
قانون الضمان االجتماعي.. 
رفض شعبي يتسع

انسحاب مفاجئ لعاملي االحتالل 
بعائـق األنفـاق حـول غــزة 

غزة/ االستقالل:
أف���ادت مص���ادر محلي���ة مس���اء أم���س األحد، 
بانس���حاب كافة العاملين ف���ي العائق التحت 
أرضي الذي تقيمه س���لطات االحتالل على طول 
الس���ياج األمني م���ع قطاع غزة به���دف محاربة 

أنفاق المقاومة الفلسطينية.
وأوضح���ت المص���ادر أن العاملين ف���ي العائق 
انسحبوا بش���كل مفاجئ من أماكن العمل قرب 

السياج األمني وذلك عصر األحد.

وشرع االحتالل اإلس���رائيلي منذ العام الماضي 
في إقام���ة عائق تحت أرضي ف���ي محاولة لصد 
أنف���اق المقاومة الهجومية من العبور إلى داخل 

فلسطين المحتلة لتنفيذ عمليات ضد قواته.
يش���ار إلى أن المقاومة الفلسطينية استخدمت 
األنفاق لتنفيذ العدي���د من العمليات الفدائية 
ضد أهداف إس���رائيلية خالل الحرب على قطاع 
غ���زة صي���ف 2014، م���ا أدى إلى مقت���ل وجرح 

عشرات الضباط والجنود اإلسرائيليين.
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رام الله- الخليل/ االستقالل
ش���هدت مناطق متفرق���ة من الضف���ة الغربية 
المحتل���ة أمس األحد، سلس���لة م���ن االعتداءات 
اإلس���رائيلية على المواطنين الفلسطينيين، ما 

أسفر عن إصابة العشرات منهم بجراح مختلفة.
ففي مدين���ة الخليل المحتلة، أصيب عش���رات 
الطالب والمعلمين في مدرسة الخليل األساسية، 
بحاالت اختناق، جراء استهداف قوات االحتالل 

اإلسرائيلي، لمدرس���تهم بقنابل الغاز المسيل 
للدم���وع. وأفاد مراس���لنا في الخلي���ل، بأن قوات 

قنابل  أطلقت  اإلس���رائيلي  االحتالل 
الغاز المس���يل للدموع نحو مدرس���ة 

إصابات في اعتداءات لالحتالل على المواطنين برام والله والخليل

) APA IMAGES(   م�ؤمتر �سحفي  مبيناء غزة لالإعالن عن �مل�سري �لبحري �لـ 16، �أم�س

15 القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتح���م وزير الزراع���ة بحكومة االحت���الل اإلس���رائيلي أوري ارئيل 

ومجموعات أخرى من المستوطنين والمتطرفين يوم أمس 
باحات المس���جد األقصى وسط حراسة مشددة من قوات 

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت صحيفة »هآرتس« العبرية أن المحكمة العليا »اإلسرائيلية« رفضت، 

بسبب التقادم، طلب عائلة فلسطينية من الشيخ جراح بالقدس 
المحتلة الس���ماح لها باالس���تئناف ضد قرار طردها من منزلها، 

القدس المحتلة/ االستقالل
أعلن حزب »كوالنو« اإلس���رائيلي أن الجلسة التشاورية التي عقدها 

رئيس حكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء أمس 
األحد، مع رئيس الحزب ووزير المالية، موش���يه كاحلون، 

وزير الزراعة بحكومة 
االحتالل يقتحم األقصى 

قرار صهيوني يهدد 
عشرات العائالت المقدسية 

بالطرد من الشيخ جراح

انتهاء اجتماع نتنياهو – كاحلون 
إلنقاذ حكومة االحتالل  »دون نتائج«
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15

غزة/ االستقالل:
قالت وزارة األشغال العامة واإلسكان: إن االحتالل اإلسرائيلي استهدف 
في عدوانه األخير على قطاع غزة 1252 وحدة سكنية، فيما تعّرضت 77 

وحدة سكنية لهدم كّلي.
وأوضح وكيل الوزارة ناجي س����رحان خ����الل مؤتمر صحفي 
عقده بمدينة غزة أن االحتالل تعّمد اس����تخدام مقذوفات 

غزة/ االستقالل:
تمي���زت المعركة األخيرة بين فصائل المقاومة الفلس���طينية في قطاع 

غزة واالحتالل اإلس���رائيلي بق���وة ودقة وكثاف���ة النيران 
الصاروخية التي س���قطت داخل المغتصبات اإلسرائيلية 

غزة/ االستقالل
دع���ت حرك���ة الجه���اد االس���المي في 
فلسطين  رئيس السلطة الفلسطينية، 
محم���ود عب���اس إلى اس���تغالل اللحظة 

التاريخية، التي حققت فيها غزة إنجازا 
مهمًا من خالل العمل الوطني المشترك، 

س���واء كان من خالل الهيئة 
العودة  لمس���يرات  الوطنية 

غزة/ االستقالل
أعلنت وزارة العمل أمس األحد عن أسماء الخريجين 
والعم���ال المس���تفيدين من المرحل���ة األولى من 
برنامج التشغيل المؤقت »طموح 2«. وقالت الوزارة 

في بيان صدر عنها، األحد، إن أسماء المرحلة األولى 
تتضمن )2500( خريج و)2500( عامل.

وأضافت أن االس���تعالم عن أس���ماء المرش���حين 
لالس���تفادة من المرحلة األول���ى للبرنامج من خالل 

الدخول من حس���اب الدخول الموحد لكل مس���جل 
http:// :ف���ي البرنامج م���ن خالل راب���ط الدخ���ول

 eservices.gov.ps/molprog/emp
أو إرس���ال رس���الة SMS من ش���ريحة 

غزة/محمد مهدي: 
تواصل���ت االحتجاج���ات الجماهيرية االس���رائيلية ف���ي مدن غالف 
غ���زة بالتزامن مع حراك سياس���ي عارم بلغ ذروت���ه بإعالن وزير الحرب 
الصهيوني ليبرمان عن تقديم اس���تقالته م���ن منصبه في الحكومة 

االس���رائيلية ؛ احتجاج���ًا على ق���رار وقف إط���الق النار 
األخير في ظ���ل ظروف ميدانية تظهر تف���وق المقاومة 

األشغال: تضرر 1252 وحدة 
سكنية بالعدوان األخير على غزة

»جحيم عسقالن« يحمل 
رسائل عدة لالحتالل 

الجهاد اإلسالمي تدعو الرئيس عباس 
الستغالل انجـاز غــزة لتحقيـق المصالحـة

غزة: اإلعالن عن أسماء المستفيدين من برنامج »طموح 2« للتشغيل

حبـيـب لـ »االستقـالل«: المقـاومـة حقـقـت 
إنجازًا مهمًا ورسائلها وصلت االحتالل بقوة 

 أزمات االحتالل الداخلية.. 
هل تشعل جبهة غزة؟

08

06

15

15
03

0304



االثنين 11 ربيع األول 1440 هــ 19 نوفمبر 2018 م

القدس المحتلة/ االستقالل:
ع���ّد تقري���ر ص���ادر عن منظم���ة "يش دي���ن" لحقوق 
اإلنس���ان أّن عنف المس���توطنين يمثل أداة للسيطرة 
على أراٍض فلسطينّيٍة تحت حماية الحكومة والجيش 

"اإلسرائيلي".
وأشار مدير البحث الميداني في المنظمة فراس العلمي، 
إلى أن التقرير يتحدث عن ٦ قرى فلسطينية كنموذج 
لسياس���ة ممنهجة اتبعها المستوطنون تحت حماية 
ودع���م أجهزة الكيان لس���رقة األراضي الفلس���طينية 

وإرهاب المواطنين الفلسطينيين.
والقرى هي بورين، وحّوارة، ومادما، وعوريف، وعينابوس، 
وعصيرة القبلّية التي تقع عند منحدرات جنوبّي مدينة 
نابلس، وهي مأهولة بشكل متواصل منذ مئات السنين، 

وبعضها منذ آالف السنين.
ويتط���رق التقرير، إلى الواقع اليومّي الُمعاش لس���كان 
هذه القرى، الذين تغّي���رت حياتهم من النقيض إلى 
النقيض، في أعقاب وجود المستوطنين اإلسرائيلّيين 

وعنفهم.
ويتركز هذا التقرير في 43 حادثة وّثقتها "ييش دين" 

بين كانون الثاني 2017 وحتى آذار 2018، ألحق خاللها 
مستوطنون من "يتسهار" والبؤر االستيطانية المحيطة 
بها وعلى رأس���ها "چڤ�عات روني"، األذى بسّكان القرى 

السّت المذكورة أو بممتلكاتهم.
وجرت هذه الحوادث العنيفة في داخل البيوت وشوارع 

القرى والمناطق الزراعّية المحيطة بها.
ويهدف عنف المستوطنين إلى خلق حالة من الّترويع 
والّتخويف ت���ؤّدي بدورها إلى إقصاء الفلس���طينّيين 
عن أراضيهم، وإلى توس���يع السيطرة اإلسرائيلّية على 

المناطق المحتّلة.
وأفاد التقرير أنه م���ن الواضح أّن هذا العنف ال يحدث 
ف���ي فراغ؛ فنوايا "إس���رائيل" المبّيتة –التي تس���يطر 
ا منذ  على الضفة الغربية وتفرض عليها حكًما عسكرّيً
أكثر من 51 عاًما- تتطابق مع تطّلعات المس���توطنين، 

ا أخضَر لمواصلة الممارسات العنيفة. وتشّكل ضوًء
واس���تعرض التقرير نموذًج���ا كيف تحّف���ز الحماية 
التي توفرها "إس���رائيل" للمس���توطنين على مواصلة 

االعتداءات على الفلسطينّيين.
وأشار إلى أن الدولة تمنح المستوطنين األراضَي والُبنى 

التحتّية، وُتش���رِعن البناء غير القانونّي، و”ُتنّظم” بأثر 
رجعّي بؤًرا اس���تيطانّية غير مرّخصة، وتسعى لتعزيز 
شرعّية الوجود اإلسرائيلّي في الضّفة الغربّية، والجيش 
يقّيد دخول المزارعين الفلس���طينّيين إلى أراضيهم، 
وال يمنع االعتداءات على س���كان القرى، ويساعد أحياًنا 
المستوطنين العنيفين، سواًء أكان ذلك بشكل مباشر 

بوساطة الجنود، أم بوساطة الُمرّكزين األمنّيين.
ونوه إلى أنه لو ُقّدمت شكوى بعد االعتداء، فإّن الشرطة 
والنيابة تمنحان الحصانة للُمعتدين على أرض الواقع، 

وهما ُمقّلتان في تقديم المشتبهين للمحاكمة.
ويق���ول التقرير: إن تصّرفات "إس���رائيل" ال تؤّدي إلى 
احتواء أعمال المستوطنين اإلجرامّية فحسب، بل توفر 
لهم الدعم وتؤّدي إلى توّس���ع نطاق العنف وانتشاره، 
مؤكدًا إلى أن العنف ليس اعتباطيًا بل ممنهج ويشّكل 
خلية أخرى في سلس���لة الوس���ائل المستخَدمة، بغية 

السيطرة على األراضي الفلسطينّية.
وُتلحق هذه السياس���ة "اإلس���رائيلّية" انتهاًكا كبيًرا 
بحقوق اإلنس���ان الخاّصة بالفلس���طينّيين، وخصوًصا 
 في الحركة 

ّ
 في الحياة وس���المة الَجس���د، والحق

ّ
الحق

والتمّلك.
من جهته يرى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ثابت 
العمور، أن رسالة سرايا القدس من خالل عرض الفيديو 
هي رس���الة تكاملية للعمل العس���كري التي تقوم به 
من خالل بث الخوف والرعب في قلوب المس���توطنين 

وقادتهم".
وقال "ما عرضته السرايا من صواريخ محلية الصنع يدلل 
على أن لديها منظوم���ة صاروخية متطورة ودقيقة لم 
تستخدم بعد وما يوجد في جعبتها سيفاجئ الجميع".

وأوضح أن الفيديو يحمل ثالث دالالت ورس���ائل مهمة 
لالحت���الل أوله���ا أن س���رايا القدس تمتلك ترس���انة 
عس���كرية وصاروخية لم يكن لدى إس���رائيل علم بها 
وهذا تف���وق أمني نوعي واس���تخباراتي، أما الرس���الة 
الثاني���ة للفيديو هو أن س���رايا القدس لم تس���تخدم 
م���ا أعلنت عنه س���ابقا من صواريخ لكنها اس���تحدثت 
صواريخ جديدة غير مسبوقة واستخدمتها لتفاجئ بها 
العدو، أما الرس���الة الثالثة وهي أن إسرائيل اليوم أمام 
قوة تدميرية كبيرة جدًا وهو ما دفع إس���رائيل للقبول 

بالتهدئة بشكل سريع".

تقرير: جرائم المستوطنين أداة للسيطرة على األرض برعاية الحكومة والجيش

نابلس/ االستقالل:
قال مس���ؤول ملف االستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن المستوطنين قاموا بشق طريق 
استيطاني جديد في أراضي بلدة عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس؛ من أجل الوصول إلى قمة 

جبل عيبال.
وأضاف دغلس في تصريح له، أمس األحد، ان شق الطريق الذي يصل طوله ألكثر من كيلومترين 
في منطقة تسمى "برناط"، جاء بهدف تسهيل وصول المستوطنين ألى ما يسمى مذبح "يوشع 

بن نون" على قمة جبل عيبال حسب المعتقدات التلمودية.
وأك���د دغلس، أن ش���ق الطريق وتعبيدها يعني االس���تيالء على مئ���ات الدونمات من أراضي 

المواطنين في المنطقة.
يذكر أن وزير اإلس���كان االسرائيلي الس���ابق اوري اريئيل وعد في العام 2015 بفتح قمة جبل 
عيبال امام المس���توطنين، لتمكينهم من أداء صلواتهم التلمودية فيما يسمى مذبح "يوشع 
بن نون". وحس���ب وزارة السياحة واآلثار الفلس���طينية فإن ما يسمى "مذبح يوشع بن نون" هو 
اس���طورة وليس تاريخًا، يعود إلى 1300 سنة قبل الميالد، وأنه مذبح كنعاني كانت تقدم فيه 

القرابين لآللهة الكنعانية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت صحيف���ة "هآرتس" العبري���ة أن المحكمة 
العلي���ا "اإلس���رائيلية" رفضت، بس���بب التقادم، 
طلب عائلة فلس���طينية من الشيخ جراح بالقدس 
المحتلة السماح لها باالستئناف ضد قرار طردها 
من منزلها، ورفضت مناقش���ة ملكية المبنى الذي 

تعيش فيه.
ويعني الحكم أن 40 من أفراد األسرة، بما في ذلك 
حوالي 30 طفاًل ورضيعا، س���يضطرون إلى مغادرة 

منازلهم.
ويتوق���ع أن يؤث���ر الق���رار على الوض���ع القانوني 
لعشرات العائالت الفلس���طينية في الحي الذين 

يواجهون فيه خطر الطرد.
والمس���تأنفون هم أبناء عائلة صب���اغ الكبيرة، 
الذين يعيشون في الشيخ جراح منذ عام 195٦، 
وهم في األصل الجئون م���ن يافا، حيث ال تزال 

منازلهم قائمة حتى اليوم.
ووفًقا لقانون أمالك الغائبي���ن، فإن األمالك التي 
كانت تعود للفلسطينيين قبل عام 1948 انتزعت 

منهم إلى األبد، خالفا للممتلكات اليهودية.
وتواجه عائلة صباغ إجراءات الطرد منذ عام 2008، 
وخالل ه���ذا الوقت، قام محامو العائالت، س���امي 
إرشيد وصالح أبو حس���ين، بفحص ملف تسجيل 
األراضي ووجدوا أنه يعاني من عيوب، ورفعا دعوى 
أمام المحكم���ة المركزية طالبا فيها بفتح النقاش 

حول ملكية األرض.
يقول إرش���يد: "لدين���ا أدلة جيدة تثب���ت أن هذه 
األرض ال تتب���ع للجان اليهودية، وإنهم يعتمدون 
على كواش���ين تركية، لكن عندما تنظر إلى ملف 
التس���جيل، ترى أنه ال يوجد كوشان، كما أن نائب 
مسجل األرض كتب قبل أقل من شهر من تسجيل 
األرض، أن الكوشان المزعوم لم ُيعرض عليه، وعلى 

الرغم من هذا، تم خالل أقل من ش���هر، تس���جيل 
األرض باسم اللجان".

باإلضاف���ة إلى ذلك، س���افر المحامي إرش���يد إلى 
أرش���يف اإلمبراطورية العثمانية في إس���طنبول، 
وفحص أرقام الكواش���ين الت���ي ظهرت في ملف 
التس���جيل، فتبين له أنه ال توجد كواشين تحمل 
هذه األرق���ام، وقال: إن���ه وجد كواش���ين تتعلق 
باألراضي المملوكة لليهود في الشيخ جراح، لكنها 

ال تتفق مع وصف المكان وحدود األرض.
ورفض���ت المحكم���ة المركزية س���ماع األدلة على 
أس���اس أنه يس���ري عليها قانون التقادم الزمني، 

بسبب مرور سنوات كثيرة على تسجيل األرض.
وتوجه المحامي إل���ى المحكمة العليا وطلب منها 
فحص األدل���ة، ومع ذل���ك، ق���ررت المحكمة بعد 
مناقش���ة وجيزة، رفض طلب عائل���ة صباغ وقبول 

حجة التقادم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
حث الدكتور الش���يخ عكرم���ة صبري رئيس 
الهيئة اإلس���المية العليا، خطيب المس���جد 
األقصى المبارك، المواطنين على شدِّ الرحال 
إلى المسجد األقصى المبارك يوم غٍد الثالثاء 
بمناس���بة حلول ذكرى مولد خات���م األنبياء 

والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم.
وأوضح الش���يخ صبري في تصريٍح له، أن من 
واجب المسلمين اغتنام ذكرى المولد النبوي 
الشريف للمرابطة في المسجد األقصى وأداء 
الصالة فيه والمشاركة في حلقات االبتهال 
والذك���ر وقصائد المدائ���ح النبوية وحضور 
الدروس التي تتناول أحداث قصة مولد خير 
البرّية س���يدنا محمد في عام الفيل )570 م( 

وأخذ العظة والعبرة منها.

وأشار إلى أن رسول الله عليه الصالة والسالم 
تع���رض خ���الل الع���ام المنصرم لإلس���اءة 
والتش���هير والتطاول عدة مرات من جهات 

معادية لإلس���الم تحت ادعاء حرية التعبير 
والرأي، ما أدى إلى المس بمشاعر المسلمين 
ف���ي جميع أرجاء المعم���ورة، وإثارة غضبهم 

وامتهان عقيدتهم وبث الكراهية ضدهم.
وناشد الش���يخ عكرمة بهذه الذكرى العطرة، 
األمة العربية واإلسالمية، تكثيف جهودها 
وتعزيز مواقفه���ا وتوحيد صفوفها لحماية 
المس���جد األقصى من األخطار المحدقة به، 
وصون األوق���اف والمقدس���ات الدينية في 
مدينة القدس وفلسطين، ومواجهة الحمالت 
العالمي���ة المناهض���ة للدي���ن اإلس���المي، 
والعمل على نشر تعاليمه السامية ومبادئه 
العظيم���ة القائمة على الوس���طية والعدل 
والكرامة والتس���امح، واحترام أبناء الطوائف 

والمعتقدات األخرى.

قرار صهيوني يهدد عشرات العائالت 
المقدسية بالطرد من الشيخ جراح

عكرمة صبري يطالب بشد الرحال إلى األقصى يوم غٍد

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم وزير الزراعة بحكومة االحتالل اإلسرائيلي أوري ارئيل ومجموعات أخرى من المستوطنين 

والمتطرفين يوم أمس باحات المسجد األقصى وسط حراسة مشددة من قوات االحتالل.
وأفادت مصادر محلية، باقتحام الوزير اإلس���رائيلي للمسجد وقيامه بجولة داخله وسط حراسة 
أمنية كبيرة، باإلضافة إلى قيام مجموعات من المستوطنين باقتحاماتها االستفزازية للمسجد 
األقصى المبارك من باب المغاربة. وشرع المستوطنون بتنفيذ جوالت في المسجد واالستماع إلى 
شروحات حول الهيكل المزعوم خالل توقفهم بمنطقة باب الرحمة بين باب األسباط والُمصلى 
المروان���ي داخل األقصى المبارك. ويتعرض المس���جد األقصى يومًيا )عدا الجمعة والس���بت( 
لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المس���توطنين والجماعات اليهودية المتطرفة وعلى 

فترتين صباحية ومسائية، فيما تزداد وتيرة تلك االقتحامات خالل فترة األعياد اليهودية.

شق طريق استيطاني 
جديد في أراضي عصيرة 
الشمالية بمحافظة نابلس

وزير الزراعة بحكومة االحتالل يقتحم 
األقصى وسط حراسة مشددة
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وكان���ت جولة عنيفة م���ن التصعي���د دارت بين االحتالل 
والمقاومة في أعقاب اكتش���اف تس���لل وحدة كوماندوز 
صهيونية إل���ى داخل قطاع غ���زة عبر الحدود الش���رقية 
لمدينة خانيونس ، وأس���فر االشتباك مع القوة المقتحمة 
إل���ى ارتقاء س���بعة مقاومين فلس���طينيين ومقتل قائد 
الوحدة الخاصة ، فيما أسفرت عمليات القصف الصهيوني 
عن استش���هاد س���بعة مواطنين خالل استهداف منازل 
وأراض���ي المواطنين بينما تمكن���ت المقاومة من توجيه 
ضربات نوعية لالحتالل كان أبرزها اس���تهداف باص نقل 
الجن���ود بصاروخ "كورنيت" واس���تهداف م���دن االحتالل 
بصواريخ مطورة أس���فرت بالمجمل عن مقتل إس���رائيلي 

واصابة عدد كبير من المستوطنين. 

نتائج م�ستمرة 
وأكد المحلل المختص في الش���أن االسرائيلي عامر خليل 
أن نتائ���ج الجولة األخيرة م���ن المواجهة بي���ن المقاومة 
الفلسطينية وجيش االحتالل ما تزال مستمرة رغم انتهاء 
حالة االش���تباك العس���كري في ميدان المواجهة بوقف 

اطالق النار بجهود مصرية وأممية ونرويجية .
وق���ال خليل ل���� "االس���تقالل":" إن أبرز النتائ���ج المترتبة 
على الجولة األخيرة م���ن المواجهة تمثلت بحالة التفكك 

الحكومي ال���ذي يعصف بالحكومة االس���رائيلية ويهدد 
باس���تمرارها بعمله���ا، والتي ب���دأت بعد أق���ل من أربعة 
وعشرين س���اعة على وقف اطالق النار بإعالن وزير الحرب 

عن استقالته من منصبه ".
وأوض���ح أن تبع���ات الجولة األخي���رة وضع���ت الحكومة 
االسرائيلية في موقف محير بحيث تمارس عليها ضغوط 
شعبية تتمثل باالحتجاجات الجماهيرية وكذلك سياسية 
م���ن قبل األحزاب السياس���ية التي تس���عى الس���تغالل 
األح���داث الجارية لصالحها ف���ي المعت���رك االنتخابي ، 
وكذلك بين مخاطر فتح جبهة مواجهة ال تضمن نتائجها 
مع القطاع والتبعات الخطيرة التي ستنعكس مباشرة على 

رأي الشارع االسرائيلي خالل االنتخابات المقبلة .
ورجح خليل أن تتمكن الحكومة االس���رائيلية الحالية من 
الحفاظ على األشهر المتبقية من مدتها القانونية وعدم 
الذه���اب النتخابات مبكرة ، معقبا :" س���تحتفظ الحكومة 
االس���رائيلية وقيادة جيش االحت���الل بالدروس من جولة 
المواجه���ة االخيرة ول���ن يغامروا بخوض غم���ار حرب مع 
قطاع غزة في ظل التوقيت الحساس الراهن قبل العملية 
االنتخابية  التي تستحق في نوفمبر المقبل في حال عدم 

الذهاب النتخابات مبكرة في مارس القادم.

ح�سابات خا�سة 
وأكد المختص في الشأن االس���رائيلي مأمون أبو عامر أن 
س���لوك الحكومة االس���رائيلية في المرحلة المقبلة ونمط 
التعامل مع قطاع غزة مرتبط بعدة حسابات ستحكم القرار 
الحكومي مع األخذ بتوصيات الجيش وتقديرات الموقف 

التي تحدد مسار الطريق للقرارات الحكومية.
وق���ال أبو عام���ر ل���� "االس���تقالل":" س���تخضع الحكومة 
الصهيوني���ة العتب���ارات عدي���دة أبرزه���ا م���دى زخ���م 
االحتجاج���ات الجماهيري���ة التي تش���هدها مدن غالف 
غزة واس���تمراريتها وكذلك ق���درة نتنياهو على التوصل 
لتفاهمات مع األطراف السياسية الشريكة وكذلك غياب 
النتائج التي تم تحقيقها من خالل الحروب السابقة على 

قطاع غزة ".
وبين أن حالة الس���جال التي يش���هدها البي���ت الداخلي 
االس���رائيلي في الفترة الراهنة تن���درج ضمن ارهاصات 
المعركة االنتخابية التي تس���تعد لها دولة االحتالل في 
نوفمبر القادم، موضحًا أن جول���ة الصراع األخيرة أظهرت 
ح���رص طرف���ي المواجهة عل���ى عدم الذه���اب لمواجهة 

مفتوحة.
وبين أن الحكومة االس���رائيلية في حال نجاحها بتخطي 

الوضع الراهن واس���تكمال نصابها القانوني في الحكومة 
وه���و ما قاربت على تحقيقه من خالل جولة اللقاءات التي 
أجراها رئيس حكومة االحتالل مع األطراف السياسية فإن 
الخطوة التالية س���تكون بتثبي���ت الهدوء على جبهة غزة 
إلثبات فعالية سياسة الحكومة المتبعة مع غزة ونجاحها 

في جلب الهدوء لسكان مدن الغالف .
وأضاف:" ستس���عى الحكومة لتكون الفترة القادمة حتى 
موعد اس���تحقاق االنتخاب���ات كفترة اختباري���ة تثبت به 
نجاعة سياس���تها ورزانة موقفها بالتعامل مع قطاع غزة 
وقدرة هذه السياسة على تحييد جبهة غزة في ظل تراكم 
التهديدات التي تتمثل بالتهديد االيراني وكذلك حزب 

الله في الشمال ".
وتوقع أبو عامر نج���اح اليمين المتطرف الذي يمثله حزب 
الليك���ود الصهيوني ف���ي المعت���رك االنتخابي في حال 
التوجه إلجراء انتخابات مبكرة ، مضيفا :" في حال الذهاب 
النتخابات مبكرة وانهي���ار الحكومة الحالية فإن الحكومة 
االنتقالي���ة لن تملك قرار الذهاب لحرب ، كما أن الحكومة 
الت���ي تأتي وفق نتائج االنتخاب���ات مهما كانت صبغتها 
الحزبي���ة فإنه���ا مجبرة عل���ى التقيد بتوصي���ات الجيش 

وتقديرات الموقف في التعامل مع قطاع غزة ".

