
 وزير إسرائيلي: االنتخابات 
في شهر مايو المقبل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أشارت تقديرات سياسية  أمس األربعاء بأن 
االنتخابات اإلس���رائيلية س���تجرى في شهر 
مايو المقبل، وذلك بعد االحتفال بما يسمى 
بيوم االستقالل، وليس في موعدها الطبيعي 

في شهر نوفمبر كما زعم »نتنياهو«.
ووفق���ًا لصحيف���ة »إس���رائيل الي���وم«، أكد 
الوزير المقرب من رئيس الحكومة »بنيامين 

نتنياهو«، بأن الحكومة لن تصمد بش���كلها 
الحالي، وما حصل من فوضى في »الكنيست« 
يوم االثنين الماضي، ما هو إال بداية الفوضى 

والنزاع.
وأض���اف الوزير الرفيع ب���أن رئيس الحكومة 
كان يرغب منذ البداية بأن تجرى االنتخابات 
في ش���هر مايو المقبل بع���د احتفاالت »يوم 

االستقالل«.
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القدس المحتلة/ االستقالل:
هدمت سلطات االحتالل اإلس���رائيلي، صباح امس 
األربع���اء، 20 مح���ال تجاري���ا في مخيم »ش���عفاط« 
لالجئي���ن الفلس���طينيين ش���مالي ش���رق القدس 

المحتل���ة. واقتحم عش���رات الجنود اإلس���رائيليين 
ترافقهم اآلليات الثقيلة في ساعات الصباح األولى 
مخيم »ش���عفاط«، لهدم المحال التجارية، بذريعة 
البن���اء دون تراخيص. وأفادت مص���ادر محلية بأن 

قوات كبي���رة من جنود االحت���الل برفقة طواقم من 
البلدية وآليات عس���كرية اقتحمت المخيم،و انتشر 

الجن���ود في الش���وارع واألزق���ة ، وفرق 
القناصة اعتلت أس���طح المنازل ما أدى 

االحتالل ينفذ عملية هدم واسعة لمنشآت تجارية بالقدس

�الحتالل يهدم من�شاآت بالقد�س )�شورة �أر�شيفية(

15

نابلس/ االستقالل:
أصيب عش���رات المواطنين، ام���س األربع���اء، باالختناق خالل 

مواجه���ات مع ق���وات االحت���الل اإلس���رائيلي عقب 
اقتحامها بلدة سبسطية شمال نابلس. وقالت مصادر 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم عش���رات المستوطنين المتطرفين أمس األربعاء المسجد 
األقص���ى المبارك بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة 

وذلك بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.
ا من  ووفرت ش���رطة االحتالل الحماية الكاملة للمس���توطنين بدًء

دخولهم عبر باب المغاربة الس���اعة الس���ابعة صباًحا، 
وتجولهم في باحات األقص���ى وانتهاء بخروجهم من 

طولكرم/ االستقالل:
فجرت قوات االحتالل أبواب العشرات من منازل المواطنين والمحال 

التجارية في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، فجر امس 
األربعاء، وس���ط إطالق كثيف للقناب���ل الصوتية والغاز 

إصابات باالختناق خالل مواجهات 
مع االحتالل في سبسطية

عشرات المستوطنين يقتحمون 
األقصى بحراسة مشددة

االحتالل يفجر أبواب عشرات 
المنازل والمتاجر شمال طولكرم
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02
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غزة/االستقالل:
وصف عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي يوسف 

الحس���اينة أمس األربع���اء هجوم مندوب���ة الواليات 
المتح���دة األمريكية في مجلس األم���ن على خطاب 

غزة/االستقالل:
أك���دت حركة الجهاد اإلس���المي في 
فلسطين امس األربعاء، أنه ليس من 
حق حركة »فتح« أن تحدد جدول عمل 

حركة الجهاد وال التدخل فيما ينبغي 
أن تش���ارك أو ال تشارك فيه، معتبرًة 

الترهي���ب  أس���اليب  أن 
مقبولة  وغي���ر  مرفوض���ة 

غزة / سماح المبحوح: 
باتت الخيام المأوى الوحيد لعشرات العائالت 
المقدس���ية التي تقطن في حي الشيخ جراح 
بالمدينة المقدس���ة ، بع���د مواجهتها خطر 

الطرد م���ن منازلها  ومصادرته���ا بفعل قرار 
من المحكمة االس���رائيلية العلي���ا، والقاضي 

لبناء   ، منازلها  بترحيل ومص���ادرة 
عل���ى  االس���تيطاني  مخططه���ا 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
منح رئي���س بلدية االحت���الل في الق���دس أمس األربعاء، الس���فارة 

األمريكية تصريًحا بتوس���يع مبانيه���ا بواقع حوالي 700 
متر مرب���ع، طبًقا لما ذكره مكتب رئي���س البلدية. ويأتي 

الحساينة: الشعب الفلسطيني 
لن يرضخ للترهيب األمريكي

الجهاد: البطش رجل العالقات الوطنية 
المجمع عليه.. وأساليب الترهيب مرفوضة 

مختصون: التوسع االستيطاني بمحيط 
األقصى تطويق وحصـار وتهويــد

100 عائلة مقدسية تحت مقصلة التهجير 

»إسرائيل« تصادق على توسعة 
السفارة األمريكية في القدس
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وقفة بنابلس تضامنًا مع 
 األسرى األطفال في 
سـجــون االحتــالل

مهجة القدس: األسيرات 
فــي سجـن الدامـون 
يعانين أوضاعًا سيئة

مواجهات عنيفة يف �سعفاط  والعي�سوية 

غزة/ محمود عمر:
محاولة مصرية جديدة لرأب الصدع الفلسطيني المتمثل 
باالنقس���ام الداخلي الممتد منذ ع���ام 2007، وهذه المرة 

ما تفاصيل الخطة المصرية 
الجديدة لتحقيق المصالحة؟

03
م�سدر م�سري: القاهرة 

اأعدت خطة متكاملة 
لتحقيق امل�ساحلة

زكي: ال زيارة 
قريبة لوفد 

»فتح« للقاهرة
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتح���م عش���رات المس���توطنين 
المتطرفين أمس األربعاء المسجد 
األقصى المب���ارك بمدينة القدس 
المحتل���ة من جهة ب���اب المغاربة 
وذلك بحراس���ة مشددة من شرطة 

االحتالل الخاصة.
الحماية  االحتالل  ش���رطة  ووفرت 
ا من  ب���دًء للمس���توطنين  الكاملة 
دخولهم عبر باب المغاربة الساعة 
الس���ابعة صباًح���ا، وتجولهم في 
باحات األقصى وانتهاًء بخروجهم 

من باب السلسلة.
اإلسالمية  األوقاف  دائرة  وبحسب 
 191 ف���إن  المحتل���ة،  بالق���دس 
طالًب���ا   140 بينه���م  مس���توطًنا 
يهودًيا اقتحموا المسجد األقصى 
على عدة مجموع���ات، وتجولوا في 
أنح���اء متفرقة من باحاته وس���ط 
تلقيهم ش���روحات عن "الهيكل" 

المزعوم.
وواصل���ت ش���رطة االحتالل فرض 
قيوده���ا عل���ى دخ���ول المصلين 
بع���ض  واحتج���زت  لألقص���ى، 
هوياتهم الشخصية عند األبواب، 
وتم إعطائهم بطاقات ملّونة بداًل 

منه���ا، لتضمن ع���دم رباطهم في 
المسجد.

ورغم قيود االحتالل، إال أن عشرات 
المصلين من أهل القدس والداخل 
الفلس���طيني المحت���ل تواف���دوا 

لألقص���ى وتوزع���وا عل���ى حلقات 
العل���م وق���راءة الق���رآن الكري���م، 
المستوطنين  القتحامات  وتصدوا 

واستفزازاتهم المتواصلة.
األقص���ى  المس���جد  ويتع���رض 

يومًي���ا )ع���دا الجمعة والس���بت( 
لسلس���لة انته���اكات واقتحامات 
والجماعات  المستوطنين  قبل  من 
اليهودية المتطرفة وعلى فترتين 

صباحية ومسائية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشف مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في 
األمم المتحدة )أوتشا( الذي يتخذ من شرقي 
ا له عن آخر عملية "مسح اإلغالق"  القدس مقّرً
الش����امل أي مس����ح لعدد الحواجز العسكرية 
اإلسرائيلية في الضفة الغربية وانعكاساتها 
عل����ى حياة نح����و 2 مليون فلس����طيني وعلى 

عاصمتهم القدس الشرقية المحتلة.
وسجل المسح الذي يجري كل عامين مرة مع 
مقارنة باألعوام الس����ابقة وج����ود 705 عوائق 
دائمة في مختلف أنحاء الضفة الغربية؛ حيث 
تقّيد حركة المركبات الفلس����طينية، وتنّقل 
المشاة الفلس����طينيين، مؤكًدا أن هذا العدد 
يشّكل ارتفاًعا تبلغ نسبته 3% عّما كان عليه 
الحال في شهر كانون األول 2016، وهو تاريخ 

المسح السابق.
وبي����ن المس����ح أن����واع العوائ����ق والحواج����ز 
العسكرية اإلسرائيلية والبوابات اإللكترونية، 

وجاء في بيانات المس����ح: "تش����مل العوائق 
140 حاجًزا يتمركز عليه الجنود بشكل دائم 
ا وهن����اك حواجز بين الفينة  24 س����اعة يومّيً
واألخ����رى، و165 بوابة طريق ال يتمركز عليها 
الجنود )ونحو نصف هذه البوابات مغلق في 
ا و251  األحوال العادية(، و149 س����اتًرا ترابّيً
عائًقا غير مأهول )متاريس الطرق، والخنادق، 
والج����دران الترابي����ة، وغيره����ا(. ويكمن أهم 
االختالفات التي لوحظت منذ نش����ر المس����ح 
األخير من ناحية فئة العوائق في إضافة 39 
ا. وُسجلت  بوابة طريق وإزالة 31 س����اتًرا ترابًيّ
أكبر زيادة في محافظة رام الله، حيث شملت 

ا.  ما مجموعه 15 عائًقا إضافًيّ
وتضم الحواجز البالغ عددها 140 حاجًزا بنية 
تحتية دائمة، غي����ر أن 64 منها فقط مأهول 
بالقوات األمنية بص����ورة دائمة، بما فيها 32 
حاجًزا يقع على امت����داد الجدار أو على الطرق 
المؤدية إل����ى "إس����رائيل"، و20 حاج����ًزا في 

المنطقة الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية في 
مدينة الخلي����ل، و12 حاجًزا آخ����ر في مناطق 

أخرى من الضفة الغربية.
أما الحواجز )الجزئية( األخرى التي يبلغ عددها 
76 حاج����ًزا، فقد يتمركز عليه����ا أفراد قوات 
االحتالل اإلس����رائيلي بين الفينة واألخرى أو 
ف����ي برج، وليس على األرض. وُتس����تثنى من 
ه����ذه األرقام ثمانية حواج����ز تقع على الخط 

األخضر )خط الهدنة لسنة 1949(.
وبين ش����هر كان����ون الثان����ي/ 2017 ونهاية 
شهر تموز/ 2018، أقامت القوات اإلسرائيلية 
4,926 حاج����ًزا "مفاجًئا" إضافًي����ا، أو ما يقرب 
م����ن 60 حاجًزا في األس����بوع. وهذه تش����مل 
نشر القوات اإلس����رائيلية لعدة ساعات على 
طري����ق بعينه لغاي����ات إيقاف الس����ائقين 
دون  وتفتيشها،  ومركباتهم  الفلسطينيين 
أن يكون لهذه الحواج����ز بنية تحتية مادية 

دائمة على األرض.

طولكرم/ االستقالل:
فجرت قوات االحتالل أبواب العشرات من منازل المواطنين والمحال التجارية في بلدة دير 
الغصون ش���مال طولكرم، فجر امس األربعاء، وس���ط إطالق كثيف للقنابل الصوتية والغاز 
المس���يل للدموع. واقتحمت أكثر من 30 آلية وس���يارة جيب عس���كرية البلدة بعد ساعات 
منتصف الليل، وانتش���رت الدوريات الراجلة في شوارعها وأزقتها، واقتحم الجنود المنازل 
بعد تفجير أبوابها، وفتش���وها تفتيش���ا دقيقا وخربوا وأتلفوا محتوياتها بمرافقة الكالب 
البوليس���ية، وأجبروا ساكنيها على الخروج إلى العراء، وفق ما أفاده مواطنون. وتعرض أكثر 
من 50 منزال وعددا من المحال والمنشآت التجارية واألراضي الزراعية للمداهمة والتفتيش 
من قبل جنود االحتالل، ووزعوا تحذر المواطنين من تقديم المساعدة للمطارد أشرف نعالوة.

وفي الوقت ذاته، اقتحمت قوة مماثلة من جيش االحتالل بلدات بلعا ورامين شرق طولكرم 
وزيتا شمالها، وأجرت عمليات تمشيط واسعة في األراضي الزراعية والتالل المحيطة بها.

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى بحراسة مشددة

اللد/ االستقالل:
رفضت المحكمة المركزي���ة في اللد بالداخل الفلس���طيني المحتل عام 
1948 صب���اح أمس األربعاء طلب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء إلغاء أمر 
تجميد الهدم الذي اس���تصدره أصحاب المن���ازل المهددة بالهدم غربي 

مدينة الطيبة.
وثبتت المحكمة أمر تجميد الهدم لغاية البت في القضية وإصدار 
القرار النهائي بش���أنها ف���ي تاريخ 31 يناير المقبل في جلس���ة 
لمناقش���ة االلتماس الذي قدمته بلدية الطيبة من أجل منع هدم 

المنازل.
وأوكلت بلدية الطيبة المحامي قيس ناصر مهمة معالجة القضية 
في المحاكم ضد اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء والتي كانت تصر 
عل���ى هدم المنازل بادعاء أن���ه ال يوجد تخطيط في األفق للمنطقة 

المذكورة.
وأثمرت هذه الجهود في نهاية المطاف عن تجميد الهدم لغاية التاريخ 
المذكور أعاله ليتس���نى للبلدي���ة والجهات المختص���ة تقديم الخرائط 

والحلول التنظيمية للمنطقة التي تقع فيها البيوت.
وتقع المنازل المهددة بالهدم منذ العام 2008 غربي الطيبة وتحت سلطة 
نف���وذ بلدية الطيبة، وت���أوي 10 عائالت ونحو 40 فرًدا وتدعي س���لطات 
االحت���الل أن المنازل بنيت دون تراخيص على أرض غير مخصصة للبناء، 
في الوقت التي ترفض فيه المؤسس���ات اإلس���رائيلية توسيع مسطحي 

قلنسوة والطيبة لسد احتياجات المواطنين.

تمديد تجميد هدم 
منازل في الطيبة 

حتى 31 يناير

نابلس/ االستقالل:
اصيب عشرات المواطنين، امس األربعاء، باالختناق خالل مواجهات مع قوات االحتالل 

اإلسرائيلي عقب اقتحامها بلدة سبسطية شمال نابلس.
وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات االحتالل البلدة، لتأمين 

الحماية لمستوطنين اقتحموا الموقع األثري.
وأضافت أن قوات االحتالل أطلقت قنابل الغاز المس���يل للدموع بكثافة، ما أدى إلصابة 

عشرات المواطنين باالختناق.
فيما احتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي األربعاء، عدًدا من طلبة مدرسة الساوية اللبن 
الثانوية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، أثناء عودتهم من المدرسة. 
وأفاد رئيس مجلس قروي اللبن الش���رقية سامر عودة أن قوات االحتالل احتجزت نحو 
15طالًبا على الشارع الرئيس بعد مغادرة مدرستهم وأفرجت عن غالبيتهم بعد ساعة، 

وأبقت على اثنين منهم، وتتراوح أعمارهما ما بين 15-16عامًا.

االستقالل/وكاالت: 
كشف عضو المكتب السياس���ي لحركة المقاومة 
اإلسالمية )حماس( موسى أبو مرزوق النقاب عن أن 
رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية 
"يجري ترتيبات للقيام بجولة خارجية تشمل عدة 

دول"، رافًضا تحديد الدول أو موعد الجولة.
وأوضح أبو مرزوق في تصريحات لوكالة "األناضول" 
تش���مل "دواًل على  هني���ة  جول���ة  ترتيب���ات  أن 

المس���تويات الثالث العربية واإلسالمية والدولية، 
أبدت استعدادها الس���تقبال وفد رسمي برئاسة 
هنية، ويجري الترتيب لزيارات أخرى، لكن ال يوجد 

تاريخ محدد لخروجه وبدء جولته".
وذكر أن وفًدا رسمًيا من حركته وصل إلى العاصمة 
المصري���ة القاهرة، الس���تكمال ملف���ات التهدئة 
والمصالح���ة، مبّيًنا أن الوفد برئاس���ة نائب رئيس 

الحركة الشيخ صالح العاروري.

وغادر وفد قيادي م���ن حماس ظهر امس األربعاء 
قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية عبر معبر رفح 

البري جنوب القطاع.
ويذك���ر أن مص���ر وقطر واألم���م المتح���دة تقود 
مشاورات منذ عدة أشهر، للتوصل إلى تهدئة بين 
المقاومة الفلس���طينية بغزة و"إس���رائيل"، إضافة 
لجهود مصرية إلنهاء االنقس���ام بين حركتي فتح 

وحماس.

�مل�شتوطنون يو��شلون �قتحاماتهم لباحات  �مل�شجد �لأق�شى    ) �أر�شيف (

االحتالل يفجر أبواب عشرات 
المنازل والمتاجر شمال طولكرم

إصابات باالختناق خالل مواجهات 
مع االحتالل في سبسطية

»أوتشا«: 705 عوائق تعرقل حياة مليوني فلسطيني

أبو مرزوق : جولة خارجية لحماس برئاسة هنية قريبًا
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ويض���ّم الوفد المغادر من غ���زة عضوي المكتب 
السياس���ي ف���ي حماس خلي���ل الحي���ة وروحي 
مش���تهى والقيادي طاهر النونو، على أن ينضم 
له���م نائب رئي���س المكتب السياس���ي لحركة 
حماس الش���يخ صالح الع���اروري وعضو المكتب 

السياسي حسام بدران.
ويبحث الوفد مع المس���ؤولين المصريين جهود 
كسر الحصار اإلس���رائيلي عن قطاع غزة، وإنهاء 

االنقسام بين حركتي فتح وحماس.
وكانت وكالة الشرق األوسط المصرية نقلت عن 
مصادر فلسطينية قولها إن مصر ستستضيف 
وفدًا من حركة حماس خالل أيام، يتبعه وفد آخر 
م���ن حركة فتح، في محاولة جديدة للتوفيق بين 

الطرفين وعقد مصالحة في القطاع.
وبحس���ب الوكالة، فإن مصر ترك���ز جهدها اآلن، 
على إتمام مصالحة، باعتبارها الخطوة الضرورية 
التالية، بعد تثبيت تهدئة في القطاع، وباعتبار 
المصالحة مدخال لتوقيع تهدئة طويلة في غزة، 
عبر منظمة التحرير، على غرار االتفاق الذي أنهى 

حرب 2014.
خطة م�صرية متكاملة

ويق���ول مص���در مصري مق���رب م���ن المخابرات 
المصري���ة ل�"االس���تقالل": "إن مصر أعدت مؤخرًا 
خطة متكامل���ة لتحقيق المصالح���ة وحل كافة 

مشاكلها خطوة خطوة".
وأوضح المصدر أن الخطة تقوم على أساس طرح 
تس���ليم قطاع غزة بش���كل كامل للحكومة وفق 
ج���دول زمني متفق عليه عل���ى أن تبدأ في ذات 
الوقت مشاورات لتشكيل حكومة وحدة جديدة، 
مقابل أن ينهي عباس كافة عقوباته المفروضة 

على غزة.
ورأى أن مص���ر تعتبر دفع قط���ر رواتب موظفي 
حماس لس���تة أش���هر فرص���ة حقيقي���ة لحل 
الخالف���ات األخ���رى وإنه���اء االنقس���ام، وفرصة 
جيدة لبحث وض���ع أولئ���ك الموظفين من خالل 
اللجنة اإلدارية المختص���ة التي تضمنها اتفاق 

المصالحة إلنهاء هذه المشكلة.
وفيما يتعلق بس���الح المقاومة، قال المصدر إن 
مصر وجدت وفقًا لخطتها أهمية إرجاء بحث هذا 
الملف حتى إصالح منظمة التحرير الفلسطينية 
ودمج حركتي حماس والجهاد اإلس���المي فيها، 
حتى تصبح هذه المنظمة ممثاًل حقيقيًا للشعب 

الفلسطيني.
وأش���ار إلى أن دمج الفصائل الفلس���طينية في 
منظمة التحرير سيمنح أرضية أكثر مرونة لبحث 
ملف سالح المقاومة ووضعه بيد لجنة فصائلية 

تحت إطار منظمة التحرير.
الس���احة  بترتي���ب  معني���ة  مص���ر  أن  وبّي���ن 

الفلس���طينية قب���ل الش���روع بإج���راء انتخابات 
رئاسية وتش���ريعية فلس���طينية، لضمان عدم 
تكرار سيناريو االنقسام بناء على صراعات تنشأ 

بسبب نتائج االنتخابات.
وكان حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة 

حماس، كش���ف في حوار متلف���ز أذيع مؤخرًا، أن 
حركته أبلغت الوسيط المصري، إمكانية الذهاب 
إلى خيارات أخرى حال لم يتم تطبيق اتفاقيات 

المصالحة الفلسطينية السابقة. 
وقال: "إذا لم نستطع تطبيق االتفاقيات السابقة 
بغ���ض النظر عم���ن يتحمل المس���ؤولية، أبلغنا 
المصريي���ن أن نذهب ألحد الخيارين، إما حكومة 
وحدة وطنية يتم تش���كيلها ف���وًرا وتتولى كل 
المهمات في غزة والضف���ة أو نذهب النتخابات 
مجلس تش���ريعي ووطني ورئاسة خالل 3 أشهر 

أو أكثر بما يتوافق عليه الكل الفلسطيني".

موقف فتح
من ناحيته، نفى عضو اللجن���ة المركزية لحركة 
فتح عب���اس زكي، وجود زي���ارة مخطط لها قريبًا 
لحركة فتح إلى القاه���رة بالتزامن مع وجود وفد 

حماس. 
وقال ل�"االستقالل": "إن حركة فتح أخبرت الجانب 
المص���ري أن وفدها مس���تعد لتلبي���ة أي دعوة 
لزي���ارة القاهرة في حال ح���دث اختراق في ملف 
المصالحة وتراجع في موقف حماس المصر على 

استمرار االنقسام".
وأكد أن فتح لن تقبل بأي اتفاقات جديدة، و "لن 
تقبل أيضًا بأقل من تطبيق حماس الكامل للملف 
المصالحة وأهمها االنس���حاب من مشهد الحكم 

وإتاح���ة المجال لحكومة التوافق الفلس���طينية 
لمباشرة عملها وتحمل مس���ؤولياتها بغزة دون 
وج���ود أي حكومة ظل أو قوى أمنية فلس���طينية 

تعمل في الظالم".
وتعتقد مص���ر أن دفع روات���ب موظفي غزة، من 
خالل قطر، خالل األش���هر الس���تة المقبلة، أزاح 
عقبة كبيرة أمام الطرفي���ن، بعدما كانت حماس 
قد طلبت االتفاق على دفعات محددة لموظفيها، 
وليس م���ن خالل دمج ف���وري أو روات���ب كاملة، 
ورفض���ت فتح األم���ر، باعتباره في عه���دة لجنة 

متخصصة.
وقال زكي في ذلك: "إذا كان مشكلتنا تدور حول 
ملف الموظفون الذين يج���ب اخضاعهم للجنة 
إدارية لتقييم وضعه���م وهو ما ترفض حماس 
حدوث���ه، ف���إن هذا المل���ف قد تم حل���ه وأصبح 
الموظفين يتلقون رواتبهم من قطر. إذن لماذا ال 
تريد حماس اآلن تسليم الحكم لتباشر الحكومة 

عملها إلنهاء االنقسام وصواًل لالنتخابات؟".
وتابع: "عندما تنهي اللجن���ة اإلدارية الحكومية 
عمله���ا وتبت في أم���ر موظفي غزة، س���تتحمل 
الحكومة توفير رواتب لهم وليس أي دولة، فنحن 
نرف���ض تدخل الدول في الش���أن الفلس���طيني 
وتمري���ر أي أم���وال لغزة خ���ارج إط���ار الحكومة 

الفلسطينية الرسمية".

غزة/االستقالل:
أكدت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين امس األربعاء، أنه 
ليس من حق حرك���ة "فتح" أن تحدد جدول عمل حركة الجهاد 
وال التدخل فيما ينبغي أن تشارك أو ال تشارك فيه، معتبرًة أن 

أساليب الترهيب مرفوضة وغير مقبولة وطنيًا.
وأوضح مس���ؤول المكت���ب اإلعالمي لحركة الجهاد اإلس���المي 
داود ش���هاب، في بيان صحفي ردًا على بيان "حركة فتح" الذي 
صدر بحق عضو المكتب السياس���ي في الجهاد خالد البطش، 
أن حركة الجهاد دعيت لمهرجان تأبين للراحل الش���هيد ياسر 
عرفات ونحن من باب الوفاء لمس���يرة الش���هداء شاركنا بكلمة 
إمام حش���د جماهيري كبير م���ن أبناء قطاع غ���زة المحاصرين 

والمعذبين والمالحقين في قوتهم ومستقبلهم".
وقال:"لي���س من ح���ق أحد وال م���ن صالحيات أح���د تحديد ما 

ستكون عليه لجنة القوى الوطنية واإلسالمية".

وأك���د المس���ؤول اإلعالمي لحرك���ة الجهاد، أن األس���تاذ خالد 
البطش هو رجل العالقات الوطنية المجمع عليه، وما تحدث به 
المتحدث باس���م حركة "فتح" عاطف أبو سيف، يعكس رغبات 
بعض مسؤوليه في تكريس االستحواذ على المواقع القيادية 
المختلفة واحتكارها ألنفسهم وهو األمر الذي ال تقبله القوى.

وأض���اف، أن القيادي البطش ال ينتظر ش���هادة من عاطف أبو 
سيف وأمثاله ، فرصيده الحقيقي هو موقفه الوطني واالحترام 
الكبير الذي يلقاه من جماهير شعبه وامته وزمالئه في مسيرة 
النضال والعمل الوطني المشترك ومآثره التي يشهد بها كل 

من عرفه.
ُيش���ار إلى أن حركة فتح ش���نت هجومًا عل���ى القيادي البطش 
بعد مش���اركته في كلمة باس���م القوى الوطنية واإلس���المية 
في االحتف���ال الذي نظمه التيار اإلصالح���ي لحركة فتح إحياء 

لذكرى استشهاد الراحل ياسر عرفات.

