
 االحتالل يقمع وقفة منددة 
باعتقال محافظ القدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
قمعت قوات من جيش االحتالل اإلسرائيلي مساء 
أم����س، وقفة تضامنية في ش����ارع ص����الح الدين 
باعتقال محافظ  المحتلة تنديًدا  القدس  وس����ط 
المدينة عدنان غيث. وأفادت مصادر مقدس����ية 
ب����أن ق����وات االحت����الل أطلق����ت قناب����ل الصوت 
تجاه الش����بان واعتدت عليهم بالض����رب المبرح، 

واعتقلت المواطن جواد صيام. ورّدد المش����اركون 
هتافات منددة باعتقال المحافظ، وطالبوا بإطالق 
س����راحه، مؤكدين عل����ى أن اعتقال����ه لن يعطي 
ش����رعية لالحتالل في القدس. يذكر أن سلطات 
االحتالل مددت أمس اعتقال المحافظ غيث حتى 
يوم الخمي����س المقبل، بعد اختطاف����ه فجًرا من 

منزله بحي سلوان جنوب القدس المحتلة.
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غزة/ االستقالل: 
أكد األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين 
 المقاومة الفلس���طينية الباسلة حققت 

َّ
زياد النخالة »أن

إنجازاٍت كبيرة وبارزة في المعارِك األخيرة«، مش���ددًا على 

 »رف���ض المقاومة أي تفاهمات مع العدو َتمُس حقوق 
َّ

أن
َشعِبنا«.

وأوضح النخالة -خالل حف���ل تكريم فوج العودة لحفظة 
الق���رآن الكريم نظمت���ه اللجنة الدعوي���ة لحركة الجهاد 

وجمعي���ة اق���رأ الخيرية أم���س األحد بمدينة غ���زة - أن 
المقاومة حققت إنجازات متتالية منذ مس���يرات العودة 
إلى محطة »ثأر تش���رين« وحضوِر س���رايا القدس المميز 
إلى الحضور الكبي���ر، واإلنجاز للمجاهدين في خانيونس 

البطولة، إلى كتائب القسام.. واالنتصاراِت المتتالية«.
وشدد األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي على أهمية 

وحدة شعبنا على قاعدة المقاومة واستمرارها 
في مواجهة المشروع الصهيوني، ألن وحدة 

النخالـة: المقاومـة حققت إنجازاٍت كبيـرة في المعـارِك األخيـرة

) APA IMAGES(   جلهاد �لإ�شالمي« تكرم حفظة �لقر�آن �لكرمي يف خميمات �لعودة �لقر�آنية مبركز ر�شاد �ل�شو� يف غزة، �أم�س�«
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القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، أمس األحد، باحات المسجد 

األقصى المبارك، بحماية أمنية مش���ددة من ش���رطة 
االحتالل »اإلس���رائيلي«. وذكرت مص���ادر محلية، أن 

القدس المحتلة/ االستقالل:
هدم���ت »إس���رائيل« 132مبنى فلس���طينيًا ش���رقي القدس 
المحتلة، في الوقت الذي أقرت فيه بناء أكثر من 5500  وحدة 
استيطانية غير قانونية في المدينة، منذ بداية العام الجاري.

واس���تنادا إلى معطيات دائرة ش���ؤون المفاوضات 
في منظمة التحرير الفلس���طينية، فقد استش���هد 

عشرات المستوطنين 
يقتحمون المسجد األقصى

 »إســرائيــل« تهــدم
  132 مبنى وتعتقل 

1100 مقدسي منذ يناير
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غزة / سماح المبحوح:
تواصل إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب توجيه ضربات متتالية 
للفلس���طينيين من خالل تجفيف منابع المساعدات التي كانت تأتي 
لهم في سلس���لة اإلجراءات الت���ي اتخذته���ا اإلدارة األمريكية تجاه 

الش���عب الفلس���طيني في محاولة لتمرير صفقة القرن، 
حيث يتزامن ذلك م���ع عزم الوكال���ة األمريكية للتنمية 

غزة/ االستقالل: 
أعلن���ت هيئة الحراك الوطني لكس���ر الحصار عن قطاع غزة أمس 

األحد، انطالق الحراك البحري الس���ابع عش���ر لكس���ر 
الحصار عن غزة عصر الي���وم االثنين. وقالت الهيئة 

غزة/ سماح المبحوح:
نظ���م العش���رات م���ن أصح���اب البيوت 
أمس  احتجاجي���ة غاضبة  المدمرة وقفة 
األحد أمام مق���ر وكالة غوث وتش���غيل 

الالجئين الفلسطينيين »أونروا« بمدينة 
غ���زة؛ احتجاًجا عل���ى وقف المؤسس���ة 

إيجار  ب���دل  تمويل  األممية 
المش���اركون  وطالب  له���م. 

غزة/ محمد مهدي: 
شكل اس���تمرار مس���يرات العودة وحالة المشاركة 
الجماهيرية الكبي���رة والزخم الكبي���ر التي تحظى 
بها في كافة نقاطها الخمس ش���رق وشمال قطاع 

غ���زة، ضربة قوية وحالة إحباط ل���دى منظومة األمن 
اإلس���رائيلية، بعدما كانت تمني النفس بانخفاض 

أعداد المشاركين فيها في ظل الحديث 
ع���ن تخفيف بع���ض من أزم���ات قطاع 

عــزم »USAID« وقــف 
عملها.. إصرار أمريكي 

على عقاب الفلسطينيين 

إطالق الحراك البحري
 الـ 17 اليوم بغزة 

وقفـة غاضبـة أمـام مقـر »أونروا« بغزة
 ألصحاب البيوت المدمرة بعدوان 2014

إلحاق الصف األول برياض األطفال 
ُيثيــر قلـق أوليـاء األمــور بـغـزة!