غزة/ دعاء الحطاب: 
أكد القي���ادي في حركة الجهاد اإلس���المي 
خض���ر حبي���ب، أن المقاومة الفلس���طينية 
حقق���ت إنج���ازًا مهم���ا خ���الل التصعي���د 
غ���زة،  قط���اع  عل���ى  األخي���ر  االس���رائيلي 
واس���تطاعت إيصال رس���ائلها بقوة لقيادة 

االحتالل والُمجتمع اإلسرائيلي. 
وقال حبيب خالل حديثة ل�"االستقالل":" إن 
المقاومة الفلس���طينية حققت انجازًا مهمًا 
خالل جول���ة التصعيد اإلس���رائيلي األخير 
على القطاع، فقد أفشلت ُمحاوالت االحتالل 
لتمرير مخططاته األمنية واالستخبارية في 
القط���اع، كما أثبتت أنه���ا عصية وقوية في 

ُمواجهة جنوده". 
وَأض���اف:" أن الُمقاوم���ة وم���ن خ���الل غرفة 
العمليات الُمش���تركة تمكن���ت من تحقيق 

ت���وازن وتع���ادل الق���وى، فقد اس���تطاعت 
تس���ديد ضربات حاس���مة لالحتالل ردا على 
عدوان���ه، وتثبيت قواعد ردع ب���أن العدوان 
ُيقابله ُمقاومة والدم بالدم و الهدم بالهدم، 
وهذا م���ا برهنته احصائي���ات االحتالل عن 
حج���م االض���رار المباش���رة الت���ي ألحقتها 

المقاومة به خالل التصعيد األخيرة".  
هي���وم"  "يس���رائيل  صحيف���ة  وكش���فت 
العبري���ة، بأن دول���ة االحتالل اإلس���رائيلي 
ُمني���ت ب� "خس���ائر فاقت المتوق���ع"؛ خالل 
جولة التصعيد األخي���رة وبّينت المعطيات، 
بأن صواري���خ المقاومة، أدت إلى تضرر 317 
شقة سكنية و81 مركبة تتبع المستوطنين، 

باإلضافة ل� 4 مزارع و4 منشآت بنى تحتية.
وش���دد عل���ى أن إنج���ازات الُمقاوم���ة خالل 
الجولة األخي���رة لن تكون األخيرة، واالحتالل 

لن ينع���م باألمن واألمان م���ا دام ُيقيم على 
األراضي الفلس���طينية، فالمقاومة مستمرة 

واالنتصارات ُمتتالية حتى زوال االحتالل. 
وأش���ار إلى أن االلتف���اف الش���عبي الكبير 
حول الُمقاوم���ة ُيعطيها زخمًا ويمنحها قوة 
وإص���رارًا على تقديم المزيد م���ن اإلنجازات 
في مواجهه العدو الصهيوني الذي يسعى 
جاه���دًا من خالل الحص���ار و التضييق على 
المواطنين أن يع���زل المقاومة عن الحاضنة 

الشعبية. 
وأوضح أن م���ا ُيميز الُمقاومة خالل تصديها 
لتصعي���د االحتالل هذه الم���رة، أنها كانت 
راشدة وحكيمة بردها، فقد اكتفت بإيصال 
رسائل واضحة لقيادة االحتالل مفادها:" بأننا 
قادرون على رد الع���دوان الصاع بالصاعين، 
ولكننا لسنا معنين بحرب جديدة"، وذلك من 

خالل استهداف حافلة الجنود" الكورنيت"، 
فهي قادرة عل���ى إيقاع أكبر قدر من القتلى 

لكنها اختارت بأن تكون رسالة.
الش���عبية  بالُمظاه���رات  يتعل���ق  وفيم���ا 
اإلسرائيلية في الُمس���توطنات بغالف غزة، 
بي���ن أنها تعك���س حالة التخب���ط واالرباك 
الش���ديد والصدمة القوية التي يعيش���ها 
الش���ارع االس���رائيلي، نتيجة فش���ل كافة 
الضمانات والتعهدات التي قدمتها حكومة 
نتنياه���و لهم س���ابقًا، وع���دم قدرتها على 

توفير األمن واألمان للمستوطنين. 
 ولف���ت ال���ى أن المقاوم���ة أوصلت رس���الة 
لمؤسس���ات المجتمع الدولي، أن "إسرائيل" 
اذا تم���ادت ف���ي جرائمه���ا وانتهاكاته���ا 
بمعاقبة قطاع غزة ، فإن المقاومة س���تكون 
لها بالمرصاد وأن كافة الخيارات مفتوح���ة.  

خالل جولة التصعيد األخيرة

حبيب لـ »االستقالل«: المقاومة حققت إنجازًا مهمًا ورسائلها وصلت االحتالل بقوة 

 بعد استقالة ليبرمان واستمرار احتجاجات المستوطنين 

 أزمات االحتالل الداخلية.. هل تشعل جبهة غزة؟

خ�سر حبيب

غزة/حممد مهدي: 
توا�سلت االحتجاجات اجلماهريية اال�سرائيلية يف مدن 

غالف غزة بالتزامن مع حراك �سيا�سي عارم بلغ ذروته 
باإعالن وزير احلرب ال�سهيوين ليربمان عن تقدمي ا�ستقالته 

من من�سبه يف احلكومة اال�سرائيلية ؛ احتجاجًا على قرار 
وقف اإطالق النار االأخري يف ظل ظروف ميدانية تظهر تفوق 

املقاومة الفل�سطينية على جي�ش االحتالل. وتقع احلكومة 
اال�سرائيلية احلالية بقيادة نتنياهو حتت تهديد حقيقي 

لالإطاحة بها والتوجه اإىل اجراء انتخابات مبكرة يف حال 
ان�سحاب املزيد من الكتل الربملانية املمثلة لالئتالف اليمني 

احلاكم يف الكني�ست اال�سرائيلي، فهل تكون غزة قربان ال�سلح 
بني احلكومة اال�سرائيلية وال�سارع اال�سرائيلي الناقم على 

�سيا�سات احلكومة املتبعة مع قطاع غزة .
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات
ليكون معلومًا للجميع بأن الس���يد/ محمد عيد عبد أبو طه من سكان 
خانيون���س هوية رق���م / 942201666 تقدم بطلب لتصحيح اس���م 
أخته /// والمس���جل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // عايدة عيد 

األسطل أبو طه  في القطعة 38 قسيمة 44 أراضي غزة الزيتون
إلى االسم الصحيح لها // عايدة عيد عبد أبو طه

لذلك فإن اللجن���ة المختصة تحيط الجميع علم���ًا بهذا الطلب فمن 
له اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة العامة 
لتس���جيل األراضي والعق���ارات خالل مدة أقصاه���ا ثالثون يومًا من 
تاريخ اإلعالن وإال فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار 

إليه في هذا اإلعالن.     18/ 11 / 2018م

م�سجل اأرا�سي غزة
ع�سام عبد الفتاح 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/ حمدة سالم سالم البريم من سكان 
خانيون���س هوية رقم / 906730783 تقدمت بطلب لتصحيح اس���م 
والدها /// والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // سالم سالم 
عوض سلمان أبو درج في القطعة 214 قسيمة 15 أراضي بني سهيال
إلى االسم الصحيح له // سالم سالم عوض سلمان البريم هوية / 943591115 
لذل���ك فإن اللجنة المختص���ة تحيط الجميع علمًا به���ذا الطلب فمن 
ل���ه اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة العامة 
لتسجيل األراضي والعقارات خالل مدة أقصاها ثالثون يومًا من تاريخ 
اإلعالن وإال فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في 

هذا اإلعالن.     18/ 11 / 2018م

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

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة جباليا ال�سرعية 

الموضوع/مذكرة تبليغ حضور 
صادرة عن محكمة جباليا الشرعية 
إلى/ ماهر عصام مصطفى ابو وردة من النزلة و مجهول محمل االقامة 
في الضف���ة الغربية االن يقتضى حضورك ال���ى هذه المحكمة يوم 
االحد الواقع في 2018/12/23 الساعة التاسعة صباحا لحضور جلسة 
الدعوى اس���اس 2018/1170 و موضوعها تفريق للضرر من الهجرة و 
التعلي���ق و المقامة من قبل زوجتك المدعية نجوى محمد فؤاد/ ديب 
الس���لطان من جباليا و سكانها و ان لم تحضر في الوقت المعين يجر 
بحقك المقتضى الش���رعي لذلك جرى تبليغك حسب االصول . وحرر 

في 2018/11/18م.

 قا�سي جباليا ال�سرعية 
 حممد خليل احلليمي 

النش���طاء مح���ركات مركباتهم من  وأطف���أ 
الس���اعة الس���ابعة والنصف حت���ى الثامنة 
والنصف صباح���ا بالقرب م���ن دوار الفواكه 
في بيتونيا ودوار البس���ت ايسترن ، وجوال و 

األمعري ومحمود درويش.
وج���دد الحراك الفلس���طيني الموحد موقفه 
الراف���ض إلجراء أي حوار م���ع الحكومة تحت 
"حد الس���يف" ، داعيا الجميع لالنصياع لرأي 
الش���ارع لكي تبق���ى البوصل���ة موجهة في 

مكانها.
وكان وزي���ر العم���ل و رئيس مجل���س إدارة 
مؤسسة الضمان االجتماعي مأمون أبو شهال 
، أك���د أنه م���ن المرجح انته���اء الحوار حول 
قانون الضم���ان االجتماعي بداية األس���بوع 

المقبل .
وقال أبو شهال في تصريحات صحفية : "  إن 
القانون تم إقراره قبل عامين ، ولكن مع بداية 
الشهر الجاري ، أصبح واجب النفاذ، مضيفا : 
" أن بسبب وجود بعض االعتراضات من قبل 
عدة أطراف ، اتخذت الحكومة قرارًا بتشكيل 
لجنة تتكون من عدد من الوزراء ، حيث بدأت 
بمحاورة كل األطراف بوجود رؤس���اء مختلف 

الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي".
وش���دد عل���ى أن الحكومة دورها تنس���يقي 
، والمؤسس���ة مستقلة وليس���ت حكومية ، 
والحكومة تقوم بالتنسيق بين أرباب العمل 
والعمال ، وهي التي تضمن عدم تغول أحد 

على اآلخر.

تهديد بالت�سعيد 
عامر حمدان الناطق االعالمي باسم الحراك 
الفلس���طيني لقان���ون "ضم���ان اجتماعي 
ع���ادل"  أكد عل���ى اس���تمرار االحتجاجات 
والخط���وات التصعيدي���ة خ���الل األي���ام 
القادم���ة ، في حال لم تتج���اوب الحكومة 
مع مطالبهم العادلة، والتي أبرزها تعديل 
بعض بنود قانون الضمان االجتماعي التي 

يتضمنها بصيغته الحالية. 
وأش���ار حمدان ف���ي حديثه ل�"االس���تقالل " 
إل���ى أن القائمي���ن على الحراك س���يعملون 
على تعليق  جزئي للدوام اليوم مدة س���اعة 
تب���دأ من الس���اعة الواح���دة حت���ى الثانية 
ظهرا ، وكذلك تنفيذ جلس���ة تش���اورية مع 
اللجان النقابية والعش���ائر ؛ لبحث الخطوات 
واإلج���راءات التصاعدي���ة القادم���ة ، والتي 
ستتضمن وقفة مسائية و اعتصامات خالل 

األسبوع الجاري وغيرها من الخطوات  . 
وش���دد على أن���ه ال ض���رورة  إلق���رار قانون 
ببنوده الحالي���ة ، في ظل الوضع االقتصادي 
والسياس���ي الصعب ، موضح���ًا أن المواطن 
الفلسطيني ال يستطيع تحمل عبء إضافي 

جديد ؛ لعدم وجود مقومات حياتية  . 
وبين أن أبرز مطال���ب القائمين على الحراك 
تتلخص بتجميد القانون ثم تعديله ، ليتم 

بعد ذلك طرحه على العاملين والمش���غلين 
وت���رك المجال له���م مفتوحًا للتس���جيل أو 
االمتناع عن التس���جيل في مؤسسة الضمان 
،  الفتا إلى أن الح���راك يرفض إقرار القانون 

وفرضه بالقوة و االجبار على الجميع . 
وأكد أن���ه في ح���ال تعديل القان���ون وجاء 
يس���لب  وال  العاملي���ن  وخدم���ة  لمصلح���ة 
المدخرات ووفق االختيار ، فسيتحول جميع 
المعارضي���ن بالحراك لمدافعين ، معتبرًا أنه 
ال خ���الف عل���ى أهمية الضم���ان االجتماعي 
كمظلة للعاملين وأبنائهم ، إنما على بعض 

بنوده وطرحه باإلكراه .

دعم و اإ�سناد
بدوره ، األمي���ن العام لالتحاد العام للنقابات 
العمالية المس���تقلة في فلس���طين محمود 
زي���ادة ، أكد على دع���م وإس���ناد الخطوات 
االحتجاجي���ة والح���راك القائم ض���د قانون 

الضم���ان االجتماعي و القائمي���ن عليه ، في 
ح���ال تم تطبيق القان���ون  بصيغته الحالية 

دون  تعديل بعض بنوده .
وأوض���ح زي���ادة ل�"االس���تقالل " أن النقابات 
العمالية مشاركة باالحتجاجات منذ انطالقها 
، لما يحتويه القانون من ثغرات كثيرة بحاجة 
لتعديل وإضافات ، وهناك إجراءات البد من 
توفرها لضمان تطبيق القانون بعد تعديله 

على جميع الخاضعين ألحكامه .
وبين أن القانون لم يج���ر تطبيقه على أكثر 
م���ن 20 % م���ن العاملين بأج���ر بالقطاعين 
الخاص واألهل���ي ، األمر ال���ذي يتطلب أخذ 
العبر والدروس ؛ لتوفير شروط نجاح وتطبيق 
القانون كاف���ة ، لعدم تكرار المأس���اة ، كما 
أن الش���عب بحاج���ة لنظام وطن���ي للحماية 
االجتماعي���ة للعاملي���ن دون أج���ر ، ممن ال 
والمس���نين  ، كاألطفال  القانون  يش���ملهم 

وربات البيوت  وغيرهم .
وأش���ار إلى أن النقابات ترف���ع الصوت عاليًا 
؛ لتعمي���ق الحوار ومش���اركة كاف���ة الفئات 
والش���ركاء ، لالتفاق على قان���ون اجتماعي 
يوفر االحتياجات والمطالب باعتبارها حقوق 
أساس���ية لهم كمواطنين ، بموجب القانون 

االساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية . 
وشدد على اس���تكمال الجلس���ات الحوارية 
مع اللجنة الوزارية المش���كلة لنقاش القانون 
وبين كافة الفئات وص���وال التفاقات مقبولة 
م���ن كافة األط���راف صاحبة الش���أن ، رافضًا 
تصريح الوزي���ر أبو ش���هال المتعلقة بإنهاء 

الحوار والبدء بتنفيذ القانون . 
يشار إلى أن قانون الضمان االجتماعي يمنح 
الموظفي���ن المتقاعدين بعد س���ن 60 عاما 
ف���ي القطاع الخ���اص ، راتبًا ش���هريًا محددًا 
وفق عدد سنوات العمل ، وعدد االقتطاعات 
الش���هرية من الموظف قبل التقاعد ، وقيمة 

الراتب الشهري. 
وين���ص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من 
مجمل رات���ب الموظف في القط���اع الخاص 
ش���هريا ، و10.9 بالمائة من رب العمل ، كما 
ينص على أن س���ن التقاعد للرجال والنساء 

60 عاما.
وم���ن أب���رز بن���ود القان���ون غي���ر الواضحة 
والخالفية التي بحاجة لتعديل ما يتمثل في 
حرمان الزوجة من راتب زوجها التقاعدي بعد 
وفات���ه وفي حال حصلت عل���ى وظيفة ، على 

خالف الرجل الذي يرث راتب زوجته.
وتض���اف إلى ذل���ك آلية احتس���اب الراتب 
التقاعدي ، إذ يسمح للعامل باالستفادة منه 
بعد بلوغه سن الس���تين ، ويحرم من سحبه 
واس���تثماره قب���ل ذلك ، عدا ع���ن أن اللوائح 
التنظيمي���ة المق���رة بالقانون غي���ر معلنة ، 
ل محكمة للب���ت بقضايا الضمان  ولم ُتش���كَّ

االجتماعي.

تهديد بتصعيد االحتجاجات 

قانون الضمان االجتماعي.. رفض شعبي يتسع
غزة / �سماح املبحوح: 

يوم��ًا بع��د ي��وم ت��زداد ح��دة املظاه��رات والحتجاج��ات 
ال�سلمية، رف�سًا لتطبيق قانون ال�سمان الجتماعي ب�سيغته 
احلالية خلل الأيام القليلة القادمة يف خمتلف مدن ال�سفة 
الغربية املحتلة، و�س��ط مطالبات من اآلف العاملني ب�سرورة 

جتمي��ده وتعدي��ل بن��وده اخللفي��ة، ليت��م اقراره وو�س��عه 
كقان��ون اختي��اري للعامل واملوؤ�س�س��ات وال�س��ركات امل�س��غلة .  
رف�س��ت حملت وهيئات �س��عبية ونقابية احلواَر مع حكومة 
احلمد اهلل وموؤ�س�س��ة ال�س��مان الجتماعي، لرف�سهما تلبية 
مطالب اجلمهور بتعديل القانون »املجحف«، مهددين بزيادة 

ل. و�سارك  ال�س��غط ال�سعبي حتى اإ�سقاط القانون اإذا مل ُيعدَّ
املئات من الن�س��طاء �س��د قانون ال�س��مان الجتماع��ي اأم�س ، 
يف الفعالي��ات الحتجاجي��ة التي دع��ا لها احل��راك املوحد 
والنقاب��ات العمالي��ة احل��رة ، على مداخل مدين��ة رام اهلل ، 

حتت �سعار »مواكب الغ�سب -املواكب امل�سيئة".  
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دولة فل�سطني
الإدارة العامة للوازم العامة

جلنة العطاءات املركزية

تعلن وزارة الماليـــة / لجنة العطـــــاءات المركــزية عن طرح عطاءات 
حكومية مختلفة  تبعًا للشـــروط والمواصفات الموضحة في كراســـة 

ووثائق العطاء.
فعلـــى الشـــركات ذات االختصاص والمســـجلة رســـميًا وترغب في 
المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية / اإلدارة العامة للوازم 
العامة ـ المبنى الجديد غرب محطة فارس للبترول خالل أوقات الدوام 
الرســـمي من أجل الحصول على كراســـة المواصفات ووثائق العطاء 
مقابل دفع مبلغ )300( شـــيكل غير مســـتردة تورد الى خزينة وزارة 

المالية .
 آخر موعد لقبول العـــروض  بالظرف المختوم في صندوق العطاءات 
باإلدارة العامة للوازم- وزارة المالية في غـزة الســـاعة الحادية عشـــرة 
من يوم الخميس الموافـــق 2018/11/22  وتفتح المظاريف بحضور 

ممثلي المتناقصين في نفس الزمان والمكان. 

لجنة العطاءات المركزية

مالحظة:ـ
1. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

2. يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االسالمي أو بنك اإلنتاج 
أو بنك البريد )كتأمين دخول عطاء( أو حســـب الشـــروط في كل عطاء 

صالحة لمدة ثالثة شهور على األقل عن كل عطاء. 
3.االدارة العامة للوازم غير مسئولة عن أي مبلغ نقدى يرفق مع العطاء ..
www.mof. 4. لالطالع على كراســـة العطاء مراجعة موقع وزارة المالية

.gov.ps

5. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم :0598967679

رقم العطاءاسم العطاء

استئجار حافالت لنقل موظفي دولة فلسطين 
07/2019ونقل األسرى ونقل الصم والمكفوفين

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي   

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات
ليكن معلومًا للجميع بأن الس���يد/عبد الشكور موسى رضوان األسطل 
من سكان خانيونس هوية رقم / 410570014 تقدم بطلب لتصحيح 
اس���م والده وعمه /// والمس���جل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // 
عمر رضوان أحمد إبراهيم األس���طل وفاروق رضوان أحمد األسطل في 

القطعة 44 قسيمة 41 أراضي خانيونس
إلى االس���م الصحيح له / من عمر رضوان أحمد إبراهيم األسطل // إلى 

/ موسى رضوان أحمد إبراهيم األسطل 
ومن فاروق رضوان أحمد إبراهيم األس���طل // إلى / منير رضوان أحمد 

إبراهيم األسطل
لذل���ك فإن اللجنة المختص���ة تحيط الجميع علمًا به���ذا الطلب فمن 
ل���ه اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة العامة 
لتسجيل األراضي والعقارات خالل مدة أقصاها ثالثون يومًا من تاريخ 
اإلعالن وإال فس���يتم التصحيح في س���جالت الطابو كما هو مشار إليه 

في هذا اإلعالن.     18/ 11 / 2018م

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

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمود خليل محمد الدباس
.عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)903845741 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة / االستقالل:
فلس���طين  أس���رى  مرك���ز  ح���ذر 
للدراس���ات م���ن خط���ورة الوض���ع 
الصحي لألس���ير القيادي رزق عبد 
الله مس���لم الرجوب  )60عاًما( من 
مدينة دورا جنوب محافظة الخليل، 
وال���ذى تراجع بش���كل واضح بعد 
المفتوح عن  25يومًا على اإلضراب 

الطعام.
المركز في بي���ان صحفي  ���ل  وحمَّ
االحتالل  األح���د س���لطات  أم���س 
وادارة مصلحة السجون المسئولية 
الكاملة عن حياة الرجوب إثر تراجع 
وضعه الصحي لح���د كبير، ونقص 
وزنه م���ا يزيد ع���ن 10 كيلو جرام، 
ويعانى من آالم حادة في كل أنحاء 
جس���ده، إضافة إلى دوخة مستمرة 

وال يستطيع الحركة.
وأوضح الناطق باسم المركز رياض األشقر، 
أن الرج���وب يعانى من مش���كلة فقر الدم 
حيث "تتراجع نسبة "الهيوموغلوبين" في 
دم���ه في الكثير من األحيان لتصل إلى 6، 
وهذا يحتاج إلى متابعة مس���تمرة وعالج 
مرك���ز وتغذية خاصة واس���تمرار اضرابه 
عن الطعام يش���كل خطورة حقيقية على 

حياته.
وبي���ن أن االحتالل أعاد اعتق���ال الرجوب 
ول���م يم���ِض على  بتاري���خ 2017/12/6، 
اطالق س���راحه من االعتقال الذى س���بقه 
سوى أسبوع واحد، وخيره االحتالل ما بين 
الموافقة على اإلبع���اد أو االعتقال اإلداري 
األمر ال���ذى دفع���ه لخوض إض���راب عن 

الطعام استمر لمدة 25 يومًا متتالية، إلى 
أن توصل التفاق مع االحتالل على تحويل 
ملفه لقضي���ة وفى حال ل���م يثبت بحقه 

شيء يطلق سراحه ورفض فكرة اإلبعاد .
وأضاف أن االحت���الل نكث بوعده للرجوب 
وق���ام بإصدار ق���رار اعتق���ال إدارى بحقه 
لمدة 6 ش���هور، األمر ال���ذى دفعه للعودة 
مرة أخرى لإلضراب والذى اس���تمر 10 أيام 
متتالية وعلق إضراب���ه الثاني بعد تلقيه 
وعدًا آخر بع���دم تجدي���د اإلداري له لمرة 

ثانية.
وأش���ار إل���ى أن االحتالل نكث م���رة أخرى 
بوعده وجدد له اإلداري فترة ثانية لس���تة 
أش���هر ، لذا ق���رر العودة لإلض���راب للمرة 
الثالثة خالل اعتقاله الحالي وذلك نتيجة 
مماطل���ة االحت���الل وتنكره للوع���ود التي 

قطعه���ا لألس���ير خ���الل اضرابين 
العام  س���ابقين في ديس���مبر من 
2017 ومايو الماضي وخش���ية من 
تجدي���د اإلداري بحقه لم���رة ثالثة، 
واليوم يصل اضراب���ه إلى 25 يومًا 

متتالية.
 وذك���ر أن حالة الرج���وب الصحية 
س���ية للغاية وهن���اك خطورة على 
حيات���ه حي���ث كان يعان���ى قب���ل 
اعتقاله م���ن آالم حادة في المعدة، 
أجرى  و كان  والم���رارة،  والقول���ون، 
اعتقاله،  قبل  عدة عمليات جراحية 
عالوة على إصابت���ه بمرض البهاق 
الناتج عن نقص الميالنين في الدم 
الرطوبة والحرارة  ، وحساس���ية من 
حي���ث ال يحتمل جس���ده التواجد 
في أماكن غير معتدلة مناخيًا، األمر 

الذي ال يتوفر في سجون االحتالل.
وبي���ن أن االحتالل يس���تهدف القيادي 
الرج���وب بش���كل خاص فال ي���كاد يتحرر 
لفت���رة قصيرة حت���ى يع���اد اعتقاله مرة 
أخ���رى، حيث بل���غ مجموع م���ا أمضاه في 
السجون 23 عامًا، واعتقاله األخير جاء بعد 
اس���بوع واحد فقط من اطالق س���راحه من 
االعتقال الذى س���بقه، وكان أمضى خالله 

29 شهًرا في االعتقال اإلداري المتجدد.
وطال���ب كاف���ة المؤسس���ات الحقوقي���ة 
والدولية بض���رورة التدخل العاجل إلنقاذ 
حياته وانه���اء معاناته واطالق س���راحه 
فورًا ووقف سياس���ة االحتالل العنصرية 
بحقه ومحاوالت ابع���اده التي تخالف كل 

القوانين اإلنسانية.