ردًا على فتح 

الجهاد: البطش رجل العالقات الوطنية 
المجمع عليه.. وأساليب الترهيب مرفوضة  غزة/االستقالل:

السياسي  المكتب  عضو  وصف 
لحركة الجهاد اإلسالمي يوسف 
الحس���اينة أمس األربعاء هجوم 
المتح���دة  الوالي���ات  مندوب���ة 
األمريكي���ة ف���ي مجل���س األمن 
على خط���اب المبع���وث األممي 
مالدين���وف أم���ام مجلس األمن 
الخ���اص باألوضاع في قطاع غزة 

ب�"الوقاحة غير المسبوقة".
وأوضح الحساينة في بيان تلقت  
نس���خه  االس���تقالل"  صحيفة" 
عنه أن اص���رار اإلدارة األمريكية 

على ممارس���ة اإلرهاب السياسي على األمم المتحدة 
وش���عوب العالم والش���عب الفلس���طيني على وجه 
الخصوص يؤكد النزع���ة العدوانية لإلدارة األمريكية 

ومندوبتها في مجلس األمن.
تزيي���ف  الحس���اينة   واعتب���ر 
األمريكي���ة  اإلدارة  مندوب���ة 
للحقائ���ق وادعاءها أن االحتالل 
تع���رض للقص���ف م���ن قب���ل 
غ���زة وتجاهلها  المقاوم���ة في 
اإلسرائيلي  االحتالل  اعتداءات 
على المدنيين العزل سلوكًا غير 

أخالقي يبرر جرائم العدو .
وأكد أن المقاومة الفلس���طينية 
في  الطبيعي  مارس���ت حقه���ا 
الدف���اع عن ش���عبها والرد على 

االحتالل.
وأضاف أن الش���عب الفلس���طيني لن يرضخ لالبتزاز 
والترهي���ب األمريك���ي وس���يبقى يم���ارس حقة في 

المقاومة طالما بقى االحتالل.

الحساينة: الشعب الفلسطيني 
لن يرضخ للترهيب األمريكي

 بعد حل مشكلة موظفي غزة لستة أشهر

ما تفاصيل الخطة المصرية الجديدة لتحقيق المصالحة؟
غزة/ حممود عمر:

ال�ص��دع  ل��راأب  جدي��دة  م�صري��ة  حماول��ة 
الداخل��ي  باالنق�ص��ام  املتمث��ل  الفل�صطين��ي 
املمت��د من��ذ ع��ام 2007، وهذه امل��رة يطرح 
امل�صوؤول��ون امل�صري��ون خطة متكامل��ة الإنهاء 

كافة اخلالفات بني حركتي فتح وحما�س. 
وما مينح فر�صة حقيقية لنجاح هذه اخلطة 
ه��و الق��رار القط��ري بتوفري روات��ب موظفي 
غ��زة ل�صت��ة اأ�صهر وه��ي املدة الت��ي تعتربها 
م�صر فر�صة ذهبية الإنهاء امل�صكالت االأخرى.
وتوج��ه اأم�س، وفد من قيادة حركة املقاومة 
اإىل  غ��زة  االإ�صالمي��ة )حما���س( يف قط��اع 
العا�صم��ة امل�صري��ة القاه��رة تلبي��ة لدعوة 

ر�صمية م�صرية.

م�صدر م�صري: 
�لقاهرة �أعدت 
خطة متكاملة 

لتحقيق 
�مل�صاحلة

زكي: ال زيارة 
قريبة لوفد 

»فتح« للقاهرة
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دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

 مذكرة حضور
الى المدعى عليها / غادة حمدان خليل ابو مطلق من عبسان الكبيرة 
وسكان الس���عودية ومجهولة محل االقامة فيها يقتضي حضورك 
الى محكمة بني سهيال الشرعية يوم االربعاء الموافق 2018/12/19م 
الس���اعة التاسعة صباحا وذلك في الدعوى المرفوعة ضدك من قبل 
زوج���ك مراد احمد محمود ابو مطلق من عبس���ان الكبيرة وموضوعها 
طاعة زوجة والتي اساس���ها 2018/484 م وان لم تحضري في الوقت 
المعين يجر بحقك المقتضى الش���رعي لذلك صار تبليغك حس���ب 

االصول وحرر في 2018/11/19م 

  قا�سي بني �سهيال ال�سرعية
زياد عبد احلميد ابو احلاج

وبحس����ب الصحيفة العبرية، فإن مشروع 
القان����ون ، صم����م ليناس����ب المخط����ط 
وراء  م����ن  ����ر  ُحضِّ ال����ذي  االس����تيطاني 
الكوالي����س م����ن ِقب����ل جمعي����ة "إلعاد" 
االس����تيطانية، الت����ي تح����رك مش����اريع 

استيطانية في سلوان ومحيط األقصى.

اأهداف ا�سرتاتيجية 
ويرى رئيس أكاديمي����ة األقصى للعلوم 
والت����راث مدير التعليم الش����رعي بدائرة 
األوقاف اإلسالمية الشيخ ناجح بكيرات، 
أن االحتالل اإلسرائيلي يسعى لتحقيق 
ثالث����ة أه����داف اس����تراتيجية من خالل 
توس����يع االس����تيطان بمحيط المس����جد 
األقصى والبل����دة القديمة، متمثلة بإلغاء 
العرقي  والتطهي����ر  المعمارية،  الرؤي����ة 

واسقاط العاصمة الفلسطينية. 
وق����ال بكيرات ل�"االس����تقالل":" إن البلدة 
القديمة التي تبلغ مس����احتها ما يقارب 
888دونمًا، ُيشكل المسجد األقصى منها 
144 دونم، ُمستهدفًة من قبل االحتالل 
اإلس����رائيلي فهي خزان����ة التاريخ، نظرًا 
الحتوائها على كافة الُمقدس����ات والرؤيا 

المعمارية واإلنسانية والحياتية". 
لخن����ق  ُيخط����ط  االحت����الل  إن  وأردف:" 
المس����جد األقصى والبل����دة القديمة من 
خ����الل م����ا ُيس����مى بالح����وض المقدس 
والحدائ����ق التراثية، فعل����ى بعد 3 كليو 
مترات من محيط األقصى قام بالتطهير 
العرق����ي ومصادرة األراض����ي والحفريات 
بالقص����ور األموي����ة، والي����وم يق����ر بناء 

المستوطنات بالحدائق العامة".   
ويتابع:" كذلك يش����ن االحت����الل معركًة 
ديمغرافي����ة لزي����ادة أع����داد اليهود في 
المدين����ة، عندم����ا يط����رد المقدس����يين 
الفلس����طينيين من أراضيهم كما يفعل 
حاليًا بالش����يخ جراح و حي سلون والبلدة 
القديم����ة، األم����ر ال����ذي يجع����ل الحياة 
بالمدينة ش����به يهودية، ويريد القدس 
عاصم����ة لمش����روع الدول����ة اليهودي����ة 
واس����قاطها كمقدس إس����المي وعاصمة 

لفلسطين". 
واعتبر االستيطان سرطانًا خطيرًا جدًا في 
كذلك  الفلس����طينية،  واألراضي  القدس 
أشد وأكبر الحروب التي يشنها االحتالل 
اإلس����رائيلي على الش����عب الفلسطيني، 
فحينما ُيطرد االنسان من وطنه وُتصادر 
أرض����ه ويحل مكانه ُمس����توطنون وأبنيه 
إس����رائيلية أم����ام عين����ه، تك����ون ضربًة 

قاصمه له. 
وتوق����ع أن يش����هد المس����جد األقص����ى 
عمليات اقتحام كبيرة من قبل الجمعيات 
االستيطانية والُمس����توطنين  التي جاء 
لها ه����ذا القانون بمثاب����ة الهدية التي 
س����وف تحولها إلى نقم����ة في المنطقة، 
فس����يكون له����م الصالحي����ة القتح����ام 
األقصى بش����كل ُموسع وأعداد اكبر تحت 

حماية شرطة االحتالل.  

تداعيات خطرية 
وبدورة أكد الُمختص في ش����ؤون القدس 
جمال عمرو، أن البناء االس����تيطاني قرب 
بتغير  سُيس����اهم  األقص����ى  المس����جد 
جغراف����ي وديمغراف����ي وتاريخ����ي غير 
اإلس����رائيلي،  االحتالل  لصالح  مس����بوق 
العمراني لمدينة  المشهد  وسيؤثر على 

القدس ولطمس المعالم اإلسالمية. 
ق����رار  أن  ل�"االس����تقالل"،  عم����رو  وبي����ن 
الكنيس����ت الصهيون����ي القاض����ي ببناء 
آالف الوحدات االستيطانية في الحدائق 
المس����جد األقصى،  القريبة من  العام����ة 
يأتي ضمن سلسلة مش����اريع تهويديه 
ف����ي المنطق����ة، منها اس����تهداف حي 

سلوان والخان األحمر والشيخ جراح. 
االس����تيطانية  المبان����ي  أن  واض����اف:" 
وبارتفاع كبير لطمس  س����تكون حديثة 

المباني المقدس����ية القديم����ة والمعالم 
بالقص����ور األموية  الُمتمثلة  اإلس����المية 
وجدار المس����جد األقص����ى وحجب الرؤيا 
عن قب����ة الصخرة، كما س����يتم إس����كان 
أالف المس����توطنين داخل بلدة س����لوان 
الديمغرافي����ة  األغلبي����ة  يحق����ق  مم����ا 

للمستوطنين في البلدة".  
وأشار إلى أن االحتالل منذ سنواٍت طويلة 
يس����عى إلى صناعة ج����ذور تاريخية له 
بمحي����ط األقصى بق����وة من خ����الل بناء 
والهي����كل  والحفري����ات  المس����توطنات 
المزع����وم واالنف����اق التاريخي����ة األثرية، 
مح����ذرًا من التداعيات الخطي����رة الُمرتبة 
بالمنطقة،  االس����تيطاني  التوس����ع  على 
المتمثلة بإطفاء الطابع االستيطاني على 
المشهد العام بالمدينة، وتنغيص حياة 

الفلسطينيين بحي سلوان . 

وش����دد عل����ى ض����رورة الوق����وف بوج����ه 
بمواجه شعبية  االس����تيطاني  التوس����ع 
كامل����ة قد تصل النتفاضة جديدة، داعيا 
للتحرك  العربية واإلسالمية  الُمجتمعات 
لنصرة المس����جد األقصى وحش����د كافة 
طاقاتهم إلسقاط قرار بناء الُمستوطنات. 

خطوة جديدة  
ومن جهتها، اعتبرت الهيئة اإلس����المية 
المس����يحية لنصرة القدس والمقدسات 
األربعاء، مصادقة الكنيست اإلسرائيلية 
على مش����روع قانون يسمح ببناء وحدات 
الحدائ����ق  منطق����ة  ف����ي  اس����تيطانية 
القومي����ة في  والمتنزه����ات  الحضري����ة 
سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، 
خطوة جدي����دة على طريق التهويد التي 
القدس  وحض����ارة  تاري����خ  تس����تهدف 

العربية اإلسالمية المسيحية. 
وحذرت الهيئة اإلس����المية المس����يحية 
من التسارع الكبير بالقوانين واالجراءات 
التهويدي����ة األخي����رة من قب����ل حكومة 
االحت����الل برئاس����ة بنيامي����ن نتنياهو، 
والتي تتمث����ل بقواني����ن متطرفة منها 
"ال����والء  وقان����ون  القومي����ة"،  "قان����ون 
للثقافة"، وقانون السماح ألعضاء اليمين 
األقصى،  المسجد  باقتحام  اإلس����رائيلي 
وقانون التوسع االستيطاني في سلوان، 
لتتكام����ل بذلك عملي����ة تهويد القدس 
المحتلة كعاصمة للدولة اليهودية وعلى 

مرأى العالم أجمع.
ومن جانبه أش����ار األمين الع����ام للهيئة 
حن����ا عيس����ى، إل����ى أن قانون التوس����ع 
االستيطاني في س����لوان، خطوة خطيرة 
تم����س المقدس����يين في بلدة س����لوان 
العربية، حيث عملت س����لطات االحتالل 
على حرمانهم من النمو والتوس����ع بإعالن 
الحدائ����ق الوطنية أواًل، وم����ن ثم العمل 
على زرع البؤر والتجمعات االس����تيطانية 
داخلها من خالل االستيالء على العقارات 
والمنازل، واليوم بقانون رس����مي يسمح 

بالبناء والتوسع فيها.

مختصون: التوسع االستيطاني بمحيط األقصى تطويق وحصار وتهويد
غزة/ دعاء احلطاب:

مازال��ت حكوم��ة الحت��الل اليميني��ة املتطرف��ة مت�سم��رة 
بت�سعي��د اأن�سطته��ا ال�ستيطاني��ة والعدواني��ة مبزي��د م��ن 
ال�سط��و والنه��ب لالأرا�س��ي الفل�سطيني��ة مبدين��ة القد���س 
والبل��دة القدمي��ة ل�سال��ح امل�ستوطن��ني، والت��ي كان اأخرها 

اإقرار قانون ي�سمح ببناء العديد من الوحدات ال�ستيطانية 
يف احلدائ��ق العام��ة املحيط��ة بامل�سج��د الأق�س��ى، من اأجل 
فر���س وقائ��ع جديدة.  و�س��ادق الكني�ست )الربمل��ان(، اأول 
م��ن اأم�س، عل��ى قانون ال�سم��اح بالبن��اء يف احلدائق العامة 
القريب��ة من امل�سج��د الأق�سى. وذكرت �سحيف��ة »هاآرت�س« 

العربي��ة اأن الكني�ست �سدق بالقراءت��ني الثانية والنهائية 
عل��ى القانون ما يتيح جلمعية »اإلعاد« ال�ستيطانية بالبناء 
داخ��ل احلديق��ة املذك��ورة والقريب��ة من امل�سج��د الأق�سى 
وامل�سم��اة احلديق��ة الوطنية »مدين��ة داود« يف بلدة �سلوان 

جنوب امل�سجد. 

واشنطن/ االستقالل: 
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" امس األربعاء 
ش����ركة "بوكينغ كوم" العقارية ومقرها في هولندا 
إلى االنس����حاب من المس����توطنات اإلسرائيلية في 
الضفة الغربية المحتلة، أس����وة بمنصة "اير بي أن 

بي" قبل عدة ايام.
وأعلنت "اير بي ان بي" االثنين س����حب المس����اكن 
المقامة في المستوطنات اإلسرائيلية من قوائمها 
قبل إصدار هيومن رايتس ووتش تقريرًا ينتقدها.

ودانت "إسرائيل بقوة قرار "اير بي ان بي" وهددت 
برفع قضية ضد الشركة، بينما رحب الفلسطينيون 

بهذه الخطوة.

وطالبت هيومن رايت����س ومقرها الواليات المتحدة 
في تقري����ر أصدرته الثالث����اء "بوكينغ.كوم" إلى أن 
تتخذ نفس "الخطوة اإليجابي����ة التي اتخذتها اير 

بي ان بي".
واعتبر مدير هيومن رايتس ووتش في فلس����طين 
عمر ش����اكر لوكال����ة "فرانس ب����رس": "إن أير بي أن 
بي اتخذت موقًفا ضد التميي����ز ومصادرة األراضي 
والس����رقة". وأضاف "هذه خطوة مهمة ومرحب بها 
ونحن نشجع ش����ركات أخرى مثل بوكينغ.كوم على 
اتخ����اذ نفس الخط����وة ووقف وضع المس����اكن في 

المستوطنات على قوائمه".
ونشرت هيومن رايتس ووتش تقريرها على مواقع 

شركات الحجز على االنترنت بعنوان "سرير وفطور 
على أرض مس����روقة"، وش����اركتها في نشر التقرير 
منظمة "كيريم نافوت" اإلسرائيلية غير الحكومية.

وقال التقرير إن "اير ب����ي ان بي" التي يوجد مقرها 
ف����ي الواليات المتحدة أدرجت عل����ى قوائمها 139 
عقاًرا على األقل في مستوطنات الضفة الغربية في 

الفترة بين آذار/مارس( وتموز/يوليو.
أما ش����ركة "بوكينغ.كوم" فقد أدرجت 26 عقاًرا في 
تلك المس����توطنات ابتداًء من تموز/يوليو، بحسب 

التقرير.
وأضاف أن 17 عقارًا تقع على أراٍض تقر "إسرائيل" 

أنها مملوكة لفلسطينيين.

»رايتس ووتش« تدعو »بوكينغ كوم«
 الهولندية لالنسحاب من المستوطنات
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

إعالن خصوم صادر عن 
محكمة الشجاعية الشرعية

إلى المدعى عليه / صدام بش���ير محمد نتيل من المجدل وسكان 
غزة النصر أبراج الفيروز برج رقم 3 س���ابقًا ومقيم حاليًا في الضفة 
الغربي���ة ومجهول مح���ل اإلقامة فيها، يقتض���ي حضورك لهذه 
المحكم���ة يوم الخميس الموافق 2018/12/27م الس���اعة الثامنة 
صباحًا وذلك للنظر في القضية أساس 1069 / 2018 وموضوعها 
تفري���ق للض���رر من الهج���ر والتعليق والمرفوع���ة عليك من قبل 
المدعي���ة / ناريمان نعيم حس���ن زهد، وإن ل���م تحضر في الوقت 
المعين أو ترس���ل وكيال عن���ك أو تبد للمحكمة معذرة مش���روعة 
س���يجري بحق���ك المقتضي الش���رعي، لذا صار تبليغك حس���ب 

األصول وحرر بتاريخ 2018/11/18م

قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
حممد مو�سى كريزم

 دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية

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

  إعالن جريدة   صادر عن 
محكمة دير البلح الشرعية

 zor6gihg5 الى الس���يد / وائل موس���ى حس���ين عوض وثيقة رقم
من السبع وسكان االردن س���ابقا والمقيم في المانيا حاليا بخصوص 
اقرارك بصدور ثالث طلقات منك في مجلس واحد علي نجمة موسى 
عبطان ابو معيلق هوية رقم 802007278 من السبع وسكان المغازي 
بتاريخ 2013/12/17 م في مسجد النور هامبورج على يد الشيخ سمير 
خالد الرج���ب بافادة طالق رقم 5 المؤرخة ف���ي 14/ صفر / 1434ه��� 
وفق 2013/12/17م وان هذا الطالق انقلب الى بائن وعليه ان كان لك 
اعتراض على تسجيل هذا الطالق وتثبيته مراجعة محكمة دير البلح 
الش���رعية خالل ثالثين يوما من تاريخ تبلغك بهذا االعالن لذلك صار 
تبليغك حسب االصول وان لم تحضر او ترسل وكيال عنك يجر بحقك 

المقتضى الشرعي غيابا وحرر في 2018/11/21م .

 قا�سي دير البلح ال�سرعي
 ف�سيلة ال�سيخ / امين خمي�س حماد

وأجل����ت المحكم����ة العلي����ا اإلس����رائيلية قب����ل 
نحو عش����رة ايام ، الب����ت باس����تئناف العائالت 
الفلسطينية ملكيتها لألرض المقام عليها "كرم 
الجاعوني" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس

كانت لجان يهودية سجلت هذه األرض باسمها 
في ع����ام ١٩٧٢ بزع����م أن لها ملكي����ة تاريخية 
عليه����ا، ومنذ ذل����ك الحين تطالب ه����ذه اللجان 
المواطنين الفلسطينيين في الشيخ جراح بإخالء 

هذه البيوت.
ويذك����ر أن حي ك����رم الجاعوني بالش����يخ جراح 
ت����م بن����اؤه م����ن قب����ل وكال����ة غوث وتش����غيل 
الالجئين "أون����روا" ووزارة التعمير األردنية بين 
األع����وام ١٩٥٤ و١٩٥٩، لتوفير س����كن لالجئين 
الفلس����طينيين الذين هجروا م����ن منازلهم في 

غربي القدس عشية النكبة عام ١٩٤٨.

وجع م�ستمر 
وتختصر قص����ة الحاجة أم كام����ل الكرد فصول 
معاناة عائالت فلس����طينية كثي����رة من أمثالها، 
إذ صادرت "إس����رائيل" منازلها في حي الش����يخ 
ج����راح بالقدس الش����رقية، بعد ق����رار المحكمة 

اإلسرائيلية القاضي بترحيلها وهدم منازلها . 
أم كامل الت����ي أخرجت من منزلها عنوة ، قاومت 

ذلك ونصبت خيمتها أمام بيتها المصادر، ومن 
هنا ب����دأت قصة صمودها ، إذ ل����م تأبه القتالع 
وطرد المس����توطنين لها ولعائلته����ا من بيتها 
الذي قضت فيه ذكريات عمرها ، بل انصب جل 
جهدها عل����ى كيفية جعل قضيته����ا حية من 

خالل هذه الخيمة الصغيرة.
وأوضحت ل�"االس����تقالل " أن معاناتها مستمرة 
منذ نحو عشرة أعوام ، إذ أن االحتالل اإلسرائيلي 
عمل في العام 2008 م عل����ى هدم منزلها ، مما 
أس����فر عن وفاة زوجها بع����د إصابته بجلطة وهو 
يرى بعينيه هدم منزل����ه ، مبينة أنها منذ ذلك 
الوقت وه����ي تناض����ل بالمحاكم اإلس����رائيلية 

إلثبات ملكيتها وانتزاع حقها. 
وأش����ارت إل����ى أن ق����رار المحكمة اإلس����رائيلية 
القاض����ي بهدم ومص����ادرة البيوت المقدس����ية 
بالشيخ جراح ، ينكأ جراحها من جديد ، ويجعل 
القلق  يس����يطر عليها ، خوف����ا من أن تلقى ذات 

المصير مرة أخرى هي وكافة العائالت بالحي . 

قرار عن�سري
الناشط المقدسي وعضو لجنة الدفاع عن الشيخ 
ج����راح صالح أبو دياب أكد أن 28 بناية س����كنية  
يقطنها اكثر من 100 عائلة فلسطينية في حي 

الشيخ جراح  تواجه خطر الترحيل وهدم منازلها 
بفعل قرارات القضاء اإلس����رائيلي ، واصفا قرار 
هدم وترحي����ل العائالت المقدس����ية من الحي 

بالمجحفة والعنصرية . 
وشدد أبو دياب الذي طرد من منزله ل�"االستقالل" 
أن االحتالل اإلس����رائيلي يس����عى ضمن خطته 
عام 2020 لبن����اء مخطط اس����تيطاني يمتد من 
حي الش����يخ جراح وصوال لحي البس����تان ش����رق 
مدينة القدس ، مش����يرا إلى أن حي الشيخ جراح 
يتمتع بموقع استراتيجي كبير ، إذ يعتبر الباب 
الش����رقي لمدين����ة القدس ويض����م العديد من 
والمدارس  كالمستش����فيات  الحيوية  المنشآت 

والقنصليات األجنبية . 
وأوض����ح أن أهالي الحي خاص����ة العائالت التي 
طردت من منازلها والمهددة بالطرد ، قدموا طلب 
استئناف للمحكمة اإلس����رائيلية العليا للتراجع 
عن قراره����ا ، بناء على أوراق ثبوتية من الحكومة 
األردنية  والتركية و " أونروا" ، لكن دون فائدة . 
ولف����ت  إل����ى أن أوس����اطا يمينية م����ن الحركة 
االس����تيطانية التهويدية ، بدأت تستعد لجعل 
القرار رافع����ة لعملية تطهير عرق����ي كامل في 

الحي ، تصيب عشرات العائالت .

وبين أن القضاء اإلس����رائيلي يس����اهم ويساعد 
المستوطنين على س����رقة منازل الفلسطينيين 
بمدينة الق����دس ، إذ يعي����ش بالمدينة حوالي 
350 ألف مقدسي ، منهم 150 يحملون الهوية 
الزرقاء يقطنون خلف الجدار العازل ، ويس����عى 
لطرد البقية م����ن خالل قانون أم����الك الغائبين 

وتزوير األوراق الرسمية . 
وأش����ار إلى أن المقدس����ي بعد ط����رده من بيته 
وترحيل����ه من منطقت����ه ، يعيش خ����ارج مدينة 
اقتصادي����ة  أوض����اع  م����ن  ويعان����ي  الق����دس 
واجتماعية صعبة للغاية ، إذ يضطر الس����تئجار 

منزل بآالف الشواقل . 

حم�س ادعاء
 من جهته ، أوضح سامي ارشيد محامي العائالت 
في حي الش����يخ جراح ، أن الجمعيات اليهودية 
تدع����ي ملكيتها لألرض المق����ام عليها المنازل 
، وفي ع����ام 1972 قام����ت بتس����جيل ملكيتها 
التاريخي����ة فيه����ا ، وعلي����ه قام����ت الجمعيات 
للفلس����طينيين  إخ����الء  ق����رارات  باس����تصدار 
القاطنين على هذه األراضي عن طريق المحاكم 

االسرائيلية.
وأوضح ارشيد في تصريحات صحفية أن أهالي 

حي الش����يخ جراح يؤكدون ملكيتهم للعقارات 
التي يعيش����ونها فيها ، والتي ت����م بناؤها من 
قبل وكالة غوث وتش����غيل الالجئي����ن )األونروا( 
ووزارة التعمي����ر األردنية عام  1956 م  ؛  لتوفير 
السكن لالجئين الفلسطينيين الذين هجروا من 

منازلهم عقب نكبة عام 1948.
وبي����ن أن المحاكم االس����رائيلية لم تبت 
على مدار السنوات الماضية بملكية هذه 
األرض ف����ي حي الش����يخ ج����راح ،  وكانت 
المحكمة المركزية قد ردت طلب األهالي 
للنظر في ملكي����ة األرض بحجة "التقادم 
على تقدي����م الدعوة" وعلي����ه تم التوجه 
للمحكمة العليا للنظر بالقضية ، ليتسنى 
للعائالت تقديم الوثائق واألدلة والملكية 
التاريخية ل����ألرض ، والتي تؤكد أن هذه 
األراضي فلس����طينية وال تعود ملكيتها 

للجمعيات اليهودية.
ويع����د حي الش����يخ ج����رّاح أح����د أب����رز األحياء 
الفلس����طينية خارج أس����وار البلدة القديمة على 
بعد حوالي نصف كيلو متر، يشكل حلقة الوصل 
بين المدينة المقدس����ة والعيس����وية وشعفاط 

وبيت حنينا.