مسيرات العودة..  صداع يضرب جبهة األمن االسرائيلي 
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المـاليـة تعـلـن 
»تعويم« سعر 

أسطوانة الغاز بغزة
غزة/ االستقالل: 

أعلنت الهيئة العام���ة للبترول بوزارة 
المالي���ة في قط���اع غزة مس���اء األحد، 
»تعويم« سعر أس���طوانة الغاز )وفًقا 

لمب���دأ الع���رض والطل���ب(. 
15وأوضحت الهيئة في إعالنها 

رام الله / االستقالل:
كش���ف مرك���ز أس���رى فلس���طين للدراس���ات، أن س���لطات االحتالل 

تمارس كافة أش���كال التعذيب والعنف والتنكيل بحق 
األسيرات الفلس���طينيات في سجونها دونما رادع، داعًيا 

تقرير يرصد تعذيب وتنكيل 
االحتالل باألسيرات الفلسطينيات
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القدس المحتلة/ االستقالل:
هدم���ت "إس���رائيل" 132 مبن���ى 
فلسطينيا شرقي القدس المحتلة، 
في الوقت الذي أقرت فيه بناء أكثر 
من 5500  وحدة اس���تيطانية غير 
قانوني���ة في المدين���ة، منذ بداية 

العام الجاري.
واستنادا إلى معطيات دائرة شؤون 
المفاوض���ات في منظم���ة التحرير 
الفلس���طينية، فقد استش���هد 5 
فلس���طينيين وأصي���ب 120، وتم 
اعتقال أكثر من 1100 فلسطيني 

في المدينة منذ بداية 2018.
وأشارت دائرة المفاوضات، إلى أنه 
"تم إجالء أربع عائالت فلس���طينية 
م���ن منازله���م بأمر م���ن المحكمة 
اإلسرائيلية، قررت اثنتان من هذه 
العائالت الفلسطينية التي تعيش 
ف���ي بيت حنين���ا ه���دم منازلهما 
خش���ية التهديد الوشيك النتقال 

المستوطنين للعيش فيه".
ولفتت إلى أنه تم في شهر نوفمبر/

تش���رين الثاني الحال���ي هدم 30 
منشأة فلسطينية، بما فيها المنازل 
والمحالت التجارية، إضافة إلى منع 
عض���و اللجن���ة التنفيذية لمنظمة 
ووزير شؤون  الفلسطينية  التحرير 
ومحافظ  الحسيني  عدنان  القدس 
القدس عدن���ان غيث من الس���فر 

وتقييد حركتهما. 
وقال: "استش���هد 5 فلسطينيين 
وأصيب أكثر من 120 وتم اعتقال 

أكثر من 1100 باإلضافة إلى القيود 
والحواجز  الحرك���ة  على  المفروضة 
المحيطة  اإلس���رائيلية  العسكرية 
وإره���اب  وهجم���ات  بالمدين���ة، 
المس���توطنين على الفلسطينيين 

في القدس".
مش���اريع   4 الدائ���رة  وذك���رت 
اس���تيطانية ت���م اإلع���الن عنه���ا 
خالل العام الجاري، وهي مش���روع 
التلفري���ك ف���ي الق���دس وال���ذي 
الض���م  تعزي���ز  ف���ي  سيس���اعد 
اإلس���رائيلي غير القانوني لشرقي 
الق���دس، وفي زي���ادة التنقل بين 
غير  اإلس���رائيلية  المس���توطنات 

القدس  ش���رقي  ف���ي  القانوني���ة 
المحتلة وغربيها كوسيلة لتشجيع 
النق���ل غي���ر المش���روع لس���كان 
"إس���رائيل" إلى فلسطين المحتلة، 
باإلضافة إلى مش���روع سكك حديد 
الق���دس الخفيف���ة، وال���ذي يربط 
بشكل أساسي مستوطنة جيلو في 
الجنوب مع مس���توطنة راموت في 

الشمال.
ومن المشاريع االستيطانية المعلن 
عنها أيضًا مشروع توسيع الطريق 
60، الذي سيربط المستوطنين بين 
الق���دس والخليل، وهو ما يش���كل 
تهديدا لموقع اليونس���كو للتراث 

العالمي في بتير، والطريق الدائري 
الشرقي اإلسرائيلي، الذي سيقطع 
ش���رقي القدس عن بقي���ة الضفة 
الغربية المحتلة، وس���يقطع فعليا 
األحياء الفلس���طينية داخل شرقي 

القدس عن بعضها البعض.
يذكر أن الس���لطات اإلس���رائيلية 
تل���وح أيضا به���دم قري���ة الخان 
األحمر الفلسطينية، شرق القدس، 
وتهجير سكانها لصالح إقامة آالف 
الوحدات االستيطانية لعزل القدس 
من ناحيتها الشرقية، وفصلها عن 
���م إلى  الضفة الغربية التي سُتقسَّ

قسمين شمالي وجنوبي.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش���رات المس���توطنين اليهود، أمس األحد، باحات المسجد األقصى 

المبارك، بحماية أمنية مشددة من شرطة االحتالل »اإلسرائيلي«.
وذك���رت مصادر محلية، أن 43 مس���توطًنا اقتحموا المس���جد األقصى، وأدى 

بعضهم طقوًسا تلمودية قرب »باب الرحمة«.
وأوضحت أن عناصر من ش���رطة االحتالل والقوات الخاصة المدججة بالسالح، 
أمنت الحماية للمقتحمين ورافقتهم حتى خروجهم من »باب السلسلة«، فيما 
واصلت ش���رطة االحتالل التضييق على دخول المصلين لألقصى، واحتجزت 
هوياتهم الش���خصية عند األبواب. ويتعرض المس���جد األقص���ى يومًيا )عدا 
الجمعة والسبت( لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين والجماعات 
اليهودية المتطرفة، وعلى فترتين صباحية ومسائية، فيما تزداد وتيرة تلك 

االقتحامات خالل فترة األعياد اليهودية.