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين في تقرير صادر عنها أمس 
األحد، إنها توثق ش���هريا عشرات اإلفادات التي توضح مدى همجية 
ما تس���مى قوات "النحش���ون" اإلس���رائيلية في تعاملها مع األسرى، 
وال س���يما القاصرين األطفال خالل عمليات نقلهم ما بين الس���جون 

والمحاكم.
وأوضح���ت الهيئة في بيان صحفي تلقت االس���تقالل نس���خة منه، 
أن وحدة "نحش���ون" هي الوحدة القتالية التابعة لمصلحة الس���جون 
اإلس���رائيلية، والت���ي تق���وم بعمليات القم���ع والتنكيل باألس���رى 
والمحتجزين الفلس���طينيين واقتحام غرفهم وتفتيشها، كما تقوم 
بمرافقة ونقل المحتجزين واألس���رى إلى المحاكم والس���جون ومراكز 

االعتقال المختلفة في سيارات "البوسطة".
ولفتت الهيئة إلى أن أفراد هذه الوحدة يتدربون على أحدث وس���ائل 
القمع، ويس���تخدمون الهراوات والغاز المسيل للدموع في مكان شبه 
مغلق، وأجهزة الصعق الكهربائي والسالح المطاطي والسالح األبيض 

إضافة إلى قوتهم البدنية والعديد من الوسائل األخرى.
وبينت أن األسرى األطفال يفيدون بقيام أفراد تلك الوحدة، بتكبيلهم 
بقوة شديدة بالقيود الحديدية حتى تنغرز في لحومهم، كما يقومون 
بضربهم بش���كل مبرح خالل نقلهم بس���يارات البوس���طة، بأيديهم 
وأرجله���م وأحيانا كثيرة يقومون بضرب رؤوس���هم بش���دة بجدران 
المحاكم وغرف االنتظار فيها ما يتسبب لهم بجروح وكدمات واضحة.

كم���ا تفيد ش���هادات األطفال بتعرضهم للش���تم والس���باب بأقذر 
األلفاظ على ألس���نة هؤالء الجنود، وتهديدهم بالقتل واعتقال أافراد 

عائالتهم.

هيئة تكشف انتهاكات 
جنود »النحشون« بالقاصرين 

عند إخراجهم للمحاكم

القدس المحتلة/ االستقالل:
نقلت هيئة ش����ؤون األس����رى والمحرري����ن في تقرير صادر عنه����ا، أمس األحد، 
شهادات حية لعدد من األسرى المرضى والجرحى، يؤكدون من خاللها استمرار 
الجريم����ة الطبي����ة بحقهم، ويتضح ذل����ك من خالل عدم تش����خيص حاالتهم 
المرضية كما يجب، وعدم تقديم العالجات الالزمة لهم، واالستهتار بأوضاعهم 

الصحية.
ورص����دت الهيئة من خ����الل محاميها، حالتين مرضيتي����ن تقبعان في معتقل 
"عوفر"، إحداهما حالة األس����ير جمال حمامرة )52 عاما( من بلدة حوسان في بيت 
لحم، والذي يعاني من ظروف صحية س����يئة منذ فترة، حيث يش����تكي األسير 
من وجود كتلة على صدره ُتس����بب له آالما حادة، ومنذ فترة أجريت له فحوصات 
طبية، غير أن وضعه الصحي بتراجع مستمر وهو بحاجة إلى عالج لحالته بأسرع 

وقت ممكن، لكن هناك مماطلة بتقديم العالج الالزم له.
وال يزال يعاني األس����ير خير أبو رجيلة )41 عاما( من قرية عطارة ش����مال مدينة 
رام الله، من آالم في خاصرته، وتحديدًا في منطقة الكلى، وذلك بس����بب تناوله 
مياه ملوثة خالل احتجازه بمركز توقيف "الجلمة" أثناء فترة اس����تجوابه، وعقب 
نقل����ه إلى معتقل "عوفر"، لم تأبه إدارة المعتقل بما يعانيه األس����ير من أوجاع 

وأهملت حالته الصحية.
في حين تتعمد إدارة معتقل "مجيدو" اهمال الوضع الصحي لألسير علي حنون 
)22 عام����ا( من مدينة قلقيلية، والذي يعاني من س����رطان في الغدد اللمفاوية، 
وكان يتلق����ى العالج قب����ل اعتقاله، لكن منذ أن تم اعتقال����ه وزجه في معتقل 

"مجيدو"، لم يتلق أي عالج حقيقي لحالته الصحية.
أم����ا عن األس����ير المصاب أحمد دعيس����ات )28 عاما( من بلدة بني نعيم ش����رق 
محافظ����ة الخليل، فهو يش����تكي من آث����ار اصابته بعدة طلق����ات نارية بفخذه 
األيمن، وقد جرى نقله مؤخرًا إلى عيادة معتقل "الرملة"، وهو بحاجة إلى متابعة 

طبية لوضعه الصحي.
فيما يمر األس����ير محمود عطا الله من مدينة نابل����س، بأوضاع اعتقاليه صعبة 
للغاية، أدت إلى تدهور وضعه الصحي، فهو يعاني من جرثومة في المعدة منذ 
فترة طويلة، وهو بحاجة إلى إجراء فحوصات طبية عاجلة، غير أن إدارة المعتقل 

تماطل بتحويله.
ويش���ار إلى أن األس���ير عطا الله يقبع منذ خمس���ة أش���هر في زنازين العزل 
االنفرادي في عدة س���جون إسرائيلية، وقد جرى نقله مؤخرًا إلى عزل معتقل 

"عسقالن".

تحذيرات من خطورة الوضع الصحي لألسير
 الرجوب المضرب منذ 25 يومًا

تواصل الجريمة الطبية بحق 
عدد من األسرى المرضى
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة دير البلح
إلى المنفذ ضده / عصام محمد محمود البردويل

دير البلح – البصة – منزل هشام أبو سمك – خارج البالد حاليًا.

املو�صوع / اإخطار تنفيذ �صادر عن دائرة 
تنفيذ حمكمة �صلح دير البلح 

يف الق�صية التنفيذية رقم 3840 / 2018
أبلغك أنه طبقًا للحك���م القضائي الصادر ضدك  بتاريخ 2018/4/24 
من محكمة بداية دير البلح حقوق والمقام بموجبه القضية التنفيذية 
رق���م 2018/3840 والقاض���ي بتنفيذ عقد االتفاق عل���ى بيع المحرر 
بتاري���خ 2015/7/13 ضمن طي المبرز م/2 عدد 8 تنفيذًا عينيًا وذلك 
بشطب ما مساحته 500 متر )خمسمائة متر( قسيمة 44 قطعة 143 
من أراضي دير البلح المس���ماة بالل ووحوح عن اس���م المدعي عليه / 
عب���د الكريم أحمد محمد ب���ركات بصفته الواردة ف���ي الئحة الدعوى 
وتس���جيلها باس���م المدعي / منصور نصر علي اللوح وإشعار سلطة 

األراضي بذلك.
لذل���ك عليك الحضور إلى دائرة التنفي���ذ بمحكمة صلح دير البلح في 
غضون أسبوعين من تاريخ هذا لتنفيذ الحكم حسب األصول وإذا لم 
تحضر في المدة المح���ددة فإنك تعد ممتنعًا عن التنفيذ فإن دائرة 

التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ حسب األصول.

ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح دير البلح 
اأ.مهدي نبيل القدرة

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

 الموضوع/مذكرة حلف يمين 
الى المدعى عليه انور عبد العزيز احمد الدغمة من عبسان الجديدة و 
سكان السعودية و مجهول محل االقامة فيها يقتضى حضورك  الى 
محكمة بني سهيال الش���رعية يوم االربعاء الموافق 2018/12/26م 
الساعة التاس���عة صباحا و ذلك لحلف اليمين الشرعية في القضية 
اس���اس 2018/440 و موضوعه���ا تفريق للش���قاق و النزاع و نصها 
اآلت���ي )و الله العظيم المنتقم الجب���ار انه ال صحة لما ادعته زوجتي 
و مدخولتي بصحيح العقد الش���رعي زينب محمد حسين ابو لطيفة 
انه قد حكم علي باالدانة ببيع و حيازة مادة الحشيش بقصد الترويج 
و التعاط���ي و حب���وب مؤثرة عقلي���ا بقصد االتجار و ان���ه حكم علي 
بالعقوبة المقررة ثمانين جلدة و س���جن س���نتين  و جلدي اربعمائة 
جل���دة متفرقات و غرامة مالية عقوبة لي و ابعادي خارج المملكة بعد 
انتهاء تنفيذ العقوبة و انه لم يصل الخالف بيننا الستحالة العشرة 
الزوجية بيننا و تس���تطيع دوام العشرة معي هي و مثيالتها و انها 
لم تتضرر قوال وال فعال من س���وء معاملتي و لم يتدخل اهل االصالح 
و عجزوا في ذلك حلفا ش���رعيا( فإن ل���م تحضر في الوقت المعين او 
ترس���ل وكيل عنك تعتب���ر ناكال عن حلف اليمي���ن اي مقرا بدعوى 

المدعية لذلك صار تبليغك حسب االصول .
و حرر في 2018/11/18م

 قا�سي بني �سهيال ال�سرعي 
  زياد عبد احلميد اأبو احلاج 

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي 

  إعالن   صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية و تنظيم المدن بمحافظات غزة 
   بايداع مخطط تفصيلي للشوارع القطعة رقم )84( ضمن حي 

قيزان النجار و عددهم )16( شارع 
  منطقة تنظيم :خانيونس 

   قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 
تعل����ن اللجن����ة المركزية  لالبني����ة و تنظيم الم����دن بمحافظات غزة 
بجلس����تها رق����م 2018/33 المنعقدة بتاري����خ 2018/9/12 عن ايداع 
-834-8127A-822-38( المخطط التفصيلي لمس����ار الش����وارع رقم
                                                                      -897C-8-830A-838-826-8139-8135-8131
                                       المار ضمن القسائم رقم )-1 -2 -3 -4 -5 

-6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 14( من القطعة رقم )84(.
لالعتراض خالل مدة شهرين من تاريخ هذا االعالن.

وعلي���ه فانه يج���وز لجميع اصحاب الحقوق ف���ي االراضي و االبنية 
و االمالك االخرى المش���مولة بهذا المش���روع  االط���الع على خارطة 
المش���روع مجانا خالل ساعات الدوام الرسمي و تقديم االعتراضات 
عليه الى مكتب اللجنة المحلية للبناء و التنظيم ببلدية خانيونس.

)) و سوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((

اللجنة املركزية لالأبنية و تتنظيم املدن 
  مبحافظات غزة 

غزة/ االستقالل:
بين فصائل  األخي���رة  المعركة  تميزت 
المقاومة الفلس���طينية ف���ي قطاع غزة 
واالحت���الل اإلس���رائيلي بق���وة ودق���ة 
وكثاف���ة الني���ران الصاروخي���ة الت���ي 
سقطت داخل المغتصبات اإلسرائيلية 
ال س���يما في مدينة عس���قالن المحتلة 
وما تركته من أضرار جسيمة في مباني 

المستوطنين.
ووفق���ًا لموقع "يس���رائيل هي���وم" فإن 
الخس���ائر االس���رائيلية الت���ي أصابت 
المس���توطنات بفعل صواريخ المقاومة 
الفلس���طينية ف���اق التوقع���ات، حيث 
تضررت نحو 317 ش���قة س���كنية في 
"غالف غ���زة" منه���ا 286 ف���ي مدينة 
عسقالن وحدها، كما تضررت 81 مركبة 

منها 36 في عسقالن.
وي���رى محلل���ون سياس���يون أن كثافة 
عل���ى  س���قطت  الت���ي  الصواري���خ 
مستوطنات "غالف غزة" وخاصة مدينة 
عس���قالن المحتلة أجبر "إسرائيل" على 
س���رعة وقف اطالق النار م���ع المقاومة 
لم���ا تحمله الصواريخ من رس���الة قوية 
جيش  بأن  اإلسرائيليين  للمستوطنين 
الح���رب لم يعد قادرًا عل���ى وقف القوة 

الصاروخية لفصائل المقاومة.
وكان محلل عس���كري إس���رائيلي قال: 
المقاوم���ة نحو 460  "أطلقت فصائ���ل 
صاروخًا في يوم ونصف خالل المعركة 
األخيرة وه���و رقم قياس���ي منذ اطالق 

الصواريخ من قطاع غزة عام 2001.
ٌيش���ار إلى أن س���رايا الق���دس الذراع 
العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي بثت 
مساء السبت، رس���الة مصورة ل�"صاروخ 
بدر" الذي حول مدينة عسقالن المحتلة 
إل���ى جحيم خالل المعرك���ة األخيرة مع 
السرايا  وأكدت  اإلس���رائيلي،  االحتالل 
أنه���ا تعد إس���رائيل بالمزي���د إن تجرأ 

للعدوان مرة أخرى على قطاع غزة.
ص���اروخ بدر أو صاروخ جحيم عس���قالن 

الذي أطلقته سرايا القدس يحمل رأسًا 
تفجيري���ًا قوي���ًا ومدمرًا وفق���ًا لما بثته 
س���رايا الق���دس في فيدي���و مقتضب 

كرسالة إلى "إسرائيل".
محل���الن سياس���يان، وأخ���ر عس���كري 
أك���دوا ل�"فلس���طين الي���وم"، أن فيديو 
س���رايا القدس يحمل رسائل متعددة 
ومهم���ة لالحتالل اإلس���رائيلي س���واء 
للمس���توطنين أو للجي���ش او لقادت���ه 
السياس���يين بأن المقاومة وعلى رأسها 
الق���دس ق���ادرة عل���ى تحمل  س���رايا 

المسؤولية والدفاع عن أبناء شعبنا.
وأوض���ح المحلل���ون، ب���أن إط���الق عدد 
كبير من الصواريخ على المس���توطنات 
المقاومة  أن  عل���ى  اإلس���رائيلية يدلل 
ترس���انة  تمتل���ك  الق���دس  وس���رايا 
صاروخي���ة كبيرة ودقيق���ة وذات قوى 

تدميرية هائلة.
السياسي حسن الفي  الكاتب والمحلل 
يرى، بأن الفيديو الذي نش���رته س���رايا 
القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد 
اإلسالمي مساء الس���بت يحمل رسائل 

عدة ومهم���ة ويؤكد بأن الس���رايا على 
قدر المس���ؤولية لحماية أبناء ش���عبنا 

الفلسطيني من أي اعتداء إسرائيلي.
وق���ال الف���ي "إن أولى رس���ائل س���رايا 
القدس ه���و أن صاروخ ب���در أو صاروخ 
)جحيم عس���قالن( ه���و تصنيع محلي، 
فرغم الحص���ار على غزة إال أن الس���رايا 
وباقي فصائل المقاومة طورت سالحها 
وزادت م���ن القوى التفجيرية للصواريخ 
إضافة إلى زي���ادة مدى الصواريخ ودقة 

اصابتها".
وأكد الفي، على أن تطور سرايا القدس 
والمقاوم���ة للصواري���خ محلي���ة الصنع 
الموازين االس���تراتيجية في  س���يغير 
الفكر العس���كري اإلس���رائيلي ليدفعه 
إلى التفكير ألف مرة قبل توجيه ضربة 

إلى المقاومة في غزة.
وأشار إلى أن اس���تخدام سرايا القدس 
لكثافة النيران يدلل على عدم خوفها أو 
خشيتها من نفاد الترسانة الصاروخية 
التي تمتلكها وهذا يؤثر على دور القبة 
الحديدية التي أثبتت فشلها في وقف 

صواريخ المقاومة.
ولفت إلى أن الرس���الة األهم من فيديو 
جحيم عس���قالن، هو أن الس���رايا قادرة 
على حماية ش���عبها وان اختيار قصف 
عس���قالن يدلل على أن السرايا ال تريد 
توس���يع دائرة النيران رغم قدرتها على 
ذلك خاصة المتالكها منظومة صواريخ 

متطورة.
م���ن جهت���ه أك���د الخبير العس���كري 
الل���واء واص���ف عريقات أن م���ا عرضته 
المقاومة الفلس���طينية بشكل عام من 
خالل الفيديوهات يحمل رس���ائل عدة 
للمجتمع اإلس���رائيلي وللجيش وللقادة 
المقاومة تمتلك قدرات  السياسية بأن 

عسكرية عالية وكبيرة في الميدان.
وأشار إلى أن الغرفة المشتركة لفصائل 
المقاومة أزعجت إس���رائيل كثيرًا خالل 
المعرك���ة الماضي���ة، مؤكدًا أن س���الح 
الوحدة الفلس���طينية سالح قوي يعزز 
من معنويات الشعب ويقوي العالقات 
بي���ن فصائل العمل الوطن���ي كما أنها 

تعطي نتائج إيجابية في الميدان.

بئر السبع/ االستقالل:
قررت المحكمة المركزية اإلس���رائيلية في بئر الس���بع أمس األحد رد الدعوى 
التي رفعها مركز الميزان لحقوق اإلنس���ان ومركز عدالة في حيفا ضد قوات 
االحتالل اإلس���رائيلي، بشأن إطالقها النار بش���كل مباشر على الطفل عطية 

فتحي النباهين )15 عام(.
وأفاد مركز المي���زان في بيان صحفي أن المحكم���ة رفضت الدعوة المقدمة 
بش���أن إطالق النار على النباهي���ن بتاريخ 2014/11/16، أثن���اء تواجده في 
األرض المملوكة للعائلة والتي تبعد 500 متر عن السياج الفاصل لقطاع غزة 
شرق البريج. وأشار إلى أن استهداف الطفل تسبب في إصابته بشلل رباعي 

وأصبح مقعد وغير قادر على الحركة.

محكمة االحتالل ترفض دعوى ضد 
استهداف مباشر لطفل من غزة

»جحيم عسقالن« يحمل رسائل عدة لالحتالل 

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / نيفين يوسف علي ابو جزر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800171746 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إسطنبول/ االستقالل:
دعا وزير هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين الس���ابق عيسى قراقع إلى 
تش���كيل محكمة ضمير إنساني، في س���ياق حديثه عن بطء إجراءات 

محكمة الجنايات الدولية في محاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين.
حدي���ث قراقع جاء خ���الل ندوة تطوير الخط���اب اإلعالمي، على هامش 

جلسات منتدى فلسطين الدولي لإلعالم واالتصال "تواصل".
واس���تعرض قراقع معاناة األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، 
والقوانين اإلسرائيلية التي تسعى إلى تكريس االحتالل، وأبرزها قانون 

إعدام المقاومين.
وقال في رده على سؤال يتعلق بالتمييز بين األسرى، "من العيب أن 
ننظر لألس���ير الفلسطيني حسب تنظيمه، فهم متساوون يحظون 
بنفس الحقوق، ولكن نتيجة تداعيات االنقس���ام الفلس���طيني قد 
تكون حدثت بعض األمور التي وصفها بالصغيرة، أثرت س���لبا على 

األسرى".

دعوة لتشكيل محكمة ضمير 
إنساني لمحاكمة قادة »إسرائيل«

)8-119( )8-108(
)8-112( )8-125( )8-106(
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إعالن فقد شيك
اعل���ن انا / س���امي عي���اد محمد بكرون من س���كان غ���زة واحمل هوية 
رقم)900202011( عن فقد الشيك الذي يحمل هوية رقم )10000048( 
الصادر من بنك فلسطين حساب نفط غزة للتجارة العامة , فأرجو ممن 

يجده ان يسلمه ألقرب مركز شرطة , وله جزيل الشكر والتقدير .

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات
ليكن معلومًا للجميع بأن الس���يد/ عبد الرازق أحمد شعبان الدحدوح 
من س���كان غزة هوي���ة رقم / 939882767 تق���دم بطلب لتصحيح 
اسم والده /// والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // أحمد 

شعبان الدحدوح في القطعة 685 قسيمة 7 أراضي غزة الزيتون
إلى االسم الصحيح له // أحمد شعبان حماد الدحدوح

لذل���ك فإن اللجنة المختصة تحيط الجمي���ع علمًا بهذا الطلب فمن 
له اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لتس���جيل األراضي والعقارات خالل مدة أقصاه���ا ثالثون يومًا من 
تاري���خ اإلعالن وإال فس���يتم التصحيح في س���جالت الطابو كما هو 

مشار إليه في هذا اإلعالن.     18/ 11 / 2018م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي   

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات
ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ عوني عبد المعطي إسماعيل أبو جمعة 
من س���كان غزة هوية رق���م / 941663130 تقدم بطلب لتصحيح اس���م 
موكليه ////// والمس���جل خطأ في س���جالت الطابو بغزة باس���م // محمد 
وإس���ماعيل واحمد ورسمي وفاطمة وعائشة وآمنة وحاكمة ورسمية أبناء 
/ موسى سالم هليب في القطعة 5019 قسيمة 5 + 6 أراضي دير البلح 
إلى االس���م الصحيح لهم // محمد وإسماعيل واحمد ورسمي وفاطمة 
وعائشة وآمنة وحاكمة ورسمية أبناء / موسى سالم هليب )نصيرات( 
لذل���ك فإن اللجنة المختص���ة تحيط الجميع علمًا به���ذا الطلب فمن 
ل���ه اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة العامة 
لتسجيل األراضي والعقارات خالل مدة أقصاها ثالثون يومًا من تاريخ 
اإلعالن وإال فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في 

هذا اإلعالن.     18/ 11 / 2018م

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / فاطمة عبد ربه محيسن السميري 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)939829024 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ يوسف رمزي يوسف قديح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803021690 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ اياد نبيل خالد حلس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802210369( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

خان يونس / االستقالل: 
ش���رعت بلدية خ���ان يونس جنوب 
محافظات غزة بإعادة تأهيل ش���ارع 
الق���درة الواقع في ح���ي األمل غرب 
بدع���م من صندوق  المدينة وذلك 
تطوير وإق���راض الهيئات المحلية 
بتكلف���ة بلغ���ت )339(  ألف يورو 
 )120( في���ه  العمل  وسيس���تغرق 

يومًا.
وأجرى رئي���س البلدية م. عالء الدين 
البطة جول���ة تفقدية لس���ير العمل 
بالمشروع شاركه خاللها ُمسير دائرة 
المشاريع بالبلدية م. موسى األخرس، 
ومسئول لجان األحياء  أسامة سالمة،  

وأعضاء من لجنة حي األمل.
وأك���د البط���ة عل���ى أن بلدية خان 
يونس تعمل بش���كل مستمر  على 
المش���اريع  من  مجموع���ة  تنفي���ذ 
الهامة التي تخدم كافة القطاعات 
وم���ن بينه���ا تطوير الط���رق بخان 
يونس قدر المس���تطاع بالرغم من 
الظ���روف الس���ائدة الت���ي خلفها 
الخارجي  التمويل  وضعف  الحصار 
من الجه���ات المانحة، مش���يرًا في 
ذات السياق أن البلدية ماضية في 
تطوير كافة ش���وارعها بما يتوافق 

مع الخطة التنموية اإلستراتيجية.
وش���دد البطة على أن البلدية تولي 
موض���وع تطوير ش���وارع حي األمل 

أهمية كبيرة نتيجة لعدم تطويرها 
خالل الفترة السابقة، حيث تمكنت 
البلدية خالل الفترة السابقة بإعادة 
تأهي���ل ش���ارع الترن���س بالكامل، 
وكذل���ك الش���ارع الع���ام المعروف 
برقم )41( ونفذت مش���اريع صرف 
صح���ي وش���بكات المي���اه تخ���دم 
الس���كان بش���كل مباش���ر، ولديها 
رزم���ة من المش���اريع تس���تهدف 
البني���ة التحتية والفوقية في الحي 

المذكور.
وفي ذات السياق أوضح األخرس أن 

مشروع تطوير الشارع المذكور يبدأ 
م���ن نقطه التقائه مع  ش���ارع )41( 
المجاور لمبنى الهالل األحمر وحتى 
تالقيه مع شارع رقم )33( المحاذي 
لبركة تجمي���ع مياه األمطار الواقعة 
ش���مالي حي األمل، ومن شأن إعادة 
تطوير  ف���ي  المس���اعدة  تأهيل���ه 
شبكة الطرق وتحسين واقعها نحو 

األفضل.
المشروع  وبين م. األخرس مكونات 
التي تش���مل أعمال الطرق من إزالة 
القائمة وتركيب  اإلس���فلت  لطبقة 

حج���ر جبه���ه بط���ول )1400( متر 
بمس���احة  لألرصفة  انترلوك  وبالط 
وف���رد طبقة  مرب���ع،  مت���ر   )3500(
أس���فلت بسمك )6( س���م بمساحة 
)6400( متر مرب���ع، وكذلك تركيب 
شبكة مياه جديدة شاملة الوصالت 
المنزلي���ة باإلضاف���ة إل���ى تركيب 
مصافي مياه أمطار وتوصيلها على 
الخط القائ���م، إلى جانب  ردم كافة 
الحفر اإلمتصاصية وتركيب مناهل 
صرف صحي لخدمته���م ، وتنفيذ 

أعمال إنارة.