100 عائلة مقدسية تحت مقصلة التهجير 
غزة / �سماح املبحوح: 

باتت اخليام املاأوى الوحيد لع�سرات العائالت 
املقد�سية التي تقطن يف حي ال�سيخ جراح باملدينة 

املقد�سة ، بعد مواجهتها خطر الطرد من منازلها  
وم�سادرتها بفعل قرار من املحكمة ال�سرائيلية العليا، 
والقا�سي برتحيل وم�سادرة منازلها ، لبناء خمططتها 
ال�ستيطاين على اأرا�سيها .  وكانت حمكمة الحتالل 

العليا حكمت مب�سادرة اأر�س م�ساحتها 18 دومنا، ت�سم 
28  بيتا �سكنيا  يقطن فيها قرابة 500 مقد�سي يف 
حي ال�سيخ جراح بالقد�س املحتلة ، ل�سالح امل�ستوطنني 

دون اأن يثبتوا حقوق ملكيتهم لالأر�س. وتتذرع 
املحكمة الإ�سرائيلية بعدم قبول اعرتا�س اأ�سحاب 
الأرا�سي على القرار ، الذي مت اقراره قبل نحو 15 

عاما، زاعمة اأنهم فقدوا حقهم بالتقدم والعرتا�س 
بعد م�سي الفرتة القانونية. 

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

إل���ى / عالء إبراهيم حس���ين البش���ليقي من غزة وس���كان 
جباليا سابقًا ومجهول محل اإلقامة في تركيا اآلن يقتضى 
حض���ورك إل���ى ه���ذه المحكمة ي���وم الثالث���اء الواقع في 
2018/12/18م الس���اعة التاس���عة صباحًا لحضور جلس���ة 
الدع���وى أس���اس 2018/1178 وموضوعه���ا نفق���ة زوجة 
والمقامة من قبل زوجتك المدعية عبير جمال عايش النجار 
من غزة وس���كان جباليا وإن لم تحضر ف���ي الوقت المعين 
يجر بحقك المقتضى الش���رعي لذلك جرى تبليغك حسب 

األصول.حرر في 2018/11/21م

قا�سي جباليا ال�سرعي



الخميس 14 ربيع األول 1440 هــ 22 نوفمبر 2018 م

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
 وزارة  احلكم املحلي

  إعالن  صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة
 بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )680(  والشارع رقم )667( 

 وشوارع أخرى ضمن حي معن 
 منطقة تنظيم - خانيونس

 منطقة تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم 
انها قد قررت بجلستها رقم 2018/25 المنعقدة بتاريخ 2018/7/11 
التصديق النهائي على المخطط التفصيلي لمسار الشارع رقم )680( 
بعرض )8( متر دون ارتداد والش���ارع رقم )667( بعرض )8( متر دون 
ارتداد والش���ارع رقم )647( بعرض )6( متر بدون ارتداد والشارع رقم 
)674( بعرض )6( متر دون ارتداد والشارع رقم )676( بعرض )6( متر 
دون ارتداد والش���ارع رقم )677( بعرض )6( متر دون ارتداد والشارع 
رق���م )679( بعرض )6( متر دون ارتداد والش���ارع رقم )643( بعرض 
)6( متر دون ارتداد والش���ارع رقم ) 682( بعرض )6( متر دون ارتداد 
والش���ارع رقم )643( بعرض )6( متر دون ارتداد والش���ارع رقم )682( 
بعرض )6( متر دون ارتداد ضمن حي معن والمار بالقسائم رقم ) من 

32 حتى 46( من القطعة )68( 
السابق ايداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدتي فلسطين والحياة بتاريخ 2018/1/15م 
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المشروع موضع التنفيذ بعد مرور 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ نش���ر هذا االعالن في الجريدة الرسمية 

وفي صحيفتين يوميتين محليتين ايهما اقرب. 
وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن .

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن

دولة فل�سطني
امل�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
حمكمة غزة ال�سرعية- ورقة �سبط

مذكرة حلف يمين شرعية
إل���ى المدعى علي���ه /مازن زياد عاش���ور قروط والمجهول مح���ل اإلقامة في 
البحري���ن األن، يقتضي حض���ورك إلى هذه المحكمة بتاري���خ االثنين وفق 
2018/12/24م الس���اعة التاس���عة صباح���ًا وذلك لحلف اليمين الش���رعية 
المطلوبة في هذه الدعوى وذلك بناًء على طلب زوجتك المدعية /لينا قاسم 
عب���د الوهاب قروط وذلك في القضية 760 / 2018م ونصها اآلتي )أقس���م 
بالله العظي���م المنتقم الجبار أنه ال صحة لما ذكرت���ه المدعية من أنني قد 
أس���ئت اليها إس���اءة بالغة أو أنني اذيتها بالقول بالتلفظ عليها من خالل 
قيام���ي باهانته���ا بألفاظ نابية ج���دا ال تليق بها وال بغيرها من النس���اء أو 
أن ه���ذا االيذاء القولي تمثل في يوم الخمي���س الموافق 2018/5/31 وفي 
حوالي الس���اعة الحادية عشرة صباحًا تقريبًا في منزل أهلها الكائن في غزة 
شارع الش���هداء بجوار نادي غزة الرياضي بأن قمت باالتصال بها عبر جهاز 
جوالي الخاص بي وعلى الجوال الخاص بها أو أنني قمت بشتمها أو التلفظ 
عليها بألفاظ ال تلي���ق بآدميتها وأنها كانت مدركة لصوتي ومميزة له عند 
اس���تقبالها المكالمة أو أنني مدرك لصوتها ومميز له أو أنني قلت لها )انت 
وحدة وس���خة يا كلبة يا حيوانة( وال صحة لما ذكرت���ه المدعية أنني قاصد 
إيقاع الضرر بها أو أن هذه إساءة ما بعدها إساءة ال تليق بها وال بغيرها من 
النس���اء أو أنني أذيتها بالقول بغير حق وال وجه ش���رعي وبدون عذر شرعي 
مقبول أو أنني قاصدًا االضرار بها أو أن ذلك سبب االيذاء الشديد لها بشكل 
ال تستطيع تحمله هي وال مثيالتها من النساء أو أنه تكرر مني ذلك أو أنها 
تضررت فعال من جراء ه���ذا االعتداء القولي الذي لم تعتده هي ومثيالتها 
أو أن ذلك قلل من ش���أنها أو أهان أدميتها وكرامتها أو أنه تكرر مني ذلك 
أو أن���ه ال تأمن العيش معي على هذه الحال جراء هذا االعتداء القولي عليها 
ال���ذي لم تعتده من قبل أو أنه تدخل رجال اإلصالح لالصالح ذات البين عبر 
االتصال بي وأن جميع محاوالتهم قد باءت بالفش���ل بسبب تعنتي وعنادي 
واصراري على إيذاء زوجتي بدون حق وال وجه شرعي أو أنه استحكم الشقاق 
والنزاع بيننا بعد هذه الحادثة حتى وصل الحال إلى درجة تس���تحيل معه 
دوام العش���رة أو أن البغض قد اس���تحكم في قلبينا عل���ى بعضنا البعض. 
أو أنها تخش���ى على نفس���ها من الفتنة ان تركت أكثر م���ن ذلك أو أنها ال 
تزال متض���ررة حتى اآلن أو أن���ه طالبتني بانهاء هذا الض���رر الواقع عليها 
جراء هذا الش���قاق والنزاع فامتنعت بدون حق وال وجه ش���رعي والله على ما 
أق���ول وكيل( وأن لم تحضر في الوقت المعين تعتبر ناكال عن حلف اليمين 
الش���رعية أي مقر بدعوى المدعية ويجري بحقك المقتضى الش���رعي وحرر 

في 2018/11/21م

قا�سي غزة ال�سرعي

القدس المحتلة/ االستقالل: 
جدد وزير البناء واإلس���كان اإلس���رائيلي عض���و المجلس الوزاري المصغر للش���ؤون 
السياس���ية واألمني���ة )الكابنيت( يوآف غاالن���ت تهديداته الموجه���ة لقائد حركة 
المقاومة اإلس���المية )حماس( في قطاع غزة يحيى الس���نوار قائ���اًل بأنه لن يعيش 
ليه���رم. ونقل عن غاالنت في كلم���ة ألقاها في مؤتمر لصحيفة »جروزاليم بوس���ت« 
العبري���ة بمدينة القدس المحتلة: إن »حياة الس���نوار مح���ددة ولن ينهيها في بيت 
العجزة«، على حد تعبيره. وأضاف »السنوار اليوم أمام مفترق طرق دراماتيكي وعليه 

التفكير هل يريدون قتالنا أو الحفاظ على الهدوء؟«.
وأردف غاالنت أن »الحرب هي الخيار األخير، وسيكون هنالك حرب في غزة ونحن من 

سيحدد الظروف والتوقيت، فال يوجد شريك فلسطيني منذ 100 عام«.
أما وزير األمن الداخلي غلعاد إردان فقد وجه تهديداته هو اآلخر لحركة حماس قائاًل 

إن »االنتقال من الدفاع الى الهجوم يعني العودة لسياسة االغتياالت ».

وزير إسرائيلي يهدد 
باغتيال يحيى السنوار

األغوار الشمالية/ االستقالل: 
جّرف مس���توطنون، امس األربعاء، عش���رات الدونمات من األراضي الرعوية 

المفتوحة، بين مستوطنتي "روتم"، و"مسكيوت"، في األغوار الشمالية.
وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطني "مسكيوت" بعد أن أقاموا بوقت سابق 
معرًش���ا صغيًرا جرفوا أمس عشرات الدونمات من األراضي الرعوية، ما يعني 

إغالق مساحات واسعة من المراعي أمام المواطنين في المنطقة.
يش���ار إلى أن المس���توطنين يغلقون بش���كل دوري مس���احات واسعة من 
المراعي المفتوحة، أمام رعاة األغنام الفلسطينيين، بحماية قوات االحتالل.

مستوطنون يجرفون 
عشرات الدونمات باألغوار

نابلس/ االستقالل:
نظم����ت اللجن����ة الوطنية لدعم 
األسرى في نابلس شمال الضفة 
وقفة  األربعاء،  المحتلة  الغربية 
تضامني����ة أمام مق����ر الصليب 
األحمر في المدينة، بالتزامن مع 

ذكرى يوم الطفل العالمي.
وش���ارك مئ���ات المواطنين، في 
الوقفة التضامنية، التي نظمت، 
أمام مقر اللجنة الدولية للصليب 
األحمر، بمدينة نابلس، ش���مالي 
الضفة الغربي���ة المحتلة  ممثلو 
ومؤسسات  وفعاليات  الفصائل 
نابل���س والعش���رات م���ن طلبة 
الم���دارس الذي���ن رفع���وا صورا 
القاصري���ن  األس���رى  لألطف���ال 
الراسفين خلف قضبان السجون.

الفت����ات  المش����اركون  ورف����ع 
وش����عارات تندد بالممارس����ات 
في  األسرى  بحق  اإلس����رائيلية 
الس����جون، مطالبي����ن باإلف����راج 

عنهم.
واستعرض منسق اللجنة مظفر 
ذوق����ان أبرز االنته����اكات التي 
األسرى   

ّ
بحق االحتالل  يرتكبها 

األطفال منذ لحظ����ة اعتقالهم، 
والطريقة الوحش����ية التي يتم 
اقتيادهم بها من منازلهم في 

ساعات متأخرة من اّلليل.
االنته����اكات  ه����ذه  أن  وأك����د 
ترتق����ي إلى مس����توى الجرائم، 
ومنه����ا إطالق الرص����اص الحّي 
بش����كل مباش����ر ومتعّمد خالل 

االعتق����ال، ونقلهم إل����ى مراكز 
التحقي����ق والتوقيف وإبقائهم 
دون طعام أو شراب، واستخدام 
وتوجي����ه  المب����رح،  الض����رب 
البذيئ����ة  واأللف����اظ  الش����تائم 
إليهم، وتهديدهم وترهيبهم.

كم����ا يت����م انت����زاع االعترافات 
منهم تحت الضغط والتهديد، 
وإص����دار األحكام غيابيا، وفرض 
أح����كام وغرامات مالي����ة عالية، 
وغي����ر ذل����ك م����ن االنتهاكات 
اليومي����ة الت����ي يوّثقها محامو 

هيئة األسرى ونادي األسير.
القانون  خط����ورة  إل����ى  وأش����ار 
ال����ذي أقرت����ه اللجن����ة الوزارية 
يتي����ح  وال����ذي  اإلس����رائيلية 
محاكم����ة األطف����ال دون س����ن 
الطف����ل  يق����دم  إذ  14عاًم����ا، 
للمحاكمة وعم����ره 12عاًما، مبيًنا 
بي����ن 500-700 طف����ل  م����ا  أن 
المحاكم  أم����ام  يمثلون  أس����ير 

اإلسرائيلية في كل عام.
طًف����ال   350 نح����و  أن  وأوض����ح 
يقبعون في س����جون االحتالل، 

بينه����م 8 فتي����ات قاص����رات، 
و6 أطف����ال يقبع����ون في مراكز 
باألحداث،  إس����رائيلية خاّص����ة 
فيم����ا جرى اعتق����ال 353 طفال 
عل����ى األقل من����ذ مطل����ع العام 

الجاري 2018.
وطالب ذوق����ان الصليب األحمر 
بمتابع����ة ه����ذا الملف بش����كل 
جدي، وإل����زام االحتالل باحترام 
التي  الطف����ل  اتفاقي����ة حقوق 
نصت عليه����ا اتفاقيات جنيف 

وكل المواثيق الدولية.

وقفة بنابلس تضامنًا مع األسرى
 األطفــال فــي سجــون االحتــالل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
من���ح رئيس بلدية االحت���الل في القدس أم���س األربعاء، 
السفارة األمريكية تصريًحا بتوسيع مبانيها بواقع حوالي 

700 متر مربع، طبًقا لما ذكره مكتب رئيس البلدية.
ويأتي هذا التوس���ع بعد ستة أشهر من قرار مثير للجدل 
لإلدارة األمريكية بنقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس 
واالعتراف بالمدينة المحتلة عاصمة ل�"إسرائيل". وتسببت 

الخطوتان في استنكار دولي.
وأعلن���ت الواليات المتحدة أيًضا في تش���رين أول/أكتوبر 
الماض���ي أنه���ا س���تغلق قنصليتها في الق���دس، التي 
يستخدمها الفلسطينيون باألساس. وستحل محلها إدارة 

منفصلة بالسفارة الجديدة.
وذكرت متحدثة باسم السفارة األمريكية في أوائل تشرين 
ثان/ نوفمب���ر "في مرحلته���ا األولى، كانت الس���فارة في 
القدس تضم مكتًبا للس���فير وعدًدا صغيًرا من العاملين" 
مضيفة أنه سيتم استكمال "المرحلة الثانية" من المباني 
بحلول صيف 2019 وستسمح بنقل المزيد من الموظفين 

من تل أبيب .
ويق���ول المجتم���ع الدولي إن نق���ل الس���فارة األمريكية 
يعرقل عملية الس���الم بي���ن حكومة االحتالل والس���لطة 

الفلسطينية .

»إسرائيل« تصادق 
على توسعة السفارة 
األمريكية في القدس
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أعل���ن أنا المواط���ن / مصباح عبدالل���ه محمد ماضي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)946580941( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد محمود حمودة نصار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401249826( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ زياد عبد الكريم اسماعيل ابو غزال 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400602660( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عالء ناصر عبدو البطة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803643881( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أحمد عوض حسين الصفدي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801163270   ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حسام شكري تيسير حرز الله
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802426064( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/احمد عادل يعقوب النملة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802782045( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/غزالة عبد ربه علي خطاب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)945042133( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/احمد محمود محمد رشيد الدريملي 
.عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)800163339( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

بيت حانون/ االستقالل:
تفقد د. مجدي أبو عمشة نائب رئيس بلدية بيت حانون 
ش���مال قطاع غزة، سير األعمال في ش���ارع السلطان عبد 

الحميد بالمدينة.
وش���رعت البلدية بتبليط الش���ارع وذلك ضمن مش���ارع 

المنحة الكويتية المنفذة في المدينة.
 وفي س���ياق منفصل شرعت بلدية بيت حانون بتركيب 
ألعاب في حديقة أبو غزالة بالمدينة ضمن مشروع اعادة 

تأهي���ل الحديقة وتزويدها بعدد من المراجيح واأللعاب 
المنفذ من هيئة المس���تقبل للتنمي���ة ومركز التمكين 
 Playground االقتص���ادي، وبتموي���ل م���ن مؤسس���ة

 .Builders
ويأتي هذا المش���روع ضمن إطار جه���ود البلدية الرامية 
إلنش���اء حدائ���ق ترفيهية ألهال���ي وأطف���ال المدينة. 
والجدير ذكره أن البلدية ش���رعت مؤخرًا بإنش���اء حديقة 

البيارة وسط

المحافظة الوسطى/ االستقالل:
نظم���ت اللجن���ة الدعوية لحرك���ة الجهاد 
اإلسالمي في المحافظة  الوسطى، الثالثاء، 
أمسيتين دينيتين بمناسبة المولد النبوي 
بمدينة  اإلس���راء  الش���ريف، في مس���جد 
دير البلح، ومس���جد س���يد قط���ب بمخيم 

النصيرات.
الحرك���ة  قي���ادات  األمس���يتان  وحض���ر 
بالمنطقة الوسطى ولفيف من الشخصيات 
االعتباري���ة إل���ى جانب جمه���ور كبير من 

المواطنين.
وأكد مس���ؤول اللجنة الدعوية بالمحافظة 
الوسطى الش���يخ حسن حمدان، أن هاتين 
األمس���يتين لم تأتيا إلقامة أي طقوس أو 
شعائر، بل ألجل التأكيد على سنة الحبيب 
المصطفى، وتجديد العهد مع الله تعالى.

وأش���ار إلى أن رس���ولنا الكريم جاء هاديًا 
وبش���يًرا وداعيًا إل���ى الله تعالى وس���راجا 
منيرًا، مش���دًدا في الوقت ذاته على أهمية 

اتباع النبي والعمل بسنته.
وأوضح حمدان أن اللجنة الدعوية تحتفي 

به���ذه المناس���بة الديني���ة إيمان���ًا منها 
بأهميته���ا ف���ي التاري���خ اإلنس���اني ولما 
لها كذلك م���ن أهمية بالغ���ة في نفوس 

المسلمين جميعًا.
وتحدث القاضي الش���رعي زياد أبو الحاج، 
في كلمة له بمسجد سيد قطب، عن شرف 
ميالد النبي األعظم محمد )صلى الله عليه 
وس���لم( وعن كرم الله له ب���أن جعله خاتم 
األنبياء والمرس���لين، وبربط اس���مه الكريم 

بالتوحيد حين نقول: ال إله إال الله.
وتط���رق الحاج إلى س���يرة النب���ي وظروف 
مي���الده والصعوبات الت���ي واجهته بداية 
مس���يرته في نش���ر الدين اإلس���المي، وما 
تعرض له من أذى األقرباء واألعداء  وتحمله 

كل ذلك من أجل رفع راية التوحيد عالية.
وشدد على أن سيرة النبي )صلى الله عليه 
وسلم( والقصص والدروس المستوحاة من 
حياته العطرة تفرض علينا أن نتدارس���ها 
بصورة منهجي���ة، موضحًا أننا اليوم بأمس 
الحاجة ألن نطبق س���نته، وأن نس���ير على 

خطاه. 

وحث الحاج على ضرورة أن نتأدب مع رسول 
الله )صلى الله عليه وسلم( بكل ما جاء على 

لسانه وكل فعل قام به.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور خالد خطاب 
في كلمة له بمس���جد االسراء، على ضرورة أن 
نبتهل وأن نقتدي بس���نة النبي )صلى الله 
عليه وس���لم( وأن نأخذ ال���دروس والعبر من 
رس���الته العظيمة، وكيف اختاره الله ليكون 
خاتم األنبياء والمرس���لين قبل أن يخلق الله 

السموات واألرض بخمسين ألف سنة.
وأشار خطاب إلى أن الشعوب العربية يجب 
أن تحمي اسم النبي وأن تدافع عن رسالته 
بنش���ر دينه وس���نته بين كافة ش���عوب 

األرض ألنه بعث متممًا لمكارم األخالق. 
ولفت خطاب إلى ضرورة الصالة على النبي 
وأال نبخ���ل علي���ه )صلى الله عليه وس���لم( 
بالصالة م���ن منطلق قوله: م���ن صلى علّي 

صالة صلى الله بها عليه عشرًا.
نب���وي   بمدي���ح  االمس���يتان  واختتم���ت 
م���ن جانب  وابته���االت ش���هدت تفاعاًل 

الحضور.

دعوية »الجهاد« تنظم أمسيتين دينيتين
 بذكرى المولد النبوي في الوسطى

رام الله/ االستقالل: 
أص���درت لجنة االنتخابات المركزية تقري���ر االنتخابات المحلية اإلعادة التي 
جرت ي���وم 22 أيلول الماضي خالل العام الجاري في 5 هيئات محلية، وذلك 
في إطار توثيق العملية االنتخابية على غرار العمليات االنتخابية الس���ابقة، 
وتماش���ًيا مع مبادئ اللجنة المتمثلة بالش���فافية والمهني���ة والنزاهة التي 

تحرص على إتباعها في أداء المهام المناطة بها.
ويع���رض التقرير كافة التفاصيل والبيان���ات المتعلقة بالعملية االنتخابية 
وسيرها ونتائجها، وذلك من خالل فصوله الخمسة التي تشمل جميع مراحل 

العملية االنتخابية ابتداًء من تسجيل الناخبين وانتهاًء بإعالن النتائج.
ويش���تمل التقرير على مالحق ومرفق���ات قانونية معززة لما ج���اء بالتقرير، 
تضمنت ق���رارات مجلس الوزراء بإجراء انتخابات اإلعادة، وكش���ف الهيئات 
المحلية المش���مولة بالق���رار، وجدول الم���دد الزمنية والمفاص���ل القانونية 
الخاصة باالنتخابات، وقائمة مراكز التس���جيل والنش���ر واالعتراض، وقائمة 
أعداد المسجلين الجدد، وكش���ف ملخص حالة الترشح، باإلضافة الى قائمة 

االعتراضات والطعون االنتخابية.
الجدي���ر ذك���ره أن تقرير االنتخابات اإلعادة 2018 ُنش���ر عل���ى موقع اللجنة 
االلكترون���ي www.elections.ps، وس���تقوم اللجنة خ���الل الفترة القادمة 
بطباعته وتوزيعه على المؤسس���ات الرسمية واألهلية ذات العالقة، وكذلك 

للهيئات المحلية المشاركة في االنتخابات.

لجنة االنتخابات تصدر 
تقرير االنتخابات المحلية 

اإلعادة لعام 2018

بلدية بيت حانون تتفقد سير األعمال 
في شارع السلطان عبد الحميد

غزة/ االستقالل: 
دعت الجبهة الشعبية لتحرير أمس األربعاء، إدارة وكالة 
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( للتراجع 
فوًرا ع���ن قراراتها األخيرة من تقليص���ات في الخدمات 
وإنه���اء تعاقد مئات الموظفي���ن،، والتي فرضتها تحت 

"مبرر" األزمة المالية.
واعتبرت الجبهة في بيان وصل " االس���تقالل" أن إعالن 
المف���وض الع���ام ألونروا أنه ت���م تجاوز أزم���ة التمويل 
الخانق���ة التي نجم���ت عن ق���رار اإلدارة األمريكية وقف 
تمويلها أونروا، يجب أن يكون حافًزا لها لسرعة التراجع 
ع���ن إجراءاتها األخي���رة، فال يوجد اآلن أي س���بب يمنع 

استمرارها.
وأعلن المفوض العام ألونروا بيي���ر كرينبول الثالثاء، أن 
أكبر مأزق مالي تعاني منه المنظمة الدولية على اإلطالق 
تقلص إلى 21 مليون دوالر، بعد تعهد المانحين بالتبرع 

بمبلغ 425 مليون دوالر إضافية.
وأك���دت الجبهة أنه رغ���م القناعة بأن اإلج���راءات التي 
فرضتها أونروا وطالت خدمات الالجئين والموظفين ذات 

أهداف سياس���ية، إال أنها –اآلن- تضع نفسها في موقع 
اختبار لتبرئة نفس���ها من تواطئها ف���ي هذا المخطط 
بتراجعها عن اإلجراءات، بل واتخاذ إجراءات إدارية أخرى 
تحافظ على اس���تقرار المؤسس���ة. ولفت���ت إلى أن تلك 
اإلجراءات لها عالقة بما يجري التمهيد له من مخططات 
تس���تهدف قضية الالجئين وحق العودة وإنهاء وجود 

األونروا كشاهد رئيسي على نكبة شعبنا.
وبيّنت الجبه���ة أن هناك الكثير م���ن المقترحات التي 
قّدمها ش���عبنا س���واًء عبر اتحاد العاملين في الوكالة أو 
القوى والفصائل الفلس���طينية والتي من خاللها يمكن 
التصدي لألزمة المالية ومواجهتها دون اإلقدام على أية 

خطوات تستهدف حقوق الالجئين والموظفين.
وأشارت إلى أن تلك المقترحات تتضمن إجراءات إدارية 
تستهدف ترشيد النفقات المالية، وإنهاء تعاقد مئات 
الموظفي���ن الدوليين، وإجراءات أخرى، والضغط من أجل 
دعم أون���روا بميزانية ثابتة من األمم المتحدة، باعتبارها 
من مه���ام المنظمة الدولية، بعيًدا عن سياس���ة االبتزاز 

واالشتراطات السياسية.

