي مدينتي هونغ كونغ ومكاو. 
ويربط الجس���ر الذي يبلغ طوله 55 كيلومترًا 
)34 مي���اًل( ويتضمن نفًق���ا تحت الماء ، بين 
جزيرة النتاو في هونغ كونغ ومدينة جوهاي 

وجزيرة مكاو. -

الصين تفتح 
أطول جسر عائم 

في العالم

دبي.. سرقة 
13 ساعــة 
بمليون دوالر