القرارة / االستقالل:
كرمت بلدية القرارة ش���مال محافظة خان يونس،  فريق االنقاذ البحري العامل لديها 

على شاطئ البحر لصيف هذا العام.
وحضر حفل التكريم، رئيس البلدية اسماعيل األسطل، وكل من د.منير االغا، ويونس 
عبدالغفور، وعبدالرحيم الس���ميري، ورئيس ش���ئون الموظفين مسؤول ملف االنقاذ 
أيم���ن الف���را، وعدد من المنقذين البحريين. وقال األس���طل:  ان ه���ذا التكريم يأتي 
تقدي���رًا من البلدي���ة لفريق االنقاذ البحري الذين عملوا ط���وال الفترة الصيفية لهذا 

العام على انقاذ حياة المصطافين على شاطئ البحر ومنع حاالت الغرق.
وش���كر رئي���س البلدية وزارة الحك���م المحلي على تعاونها مع البلدية في تش���غيل 

المنقذين وكذلك مسؤول ملف االنقاذ في البلدية إلنجاح هذا الموسم.
بدوره، أش���ار الفرا إلى جهود المنقذين التي بذلت خالل الفترة الماضية وتواجدهم 
الدائم على شاطئ البحر في الفترتين الصباحية والمسائية، مؤكدًا أن عمل المنقذين 
البحريي���ن على توفير حي���اة آمنه للمصطافين الذين يقض���ون أفضل أوقاتهم على 
ش���اطئ البحر، وكذل���ك منع حصول حاالت غرق او ما ش���ابه ذلك ل���ه أجر عظيم عند 
الله تعالى. وفي ختام حفل التكريم تم توزيع الش���هادات على المنقذين البحريين 
وش���كرهم على تعاونهم م���ع البلدية وبذل قص���ارى جهدهم حفاظًا على موس���م 

اصطياف خاٍل من الغرق.

بيت حانون/ االستقالل:
انته���ت بلدية بيت حانون وبالتعاون مع جمعية تطوير بيت الهيا من إعادة 

تأهيل عدة طرق زراعية في المدينة.
وأوضحت البلدية أن الطرق الزراعية شملت شارع المصريين وشارع السلطان 
عبد الحميد وش���ارع حي األمل وشارع الشهيد باس���ل نعيم وذلك من خالل 
فرد طبقة من الكركار بمس���افة اجمالية تقدر بحوال���ي 3 كيلو متر وبعرض 

الشوارع المذكورة . 
والجدير ذك���ره أن البلدية قامت مؤخرًا بإعادة تأهيل الش���وارع الزراعية في 

منطقة القطبنية وشارع السلطان عبد الحميد بالتعاون مع الصليب األحمر.
وفي إطار جهودها الرامية لتطوير الرياضة وتنفيذ المش���اريع الرياضية في 
مدين���ة بيت حانون فإن بلدية بيت حانون تزف ألهلنا البش���رى الس���ارة في 
اس���تكمال المرحلة الثالثة من تطوير ملعب بيت حانون البلدي وتتثمل في 
تركيب أعمدة إنارة للملعب مع بناء غرفة للمولد وخزان الوقود وذلك من خالل 

مؤسسة ال� undp بتمويل من المملكة العربية السعودية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن الناطق الرسمي لوكالة األمم المتحدة إلغاثة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" سامي 
مشعش���ع، أن مفوض ع���ام وكالة الغ���وث بيير 
كرينبول س���يعلن اليوم خف���ض العجز المالي. 
وأوضح مشعش���ع في تصريح له أمس االحد، أن 
المفوض العام س���يعلن خالل اجتماعات اللجنة 
االستش���ارية "لألونروا" برئاس���ة تركي���ا اليوم 
االثنين، ف���ي المملكة األردنية الهاش���مية، أن 
حج���م العجز المالي بع���د التبرعات والتعهدات 

س���يؤدي إلى خفض القيمة م���ن %64 إلى أقل 
من ذلك.

وكان المفوض العام ل���� )أونروا( قال في حديث 
للصحفيين عقب اتخاذ األمم المتحدة سلس���لة 
ق���رارات لصالح فلس���طين الس���بت الماضي، إن 
المنظم���ة تمكن���ت من تج���اوز أزم���ة التمويل 
الخانق���ة التي نجمت عن قرار الرئيس األميركي 

دونالد ترامب وقف تمويلها.
 واعتمدت أونروا عل���ى ميزانية قدرها 1,2 مليار 
دوالر )ملي���ار يورو( للع���ام 2018 لكنها واجهت 

فجوة قدرها 446 مليون دوالر عندما أعلنت إدارة 
ترامب أنها ستقطع الدعم عن الوكالة األممية.

وقال بيي���ر كرينبول للصحافيي���ن في جنيف: 
إن الوكال���ة ردت على الضغوط���ات المالية "غير 
المس���بوقة" الت���ي تعرض���ت لها عبر الس���عي 
للحص���ول عل���ى دعم م���ن ال���دول األعضاء في 
األمم المتح���دة فجمعت بذلك 382 مليون دوالر 
لتقلص العجز لهذا الع���ام إلى 64 مليون دوالر 
فق���ط، معربًا عن أمله ف���ي تقليص الفجوة أكثر 

خالل األسابيع المقبلة.

مشعشع: المفوض العام لـ »أونروا« يعلن خفض العجز المالي

بلدية خان يونس تشرع بتطوير شارع القدرة في حي األمل 

بلدية بيت حانون تنتهي من 
تأهيل عدة طرق زراعية في المدينة

بلدية القرارة تكرم
 فريق اإلنقاذ البحري
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أعلن أنا المواطنة/جورية حلمي محمد بشناق
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
902253426 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ صالح سعدي صالح غبن
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406063032 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد جمال احمد الصالحات
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)802242214 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ شيماء سامي محمد كساب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405790932(  فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد عمر سعيد مليحة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801100892( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ جميل محمد محمود ابو قاسم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)925370140( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/نور فايز احمد الكفارنة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402924708( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أحمد عبدالله سعيد العبيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)952081362 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد عبد الكريم جمعه اللوح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400036893( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
قال����ت وزارة األش����غال العامة واإلس����كان: إن 
االحتالل اإلسرائيلي اس����تهدف في عدوانه 
األخي����ر على قطاع غزة 1252 وحدة س����كنية، 

فيما تعّرضت 77 وحدة سكنية لهدم كّلي.
وأوض����ح وكيل ال����وزارة ناجي س����رحان خالل 
مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة أن االحتالل 
تعّم����د اس����تخدام مقذوفات ثقيل����ة تتجاوز 
هدف تدمير المنزل أو المنش����أة المستهدفة 
لتلحق أضرارًا جس����يمة ف����ي محيطها وتبث 

الرعب في قلوب المدنيين اآلمنين.
وذكر أنه تعرض في الع����دوان األخير 1100 
وحدة لض����رر جزئ����ي طفي����ف، باإلضافة 55 
وحدة بضرر بليغ و20 وحدة باتت غير صالحة 

للسكن.
واس����تعرض س����رحان تفاصي����ل الوح����دات 
الس����كنية الت����ي تعّرضت لالس����تهداف في 
قط����اع غزة، فعلى صعي����د مدينة غزة تعّرض 
فندق األمل، مكون م����ن خمس طبقات، لدمار 
كّلي، كما أوقع القصف أضراًرا كبيرة في محيط 
المبنى ش����ملت )المنازل الس����كنية والمحال 

التجارية، وشبكة الهاتف والكهرباء(.
ملكيتها  تع����ود  بناية س����كنية  وتعّرض����ت 
للمواطن "ناجي اليازج����ي"، مكونة من خمس 
طبقات، وتحوي 16 ش����قة سكنية لدمار كلي، 
كما تعرضت عمارة "الرحمة" لدمار كّلي، وهي 
تضم  4 طوابق  و8 شقق تستخدم كمكاتب.
كما اس����تهدف االحت����الل اإلس����رائيلي مقر 
فضائي����ة األقصى، مكونة م����ن أربعة طوابق، 
وتس����بب القصف في تدميره بش����كل كامل، 
وألح����ق أضراًرا جزئية جس����يمة في الش����قق 
والمنازل السكنية والمحال التجارية المحيطة.

الماضي  وشن االحتالل اإلس����رائيلي االثنين 
عدوانًا ركز فيه على اس����تهداف المنش����آت 
المدني����ة بم����ا فيه����ا منازل س����كنية هدفت 
إلى إلحاق أض����رارًا مادية جس����يمة بالمحيط 
السكني لهذه المنشآت وتشريد مئات األسر.

وعلى صعيد محافظة شمال غزة، استهدفت 
ا يعود  الطائ����رات اإلس����رائيلية منزاًل س����كنّيً
ملكيت����ه للمواط����ن طلعت أبو ناج����ي، أما في 
خانيونس تعَرض منزل المواطن نصر البريم، 

المكون من ثالث طبقات، إلى دمار كّلي.

وف����ي محافظة رف����ح تعّرض من����زل المواطن 
محمد ضهير الس����تهداف إسرائيلي تسبب 

بتدمير المنزل بشكل كامل.
ولفت س����رحان إلى أن عملي����ة اإلحصاء بدأت 
منذ االثنين والثالثاء الماضيين، مشيرًا إلى أن 
طواقم وزارة األشغال تعمل في الميدان، وتم 
التواصل مع وزارة الشؤون االجتماعية وتوفير 
مستلزمات من فرش وأغطية للمتضررين، وتم 
أيًضا التواصل مع بعض المؤسس����ات لتوفير 

بدل إيجار.
وأوضح أن العمل جاٍر حتى اللحظة بحيث أبدت 
العديد من المؤسس����ات الخيرية استعدادها 

للمساهمة في عملية إغاثة المتضررين.
ودعا المجتم����ع الدولي واألمي����ن العام لألمم 
المتح����دة إلى تحرك فاعل يض����ح حًدا لتكرار 
العدوان ويحمي السكان المدنيين والمنشآت 
المدنية، والسيما أن قطاع غزة يعاني من تأخر 
في عملية إعمار ما ت����م تدميره خالل الحروب 
السابقة نتيجة للحصار المفروض على القطاع 
وعدم التزام المانحين بتعهداتهم في مؤتمر 

القاهرة عام 2014.

غزة/ االستقالل:
ن���ددت دولة جن���وب أفريقيا، أم���س األحد، 
بالعدوان اإلس���رائيلي األخير على قطاع غزة، 
مطالبة برفع الحصار عن القطاع، والمس���تمر 

منذ 12 عاًما.
وشدد سفير دولة جنوب أفريقيا لدى السلطة 
الفلسطينية، أشرف س���ليمان، على موقف 
بالده الداعم للحقوق الفلس���طينية، مجددًا 

استنكار بالده لالعتداءات األخيرة على غزة.
وأشاد س���ليمان بالجهود الدولية واإلقليمية 
المبذول���ة لرفع الحصار عن غ���زة، مؤكدًا دعم 
بالده هذه الجهود وحرصها على إنهاء معاناة 
الشعب الفلسطيني والحصار، وتحقيق وحدة 

الدولة الفلسطينية.
تصريحات سفير جنوب أفريقيا، جاءت خالل 
لقاء جمعه برئيس المكتب السياسي لحركة 
إس���ماعيل  »حماس«  اإلس���المية  المقاومة 
هنية، بحض���ور عدد من قادة الحركة والوفد 

المرافق للسفير.
وناق���ش هني���ة وس���ليمان آخ���ر التطورات 
المتعلقة بالقضية الفلسطينية عمومًا وقطاع 
غزة تحديدًا، وفق بيان لحركة »حماس« ، حيث 
رحب هني���ة ب� »المواق���ف التاريخية« لدولة 
جنوب أفريقيا تجاه القضية الفلس���طينية، 
مش���يًدا بالموقف الذي أعلنته تجاه العدوان 

اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة.
واس���تعرض الطرفان التط���ورات المتعلقة 
بملف الحص���ار والجه���ود المبذولة من أجل 
كسره وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في 

غزة.
وحذر هنية من التطورات األخيرة، موضًحا أنها 
»األخطر« وتس���تنزف القضية الفلسطينية، 
خاصة المتعلقة بالقدس وشطب حق العودة 
وقانون الهوية وبناء المس���توطنات ومحاولة 
فصل غزة عن الضفة والخطوات المتس���ارعة 

نحو التطبيع في المنطقة.

غزة/ االستقالل:
أعلن منتدى فلس���طين الدولي لإلعالم واالتصال )تواصل(، أسماء الفائزين بمسابقة "اإلبداع 

اإلعالمي من أجل فلسطين" الذي أطلقها المنتدى في وقت سابق.
وفاز بالجائزة الذهبية عن فيلم "عمواس.. استعادة الذاكرة" اإلعالمية ديمة أبو غوش، وذهبت 

الجائزة الفضية عن فيلم "بين معبرين"، الشهيد الراحل ياسر مرتجى.
وذهبت فضية أخ���رى للعبة "ليلى وظالل الحرب" لصاحبها رش���يد عبيدة، وحصل الصحفي 
معاذ حامد على جائزة الش���هيد ناجي العلي عن فيلمه "مجانين نص ليل"، وحصل س���امي 

مشتهى على جائزة شرفية عن حلقة "تذكرة إلى إسرائيل".
وشاركت مئات األعمال التي تحكي القضية الفلسطينية بأبعادها المختلفة بالمسابقة.

ورأس اللجن���ة التحكيمية صانع األفالم الوثائقية، اإلعالمي أس���عد طه، وش���ارك في اللجنة، 
المذيع الفلسطيني، جاس���م العزاوي، واإلعالمي المغربي، عبد الله أبو العوض، وخبير اإلعالم 

الرقمي، عماد موسى، والمستشارة اإلعالمية، روان الضامن.
وانطلقت الس���بت في مدينة إس���طنبول التركية فعاليات المؤتمر الثالث لمنتدى فلسطين 
الدول���ي لإلعالم والتواصل، المعروف اختصارًا ب� "تواصل" تحت ش���عار "فلس���طين تخاطب 
العالم"، بمشاركة إعالميين ونشطاء فلسطينيين وعرب وأجانب من نحو 62 بلدًا حول العالم.

وأكد رئيس منتدى "تواصل" هش���ام قاسم في تصريح له أن "مؤتمر تواصل هو فرصة للقاء 
العاملين في مجال اإلعالم على اختالف تخصصاتهم، لتبادل الخبرات وتعميق التواصل من 

أجل خدمة فلسطين وقضيتها العادلة في اإلعالم العربي والدولي".
ويش���ارك في المؤتمر نخبة م���ن اإلعالميين والكتاب ورؤس���اء الصحف ومدي���ري اإلذاعات 
ومحطات التلفزة، والمراسلين والمصورين، والفنانين، والمخرجين، باإلضافة إلى مجموعة من 

كبار المفكرين والشخصيات اإلعالمية واألكاديمية من مختلف أنحاء العالم.

غزة/ االستقالل:
قال محامي نادي األسير الفلسطيني عن األسير 
المسن صدقي حامد الزرو )60 عامًا( من محافظة 
الخليل، تفاصيل اعتداء مجموعة من الّسجانين 

عليه خالل فترة عزله في معتقل "نفحة".
وقال األس���ير الزرو: "إن أحد الضباط إضافة إلى 
أربعة س���جانين اعتدوا عليه بالض���رب المبّرح، 
بعدم���ا ادعوا أنه رمى عكازات���ه أثناء تواجدهم 
في الزنزانة، ونتيجة لالعتداء فقد ُأصيب بكسر 

في إحدى قدميه، وجروح في وجهه وجسده."
وأضاف األسير للمحامي، أنه يتعرض منذ فترة 
إل���ى تهديدات من الس���جانين، بذريعة رفضه 
الوقوف على العدد، مش���يرًا إلى أنه أوضح مرارًا 
أنه ال يس���تطيع الوقوف عل���ى العدد منذ )11( 
عامًا بس���بب وضعه الصحي، حي���ث يعاني من 
عدة مش���اكل صحية، منها مش���اكل حادة في 
العم���ود الفقري، تحرمه م���ن التنقل والوقوف 

بسهولة.

وكانت إدارة معتقل "نفحة" قد عزلت األس���ير 
الزرو على خلفي���ة رفضه الوق���وف على العدد 
بس���بب وضعه الصحي، وأنهت عزله قبل أيام، 

ونقلته مجددًا إلى األقسام العامة لألسرى.
ولفت نادي األس���ير ف���ي بيانه، إل���ى أن إدارة 
معتقل "نفحة" فرضت على األسير الزرو عقوبات 
تمثل���ت بحرمان عائلته من زيارته، عدا عن أنها 
تواصل تهديده في حال تقديمه ش���كوى على 

السجانين المعتدين.
 ُيش���ار إلى أن األس���ير الزرو معتق���ل منذ عام 

2002، وهو محكوم بالّسجن )35( عامًا.
وفي هذا اإلطار أكد نادي األس���ير الفلسطيني 
أن إدارة معتق���الت االحت���الل صع���دت م���ن 
اعتداءاتها على األسرى منذ مطلع العام الحالي 
2018، س���واء كان ذلك على يد قوات القمع، أو 
من الس���جانين، وشمل ذلك غالبية المعتقالت، 
وتس���ببت االعتداءات في أغلبها بإصابات بين 

صفوف األسرى. 

األشغال: تضرر 1252 وحدة 
سكنية بالعدوان األخير على غزة

فيلم للشهيد ياسر مرتجي 
يفوز بجائزة »تواصل الدولي«

أسير فلسطيني مسن يروي تفاصيل 
تعذيبه بمعتقل »نفحة« اإلسرائيلي

جنوب أفريقيا تندد بالعدوان 
اإلسرائيلي األخير على غزة
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ش���اءت »إسرائيل« أم أبت، فإن ما حدث خالل المواجهة 
األخيرة مع قطاع غزة، يكرس حقيقتين أساسيتين هما: 
تآكل قوة الردع »اإلس���رائيلية«، من جهة، والتأس���يس 
لمرحل���ة جديدة من »توازن الردع« فرضها فلس���طينيو 
قط���اع غزة، وأثم���رت في النهاية، تصدع���ًا في حكومة 
بنيامين نتنياه���و والتوجه نحو انتخابات تش���ريعية 

مبكرة. 
في ظل هاتي���ن الحقيقتين، كان بحر م���ن المعطيات 
وحتى االس���تراتيجيات الس���ابقة يتهاوى ويحترق مع 
نيران الصواريخ الفلس���طينية، التي اس���تخدمت، هذه 
المرة، ب���ذكاء تفوق حتى على »القب���ة الحديدية« التي 
اعترضت بطاقتها القصوى أقل من ثلث هذه الصواريخ، 
مما أتاح لفصائل المقاومة تسلم زمام المبادرة، وإطالق 
قذائفها الصاروخية بشكل مدروس بكثافة عالية على 
منطق���ة معينة واالنتقال بش���كل مت���درج نحو العمق 

»اإلس���رائيلي«، ما دف���ع االحتالل إلى واح���د من أمرين، 
إما توجي���ه ضربة قاصم���ة للقطاع األمر ال���ذي يتعذر 
بدون إرس���ال قوات بري���ة، وهو ما ال يريده بل يخش���اه 
نظرًا لكلفته العالي���ة وعدم وجود أي ضمانة لنجاحه، أو 
اس���تخدام الضربات الجوية االنتقامي���ة بكثافة وإيقاع 
أكبر خس���ائر بش���رية لفرض التراجع على الفصائل أو 
حتى االستسالم، وهو أيضًا أمر يقابله انكشاف العمق 
»اإلس���رائيلي« مع توس���يع دائرة نيران الصواريخ التي 
أصبحت أكثر دقة وأبعد مدى، لتطال المدن والتجمعات 
االس���تيطانية وحتى المطارات واألهداف العس���كرية 
واالقتصادية، ما سيعني خسائر بشرية واقتصادية قد 

ال تقوى »إسرائيل« على تحملها.
ه���ذه المع���ادالت والمعطي���ات كانت مح���ور اجتماع 
المجل���س األمني ال���وزاري المصغ���ر »الكابينت« الذي 
اس���تمر لنحو س���ت س���اعات، واتخذ ف���ي النهاية قرار 

العودة إلى التهدئة، لكن السجال الذي تخلل االجتماع، 
وفق���ًا لوس���ائل اإلع���الم »اإلس���رائيلية«، خصوصًا بين 
نتنياهو وأقطاب اليمين المتط���رف، افيجدور ليبرمان 
زعيم »إس���رائيل بيتنا« ونفتالي بيني���ت زعيم »البيت 
اليه���ودي« اختلطت في���ه مفاهيم الخوف من نش���وء 
مثل ه���ذه المعادل���ة باالنتخابات البرلماني���ة المقبلة، 
ومن يكسب أو يخس���ر في هذه االنتخابات. وعلى هذه 
الخلفية ق���دم ليبرمان الذي كان يش���غل منصب وزير 
الحرب استقالته معلنًا انسحابه من االئتالف الحكومي 
في محاولة للظهور بمظهر الرافض للتهدئة، رغم إجماع 

وسائل اإلعالم على موافقته عليها خالل االجتماع.
عل���ى الضف���ة األخ���رى، كان الفلس���طينيون يحتفلون 
باالنتصار الذي مكنهم من فرض »معادلة ردع« جديدة، 
وس���قوط ليبرمان الذي اعتبر أولى ثمرات هذا االنتصار، 
فمن جهة، باتت »إس���رائيل« تدرك معنى ضرب العمق 

والتجمعات االستيطانية فيها، ومن جهة أخرى، فجرت 
اس���تقالة ليبرمان ما كان منتظرًا أص���اًل قبل المواجهة 
األخي���رة من خالف���ات داخل حكوم���ة نتنياهو، وظهور 
إمكانية تصدعها، بعد تهديدات بينيت باالنس���حاب 
من االئت���الف الحكوم���ي إذا لم يتس���لم وزارة الحرب، 
وهو موضوع كان أصاًل س���ببًا لمش���احنات بين ليبرمان 
وبينت طوال الش���هور الماضية، ما سيدفع حتمًا باتجاه 

االنتخابات المبكرة. 
يبق���ى أن خي���ار الع���ودة إل���ى التهدئة هو األنس���ب 
لنتنياهو، الذي قال إن هناك أسبابًا سرية تدفعه لذلك، 
كي يس���تطيع ترتيب أوضاع حزبه واالس���تعداد لهذه 
االنتخابات بعد تحديد الموعد المناسب إلجرائها، لكن 
في الجانب الفلس���طيني ثمة من ي���رى أنها أعطت قوة 
دفع هائلة على طريق رفع الحصار، واألهم أنها أسست 

لمرحلة جديدة من الردع.