الشعبية تدعو إدارة »أونروا«
 للتراجع فوًرا عن إجراءاتها األخيرة
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أعلن أنا المواطن/حاتم محمد محمد صيام
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
923916829( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ والء حاتم ابراهيم أحمد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803455997( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ االء عبدالكريم راضي ماضي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400707642( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حسين هندي حسين العمور 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804405926( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود وسام رياض طه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802532986( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ إيمان اسماعيل محمد فرحان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905493649( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / مروان كمال يوسف الجعيدي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802425181( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبدالفتاح صادق عايد ضاهر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)974878456( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رمزي علي مسلم الحلو
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802805234( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ مازن محمد سلمان الخولي
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)941547648( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

رام الله/ االستقالل: 
في  الفلس���طينية  األس���يرة  ناش���دت 
س���جون االحتالل االس���رائيلي إس���راء 
الحقوقي���ة  المؤسس���ات  الجعابي���ص 
بالتدخل  الفلسطينية  السلطة  ورئاسة 
للضغط على س���لطات االحتالل إلنهاء 

معاناتها.
ليئ���ا  المحامي���ة  المناش���دة  ونقل���ت 
تسيمل أثناء زيارتها لألسيرة المصابة 
الجعابي���ص القابعة بس���جن الدامون، 
والتي تعرضت إلصابات خطيرة نتيجة 
ح���روق ش���ديدة حيث حكم���ت عليها 
محكم���ة االحتالل بالقدس 11 عاما بعد 

أن تم تلفيق قضية لها .
وتحدث���ت الجعابي���ص ع���ن معاناتها 
اليومي���ة نتيج���ة إصابته���ا المذكورة، 
حيث أ نها بحاجة مس���تمرة لمس���اعدة 
األسيرات األخريات وال تستطيع القيام 

باحتياجاتها اليومية من غير مساعدة.
واش���تكت األس���يرة م���ن  معاناته���ا 
النفس���ية الش���ديدة وغي���ر المحتملة 
والناتجة عن إصابتها ومعاملة مصلحة 

الس���جون لها التي ال تستجيب لطلبها 
جراحي���ة  عملي���ات  بإج���راء  المتك���رر 
للتخفيف من وطأة إصابتها الش���ديدة 
وال توفر لها الظروف المالئمة لوضعها 

النفسي والجسدي .
وتقضي الجعابيص من مدينة القدس 
المحتل���ة والبالغة )32 عاًم���ا( وهي أم 
لطف���ل حكمًا بالس���جن 11 عامًا بتهمة 

محاولة تنفيذ عملية على حاجز لجيش 
االحتالل.

الجعابيص في طريقها لدخول  وكانت 
حاجز الزعيم بأكتوبر عام 2015، عندما 
اش���تعلت النيران في مركبتها ما أدى 

إلى إصابتها بجروح خطيرة.
والجعابي���ص مصابة بحروق كبيرة أدت 
لتشوهات في جسدها جراء إطالق النار 

م���ن قبل جنود االحت���الل عقب احتراق 
الس���يارة، وهي بحاجة إلى عدة عمليات 

جراحية للتخلص من أوجاعها.
ُيذكر أن محكم���ة االحتالل رفضت قبل 
أش���هر التماًس���ا لإلفراج عن األس���يرة 
الجعابي���ص رغ���م وضعها المأس���اوي 
وقررت إبقاءها بالس���جن لحين انقضاء 

محكوميتها.

غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
ام���س االربعاء، أن األس���يرات الفلس���طينيات في 
س���جن الدام���ون يعاني���ن أوضاعًا س���يئة نتيجة 
الممارس���ات التعس���فية وتدخالت إدارة الس���جن 

والسجانين بحقهن وبحق أهاليهن أثناء الزيارة.
 وأوضحت األس���يرات ف���ي رس���الة وصلت مهجة 
الق���دس نس���خًة عنه���ا، أن تعامل إدارة الس���جن 
ا، وأن أوضاعهن  والس���جانين معهن س���يئة ج���ًدّ
على وش���ك االنفجار بس���بب تدخالت ومضايقات 
السجانين بحق أهاليهن أثناء الزيارة بشكل كبير، 
حيث يقومون بالصراخ عليهن ويعاملونهن بعدم 

احترام واستفزاز متعمد.
كما أفادت األسيرات اللواتي تم نقلهن مؤخرًا من 
س���جن الش���ارون إلى الدامون في الرسالة أن إدارة 
الس���جن حت���ى اآلن ترفض إعطاءه���ن أغراضهن 
الش���خصية المتمثل���ة بالصور والكت���ب واألوراق 

المكتوبة والرس���ائل، وهن بص���دد اتخاذ خطوات 
احتجاجية ضد إدارة الس���جن في حال اس���تمرت 

األوضاع على هذا النحو.
وأضافت األسيرات في رسالتهن أن األسيرة إسراء 
رياض جميل جعابيص من مدينة القدس المحتلة، 
ما زالت تعاني أوضاعًا صحية سيئة نتيجة مماطلة 
ما يسمى إدارة مصلحة سجون االحتالل الصهيوني 
ف���ي تقديم العالج الالزم له���ا، وهي بحاجة إلجراء 
عملية جراحي���ة، إال أنهم وحت���ى اآلن لم يبلغوها 
بموعدها، وهي ما تزال تعاني من تقرحات شديدة 
ف���ي أماكن الحرق، وعيادة الس���جن تجرب األدوية 

والمراهم عليها دون فائدة تعود عليها.
وأش���ارت مهجة القدس إلى أن األسيرة جعابيص 
أصيبت ي���وم اعتقاله���ا بتاري���خ 2015/10/11م، 
نتيجة انفجار أنبوبة الغاز في س���يارتها بإصابات 
ش���ديدة، ورغم خطورة وضعه���ا الصحي واإلصابة 
التي تعرض���ت لها، والتي أدت إلى حروق في أكثر 

من %60 من جس���دها، وبتر أصاب���ع يديها، إال أن 
س���لطات االحتالل تعاملت معه���ا كإرهابية، ولم 
تق���دم العالج الالزم لها في حين���ه، واليوم تعاني 
إس���راء من آثار الحروق في وجهها وأنحاء جسمها، 
وهي تحت���اج لرحلة ع���الج طويل���ة، للتخلص من 
أوجاعه���ا التي بات���ت ال تفارقه���ا، إال وهي نائمة 
بمساعدة المهدئات في السجن الذي ال تتلقى فيه 

الرعاية الصحية الالزمة.
م���ن جهته���ا، طالبت مؤسس���ة مهج���ة القدس 
المؤسس���ات الحقوقية واإلنسانية، وخاصة اللجنة 
الدولية للصليب األحمر، ومجلس حقوق اإلنس���ان 
بالتدخل لدى س���لطات االحتالل الصهيوني لوضع 
حد لمعاناة األس���يرات الفلس���طينيات وظروفهن 
غير اإلنسانية، وتقديم العالج الالزم لألسيرة إسراء 
جعابي���ص، ومراع���اة خصوصياتهن في س���جون 
االحت���الل الصهيوني، وفض���ح انتهاكات مصلحة 

سجون االحتالل بحقهن.

األسيرة الجعابيص تناشد المؤسسات 
الحقوقية بإنهاء معاناتها

رام الله/ االستقالل: 
طالب رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين قدري أبو بكر 
أمس األربعاء، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري إلنقاذ الطفولة 
الفلس���طينية التي تنتهك وتس���تهدف من قب���ل االحتالل 
اإلس���رائيلي، في تحٍد وخرق واضح ل���كل المواثيق والقوانين 
الدولي���ة، واالتفاقيات الموقعة وعلى رأس���ها اتفاقية حقوق 

الطفل.
ج���اء ذلك في بيان بمناس���بة يوم الطفل العالم���ي الذي يوافق 
العش���رين من نوفمبر من كل عام، استناًدا إلى عام 1959 عندما 
اعتم���دت الجمعية العامة لألمم المتح���دة إعالن حقوق الطفل، 
وكذلك عام 1989 عندما اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة 

اتفاقية حقوق الطفل.
وكش���ف أبو بكر أنه يقبُع نحو 350 طفاًل فلس���طينيًا في سجون 
ومعتقالت االحتالل اإلسرائيلي، بينهم فتيات قاصرات، وأطفال 
يقبعون في مراكز ومؤسس���ات إسرائيلية خاّصة باألحداث كون 
اعماره���م أقل م���ن 14 عاما، فيما جرى اعتق���ال ما يقارب )400( 

طفاًل على األقل منذ مطلع العام الجاري 2018.
ودعا المؤسس���ات الحقوقية واإلنس���انية لممارس���ة كل اشكال 
الضغط للحد من جريمة االس���تفراد باألطفال األسرى في سجون 
االحتالل، ألن الهجمات واالعت���داءات االخيرة التي تعرضوا لها 
من قبل إدارة الس���جون خلقت لدين���ا قلًقا حقيقًيا على حياتهم 

وأوضاعهم الحياتية والنفسية.

هيئة االسرى: 350 طفال 
ال زالوا في سجون االحتالل

مهجــة القــدس: األسيــرات فــي
 سجــن الدامــون يعانيــن أوضــاعًا سيئــة

رام الله/ االستقالل:
قال نادي األسير الفلسطيني أمس األربعاء، إن إدارة معتقالت االحتالل نقلت األسير 
نائل البرغوثي بشكل تعسفي من معتقل »بئر السبع ايشل« إلى معتقل »هداريم«.

واألسير البرغوثي دخل عامه 39 في األسر قبل عدة أيام، واعتقل ألول مرة عام 1978، 
وفي حينه كان يبلغ من العمر )19( عامًا.

وفي عام 1979 حكمت سلطات االحتالل عليه بالّسجن المؤبد باإلضافة إلى )18( عامًا، 
وأفرجت عنه في صفقة التبادل عام 2011.

وأعادت س���لطات االحتالل اعتقاله مجددًا إضافة إلى أكثر م���ن 70 محررًا من رفاقه، 
بتاريخ الثامن عشر من حزيران/ يونيو عام 2014.

وفي الثاني والعشرين من ش���باط/ فبراير عام 2017 أعادت سلطات االحتالل الحكم 
المؤبد، إضافة إلى )18( عامًا بحق األسير البرغوثي.

االحتالل ينقل األسير نائل 
البرغوثي إلى معتقل »هداريم«
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لم يكن غبيًا وزير الحرب اإلس����رائيلي السابق ليبرمان، وال كان جبانًا، 
لقد ح����اول كقائد للجيش، وبكل ما أوتي من ق����وة تدمير المقاومة 
الفلس����طينية، وس����حق غزة تح����ت ح����ذاء تطرفه، والوف����اء بوعده 
لإلس����رائيليين بتصفية إسماعيل هنية، ولكنه فشل، ووقف عاجزًا 
على أسوار غزة، وهو يقول في آخر تصريح له: ال يوجد حل عسكري 
لغزة، لذلك حاولت الفصل بين س����كان غزة وحركة حماس. الفصل 
بين س����كان غزة وحركات المقاومة بش����كل عام، ومن ضمنها حركة 
حماس، طريق����ة عمل متهربة من المواجهة، واعتراف مس����بق بأن 
تصفية المقاومة، ومواجهتها، والقضاء عليها أمر مستحيل، وعليه 
ف����إن تفكير جزء كبير من قادة اإلس����رائيليين يق����وم على الضغط 
على س����كان قطاع غزة بهدف التأثير السلبي على المقاومة، وهذا 
ما التقت عليه أحزاب اليس����ار مع أحزاب اليمي����ن، حين ترى وزيرة 
الخارجية الس����ابقة تس����في ليفني أن الحل الش����افي لمشكلة غزة 
تتمثل في احتاللها، وتس����ليمها للس����لطة، أو في تعزيز الفصل ما 

بين السكان والمقاومة.
ونس����ي قادة الكيان الصهيوني جميعهم أنهم مارس����وا ضد غزة 

كافة أش����كال اإلره����اب والعذاب؛ بدءًا من إس����حق رابين الذي اتبع 
سياس����ة تكس����ير العظام وحتى ش����ارون الذي حرص على تدمير 
غزة قب����ل الفرار منها، وهكذا تصرف من تاله من قادة حروب أمثال 
أولمرت وب����راك وليفني وموش����ي يعلون وليس آخره����م ليبرمان، 
واإلرهابي الجديد نفتالي بينت الذي قرن بقاءه في الحكومة بتنفيذ 
نتنياهو تعهده باستعادة قوة الردع للجيش الذي فقد هيبته أمام 
المقاومة الفلسطينية. وكيف يستعيد الجيش الصهيوني هيبته 
أمام المقاومة، وهذا ليبرمان وزير الحرب الس����ابق يعترف بان ال حل 
عسكري لغزة؟ هذا االعتراف من ليبرمان ليس شخصيًا، وإنما نتاج 
تقديرات ميداني����ة يعرفها وزير الحرب الجديد نتنياهو نفس����ه، 
ويعرفه����ا حليفه الجديد نفتالي بينت، لذلك فإن التقدير في هذه 
الحالة يقوم على تأس����يس قوة الردع من خالل االغتياالت الغادرة، 
والقصف المفاجئ ألكبر رؤوس من قادة المقاومة، ليقدموها هدية 

لمجتمع ال يصدق أن جيشهم فقد قوة ردعه.
لقد نس����ي قادة الكي����ان الصهيون����ي أن المقاومة الفلس����طينية 
فكرة وطن مغتصب، وليس����ت قرينة أش����خاص، لقد سبق وأن غدر 

الصهاين����ة واغتالوا على أرض غزة قادة بارزين مثل الش����يخ أحمد 
ياس����ين، والدكتور الرنتيسي، والشقاقي، وصالح شحادة، وأبو علي 
مصطف����ى، وأحمد الجعبري، والعام����ودي، والعطار، وأبو الريش، وأبو 
شمالة، وأبو س����تة، والمقادمة، وأبو شنب، وأبو سمهدانة، ومسعود 
عي����اد، ون����زار ريان، والخواج����ا، والس����بعاوي، والقائم����ة طويلة من 
الش����هداء األبط����ال. لقد أكد أهل غزة بع����د كل اغتيال غادر بأنهم 
ق����د ازدادوا عش����قًا للمقاوم����ة، وازدادوا وفاًء للمقاومي����ن، وازدادوا 
اس����تعدادًا للتضحية، وهذا ما أكدته المنطقة الش����رقية من خان 
يونس قبل أيام، والتي لم تكتف بالتحام الش����عب مع المقاومة في 
التصدي للوحدة الصهيونية الخاصة، بل جاء الرد الجماهيري على 
العدوان الصهيوني من خالل المهرجان الحاشد، وهتاف الجماهير 
للمقاومة أثناء إلقاء السنوار كلمته في حفل تأبين الشهداء، وعلى 

رأسهم الشهيد نور بركة.
لقد هت����ف أهل الش����رقية للقدس، وهتف����وا للمقاوم����ة، وهتفوا 
لفلس����طين، وتعاهدوا على التحرير ومواصلة المش����وار، في رسالة 
ميدانية حاش����دة بعش����رات أل����وف الصامدين الواثقي����ن، الذين 

ألهموا الس����نوار عباراته المقاتلة، والتي تحدى فيها قيادة الجيش 
اإلس����رائيلي وأركانه، حين توجه بالخطاب إلى محمد الضيف قائد 
كتائب القسام باالسم، وحين خاطب القائد العسكري مروان عيسي 
باالس����م، في رس����الة ذات داللة ميدانية، ورسالة تحذير تفصح عن 
الحقيقة بأن الش����خصيات السياس����ية المعروفة أمثال الس����نوار 
وإس����ماعيل هنية والبط����ش ونافذ عزام ومزه����ر والمدلل وغيرهم، 
ليس����وا وحدهم قادة المقاومة، وإن اس����تهدافهم في أي مواجهة 
قادمة ال يعني نهاية المش����وار، وال يعني كسر ظهر المقاومة التي 
يقودها من تعرفونهم باالسم، وال تعرفونهم بالشكل، وستعجزون 
عن تقدير ردة فعلهم المقاومة، والتي استعدوا لها، وستفوق في 

عنفها تقديرات األوساط األمنية اإلسرائيلية كلها.
لقد تعود الش����عب الفلس����طيني على غدر الصهاين����ة، ومع ذلك، 
فل����ن ينثني ع����ن أهدافه، ول����ن يتراجع عن خطوات����ه التي عمدها 
بالتضحيات، وسيواصل المش����وار الذي استعد له سنوات، وأعد له 
العدة، وحش����د له اإلمكانيات في معركة كسر عظم، سيخرج منها 

الصهاينة مهزومين.

اعتادت مندوبة الواليات المتحدة األمريكية في األمم المتحدة نيكي هيللي على اس���تفزاز الفلسطينيين 
بش���كل فج ووقح ينم عن انحياز أعمى لصالح »إس���رائيل«, فخطابها دائما يتسم بالبجاحة وقلب الحقائق 
والتحدي الوقح, وعلى ما يبدو أنها اختارت هذه األسلوب المنحاز كليا إلسرائيل طمعا في مستقبل سياسي 
قادم من الممكن ان تترشح فيه هيلي لرئاسة البيت األبيض, وهى تعلم ان طريقها إلى ذلك لن يمر إال عبر 
مواقف مؤيدة ومنحازة لسياس���ة االحتالل الصهيوني بعيدا حتى عن لغة العقل والمنطق, بل تعمل وفق 
سياسة فجة لقلب الحقائق, وااللتفاف عليها, متجردة من كل المعاني اإلنسانية واألخالقية والمهنية من 
اجل تحقيق مكاسب سياسة خاصة لصالحها, والتخطيط لمستقبل سياسي تطمح من حالله هيلي ان تعزز 
من مكانتها السياس���ية في المجتمع األمريكي عن طريق اللوبي الصهيوني في أمريكا والذي يتحكم في 

المشهد السياسي هناك إلى حد بعيد. 
مندوبة اإلدارة األمريكية في األمم المتحدة نيكي هيللي وفي محاولة منها لقلب الحقائق, قامت 
بتوزيع مشروع قرار على الجمعية العامة لألمم المتحدة يدعو إلدانة حركة حماس بزعم اعتدائها 
على المدنيين اإلسرائيليين وإطالق الصواريخ تجاه المدن »اإلسرائيلية« على حد زعمها, متناسية 
ان إس���رائيل هي من اعتدت وقامت رغم التهدئة التي ترعاها مصر  بالتسلل لمسافة ثالثة كيلو 
مترات داخ���ل مدينة خانيونس جنوب قط���اع غزة للقيام بمهمة أمنية خاصة حس���ب المصادر 
الصهيونية, وان هذا أدى إلى استش���هاد سبعة فلسطينيين, وكان بمثابة شرارة إلشعال فتيل 
الحرب على غزة, لوال قدرة المقاومة الفلس���طينية في الدفاع عن نفسها, ونجاح وساطة مصر في 
احتواء األمور قبل ان تتفاقم وتتدهور وتصل إلى حد خطير قد يؤدي إلى حرب مدمرة بسبب حماقة 

هذا االحتالل ونقضه المستمر لالتفاقيات, وعدم احترامه للدور المصري. 
المندوبة األمريكية لم تكتف بذلك بل مارس���ت اإلرهاب السياس���ي بأبشع ألوانه عندما هاجمت المبعوث 
أألممي الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي ميالدينوف على خطابه أمام مجلس األمن والذي 
وصف فيه األوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع غزة وطالب المجتمع الدولي بحلول سريعة الزمات القطاع 
اإلنس���انية والمعيشية, وضرورة تحس���ين أوضاع الناس من خالل تقديم المساعدات المالية وإيجاد حلول 
س���ريعة لالزمات, ورغم أننا اعتدنا كفلس���طينيين على ان لغة الخطاب هذه ال تجدي نفعا, وأنها ال تضمن 
تحرك المجتمع الدولي النقاذ ما يمكن إنقاذه, وأنها تأتي فقط في إطار الدور الوظيفي لميالدينوف واألمم 
المتح���دة, إال ان ه���ذا اغضب هيلي وجعلها تهاج���م ميالدينوف بوقاحة , لتدلل بما ال يدع مجاال للش���ك 
على إصرار اإلدارة األمريكية على ممارس���ة اإلرهاب السياسي على األمم المتحدة وشعوب العالم والشعب 
الفلس���طيني على وجه الخصوص, وهو ما يؤكد النزعة العدوانية لإلدارة األمريكية ومندوبتها في مجلس 

األمن ضد الفلسطينيين.  
وش���رعت مندوبة اإلدارة األمريكية بقلب الحقائق وتزييفها وادعائها أن االحتالل تعرض للقصف من قبل 
المقاومة في غزة, وتجاهلها اعتداءات االحتالل اإلس���رائيلي على السكان الفلسطينيين والمدنيين العزل, 
لتدين  س���لوك المقاومة الذي وصفته بغير األخالقي , وان هذا الس���لوك هو الذي دفع االحتالل للرد على 
المقاومة حس���ب زعمها, وهى يوهم نفسها ان العالم الذي رأى الحقيقة بأم عينيه سيصدقها, ويتعاطى 
مع مبرراتها, ان الكذب البواح الذي تسوقه هيلي على العالم يدل على حالة االستعالء والتجبر الذي وصلت 
إليه اإلدارة األمريكية, وحالة االنحياز الس���افر لصالح هذا لكيان المجرم المسمى »إسرائيل«, والذي يعتمد 
كليا على اإلدارة األمريكية عند اقدمه على ارتكاب مجزرة بحق الفلس���طينيين, ودائما ما يراهن على الفيتو 
األمريكي الذي يضمن إلس���رائيل الخالص من أي مالحقة دولية بس���بب سياس���ته اإلجرامية بحق الشعب 

الفلسطيني وتنكره لحقوق الفلسطينيين. 
المقاومة الفلس���طينية لن ترضخ لالبتزاز والترهيب األمريكي, وقد مارس���ت حقها الطبيعي في الدفاع عن 
ش���عبها والرد على االحتالل, وس���تبقى تمارس حقها في المقاومة والتصدي لالحت���الل, ولن تتوقف عن 
نضاالته���ا وتضحياتها إال بزوال االحتالل الصهيوني عن أرضنا الفلس���طينية المغتصبة, حتى ولو تجند 
العالم كله لدعم إس���رائيل وحمايتها, المقاومة حق أصيل مكفول لنا كش���عب محتلة أرضه ويسعى لنيل 

حريته واستقالله .
 

وقاحة غير مسبوقة

د. فايز أبو شمالةبين نتنياهو والسنوار دوي قذيفة

رأي
ألمح رئي���س الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو 
منذ انتهاء جول���ة التصعيد األخيرة م���ع المقاومة 
الفلس���طينية ف���ي قطاع غ���زة، وهو التط���ور الذي 
أفضى إلى توليه وزارة الحرب بعد استقالة أفيغدور 
ليبرمان، إلى أن إسرائيل تتجه إلى إحداث تحول في 
المس���تقبل القريب على سياساتها األمنية بهدف 

مواجهة تحديات تؤثر على واقعها اإلستراتيجي.
 وق���د عم���د نتنياهو خالل 72 س���اعة عل���ى تكرار 
عبارة »إس���رائيل في أوج مواجه���ة تحديات أمنية 
وإستراتيجية تتطلب من الشعب أن يكون مستعدا 

للتضحية« أربع مرات.
وبواس���طة هذه الحجة تمكن نتنياهو من محاصرة 
ق���ادة »ح���زب البي���ت اليه���ودي«، وإجبارهم على 
التراجع ع���ن التهديد باالس���تقالة م���ن الحكومة، 
ناهي���ك عن أن التحوالت األمنية »الوش���يكة« التي 
ينذر بها رئيس الحكومة اإلس���رائيلي أقنعت قادة 
المستوطنات في محيط قطاع غزة، بتغيير موقفهم 
من سياسات حكومته؛ وباتوا يشيدون بالمسؤولية 
التي يبديها، على الرغم من أنهم كانوا األكثر صخبا 
في انتقادهم له بس���بب سلوك إسرائيل في جولة 

التصعيد األخيرة ضد المقاومة في غزة.
ونظرا ألن حديث نتنياهو عن أن إسرائيل ستواصل 
»المعركة« جاء بعد التوص���ل لوقف إطالق النار مع 
المقاوم���ة إثر جولة التصعي���د األخيرة مع المقاومة 
ف���ي غزة، الت���ي أث���ار أداء جيش االحت���الل خاللها 
انتقادات واس���عة وتوجي���ه اتهامات للمس���توى 
السياسي والعس���كري بالمسؤولية عن تهاوي قوة 
الردع اإلس���رائيلية، ف���أن هذا قد يدف���ع لالعتقاد، 
وألول وهلة، ب���أن نتنياهو يقصد أنه معني بترميم 
الردع من خالل عم���ل مفاجئ ومباغت ضد المقاومة 

الفلسطينية في غزة.
المحاذي���ر  لك���ن نتنياه���و يع���ي تمام���ا أن كل 
اإلس���تراتيجية الت���ي دفعته إلى تجن���ب االنجرار 
لمواجهة ش���املة م���ع المقاومة في غ���زة حتى اآلن 
الزالت قائمة، وعلى رأسها غياب مصالح إسرائيلية 
في القط���اع والخوف من التورط ف���ي الوحل الغزي 
نظرا لعدم وجود طرف ثالث يمكن أن يتولى مقاليد 
األمور في القطاع، ناهيك عن وعي نتنياهو بأن بقاء 
مظاه���ر األزمة االقتصادية واإلنس���انية في القطاع 
س���تقلص من تأثير أي عمل عسكري ضد المقاومة 

في القطاع.
لكن في المقابل، فان موقف الرأي العام اإلسرائيلي 
بات عامال مهما وحاسما بعد جولة التصعيد األخيرة، 

س���يما بعدما أدرك نتنياهو حجم وعمق خيبة األمل 
الجماهيرية جراء تهاوي الردع، الذي عكس���ه تجرؤ 
المقاوم���ة على قصف العمق اإلس���رائيلي بش���كل 

هدف إلى إلحاق أضرار كبيرة.
وإذا أخذنا بعين االعتبار أن نتنياهو س���يكون ملزما 
بإضفاء صدقية على تعهداته الكثيرة والمتواصلة 
بإصالح الواقع األمني واستعادة الردع، فأنه قد يبادر 
إلى ش���ن عمل عسكري محدود ضد غزة لتأمين هذا 

الهدف.
ولكن حتى لو لم يقدم نتنياهو على هذا الخيار، 
إما ألن���ه يخطط لتنفيذ عمل ما على جبهة أخرى 
غير الجبهة الجنوبية، أو بسبب غلبة تخوفاته من 
مخاطر االنجرار لمواجهة شاملة مع غزة، فأنه بكل 
تأكيد س���يبدي أقل قدر من الصبر إزاء أية أنماط 
س���لوك تصدر عن غ���زة وينظر إليه���ا على أنها 
تهديد إلسرائيل، سواء إطالق صورايخ وقذائف 
الراجمات وحتى بعض مناش���ط حراك مسيرات 
العودة ذات الطابع »العنفي« مثل اختراق الحدود 
واس���تخدام البالون���ات الحارق���ة، ناهيك عن أن 
إس���رائيل قد تستخدم قدرا أكبر من قوة النيران 
في حال تفجر تصعيد مس���تقبلي مع المقاومة، 
وذلك بهدف ترميم الردع من جانب، واسترضاء 

الرأي العام اإلسرائيلي.
وإذا كانت إس���رائيل حقا معنية باالهتمام بتنفيذ 
عمل ف���ي جبهة أخ���رى، فأنها قد تلج���أ إلى تبريد 
جبه���ة غزة من خ���الل توظيف ال���دور المصري عبر 
إحي���اء التباحث حول مس���ار التهدئة، لكن بحيث ال 
تتجاوز مخرج���ات هذا التباحث الس���ماح بمواصلة 
تقديم المنحة القطرية لدفع رواتب موظفي حكومة 
غ���زة وتمويل الوقود الالزم لتش���غيل محطة توليد 