نابلس/ االستقالل:
 تتع����رض قرية جالود جن����وب نابلس بالضف����ة الغربية، لهجمة 
اس����تيطانية محمومة، تتمثل بالتوسع الس����ريع في خمس نقاط 

استيطانية، على حساب أراضي القرية.
وقال غس����ان دغلس مسؤول ملف االس����تيطان في شمال الضفة 
الغربية في تصريح له: إن أعمال تجريف وتوسع استيطاني بدأت 
بوتيرة متس����ارعة في خمسة مواقع اس����تيطانية في قرية جالود، 
مبّينا أن أعمال بناء ش����قق تجري في مستوطنتي »شفوت راحيل« 
و«عميحاي الجديدة«، وفي الوقت ذاته، تجري في البؤر االستيطانية 
»احياه« و »إيش كودش« و »كيدا« أعمال تجريف واس����عة، إضافة 
لبناء احياء خارج هذه البؤر من اجل توس����يعها على حساب اراضي 

المواطنين، لجلب المزيد من المستوطنين الى هذه المنطقة.
واتهم دغلس، المستوطنين بالعمل على فرض وقائع على األرض، 
قبل اإلعالن الرسمي من قبل سلطات االحتالل عن شرعنة هذه البؤر 
االس����تيطانية الخمس، وبالتالي تشكيل تجمع استيطاني ضخم 
على مساحة تزيد على ثمانية كيلو مترات مربعة من أراضي قرية 

جالود المصنفة »ج«.
وأوضح دغلس، أن أعمال المس����توطنين الحالية، تشمل شق طرق 
جديدة، وإنشاء خزانات مياه على قمم الجبال العالية، وبناء المزيد 
من الوحدات االستيطانية، في الوقت الذي أقام فيه المستوطنون 
ب����ؤرة جديدة عل����ى أراضي جالود جنوب مدرس����ة القري����ة، وأقدم 
المس����توطنون على نص����ب خيمة كبيرة وبناء غرف خش����بية في 

المكان.

رام الله / االستقالل:
أعط���ب مس���توطنون متطرفون أمس األح���د إطارات مركبات وخط���وا عبارات 

عنصرية بقرية: المغير شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر من القرية إن مستوطنين تسللوا فجرًا وأعطبوا إطارات مركبات تعود 
ملكيتها لمواطنين م���ن القرية، وخّطوا عبارات عنصرية عل���ى المركبات وجدران 
المن���ازل. وذكروا أن المس���توطنين الذي���ن يهاجمون القرية يقدم���ون من البؤرة 

االستيطانية "عادي عاد" والمقامة على أراضي القرية وقرية ترمسعيا المجاورة.
وكان مس���توطنون أحرق���وا قبل أعوام مس���جُدا في القرية، ف���ي وقت ما تزال 

مهاجمتهم للمزارعين واقتالعهم ألشجار الزيتون المثمرة مستمرة.

عشرات المستوطنين 
يقتحمون المسجد األقصى

مستوطنون يعطبون إطارات 
مركبات ويخطون عبارات 
عنصرية شمال رام الله

االستقالل/ وكاالت:
أدان االتح���اد األوروب���ي هدم "إس���رائيل" لمنازل 
فلس���طينيين في مخيم ش���عفاط ف���ي القدس 
المحتلة، معتبًرا أن هذه االنتهاكات "تقوض آفاق 

تحقيق السالم بين الجانبين".
وقال���ت المتحدث���ة باس���م الممثل���ة العليا 
للسياس���ة الخارجية واألمني���ة األوروبية ماجا 
كوسيجانسيك في بيان صحفي إن "السلطات 
اإلسرائيلية هدمت نحو 20 متجرًا فلسطينًيا 
في مخيم ش���عفاط ش���رقي القدس األسبوع 

الماضي".
وتابعت "االتحاد األوروبي يعارض بش���دة سياسة 
االس���تيطان اإلس���رائيلية غير القانونية بموجب 
القانون الدولي واإلج���راءات التي اتخذت في هذا 

الس���ياق، مثل: النقل القس���ري وعملي���ات اإلخالء 
والهدم".

وش���ددت المتحدثة األوروبية على أن سياسة بناء 
المس���توطنات والتوس���ع في القدس تستمر في 
تقوي���ض إمكانية التوصل إل���ى حل دولتين قابل 
للحياة باعتبار ذلك اإلجراء الوحيد الواقعي لتحقيق 

السالم العادل والدائم، 
كذل���ك أدان االتحاد األوروبي "مضي بلدية القدس 
بخط���ط إلنش���اء نح���و 800 وح���دة س���كنية في 
مستوطنتي رمات شلومو وراموت في شرق القدس، 
كما أن المستوطنين في حي سلوان بشرق القدس 
مس���تمرون في إجراءات قد ت���ؤدي إلى إخالء قرابة 

700 فلسطيني يعيشون بالمكان".
ويذكر أنه في النصف األول من العام الحالي، جرى 

بناء 1073 وحدة اس���تيطانية في المس���توطنات، 
مقارنة ب����870 وحدة في النص���ف األول من العام 

الماضي.
ويرف���ض المجتمع الدول���ي، إقامة مس���توطنات 
"إس���رائيلية" على األراضي الفلسطينية المحتلة 
منذ حزيران/يونيو 1967، بما فيها الضفة الغربية 
والقدس الشرقية، ويعتبره عقبة كأداء أمام تحقيق 
السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ويطالب 

بوقفه فورا.
وأصدر مجلس األم���ن الدولي، في 23 كانون األول/

ديس���مبر 2016، قرارا يطالب بوقف االس���تيطان 
اإلس���رائيلي في األراضي الفلس���طينية المحتلة، 
ويعتبر النشاط االس���تيطاني في الضفة الغربية 

والقدس الشرقية مخالفًا للقوانين الدولية.

»إسرائيل« تهدم 132 مبنى وتعتقل 1100 مقدسي منذ يناير

5 بؤر استيطانية 
تنهش أراضي جالود

االتحاد األوروبي يدين هدم االحتالل لمنازل فلسطينيين في شعفاط

رام الله/ االستقالل:
 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الحملة التي تشنها 
س���لطات االحتالل وأذرعه المختلفة ضد المؤسسات 
الفلسطينية في القدس المحتلة ورموزها وفعالياتها 
الوطنية الفلس���طينية، الهادفة الى تكريس أسرلة 
المدينة المقدس���ة وإره���اب مواطنيها ومالحقتهم 

والتنكيل بهم إلجبارهم على ترك مدينتهم والرحيل 
عنها. 