ال زال رئي���س الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يبذل جهودًا مضنية للحفاظ على حكومته واإلبقاء 
عليها ألطول فترة ممكنة بعد ان لمس تراجعًا كبيرًا في ش���عبيته, وشعبية حزب الليكود الصهيوني 
الذي انخفض عدد مقاعده في الكنيس���ت حسب استطالعات الرأي من 35 مقعدا إلى اقل من 29 في 
أعق���اب اإلخفاق الكبير للحكومة في عدوانها األخير على غ���زة, نتنياهو وفي محاولة أخيرة منه إلنقاذ 
ما يمكن إنقاذه يس���عى إلقناع ما يسمى بوزير المالية الصهيوني وزعيم حزب »كلنا« موشيه كحلون 
للقبول بإسناد حقيبة وزارة الدفاع لزعيم البيت اليهودي نفتالي بينت كي ال ينسحب وتنهار الحكومة, 
حيث إن كحلون هدد باالنس���حاب من الحكومة في حال إس���ناد وزارة »الدفاع« إلى بينت بعد انسحاب 
ليبرمان منها, ويس���عى نتنياهو لتقديم إغراءات جديدة لكحلون كي يقبل بتولي بينت وزارة الدفاع 
اإلسرائيلية, وفي حال عدم قبول كحلون بذلك فإن الحكومة ستنهار وسيتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة 

تسعى إليها المعارضة الصهيونية بعد تراجع شعبية الليكود واليمين المتطرف .  
نتنياهو يتخبط وتتقاذفه األمواج, وما ان يخرج من مأزق حتى يدخل في مأزق آخر أصعب من سابقه, 
لقد ظن نتنياهو ان البس���اط األحمر الذي فرش له في مسقط, وتطور عالقته مع زعماء الخليج العربي, 
ومحاوالت التطبيع التي انتقلت من الس���ر إلى العلن, والتأيي���د والدعم األمريكي الالمحدود لحكومته 
وسياساته, وحس���م ملف القدس أمريكيا لصالحه سيضمن له اس���تقرارًا داخليًا وتأييدًا شعبيًا غير 
مس���بوق, لكن هذا كله انهار تماما أمام ضربات المقاومة وبس���التها وصمودها في وجه االحتالل, هذا 
كله انهار تمامًا تحت انقاض صاروخ الس���رايا الذي هدم المنازل في عس���قالن على رؤوس ساكنيها, 
انهار أمام مش���هد الباص وهو يتطاي���ر ويتحول إلى كتلة من اللهب بفعل كورنيت القس���ام, انهار 
أمام تناثر أش���الء الجنود الصهاينة وتطايرها بفعل عملية العلم البطولية لأللوية, لقد فعلت الصورة 
فعلتها وأصابت الكيان في مقتل, ودب الرعب والخوف والفزع في صفوف اإلسرائيليين, وفقد الجيش 

الصهيوني قدرته على الردع, وأصبح هدفا سهال للمقاومين الفلسطينيين. 
إن االس���تقرار لن يتحقق له���ذا الكيان الصهيوني المجرم, وال لحكوم���ة نتنياهو المتطرفة من خالل 
نجاحات سياس���ية تحققها هنا وهناك, فدائما يجب ان يتذكر نتنياهو ان هناك شعبًا محتلة أرضه 
ومقدساته مغتصبة, ولن يتوقف نضاله وتضحياته إال بنيل حقوقه واستعادة أرضه المغتصبة وطرد 
االحتالل منها, ال يغرنكم منظر ذاك الضابط الس���لطوي الذي يقوم بإصالح س���يارتكم المعطلة وهو 
يتمرد على قرار المجلس المركزي بوقف التنس���يق األمني م���ع االحتالل, وال يغرنكم تحريض الزعماء 
الع���رب على غزة ودعوتهم لكم إلبادتها وإزالتها عن الوجود, وال يغرنكم الدعم األمريكي السياس���ي 
والعس���كري واألمني واالقتصادي الالمحدود لكم, وال صمت المجتمع الدولي عن جرائمكم ومجازركم, 
وال جبن السلطة الفلسطينية عن مواجهة سياساتكم المجحفة بحقنا, فهذه ليست انتصارات تسجل 
لصالحكم, هذه مراحل صعبة تمر بها القضية الفلسطينية, وسنتخلص منها عاجال أو آجال, فمعركتنا 

معكم أيها الصهاينة ستبقى قائمة ولن يشغلنا شيء عنكم لقد ولى زمن الهزائم وانتهى. 
ليست غزة وحدها من أربك نتنياهو وحكومته, فالضفة انتفضت في وجه االحتالل من خالل عمليات 
الطعن البطولية, ومن خالل عملية البطل اش���رف نعالوه, وانطلق أهلنا في الضفة لالشتباك مع جنود 
االحتالل على مناطق التماس, حتى ان السلطة تصدت لمسيرة في الخليل خرجت لمنطقة التماس مع 
االحت���الل لنصرة غزة والتضامن معها خالل العدوان الذي تعرضت له على يد االحتالل الصهيوني, إن 
غ���زة والضفة والقدس واألراضي المحتلة عام 48 هي كتلة جغرافية واحدة ووطن واحد وش���عب واحد 
ومصير واحد, واهم من يظن ان غزة يمكن سلخها عن بقية الوطن, واهم من يتحدث عن دولة غزة, واهم 
من يتحدث عن عزل غزة عن بقية الوطن بفك الحصار وتحسين أوضاع الناس الحياتية والمعيشية, غزة 
رأس حربة المقاومة,وهى تعرف واجبها جيدا, وستستمر في رحلة العطاء والتضحيات بال كلل أو ملل, 
حتى ينال ش���عبنا الفلسطيني حريته واستقالله على كامل أرضه الفلسطينية من نهرها إلى بحرها, 

فما ضاع حق وراءه مطالب. 

تتقاذفه األمواج 

يونس السيدتصدع حكومة نتنياهو

رأي
وثورة  المتط����ورة  التكنولوجيا  عال����م  في 
االنترن����ت باتت الصورة تلعب دورًا مركزيًا 
في تشكيل وعي الناس وتغيير مواقفهم 
خاص����ة إنها خرج����ت عن نطاق س����يطرة 
المؤسس����ات الحاكم����ة ووزارات اإلع����الم 
فبمقدور أي ش����خص التقاط صورة ثابتة 
أو متحرك����ة عبر هاتفه الخلوي ونش����رها 
على مواق����ع التواص����ل االجتماعي بحيث 
يش����اهدها م����ا ال يحص����ى م����ن أصحاب 
حس����ابات التواص����ل والذي����ن بدوره����م 
إلى  المش����اركة لتصل  يفعلون خاصي����ة 
مزيد م����ن الناس ويمكن للص����ورة نتيجة 
وقعه����ا ودالالته����ا ان تبثه����ا وس����ائل 
اإلعالم التقليدي����ة وأن تؤثر على أصحاب 
الق����رار وتغي����ر من فهمه����م وتقييمهم 
للسياس����يات والقرارات التي اتخذت في 

دوائر الحكم.
ربم����ا تك����ون الصورة ف����ي وق����ت الحرب 
والمواجه����ة العس����كرية ذات تأثير غير 
محدود يمكن ان يحس����م نتائج المعركة 
الدائ����رة ويحوله����ا في غي����ر االتجاه التي 
تج����ري في����ه وفي الص����راع م����ع االحتالل 
أضح����ت الص����ورة العبا مركزيا في حس����م 
ج����والت المواجهة المختلف����ة وكي وعي 
الع����دو وألهمية الصورة ف����ي زمن الحرب 
حرص ه����ذا العدو على الوصول إلى صورة 
النصر التي يوقف فيها الحرب في صورة 
المنتص����ر وهو اعتبر ان اغتيال الش����هيد 
وزي����ر الداخلية س����عيد صي����ام في حرب 
-2008 2009 واغتي����ال الش����هداء ق����ادة 
القس����ام الثالثة محمد أبو ش����مالة ورائد 
العط����ار ومحمد برهوم ف����ي عدوان 2018 
المش����هد األنس����ب لتوقف العدوان لكن 
صورة اقتحام المقاومة لمواقع عس����كرية 
إس����رائيلية عبر البر والبحر وقتل جنود ثم 
سقوط عش����رات الجنود على الحدود وأسر 
بعضه����م بدد ه����ذه الص����ورة وخلق وعيا 

معاكسًا لإلسرائيليين.
 ف����ي عدوان 2006 على لبنان حاول جيش 
االحتالل الوصول إلى ص����ورة النصر برفع 
العلم اإلسرائيلي في بنت جبيل في نفس 
الم����كان الذي خطب فيه الس����يد حس����ن 

نصرالل����ه بع����د االندحار اإلس����رائيلي في 
2000 من الش����ريط الحدودي وقال فيه إن 
»إس����رائيل أوهن من بيت العنكبوت« وقد 
أتت على ذلك الباحثة في مركز دراس����ات 
األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب فنينا 
شوكر في دراس����تها التي نشرتها مجلة 
المعلومات واألمن في شهر أيلول الماضي 
بعنوان )المعركة على الوعي – حرب لبنان 
الثاني����ة »2006« نموذجًا وأش����ارت فيها 
إلى ان رئي����س األركان دان حلوتس الذي 
استقال بعد نهاية الحرب طلب من قواته 
اخذ صورة النصر في بنت جبيل ولو لثوان 
معدودة وه����ي الصورة التي كلفت جيش 
االحت����الل 18 قتيال وباتت ب����ال تأثير في 
ضوء ذل����ك، وانقلبت الصورة بكمائن حزب 
الله وصورة النصر في عرض البحر وتدمير 

سفينة حربية إسرائيلية بصاروخ موجه.
في ضوء ذلك من األهمي����ة فهم الصورة 
ف����ي المواجه����ة المتتالية م����ع االحتالل 
وكانت المواجهة ال� 40 ساعة في 12 و13 
من الشهر الحالي مؤش����را إلى االنعكاس 
الواس����ع للص����ورة عل����ى نتائ����ج المعركة 
وامتداداتها وقد برزت ثالث  صور متحركة 
)فيديو( حسمت النتيجة لصالح المقاومة 
وه����ي ص����اروخ جحيم عس����قالن وصاروخ 
الكورنيت وكمين العلم، والتي لعبت دورا 
حاس����ما في إجبار العدو على وقف عدوانه 
فمش����اهد الصورايخ الجديدة التي ضربت 
عس����قالن أحدثت تحوال اس����تراتيجيا في 

التصدي لعدوان االحتالل من جهة:
أوال: الدمار الكبير الذي أوقعه في عسقالن.

ثانيا: إيقاع عشرات اإلصابات بين المستوطنين 
بجراح متفاوتة بجانب قتيل واحد.

الحديدية  القبة  ثالثا:نجاحه في تخط����ي 
التي لم تستطع إسقاطه.

رابعا: إطالقه بش����كل متزامن إلى عسقالن 
)أربعة دفعة واحدة(.

بي����ن  وخوف����ًا  رعب����ًا  أح����دث  خامس����ا: 
المستوطنين ليس حين سقوطه بل قبل 

ذلك بصوته القوي.
سادس����ا: رس����خ نتيجة لكل ذلك معادلة 
توازن الردع وكان س����ببا أساس����يا في قرار 

االحتالل وقف إطالق النار.
س����ابعا: أعاد حس����ابات االحتالل ففي 5١ 
يوما من عدوان 2٠١4 مقارنة ب 40 ساعة 
أطل����ق خاللها 5٠٠ صاروخ وهي عش����ر ما 

أطلق في عدوان 2٠١4. 
أخيرا: إدراك العدو أن المقاومة طورت من 
أدواته����ا ولم تفصح عنه����ا، وفي النهاية 
كانت النتيج����ة وقف العدوان رغم األرقام 
التي نش����رت في اإلعالم اإلس����رائيلي عن 
حجم الدمار الذي أوقعه الصاروخ الجديد .

ص����اروخ  كان  الس����ياق  نف����س  وف����ي 
»الكورني����ت« ال����ذي دم����ر واح����رق حافلة 
للجنود اإلس����رائيليين ووثقت����ه المقاومة 
بج����راح  جندي����ًا  وأص����اب  بكاميراته����ا 
خطيرة محط نقاش واس����ع في األوس����اط 
اإلس����رائيلية في ظل وجود عدد كبير من 
الجنود قرب الحافل����ة وان المقاومة كانت 
ق����ادرة على اس����تهدافهم م����ا خلق عامال 
حاس����مًا ثانيًا في التأثير عل����ى معركة ال� 
40 ساعة ويمكن القول: ان صور الصاروخ 
الجديد و »الكورنيت« كونا صورة االنتصار 
الذي حققته المقاومة بجانب نش����ر صور 
كمي����ن العل����م الملغم وال����ذي وقع خالل 
قبل أربعة أش����هر، لتصل رسائل المقاومة 
لالحت����الل بأنه����ا تمتل����ك م����ن األدوات 
والوس����ائل ما تس����تطيع به تغيير مسار 

المعركة وهزيمته.
ت����زداد أهمي����ة الص����ورة باس����تمرار م����ع 
السهولة التي يجري بها التقاطها ونقلها 
لكل مكان ويمكن لصورة واحدة ان تحسم 
أي معرك����ة وتعيد التفكي����ر مجددا لدى 
العدو بجدوى أي عدوان وكانت مواجهة ال� 
40 س����اعة نموذجا واضحا لذلك، ومن هنا 
فإن الكاميرا المقاتلة باتت جنديا حاس����ما 
في المعركة بجانب المقاتل الذي يحملها 
واآلخر الذي يخ����وض المعركة، فمصاحبة 
الكاميرا للمقاتل أضحت في القرن الواحد 
والعشرين سالحا اس����تراتيجيا ال يحسم 
فقط المعركة بل يرسم من جديد الخارطة 
السياسية وموازين القوى وعامال قويا في 
التفاف الن����اس حول المقاوم����ة وتجديد 

ثقتهم  بها باستمرار.

الكاميرا المقاتلة جندي يحسم المعركة !
عامر خليل 
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رام الله/ االستقالل
أفصح���ت اإلدارة العام���ة لحماي���ة 
المس���تهلك ف���ي وزارة االقتص���اد 
قي���ام طواقمها  األحد، عن  الوطني 
وبالتعاون مع لجان الس���المة العامة 
بضبط  الش���مالية،  المحافظات  في 
قرابة 96 طنًا من المنتجات والسلع 
الغذائي���ة الت���ي تش���كل أغلبه���ا 
منتج���ات غير وطني���ة، وذلك خالل 

شهر تشرين أول الماضي.
وأفاد التقرير الش���هري بأن اإلدارة 
العام���ة أحال���ت 53 تاج���رًا للنيابة 
العام���ة، وذل���ك لعدم إش���هارهم 
التجارية،  الس���لع  عل���ى  األس���عار 
وااللت���زام بالقوانين الفلس���طينية 
المحافظات  ف���ي  به���ا  المعم���ول 
الش���مالية، حي���ث يأت���ي ذلك في 
ب�363 جولة  الطواق���م  أعقاب قيام 
تفتيش���ية صباحية ومسائية على 
الش���مالية،  المحافظ���ات  أس���واق 
ت���م خالله���ا زي���ارة 2159 مح���اًل 
تجاريًا ومنش���أة صناعية، وجد من 
بينه���ا 178محاًل مخالف���ًا للقوانين 

الفلسطينية المعمول بها.
وأشار التقرير إنه تم خالل الجوالت 
الميدانية توجيه 54  التفتيش���ية 

إخطارًا واس���تدعاء بحق المخالفين، 
الطواق���م  تعامل���ت  حي���ن  ف���ي 
الميداني���ة م���ع 55 ش���كوى وردت 
عب���ر الخط المباش���ر 129 وهواتف 

المديريات الفرعية.
ال���وزارة  أكدت  أخ���رى  ناحي���ة  من 
أنها بصدد اعتم���اد خطتها لضبط 
وتنظي���م الس���وق الداخل���ي للعام 

2019، الت���ي تأت���ي انس���جامًا مع 
الخطة االس���تراتيجية االقتصادية، 
وأجندة السياس���ات الوطنية وخطة 

الحكومة " المواطن أواًل".
لحماي���ة  العام���ة  اإلدارة  وبين���ت 
المس���تهلك ف���ي وزارة االقتص���اد 
الوطني أن الخطة تش���مل مجموعة 
م���ن المح���ددات والنش���اطات، من 

ضمنها مواصل���ة العمل على حظر 
المس���توطنات،  منتجات  ومكافحة 
تعزيز الشراكة وتنظيم األدوار بين 
الجهات الرقابية، وتكثيف الجوالت 
التفتيشية والرقابية، باإلضافة إلى 
عقد المزيد من الندوات التثقيفية 
واإلرشادية، ودور حماية المستهلك 

في دعم المنتج الوطني.

»االقتصاد« تكشف عن خطة ضبط السوق للعام 2019

رام الله/ االستقالل
دعا عض���و اللجن���ة المركزية لحركة فت���ح محمد اش���تية، المفوض 
السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان زيد رعد الحسين، بنشر سجل 
الش���ركات الدولية التي تتعامل مع المس���توطنات اإلسرائيلية قبل 

مغادرة منصبه.
وأضاف اش���تية، في بيان صحفي، أمس األحد، أن مؤسسات األمم المتحدة 
يجب أن تس���اهم بفضح من يدعم االستيطان اإلس���رائيلي سواء من خالل 
تقديم تبرعات للمستوطنات أو االس���تثمار والتعامل معها تجاريا، بكشف 

معلوماتهم وتعريضهم للمساءلة.
وأكد أن نش���ر س���جل داعمي االستيطان والمس���تثمرين في المستوطنات، 
خط���وة باتجاه تطبيق قرار محكمة العدل الدولية منذ 13 عاما القاضي بعدم 
شرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجوالن، 

وبضرورة اتخاذ موقف منها.
وكانت المفوضية العليا لحقوق اإلنس���ان التابعة لألمم المتحدة، قد كشفت 
مطلع العام الحالي عن رصد 206 ش���ركات تربطها صالت عمل ب�مستوطنات 
إس���رائيلية في الضفة الغربية، وتلعب دورًا رئيسيًا في دعم إنشاء وصيانة 

وتوسعة المستوطنات.
ويغادر المفوض الس���امي لحقوق اإلنس���ان في األمم المتحدة األمير زيد بن 
رع���د منصبه بعد أربع س���نوات من توليه من���ذ 2014، واجه خاللها تحديات 

جسيمة كأول عربي ومسلم يتولى هذا الموقع.

اشتية يدعو مفوض حقوق 
اإلنسان لنشر سجل الشركات 
الداعمة والعاملة في المستوطنات

رام الله/ االستقالل:
بح���ث رئيس الوزراء رامي الحمد الل���ه أمس األحد، مع المجلس التنس���يقي للقطاع الخاص، 
س���بل تعزيز التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخ���اص، للنهوض باالقتصاد الوطني 

وتطويره.
واطل���ع الحمد الله أعضاء المجلس على األوضاع السياس���ية واالقتصادية، إضافة إلى الوضع 

المالي، في ظل انخفاض الدعم الخارجي، ومساعي الحكومة في التغلب على هذه األزمة.
كما استعرض رئيس الوزراء أهم المراحل التي مر بها قانون الضمان االجتماعي والتحضيرات 
الجارية للبدء بتنفيذه حس���ب اآللية التي أقرها مجل���س الوزراء، مجددًا تأكيده تنفيذ كل ما 
س���يتم االتفاق علي���ه من تعديل ألي بند بأث���ر رجعي، من خالل الحوار الج���اري بين اللجنة 

الوزارية وكافة األطراف.
وأكد الحمد الله على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وضرورة فتح الحوار 
بي���ن القطاعين في كافة المجاالت، مش���يًرا إلى أن الحكومة بصدد اس���تحداث وحدة خاصة 

بمتابعة القطاع الخاص وجميع قضاياه.

الحمد الله يبحث مع القطاع 
الخاص تعزيز التعاون

االستقالل/ وكاالت:
اس����تضافت مدين����ة األقص����ر التاريخية 
بصعيد مصر، أمس األحد، مؤتمرًا ينظمه 
بمش����اركة  العرب،  المس����تثمرات  اتحاد 
وفود نسائية بجانب عدد من رجال أعمال 

من 23 دولة عربية وأجنبية .
ويتناول المؤتمر، الذي يستمر على مدار 
أربعة أيام، سبل تحقيق التعاون العربي 
األفريقي والدولي في مجاالت االستثمار 
وبناء اإلنسان في افريقيا وبلدان المنطقة.
وقال���ت ه���دى يس���ى، رئيس���ة اتحاد 
ف���ي تصريحات  العرب،  المس���تثمرات 

صحفي���ة، إن قائم���ة المش���اركين في 
أعم���ال المؤتم���ر، الذى يق���ام بالتعاون 
مع عدد م���ن المنظم���ات بينها جمعية 
واالتحاد  للتنمي���ة،  األعم���ال  س���يدات 
العام للجمعيات والمؤسس���ات األهلية، 
تضم  الصناعيين،  المستثمرين  ونقابة 
السعودية واإلمارات والكويت والبحرين 
وس���لطنة  والجزائر  والمغ���رب  وتونس 
عم���ان واليم���ن وليبي���ا ولبن���ان وكوريا 
الجنوبي���ة وبلجي���كا والتفيا والس���ويد 
وكينيا وايرلن���دا ونيجيريا وغانا وتوجو 

وليبريا، بجانب مصر .

وأش����ارت إل����ى أن المؤتم����ر يق����ام على 
هامشه معرض لمنتجات من المؤسسات 
المش����اركة، ويه����دف إل����ى العمل على 
تحقيق التنمية المستدامة ببلدان القارة 

السمراء.
وقالت يس����ي: إن المؤتمر يشهد توقيع 
عدد م����ن اتفاقيات التع����اون بين اتحاد 
أخرى  العرب، ومنظم����ات  المس����تثمرات 
عربي����ة ودولية بهدف تفعي����ل التعاون 
بمستويات  والنهوض  األفريقي،  العربي 
الطالب والدارس����ين في المجاالت الفنية 

مثل التعليم الفندقي.

سيدات أعمال من 23 دولة يبحثن باألقصر 
المصرية أوجه االستثمار في أفريقيا

االستقالل/ وكاالت:
أك���د نائب الرئيس األميرك���ي، مايك بينس، أمس 
األحد، أن الواليات المتح���دة لن تتراجع في نزاعها 
التج���اري مع الصي���ن، وربما تزيد م���ن تعريفاتها 
الجمركية إلى المثلين إذا لم تخضع بكين للمطالب 

األميركية.
ووجه بن���س، في كلم���ة اتس���مت بالصراحة أمام 
اجتماع قمة منتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا 
والمحي���ط الهادي )أبك( في باب���وا غينيا الجديدة، 
)وج���ه( تحذيرًا للصين بش���أن التج���ارة واألمن في 

المنطقة.
ومن المرتقب أال يالقي هذا التحذير الصارم ترحيبًا 
في األس���واق المالية الت���ي كانت تأم���ل بحدوث 
تحس���ن في النزاع الصيني األميرك���ي، وربما حتى 
التوصل التف���اق من نوع ما خ���الل اجتماع تعقده 

مجموعة العشرين في األرجنتين في وقت الحق من 
الشهر الجاري.

ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب الذي 
ال يش���ارك في اجتماع "أبك" م���ع الرئيس الصيني 

شي جين بينغ في األرجنتين.
وتناق���ض تحذير بن���س مع تصريح���ات أدلى بها 
ترام���ب، يوم الجمعة، عندما ق���ال: إنه قد ال يفرض 
تعريفات أخرى بعد أن أرسلت الصين إلى الواليات 
المتحدة قائمة باإلجراءات التي تبدي اس���تعدادًا 

التخاذها لحل التوترات التجارية.
وهاجم بنس أيضًا ما وصفها ب�"األطماع" اإلقليمية 
للصين في المحيط الهادي؛ الس���يما مبادرة الحزام 
والطريق لتعزيز الصالت البرية والبحرية بين آس���يا 
وأفريقيا وأوروبا باستثمارات تبلغ مليارات الدوالرات 

في البنية األساسية.

االستقالل/ وكاالت:
واصلت الس���عودية زيادة اس���تثماراتها بالسندات 
األميركية للش���هر الثامن عل���ى التوالي لتصل إلى 
176.1 ملي���ار دوالر بنهاية ش���هر س���بتمبر/أيلول 
الماض���ي، بارتفاع يناهز %4 مقارنة بالش���هر الذي 

قبله.
وأف���ادت تقارير صحفية س���عودية أمس األحد، بأن 
الرياض اش���ترت 6.6 مليارات دوالر من أدوات الدين 
األميركية خالل ش���هر سبتمبر/أيلول الماضي فقط، 
واس���تندت هذه التقارير إلى بيانات لوزارة الخزانة 

األميركية.
وأش���ارت التقاري���ر إل���ى أن رصيد الس���عودية في 
س���بتمبر/أيلول الماضي هو األعلى على اإلطالق، منذ 
بدأت وزارة الخزانة األميركي���ة اإلعالن عن تفاصيل 

المستثمرين في سنداتها في مارس/آذار 2015.

واشترت الرياض سندات أميركية بقيمة تناهز 29 
مليار دوالر خالل األشهر التس���عة األولى من العام 

الجاري.
وحافظت الس���عودية -للش���هر الراب���ع تواليا- على 
المركز العاش���ر عالميًا بين أكبر المس���تثمرين في 
الس���ندات األميركي���ة، في حين ج���اءت الصين أوال 
برصي���د 1.15 تريليون دوالر، والياب���ان ثانيا ب�1.03 

تريليون دوالر.
وي���رى محلل���ون أن حي���ازة الس���عودية لمزي���د من 
الس���ندات األميركية يعكس خضوع المملكة ألوامر 
الرئيس األميركي دونالد ترامب الذي طالب الرياض 

في أكثر من مناسبة بالدفع مقابل حمايتها.
ولم يس���تبعد هؤالء أن يوظف ترام���ب ورقة مقتل 
الصحفي السعودية جمال خاشقجي لزيادة ضغطه 

على الرياض لدفع المزيد.

نائب ترامب يتوعد الصين بمزيد
 من الرسوم »إذا لم تخضع«

176 مليار دوالر استثمارات 
سعودية بالسندات األميركية
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االستقالل/ وكاالت:
كش���فت صحيفة نيويورك تايمز األميركية  أمس 
األحد، أن "كريستين فونتين روز" مسؤولة السياسة 
األميركي���ة تجاه الس���عودية في البي���ت األبيض، 
قدمت اس���تقالتها الجمعة، في مؤشر على احتمال 
وجود شرخ داخل إدارة الرئيس دونالد ترمب بشأن 
الرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وضغط���ت "روز" باتج���اه فرض إج���راءات قوية ضد 
الحكوم���ة الس���عودية، حيث زارت الري���اض مؤخرًا 
لبحث عدد من العقوبات التي فرضتها واشنطن في 
األيام الماضية على 17 مس���ؤوال سعوديًا متهمين 
بالتورط في اغتيال خاش���قجي، بحس���ب مصدرين 

مطلعين.
كما دفع���ت "روز" باتجاه إضافة س���عود القحطاني 
-المستش���ار الس���ابق لولي العهد الس���عودي-إلى 

قائمة العقوبات، وهو ما حدث بالفعل.
وكان الرئيس األميركي ق���ال أمس األحد: إن إدارته 
س���تحدد في اليومين القادمين من قتل خاشقجي، 

واصفًا تقييم وكال���ة المخابرات المركزية األميركية 
)س���ي آي أي( ال���ذي ينحى باللوم عل���ى ولي العهد 
السعودي األمير محمد بن سلمان، ويحمله مسؤولية 
قتل خاشقجي؛ بأنه "س���ابق ألوانه جدا"، ولكنه عاد 
فقال: إن النتيجة التي توصلت إليها "س���ي آي أي" 

ممكنة.
وقالت نيويورك تايمز: إن ظروف اس���تقالة فونتين 
روز -الت���ي عينت ف���ي م���ارس/آذار الماضي-تبقى 
غامض���ة، وإن من غير الواضح م���ا إذا كان تبنيها لرد 
متش���دد على مقتل خاش���قجي قد أغضب البعض 
داخل البيت األبيض، غير أن مصادر ذكرت للصحيفة 
أن المس���ؤولة دخلت لدى عودته���ا من الرياض في 
خ���الف مع رؤس���ائها في مجلس األم���ن القومي، إذ 

كانت تشغل مديرة منطقة الخليج داخل المجلس.
ونقلت الصحيفة األميركي���ة أن ممثاًل عن المجلس 
رفض التعليق على استقالة فونتين روز، كما لم ترد 
األخيرة على رس���ائل الصحيفة لتوضيح مالبس���ات 

استقالتها.