الكهرباء.
م���ع العلم أن���ه قد يت���م توظيف إحي���اء مباحثات 
التهدئ���ة كجزء م���ن مخط���ط لتخدي���ر المقاومة 
واس���تدراجها للتخل���ي ع���ن احتياطته���ا ومن ثم 

مباغتتها بعمل مفاجئ.
وف���ي المقابل، فأن هناك العدي���د من الدالئل على 
أن مواجهة التحديات على الجبهة الش���مالية هي 
»المعركة التي ل���م تنته«، والت���ي تعهد نتنياهو 

باستكمالها.
وتدل الكثير من المؤش���رات عل���ى أن فرص انفجار 
الجبه���ة الش���مالية ق���د تعاظم���ت كثي���را مؤخرا. 
فحس���ب التقديرات اإلس���رائيلية، فأن إيران، التي 
تجلدت واس���توعبت على مدى أكثر من عام الغارات 

اإلسرائيلية التي اس���تهدفت تواجدها في سوريا،  
يمكن أن تلجأ إلى تفجير الجبهة الشمالية ردا على 
تعاظم وطأة العقوبات األمريكية عليها واش���تداد 

حدة الحصار عليها.  
وقد أش���ار ألون بن دافيد، معلق الشؤون العسكرية 
في قناة التلفزة العاش���رة الليل���ة الماضية، إلى أن 
الس���احة الجغرافية للح���دث األمني ال���ذي يتوقع 
نتنياهو أن تضطر إسرائيل للتدخل للرد عليه، تقع 
خارج الحدود اإلس���رائيلية، وأن مخ���اوف تل أبيب 
تس���تند إلى تأويل المخابرات اإلس���رائيلية لنوايا 
األط���راف المرتبطة بهذا الهدف، دون أن يس���مي 
البقع���ة الجغرافية واألطراف المرتبطة بهذا الحدث 

المتوقع.
وعلى الرغم من أن جمي���ع التقييمات التي قدمتها 
محاف���ل التقدير اإلس���تراتيجية في إس���رائيل قد 
أجمعت خ���الل العامين الماضيي���ن على أن كال من 
إيران وحزب الل���ه غير معنيين بتفجير األوضاع في 
س���وريا ولبنان، إال أن تحوال طرأ على هذه التقديرات 
بعد ب���دء تنفيذ الموج���ة الجديدة م���ن العقوبات 

األمريكية على طهران.
ومما يزيد األمور تعقيدا بالنسبة إلسرائيل، حقيقة 
أن هذه المخاوف تتعاظم في ظل قطيعة شبه تامة 
مع الروس ومجاهرة الرئيس الروسي فالدمير بوتين 
بعدم رغبته في لقاء نتنياهو، ناهيك عن أن هامش 
المناورة الذي تتمتع به إسرائيل في سوريا تقلص 
إل���ى حد كبير بعد س���قوط الطائرة الروس���ية قرب 

الالذقية قبل 3 أشهر.
ف���ي الوقت ذاته، ف���أن ادعاء إس���رائيل أنها تملك 
معلومات تفيد بأن حزب الل���ه يقيم مصانع النتاج 
صواريخ ذات قدرات إصاب���ة دقيقة، يفاقم خطورة 
تبعات أية مواجهة على الجبهة الشمالية؛ حيث أن 
دقة اإلصابة س���تكمل مزايا أخرى خطيرة لترس���انة 
الصواري���خ التي يملكه���ا حزب الل���ه، وتتمثل في 
الم���دى الطويل وال���رأس التفجير الكبي���ر، وهذا ما 

يفاقم من خطورة استخدامها.
والس���ؤال ال���ذي يطرح نفس���ه: هل تمث���ل دعوة 
نتنياهو ل� »الش���عب باالستعداد للتضحية« مؤشرا 
عل���ى أن ف���ي نيته المبادرة بش���ن هج���وم لضرب 
مصانع الصواريخ، التي استغل كلمته األخيرة أمام 
الجمعية العامة لألم���م المتحدة في التحذير منها، 
أم أن���ه بصدد تنفيذ حملة واس���عة ومكثفة لضرب 
التواجد اإليراني في س���وريا؟ أو أن تل أبيب بصدد 

العمل في سوريا ولبنان معًا؟.

أولويات نتنياهو: مواجهة حماس أم حزب الله؟
د.صالح النعامي
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رام الله/ االستقالل
قال وزير العمل الدكتور مأمون ابو شهال إن الحوار 
حول قانون الضمان االجتماعي س���يبقى مفتوحا 
مع الجميع للوص���ول الى صيغة متفق عليها على 
أن ُتقدم كل المالحظ���ات واالقتراحات بالتعديل 
بعد انتهاء الحوار إلى اللجنة المختصة بذلك على 
أرض المجلس التشريعي وبحضور الفصائل وكل 
الجهات ذات العالقة وان تم االتفاق على التعديل 

سيتم ذلك.
وأضاف أبو ش���هال في تصريحات إلذاعة “صوت 
أم���س االربع���اء، أن كل  الرس���مية،  فلس���طين” 
التعديالت التي س���يتم االتفاق عليها س���تقدم 
الى الرئي���س محمود عب���اس للمصادق���ة عليها 
ليتم التعديل رس���ميا على البنود الواردة في هذا 
القان���ون، موضحا أنه بعد تطبيق القانون في حال 
كان ضرورة في المستقبل للتعديل فإن ذلك وارد 

أيضا. وأوضح أبو ش���هال أن قانون الضمان صدر 
عن الرئيس عباس في الحادي عش���ر من تشرين 
الثاني عام 2016 بعد ح���وارات عميقة، وتوجب 
اآلن أن يصبح نافذا بعد سنتين من إقراره، مشيرا 
إلى أن ذلك ال يمنع اجراء المزيد من التعديالت.

وبين أبو ش���هال أن 23000 ش���خص سجلوا في 
قانون الضمان االجتماعي حتى اللحظة، معلنا أن 
حملة تعريفية ستطلقها مؤسسة الضمان خالل 
هذا األسبوع واألسبوع الذي يليه لتوضيح وشرح 

هذا القانون.
يشار هنا إلى أن قانون الضمان االجتماعي قوبل 
برفض جماهير ونقابي واس���ع، حيث ش���هدت 
مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة مؤخرا 
العدي���د من الفعالي���ات والتظاه���رات المنددة 
بتطبي���ق القان���ون بصيغته الحالي���ة، مطالبين 

بتعديله.

ابو شهال: الحوار حول قانون الضمان سيبقى 
مفتوحا للوصول الى صيغة متفق عليها

رام الله/ االستقالل:
كش����فت بيانات رس����مية حديثة، أن تكلفة الطالب الواحد في 

القطاع التعليمي الحكومي داخل فلسطين، تبلغ 927 دوالرًا.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أن نسبة 
اإلنفاق الفعلي على القط����اع التعليمي من الموازنة المعتمدة 

للحكومة ارتفعت %6 خالل 2016 مقارنة بعام 2015.
ووصلت نس����بة إنفاق الحكومة الفعلي من الموازنة على قطاع 
التعليم ف����ي 2016، حوالي %48.7 مقارن����ة ب��%42.6 خالل 
2015.وكان����ت تكلفة الطال����ب الواحد للحكومة م����ن الموازنة 

العامة خالل العام 2015 حوالي 857 دوالر.
وحس����ب أرقام وزارة التربية والتعليم العال����ي، بلغ عدد طالب 
المدارس في فلس����طين )الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة( 
خالل الع����ام 2018، حوال����ي مليون و253 أل����ف طالب وطالبة 

بالضفة وغزة.
ويوجد بفلس����طين، حوالي 2998 مدرسة، منها 2203 مدرسة 

حكومية و370 مدرسة وكالة و 425 مدرسة خاصة.

»اإلحصاء«: 927 دوالرًا تكلفة 
الطالب الحكومي بفلسطين

رام الله/ االستقالل:
شهدت بورصة فلس���طين خالل جلس���ة، أمس االربعاء، 
تداوالت مرتفعة إثر صفقة تمت على س���هم المؤسسة 
العربية للفن���ادق )AHC( بقيمة بلغت 3.24 مليون دوالر 
تقريبا. وأظهرت البيانات، أن ش���ركة يبوس الفلسطينية 
لالس���تثمارات الس���ياحية باعت حوال���ي 4.253 ماليين 
س���هم من حصتها في المؤسسة العربية للفنادق  فيما 
اشترت شركة صروح لالستثمار السياحي األسهم كاملة.

وش���ركة "يبوس" هي عض���و مجلس إدارة ف���ي "العربية 
للفنادق" وتملك حاليا بعد بيعها األس���هم 0.76 بالمائة 
ف���ي "العربي���ة للفنادق" فيم���ا ارتفعت ملكي���ة "صروح 
لالس���تثمار الس���ياحي" في "العربية للفنادق" بنس���بة 

21.62 بالمائة.
وبش���كل عام، تم تداول خالل جلس���ة اليوم حوالي 4.4 
ماليين س���هم بقيمة اجمالية بلغ���ت قرابة 3.6 ماليين 

دوالر أمريكي، نفذوا عبر 75 صفقة.
وبلغ مؤش���ر القدس 0.04 بالمئة مسجال انخفاضا بمقدار 
0.19 ليص���ل إل���ى 526.99 نقط���ة عن اغالق الجلس���ة 

السابقة.
وبالنس���بة للش���ركات الخم���س األوائل األكث���ر ارتفاعًا 
في أس���عار أس���همها فهي االتحاد لإلعمار واالستثمار 
بنس���بة )%1.67(, التأمين الوطنية بنس���بة )1.45%(, 
العربي���ة   ,)0.74%( بنس���بة  للكهرب���اء  الفلس���طينية 
الفلس���طينية لالس���تثمار "أيب���ك" بنس���بة )0.44%(, 

االتصاالت الفلسطينية بنسبة )0.23%(.
بينما انخفض س���هم مركز نابلس الجراحي التخصصي 
بنس���بة )%-2.94(, المجموعة األهلية للتأمين بنس���بة 
)%-2.63(, بنك القدس بنس���بة )%-1.12(, فلس���طين 
للتنمية واالستثمار "باديكو" بنسبة )%-0.77(, التكافل 

للتامين بنسبة )%-0.47(.

االستقالل/ وكاالت
رفضت باكستان مطالب صندوق النقد الدولي، المتعلقة 
برفع أسعار الطاقة ونس���ب الضرائب وكشف تفاصيل 

الدعم المالي المقدم إلسالم أباد، من قبل الصين.
وأوضحت وس���ائل إعالم باكس���تانية، أمس األربعاء، أن 
فريقا من صندوق النقد الدولي زار إس���الم أباد، لمناقشة 

منح قرض جديد لباكستان.
وأضافت وسائل اإلعالم، أن وفد الصندوق المتواجد في 
باكستان منذ أسبوعين، طلب من الحكومة الباكستانية 

الموافقة على طلباتها مقابل منح القرض.
وفي هذا السياق قال وزير المالية الباكستاني أسد عمر، 
إن الخالف مع وفد الصن���دوق حول بعض القضايا، مثل 
زيادة قيمة الضريبة المفروضة على الكهرباء بنسبة 20 

- 22 بالمائة، ما زال مستمرا.
ورغ���م ع���دم تحديد المبلغ ال���ذي تطلبه باكس���تان من 

صندوق النقد الدولي، إال أن وس���ائل إعالم محلية، نقلت 
عن مسؤولين في وزارة المالية، قولهم إن صندوق النقد 
الدولي ق���د يوافق على حزمة إنق���اذ بقيمة 10 مليارات 

دوالر.
وإن حصلت باكس���تان على حزمة إنقاذ مالي جديدة من 
صندوق النقد الدولي، س���تكون هي الثالثة عش���رة منذ 

نهاية الثمانينات.
واتس���ع عجز ميزان المعامالت الجارية في باكس���تان 
إل���ى 43 بالمائة عن���د نحو 18 مليار دوالر في الس���نة 
المالية المنتهية يوم 30 يونيو/ حزيران، في وقت قفز 
في���ه عجز الموازنة إلى 6.6 بالمائ���ة من الناتج المحلي 

اإلجمالي.
وسبق لباكستان، أن حصلت على دعم مالي من المملكة 
العربية الس���عودية والصين، بهدف الحفاظ على توازن 

ديونها.

بورصة فلسطين تشهد صفقة على 
سهم بقيمة 3.24 ماليين دوالر

باكستان ترفض مطالب صندوق 
النقد الدولي مقابل قرض مالي

االستقالل/ وكاالت:
بدأت قضي���ة توقي���ف كارلوس غصن 
تتس���ع في اليابان مع كش���ف وسائل 
اإلعالم عن معلوم���ات جديدة تضاعف 
التهدي���د إلمبراطورية "رينو- نيس���ان- 
وأن  موت���ورز" خصوصا  ميتسوبيش���ي 
ت���وازن التحالف الثالث���ي قائم على ما 

يبدو على رجل واحد.
وال ي���زال غص���ن )64 عام���ا( المته���م 
بالته���رب الضريب���ي م���ن خ���الل عدم 
التصريح عن قس���م كبي���ر من مداخيله 
الهائل���ة، موقوف���ا ره���ن التحقيق منذ 
أول أمس الثالث���اء في مركز احتجاز في 
طوكيو وذلك غ���داة اعتقاله لدى نزوله 

من طائرته الخاصة.
وفي فرنس���ا أكد وزي���ر االقتصاد برونو 
لومير أن غصن في وضع قانوني مؤكدا 
أنه "لي���س هناك أي ش���يء غير عادي 
يمكن ذك���ره"، وذلك بع���د أن طلب من 

الضريبي  الوضع  م���ن  "التثبت  أجهزته 
لكارلوس غصن في فرنسا".

لكن في الياب���ان عنونت كافة الصحف 
الثالث���اء "س���قوط اصالح���ي صاح���ب 

كاريزما".
اليابانية  العامة  النيابة  بيان  وبحس���ب 
فإن غصن "تآمر لخفض مداخيله خمس 
مرات بين حزيران/يونيو 2011 وحزيران/
يوني���و 2015" موضحة أنه تم التصريح 
بمبلغ 4,9 ملي���ارات ين )نحو 37 مليون 
يورو بس���عر الصرف الحالي( للسلطات 
الضريبية في الوقت الذي كس���ب فيه 
غصن نحو عشرة مليارات ين خالل تلك 

الفترة.
وجاء توقي���ف رجل األعمال الفرنس���ي 
البرازيل���ي م���ن أص���ل لبنان���ي، نتيجة 
تحقيق داخلي استمر عدة أشهر داخل 
نيس���ان الت���ي أحالت المعلوم���ات الى 

النيابة العامة اليابانية.

وف���ي مؤتم���ر صحافي مس���اء االثنين 
التنفيذي لشركة نيسان  الرئيس  أشار 
اختالس  "عمليات  الى  هيروتو سايكاوا 
أموال كثيرة أخرى على غرار اس���تخدام 

أمالك الشركة لغايات شخصية".
وبحسب وسائل اعالم محلية، فإن شركة 
متفرعة من نيس���ان مولت شراء مقرات 
إقامة فاخ���رة في ارب���ع دول كان غصن 
ينزل فيها مجانا متى أراد. كما تقاضى 
غصن بحسب قناة "إن إتش كاي" العامة 
مبال���غ ت���م التصريح بها باس���م أعضاء 

آخرين في مجلس إدارة الشركة.
الياباني���ة  للس���لطات  بالنس���بة  أم���ا 
الفرنسي  الرئيس  أكد  والفرنسية، فقد 
ايمانوي���ل ماك���رون ووزي���ر الصناع���ة 
الياباني هيروشيجي سيكو على أهمية 
الحفاظ على "اس���تقرار التحالف" الذي 
قام على ت���وازن هش بات مهددا اذا لم 

ينج كارلوس غصن من هذه الفضيحة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت بيانات رس���مية حديثة أن عجز إسرائيل التجاري مع العالم، سجل 

80.8 مليار شيكل في أول 10 شهور من 2018.
وبحسب بيانات صادرة عن مكتب اإلحصاء اإلسرائيلي، صعد عجز إسرائيل 
التجاري بنس���بة %66، صعودا من 48.7 مليار ش���يكل في الفترة المقابلة 

من 2017.
وصعدت قيمة الواردات اإلسرائيلية من الخارج إلى 221.8 مليار شيكل في 
أول 10 ش���هور من 2018، مقارنة مع 186 مليار شيكل في الفترة المقابلة 

من 2017.
في المقابل، نمت الصادرات اإلس���رائيلية إلى الخارج بنحو طفيف، لتسجل 
140.9 مليار ش���يكل، مقارنة مع 137 مليار ش���يكل في الفترة المقابلة من 

.2017
وكان العج���ز األكبر مع دول االتحاد األوروبي، إذ بلغ في أول 10 ش���هور من 
العام الجاري 48.3 مليار ش���يكل، مقارنة مع 30.9 مليار ش���يكل في الفترة 

المقابلة.
وبلغت واردات إس���رائيل من دول االتحاد األوروبي، نحو 95.1 مليار شيكل، 

مقارنة مع 77.9 مليار شيكل في الفترة المقابلة من العام الماضي 2017.

عجز »إسرائيل« التجاري فوق 80 
مليار شيكل في 10 شهور

تحالف رينو-نيسان مهدد
 بعد توقيف كارلوس غصن

الخميس 14 ربيع األول 1440 هــ 22 نوفمبر 2018 م

االستقالل/ وكاالت:
بي���ان ترام���ب األخير ح���ول مقت���ل الصحافي 
الس���عودي جم���ال خاش���قجي "خيان���ة" لقيم 
الواليات المتحدة األميركي���ة خدمة لرهان كان 
س���يئًا على أمير يبلغ من العم���ر 33 عاما. بهذه 
العب���ارة افتتحت صحيفة "واش���نطن بوس���ت" 
مقالها تعليقًا على مضمون كالم ترامب الثالثاء 

الماضي.
ترام���ب أّكد ف���ي تصريحه ما كان���ت تلمح إليه 
إدارته خ���الل الفترة الماضية م���ن الوقوف إلى 
جانب ولي العهد الس���عودي محمد بن س���لمان 

حتى ولو كان األخير من أمر بقتل خاشقجي.
في بيانه تجن���ب رئيس الواليات المتحدة، على 
حد تعبير "واشنطن بوس���ت"، ما كشفته وكالة 
االستخبارات األميركية )سي آي إي( حول تورط 

ولي العهد بمقتل خاشقجي. 
وذه���ب ترامب إلى تبرير صلته بقائد "وحش���ي 
ومتهور" )أي ابن س���لمان( متجاهاًل ما توصلت 
إليه ال�"سي آي إي". هي ليست المرة األولى التي 
يتجاه���ل فيها ترامب نتائ���ج تحقيقات وكالة 
االستخبارات المركزية، فقد سبق تجاهله لها في 
ما يتعلق بقضية تدخل روس���يا في االنتخابات 

األميركية عام 2016، وفقًا ل�"واشنطن بوست".
صحيف���ة "نيويورك تايمز" ل���م تكن بعيدة عن 
أجواء ما نش���رته "واشنطن بوست". حيث ذهبت 

الصحيف���ة ف���ي تحليلها إل���ى أن ترامب لطالما 
رأى السياس���ة الخارجية كسلسلة من الصفقات 

التجارية "المجردة من القيم والمثالية". 
هذا البي���ان يمكن أن يصبح ش���يئًا من مخّطط 
للقادة األجانب، أو دلي���اًل يمكن اعتماده لزيادة 
مكانة هؤالء لدى الرئيس األميركي، بحس���ب ما 

ذكرت الصحيفة.
تق���ول ال� "نيويورك تايمز "إن ترامب لم ينِف ما 

توصلت إليه وكالة االستخبارات األميركية وإنما 
رفض عملية البحث ع���ن الحقيقة، وأن الرئيس 
األميركي وقف إلى جانب ولي العهد السعودي، 
وسط ارتفاع منس���وب المخاطرة بعزل الرئيس 

التركي رجب طيب إردوغان.
وفي مقال ثان ل�"نيويورك تايمز"، رأت أّن ترامب 
رّسخ أقسى الرس���وم الكاريكاتورية الُمعّدة من 
قب���ل أكثر نقاد أميركا س���خرية، مصّورًا أهدافه 
المركزي���ة ف���ي العالم وكأنه يله���ث وراء المال 

والمصالح الشخصية.
وف���ي بيانه ق���ال ترامب إن "العال���م مكان خطر 
للغاي���ة"، وه���و يجعل الوضع أكث���ر خطورة من 
خ���الل تش���جيعه الطغاة في المملك���ة العربية 
السعودية وأماكن أخرى، استطردت  "نيويورك 

تايمز". 
وقالت "بعبارات مبس���طة لقد عكس بيان ترامب 
وجهة نظره بأن جمي���ع العالقات هي عبارة عن 
معام���الت، وأنه يج���ب التضحي���ة باالعتبارات 
األخالقية م���ن أجل المصالح الوطنية األميركية، 

أو لما يسميه "أميركا أوال".
عن األه���داف الكامنة وراء بي���ان ترامب، أعربت 
"وول س���تريت جورن���ال" عن ع���دم تأكدها من 
الغاي���ة التي س���عى ترام���ب إل���ى تحقيقها، 
والتي يمكن وصفها فقط بالنس���خة الوحشية 

للسياسة الخارجية. 

الصحافة األمريكية: ترامب خان قيم
 أميركــا وبــاع نفســه للسعودييــن

االستقالل/ وكاالت:
طالب قائد الجيش اللبنان���ي العماد جوزف عون أمس األربعاء قواته 
بالبق���اء في أعل���ى درجات اليقظة واالس���تعداد إلحب���اط مخططات 
"إس���رائيل" وتهديداته���ا ومحاوالتها وضع يدها عل���ى ثروة لبنان 

النفطية.
ودعا العماد عون، بمناس���بة عيد االس���تقالل ال�75 ، إلى العمل على 
"فضح خروق���ات هذا العدو ونواي���اه العدوانية أم���ام العالم"، قائال 
:"أعلم أنكم تواقون لتحرير مزارع ش���بعا وتالل كفرش���وبا واستكمال 

انتشاركم فيها كما في الجزء الشمالي من بلدة الغجر المحتلة".
وتابع قائد الجيش " أما الوجه اآلخر لتضحياتكم فهو محاربة اإلرهاب 
ال���ذي طردتموه من أرضن���ا وأبعدتم خطره. واليوم تنتش���رون على 
الحدود الشمالية والشرقية لتأمينها من تسلل أي مجموعات إرهابية 

وضبط عمليات التهريب واالنتقال غير الشرعي".
وأض���اف " اعلموا أن ما ننعم به من اس���تقرار أمن���ي في الداخل هو 
نتيج���ة عملكم ال���دؤوب والمتواصل في مالحقة الخالي���ا اإلرهابية 

وتفكيكها والعمليات االستباقية ضدها".
ورأى قائد الجيش أن " الحالة الضبابية التي تلف المنطقة بأس���رها 
في ظالل تحوالت كبرى مرتقبة، س���يكون لها دون ش���ك انعكاسات 
على بلدنا، فضال عن الظ���روف الدقيقة التي يمر بها لبنان، ما يحتم 
عليكم البقاء في أعلى درجات اليقظة واالستعداد لمواجهة تحديات 

هذه المرحلة بمختلف أشكالها ووجوهها".

قائد الجيش اللبناني يطالب 
قواته باليقظة إلحباط مخططات 

»إسرائيل« وتهديداتها

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئيس الجديد لالتح���اد العالمي لعلماء 
المسلمين أحمد الريس���وني إن األولوية حاليا 
لالتحاد تتمثل في "تمتين البناء المؤسساتي 
لالتح���اد"، و"زي���ادة اإلنتاج العلم���ي الفكري 

التجديدي".
وانتخب الريس���وني )65 عاًما( فقيه المقاصد 
المغربي في 7 نوفمبر الجاري رئيًس���ا لالتحاد، 
خلفا للعالمة يوس���ف القرضاوي خالل الدورة 
الخامس���ة للجمعي���ة العام���ة لالتح���اد ف���ي 

إسطنبول.
أوضح الريسوني في مقابلة مع وكالة األناضول 
التركية نش���رت أمس األربع���اء  أن "األوليات 
في المرحلة الراهن���ة تتمثل في تمتين البناء 
المؤسس���اتي لالتحاد وتعزيز طابعه العالمي، 

وزيادة اإلنت���اج العلمي والفك���ري التجديدي 
الوس���طي". وش���دد على أن "االتحاد سيواصل 
العمل من أجل مأسسة فروعه ولجانه وعالقاته 
مع الدول ومنظمات العلماء األخرى". وتأس���س 
االتحاد عام 2004، ف���ي مدينة دبلين عاصمة 
ايرلن���دا، ث���م انتقل مق���ره ع���ام 2011، إلى 

العاصمة القطرية الدوحة.
ويه���دف االتح���اد إلى دراس���ة وتش���خيص 
مش���كالت األمة اإلسالمية وتقديم الحلول لها 
وخدمة قضاياها، من خالل إطار مؤسسي يكون 
لعلمائه���ا فيه الدور الريادي، بحس���ب الموقع 

اإللكتروني لالتحاد.
والريس���وني، وهو أب لخمسة أبناء، من العلماء 
المعروفي���ن باجتهاداتهم التي تقدم إجابات 
عصري���ة عن تحديات الواق���ع، ويلقبه البعض 

ب� "ش���يخ المقاصد"، و"إم���ام الفقه المقاصدي 
المعاصر"، و"الفقيه المعارض".

وبش���أن قضايا التجديد الراهنة التي تشغل 
االتحاد، ق���ال الريس���وني إن "قضايا التجديد 
في الدين كثيرة، في مقدمتها مسألة اإلصالح 

والمصالحة والحكم الرشيد في اإلسالم".
وأضاف أن "االتحاد س���يهتم أساسا بالتجديد 
المنهجي؛ فإعادة البناء في منهجية االجتهاد 
س���يعفينا من كثير م���ن االجته���ادات التي 
سيتوالها علماء كثيرون بأفرادهم وهيئاتهم 

ومجامعهم".
وتابع: "هناك قضاي���ا وقواعد منهجية أغفلت 
في السابق ويفرضها التطور العلمي والفكري، 
س���يتم إبرازها عبر ن���دوات وكتاب���ات لوضع 

العلماء كافة على سكة التجديد".

االستقالل/ وكاالت:
أش���ارت منظمة "أنقذوا األطف���ال" ومقّرها بريطانيا  أمس األربعاء، إلى أن نحو 85 ألف طفل دون س���ّن 
الخامسة ربما ماتوا بسبب سوء التغذية الحاّد خالل ثالث سنوات من الحرب على اليمن، مضيفًة أّن هذا 

العدد يساوي مجموع من هم دون الخامسة في برمنغهام ثاني أكبر المدن البريطانية.
وكانت األمم المتحدة قد حّذرت الشهر الماضي أّن ما يصل إلى 14 مليون يمنّي على حافة المجاعة.