وبينت الوزارة ف���ي بيان لها، أن آخ���ر تلك اإلجراءات 
االحتاللي���ة ما تعرض ل���ه عضو اللجن���ة التنفيذية 
لمنظم���ة التحري���ر ووزي���ر ش���ؤون الق���دس عدنان 
الحس���يني، وعملية اعتقال محاف���ظ القدس عدنان 

غيث.  وأكدت الوزارة أن هذه الهجمة تندرج في إطار 
محاوالت سلطات االحتالل وأذرعها المختلفة لتغيير 
الواقع القانون���ي والتاريخي والديمغرافي القائم في 
القدس، على طريق حس���م مستقبلها بقوة االحتالل 
وم���ن جانب واحد بعيدًا عن أي���ة مفاوضات أو عملية 

سالم حقيقية.

الخارجية تدين هجمة االحتالل الممنهجة ضد القدس ومؤسساتها
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وسمحت سلطات االحتالل خالل الشهر 
المنص���رم بإدخال س���والر وأم���وال على 
بنود المنحة القطري���ة لدعم قطاع غزة ، 
حيث تم تشغيل محطة توليد الكهرباء 
وارتفع���ت س���اعات الوصل ف���ي قطاع 
غ���زة إلى ثماني س���اعات وص���ل مقابل 
ثماني ساعات قطع بعد أن كان الجدول 
المعمول به 16 س���اعة قطع مقابل أربع 
س���اعات وصل فقط ، كما تم ادخال 15 
ملي���ون دوالر كمرحل���ة أول���ى خصصت 
لصالح روات���ب موظفي غ���زة المدنيين 
وبرنام���ج تش���غيل الخريجي���ن وكذلك 
مساعدات مالية عاجلة للمصابين واألسر 

المعوزة في قطاع غزة .
سالح استراتيجي 

واعتب���ر المتحدث باس���م حركة حماس 
حازم قاس���م أن مس���يرات العودة باتت 

تمثل سالحا استراتيجيا فاعال في جعبة 
الشعب الفلسطيني .

وقال قاسم ل� االستقالل :" إن خروج آالف 
الفلسطينيين في مسيرات العودة منذ 
30 م���ارس الماضي للدفاع ، بالتزامن مع 
اس���تمرار الحصار على قطاع غزة والذي 
كان ل���ه تبع���ات انس���انية واقتصادية 
خطيرة، يبرهن عن حالة تمسك الشعب 
الفلس���طيني بحقوقه والتي على رأسها 

حق العودة وكذلك كسر الحصار.
وتاب���ع  :" قدم الش���عب الفلس���طيني 
خالل مس���يرات العودة نموذجا للتشبث 
بالحق���وق والدفاع عنه���ا ، ولن تتوقف 
أهدافها  العودة حتى تحقيق  مسيرات 
برفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة " 
، موضحا أن المسيرات الجماهيرية مثلت 

حاضنة شعبية للمقاومة الفلسطينية .

ونف���ى أن تكون اس���تمرارية مس���يرات 
العودة قد وضعت على طاولة النقاش مع 
الوفد األمني المصري الذي يرعى جهود 
ومباحثات اتفاق التهدئة وتثبيت وقف 
إطالق النار بين المقاومة الفلس���طينية 

واالحتالل .
وأك���د قاس���م أن مس���يرات العودة هي 
مس���يرات جماهيري���ة ال تقب���ل حركة 
حماس مبدأ التفاوض على استمراريتها 
قب���ل تحقيق أهدافه���ا ،مضيفا :" جرى 
الحديث عن األنشطة الموازية لمسيرات 

العودة وبعض الفعاليات".

ا�شتباك دائم 
بدوره، أكد المحلل السياسي حسن عبدو 
أن الحش���ود الجماهيرية المشاركة في 
مسيرات العودة تمكنت من فرض حالة 
االش���تباك الدائم مع االحتالل ووضعت 

جنود االحتالل في حالة اس���تنفار دائم 
من���ذ بدء المس���يرات ف���ي الثالثين من 

مارس المنصرم.
وق���ال عب���دو ل���� "االس���تقالل" :" مثلت 
الحشود الجماهيرية الغفيرة على حدود 
قطاع غزة خالل الجمعة الماضية صفعة 
قوي���ة ألجه���زة األم���ن واالس���تخبارات 
الصهيونية التي كانت تتوقع انخفاض 
أعداد المشاركين في اعقاب التسهيالت 
المدرج���ة على بن���ود المنح���ة القطرية 
وأهمها تحس���ين جدول الكهرباء وضخ 

أموال للقطاع " .
وأوضح أن مسيرات العودة شكلت نقطة 
خالف وانقس���ام ف���ي البي���ت الداخلي 
الصهيون���ي م���ع اس���تمرار فعالياتها 
وتحش���يدها عل���ى الح���دود الش���رقية 
والش���مالية لقطاع غزة ، مردفًا :" وصلت 

حالة االنقسام االسرائيلية إلى االئتالف 
الحكومي وبعثرت���ه فمنهم من يرفض 
بالتجارب  الحل العسكري ويضرب مثاال 
الس���ابقة ويدع���و لح���ل سياس���ي من 
خالل وس���يط ومنهم من يدعو للتدخل 
الردع  ق���وة  والحف���اظ على  العس���كري 

لجيش االحتالل ".
وبين أن مس���يرات الع���ودة تمثل خيارًا 
ش���عبيًا بالدرج���ة األول���ى للدف���اع عن 
الفلسطيني  للشعب  االساسية  الحقوق 
والمطالبة برفع الحصار الجائر المفروض 

على قطاع غزة .
العودة  وتوق���ع أن تس���تمر مس���يرات 
بالتحش���يد في كافة مخيماتها الفاعلة 
على حدود القطاع حتى تحقيق هدفها 
الرئيس���ي بإنهاء الحصار عن قطاع غزة 

بشكل كامل .