االستقالل/ وكاالت:
أصي���ب أكث���ر م���ن 400 ش���خص 
بج���روح 14 منهم في ح���ال الخطر، 
"السترات  نظمتها  تظاهرات  خالل 
الصفراء" في فرنسا أمس، احتجاجًا 

على رفع أسعار الوقود.
ضعف  تشكل  الجديدة  والحصيلة 
التي أعلن عنها الس���بت، بعد ليلة 
"مضطرب���ة" في 87 موقعا في أرجاء 
الطرق  أغل���ق محتجون  البالد حيث 
تعبيرا ع���ن غضبهم ازاء سلس���لة 
زيادات في ضريب���ة الوقود وكذلك 
ايمانويل  الرئي���س  على سياس���ة 
الجرحى  ماكرون. وتتضمن حصيلة 
البالغة 409 اش���خاص، 28 عنصرا 
من الش���رطة والش���رطة العسكرية 

وجهاز اإلطفاء.
وأفاد كاس���تانيه رادي���و "ار تي ال" 
أّن 288 ألف ش���خص ش���اركوا في 
احتجاج���ات الس���بت ف���ي 2,034 
موقعا في ارجاء البالد، مش���يرا إلى 
أن نح���و 3,500 ش���خص ظلوا في 

الشوارع طيلة الليل.
الشرطة 282 متظاهرًا،  واستجوبت 
بينهم 73 شخصا اثناء الليل، أودع 

157 منهم قيد الحجز االحتياطي.
ويحت���ج ه���ؤالء على زيادة س���عر 

الوق���ود وفرض رس���وم عليها على 
ش���كل ضريبة بيئي���ة، وأيضا ضد 
السياس���ة "الظالمة" للحكومة التي 

تمس بالقدرة الشرائية.
محاول���ة  م���ع  ازداد  التوت���ر  وكان 

تجاوز تجمعات  الس���ائقين  بعض 
تحاول  امرأة  وأصيب���ت  المحتجين، 
بالهلع  للطبي���ب  ابنته���ا  إيص���ال 
لتصدم امرأة )63 عاما( ما أسفر عن 

وفاتها.

فرنسا: أكثر من 400 جريح في
 احتجاجات ضد رفع أسعار الوقود

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت القاهرة، أمس األحد، أنها اتفقت مع أديس أبابا على إجراء مباحثات 
خالل األس���بوعين المقبلين للتوافق بش���أن النقاط الت���ي لم يتم االتفاق 

عليها بشأن حقوقها المائية.
ج���اء ذلك في تصريح���ات لرئي���س وزراء مصر، مصطف���ى مدبولي، عقب 
لقائه نظيره اإلثيوبي، أبي أحمد، على هامش مش���اركة المسؤول المصري 
الحالية في الدورة االس���تثنائية الحادية عش���رة لمؤتمر قمة رؤساء الدول 

والحكومات لالتحاد اإلفريقي المنعقدة بأديس أبابا.
ووف���ق التصريح���ات التي نقلتها وكال���ة األنباء المصرية الرس���مية، قال 
مدبولي، إن أبي أحمد، »أكد حرصه الش���خصي عل���ى حقوق مصر في نهر 

النيل وجميع الدول اإلفريقية الشقيقة المرتبطة بالنيل«.
وأوضح المس���ؤول المصري أنه »ت���م االتفاق أيضا خ���الل االجتماع الذي 
جمعهم���ا أمس األحد عل���ى بدء المباحث���ات الثنائية خالل األس���بوعين 
المقبلين بش���أن التواف���ق على النقاط التي لم يت���م االتفاق عليها«، دون 

تفاصيل أكثر.
وتش���هد اجتماعات مصر والسودان وإثيوبيا بشأن الدراسات الفنية لبناء 
س���د النهضة، تعث���رًا الفتًا منذ فترة، في التوصل إل���ى حل يرضي الدول 

الثالث.
وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد )تحت اإلنشاء( سلبًا على تدفق 
حصتها الس���نوية من نهر الني���ل )55 مليار متر مكع���ب(، مصدر المياه 

الرئيسي لمصر.

مباحثات »خالل أسبوعين« بين مصر 
وإثيوبيا للتوافق حول نقاط خالفية

االستقالل/ وكاالت:
اختت����م المؤتم����ر الق����اري الراب����ع التح����اد الجالي����ات 
والمؤسس����ات الفعاليات الفلسطينية في أوروبا دورته 
التي انطلقت تحت شعار »دعم مسيرات العودة وكسر 

الحصار«.
واتفق المؤتمرون في اختتامه السبت على خطة العمل 
للمرحلة القادمة، جاء فيها: دع����م القادمين الجدد إلى 
أوروب����ا وتقديم الع����ون لهم بما ينعك����س إيجابًا على 

خدمة القضية الفلسطينية.
وأكدوا على تطوي����ر برامج االتحاد الس����تقطاب الجيل 

الجديد لالنخراط في العمل الوطني.
واتف����ق المؤتم����رون عل����ى العم����ل عل����ى االندماج في 
المجتمعات األوروبية بش����كل يضم����ن المحافظة على 
الهوية الوطنية ويعزز دور الجاليات ورفع مكانتها في 

كافة مجاالت الحياة.
كما أكدوا على العمل على إيجاد صيغة تنسيقية لعمل 
الجالي����ات على الس����احة األوروبية بش����كل ديمقراطي 

وبالتساوي بين جميع االتحادات المتواجدة.

وأوصوا بضرورة انجاز مسح احصائي لعدد أفراد الجالية 
الفلس����طينية في أوروبا وأماك����ن تواجدهم وفئاتهم 

االجتماعية.
كم����ا اتفق المش����اركون على تفعي����ل العمل من خالل 
وس����ائل التواص����ل االجتماع����ي لتصبح أح����د مصادر 
المعلومات والتنسيق ونقل التجارب ومخاطبة الجاليات 
من خاللها، ودعم الهبة الشعبية الفلسطينية لتتحول 
إلى انتفاضة شعبية شاملة ينخرط فيها أبناء الشعب 

كافة.
وش����ددوا على فضح الممارس����ات العنصرية والفاشية 
اإلسرائيلية تجاه أبناء الش����عب الفلسطيني، ومطالبة 
ال����رأي العام األوروبي بدعم قضيتن����ا العادلة والضغط 

على الحكومات األوروبية من أجل ذلك.
ونوهوا إلى االنخراط في المؤسس����ات األوروبية القائمة 
للمطالبة بمقاطعة "إس����رائيل" وس����حب االستثمارات 

األوروبية من المستوطنات.
وق����د حض����ر المؤتمر 70 مش����اركًا مثلوا 42 مؤسس����ة 

واتحادًا من 17 دولة أوروبية.

مؤتمر الجاليات بأوروبا يختتم أعماله 
بجملة خطوات لدعم الهوية الفلسطينية

واشنطن: استقالة »غامضة« لمسؤولة 
أميركية مكلفة بملف السعودية

االستقالل/ وكاالت:
قال مصدر أمني: إن ش���خصين قت���ال وأصيب 17 آخرون 
بج���روح، األحد، إثر تفجير س���يارة مفخخة وس���ط مدينة 

تكريت مركز محافظة صالح الدين شمالي العراق.
وأوضح المالزم في ش���رطة صالح الدين نعمان الجبوري، 
ل�"األناضول"، أن "سيارة مفخخة مركونة إلى جانب الطريق 

تم تفجيرها في شارع األطباء وسط مدينة تكريت".
وأض���اف الجبوري أن التفجير أوق���ع قتيلين و17 جريحًا، 

مرجحا أن يكون الضحايا من المدنيين.
وأش���ار ضابط الش���رطة إلى أن قوات األمن طوقت مكان 

التفجير وبدأت بالتحقيق في الحادث.

ولم تتبن أية جهة مس���ؤوليتها عن التفجير على الفور، 
لكن الجب���وري وجه أصابع االتهام إلى مس���لحي تنظيم 
"داع���ش" اإلرهابي. وبعد أكثر من 3 س���نوات، وبدعم من 
التحالف الدولي بقيادة الوالي���ات المتحدة، أعلن العراق 
في ديسمبر/كانون األول الماضي استعادة كامل أراضيه 
من قبضة "داعش"، الذي كان يس���يطر على ثلث مساحة 

البالد.
وال ي���زال التنظيم يحتفظ بخاليا نائمة متوزعة في أرجاء 
البالد، وعاد تدريجًيا ألس���لوبه القديم في ش���ن هجمات 
خاطف���ة على طريقة حرب العصاب���ات التي كان يتبعها 

قبل 2014.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن الكرملين أمس األح����د، أن التحضير للقاء الرئيس 
الروس����ي، فالديمير بوتين ونظي����ره األمريكي، دونالد 
ترام����ب، على هام����ش قم����ة مجموعة العش����رين في 

األرجنتين سيبدأ قريبا على مستوى الخبراء.
وفي تصريح لقناة »روسيا 1« التلفزيونية الروسية، قال 
مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أمس األحد: 
»سنبدأ نحن الخبراء قريبا االس����تعدادات لبلورة أجندة 

)اللقاء( والمعايير الزمنية )له(«.
وذكر المس����ؤول بأن الرئيس����ين أكدا نيتهما عقد لقاء 
في عاصمة األرجنتين، وأن ترامب قال وهو يودع بوتين 

أثناء مش����اركتهما ف����ي فعاليات االحتف����ال بالذكرى 
المئوي����ة لنهاية الحرب العالمي����ة االولى، التي أقيمت 
في باريس في 11 تش����رين ثان/نوفمبر: »إذن إلى اللقاء 
في بوينس آيرس«، وأن الرئيس الروس����ي أكد موافقته 

على ذلك.
وعق����د اللقاء الرس����مي الكامل الوحيد بين الرئيس����ين 
الروس����ي واألمريك����ي ف����ي تموز/يولي����و الماضي، في 
العاصمة الفنلندية هلسنكي، ومع أن ترامب أعلن بعد 
ذل����ك رغبته بعقد لقاء جديد مع بوتين، إال أن إدارته لم 
تب����ادر بعد ذلك باتخاذ أي إجراءات أو اتصاالت لترتيب 

لقاء جديد بين الرئيسين.

قتيالن و17 جريحًا في تفجير سيارة 
مفخخة وسط تكريت العراقية

الكرملين: التحضير لقمة 
بوتين وترامب في األرجنتين
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الموافق���ة الس���ريعة إلس���رائيل عل���ى 
االس���تجابة لطلب الوسطاء بوقف إطالق 
الن���ار، بعد ض���رب حافلة نق���ل الجنود 
بص���اروخ الكورني���ت، وإط���الق قرابة ال� 
500 قذيف���ة وصاروخ، وإلحاق خس���ائر 
بش���رية ومادية بمدينة عسقالن، وبعد 
تهديدات ومداوالت على مدار س���اعات 
طويلة استغرقها أطول اجتماع كابينت؛ 
كّل ذل���ك جع���ل موافقتهم الس���ريعة 
وكأنها لغز يخفي شيًئا أو مخطًطا كبيًرا، 
فالكثي���ر م���ن اإلس���رائيليين ُصدم من 
القرار، وبعض السياسيين اإلسرائيليين 
والكتاب ح���اول أن يرّوج أن القرار يخفي 
أس���راًرا ال يمكن تداولها والتصريح بها 
للعام���ة، أم���ا الجمهور في قط���اع غزة - 
الذي يبدو أنه لم يكن يتوقع ردة الفعل 
اإلس���رائيلية، التي اعتبره���ا ضعيفة - 
فقدر بأن ثمة ش���يًئا مريًبا، وأن االحتالل 

يخطط لعمل غادر كبير.
نتنياهو شخصًيا )الذي قّدر بأن ليبرمان 
س���يعلن اس���تقالته في الي���وم التالي( 
س���ارع إلى حضور مراس���م إحياء ذكرى 
وفاة بن غورين، واستغل المنصة ليقّدم 
خطاًبا "بن غوريوني" يش���رح به أس���باب 
قب���ول وقف إط���الق النار، وف���ي خطابه 
اجتهد كثيًرا ليقن���ع الجمهور بأن ثمة 
أسبابًا خفية ال يس���تطيع أن يخبره بها، 
وعندم���ا تتضح للجمهور س���يعرف أن 
ق���راره كان صائًبا ومحًقا، وأن إس���رائيل 
قوي���ة ولديها جي���ش ق���وي، وأن على 
رئيس الحكومة ف���ي مرحلة الطوارئ أن 
القرارات  وليس  الصائبة  القرارات  يتخذ 
الشعبوية، حتى لو كان ذلك على حساب 

مصالحه االنتخابية، وتقمص شخصيات 
بعض العرب في قوله بأنهم س���يردون 
اللذْين ستحددهما  والمكان،  الزمان  في 

مصلحة إسرائيل.
كبي���ر معلق���ي القن���اة الثاني���ة امنون 
ابراموفيتش ش���رح لمشاهديه هو اآلخر 
أن ثمة ثالثة أس���باب - لن يعلن عنها - 
منعت إسرائيل من التصعيد، وحذر من 
أن التصعيد س���يحدث ربما بين شهري 
ماي���و ويونيو م���ن العام الق���ادم. كتاب 
آخرون كتبوا ف���ي هذا االتجاه التحليلي، 
ف���ي محاولة للتغطية عل���ى ما يمكن أن 

يوصف به العجز اإلسرائيلي.
بتقديرن���ا في أطلس؛ نع���م، هناك لغز، 
وُي���راد له أن يظل س���ًرا أو غي���ر مصرح 
ومعترف به رسمًيا، وقد تحدثنا عنه في 
السابق، وقبل العودة لتحليله وتفكيكه، 
البّد من اس���تكمال اقتباس���اتهم ألنها 

تعتبر شهادات حية ويعتد بها.
فلو ان االحتالل لدية خطط، واس���تجابته 
لوق���ف إطالق النار كانت ألس���باب قوية 
)مثال انش���غاله بملفات وقضايا ساخنة 
ومؤث���رة( أو ألن لدي���ه ق���رار بخطة أكثر 
إحكاًم���ا؛ ألم يك���ن وزير األم���ن ليبرمان 
مطلًع���ا عليه���ا؟! وإن كان األم���ر كذلك، 
فكيف يس���تقيل في مرحلة حساسة؟! 
وقد س���ئل ليبرمان عن ذلك، واتهم بأنه 
يتس���بب بتفكيك الحكوم���ة في لحظة 
حرج���ة وهام���ة، فرّد ب���أن كل ذلك كالم 
فاضي )كش���كوش(، وأن الس���بب هو أن 
الكابينت  نتنياهو ضعي���ف، وأن ق���رار 
هو "إذعان لإلره���اب"؛ وهو ما أكده أيًضا 
- بش���كل أو بآخر - بيني���ت، رئيس حزب 

"البيت اليهودي".
التعاون اإلقليمي تس���احي  لكن وزي���ر 
هنيغبي، وهو أحد الش���خصيات القوية 
"الليك���ود" والمقربة م���ن نتنياهو،  في 
صرح في لقاء إذاعي بأن التصعيد يعني 
قصف تل أبيب بالصواريخ، ويعني شلل 
العاصم���ة االقتصادية وش���لل مطار بن 
غوريون، وأن الدخول إلى جباليا سيكلفنا 
خمسمائة قتيل، وأن ما تقوم به المقاومة 
من قصف لبلدات الجنوب ال يزال قصًفا 
ورد فع���ل معت���دل، وأن إس���رائيل هي 
الت���ي ب���ادرت وخرقت التهدئ���ة بعمل 
أدى لمقتل سبعة فلسطينيين. حديث 
هنيغبي ال���ذي أدين بق���وة من رئيس 
واعتذر  ريغ���ف،  الحكومة حت���ى ميري 
عن���ه هنيغبي الحًقا؛ يحم���ُل الكثير من 
الحقيقة الت���ي يحاول االحتالل إخفاءها 
عميًقا، وبش���هادة بعض السياس���يين 
والكت���اب، فإن حدي���ث هنيغبي ترجم 
روح النقاش الذي يدور داخل الكابينت، 
وه���و أيًضا م���ا يقوله الجن���رال ورئيس 
أنه���م يفضلون  ايزنك���وت من  األركان 
المظاهرات وإحراق الكاوتشوك من قبل 
المس���توطنين احتجاًجا، على السير في 

جنازات الجنود.
القطاع يقف  اللغز اإلس���رائيلي تج���اه 
على قدمْين: قدم سياس���ية وقدم أمنية 
نتنياهو يتمسك  عسكرية؛ فسياس���ًيا 
بش���كل قوي جًدا بمشروع فصل القطاع 
سياسًيا وجغرافًيا عن الضفة، وإسرائيل 
منذ وقت تبحث للقطاع عن مش���تٍر )كما 
قال األمين العام السابق لحركة الجهاد 
رمض���ان ش���لح(، وه���ي مس���تعدة ألن 

تقدم الكثير في س���بيل ذلك. سياس���ة 
نتنياهو هذه - غي���ر المعلنة - انتقدها 
باراك وليفن���ي، واعتبراه���ا أصل غياب 
تجاه  السياس���ي  الح���ل  اس���تراتيجية 
القطاع، وس���بب بقائه مشكلة ومعضلة 

دائمة غير قابلة للحسم.
وق���د كتب عن ذلك س���يفر بلوتس���كر 
"عندما تنكشف في المستقبل الوثائق 
عن المداوالت الداخلية في قيادة الحكم 
عندنا، ستظهر منها صورة إعطاء أولوية 
لسياس���ة فرق تضعف: استعداد لدفع 
ثم���ن المواجه���ات في الجن���وب مقابل 
االنقسام الفلسطيني بين الضفة وغزة، 
ابت���داء م���ن 2009 س���محت حكومات 
إس���رائيل لحماس بأن تتثبت كصاحبة 
الس���يادة في القطاع، على أمل خفي بأن 
الفلسطينية  األمة  تقس���م س���يطرتها 
لألبد؛ وبذلك تشطب عن جدول األعمال 
المطالبة بالدول���ة ". وكتب ناحوم برنياع 
تحت عنوان "سمحوا لحماس أن تنتصر" 
أن "بيبي يفّض���ل أن تبقى الضفة وغزة 
فلس���طينيْين  س���يطرة جسمْين  تحت 
مضعفْين ومعاديْين، ليس فرق تس���د، 
بل فرق تضعف "، وكتب تسيفي برئيل 
أنه "م���ن ناحية رئيس الوزراء؛ كل تنازل 
يخلد االنقس���ام الفلس���طيني يستحق 
الثمن"، أي ان نتنياهو مستعد ألن يدفع 
الثمن ويتحمل الكثير في سبيل إنجاح 
القطاع وض���رب وحدانية  خطته لفصل 
التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني.

ولك���ن ليس هذا ه���و الس���بب الوحيد، 
فبإم���كان نتنياه���و أيًض���ا أن يس���تمر 
ف���ي القصف والع���دوان ويس���تمر في 

المحافظ���ة على الفصل وسياس���ة فرق 
تضع���ف، إال أنه ي���درك ان أمر العدوان 
عل���ى القط���اع ل���م يع���د ممكًن���ا بدون 
ثم���ن، وبدون االس���تعداد لثم���ن كبير، 
وهن���ا نصل إلى المفت���اح الثاني للغز أو 
القدم الثانية التي يق���ف عليها القرار 
اإلس���رائيلي؛ أن دول���ة االحت���الل باتت 
مردوعة وأصبح���ت أكثر قابلي���ة للردع، 
وأنه لم يعد من الممكن التغول بقصفنا 
بالطائرات والدبابات بس���هولة  وقتلن���ا 
ويس���ر، وهذا الردع الذي ينكوي به عقل 
اإلسرائيلي تدريجًيا ويتعمق مع الوقت 

يعود ألربعة أسباب:
- م���ا تمتلك���ه المقاوم���ة م���ن صواريخ 
وقدرات قتالية، تستطيع من خاللها أن 
تقصف تل أبيب وما حولها بقدرة مؤثرة، 
وتهجي���ر مئ���ات آالف المس���توطنين، 
والتسبب بش���لل كامل لحياة ثلثي دولة 

إسرائيل.
- امتالك ق���ادة المقاوم���ة إلرادة القتل 
حت���ى الش���هادة، بمعنى أن���ه ال يمكن 
ردعهم، وأنهم مستعدون لدفع كل ثمن 
بيسر تقريًبا في س���بيل النصر، بعكس 

دولة االحتالل وقياداتها وعسكرييها.
- صغر مساحة األرض التي تقوم عليها 
الداخلية  دولة االحتالل، وتحول الجبهة 

إلى جبهة مواجهة.
- الخ���وف م���ن انكش���اف دول���ة االحتالل 
أم���ام اإلقليم وأم���ام العال���م كدولة عاجزة 
عن حماي���ة مراكزها التجاري���ة والصناعية 
واألمني���ة، واألض���رار الكبرى لذل���ك على ما 
يس���مى بمناعته���م القومي���ة، وانكس���ار 
ثقتهم بقوتهم وقدرتهم على ردع األعداء.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
خالل جلس����ة الحكومة األس����بوعية، أمس األحد، إنه 
ليس من الصواب تبكير موعد انتخابات الكنيس����ت 
في ظل األوضاع األمنية الحساسة، فيما أكد مواصلة 
المش����اورات مع رؤساء أحزاب االئتالف ورئيس كتلة 
"كوالنو"، موشيه كحلون، إلقناعه بالعدول عن موقفه 

الداعي لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.
تأت���ي تصريحات نتنياهو، ف���ي الوقت الذي أعلن 
وزي���ر األم���ن المس���تقيل، أفيغ���دور ليبرمان، عن 
تقدي���م حزبه "يس���رائيل بيتنو"، مش���روع قانون 
لح���ل الكنيس���ت، وه���و المقترح الذي س���يقدمه 
أيضا كل من حزب "المعس���كر الصهيوني" وحزب 
"ميرتس"، حيث من المتوقع أن تناقش الكنيست 
هذه المقترحات يوم األربعاء المقبل، فيما يواصل 

نتنياهو مشاوراته للحفاظ على ائتالف حكومته.
وقال نتنياهو في مس���تهل كلمته خالل جلس���ة 
الحكومة: "نتذك���ر جيدًا ماذا ح���دث عندما عملت 
أحزاب في االئتالف على إس���قاط حكومة الليكود 
ف���ي العامي���ن 1992 و1999، حي���ث حصلنا على 
اتفاق أوسلو واالنتفاضة، وعليه يجب العمل كل ما 

بوسعنا لمنع تكرار هذه األخطاء". وفق قوله.
من جانبها، عقبت وزيرة القضاء، أييليت ش���اكيد، 
على محاوالت نتنياهو لمنع حل الكنيست بالقول: 
"في هذه المرحلة، الحكومة الحالية ما عادت حكومة 
تمثل معس���كر اليمين، وخالل والية هذه الحكومة 

لن يتم إخالء الخان األحمر".
وأضاف���ت: "المب���رر الوحيد الس���تمرار وجود هذه 
الحكومة حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2019، هو أن 

يحدث بينيت ثورة في األمن ويعيد إلى "إسرائيل" 
الردع الذي تبدد تحت قيادة ليبرمان لحقيبة األمن 
خ���الل العامي���ن الماضيين، ويس���اعد بينيت في 
تخطي أزمة الثقة األمنية العميقة. بدون ذلك، فإن 
الحكومة المحس���وبة على تيار اليمين تنفذ عمليًا 

أجندات وسياسات معسكر اليسار".
ب���دوره، ادع���ى الوزير ع���ن حزب الليك���ود، ياريف 
ليفين، أن الحكومة يمكنها مواصلة مهامها حتى 
بعد استقالة ليبرمان وانسحاب حزبه من االئتالف، 
قائ���ال: "لماذا كان باإلمكان أن تعتمد الحكومة على 

61 نائب���ا في بداية واليته���ا، وعليه اآلن وفي هذه 
المرحلة يمكن للحكومة مواصلة عملها".

وأضاف: "نحن قبالة سلس���ة من األحداث ومواقف  
ب���دون مس���ؤولية، ليبرم���ان منح حم���اس هدية 
كبيرة، أتوجه للوزيري���ن بينيت وكحلون للبقاء في 

الحكومة".
وس���بق هذه التصريحات وجلس���ة الحكومة، إلغاء 
نتنياهو جلس���ة المش���اورات مع رؤس���اء األحزاب 
المشاركة في االئتالف الحكومية التي كانت مقررة 
صب���اح األحد، وذل���ك بغرض مواصلة المش���اورات 
والتوصل إلى تفاهمات تحول دون حل الكنيس���ت 

وإجراء انتخابات مبكرة.
وقال كحلون في تصريح لشركة األخبار، إنه في حال 
لم يقدم نتنياهو أي حلول جوهرية، فإنه سيصوت 
إلى جانب حل الكنيس���ت وإجراء انتخابات مبكرة، 
خالل مشاريع القوانين التي سيناقشها الكنيست 

يوم األربعاء المقبل.
ذات الموق���ف، عب���ر عن���ه رئي���س ح���زب "البيت 
اليه���ودي"، نفتالي بينيت، الذي قال إنه س���يؤيد 
حل الكنيس���ت وإج���راء انتخابات مبك���رة، علما أن 
بينيت أش���ترط البقاء في الحكومة بتوكليه حقيبة 

األمن.
في المقابل، كتب يونت���ان أورليخ، وهو المتحدث 
باس���م رئيس الحكومة، تغريدية على "توتير" قال 
فيها: "يمكن للوزيرين كحلون وبينيت منع إسقاط 
الحكوم���ة، بالتأكيد يمكن منع انتخابات مبكرة في 
هذه الفترة وتمكين الحكوم���ة من مواصلة عملها 
ألشهر، فالس���اعات المقبلة ستكون حاسمة، وهي 

بمثابة فرصة أخيرة لمنع تفكيك الحكومة".