وبدوره���ا كانت مجموعة األزم���ات الدولية قد حّذرت في تقرير حول المع���ارك في مدينة الحديدة من 
تبعات إنسانية وعسكرية وسياسية مدمرة، مشيرًة إلى أن هذه الحرب ُتهّدد ميناء يعتمد عليه ماليين 
الس���كان، داعيًة المجتمع إلى التدخل فورًا لوقفها. كما رأت المجموعة أن التحالف العس���كرّي بقيادة 

السعودية واإلمارات يستخّف بقدرة جماعة أنصار الله على الصمود.
وفي سياق متصل، أّكد تقرير مرصد األلغام األرضية والقنابل العنقودية أن أخطار القنابل العنقودية 
التي ألقتها طائرات التحالف الس���عودي على اليمن تس���تمر لس���نوات طويلة، مش���يرًة مباش���رًة إلى 

مسؤولية السعودية واإلمارات عن 23 هجومًا موّثقًا بهذه األسلحة المحّرمة دوليًا.

االستقالل/ وكاالت:
قدم الرئيس األمريكي دونالد ترامب شكره للمملكة العربية السعودية، على خلفية الهبوط 

الحاد في سعر برميل النفط الخام خالل الشهرين الماضي والجاري.
جاء ذلك في تغريدة ل� "ترامب" على تويتر، األربعاء، قال فيها: "أس���عار النفط تنخفض، هذا 

عظيم، شكرا السعودية".
كما طالب ترامب في تغريدته، الرياض بمزيد من االنخفاض في أسعار النفط.

جاءت تغريدة "ترامب" بالتزامن مع انتقادات طالته على خلفية تفضيله الشراكة االقتصادية 
واالستراتيجية مع السعودية على إظهار الحقيقة كاملة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال "ترامب" في بيان للبيت األبيض، الثالثاء، إن "الواليات المتحدة تنوي البقاء شريكا قويا 
للسعودية، بهدف ضمان مصالحها ومصالح إسرائيل وبقية شركاء واشنطن في المنطقة".

ويجتم���ع أعضاء منظم���ة "أوبك" في 5 ديس���مبر / كانون األول المقبل، بمق���ر المنظمة في 
العاصمة النمساوية فيينا، التخاذ قرار خفض اإلنتاج من عدمه في 2019، لضبط األسواق.

وكان ترامب غرد في أكثر من مناسبة خالل األشهر الماضية، بضرورة خفض السعودية ودول 
"أوبك" أسعار النفط عبر زيادة اإلنتاج.

قرابة 85 ألف طفل ماتوا بسبب سوء 
التغذية الحاد خالل الحرب على اليمن

ترامب يشكر السعودية
 على خفض أسعار النفط

الريسوني: أولوياتنا تمتين اتحاد
 العلماء وزيادة اإلنتاج التجديدي

االستقالل/ وكاالت:
أطل���ق المغرب، أمس األربعاء، قمرا صناعيا 
بنج���اح من الس���واحل الش���مالية ألمريكا 

الجنوبية.
ج���اء ذلك حس���ب مقطع فيديو نش���رته، 
األربعاء، ش���ركة "تاليس إيلينيا سبيس"، 
الفرنسية، والمتخصصة في صناعة آليات 

الفضاء.
وأظه���ر المقط���ع عملي���ة إط���الق القم���ر 
الصناع���ي بنج���اح. وق���ال بيان للش���ركة 
إن القم���ر الصناع���ي يحمل اس���م "محمد 
الس���ادس ب"، أطل���ق من محط���ة "غيانا" 
الجنوبية،  ألمري���كا  الش���مالي  بالس���احل 

التابعة للسيادة الفرنسية.
وأوضحت الشركة أن القمر بإمكانه التقاط 

صور تصل جودتها 70 سنتيميتر.
ولفت البي���ان إلى أن "عملي���ة اإلطالق إلى 
غاية انفصال القمر الصناعي اس���تغرقت 

نحو 55 دقيقة".
وصم���م القم���ر الصناعي كل من ش���ركة 
"تالي���س إيلينيا س���بيس"، التي تكفلت 
بالجانب المتعلق بآليات التصوير، وشركة 
"إيرباص ديفانس آند س���بيس" )أوروبية(، 
التي تول���ت توفير المنصة والجزء األرضي 

لتخطيط البعثات والمراقبة.
ويتمي���ز القمر المغربي بقدرته على خدمة 

أه���داف مدنية وأمنية، وم���ن المتوقع أن 
يتم استعماله ألغراض المسح الخرائطي، 
والرص���د الزراع���ي، والوقاية م���ن الكوارث 
الطبيعية وإدارتها، ورص���د التغيرات في 
البيئة والتصح���ر، فضال عن مراقبة الحدود 

والسواحل.
وس���يكون هذا القمر الصناعي الثاني من 
نوعه ضمن برنامج "محمد السادس أ وب"، 
بعدم���ا جرى إط���الق األول ف���ي 7 نوفمبر/ 
تش���رين الثاني 2017، انطالقا من قاعدة 
ك���ورو التابعة لمنطقة جويانا الفرنس���ية، 
به���دف تعزيز ق���درات المملك���ة األمنية 

واالستخباراتية.

المغرب يطلق قمره الصناعي الثاني بنجاح
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االستقالل/ وكاالت:
بي���ان ترام���ب األخير ح���ول مقت���ل الصحافي 
الس���عودي جم���ال خاش���قجي "خيان���ة" لقيم 
الواليات المتحدة األميركي���ة خدمة لرهان كان 
س���يئًا على أمير يبلغ من العم���ر 33 عاما. بهذه 
العب���ارة افتتحت صحيفة "واش���نطن بوس���ت" 
مقالها تعليقًا على مضمون كالم ترامب الثالثاء 

الماضي.
ترام���ب أّكد ف���ي تصريحه ما كان���ت تلمح إليه 
إدارته خ���الل الفترة الماضية م���ن الوقوف إلى 
جانب ولي العهد الس���عودي محمد بن س���لمان 

حتى ولو كان األخير من أمر بقتل خاشقجي.
في بيانه تجن���ب رئيس الواليات المتحدة، على 
حد تعبير "واشنطن بوس���ت"، ما كشفته وكالة 
االستخبارات األميركية )سي آي إي( حول تورط 

ولي العهد بمقتل خاشقجي. 
وذه���ب ترامب إلى تبرير صلته بقائد "وحش���ي 
ومتهور" )أي ابن س���لمان( متجاهاًل ما توصلت 
إليه ال�"سي آي إي". هي ليست المرة األولى التي 
يتجاه���ل فيها ترامب نتائ���ج تحقيقات وكالة 
االستخبارات المركزية، فقد سبق تجاهله لها في 
ما يتعلق بقضية تدخل روس���يا في االنتخابات 

األميركية عام 2016، وفقًا ل�"واشنطن بوست".
صحيف���ة "نيويورك تايمز" ل���م تكن بعيدة عن 
أجواء ما نش���رته "واشنطن بوست". حيث ذهبت 

الصحيف���ة ف���ي تحليلها إل���ى أن ترامب لطالما 
رأى السياس���ة الخارجية كسلسلة من الصفقات 

التجارية "المجردة من القيم والمثالية". 
هذا البي���ان يمكن أن يصبح ش���يئًا من مخّطط 
للقادة األجانب، أو دلي���اًل يمكن اعتماده لزيادة 
مكانة هؤالء لدى الرئيس األميركي، بحس���ب ما 

ذكرت الصحيفة.
تق���ول ال� "نيويورك تايمز "إن ترامب لم ينِف ما 

توصلت إليه وكالة االستخبارات األميركية وإنما 
رفض عملية البحث ع���ن الحقيقة، وأن الرئيس 
األميركي وقف إلى جانب ولي العهد السعودي، 
وسط ارتفاع منس���وب المخاطرة بعزل الرئيس 

التركي رجب طيب إردوغان.
وفي مقال ثان ل�"نيويورك تايمز"، رأت أّن ترامب 
رّسخ أقسى الرس���وم الكاريكاتورية الُمعّدة من 
قب���ل أكثر نقاد أميركا س���خرية، مصّورًا أهدافه 
المركزي���ة ف���ي العالم وكأنه يله���ث وراء المال 

والمصالح الشخصية.
وف���ي بيانه ق���ال ترامب إن "العال���م مكان خطر 
للغاي���ة"، وه���و يجعل الوضع أكث���ر خطورة من 
خ���الل تش���جيعه الطغاة في المملك���ة العربية 
السعودية وأماكن أخرى، استطردت  "نيويورك 

تايمز". 
وقالت "بعبارات مبس���طة لقد عكس بيان ترامب 
وجهة نظره بأن جمي���ع العالقات هي عبارة عن 
معام���الت، وأنه يج���ب التضحي���ة باالعتبارات 
األخالقية م���ن أجل المصالح الوطنية األميركية، 

أو لما يسميه "أميركا أوال".
عن األه���داف الكامنة وراء بي���ان ترامب، أعربت 
"وول س���تريت جورن���ال" عن ع���دم تأكدها من 
الغاي���ة التي س���عى ترام���ب إل���ى تحقيقها، 
والتي يمكن وصفها فقط بالنس���خة الوحشية 

للسياسة الخارجية. 

الصحافة األمريكية: ترامب خان قيم
 أميركــا وبــاع نفســه للسعودييــن

االستقالل/ وكاالت:
طالب قائد الجيش اللبنان���ي العماد جوزف عون أمس األربعاء قواته 
بالبق���اء في أعل���ى درجات اليقظة واالس���تعداد إلحب���اط مخططات 
"إس���رائيل" وتهديداته���ا ومحاوالتها وضع يدها عل���ى ثروة لبنان 

النفطية.
ودعا العماد عون، بمناس���بة عيد االس���تقالل ال�75 ، إلى العمل على 
"فضح خروق���ات هذا العدو ونواي���اه العدوانية أم���ام العالم"، قائال 
:"أعلم أنكم تواقون لتحرير مزارع ش���بعا وتالل كفرش���وبا واستكمال 

انتشاركم فيها كما في الجزء الشمالي من بلدة الغجر المحتلة".
وتابع قائد الجيش " أما الوجه اآلخر لتضحياتكم فهو محاربة اإلرهاب 
ال���ذي طردتموه من أرضن���ا وأبعدتم خطره. واليوم تنتش���رون على 
الحدود الشمالية والشرقية لتأمينها من تسلل أي مجموعات إرهابية 

وضبط عمليات التهريب واالنتقال غير الشرعي".
وأض���اف " اعلموا أن ما ننعم به من اس���تقرار أمن���ي في الداخل هو 
نتيج���ة عملكم ال���دؤوب والمتواصل في مالحقة الخالي���ا اإلرهابية 

وتفكيكها والعمليات االستباقية ضدها".
ورأى قائد الجيش أن " الحالة الضبابية التي تلف المنطقة بأس���رها 
في ظالل تحوالت كبرى مرتقبة، س���يكون لها دون ش���ك انعكاسات 
على بلدنا، فضال عن الظ���روف الدقيقة التي يمر بها لبنان، ما يحتم 
عليكم البقاء في أعلى درجات اليقظة واالستعداد لمواجهة تحديات 

هذه المرحلة بمختلف أشكالها ووجوهها".

قائد الجيش اللبناني يطالب 
قواته باليقظة إلحباط مخططات 

»إسرائيل« وتهديداتها

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئيس الجديد لالتح���اد العالمي لعلماء 
المسلمين أحمد الريس���وني إن األولوية حاليا 
لالتحاد تتمثل في "تمتين البناء المؤسساتي 
لالتح���اد"، و"زي���ادة اإلنتاج العلم���ي الفكري 

التجديدي".
وانتخب الريس���وني )65 عاًما( فقيه المقاصد 
المغربي في 7 نوفمبر الجاري رئيًس���ا لالتحاد، 
خلفا للعالمة يوس���ف القرضاوي خالل الدورة 
الخامس���ة للجمعي���ة العام���ة لالتح���اد ف���ي 

إسطنبول.
أوضح الريسوني في مقابلة مع وكالة األناضول 
التركية نش���رت أمس األربع���اء  أن "األوليات 
في المرحلة الراهن���ة تتمثل في تمتين البناء 
المؤسس���اتي لالتحاد وتعزيز طابعه العالمي، 

وزيادة اإلنت���اج العلمي والفك���ري التجديدي 
الوس���طي". وش���دد على أن "االتحاد سيواصل 
العمل من أجل مأسسة فروعه ولجانه وعالقاته 
مع الدول ومنظمات العلماء األخرى". وتأس���س 
االتحاد عام 2004، ف���ي مدينة دبلين عاصمة 
ايرلن���دا، ث���م انتقل مق���ره ع���ام 2011، إلى 

العاصمة القطرية الدوحة.
ويه���دف االتح���اد إلى دراس���ة وتش���خيص 
مش���كالت األمة اإلسالمية وتقديم الحلول لها 
وخدمة قضاياها، من خالل إطار مؤسسي يكون 
لعلمائه���ا فيه الدور الريادي، بحس���ب الموقع 

اإللكتروني لالتحاد.
والريس���وني، وهو أب لخمسة أبناء، من العلماء 
المعروفي���ن باجتهاداتهم التي تقدم إجابات 
عصري���ة عن تحديات الواق���ع، ويلقبه البعض 

ب� "ش���يخ المقاصد"، و"إم���ام الفقه المقاصدي 
المعاصر"، و"الفقيه المعارض".

وبش���أن قضايا التجديد الراهنة التي تشغل 
االتحاد، ق���ال الريس���وني إن "قضايا التجديد 
في الدين كثيرة، في مقدمتها مسألة اإلصالح 

والمصالحة والحكم الرشيد في اإلسالم".
وأضاف أن "االتحاد س���يهتم أساسا بالتجديد 
المنهجي؛ فإعادة البناء في منهجية االجتهاد 
س���يعفينا من كثير م���ن االجته���ادات التي 
سيتوالها علماء كثيرون بأفرادهم وهيئاتهم 

ومجامعهم".
وتابع: "هناك قضاي���ا وقواعد منهجية أغفلت 
في السابق ويفرضها التطور العلمي والفكري، 
س���يتم إبرازها عبر ن���دوات وكتاب���ات لوضع 

العلماء كافة على سكة التجديد".

االستقالل/ وكاالت:
أش���ارت منظمة "أنقذوا األطف���ال" ومقّرها بريطانيا  أمس األربعاء، إلى أن نحو 85 ألف طفل دون س���ّن 
الخامسة ربما ماتوا بسبب سوء التغذية الحاّد خالل ثالث سنوات من الحرب على اليمن، مضيفًة أّن هذا 

العدد يساوي مجموع من هم دون الخامسة في برمنغهام ثاني أكبر المدن البريطانية.
وكانت األمم المتحدة قد حّذرت الشهر الماضي أّن ما يصل إلى 14 مليون يمنّي على حافة المجاعة.

وبدوره���ا كانت مجموعة األزم���ات الدولية قد حّذرت في تقرير حول المع���ارك في مدينة الحديدة من 
تبعات إنسانية وعسكرية وسياسية مدمرة، مشيرًة إلى أن هذه الحرب ُتهّدد ميناء يعتمد عليه ماليين 
الس���كان، داعيًة المجتمع إلى التدخل فورًا لوقفها. كما رأت المجموعة أن التحالف العس���كرّي بقيادة 

السعودية واإلمارات يستخّف بقدرة جماعة أنصار الله على الصمود.
وفي سياق متصل، أّكد تقرير مرصد األلغام األرضية والقنابل العنقودية أن أخطار القنابل العنقودية 
التي ألقتها طائرات التحالف الس���عودي على اليمن تس���تمر لس���نوات طويلة، مش���يرًة مباش���رًة إلى 

مسؤولية السعودية واإلمارات عن 23 هجومًا موّثقًا بهذه األسلحة المحّرمة دوليًا.

االستقالل/ وكاالت:
قدم الرئيس األمريكي دونالد ترامب شكره للمملكة العربية السعودية، على خلفية الهبوط 

الحاد في سعر برميل النفط الخام خالل الشهرين الماضي والجاري.
جاء ذلك في تغريدة ل� "ترامب" على تويتر، األربعاء، قال فيها: "أس���عار النفط تنخفض، هذا 

عظيم، شكرا السعودية".
كما طالب ترامب في تغريدته، الرياض بمزيد من االنخفاض في أسعار النفط.

جاءت تغريدة "ترامب" بالتزامن مع انتقادات طالته على خلفية تفضيله الشراكة االقتصادية 
واالستراتيجية مع السعودية على إظهار الحقيقة كاملة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال "ترامب" في بيان للبيت األبيض، الثالثاء، إن "الواليات المتحدة تنوي البقاء شريكا قويا 
للسعودية، بهدف ضمان مصالحها ومصالح إسرائيل وبقية شركاء واشنطن في المنطقة".

ويجتم���ع أعضاء منظم���ة "أوبك" في 5 ديس���مبر / كانون األول المقبل، بمق���ر المنظمة في 
العاصمة النمساوية فيينا، التخاذ قرار خفض اإلنتاج من عدمه في 2019، لضبط األسواق.

وكان ترامب غرد في أكثر من مناسبة خالل األشهر الماضية، بضرورة خفض السعودية ودول 
"أوبك" أسعار النفط عبر زيادة اإلنتاج.

قرابة 85 ألف طفل ماتوا بسبب سوء 
التغذية الحاد خالل الحرب على اليمن

ترامب يشكر السعودية
 على خفض أسعار النفط

الريسوني: أولوياتنا تمتين اتحاد
 العلماء وزيادة اإلنتاج التجديدي

االستقالل/ وكاالت:
أطل���ق المغرب، أمس األربعاء، قمرا صناعيا 
بنج���اح من الس���واحل الش���مالية ألمريكا 

الجنوبية.
ج���اء ذلك حس���ب مقطع فيديو نش���رته، 
األربعاء، ش���ركة "تاليس إيلينيا سبيس"، 
الفرنسية، والمتخصصة في صناعة آليات 

الفضاء.
وأظه���ر المقط���ع عملي���ة إط���الق القم���ر 
الصناع���ي بنج���اح. وق���ال بيان للش���ركة 
إن القم���ر الصناع���ي يحمل اس���م "محمد 
الس���ادس ب"، أطل���ق من محط���ة "غيانا" 
الجنوبية،  ألمري���كا  الش���مالي  بالس���احل 

التابعة للسيادة الفرنسية.
وأوضحت الشركة أن القمر بإمكانه التقاط 

صور تصل جودتها 70 سنتيميتر.
ولفت البي���ان إلى أن "عملي���ة اإلطالق إلى 
غاية انفصال القمر الصناعي اس���تغرقت 

نحو 55 دقيقة".
وصم���م القم���ر الصناعي كل من ش���ركة 
"تالي���س إيلينيا س���بيس"، التي تكفلت 
بالجانب المتعلق بآليات التصوير، وشركة 
"إيرباص ديفانس آند س���بيس" )أوروبية(، 
التي تول���ت توفير المنصة والجزء األرضي 

لتخطيط البعثات والمراقبة.
ويتمي���ز القمر المغربي بقدرته على خدمة 

أه���داف مدنية وأمنية، وم���ن المتوقع أن 
يتم استعماله ألغراض المسح الخرائطي، 
والرص���د الزراع���ي، والوقاية م���ن الكوارث 
الطبيعية وإدارتها، ورص���د التغيرات في 
البيئة والتصح���ر، فضال عن مراقبة الحدود 

والسواحل.
وس���يكون هذا القمر الصناعي الثاني من 
نوعه ضمن برنامج "محمد السادس أ وب"، 
بعدم���ا جرى إط���الق األول ف���ي 7 نوفمبر/ 
تش���رين الثاني 2017، انطالقا من قاعدة 
ك���ورو التابعة لمنطقة جويانا الفرنس���ية، 
به���دف تعزيز ق���درات المملك���ة األمنية 

واالستخباراتية.

المغرب يطلق قمره الصناعي الثاني بنجاح
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دولة قامت على العنف بمفهومه الس���لبي التدميري 
الهمج���ي، واله���دف وأد تاريخ اآلخر وإن���كار وجوده 
ونفي���ه خارج أرضه، فالصهاينة ل���م يكتفوا بتزييف 
التاري���خ وإنكار حقائق���ه واختراع وب���ث أيديولوجيا 
صهيونية تدعى بأن فلس���طين أرض بال شعب، وأن 
ملكيتها تع���ود للديانة اليهودية؛ بل كرس���وا نهج 
القس���وة والق���وة والعنف والبطش بأقص���ى درجاته 
مرتك���ًزا أساس���ًيا لتحقي���ق أح���الم  األيديولوجي���ا 
الصهيونية إل���ى واقع عل���ى األرض، واعتبروا أن قوة 
التقدم في تاريخ العالم ليست للسالم، وإنما للسيف 
كما عّبر قادة الكيان "إن فكرة اإليمان بالشعب المختار 
في الفلسفة الدينية اليهودية والفلسفة السياسية 
الصهيونية من ش���أنه حتًما أن يقود إلى اس���تخدام 
العنف واالغتصاب"، حتى ان جابوتينسكي )أحد أهم 
قادة الحركة الصهيونية ومؤسس الصندوق القومي 
اليه���ودي( يقول "هل رأيتم على مدى الزمن ش���عًبا 
يعطي بلده بمحض إرادته؟! عرب فلسطين لن يتخلوا 

عن سيادتهم بدون استخدام العنف ضدهم".
الصحف���ي اإلس���رائيلي روغ���ل الفر كت���ب مقااًل في 
"هآرتس" تحدث فيه عن طبيعة الش���عب اليهودي، 
ال���ذي نجح���ت الدعاي���ة الصهيوني���ة ف���ي خلقه، 
فكتب يقول: اإلس���رائيليون هم ش���عب غبي. حسب 

االس���تطالعات، أغلبيتهم الحاس���مة غير راضية عن 
الطريقة الت���ي يعالج بها بنيامين نتنياهو التصعيد 
في غ���زة، هم يري���دون الح���رب. رغ���م أن "الرصاص 
المصب���وب" و"عم���ود الس���حاب" و"الج���رف الصامد" 
ا مؤقًتا بثمن موت عشرات الجنود؛  حققت فقط هدوًء
هم يريدون حرًبا اخرى كه���ذه، وإذا لم يكن باإلمكان 
لح���رب كهذه تحقيق هدوء أط���ول، هم يريدون حرًبا 
أكب���ر تتضمن احتالل القطاع، ح���رب مع عدد أكبر من 

القتلى والمصابين والثكل واليتم والدموع.
هم يريدون أن يشن نتنياهو حرًبا على غزة، هي ليست 
زائ���دة في نظرهم؛ رغم أنه ليس باإلمكان إخضاع غزة 
من الجو، ورغم أنه ليس هناك أي سبب الحتاللها، في 
هذا الوقت هم يري���دون حرًبا. االمتناع عن الحرب في 
نظرهم "خضوع لإلرهاب" و"تآكل الردع"، هم يطلبون 
إع���ادة تأهيل الردع. الردع اإلس���رائيلي لم يكف عن 
إع���ادة تأهيله منذ حرب االس���تنزاف، وإس���رائيل لم 
تنتصر ف���ي أي حرب منذ حرب األيام الس���تة، جنود 
كثيرون قتل���وا في حرب لبنان األول���ى والثانية وفي 
العمليات في غزة باس���م "إعادة تأهي���ل الردع وعدم 
الخضوع لإلرهاب"، اإلس���رائيليون يري���دون بالضبط 
حرًب���ا أخرى كهذه، لي���س هناك ف���ي العالم الغربي 

شعب يحب بهذا القدر "آلهة الحروب".

بعد الح���رب يأتي الب���كاء، البكاء عل���ى القتلى وعلى 
األرامل وعلى األيت���ام وعلى اآلباء الثكالى والمصابين 
عل���ى الكراس���ي المتحركة، الب���كاء عل���ى مواطنين 
قضوا أس���ابيع طويلة في الرك���ض نحو الغرف اآلمنة 
والمالجئ، والبكاء على الش���رف الوطن���ي، على "األنا" 
الصهيونية، البكاء على تملص النصر، على حقيقة أن 
العدو لم يهزم وبقي صامًدا؛ عندها يبدأ العد التنازلي 

للحرب القادمة.
هؤالء ليسوا فقط السياسيين الذين يثيرون الحرب، 
وبالتأكيد ليس الجنراالت؛ بل اإلسرائيليين أنفسهم، 
فه���م ال يس���تطيعون العيش بدون ذل���ك، ومن غير 
المستوعب - في نظرهم - عدم شن حرب في اللحظة 
التي توجد لها ذريعة كافية، يبدو أنهم فقدوا القدرة 
على التحليل المنطقي لوضعهم، وفهم حدود القوة، 
والتعل���م بأنه ال يوجد حل عس���كري لضائقاتهم. إن 
ايمانهم بق���درة الجيش اإلس���رائيلي على االنتصار 
ف���ي المعارك ه���و إيمان أعم���ى، وإطالًقا ال يس���تند 
إل���ى التجربة، بالعكس فالتجربة تبي���ن لهم أنه منذ 
خمس���ين سنة تقريًبا، الجيش اإلس���رائيلي غير قادر 
على حسم المعارك، وما زالوا يواصلون المطالبة بحرب 

واإليمان بقوتها المخلصة.
اإلس���رائيليون لم يواجهوا بعد بحرب لم يحبوها، ولم 

يؤيدوه���ا منذ لحظة اندالعها، ول���م يدعوا الندالعها 
بمعنوي���ات عالي���ة، وهم يواصلون اعتبار أنفس���هم 
ش���عبًا يحب الس���الم؛ الفجوة بين الص���ورة الذاتية 
والواقع كبيرة. في هذه األيام، ش���عب كامل حقًا يريد 

الحرب، ما هو احتمال أال يحصل عليها أخيًرا؟
الش���عب ال يريد بلورة سياسات إزاء غزة وحلوال لألزمة 
اإلنس���انية هناك، هو ال يطالب بتفكير اس���تراتيجي 
يمنع الحروب. عندما يتم اإلعالن عن وقف إطالق النار 
يح���زن من ذلك. ربما كان يمكن فه���م ذلك لو أنه لم 
يجرب قبل ذلك الحرب مع غزة، لكنه جمع خبرة كبيرة 
من الحروب في غزة؛ هذه التجربة تدل على أن الحروب 

زائدة.
اإلس���رائيليون يرفض���ون التعلم م���ن التجربة، كل 
هذا ل���دى أش���خاص مثاليين، فكره���م يوجههم 
أكثر م���ن التجرب���ة، والفكر اإلس���رائيلي يقول بأن 
الجيش اإلسرائيلي ينتصر في الحروب )حسب رأي 
الكثيرين(، ولهم ذاكرة قصيرة فظيعة، وهذه داللة 
أخ���رى على الغباء. هم يعيش���ون في عالم اخترعوه 
ألنفس���هم، وال���ذي له عالق���ة ضعيفة م���ع الواقع، 
مثل أفيغ���دور ليبرمان وال� 48 س���اعة التي أعطاها 
إلس���ماعيل هنية، ويوجد لهم فتيل قصير ينفجر 

في وجههم.