مسيرات العودة ..  صداع يضرب جبهة األمن اإلسرائيلي 

غزة/ حممد مهدي: 
امل�ش��اركة  وحال��ة  الع��ودة  م�ش��رات  ا�ش��تمرار  �ش��كل 
اجلماهرية الكب��رة والزخم الكبر التي حتظى بها يف 
كافة نقاطها اخلم�س �ش��رق و�ش��مال قطاع غزة، �ش��ربة 
قوية وحالة احباط لدى منظومة الأمن الإ�ش��رائيلية، 
بعدم��ا كانت متن��ي النف���س بانخفا�س اأعداد امل�ش��اركني 
فيه��ا يف ظ��ل احلدي��ث ع��ن تخفي��ف بع���س م��ن اأزم��ات 
قط��اع غزة .  ونقلت و�ش��ائل العالم العربي��ة اأن القادة 
الأمني��ني وقي��ادة جي���س الحت��الل كانت متني نف�ش��ها 
بانخفا���س اأعداد امل�ش��اركني يف م�ش��رة العودة بال�ش��كل 
الذي يتيح للجي�س فر�س �ش��يطرته و�شبط الهدوء على 
ح��دود القط��اع ، بي��د اأن ميادي��ن املواجه��ة يف خميمات 
العودة اخلم�س �شهدت م�شاركة ما يزيد عن ع�شرة اآلف 
فل�ش��طيني خالل اجلمع��ة الأخرة من م�ش��رات العودة 

وهو ما يفند كل ما متناه قادة الحتالل .

غزة/ االستقالل: 
أكد األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين 
زياد النخالة "أن المقاومة الفلس���طينية الباسلة حققت 
إنجازاٍت كبيرة وبارزة في المعارِك األخيرة"، مشددًا على 
 "رفض المقاومة أي تفاهمات مع العدو تمُس حقوق 

َّ
أن

شعبنا".
وأوضح النخالة -خ���الل حفل تكريم فوج العودة لحفظة 
القرآن الكري���م نظمته اللجنة الدعوي���ة لحركة الجهاد 
وجمعي���ة اق���رأ الخيرية أم���س األحد بمدين���ة غزة - أن 
المقاومة حققت إنجازات متتالية منذ مس���يراِت العودة 
إلى محطِة "ثأِر تش���رين" وحضوِر سرايا القدس المميز 
إلى الحضوِر الكبير، واإلنجاِز للمجاهدين في خان يونس 

البطولة، إلى كتائب القسام.. واالنتصاراِت المتتالية".
وشدد األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي على أهمية 
وحدة ش���عبنا على قاع���دة المقاومة واس���تمراِرها في 
، الن وحدة قوى المقاومة  مواجهِة المش���روع الصهيونيِّ
إنجاٌز كبي���ٌر يجُب المحافظة علي���ه"، داعيًا للحفاظ على 
االنجازات التي تحققت ف���ي المعارك االخيرة من خالل 

الوحدة والمقاومة.
 ش���عَبنا َيخط تاريخًا جديدًا بمقاومته الباسلة، 

َّ
وقال: إن

م���ن إنجاز إلى إنج���از، ومن نصٍر إلى نص���ر، ويفتُح أفقًا 
واعدًا لنس���تمَر في هذا الطريق، ه���ذا الصمود الذي لن 
يتوقف بإذن الله، يجُب أن نحميه ونحافظ عليه بوحدتنا 
وبمقاومتنا ... ولن ُيضيرنا الذين يتساقطون من حولنا.

وأضاف "لن يس���تطيع نتنياهو أن ينتصر علينا بتنقله 
بين العواصم التي ال تعرف أنظمتها أن في فلس���طين 

رجاالاً رغم قلة الزاد وقلة النصير ينتصرون".
وش���ّدد األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي على رفض 
حركته المطلق ألي "تفاهمات" مع االحتالل اإلسرائيلي 

تمّس حقوق شعبنا.
وطرح النخالة عّدة تس���اؤالت عن س���بب س���عي بعض 
األنظمة نح���و التطبيع مع االحتالل اإلس���رائيلي وطعن 

���ا "ماذا يقول  الش���عب الفلس���طيني من الخلف مضيفاً
ح���كام بالد الحرمين لترامب عندم���ا يتباهى بالقول إنه 

لوال السعودية لكانت "إسرائيل" في خطر؟".
وش���ّدد على أن تصريحات الرئيس األمريكي والس���عي 
الحميم لعدد من األنظمة العربية نحو التطبيع ما هي إال 
"أوسمة عار تعلق على صدورهم مقابل فلسطين ومقابل 

دمنا ودم أطفالنا".
وأّك���د النخالة أن "إس���رائيل" هي عدو األمة اإلس���المية 
ا على وحدة ش���عبنا على قاعدة  وال ع���دو غيرها، مش���ّدداً
المقاومة واستمرارها في مواجهة المشروع الصهيوني.

ودعا النخالة الس���لطة إلنه���اء مواقفه���م وإجراءاِتهم 
المعادية لغ���زة وللمقاوم���ة، قائال: "ندع���و إخواننا في 
رام الله إلنه���اء مواقفهم وإجراءاته���م المعادية لغزة 

وللمقاومة".
وتفرض السلطة حزمة عقوبات على قطاع غزة المحاصر 
منذ أبري���ل 2017 تضاعفت في أبري���ل 2018 لتصل 
إلى خصوم���ات على رواتب الموظفين بنس���بة 50%، 
وتقليص التحوي���الت الطبية للمرضى للعالج بالخارج، 
وتقلي���ص كميات األدوية المرس���لة لمستش���فيات 

القطاع المحاصر.