مركز اأطل�س للدرا�سات الإ�سرائيلية»إسرائيل« أصبحت قابلة للردع

القدس المحتلة/ االستقالل:
رف���ض رئي���س الحكوم���ة اإلس���رائيلية، 
بنيامين نتنياهو، مساء أمس األحد، تجديد 
تعيين الحاخام »إيلي بن دهان« نائبًا لوزير 
الجيش، على خلفية انتمائه لحزب »البيت 

اليهودي«.
واعتبر حزب »البيت اليهودي« الذي يرأسه 
وزير التعليم، نفتالي بينيت، عدم تجديد 
التعيين ل� »دهان« بمثابة إهانة مباش���رة 

للحزب الذي ينتمي إليه.
وقال موقع »واال« العبري: إن الحاخام »إيلي 
بن دهان« شغل منصب نائب وزير الجيش 
اإلس���رائيلي، حت���ى اس���تقالة »أفيجدور 

ليبرمان« من الوزارة.
وش���غل الحاخام »إيلي بن دهان« منصب 
عض���و في الكنيس���ت ع���ن كتل���ة »البيت 
اليه���ودي« ونائبًا لوزير الش���ؤون الدينية 
المس���تقيل  الجيش  لوزير  س���ابقًا، ونائبًا 
آرائ���ه  وتوص���ف  ليبرم���ان«،  »أفيج���دور 
وبالدينية  بالعنصرية  السياسية  ومواقفه 

المتشددة.

نتنياهو يوجه 
إهانة غير 

مباشرة لحزب 
»البيت اليهودي«

نتنياهو يبرر رفضه تبكير االنتخابات باألوضاع األمنية



االثنين 11 ربيع األول 1440 هــ 19 نوفمبر 2018 م

االستقالل/ وكاالت:
ف���ي عصرنا الحال���ي، تعاني نس���بة كبيرة من 
سكان العالم من مش���اكل األرق. فعلى سبيل 
المثال، يعاني ثالثة أرباع اإلسبان من مشاكل 
األرق، ويتن���اول %17 م���ن ه���ذه المجموعة 
مضادات للقلق لمواجهة هذه المش���كلة التي 

تتكرر يوميا خالل الليل.
وفي هذا الص���دد، أوردت صحيف���ة "الراثون" 
اإلس���بانية أن دراس���ة أجريت في هذا الشأن، 
القل���ق  ذّك���رت بمخاط���ر تن���اول مض���ادات 
لفترة طويل���ة ودون استش���ارة الطبيب، نظرا 
للمضاعف���ات الت���ي يمكن أن تس���ببها هذه 

األدوية.
ونقلت ع���ن األخصائي في الع���الج بالنباتات 
خوان كارلوس أوكانيا، قوله إن "اآلثار الجانبية 
التي تس���ببها مضادات األرق يمكن أن تكون 
في ش���كل الش���عور بالنعاس طوال اليوم، أو 
ضع���ف القدرة عل���ى التفاع���ل، أو اإلرهاق، أو 
فقدان الذاكرة. ويمكن لهذه التبعات أن تعزز 
اضطرابات األرق وتسبب مشاكل صحية أخرى".

وأضاف���ت الصحيف���ة أنه نظرًا لوتي���رة الحياة 
السريعة التي نعيش���ها، أصبح وقت الذهاب 

إل���ى النوم بمثاب���ة الكفاح المس���تمر من أجل 
التمكن من أخذ قسط من الراحة.

وفي كثير من األحيان، يصبح التمكن من النوم 
بسرعة شبه مس���تحيل، بغض النظر عن مدى 
تعبن���ا، األمر الذي يدفعنا إلى البحث عن حلول 

لهذه المشكلة.
وإذا كنت من بين أولئك الذين يجدون صعوبة 
في الخل���ود إلى النوم بش���كل طبيعي، فإليك 

هذه النصائح:
-1 يج���ب األخذ بعين االعتبار أن ترك النور في 
الغرفة خ���الل الليل أمر ال يس���اعد على النوم 
بتات���ا. وفي حقيقة األمر، يس���اعد الظالم على 
إف���راز الميالتوني���ن، وهو هرم���ون النوم الذي 
يساعد على االسترخاء والنوم خالل وقت وجيز.

في المقابل، يؤدي التع���رض إلى الضوء أثناء 
اللي���ل إلى اإلصابة باالكتئ���اب، نظرًا ألن النوم 
تحت الضوء يؤدي إل���ى تغيير الدورة القلبية. 
وبعبارة أخرى، يرسل الضوء رسالة إلى الجسم 
تجعله يحلل الوضع كالتال���ي: ما زال الليل لم 

يحن بعد، كما أن ساعة النوم ما زالت بعيدة.
وبالتالي، يؤدي هذا الوضع إلى اإلخالل بالتوازن 
الطبيعي للجسم والعقل. في اآلن ذاته، ُينصح 

بالتخل���ي عن اس���تعمال الهواتف وغيرها من 
األجهزة الخلوية، ألن ضوء شاشاتها يؤثر على 

النظام البيولوجي الذي يحدد أنماط النوم.
-2 يج���ب أن تكون الغرفة عازلة للضوضاء قدر 
اإلمكان، ألن ذلك يؤثر على جودة النوم. ومع أن 
مثل الظروف تكون عادة خارجة عن سيطرتنا، 
فإن هناك حل���وال فنية تجنبنا ضوضاء الفضاء 

الخارجي.
-3 يجب تجنب القيام بأنشطة رياضية مكثفة 
قبل أربع س���اعات من وق���ت النوم، إذ قد يكون 
عامال يحفز نشاط الجسم والعقل ليحول دون 
التمكن من النوم بسهولة. لهذا السبب، ُينصح 
بممارس���ة هذا النوع من التمارين خالل الفترة 
الصباحي���ة، واللجوء إلى النش���اط البدني غير 

المكثف قبل وقت النوم.
-4 تلعب الروائح دورًا محوريًا في التخلص من 
مشاكل األرق. وفي هذا الصدد، يجب االستعانة 
بالروائ���ح المريحة والخفيفة التي تؤثر إيجابيا 
على معدل دقات القلب وتساعدك على العودة 

إلى النوم بسالم.
-5 يج���ب ع���دم اإلكثار من األكل خ���الل الليل 

لتجنب مشاكل األرق.

االستقالل/ وكاالت:
قالت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، إن شركة "فيسبوك" 
تنوي اس���تخدام الذكاء االصطناعي لمحاربة تجارة المخدرات 

على موقعها وعلى تطبيق "انستغرام".
وأوض���ح الخب���ر أن التقنية الجديدة، وتس���مى "االكتش���اف 
االستباقي"، تس���مح بإزالة الصور المتعلقة بالمخدرات قبل أن 

يراها أو يبلغ عنها من قبل المستخدمين.
وقال رئيس قسم السياسات العامة في الواليات المتحدة في 
موقع "فيس���بوك" كيفن مارتن: "لدين���ا تكنولوجيا قادرة على 
الكش���ف عن المحتوى الذي يتضمن صورا م���ن المخدرات، أو 
أي محتوى ُيظهر نية لبيعها مع المعلومات، كالس���عر، وأرقام 
الهواتف أو أس���ماء المس���تخدمين لحس���ابات وسائل اإلعالم 
االجتماعي���ة األخرى". وأوضح "كيفن" أن هذه التقنية الجديدة 
س���تخفف العبء عن موظف���ي الموقع الذين كان���وا يراقبون 
الصفحات والمجموعات على "فيسبوك" للكشف عن أي نشاط 

يتعلق بتجارة المخدرات.
وقال���ت الصحيفة: إن "فيس���بوك" أصبح عض���وا في مجموعة 
تس���مى "التقني���ة مع���ا"، التي يس���عى هو وباقي ش���ركات 

التكنولوجيا من خاللها لمكافحة المواد المخدرة.

كما تعمل الش���ركات مع خب���راء في جامعة أالبام���ا األمريكية 
لمراقبة التكتيكات الجديدة المستخدمة من قبل التجار لخداع 
إدارة ه���ذه المواقع، مثل محاولتهم تس���مية أنواع المخدرات 

بأسماء شوارع في مدن أمريكية.
وس���يقومون أيًض���ا بوض���ع عالمات عل���ى األش���خاص الذين 
يبحثون ع���ن محتوى متعلق بالمخدرات، لتنبيه المؤسس���ات 
الخيري���ة األمريكي���ة المعني���ة بالصحة العقلي���ة والمخدرات 
عنهم ولمساعدتهم.وأش���ارت مس���ؤولة العالقات السياسية 
والحكومية في جوجل "سوزان موليناري" إلى أن هناك 50 ألف 
عملية بحث عن عقاقي���ر أفيونية محددة يتم إجراؤها كل يوم 

على محرك البحث الخاص ب�"جوجل".
 وقد أش���ار "مارك زوكربيرج" الرئيس التنفيذي ل�"فيسبوك"، في 
وقت س���ابق، إلى أن المنصة سوف تنظر في إدخال التكنولوجيا؛ 
م���ن أجل إزالة المزيد م���ن المحتوى المرتبط بالمخدرات بش���كل 
استباقي. وانتقد الكونغرس األمريكي في نيسان/ أبريل الماضي 
"زوكربيرج"؛ بس���بب مبيعات المخدرات غير القانونية على شبكته 
االجتماعي���ة. ورد عليهم في ذلك الوقت بالقول: "ما يتعين علينا 
القي���ام به هو بن���اء المزيد م���ن أدوات ال���ذكاء االصطناعي التي 

يمكنها العثور على هذا المحتوى بشكل استباقي".
االستقالل/ وكاالت:

تع���ّد الميكروبات الت���ي تعيش داخل األمعاء البش���رية 
مس���ؤولة عن العدي���د من األم���ور، ما يؤثر عل���ى صحتنا، 

وجيناتنا، وحتى على عواطفنا.
ويبحث العلماء باس���تمرار مدى تأثي���ر الميكروبيوم على 
البش���ر، لكن أحدث دليل مثير للدهش���ة بشكل خاص هو 

وجود "ميكروبيوم في العقل البشري" موجود في رأسك.
وتم عرض النتائج األولية في جلس���ة االجتماع الس���نوي 
لعلم األعصاب لعام 2018، الذي عقد في س���ان دييغو من 

قبل باحثين من جامعة أالباما في برمنجهام.
والس���بب المهم هو أنه حتى اآلن ما زلنا نتعلم عن كيفية 
تأثي���ر ميكروبات األمع���اء على وظيفة الدماغ وس���لوكه، 
واالقتراحات الجدي���دة تفيد بأن الدماغ البش���ري يمتلك 
سكانا من الميكروبات، ويمكن أن يكون هذا اكتشافا هاما 

إذا أمكن تأكيد الدراسة في المستقبل.
في البحث، فحص فريق الباحثي���ن بقيادة أخصائية علم 
األعصاب، روزاليندا روبرت���س، عينات دماغية مأخوذة من 
34 ش���خصا متوفى، حوالي نصفهم مصاب���ون بانفصام 

الشخصية، وباقي المجموعة كانوا سليمين قبل وفاتهم.
ويق���ول الباحثون ف���ي ملخصهم: "لق���د أجرينا تحليالت 

لمناطق الدماغ بش���كل تسلس���لي، جميع الحاالت احتوت 
على بكتيريا بكميات مختلفة"، ويقول الباحثون: إن كثافة 
البكتيري���ا تباينت حس���ب المكان الذي وج���دت فيه في 
منطقة الدماغ، وكانت عصوية الش���كل لها كبسولة ونوية 
وريبوس���مات وحويصالت". باإلضافة إلى وجودها بكميات 
كبيرة في المادة الس���وداء، والحصين )قرن آمون(، وقشرة 
الفص الجبهي. كم���ا تم أيضا العث���ور عليها في الخاليا 
النجمية التي تم اكتش���اف أهمية دورها الذي تلعبه في 

كيفية توصيل الخاليا العصبية بعضها ببعض.
أما ع���ن طريقة وص���ول البكتيريا إلى الدم���اغ، فال يعرف 
الباحث���ون بعد، لكن ربورتس تعتقد أنه من الممكن نقلها 

بواسطة األوعية الدموية.
بينما يعترف الفريق أنه من الممكن أن تكون الميكروبات 
انتقلت إلى نس���يج الدماغ عن طريق التلوث الجراحي في 
عمليات ما بعد الوفاة، إال أن الطريقة التي انتشرت بها في 

جميع أنحاء األنسجة ال توحي بذلك.
ووج���دت التجارب الالحق���ة التي أجراه���ا الفريق أن هذه 
الظاهرة البكتيرية ال تقتصر على أدمغة البش���ر فقط، بل 
إن هن���اك عدة بحوث أجريت على الفئ���ران أظهرت وجود 

دليل على ميكروبات الدماغ في الفئران السليمة.

كيف يمكننا مواجهة األرق؟

»فيسبوك« يستخدم الذكاء 
االصطناعي لكشف تجارة المخدرات

أدلــة جديــدة تشيــر إلــى أن
 أدمغتنا تحتوي على بكتيريا حية!

االستقالل/ وكاالت:
اكتش���ف باحثان أمنيان ثغرة أمنية في هواتف آي فون تسمح 
للقراصنة بالوصول إلى الصور المحذوفة، وذلك بس���بب ضعف 
في اإلصدار العام الحالي من متصفح الويب س���فاري، واستغال 

هذا العيب الختراق الهاتف، وأبلغا أبل بالثغرة.
واستفاد الباحثان في مسابقة Mobile Pwn2Own، بالعاصمة 
اليابانية طوكيو، بش���كل ناجح من استغالل غير معروف سابقًا 
سمح لهما باس���تخراج صورة ُحذفت من الهاتف العامل بنظام 
iOS 12.1 األحدث، وحصال ف���ي المقابل على مكافأة ب� 50 ألف 

دوالر، ويمكن لالستغالل استرداد معلومات أخرى غير الصور.
 ،JIT وتوج���د الثغرة فيم���ا ما يعرف باس���م المح���ول البرمجي

وهو عبارة عن برنامج يحول الملفات المصدرية أثناء تش���غيل 
البرنامج إلى أوامر يفهمها الجهاز وينفذها مباشرة بما يناسب 

بنية الجهاز الذي يستهدفه البرنامج.
 JIT ووج���د المخترق���ون طريقة الس���تغالل المح���ول البرمجي
بهجوم على نقطة وص���ول واي فاي خبيثة، وأوضح الباحثان أن 
هذا الس���يناريو قابل للتنفيذ ضمن العدي���د من األماكن مثل 

المقاهي.
تجدر اإلشارة إلى أن أبل ليس���ت الوحيدة التي تعاني من هذه 
الثغرة، إذ أمكن استخدام نفس االستغالل في األجهزة العاملة 
بنظام التشغيل أندرويد، بما فيها سامسونغ األحدث غاالكسي 

إس 9 وشاومي مي 6.

 iPhone X اكتشاف ثغرة في
تسمح بسرقة الصور المحذوفة
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تعـادل خاسـر بيـن "الذئـاب" و"المـدفعجيـة" فـي "القاع"

BBC  تكشف سر ترشيح محمد صالح 
لجائزة األفضل فى أفريقيا 2018

انجلترا تسقط كرواتيا وتتأهل لنصف 
نهائي دوري األمم األوروبية 

المتصدر و الوصيف حبايب و فوزان للزيتون و الجالء

دوري القدس للدرجة الممتازة 

دوري الدرجة األولى

غزة / محمد العقاد:
خيم التعادل اإليجابي بهدف ل���كل فريق بين خدمات 
خانيونس "الذئاب" والصداقة "المدفعجية" ، في المباراة 
التي أقيم���ت على اس���تاد خانيونس جن���وب القطاع ، 
ضمن منافسات الجولة الحادية عشر واألخيرة من دوري 

"القدس" للدرجة الممتازة لكرة القدم.
وبه���ذا التع���ادل رفع خدم���ات خانيون���س رصيده إلى 
9 نق���اط بالمركز الحادي عش���ر وقبل األخي���ر، بينما رفع 

الصداقة رصيده إلى 8 نقاط و ظل بالمركز األخير .
وبدأ الشوط األول متوسط األداء من الطرفين مع أفضلية 
طفيف���ة للصداقة، وبعد جس النبض بينهم، اس���تحوذ 
الصداقة على مجريات المباراة وفرض أفضليته بش���كل 
كامل عل���ى مجريات اللقاء ،  ومن الجهة اليمنى أرس���ل 
الالعب حربي الس���ويركي عرضي���ة متقنة قابلها الالعب 
محمد سليم برأس���ه ووضعها بش���كل رائع في المرمى 

ليسجل الهدف األول للصداقة بالدقيقة )23(.

وبعدها كش���ر خدمات خانيونس ع���ن أنيابه الهجومية 
وضغط من أج���ل إدراك التعادل، وتمك���ن من ذلك عبر 
ضربة جزاء تحصل عليها الالعب إس���الم أبو عبيدة بعدما 
عرقله الحارس فادي جاب���ر داخل منطقة الجزاء، ليتقدم 
له���ا النجم محمود فحجان ليضعه���ا بإتقان في المرمي 
محرزًا هدف التعادل للخدم���ات بالدقيقة)33(، وبعدها 
تبادل الفريقان الكرات وس���ط الملعب وانتهي الشوط 
األول. و ف���ي الش���وط الثان���ي واص���ل الصداق���ة فرض 
أفضليته على اللقاء عبر عرضيات���ه المتقنة عبر الالعب 
محمد أبو ناجي دون أي متابعة من المهاجمين، مع إهدار 
أكثر من فرصة في اللقاء ، قابلها بس���الة دفاعية لفريق 
خدم���ات خانيونس مع اعتماده عل���ى الهجمات المرتدة 
مس���تغال تقدم الخص���م، وفي الدقائ���ق األخيرة ضغط 
أصحاب األرض الذئاب على الخصم وحاول خطف هدف 
قاتل ولكن واجهوا بسالة دفاعية من الصداقة، لينتهي 
اللقاء بتعادل خاسر بين فريقي القاع بهدف لكل فريق.

غزة/ عبدالله نصيف:
انتهت قمة الجولة لهذا األسبوع بين المتصدر 
بي���ت حان���ون الرياضي و أهلي غ���زة بالتعادل 
الس���لبي ، فيما خطف الزيتون ف���وزًا غاليًا من 
أنياب خدمات دير البلح ، و اكتسح الجالء شباك 
التفاح برباعية ، ضمن لقاءات األسبوع الحادي 
عش���ر و األخير من مرحلة ذهاب دوري الدرجة 

األولى الغزي .
و فرض التعادل الس���لبي نفسه على لقاء بيت 
حان���ون الرياضي و أهلي غ���زة ، في اللقاء الذي 

أقيم شمال القطاع على ملعب بيت حانون .
ليواص���ل األهلي صدارته للدوري و رفع رصيده 

إلى 27 نقطة، فيما حافظ األهلي على وصافته 
برصيد 23 .

هذا و خطف فريق الزيتون فوزًا ثمينًا من أنياب 
فريق خدمات دير البلح بهدفين لهدف وحيد ، 

في اللقاء الذي احتضنه ملعب اليرموك .
وافتتح محمد موسى التسجيل بالدقيقة 60 ، و 
عدل محمد صيام النتيجة بالدقيقة 72 ، و في 
الدقيقة 78 يخطف عاه���د أبو مراحيل هدف 
الفوز .ليقفز الزيت���ون للمركز الخامس برصيد 
14 نقطة ، فيما بقى الدير عند 8 نقاط بمركزه 

الحادي عشر وقبل األخير .
و بأربعة أهداف مقاب���ل هدفين ، حقق الجالء 

ف���وزًا غاليًا على التفاح ، ف���ي اللقاء الذي أقيم 
على ملعب فلسطين بغزة .

و افتت���ح الع���ب الجالء محم���ود البحيصي في 
الدقيق���ة 37 مهرجان األهداف ، رد عليه أحمد 
الدباس بالدقيقة 48 و س���جل التعادل للتفاح 
، ليضرب الع���ب الجالء أحمد الزعانين ش���باك 
التف���اح بهاتريك في الدقائق 62 و82 و92 ، و 
يسجل يوسف لولو الهدف الثاني للتفاح  في 

الدقيقة 94 .
ليرف���ع الجالء رصي���ده إل���ى 15 نقطة وصعد 
للمركز الرابع مؤقت���ًا، بينما ظل التفاح عند 11 

نقطة وبقى في مركزه الثامن مؤقتًا .

لندن/ االستقالل: 
كش���فت هيئة اإلذاعة البريطانية BBC عن الشروط 
التى ت���م اعتماده���ا الختي���ار القائم���ة النهائية 
للمرش���حين للحصول على جائ���زة أفضل العب فى 
أفريقيا لعام 2018 والتي س���يتم الكشف عن هوية 

الفائز بها يوم 14 ديسمبر المقبل.
ووفقًا للموق���ع الرس���مى لإلذاع���ة البريطانية، فإن 
الشروط التى تم اعتمادها الختيار القائمة النهائية 
للمرش���حين من جانب العديد من خبراء الكرة داخل 
وخ���ارج افريقيا ه���ى: المهارات الفردي���ة، القدرات 
الفني���ة، اللع���ب الجماع���ى، التأثي���ر ف���ى النتائج، 
البطوالت المحرزة، اللعب النظيف، واإلسهامات التى 
قدمها المرشح للعبة كرة القدم والرياضة بشكل عام 
فى القارة االفريقية داخل المالعب وخارجها، إضافة 
إلى أهميته للعبة على النطاق العالمى وتطورها فى 
عام 2018. وشهدت قائمة المرشحين تواجد محمد 

صالح نج���م منتخب مصر ونادى ليفربول اإلنجليزى، 
وكالي���دو كوليبالى مدافع منتخب الس���نغال ونادي 
نابول���ى اإليطالى، ومهدي ب���ن عطية مدافع منتخب 
المغرب ونادى يوفنتوس اإليطالى، وس���اديو ماني 
العب منتخب الس���نغال ونادي ليفربول اإلنجليزى، 
وتوماس بارتى العب منتخ���ب غانا وأتلتيكو مدريد 

اإلسبانى.
وتعد جائ���زة أفضل الع���ب فى أفريقي���ا من هيئة 
اإلذاع���ة البريطانية "BBC"، كونه���ا الجائزة الثانية 
من حي���ث األهمية بعد جائزة االتحاد األفريقى لكرة 
القدم "كاف"، والتى ستمنح ألفضل العب فى القارة 
الس���مراء فى يناي���ر المقبل بالعاصمة الس���نغالية 

"داكار".
يذك���ر أن محمد صالح حصل على جائزة أفضل العب 
ف���ى أفريقيا لع���ام 2017 من جانب هيئ���ة اإلذاعة 

البريطانية "بى بى سى".

لندن/ االستقالل: 
انتزع المنتخب اإلنجليزي بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من دوري 
األم���م األوروبية، امس األح���د، بعد فوزه المثي���ر بنتيجة 1/2 على 

منافسه الكرواتي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وانتهى الش���وط األول بالتعادل الس���لبي على ملعب ويمبلي في 
العاصمة البريطانية لندن. وكان الش���وط الثان���ي أكثر إثارة، بعد 
أن افتتح آندريج كراماريتش التس���جيل لكرواتيا بهدف رائع في 

الدقيقة 57، بعدما تالعب بمدافعي إنجلترا داخل منطقة الجزاء.
أدرك جيس���ي لينغارد التس���جيل إلنجلترا في الدقيقة 78 بعدما 
أكمل كرة م���ن هاري كين. ونج���ح المنتخب اإلنجلي���زي في قلب 
النتيج���ة لصالحه بعدما س���جل ل���ه هاري كين ه���دف الفوز في 
الدقيق���ة 85. ورفع الفوز رصي���د إنجلترا إلى 7 نق���اط في صدارة 
المجموع���ة الثالث���ة، ليصع���د إلى ال���دور المقبل، ف���ي حين نزل 
المنتخب الكرواتي إلى المس���توى األدنى. وأعلن االتحاد األوروبي 
لكرة القدم “يويفا”، أن البرتغال س���تحتضن األدوار النهائية من 
بطول���ة دوري األمم لكرة القدم خالل الفت���رة من 5 وحتى 9 يونيو 

من العام المقبل.
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غزة/ االستقالل:
أنهى الوف���د األمني المصري محادثاته م���ع حركة »حماس« وفصائل 
أخرى في قطاع غزة، س���عيًا لتثبي���ت تفاهمات وقف إطالق النار التي 
جرت بعد جولة عنيفة بين الفصائل و«إس���رائيل« األس���بوع الماضي، 
وانتقل الوفد إل���ى »تل أبيب« من أجل اس���تكمال المباحثات. وقالت 
»الش���رق األوس���ط«: إن الوفد المصري يحاول تثبيت  مصادر مطلعة ل�
االتفاق األخير وأخذ تعهدات من »إس���رائيل« والفصائل الفلسطينية 
بعدم اختراقه، تجنبًا لحرب محتملة. وأضافت المصادر أن »الوفد الذي 
يرأس���ه اللواء أحمد عبد الخالق الذي يدير الملف الفلس���طيني، طلب 
فرصة لحل أي مش���كالت عالقة مثل بدء مش���اريع إنسانية، وقال: إنه 
يري���د أواًل تثبيت الهدوء وتحقيق تقدم فيما يخص مس���احة الصيد 
وحل مشكلة الكهرباء، ثم االنتقال إلى قضايا تتعلق بتطبيق مشاريع 
إنس���انية وصواًل إلى تخفيف الحصار ورفع���ه«. وكان الوفد المصري 
ناقش هذه القضايا مع مسؤولين أمنيين في »إسرائيل« قبل الوصول 

إلى غزة.
 وجاء التحرك المصري بين غزة ورام الله وتل أبيب بعد أن نجحت مصر 
في تجنيب قطاع غزة حربًا محتملة األس���بوع الماضي، بعد جولة قتال 

استمرت يومين وشهدت تباداًل مكثفًا إلطالق الصواريخ.
وثبتت مصر الهدنة التي تم االتفاق عليها سابقًا وتستند إلى اتفاق 
2014 الذي وقع بين »إسرائيل« وفصائل فلسطينية، ما وضع حدًا ل�51 
يومًا من الحرب األطول واألعنف على القطاع خالل فترة حكم »حماس«.