مركز اأطل�س للدرا�سات الإ�سرائيليةالقتل والعنف وطبيعة الشعب اليهودي

القدس المحتلة/ االستقالل
استغل وزراء حكومة االحتالل اإلسرائيلي، أمس األربعاء، 
مؤتمًرا إعالمًيا عقد في الق���دس لغايات انتخابية، من 
خالل توجيه تهديداٍت إلى غزة وتنفيذ عمليات اغتيال 
تارًة، وإلى منظمات دولية تدعم القضية الفلس���طينية 

تارًة أخرى.
وتحول المؤتمر الس���نوي لصحيفة جيروزاليم بوس���ت 
اإلس���رائيلية الناطق���ة باللغ���ة االنجليزية، إل���ى "بازار 
انتخابي" لل���وزراء في ظ���ل األوضاع السياس���ية التي 

تشهدها "إسرائيل" في األيام األخيرة.
وهدد وزير البناء واإلس���كان اإلسرائيلي، يؤاف غاالنت، 
باغتيال يحيى الس���نوار قائد حركة "حماس" في قطاع 

غزة.
 وقال غاالنت وهو وزير في الكابينت وقائد ما يس���مى 
المنطقة الجنوبية س���ابًقا، إن "وقت الس���نوار يضيق، 

وأصبح محدوًدا بشكٍل أكبر".
وأضاف: "لن ينهي الس���نوار شيخوخته كما كبار السن 
في منزله، وعليه أن يتخذ مساًرا جديًدا لمحاربتنا". على 

حد قوله.
وأك���د غاالنت على أن "إس���رائيل" تخطط لعمليٍة 
عس���كريٍة جديدٍة في غزة، ولكنها س���تحدد في 

وقت وظروف مناسبة. 
وق���ال غاالن���ت: "ال يمكنن���ا إعط���اء س���نتميتًرا واحًدا 
للفلس���طينيين م���ن الضف���ة الغربي���ة، ال يوجد مكان 
لجيش���ين، ال يوج���د أي خي���ار س���وى إبقاء الس���يطرة 

العسكرية الكاملة لجيشنا".
أما وزير األمن الداخلي اإلس���رائيلي، جلعاد أردان، فقد 
أش���ار إلى أن اجتي���اح قطاع غزة بات قريًب���ا، في الوقت 
الذي ش���ن فيه الوزير اإلس���رائيلي هجوًما ح���اًدا على 
حركة المقاطعة الدولية )BDS(؛ بسبب نشاطاتها ضد 

"إسرائيل".
وق���ال أردان: "نح���ن أقرب من أي وق���ت مضى الجتياح 
قطاع غزة، واستعادته في حال كان ذلك يضمن سالمة 

مواطنينا، وهذا ما سنقوم به حينها". وفق تعبيره.
في حين، ادعى أردان خالل المؤتمر الس���نوي لصحيفة 
باللغ���ة  الناطق���ة  اإلس���رائيلية  بوس���ت  جيروزالي���م 
االنجليزي���ة، أن منظم���ات دولية مث���ل هيومن رايتس 
ووت���ش تحاول تخويف ش���ركات عالمي���ة بالعمل في 
"إس���رائيل" ومقاطعته���ا. مش���يًرا إلى أن قرار ش���ركة 
إي���ر بي إن ب���ي )Airbnb( بوقف إعالنات الش���قق في 
المس���توطنات، جاء ضمن هذه المحاوالت من قبل تلك 

المنظمات.

وأشار الوزير اإلسرائيلي إلى أن قرار الشركة كان صادًما 
ومنافًق���ا. منوًها إلى أنه يدرس م���ع وزارات أخرى اتخاذ 

قرارات صارمة ضد الشركة بعد قرارها األخير.
وألقى أردان اللوم على قرار مجلس حقوق اإلنس���ان في 
األمم المتحدة الذي أعد قائمة س���وداء للشركات التي 
تعمل في المستوطنات اإلسرائيلية. داعًيا دول العالم 
لوقف تمويل المجلس، ودعم قراراته في حال نش���رت 

القائمة.
كما هاجم وزير النقل واالستخبارات "يسرائيل كاتس" 
القط���اع، وقال: "نحن قريبون من ح���رب ال خيار لها في 

قطاع غزة".
وأضاف: "يجب علينا أن نضرب المقاومة بشدة للقضاء 
على اإلرهاب واس���تعادة الردع، ال توجد فرصة للتوصل 
إلى تس���وية مستقرة وحل سياس���ي في غزة". على حد 

قوله.
من جانبها، قالت وزيرة القضاء إيليت شاكيد: إن "وقف 
إطالق النار في غزة س���يبقى صامًدا ألشهر ثم ينكسر، 

وحينها سنصبح أمام جولة جديدة".
ودعت ش���اكيد إلى توجيه ضربات قوية للمقاومة بغزة. 
كما دعت رئي���س حكومة االحت���الل بنيامين نتنياهو 

بصفته وزيًرا للجيش لتغيير نهجه األمني.

مؤتمر إعالمي في الكيان يتحول إلى »بازار انتخابي« لتهديد غزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���ف وزير البنية التحتية والطاقة والموارد المائية في حكومة 
االحتالل، يوفال شتاينتس، أنهم شرعوا في بناء أطول وأعمق خط 

أنابيب للغاز في العالم.
جاء ذلك خالل حديثه  أمس األربعاء في المؤتمر السنوي لصحيفة 

»جيروزاليم بوست« العبرية التي تصدر باللغة االنجليزية.
وقال شتاينتس: إن »إسرائيل« تقوم حاليا ببناء أطول وأعمق خط 

أنابيب للغاز في العالم.
ورأى  أن هذه الخطوة س���تمكن »إسرائيل« من الحصول على موقع 

أفضل في سوق الغاز العالمي.
وأش���ار إلى أنه اعتبارا من عام 2019 ، س���تقوم »إسرائيل« بتوريد 

الغاز الطبيعي لمصر واألردن. 
وتاب���ع قائال: من يدري »ربما بعد ذلك س���نزود الطاقة إلى المملكة 

العربية السعودية«. 
وأبرم األردن في أيلول/س���بتمبر 2016، صفقة لش���راء 300 مليون 
قدم مكعب من غاز االحتالل اإلس���رائيلي يومًيا، لمدة 15 عاًما، في 

اتفاقية قدرت قيمتها بنحو 10 مليارات دوالر.
كما تم التوقيع على اتفاقية مع مصر شباط/فبراير الماضي، بقيمة 
15 ملي���ار دوالر، لتزويدها بغاز االحت���الل، اعتباًرا من مطلع 2019، 

ضمن اتفاقية لمدة 10 سنوات.
يشار إلى أنه في الس���نوات األخيرة أعلنت تل أبيب عن اكتشاف 

حقول غاز كبيرة قبالة سواحل البحر المتوسط.
ويحوي حق���ل »تامار« الذي بدأ اإلنتاج في 2013 حوالي 238 مليار 

متر مكعب من الغاز.
أما حقل »ليفياتان«الذي اكتش���ف الع���ام 2010، ويتوقع أن يبدأ 
اإلنتاج في 2019، فتش���ير التقديرات إلى احتوائه على 535 مليار 
مت���ر مكعب من الغاز الطبيع���ي، إضافة إل���ى 34.1 مليون برميل 
من الغاز المتكثف. ويأمل االحتالل اإلس���رائيلي، بأن يس���مح لها 

احتياطي الغاز بالتصدير إلى أوروبا.
ووقع���ت قبرص التي يحاذي احتياطي غازها تحت الماء، احتياطي 
دول���ة االحتالل، في أواخر أيلول/س���بتمبر الماضي، اتفاقية تمهد 
لبناء خط أنابيب تحت البحر، لنقل الغاز إلى منش���آت تحويل الغاز 
الطبيعي المس���ال في مصر، بما يسمح بإعادة تصدير اإلنتاج إلى 

أوروبا.

الكيان يشرع في بناء 
أطول وأعمق خط أنابيب 

للغاز في العالم

القدس المحتلة/ االستقالل:
سمحت الرقابة اإلسرائيلية أمس األربعاء بنشر تفاصيل حول هوية القتلى 
بحادث الس���ير الذي وقع الثالثاء بالش���ارع رقم 6 داخل الكيان اإلسرائيلي 

والذي تسبب بمقتل شخصين.
وذكر بيان للجيش اإلس���رائيلي أن القتيلين جنديان هما يكير يتسحاك 
)24 عاًما(، وهو مفوض اس���تخبارات في وحدة التحقيق مع عناصر الجيش، 
والمجن���دة ليؤور أوغول )21 عاًما( وهي مفوضة اس���تخبارات وتحقيق في 
ذات الوحدة. وكانت مركبة الجنديين قد اصطدمت مع شاحنة على الشارع 

السريع رقم 6 القريب من مدينة رأس العين شرقي تل أبيب.

القدس المحتلة/ االستقالل:
تعرض سجن )الدامون( اإلسرائيلي على جبال الكرمل إلطالق نار صباح أمس 

األربعاء دون وقوع إصابات فيما تضررت جدران السجن الخارجية.
وذكرت صحيفة "معاري����ف" العبرية أن مجهولين فتح����وا النار باتجاه جدران 
السجن ومن ثم الذوا بالفرار. فيما اتهمت مصلحة السجون المافيا اإلسرائيلية 
بمحاولة تصفية حس����اباتهم داخل أسوار الس����جون عبر االنتقال إلى أسلوب 
جديد وهو استهداف السجون، واصفة ما جرى بتجاوز جميع الخطوط الحمراء.

ويحتوي س���جن )الدامون( على قرابة األلف س���جين غالبيتهم من األس���رى 
الجنائيين، فيما يضم أيضًا أسرى وأسيرات فلسطينيين.

اإلعالن عن مقتل 
جنديي استخبارات 

إسرائيليين بحادث سير

صراع المافيا 
بـ »إسرائيل« يصل 
الستهداف السجون
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االستقالل/ وكاالت:
حذرت دراسة جديدة من أن مشاهدة التلفزيون لفترات 
طويل���ة تزيد من احتمال اإلصاب���ة بالعديد من األمراض 
الخطي���رة والم���وت المبكر. أج���رى باحثون م���ن جامعة 
غالس���كو البريطانية، دراسة على مجموعة من األشخاص 
تت���راوح أعمارهم بين 40 و 69 عامًا، م���ع األخذ باالعتبار 

عدد ساعات مشاهدتهم للتلفزيون.
وأظهرت الدراسة التي أجريت على مدى سنوات طويلة، 
بأن األش���خاص الذين اعتادوا على مش���اهدة التلفزيون 
ألكث���ر من س���اعتين في اليوم بالتزامن م���ع اإلفراط في 
التدخين والحرمان م���ن النوم، كانوا أكثر عرضة لإلصابة 

بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. 
كما أظهرت الدراس���ة أن األش���خاص الذي���ن يتمتعون 
بأنماط حياة صحية، والذين لم تتجاوز مدة مشاهدتهم 
للتلفزيون الس���اعتين، لم يصابوا بأية أمراض تش���كل 

خطرًا على الحياة.
وخل���ص الباحثون إل���ى أن نم���ط الحياة غي���ر الصحي 
الذي يش���مل الحرمان من النوم أو اإلف���راط فيه، وزيادة 
عدد س���اعات مش���اهدة التلفزيون، إضافة إلى اإلدمان 
على التدخين والكحول، يس���اهم بشكل كبير باإلصابة 
باألمراض القاتلة، بحس���ب ما أوردت صحيفة ديلي ميل 

البريطانية.

مشاهدة التلفزيون ألكثر من ساعتين 
تزيد من احتمال الموت المبكر االستقالل/ وكاالت:

كم����ا هو مع����روف، يظهر مرض الس����رطان عمليا دون أن 
نش����عر به، وعندما يش����عر اإلنس����ان بأعراضه، فإن ذلك 

يعني في الواقع أن المرض قد بلغ مرحلة متقدمة.
ومن أجل أن يحمي الش����خص نفس����ه من ه����ذا المرض 
الخبي����ث عليه االهتم����ام بصحته جيدا، خاص����ة إذا كان 
الس����رطان وراثيا ف����ي العائلة )أحد األبوي����ن أو األخوة قد 
أصيب بمرض الس����رطان(، إذ يتعين على الش����خص في 
هذه الحالة إجراء فحوص دورية قبل بلوغ الخمس����ين من 
العمر منعا لظهور المرض، مثل اكتشاف الورم الحليمي، 
أو األكي����اس المائي����ة "Cyst" الت����ي تك����ون حميدة في 
بدايتها، ولكن اس����تئصالها ضروري ألنها قد تتحول إلى 

خبيثة مستقبال.
وحتى في حال خلو السجل العائلي من اإلصابة بالسرطان، 
فإن ذلك ال يعني أن الش����خص في مأمن من المرض، ولذا 

يتعين على كل ش����خص بلغ من العمر 25-30 سنة إجراء 
تحليل دم عام وبيوكيميائي ومراجعة طبيب باطنية مرة 
كل س����نتين، أما اإلناث، فإضافة لتلك الفحوص، يتعين 

عليهن مراجعة أخصائي األمراض النسائية والثدي.
كم����ا أنه من المفي����د إجراء تنظير للقول����ون والمعدة مرة 
كل خمس س����نوات، بعد بلوغ الشخص 35 سنة، وكذلك 
مراجعة مختص باألمراض الجلدية لفحص الش����امات إن 
وج����دت، خاصة إذا كانت تس����بب الحك����ة أو تنزف، أو إذا 

تغير لونها كأن يصبح داكنا أو فاتحا.
وبع����د س����ن األربعي����ن، يتعين عل����ى األش����خاص إجراء 
الفحوص الدورية بوتيرة أس����رع، فتصبح مرة في السنة، 
األمر الذي يس����مح باكتش����اف المرض في مرحلة مبكرة، 

وبالتالي يسهل عالجه.
وأخيرا، إضافة لإلجراءات الطبي����ة االحترازية، يجب اتباع 

نظام غذائي صحي ونمط حياة نشط.

كيف نحمي أنفسنا من السرطان؟

االستقالل/ وكاالت:
تس���تعد سويسرا للتصويت األحد المقبل لحسم قضية ذات أهمية 
قومية، أحدثت انقساما داخل البالد، حول إمكانية حصول المزارعين 
الذي���ن يدعون أبقارهم وماعزهم بنمو قرونها بش���كل طبيعي، على 

دعم حكومي.
وأطلق المزارع أرمين كابول )66 عاما( فكرة إجراء استفاء على الحفاظ 
على "كرامة الماش���ية"، ويصف كابول نفس���ه بأنه ش���خص متمرد 
ويقول إن "االستماع" إلى أبقاره الثمانية ذات القرون أوحى له بفكرة 
إطالق حملة للحصول على دعم مالي لتوفير مساحة الرعي اإلضافية 
التي تحتاجها الحيوانات ذات القرون، آمال أن يسهم ذلك في تقليل 

عملية إزالة القرون.
وقال ل�"رويترز" في مزرعته الصغيرة بشمال غرب سويسرا "يجب أن 
نحترم األبقار كما هي. اتركوا له���ا قرونها. عندما تنظر إليها فإنها 
دائما ما ترفع رؤوسها عاليا وتفخر. عندما تزيل القرون فإنها تحزن".

وثالثة أرباع األبقار السويس���رية، وهي رمز وطني ووس���يلة للجذب 
السياحي، إما أزيلت قرونها أو أنها بال قرون ألسباب تتعلق بالجينات 

الوراثية.
ويس���عى كابول، الذي يقول إن القرون تس���اعد األبقار على االتصال 
وتنظيم درجة حرارة أجسامها، ألن تحصل المزارع على إعانة سنوية 
قدرها 190 فرنك سويسري )191.65 دوالر( عن كل حيوان ذي قرن.

وعندما فش���ل الضغط السياس���ي، جمع الرجل أكث���ر من 100 ألف 
توقيع إلجراء تصويت على المستوى الوطني.

وأظهر آخر استطالع للرأي أنه من الصعب التكهن بنتيجة االستفتاء.
وأصبح كابول، وهو شخص مميز ذو لحية رمادية طويلة وقبعة حمراء 

مصنوعة يدويا، نجما إعالميا في سويسرا نظرا للنهج الذي يتبعه.
وم���ن المرجح أن تحظى حملت���ه بدعم من أولئ���ك الذين يعارضون 
عملي���ات إزالة الق���رون التي تتم بإحراق براعم ق���رون العجول بقطع 

حديد ساخنة وحمراء من شدة التوهج.

قرون األبقار تثير أزمة في أغنى بلد أوروبي!

االستقالل/ وكاالت:
يجري موقع “تويتر” تغييرات في تطبيقه 

على نظ���ام IOS، والذي ب���دوره يجعل أعداد 
المتابعي���ن أقل ظهورًا من خ���الل تصغير حجم 

الخط.
وقال”جاك دورسي”  الرئيس التنفيذى للشركة 

مرارًا وتكرارًا إنه يريد إعادة التفكير فى كيفية قيام 
الش���ركة بإعطاء األولوية للمحادثات “ذات المغزى” 

أكثر من االهتمام باألرق���ام مثل ” الاليك” و “الفولو”. 
حي���ث تعد أعداد المتابعين مجرد جزء واحد من المعلومات 

التى تم إلغاء التأكيد عليها عن طريق إعادة التصميم الجديدة.
 ” The Verge ” وفي الس���ياق، يقول المتحدث باسم تويتر لموقع
إن التفاصي���ل األخرى مثل المواقع وأعياد الميالد وتواريخ االنضمام 
واإلعدادات التالية أصبحت أصغر أيًضا، إذ تم تغيير أحجام الكتابة 
والمس���افات لتحديد أولوي���ات بعض المعلوم���ات بملفات تعريف 

المستخدمين.
بينما هذا التغيير يعد بسيطا، إال أنه 
ج���زء من خطط تويت���ر إلعادة صياغة 
بعض ميزات النظام األساس���ي، فمن 
خالل تقليل أحج���ام الخطوط، ال يتم 
تركيز انتباه المستخدمين على الرقم.

ُيشار إلى أن الشركة قد قالت مراًرا وتكراًرا 
المتابعين ميزة  أنهم س���يعتبرون ع���دد 
أق���ل أهمية في الملفات الش���خصية 
بعدد  فاالهتم���ام  للمس���تخدمين، 
الحس���اب، ال س���يما وأن  متابع���ي 
دورس���ي يعتقد أن���ه يحفز األف���راد على 
نش���ر محتوى أكثر اس���تقطاًبا لديه القدرة على االنتشار الفيروسي 
واجتذاب المزيد من المتابعين، مما يخلق خطاًبا أكثر تقسيمًا وساًما 

على المنصة.

االستقالل/ وكاالت:
أطلقت شركة »أمازون« حملة توظيف كبيرة من أجل »مهمة سرية جديدة«، في خطوة تزيد من 

التكهنات والتخمينات بخصوص خططها إلطالق منتج ثوري جديد.  
ووفق ما ذكرت صحيفة »تلغراف« البريطانية، فإن إعالنات الوظائف تظهر أن الش���ركة تبحث 

عن خبراء في الهندسة الميكانيكية والروبوتات، باإلضافة إلى مطوري البرمجيات.
وتابعت أن الموظفين سيعملون على »منتج جديد ومحبوب وأساسي للمستهلكين«.

وقالت الصحيفة، إن إدارة الشركة تحاول إبقاء المشروع سريا، مشيرة إلى أن األشخاص الذين 
أجريت معهم مقابالت لم يتم إخبارهم إلى حدود الس���اعة بنوعية الوظيفة الذي سيشتغلون 
به���ا.  ذكرت »أمازون« على موقعها أنها تقدم أكثر من 100 فرصة عمل في كل من س���ياتل 

وكاليفورنيا، مما يشير إلى أنها تعمل على توسيع فضاء عملها.
وانتش���رت، في وقت س���ابق من هذا العام، تقارير تفيد بأن مجموعة من موظفي أمازون كانوا 
يعملون على تطوير روبوت منزلي، وهو ما جعل كثيرين يربطون ذلك بفتح باب التوظيف لدى 
الشركة التي قامت بذات الشيء قبل سنوات لضم فريق لتطوير المساعد الصوتي »أليكسا«.

IOS مطلوب موظفين لمهمة تصميم جديد لتطبيق “تويتر” بنظام
»سرية« في أمازون!
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غزة / عبدالله نصيف: 
تختتم منافسات األسبوع الحادي عشر و األخير لمرحلة 
الذه���اب من بطول���ة دوري القدس ألندية غ���زة ، اليوم 
الخمي���س ، بثالثة لقاءات ال تقبل القس���مة على اثنين 
، خاص���ة و أن ع���دد النق���اط و المراكز متقارب���ة و منها 
متساوية ،  فريق يبحث عن توسيع الفارق ، و آخر يبحث 
عن تضييق الفارق و ربما مس���اواته أو تخطيه في مركز 

الترتيب .
و عل���ى ملعب بيت الهيا ش���مال القطاع ش���باب جباليا 
الخامس برصيد 14 نقطة يس���تضيف خدمات الشاطئ 

التاسع برصيد 11 نقطة .
"الثوار" يس���عى النهاء المرحلة كما افتتحها و الدخول 
بالمرب���ع الذهبي ، فيما يمني البحرية نفس���ه بمواصلة 
الصح���وة على يد مديره الفني ربحي س���مور ، و يختتم 

لقاءاته بمركز يليق بحجمه بين الكبار .
و على ملعب الدرة ، هالل غ���زة رابع الترتيب برصيد 16 
نقطة  في ضيافة ش���باب رفح ثالث الترتيب برصيد 17 

نقطة .
التعادل س���يكون خاسرًا لكال الطرفين في حال فوز ثوار 
الش���مال ، و ضياع الهدية التي قدمها اتحاد خانيونس 
بفوزه على خدمات رفح ، و تضييق الخناق على المتصدر 
و الوصيف ، فلمن ستؤول الكلمة ، للغزالن أم للزعيم؟! .

و يغادر ش���باب خانيونس ثامن الترتيب برصيد 11 إلى 

ملعب فلس���طين لمالقاة غزة الرياضي س���ابع الترتيب 
برصيد 12 نقطة .

و يأمل النش���امى ع���ودة الفري���ق لس���كة االنتصارات 
والدخول في معمعة حس���ابات اللقب ، و ترتيب أوراقه 
بين الدورين بجلب العبين يس���اهمون في الحفاظ على 
لقب الدوري لموسم جديد ، في المقابل يدخل النشامى 

هذه الجولة لتحس���ين مركزه على سلم الترتيب ، خاصة 
و أن الف���ارق بينهما ال يتعدى النقط���ة ، و ترميم قوام 
الفريق و المنافسة على مركز يحمي العميد من الدخول 

في دوامة الهبوط .
يذك���ر أن جميع اللقاءات تبدأ في تمام الس���اعة الثانية 

والنصف عصرا بتوقيت غزة .

لندن/ االستقالل: 
حسم الفرنس���ي بول بوجبا مصيره داخل مانشستر يونايتد، مقررًا 
الرحي���ل عن الفريق اإلنجليزي خالل موس���م االنتقاالت الش���توية 

القادمة، بعد احتدام أزمته مع مديره الفني جوزيه مورينيو.
وعق���د الالعب جلس���ة مطولة مع ليونيل ميس���ي العب برش���لونة 
اإلس���باني في أحد المطاعم بدبي، أثارت الجدل بشكل واسع حول 
اقترابه م���ن اللعب بقميص الفريق الكتالوني، الس���يما أنه ضمن 

خطة البلوجرانا لضمه يناير القادم.

كش���فت صحيفة »مي���رور« البريطانية، أنه على الرغم من جلس���ة 
ميس���ي مع الالعب الفرنس���ي الحاصل على لقب بط���ل العالم في 
مونديال روسيا 2018 مع منتخب بالده، إال أن بوجبا أخبر زمالءه في 

الفريق انه يرغب في العودة إلى يوفنتوس مرة أخرى.
وكانت تقاري���ر صحفية، أكدت على أن »مين���و رايوال« مدير أعمال 
الفرنسي، عقد جلسة خاصة مع مسئولي نادي يوفنتوس اإليطالي، 
من أجل مناقش���ة عودة العب الوسط الدولي الفرنسي »بول بوجبا« 

من جديد إلى »السيدة العجوز« خالل فترة االنتقاالت الشتوية.

مدريد/ االستقالل:
يرغب كيكو كاس���يا حارس مرمى ريال مدريد اإلسباني، 
ف���ي الرحيل من صف���وف الفريق الملكي خالل موس���م 
االنتقاالت الش���توية القادم، لعدم حصوله على فرصة 
للمشاركة بشكل أساسي في مباريات اللوس بالنكوس.

كشفت صحيفة »دون بالون« اإلسبانية، أن كاسيا يبجث 
عن نادي أخر لالنتقال إليه يناير القادم، في ظل خروجه 
من حسابات المدير الفني الحالي لريال مدريد سانتياجو 

سوالري، منذ توليه المهمة خلفًا لجولين لوبيتيجي.
وأشارت الصحيفة، أن وجود الثنائي تيبو كورتوا وكيلور 
نافاس في الفريق يجعل فرص مش���اركته أقل، وهو ما 
جعله يقرر الرحيل عن الفريق مع بداية الموسم الجديد، 
الس���يما في ظ���ل تردد اس���مه داخل عدد م���ن األندية 
المهتمة برغباته. جدير بالذكر أن نادي نيوكاسل أبدى 
رغبته في ضم كاس���يا خ���الل الفت���رة القادمة، في ظل 

التجاهل الذي يعاني منه داخل الفريق.

االستقالل/ وكاالت: 
تمك���ن الثنائي ماورو إيكاردي وباولو ديباال، من تس���جيل أول 
أهدافهم���ا مع منتخ���ب األرجنتين، في المب���اراة الودية التي 
جمع���ت راقصي التانجو ومنتخب المكس���يك، في ختام فترة 
التوق���ف الدولي. ونجح إيكاردي في تس���جيل هدفه األول مع 
األرجنتي���ن، في مباراته رقم 8 م���ع المنتخب، بينما ديباال أحرز 

الهدف األول له مع التانجو في المباراة رقم 18. 
وهذا الفوز الرابع لألرجنتين مع ليونيل س���كالوني الذي 
يتولى منصب المدرب بشكل مؤقت بعد مونديال روسيا.