    يدعو السلطة إلنهاء إجراءاتها »المعادية« ضد غزة 

النخالة: المقاومة حققت إنجازات كبيرة في المعارِك األخيرة
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  إعالن صادر عن جمعية
 البريج للتأهيل المجتمعي

يعل���ن مجل���س ادارة جمعية البري���ج للتأهي���ل المجتمعي عن عقد 
االجتماع الع���ادي للجمعية العمومية للعام )2018( وذلك يوم االحد 
الموافق 2018/12/2 الس���اعة 12 في مقر الجمعية الكائن في مخيم 
البريج – خلف المدرس���ة الثانوية وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد 

للجمعية بعد استكمال االتي :-
1- إغالق باب االنتس���اب وتسديد االش���تراكات للجمعية العمومية 

لعام )2018( بتاريخ 2018/11/26 
2- فتح باب الترش���يح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة يومين من 

تاريخ 2018/11/27 الى تاريخ 2018/11/28
3- فتح باب االنس���حاب والطعون واالعتراض لعضوية مجلس اإلدارة 
والجمعي���ة العممية وذلك لمدة يومين من تاريخ 2018/11/29 حتى 

تاريخ 2018/12/1 

  ومع فائق االحرتام والتقدير ,,,
جمل�س اإدارة اجلمعية

دولة فل�سطني
ال�سلطة الفل�سطينية

 املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي
   حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية االبتدائية

 إعالن طالق بائن
إلى نبيله محمد كمال مخراق من السعودية وسكان الرياض نعلمك 
ان زوج���ك الغير داخل بك وال المختلي بك خلوة صحيحه او فاس���دة 
بصحي���ح العقد الش���رعي احمد زهير ثابت الريفي من غزة وس���كان 
التفاح قد اوقع علي���ك طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى حال غيابك 
بموجب حجة الطالق الصادره بتاريخ 2018/11/25 م والمسجلة لدى 
محكمة الش���جاعية الش���رعية في س���جل 8 عدد 296 شهادة طالق 
رق���م 057332 وان ال عدة ش���رعية عليك حس���ب االصول لذلك صار 
تبليغك حس���ب االصول وحرر في 17 / ربيع االول 1440 ه� والموافق 

 2018/11/25

  قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية
حممد مو�سي كريزم

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي
دائرة التنفيذ

مبحكمة دير البلح ال�سرعية االبتدائية

إخطار تنفيذ حكم
إل���ى المنفذ ضده / محمد عبد المؤمن أحمد غنيمي الحميري س���كان 
مصر حاليًا مجهول محل اإلقامة فيها اآلن لقد تم تنفيذ الحكم عليك 
ل���دى دائرة تنفيذ محكمة دير البلح في القضية أس���اس 2018/272 
وموضوعها نفقة زوج���ة والمتكونة بينك وبين طالبة التنفيذ/ تمارة 
عبد الخالق حس���ن بش���ير إن لم تحضر أو تقدم معذرة مش���روعة أو 
ترسل وكيال عنك أسبوعين من تاريخ النشر ستتخذ بحقك اإلجراءات 

القانونية حسب القانون وحرر في : 2018/11/25م.

ماأمور تنفيذ حمكمة دير البلح ال�سرعية
اأ.راأفت حامد احلويل

 USAID وبحسب األجهزة األمنية اإلسرائيلية، فإن إغالق
من ش���أنه أن ي���ؤدي إلى تدهور األوضاع اإلنس���انية في 
قطاع غزة ، بحيث س���تتحمل " إسرائيل " األعباء وستدفع 
الثمن األمني واالقتصادي والصحي جراء تفاقم األوضاع 

في القطاع .
ويذك���ر أن الخارجي���ة األميركي���ة أبلغت في األس���بوع 
الماضي إدارة المؤسسة ، أن عليها تقليص نصف طاقم 
الموظفين في المؤسس���ة البال���غ تعدادهم 180 موظفا 
، حيث م���ن المتوق���ع أن تعل���ن اإلدارة األميركية مطلع 
الع���ام  2019 ، عن إغالق الفرع الذي يقدم المس���اعدات 

للفلسطينيين.
وس���يتم إغالق فرع فلس���طين ، بموجب ق���رار صادر عن 
اإلدارة األميركي���ة والرئي���س دونالد ترام���ب، والقاضي 
بتقلي���ص الدعم لوكال���ة الغوث "أون���روا" ، حيث أعلنت 
واش���نطن عن وقف تحويل ميزاني���ة بقيمة 250 مليون 
دوالر للفلس���طينيين ، منها ميزاني���ة بقيمة 215 مليون 
دوالر، كان���ت مخصص���ة للتطوير االقتص���ادي واإلغاثة 

اإلنسانية.
وتنش���ط الوكالة في تطوي���ر البنى التحتية وش���بكات 
طرقات في الضفة وغزة ، إلى جانب بناء عيادات و مدارس 
، ومراكز جماهيرية وش���بكات مي���اه وصرف صحي ، كما 
نش���طت الوكالة في ش���راء معدات طبية وتمرير دورات 
اس���تكمال لألطباء والمعلمين وتش���جيع الفلسطينيين 
للبقاء في إطار المدارس والتعليم وغيرها من الخدمات  .

�سغط اأمريكي جديد
الخبير والمحلل االقتصادي حامد جاد اعتبر أن نية اإلدارة 

األمريكية وقف عم���ل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
بفلس���طين ، يأتي في س���ياق اإلج���راءات التي اتخذها 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب ، لتجفيف كافة أش���كال 
الدعم الذي تقدمه الواليات المتحدة للفلس���طينيين من 

خالل وكالة الغوت أو الوكالة الدولية للتنمية .
وأشار جاد ل�"االستقالل" إلى أن الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية ، تعتب���ر ذراعًا اخرى للواليات المتحدة االمريكية 
تجاه الدول التي تقدم لها مساعدات مالية، وبالتالي فإن 
تجفيف المس���اعدات التي كانت تأتي للفلس���طينيين 
عبره���ا ، يعني االس���تغناء عن مئ���ات الموظفين لديها 