ويق���وم االتفاق على قاعدة ه���دوء يقابله هدوء مع الس���ماح بإدخال 
الوقود القط���ري، إضافة إلى منحة قطرية مخصص���ة لرواتب موظفي 
حركة حماس تس���تمر حتى 6 ش���هور على أن يخضع تحويل األموال 
آللية رقابة أمنية، مع اس���تمرار عمل معبري رف���ح للمواطنين وكرم أبو 
س���الم للبضائع، إضافة إلى توسيع مساحة الصيد إلى 9 أميال، ثم 12 

ميال بحريًا إذا استمر الهدوء.

وفد مصري في »تل 
أبيب« لتثبيت التهدئة 

المحافظة الوسطى/ االستقالل:
أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس األحد، النار 
على المزارعين المتواجدين بأراضيهم الحدودية، 
وصيادي الطيور الموس���مية ورعاة األغنام ش���رق 
بلدة جحر الديك ومخيم البريج ومدينة خان يونس 

وسط وجنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، بإطالق قوات االحتالل النار 
تجاه األراضي الزراعية وصيادي الطيور الموسمية 

ورعاة األغنام بمنطقة »الس���ناطي« ببلدة عبس���ان 
الكبيرة شرقي مدينة خان يونس، وشرق بلدة جحر 

الديك ومخيم البريج وسط القطاع، دون إصابات.
ويتعم���د االحتالل اس���تهداف المزارعي���ن ورعاة 
األغنام وصي���ادي الطيور الموس���مية بأس���لحته 
الرشاش���ة على طول السياج الحدودي شرقي قطاع 
غزة، مم���ا أدى إلصابة واستش���هاد ع���دد منهم، 
ومنعهم من الوصول ألراضيهم الزراعية الحدودية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
تع���رض األس���ير المقدس���ي المحرر محم���ود جابر، 
لالعتداء بالضرب المبرح في مركز تحقيق المسكوبية 
ف���ي القدس المحتلة، وذلك خالل توجهه الس���تالم 
أغراضه الش���خصية بعد تحرره من سجون االحتالل 
بعد انتهاء محكوميته في السجن والبالغة 12 شهًرا. 
وقال األس���ير المحرر جابر ف���ي تصريح صحفي: »تم 
االتصال بي للذهاب ألخذ مقتنياتي الشخصية من 
هاتف ومالبس وغيرها من مستلزمات، إلى أن تقدم 
أحد الضباط من شرطة االحتالل نحوي وطلب هويتي 
الش���خصية، وس���لمتها له ثم أكملت إلى ما تسمى 
بغ���رف 4، وما أن دخلت الغرفة حتى انهال علّي عدد 

من القوات الخاصة، ولكن بزي مدني بالضرب المبرح، 
حتى فقدت وعيي وس���قطت على األرض«. وأضاف 
المحرر جابر: »القوات الخاصة ركزت الضرب على رأسي 
وقدمي والظه���ر، مما أدى إل���ى إصابتي بنزيف في 
العين اليمنى وتمزق ف���ي القدم ورضوض وكدمات 
في جميع أنحاء الجس���م«. وكان جاب���ر اعتقل بادعاء 
مشاركته بأعمال احتجاجية بالمسجد األقصى، وبأنه 
يشكل خطرًا على المقتحمين المستوطنين، وسبق 
أن اعتقل مرات عديدة، وقضى في س���جون االحتالل 
وهو قاصر. وأنهى جابر الحديث بالقول: »الطريق إلى 
الحرية ليس معبدًا بالورد، إال أننا سنبقى على الثبات 

والصمود، وأتمنى الفرج القريب لجميع األسرى«.

الخليل األساس���ية في المنطقة الجنوبية، ما أدى إلى إصابة عش���رات الطالب ومعلميه���م بحاالت اختناق، عولجوا 
ميدانيا. يذكر أن مدارس المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، تخضع لس���يطرة االحتالل، وتتعرض بشكل ممنهج 
لالعتداءات المس���تمرة. أما في بلدة يطا جنوب الخليل، فقد أخطرت س���لطات االحتالل، بهدم منزل. وقال منس���ق 
اللجان الوطنية والش���عبية لمقاومه الجدار واالس���تيطان راتب الجبور، إن س���لطات االحت���الل، أخطرت بهدم منزل 

المواطن محمد يوسف أبو فانوس من منطقة خلة المية شرق البلدة.
إلى ذلك، أصيب مس���اء أمس ش���اب بجراح خالل مواجهات م���ع االحتالل في قرية أبو قش ش���مال مدينة رام الله 
وس���ط الضفة الغربية المحتلة. واقتحمت قوات االحتالل معززة بدوريات عسكرية القرية وشرعت بمداهمة المحال 

التجارية على طول الشارع الرئيس والتحقيق مع المواطنين أعقبها اندالع مواجهات.
ورش���ق عش���رات الش���بان قوات االحتالل بالحجارة، فيما أطلق الجنود الرصاص الحي والرصاص المعدني، ما أدى 
إلصابة شاب جرى نقله بمركبة مدنية ألحد مستشفيات المدينة. أما في محافظة جنين )شماال(، فقد نصبت قوات 
االحتالل، عدة حواجز عسكرية، في مناطق عدة بالمحافظة ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين. وقد اندلعت مواجهات 

قرب مدخل بلدة ميثلون جنوب مدينة جنين، عقب نصب قوات االحتالل حاجزًا عسكريًا هناك.
كما ونصبت قوات االحتالل عدة حواجز عسكرية  في مناطق شملت: بلدة قباطية، وعلى الشارع االلتفافي.

في محاولة أخي����رة إلنقاذ ائتالف����ه الحاكم من 
التفكك وحكومة اليمين م����ن االنهيار، انتهت 

دون نتائج تذكر. 
يأتي ذلك في ظل تسريبات من مقربي نتنياهو 
مفاده����ا أن رئيس الحكوم����ة يتجه إلى تعيين 
وزير للخارجية في األي����ام المقبلة، واإلبقاء على 
حقيبة األمن لنفس����ه، على الرغم من اش����تراط 
وزير التعليم نفتالي بينيت، بمنصب وزير األمن 
الستمرار حزبه )البيت اليهودي( في االئتالف، 
ف����ي الوقت الذي أعلن في����ه مكتب نتنياهو أنه 
س����يتعامل خالل األي����ام القليل����ة القادمة على 

تعديالت في الحقائب الوزارية.
وصدر في أعق����اب اجتماع نتنياهو بكاحلون أن 
االجتماع لم يستمر طوياًل، وانتهى دون نتائج 
تذكر مع التش����ديد عل����ى أن االثنين اتفقا على 
عقد جلس����ة تش����اور إضافية، دون اإلشارة إلى 

موعدها.

وكس���ر الحصار وكذلك من خالل غرفة العمليات المشتركة، الى 
اتخاذ قرار وطني مسئول بتحقيق المصالحة والشراكة الحقيقية 
بعيدا عن التفرد واإلقصاء للحفاظ على الثوابت وافش���ال صفقة 
القرن. و قال مسؤول المكتب التنفيذي لحركة الجهاد االسالمي 
ف���ي قطاع غزة، الدكتور جميل عليان في تصريح صحفي مس���اء 
األحد تلقت »االستقالل« نس���خة عنه: »مع اقتراب رعاية القاهرة 
لجول���ة مصالحة جديدة ف���ي القاهرة هذا األس���بوع، فإننا نؤكد 

أن هذه المصالحة س���تكون في مصلح���ة الكل الوطني وفصائل 
العمل الوطني على صعيد مس���تقبل القضية الفلس���طينية«. و 
أضاف: »يجب أن نجعل االنقسام خلف ظهورنا ألنه لم يبق أمامنا 
الكثير من الوقت للتفرغ لحماية القدس والضفة ونهب االراضي، 
وعلى السلطة وأجهزتها األمنية أن تغادر مربع التنسيق االمني 
إلى مربع التنسيق مع قوى المقاومة وحماية مقدراتها«. و أوضح 
د.علي���ان بأننا بحاجة إلى خطوة جريئة ومس���ئولة بزيارة وفد من 

فت���ح الى قطاع غزة للتباحث حول المصالحة والهم الوطني العام 
وهذا بحد ذاته س���يختصر المسافة والزمن. و أكد د.عليان أن بناء 
»م ت ف« كمرجعية فلس���طينية حقيقية، تبدأ باجتماع »اإلطار 
القي���ادي المؤقت« وتأخذ ف���ي االعتبار المتغيرات على س���احة 
الخارطة السياس���ية الفلسطينية، مش���يرًا الى أنها يجب تكون 
األه���م في س���لم األولويات  آلنه ال يوجد م���ن يختلف على هذه 

المرجعية بعد إعادة بنائها.

الوطنية للمس���جل على الرقم )7917(، 
يتم فيها إدخال الرقم 5 ثم مسافة ثم 

رقم هوية المسجل.
وذك���رت الوزارة أن اختيار وفرز أس���ماء 
الخريجين تم وفقا لمعايير لها عالقة ب��: 
)المؤهل العلمي، المعدل، سنة التخرج، 
العم���ر، الحالة االجتماعية، االس���تفادة 
من برامج التش���غيل المؤقت السابقة(، 
باإلضافة إلى معايي���ر أخرى لها عالقة 
ب���األوزان النس���بية لنس���ب الخريجين 
والعمال في محافظات قطاع غزة، والوزن 
النسبي للس���كان وطبيعة االحتياجات 

التشغيلية في هذه المرحلة.

وأشارت إلى أنه س���يتم تنفيذ العقود 
خالل أس���بوع من تاري���خ اإلعالن، مبينة 
أن كل مرش���ح لالستفادة مراجعة قسم 
بعد  ف���ي منطقة س���كناه  التش���غيل 
التواصل معه من طرف مديريات العمل 

في محافظات قطاع غزة.
أن 75310 خريجين  ال���وزارة  وأوضحت 
وعمال تمكنوا من تجاوز قيود التسجيل 
للبرنام���ج، منوهة إلى أنه تم اإلعالن عن 
للبرنامج من  التس���جيل  وب���دء  انطالق 
تاري���خ 2018/11/7 وس���ينتهي ي���وم 

.2018/11/30
وأفادت الوزارة بأن برنامج »طموح 2« جاء 

لتنمية قدرات الشباب والخريجين الذي 
س���يوفر )5000( فرصة عمل للخريجين 
و)5000( فرص���ة عمل للعم���ال، والذي 
تموله المؤسسة الحكومية ويستهدف 
الحكومي،  )القط���اع  التالية:  القطاعات 
القطاع ش���به الحكومي، القطاع األهلي، 

والقطاع الخاص(.
ويعاني قطاع غ���زة المحاصر من ارتفاع 
مع���دالت البطال���ة خصوص���ًا بين فئة 
الش���باب من الخريجين والعمال بنسبة 
العم���ل. ويأتي  )%53( بحس���ب وزارة 
تمويل هذا المش���روع بدع���م من قطر 
ضمن رزمة مساعدات لصالح قطاع غزة.

االحتالل يطلق النار تجاه المزارعين 
ورعاة األغنام شرق القطاع

أسير مقدسي يتعرض 
للضرب قبيل اإلفراج عنه

مستوطنون يحطمون 
سيارة إسعاف في حي 

تل الرميدة بالخليل

الحكومة: اقتحامات »األقصى« جزء من مخططات االحتالل إلشعال المنطقة

الخليل/ االستقالل:
اعتدى مس���توطنون متطرفون على 
سيارة إسعاف تابعه للهالل األحمر 
الفلس���طيني في حي ت���ل الرميدة 
وس���ط مدينة الخليل ف���ي الضفة 

الغربية.
وق���ال محم���د الزغير الناش���ط في 
مجموعة ش���باب ضد االس���تيطان 
في تصريح له، إن س���يارة اإلسعاف 
ج���اءت لنقل حال���ة مرضية من حي 
ت���ل الرمي���دة وأثن���اء دخولها إلى 
شارع الش���هداء اعتدى عليها عدد 
من المس���توطنين بالحجارة ما أدى 
إل���ى تحطيم زجاجه���ا، علما أنه تم 
التنس���يق م���ع مكتب التنس���يق 

لدخول سيارة اإلسعاف.
حمل���ة  المس���توطنون  وينظ���م 
اعتداءات ضد سكان البلدة القديمة 
في الخليل منذ عشرات السنين، علما 
أن س���لطات االحتالل تسيطر على 
مناحي الحي���اة كافة فيها، وتفرض 
ظروفا معيشية صعبة على سكانها 
الفلس���طينيين به���دف ترحيلهم 

وتحويلها إلى مستوطنة كبيرة.

رام الله/ االستقالل:
ش���ددت حكومة الوف���اق الوطني الفلس���طينية، على ان 
االقتحامات التي تطال المس���جد االقص���ى المبارك هي 
جزء من مخططات االحتالل االس���رائيلي الهادفة إلشعال 

المنطقة عبر فرض حرب دينية غريبة ومرفوضة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، 
ف���ي بيان أمس األحد: »أن جريمة العدوان على المس���جد 

األقصى باقتحامه والمس���اس به ه���ي جريمة جهنمية 
اقترفها وأس���س لها الفكر اإلرهابي المتطرف الذي مثله 
)مئي���ر كهانا( و)ليفنغ���ر( وأتباعهما من المهووس���ين، 
وبالتالي فإن كل من يشارك في اقتحام أقدس مقدسات 
العرب والمسلمين في القدس وسائر ارضنا المحتلة، فإنه 
يمثل ذلك الفك���ر الدموي البائد ال���ذي تحظره القوانين 
االسرائيلية نفسها، كما تحظره وتمنعه وتنبذه وتحض 

على مواجهته والتصدي له كافة القوانين البشرية، وعلى 
رأسها قوانين المجتمع الدولي والشرعية الدولية.

وتاب���ع المتحدث الرس���مي بأن اعت���داءات االحتالل على 
المس���جد االقصى، إنما تذكر ش���عبنا الفلسطيني وأبناء 
أمتينا العربية واإلس���المية بما أخبرهم عنه التاريخ حول 
أهوال وس���واد ودموية حقبة االحت���الل الفرنجي لمدينة 

القدس والمسجد االقصى وكنيسة القيامة.

غزة: �لإعالن عن �أ�سماء..

�جلهاد �لإ�سالمي تدعو..

�إ�سابات يف �عتد�ء�ت..

�نتهاء �جتماع..
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�شيادون فل�شطينيون يتجهزون لل�شيد يف بحر غزة �أم�س  )ت�شوير/ �أ�شرف �أبو عمرة(

تكساس/ االستقالل: 
أنقذت صورة س���يلفي ش���ابًا أمريكيًا من عقوب���ة الحبس لفترة 
تصل ل����99 عامًا، بعدما ألق���ي القبض علي���ه بتهمة التعرض 

لزميلته السابقة.
بدأت أحداث القصة عندما قدمت ش���ابة دعوى قضائية بتهمة 
تعرض زميلها السابق لها، واتهمته بضربها بالسكين ومحاولة 

.”KVUE“ قطع وريد يدها، بحسب موقع
لتقوم الش���رطة بوالية تكس���اس األمريكية بإلقاء القبض على 
الش���اب الذي ُيعرف باسم كريس���توفر بريكوبيا، وإيداعه في 
الس���جن. لتطالب بعدها جهة االدعاء بحبس بريكوبيا 99 عامًا، 
لتقوم عائلته بدف���ع الكفالة التي طالبت به���ا المحكمة والتي 

وصلت ل�150 ألف دوالر.
ليقوم بعدها الشاب األمريكي بإثبات براءته ألمه، ويقدم عددًا 
من األدلة للشرطة عليها، ومنها صورة سيلفي في المكان الذي 
تناول فيه العشاء والذي يبعد عن منزله 65 كيلومترًا باإلضافة 

للزمان، حيث قام بتحديد الموقع الجغرافي على “فيسبوك”.
الصور التي قدمها الش���اب للش���رطة كانت دليل براءته حيث 

اقتنعت السلطات المحلية بها.
وبحسب الموقع الذي نشر الخبر، تبين الحقًا بأن الفتاة اخترعت 

هذه القصة من أجل االنتقام من زميلها السابق.

صورة »سيلفي« تنقذ 
شابًا من السجن 99 عامًا

واشنطن/االستقالل:
اكتشفت سيدة سبعينية أمريكية أن األطباء أزالوا 
كليتيه���ا الس���ليمتين دون أي س���بب وجيه، بعد 

تشخيص خاطئ بإصابتها بالسرطان.
وتم تشخيص إصابة ليندا وولي )73 عامًا( بسرطان 
الكلى في مستش���فى جامعة كولورادو في مارس 
)آذار( الماضي، وخضعت لعملية إلزالة كليتيها في 
ماي���و )أيار(، لكن الخزعة التي ت���م الحصول عليها 
من الكليتين لم تكش���ف عن أي دليل لوجود ورم 

خبيث.
وعل���ى الرغم م���ن أن األطباء أدرك���وا خطأهم بعد 
العملي���ة، إال أن األوان كان ق���د ف���ات، ول���م يعد 
باإلم���كان إعادة الكليتي���ن إلى مكانهم���ا، وباتت 
مضطرة للخضوع للتنقية الدموية باستخدام جهاز 
الكلية الصناعية لمدة أربع س���اعات ثالث مرات في 

األسبوع، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتقول وولي: إنها استعانت بمحامية، وهي تدرس 
اآلن رفع ش���كوى قضائية ضد المستش���فى الذي 
أجرى لها العملية الجراحية، حيث ال تزال تش���عر 

أنهم مدينون لها بكليتيها.
وتع���د الكلى عض���وًا هام���ًا وحيويًا في الجس���م 
لتنقية الدم من السموم والس���وائل الزائدة، التي 
يتم طرحها عن طريق التبول، ويمكن لإلنس���ان أن 
يعي���ش بكلية واحدة، وعند توق���ف الكليتين عن 
العمل، يصبح المريض بحاجة إلى جلسات التنقية 
الدموي���ة، الت���ي يمك���ن أن يعيش عليه���ا لعدة 

سنوات، ولكنها مرهقة للغاية.
وذكر تقري���ر فوكس 31 أن لين���دا حاليًا ال تتمتع 
بصحة جي���دة، ليتم وضعها عل���ى قائمة االنتظار 
لزرع الكلى، وربما ال تكون قادرة على تحمل الجراحة 
الخطيرة، وحتى في حال نجاحها، ستضطر للعيش 

على األدوية المثبطة للمناعة لبقية حياتها.

لندن/ االستقالل:
ليس غريبا أن تتواجد 5 سجون فقط في بلد يبلغ عدد 
سكانه نحو 340 ألف نسمة، حيث تضم هذه السجون 
أق���ل من 200 س���جين، ولكن ما هو مثير للدهش���ة أن 

اثنين من هذه السجون مفتوحة.
وفي تقري���ر لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، س���لط 
الضوء عن تجربة اإلقامة في السجنين المفتوحين على 
مصراعيهما، ويأويان أش���خاصا أدين���وا بجرائم عنف، 
أو جرائم جنس���ية خطيرة، وكيف تج���ري األمور داخل 

دهاليز السجنين.
في سجن "كفيابريغا" غربي أيسلندا ، كان الفتًا غياب 
عناصر األمن، حيث لم يضم السجن سوى القليل على 
صعيد عناصر الحماية، فيما توجد هناك إش���ارة تدعو 

المارة إلى االبتعاد، وهي تستهدف أساسًا السياح.
ويمكن للزائر أن يدخل الس���جن المكون من مس���توى 
واحد بكل سهولة، بعيدا عن قيود الحراسة التي تطوق 

الس���جون في مختلف بقاع الدنيا، واالس���تمتاع بوجبة 
طعام مع أحد نزالء السجن.

ويق���وم الس���جناء والموظفون بإنجاز األعمال بش���كل 
جماع���ي، وكذلك تن���اول الطعام في غرفة مش���تركة، 
ويتكفل الس���جناء بطهو الطعام، ويتسوقون أسبوعيًا 

من قرية مجاورة برفقة شرطي.
ويتمتع السجناء بحياة خاصة، حيث توفر إدارة السجن 
للنزيل خدمة اإلنترنت، وهاتف محمول، حيث يقضي 

بعض السجناء الكثير من الوقت في غرفهم.
ورغم امتالك نزالء الس���جن مفاتي���ح خاصة بغرفهم، 
لكنه���م ال يس���تخدمونها في الع���ادة، حيث يتركون 
أبوابها مفتوحة أغلب الوقت، وهو ما يشير إلى أن الثقة 

هي األساس في سجن كفيابريغا.
جدير بالذكر أن أيس���لندا تعي���ش بأقل معدل جريمة 
ف���ي العالم، في عام 2009 وقع���ت جريمة قتل واحدة 

خالل السنة ككل.

إزالة كليتي سبعينية بعد تشخيص خاطىءسجن »يتمناه الجميع«

واشنطن/ االستقالل: 
عاش س���كان بلدة صغيرة في والي���ة جورجيا األميركية لحظات 
من الرعب، عندما بدأت عربات قطار تتس���اقط »من السماء« على 
شوارعهم، مخلفة أضرارًا مادية كبيرة، ومجبرة األهالي على إخالء 

المدينة بالكامل.
وتس���اقطت نحو 30 عربة من قطار خرج عن مساره، السبت، خالل 
سيره على جسر في بلدة بيرومفيل في والية جورجيا األميركية، 

حيث يعيش نحو 500 شخص.
وقال رئيس قس���م اإلطفاء، بريت واليس، لمحطة »WMAZ«، إن 
ما بين 15 إلى 30 عربة س���قطت على الطريق الس���ريع »جورجيا 
90«، الفتًا إل���ى أن تقارير أوضحت أن بعض هذه العربات كانت 

محملة بغاز البروبان.
وأوضحت مصادر في الس���كة الحدي���د، أن القطار كان يضم 72 

عربة محملة بأشياء، لم تذكرها، باإلضافة إلى 69 عربة فارغة.
وقد تم إجالء جميع س���كان المدينة، لحين تقييم أضرار الحادث 
الذي وقع في الس���ابعة صباحًا، ولم تنجم عنه أية إصابات، إال أنه 

تسبب في إغالق عدد من الطرق لتقييم األضرار.

االستقالل/وكاالت:
ربح طفل شيشاني يبلغ من العمر خمس سنوات، سيارة مرسيدس 

جديدة بعد أن تمكن من إجراء 4.105 ضغطة دون توقف.
وقد اس���تلم الطفل رحيم كورييف مفاتيح الس���يارة الجديدة من 
أحد مس���اعدي الرئيس الروس���ي فالديمير بوتين، بعد أن أمضى 
زهاء س���اعتين و25 دقيقة وه���و يمارس تماري���ن الضغط دون 

توقف، محققًا بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا.
ويحاول الطفل الذي أطلق عليه اس���م » ش���وارزينغر الشيشاني« 
أن يكرر ما قام به ليحصل على رقم قياس���ي عالمي ويدخل سجل 

غينيس لألرقام القياسية.
يذكر بأن قيمة س���يارة المرس���يديس التي ربحه���ا الطفل تبلغ 
28000 جنيه إس���ترليني أي ما يعادل 36000 دوالر أمريكي، وفق 

ما ورد في موقع »الد بابل« اإللكتروني.

لندن/ االستقالل: 
قاد غب����اء امرأة تدع����ى أماندا اي����ر )25 عامًا(، لغل����ي طفليها 
الصغيري����ن )عامان و5 أعوام(، في مياه س����اخنة وصلت درجة 
حرارتها إلى 150 درجة فهرنهايت )5.65 مئوية(، عقابًا ألنهما 

خرقا قواعد النوم ولم يناما في الموعد المحدد.
وبحس����ب موقع »ديلي ميل« البريطان����ي، فقد ُحكم على أماندا 
بالس����جن لمدة 40 عامًا، بعد أن أثارت واقعتها دموع القاضي، 
روبرت بيكر، س����ائاًل إياها: »كان أطفال����ك ُيطبخون فعاًل بماذا 

كنت تفكرين؟«.
أصي����ب الطفالن بحروق بالغة من الدرج����ة الثانية والثالثة في 
%70 م����ن جس����ديهما، باإلضافة إلى مش����كالت ف����ي الجهاز 
التنفس����ي، وأقرت المرأة ببشاعة فعلتها وبررتها بأنها حاولت 
تنفيذ وصية برنامج تلفزيوني لمستش����ار أطفال نصح بإعطاء 
األطفال دش����ًا باردًا أو دافئًا كعقاب، وهي حاولت تنفيذ نفس 

الطريقة بالماء المغلي.
وبالكش����ف على »أماندا«، تبين أن مس����توى ذكائها منخفض، 

موضحة أنها شاهدت أخيرًا البرنامج وطبقت نصيحته.

أم تعاقب طفليها 
بغليهما في النار

طفل يربح سيارة 
مرسيدس بعد أداء 

تمرين الضغط لساعتين

عربات قطار تتساقط من 
السماء بوالية أمريكية