وخس���رت المكس���يك في المقابل للمرة الخامسة في 6 
مباريات، منذ الخروج من دور الس���تة عشر لكأس العالم 

األخيرة أمام البرازيل.

اختتام مرحلة الذهاب بدوري القدس 

»البحرية« في ضيافة الثوار و »الزعيم« يستدرج »الغزالن« 

غزة/ االستقالل: 
 أعل���ن عبد الس���الم هنية عض���و المجلس األعلى 
للش���باب والرياضة، عن استكمال مراحل التطوير 
في مالعب قطاع غزة ضمن المنحة المالية لتطوير  

البنية التحتية الرياضية .
 وأشار  هنية، الى توقيع عقود إنارة مالعب استاد 
خانيونس البلدي، وبيت حانون، والش���هيد محمد 
الدرة، مؤك���دًا أنه خالل فترة من ش���هرين الى ٣ 

أشهر سينتهي العمل من المشروع.
 وقال هنية في تصريحات إعالمية« أصبحنا نملك 
٦ مالعب يوجد بها إنارة، األمر الذي يؤهلنا إلقامة 

المباريات لياًل في الموسم المقبل :«

هنية يوقع عقود 
إنارة 3 مالعب  بغزة 

بعد جلسته مع »ميسي«.. »بوجبا« 
يقرر الرحيل عن مانشستر يونايتد

إيكاردي وديباال يسجالن 
ألول مرة بقميص األرجنتين

»كاسي« أول 
ضحايا »سوالري« 
في ريال مدريد
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعرب مبعوث األمم المتحدة لعملية الس���الم في 
األوس���ط، نيكوالي ميالدين���وف، امس  الش���رق 
األربعاء، عن اعتقاده أن جميع األطراف بعيدون عن 
التوصل التفاق بش���أن جثث الجنود والمفقودين 

اإلسرائيليين في غزة.
وقال ميالدينوف خالل المؤتمر السنوي لصحيفة 
»جيروزاليم بوس���ت« الناطقة باللغ���ة اإلنجليزية، 
»نح���ن بعيدون من هذه النقط���ة، والهدف حالًيا 
يتركز عل���ى مواجهة التحديات الت���ي تواجهنا، 

والعمل على منع تفجر األوضاع«.
واتهم ميالدينوف جهات مختلفة )لم يس���مها( 

تح���اول منع التوصل التفاق بش���أن التهدئة في 
غ���زة، وتريد دف���ع القطاع إل���ى الهاوية من خالل 
جر »إس���رائيل« وحركة »حم���اس« إلى حرب، وفق 

تصريحاته.
وأع���رب عن أمانيه في أن يت���م التغلب على تلك 
القوى. قائاًل: »ما رأيته هو أن ال أحد يريد حرًبا في 
غزة اآلن، ولكن إن وقعت فإن ذلك س���يكون مدمًرا 

للجميع«.
وأضاف: »نأمل أن تكون القوى التي تم تجميعها 
لمنع التصعي���د أقوى من أولئ���ك الذين يريدون 
منعها«. وأش���اد بجهود مصر كالعب حاس���م في 
مل���ف التهدئة، مبيًن���ا أنها بات���ت تملك مفتاح 

العملية السياسية إلنهاء العنف.
وق���ال ميالدين���وف: »نحن نعمل م���ع المصريين 
منذ بضع س���نوات، ليس لدينا شريك أفضل من 
مصر في ال���دول العربية، وهناك فهم مش���ترك 
بأن الحرب في غزة اآلن هو ضد مصالح إس���رائيل 
وش���عب غزة وض���د الوضع المتج���ه لألفضل في 

المنطقة«.
وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل 
الحية نفى ف���ي لق���اء متلفز األس���بوع الماضي، 
حدوث أي تطور بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة 
مع االحت���الل على غرار صفقة »وف���اء األحرار« عام 

2011، مؤكدًا أن االحتالل غير جاهز التمامها.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أوعز رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو أمس 
األربعاء، إل���ى وزراء حكومته بالتزام الصمت إزاء الوضع 

األمني مع قطاع غزة.
»معاري���ف«  لصحيف���ة  اإللكترون���ي  الموق���ع  وأف���اد 
العبرية ب���أّن نتنياهو طل���ب م���ن الوزراء احت���رام قرار 
المجلس الوزاري المصغر »الكابينت«، بوقف إطالق النار.

وجاءت أوامر نتنياهو ال���ذي يتولى حالًيا حقيبة األمن، 
عقب سلس���لة تصريحات لوزراء في حكومته بشأن غزة 
امس خالل مؤتمر للدبلوماس���يين في القدس، أقامته 

صحيفة »جيروزاليم بوست«.
وق���ال وزي���ر األم���ن الداخلي جلع���اد أردان إن »دخول 

إسرائيل القطاع للس���يطرة على أجزاء منه أو كله أصبح 
أقرب من الماضي«.

وأضاف أردان أن »إسرائيل إذا قررت االنتقال من الدفاع 
إلى الهجوم ض���د حماس، فالتطبيق س���يكون اغتيال 

قادة حماس«.
من جانبها، قالت وزيرة العدل إياليت شاكيد، إن اتفاق 
وقف إطالق الن���ار األخير في غزة »ل���ن يدوم ألكثر من 

عدة أشهر«.
أما وزير البناء واالس���كان االس���رائيلي ي���ؤاف غاالنت 
فقال���ت إن حياة زعي���م حركة حماس في غ���زة يحيى 
الس���نوار »محدودة«، في أبرز تهدي���د باغتياله يصدر 
عن مس���ؤول إس���رائيلي. كما هدد غاالنت ب�«شن حرب 

جديدة عل���ى قطاع غزة، م���ن دون أن يقدم توضيحات 
حول موعدها«.

وشن جيش االحتالل ب�12 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري 
سلس���لة هجمات على غزة، أس���فرت عن استشهاد 7 
فلس���طينيين، وردت فصائل المقاومة بإطالق عشرات 
الصواري���خ. وتوقف اعتداء االحتالل ف���ي اليوم التالي 
بعد التوصل التفاق لوقف إطالق النار، بوساطة مصرية 
ودولية. وأثارت نتائجها سخط فئات عديدة بالكيان، إذ 

اعتبرتها »انتصاًرا« لحماس.
وق���دم أفيغدور ليبرمان اس���تقالته م���ن منصب وزير 
األمن، احتجاًج���ا على وقف إطالق النار، متهما الحكومة 

بالخضوع لحماس. 

رام الله/ االستقالل:
قال���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربين إن االئتالف 
اليميني الحاكم في »اسرائيل« برئاسة بنيامين 
االس���تيطانية  والمجالس  والجمعيات  نتنياهو 
يس���ابقون الزمن لتمرير وإق���رار أكبر قدر ممكن 
م���ن القوانين القاضي���ة بتعميق االس���تيطان 
وتوسيعه، وتس���هيل مهمة تهويد مناطق )ج( 
وشرقي القدس الشرقية المحتلة ومحيطها على 

وجه الخصوص.
وأضاف���ت الوزارة في بيان  اطلعت » االس���تقالل 
» علي���ه أمس األربعاء أن هذا الس���باق يأتي في 
إطار التسارع الحاصل في إقرار وتمرير أو تعديل 
المزيد من القوانين العنصرية التي من ش���أنها 

اليمي���ن وأيديولوجيته على  إح���كام س���يطرة 
مفاصل الحكم في الكيان االس���رائيلي، وإرضاء 

جمهور اليمين من المتطرفين والمستوطنين.
وأشارت إلى أنه يصعب التراجع عن هذه القوانين 
مهما كانت التحوالت السياس���ية المس���تقبلية 
في »اس���رائيل«، والتي كان آخرها قانون )الوالء 
في الثقافة(. وأشارت إلى المصادقة على تعديل 
قانون )الحدائق الوطنية( أو كما ُيس���مى بقانون 
)العاد( نس���بة إلى جمعية العاد االس���تيطانية 
الت���ي تتولى وبدعم المؤسس���ة الرس���مية في 
»اس���رائيل« إدارة المناطق االثرية وما يسمى ب� 
)الحدائق الوطنية( الواقعة في منطقة )الحوض 

المقدس( والمواقع االثرية في بلدة سلوان.

وح���ذرت الوزارة من خطورة وتداعيات المصادقة 
عل���ى تعدي���ل م���ا ُيس���مى بقان���ون )الحدائق 
الوطنية(، الذي يفت���ح الباب على مصراعيه أمام 
توس���ع اس���تيطاني غير مس���بوق جنوب أسوار 

المسجد األقصى المبارك.
وش���ددت على أن ه���ذا يعيد ال���ى الواجهة من 
جدي���د مش���اريع اس���تيطانية تهويدية كانت 
معلق���ة، كالمش���روع االس���تيطاني المخطط له 
من���ذ الع���ام 1992 والقاضي ببن���اء 200 وحدة 
استيطانية في بلدة س���لوان، بما يؤدي لتغيير 
الواقع القانون والتاريخ���ي والديمغرافي القائم 
جنوب المس���جد وف���ي بلدة س���لوان بالتحديد، 

وإغراقها بأعداد كبيرة من المستوطنين.

غزة/ االستقالل: 
أطلق جيش االحتالل اإلس���رائيلي مساء امس 

األربع���اء، النار تج���اه مجموعة م���ن المواطنين 
جن���وب قطاع غ���زة. وزعمت مص���ادر عبرية، أّن 

ق���وات االحتالل أطلق���ت الن���ار تجاه مواطنين 
حاولوا سحب السياج الفاصل جنوب القطاع.

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
ثبتت محكمة االحتالل العسكرية في سجن محكمة "عوفر"، أوامر االعتقال 
 23 أسيرا.

ّ
اإلداري الّصادرة عن ما يسّمى ب�"القائد العسكري للمنطقة"، بحق

وأوضح نادي األسير، امس األربعاء، أن المحكمة ثّبتت األوامر الصادرة لمدة 
 األسرى: رشاد محمد حماد، وغالب سامي وردة، وحسين عبد 

ّ
سّتة شهور بحق

الواحد حامد، وأحمد صالح صالح من رام الله، ومحمد داود الربايعة من بيت 
لحم، ووليد عصام عصف���ور من طولكرم، وأحمد مأمون دراغمة من طوباس، 

وأحمد محمد عالونة من جنين، وإسماعيل حسين رمضان من نابلس.
 األسرى: 

ّ
وثبتت محكمة االحتالل، االعتقال االداري لمّدة أربعة ش���هور بحق

باج���س خليل نخل���ة، ومحمد عبد الكري���م الروم، وجبر ع���وض حج، وأحمد 
إسماعيل حامد، وإياد عبد الرؤوف عطية، والمنتصر بالله يحيى من رام الله، 
ومحمود مهند يعاقبة، وشريف نايف سليمان، وأحمد سعيد أبو الرب من 
جنين، وعرفات إبراهيم قواس���مي من الخليل، وعماد سليمان بشارات من 
 األسيرين: عبد 

ّ
طوباس. فيما ثّبتت لمّدة ثالثة شهور األوامر الّصادرة بحق

الرحي���م عبد الله عثمان من القدس، ومحمد عم���ر حامد من رام الله، ولمدة 
شهرين بحق األسير جمال عيسى علقم من الخليل.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس األربعاء، عن األسير المقدسي 
محمد خضر هاشم زغير )30 عاًما( من قرية كفر عقب، بعد أن أمضى مدة 

محكوميته البالغة 19 شهرا داخل قالع األسر.
وكان زغي���ر اعتقل بتاريخ 2017/5/28، وأدانته محكمة االحتالل باالنتماء 

لما يسمى )تنظيم شباب المسجد األقصى المبارك(.
وتنقل زغير بين عدة س���جون هي »مجدو، جلبوع والنقب«، وأفرج عنه من 
س���جن »نفحة« الصح���راوي، علًما أنه كان اعتقل ع���ام 2014 وأمضى في 

االسر 14شهًرا.
وفي س���ياق متصل، أفرجت س���لطات االحتالل امس عن الفتى كرم عبدو 
بش���رط اإلبعاد عن قرية جبل المكبر 15 يوًما، وحبس منزلي لمدة 7 أيام، 
وكفالة طرف ثالث بقيمة 5000 شيقل، علًما أنه اعتقل أول أمس الثالثاء.

بيت لحم/ االستقالل: 
أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس األربعاء، بوقف البناء في بئر 
زراعي����ة في بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية 

المحتلة.
وقال منس����ق لجنة مقاومة الجدار واالس����تيطان في بلدة الخضر أحمد 
ص����الح إن قوات االحتالل س����لمت المواطن محمود ناج����ي بعرة إخطاًرا 
بوق����ف البناء ف����ي بئر زراعية بس����عة 90 كوًبا، تقع ف����ي منطقة واد أبو 

الحسن غرب البلدة.
وأض����اف صالح أن اإلخطار يتضمن مهلة حتى الثالث من ش����هر كانون 
الثاني/ يناير المقبل لتقديم لالعتراض في إحدى المحاكم االسرائيلية..

االحتالل يثبت االعتقال 
اإلداري لـ23 أسيرًا

اإلفراج عن أسير مقدسي 
بعد اعتقاله 19 شهرًا

إخطار بوقف بناء بئر 
زراعية في بيت لحم

ميالدينوف: بعيدون عن اتفاق بشأن صفقة تبادل أسرى

نتنياهو يوعز لوزرائه بعدم اإلدالء بأي تصريحات بشأن غزة

الخارجية: عجز المجتمع الدولي أغرق محيط األقصى بالمستوطنين

االحتالل يطلق النار تجاه شبان جنوب القطاع

الندالع مواجهات محدودة.
 أصحاب المحال التجارية، 

َّ
وأش���ارت إلى أن

وعقب إبالغهم بهدمها ، س���اعدوا سكان 
المخي���م بإخ���الء المح���ال م���ن البضائع 
والمع���دات، مش���يرًا إل���ى أن العديد من 

العائالت تضررت بفعل هذا الهدم.
ولفت���ت الى أن الجيش اإلس���رائيلي أغلق 
حاج���ز مخيم »ش���عفاط« العس���كري في 
كال االتجاهين أم���ام المركبات والحافالت 

العامة القادمة للمخيم. 
كان موظف���و بلدية االحتالل وزعوا مس���اء 
الثالث���اء، إخطارات ه���دٍم لمحالت تجارية 

في الشارع الرئيس بمخيم شعفاط، بحجة 
البناء دون ترخيص.

وأفاد مراس���لنا  باندالع مواجهات مس���اء 
أمس األربعاء بين ش���بان وجنود االحتالل 
اإلس���رائيلي في مخيم ش���عفاط بمدينة 
الق���دس المحتّل���ة عق���ب ه���دم جرافات 
االحت���الل اإلس���رائيلي عش���رات المحال 
الرئيس لمخيم  المدخ���ل  التجارية عن���د 

شعفاط .
في س���ياق منفصل، أفاد مراسلنا بأن قوة 
إسرائيلية اقتحمت عصًرا قرية العيسوية 

شمال شرق القدس المحتّلة.

 وكان  مركز حماية لحقوق اإلنس���ان أدان 
بأش���د العبارات، سياس���ة األبارتايد، التي 
تمارس���ها س���لطات االحتالل في مدينة 

القدس المحتلة.
وأكد عل���ى أن مدينة الق���دس جزء أصيل 
من األرض الفلسطينية المحتلة، وينطبق 
عليها القانون الدولي اإلنساني، عادا عدم 
اتخ���اذ المجتمع الدولي موقف���ًا حازمًا إزاء 
سياس���ة االحتالل في األراض���ي المحتلة، 
ش���جعه على ارتكاب مزيد من االنتهاكات 
للقانون الدولي لحقوق اإلنس���ان والقانون 
اإلنساني الدولي، والضرب بعرض الحائط 

قرارات الشرعة الدولية.
ودعا المرك���ز المجتمع الدول���ي، وبخاصة 
األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية 
جني���ف الرابعة، إلى تحمل مس���ئولياتها 
القانونية واألخالقي���ة والوفاء بالتزاماتها، 
والعمل عل���ى إيجاد آلية تجب���ر االحتالل 
عل���ى احت���رام قواع���د القان���ون الدول���ي 
وقرارات األمم المتحدة المتعلقة بالقضية 
الفلسطينية عمومًا وبمدينة القدس على 

وجه الخصوص.
وكانت جراف���ات بلدي���ة االحتالل هدمت 
قبل نحو أسبوعين بناية سكنية تضم ١2 

شقة سكنية في حي رأس شحادة بمخيم 
شعفاط. وفي ذات السياق اقتحمت قوات 
االحت���الل خربة المراج���م التابعة ألراضي 
دوما جنوب نابلس امس األربعاء، وهدمت 
جرافاتها مس���كنا زراعيا وسالسل حجرية 
في خرب���ة المراجم التابع���ة ألراضي دوما 

جنوب نابلس.
وقال���ت مصادر محلية إن ق���وات االحتالل 
اقتحم���ت خربة المراج���م ترافقها جرافة، 
وهدمت مسكنا زراعيا تقدر مساحته ب�40 
مترا، إضافة إلى هدم سالسل حجرية في 

أرض مملوكة للمواطن عمر ساري.

االحتالل ينفذ عملية..
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لندن/ االستقالل:
انطلق س���ائح بريطاني في رحلة س���ياحية إلى المحي���ط الهندي لالحتفال 
بش���فائه من الس���رطان، قبل أن يكتش���ف عودة المرض الخبيث الذي أودى 

بحياته.
وكان جون بول مكاليس���تر )38 عامًا( قد انطلق في رحلة مع شريكه كريغ 
بارك، إلى كل من جنوب أفريقيا ومدغش���قر وسيشل، لالحتفال بالتوقف 
ع���ن تلقي العالج الكيماوي، عندما بدأت حالته الصحية تتدهور بش���كل 

سريع.
وتم نقل مكاليس���تر جوًا إلى جزيرة يونيون الفرنسية، حيث أخبره األطباء أن 
س���رطان المعدة عاوده من جديد، وفي األس���بوع الماضي، نشر مقطع فيديو 
عاطفي من سريره في المستشفى، وقال فيه إنه كان في حالة صحية سيئة 
للغاية، تمنعه من الس���فر بالطائرة إلى موطنه في اسكتلندا لتلقي العالج، 

بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
وكان من المقرر أن يعود مكاليستر إلى اسكتلندا يوم السبت الماضي، لكن 
حالته الصحية حالت دون ذلك، وفي وقت الحق، تم اإلعالن عن موته المفجع، 
على الصفحة التي تم إنش���اؤها في موقع "جس���ت غيفينغ" للمساعدة في 

إعادته إلى الوطن.
وذكر الموقع في نعيه للس���يد مكاليستر "ناضل جون بول مكاليستر بشدة 
ضد هذا الم���رض الفظيع )المرحلة 4 س���رطان األمعاء المس���تعصي( لمدة 

تسعة أشهر، وهو اآلن يرقد في سالم".

سافر لالحتفال بشفائه من 
السرطان.. فتوفي بالمرض الخبيث

واشنطن/ االستقالل: 
على عكس ما يقرب من 50 مليون ديك رومي ستحل 
على مائدة األميركيين في عيد الشكر هذا العام، فإن 
هناك اثنين من الديوك ل���ن يتقابال مع الجزار طيلة 
حياتهما، بعدم���ا حصال على عفو من الرئيس دونالد 

ترامب.
وبعدما تسلم الديك »بيز« العفو الرئاسي، سيعيش 
هو زميله »كاروتس« م���ا تبقى من حياتهما التي قد 
تص���ل إلى 10 أع���وام في معرض »جوبليز ريس���ت« 

التابع لجامعة فيرجينيا للتكنولوجيا.
وس���يقوم الطالب واألطباء البيطريون في قسم علم 

الحيوان والدواجن برعاية الديكين المحظوظين.
وس���يلحق بي���ز وكاروت���س بالديكي���ن درمس���تك 
وويشبون، الذين عفي عنهما السنة الماضية، وأيضا 
تاتي���ر وتوت اللذان تلقيا عفوا من الرئيس الس���ابق 

باراك أوباما.
وفي كلمته بهذه المناس���بة، أعل���ن الرئيس ترامب 
أن بيز سيتس���لم العفو الرئاسي بناء على »تصويت 
حر« أج���ري على موقع البيت األبيض، مش���يرا إلى أن 
كاروتس »رف���ض اإلقرار بالهزيم���ة وطلب إعادة فرز 

األصوات.«
وأضاف ترامب:« تم تحديد الفائز في هذا التصويت 
عبر انتخابات نزيهة ومفتوحة على الموقع اإللكتروني 
للبيت األبيض. لس���وء الحظ رفض كاروتس التنازل 

وطلب إعادة الفرز، ونحن نقاتل مع كاروتس«.
وتش���ير مزح���ة ترامب على م���ا يبدو إل���ى انتخابات 
مجلس الش���يوخ وانتخابات حكام الواليات المتحدة 
المثيرة للجدل في فلوريدا، حيث رفض المرش���حان 
الديمقراطيان بيل نيلس���ون وأندرو غيلوم التسليم 

بالهزيمة، لكنهما أقرا بها بعد إعادة فرز األصوات.

االستقالل/ وكاالت:
تصدر رجل صيني عناوين األخبار مؤخرًا بس���بب 
إدمانه عل���ى األدوية المضادة لإلنفلونزا ما دفعه 

لتناول 30 ألف حبة دواء خالل 10 سنوات.
وق���د ظهر الرج���ل البالغ من العم���ر 48 عامًا في 
تس���جيل مصور لقي رواجًا كبي���رًا على اإلنترنت، 
يتح���دث فيه ع���ن بداي���ة إدمانه عل���ى األدوية 
المض���ادة لإلنفلون���زا. وقال الرج���ل الذي يدعى 
وانغ بأنه ش���عر بصداع شديد ذات مرة قبل عشر 
س���نوات وقام بتن���اول حبتين م���ن دواء الزكام، 

فتحسنت حالته بسرعة.
ومنذ ذل���ك الحين اعتاد وانغ تن���اول المزيد من 
أقراص الدواء كلما شعر بتوعك مهما كان بسيطًا، 
وكان يزي���د من الجرعة في كل مرة للحصول على 
نف���س النتيجة، حتى وصلت به الحال لتناول 12 

قرصًا دفعة واحدة.
وفي الس���نوات األخيرة، أصبح إدمان الرجل سيئًا 
لدرجة أنه بدأ يش���عر باإلكتئاب والصداع وعدم 

االرتياح، إن لم يتناول الحبوب بشكل يومي.
وظلت أس���رة وانغ تمارس ضغوط���ًا عليه، للجوء 
لطبي���ب مختص يس���اعده في معالج���ة إدمانه، 
حت���ى وافق ف���ي نهاي���ة المطاف ودخ���ل أحد 
المستش���فيات في مقاطعة هون���ان، حيث قام 
األطباء بتش���خيص حالته باإلدمان على العقاقير 

الطبية.
وبعد تحليل ن���وع األدوية الت���ي كان يتناولها، 
تبين بأنها تحتوي عل���ى كميات كبيرة من مادة 
الكافيي���ن التي تتس���بب باإلدم���ان القوي مثل 
النيكوتين والكحول، إذا تم تناولها لفترة طويلة، 
وفق ما نقل موقع "أوديتي سنترال" اإللكتروني. 

أدمن على دواء اإلنفلونزا
 فتناول 30 ألف حبة منه

ديك رومي يحصل على 
عفو رئاسي من ترامب

لندن/ االستقالل:
تنوي الحكومة اإليرلندية التحقيق في أسعار إيجار العقارات 
بعم����وم البالد، عقب ص����دور تقرير حكومي جدي����د يفيد بأن 
%79 من العق����ارات المعروضة لإليجار ال تتوافق مع المعايير 

المطلوبة.
ك البيوت النقص الكبير بأعداد الشقق السكنية في إيرلندا،  ويس���تغل مالاّ

فيطلبون أسعارا خيالية من المستأجرين.
ويطلب العديد من المالك اإليرلنديي���ن مبلغا يتجاوز ال� 600 دوالر أمريكي 
شهريا، مقابل مشاركة سرير مع شخص آخر، أي مقابل استئجار نصف سرير 

فقط!
وفي الس���ياق ذاته، أشارت صحيفة "The Times" البريطانية، إلى أن تكلفة 
مشاركة سرير في العاصمة اإليرلندية دبلن اليوم، تعادل تماما تكلفة إيجار 

شقة فيها عام 2012.
يذكر أن إيرلندا تعاني في الوقت الراهن من أزمة س���كن حقيقية، بس���بب 
نقص المشاريع السكنية الجديدة، وهي ظاهرة دفعت بأسعار العقارات إلى 

االرتفاع بوتيرة غير مسبوقة في تاريخ البالد.

أنقرة/ االستقالل: 
ذك���رت صحيفة "ديلي حريي���ت" التركية، مؤخرا، 
أن فتى في محافظة كيريكالي، وسط البالد، أردى 
أخاه قتيال بعد شجار عنيف بسبب جهاز التحكم 

عن بعد في التلفزيون.

ودخل الفت���ى القاتل الذي لم يجر ذكر اس���مه في 
شجار مع أخيه األكبر عمرا ثم جلب سكينا من المطبخ 
ووج���ه الطعنة المميتة. وأورد المص���در أن الجريمة 
حصل���ت داخل البيت وعلى الرغ���م من نقل الضحية 
إلى المستش���فى إثر اإلصابة، فارق الحياة بعد وقت 

قصير من جراء الجروح البليغة التي تعرض لها.
واعتقلت الس���لطات الفتى المش���تبه فيه، وسط 
صدمة بين األهالي إزاء الجريمة التي حصلت بين 
أقرب الناس إلى بعضهم البعض بسبب خصومة 

تافهة وعابرة.

مانيال/ االستقالل: 
كودارات  س���لطان  مزارعة في مقاطعة  أصيبت 
بالفلبين، بحالة من الذهول بعدما ولدت واحدة 
من ماعزه���ا مخلوقا غامضا. وقال���ت المرأة )40 
عاما(: إن الماعز دخلت المخاض في وقت سابق 

من هذا الشهر في الثاني من نوفمبر وكان ال بد 
من إجراء والدة قيصري���ة لها، مما أثار صرخات 

الرعب مع خروج واحد من الحيوانات الغريبة.
وقال���ت المزارعة إن الحيوان ب���دا وكأنه خنزير، 

بمزيج من اإلنسان.

600 دوالر الستئجار »نصف 
سرير« في دولة أوروبية

يقتل شقيقه بسبب الخالف على »الريموت«

ماعز تلد مخلوقًا غريبًا 
داخل مزرعة بالفلبين 
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