الذين سيلحقون بطوابير البطالة . 
وأك���د أن ني���ة اإلدارة األمريكي���ة وقف أنش���طة الوكالة 
في فلس���طين، يعني المزيد م���ن  الضغوط االقتصادية 
والمالية التي تمارس���ها اإلدارة االمريكية على الش���عب 
الفلسطيني ، والتي ستلحق بالقرارات المتخذه ضد وكالة 
الغوث ، مشددا على أن األموال التي تأتي من قبل الوكالة 
ال تقدم بش���كل أساسي لموازنة الس���لطة الفلسطينية ، 

إنما لصالح مشاريع إنسانية تنموية مختلفة . 
ولفت إلى التداعيات الخطيرة والس���لبية التي س���تلحق 
بالفئة المس���تفيدة من المش���اريع التي تقدمها الوكالة 

على المس���توى اإلنس���اني و غيرها ، إذ ستزيد من العبء 
االقتص���ادي والمعيش���ي عليه���م ، وس���تخلق أزم���ات 

اجتماعية وإنسانية جديدة . 

اأهداف �سيا�سية 
أما محم���د خضر ق���رش المحل���ل والخبير في الش���ؤون 
االقتصادية، رأى أن نية وزارة الخارجية األمريكية بش���أن 
فصل موظفي الوكال���ة األمريكية للتنمي���ة الدولية في 
فرعيه���ا بغزة والضفة ، قرار يصب في مصلحة الش���عب 

الفلسطيني. 
وأوضح قرش ل�"االستقالل"  أن المساعدات التي تقدمها 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية على ش���كل مش���اريع 
خدماتية في فلسطين ، تأتي لتحقيق أهداف سياسية 
، لذا قرار وقف أنشطتها سيساهم في تعزيز المفاهيم 

الوطنية للمواطنين . 
وشدد على أن كافة المش���اريع والمساعدات المقدمة 
من الوكالة مش���روطة ؛ النح���راف البوصلة عن العمل 

الوطني . 
وبين أنه بالتزامن مع تقديم الوكالة األمريكية لمساعدات 
ومش���اريع للشعب الفلس���طيني ، قدمت مساعدات بناء 
وتنفيذ خطط وبؤر استيطانية ، معتبرًا أن المساعدات ال 
تقدم للشعب الفلسطيني لتحسين وضعه االقتصادي ، 
إنما تأتي لتعمق ارتباطه باقتصاد االحتالل اإلسرائيلي . 
واس���تبعد أن يكون للقرار تداعيات كبيرة على الش���عب 
الفلس���طيني ، إذ س���بقه قرار من قب���ل اإلدارة األمريكية 
بوقف المساعدات عن المستشفيات بالقدس المحتلة ، 

واستطاعت إدارة المستشفيات التكيف معه . 

عزم »USAID« وقف عملها.. إصرار أمريكي على عقاب الفلسطينيين 
غزة / �سماح املبحوح:

توا�س��ل اإدارة الرئي���س االأمريك��ي دونال��د ترام��ب توجي��ه 
�س��ربات متتالي��ة للفل�س��طينيني م��ن خ��ال جتفي��ف منابع 
امل�س��اعدات الت��ي كانت تاأتي لهم يف �سل�س��لة االإجراءات التي 
اتخذته��ا االإدارة االأمريكي��ة جت��اه ال�س��عب الفل�س��طيني يف 

حماول��ة لتمرير �س��فقة الق��رن, حيث يتزامن ذل��ك مع عزم 
الوكال��ة االأمريكي��ة للتنمي��ة الدولي��ة » USAID«  وقف 
متويلها وطرد املئات من موظفيها يف فرعيها بال�سفة الغربية 
وقطاع غزة. ورجحت االأجهزة االأمنية االإ�س��رائيلية توجه 
الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية وقف اأن�س��طتها يف قطاع 

غزة وال�س��فة الغربية بحلول عام 2019 . ووفق امل�س��ئولني 
يف االأجهزة االأمنية فاإن التوجه بح�س��ب ما ذكرته �س��حيفة  
هاآرت�س "االإ�سرائيلية" ياأتي يف اإطار التقلي�سات التي �سرعت 
بها وا�س��نطن يف امليزانيات املر�س��ودة لوكال��ة االأمم املتحدة 

بغوث وت�سغيل الاجئني الفل�سطينيني » اأونروا » . 

غزة/ االستقالل:
أجمعت فصائل، عل���ى أن إصالح منظمة التحرير 
الفلس���طينية وتش���كيل مجلس وطني توحيدي 
وحكومة وحدة وطنية، "مدخل أساس" في تطبيق 

وتنفيذ تفاهمات المصالحة الداخلية.
وصّرح عض���و المكتب السياس���ي لحركة الجهاد 
اإلسالمي، د.وليد القططي، أمس األحد، بأن اإلطار 
القي���ادي المؤق���ت هو المدخ���ل الصحيح إلعادة 

إصالح منظمة التحرير.

وش���دد القططي، في تصريحات صحفية، على أن 
إصالح منظمة التحرير "البداية في بناء المش���روع 
الوطني الفلس���طيني". وأوض���ح أن "رؤية الجهاد 
تتمث���ل بض���رورة ب���دء المصالحة على أس���اس 
إعادة بناء المنظمة، ألن المش���كلة األساسية في 
االنقسام ال تتعلق بالس���لطة بل بقيادة الشعب 
ومشكلة المشروع الوطني وغياب اإلطار السياسي 

الذي يقود المشروع".
بدوره، ق���ال عض���و المكتب السياس���ي للجبهة 

الديمقراطية، طالل أبو ظريفة، إن اتفاق 2011 هو 
المدخل األس���اس لتطبيق تفاهمات المصالحة، 
"فهو االتفاق األش���مل وبقية التفاهمات تشكل 

آليات لتنفيذ االتفاق".
وأض���اف أب���و ظريفة ف���ي تصريح صحف���ي له، 
"المدخ���ل لتجاوز االنقس���ام يتمثل ب�تش���كيل 
حكومة وحدة تعالج تداعيات االنقس���ام وتحضر 
النتخابات ش���املة تش���ريعية ورئاسية ومجلس 

وطني فهو من يعزز المشاركة".

ومن جانبه، أكد المتحدث باس���م حركة "حماس"، 
عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي له أمس 

األحد، أن حركته ملتزمة باتفاق 2011.
واس���تطرد القانوع: "وأي خطوات لتنفيذه ال تبدأ 
برفع العقوبات عن غزة وتعزيز الش���راكة الوطنية 
هي خط���وات خ���ارج اإلجماع الوطن���ي والمطلب 
الش���عبي ول���ن ُيكتب له���ا النجاح ف���ي تحقيق 
المصالحة". وأردف: "شعبنا ينتظر خطوات عملية 
لتعزيز صم���وده، والفصائل تتطلع لعقد مجلس 

وطني توحيدي لمواجهة التحديات الراهنة".
وكانت حركة "حم���اس"، قد قالت: إن وفدها غادر 
العاصمة المصرية القاهرة، أول أمس السبت، بعد 
محادثات أجراها مع مس���ؤولين مصريين بش���أن 
المصالحة الفلس���طينية، والتهدئة مع إسرائيل، 
والعالقات الثنائية. ومنذ أشهر، تتبادل "حماس" 
م���ن جهة وحركة "فتح" والحكومة من جهة أخرى 
اتهام���ات بش���أن المس���ؤولية عن تعث���ر إتمام 

المصالحة.

فصائل: إصالح منظمة التحرير وتشكيل حكومة وحدة أساس تطبيق المصالحة

االثنين 18 ربيع األول 1440 هــ 26 نوفمبر 2018 م

  دولة فل�سطني
 وزارة احلكم املحلي

 إعالن  صادر عن اللجنة المركزية لألبنية 
وتنظيم المدن بمحافظات غزة

 بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )23( بعرض )12( متر وارتداد )3( متر 
منطقة تنظيم : القرارة

   قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعل���ن اللجن���ة المركزية لألبني���ة وتنظيم الم���دن بمحافظات غزة 
بجلس���تها رقم 2018/37 المنعقدة بتاريخ 2018/10/10 عن إيداع 
المخطط التفصيلي لمس���ار الش���ارع رقم )23( المس���مى ) ش���ارع 
العبادين ( بعرض )12( متر وارتداد )3( متر والمحصور بين ش���ارع 
رقم )5( وشارع رقم )4( والمار بالقسائم رقم )9-8-7-6-5-4-3-2-1-

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 ( ) اراضي مالية ( من القطعة 
رقم )Q3 ( ) اراضي مالية ( .

لالعتراض خالل مدة شهرين من تاريخ هذا االعالن .
وعلي���ه فإنه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في االراضي واألبنية 
واألس���الك األخرى المش���مولة بهذا المش���روع االط���الع على 
خارطة المش���روع مجانا خالل س���اعات الدوام الرسمي وتقديم 
االعتراضات عليه الى مكتب اللجن���ة المحلية للبناء والتنظيم 

ببلدية القرارة .
 )) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((

  اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

 دولة فل�سطني
    املجل�س الأعلى للق�ساء

  لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
في الطلب رقم 1045/ 2016

في الطلب رقم 1024 / 2018 
المس���تدعي / عمر عبد سعيد الحلو – وكيله فضل عمر  عبد الحلو – غزة 

الزيتون – مقابل جامعة غزة
وكيله المحامي / عبد الله نوفل

المستدعى ضده / محمود صالح سليم بدوي – مجهول مكان اإلقامة
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

إلى المس���تدعي ضده المذكور أعاله بما ان المستدعي المذكور أعاله قد تقدم 
ل���دى محكمة صلح غزة بالقضي���ة المرقومة أعاله وموضوعه���ا ) اثبات اتفاق ( 
استنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة وحسب 
اختصاص محكم���ة صلح غزة في نظر هذا الطلب وعم���ال بالمادة 20 من قانون 
اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناءا على قرار السيد 
قاضي محكمة الصلح في الطلب رقم 1024 / 2018 م بس���ماح لنا بتبليغكم عن 
طريق النش���ر المس���تبدل لذلك يقتضي عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم ) 
االحد( بتاريخ 2018/12/9 الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضي عليك ايداع 
جوابك التحريري خالل خمسة شر يوم من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك 

اذا تخلفت عن ذلك سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرا .
 مع االحترام  غزة بتاريخ 2018/11/22م

  رئي�س حمكمة ال�سلح بغزة
ال�ستاذ: عمار قنديل

وأضاف صي���ام:" أن فحوى الفكرة كذلك 
تتضم���ن معرفة ودراس���ة ع���دد رياض 
األطفال التي يمكن ان تقدم التراخيص 
الس���تيعاب طلبة الص���ف األول"، نافيًا 
بالُمطل���ق وج���ود أي توج���ه ل���دى وزارة 
التربي���ة والتعليم إللغ���اء تعليم الصف 

األول بالمدارس الحكومية. 
ونبه إلى ان الدراسة مازالت في بدايتها 
ومن خاللها س���يتضح مدى جدواها على 
التربية والتعليم، وس���يتم اتخاذ القرار 
وفق نتائج الدراسة، مشيرًا الى أن الوزارة 
ستس���مع لكل الجهات المعنية وأولياء 

األمور ورياض األطفال. 
وبي���ن أن أي مؤسس���ات تعليمية تريد 
اس���تقبال طلب���ة الص���ف األول ال بد من 
االلت���زام بالش���روط الخاص���ة و الحصول 
على ترخيص من وزارة التربية والتعليم 
والتي تتعلق بالبعد الهندسي واألمان و 
السالمة وجودة التعليم وقضايا مختلفة.   

ُتدمر العملية التعليمية 
المواطن���ة أم مصطفى الجم���ال، لديها 

ثالثة أطفال بالمرحلة االبتدائية ورياض 
األطف���ال، ت���رى أن فك���رة وزارة التربية 
والتعلي���م بإلحاق الص���ف األول برياض 
األطفال، غي���ر صائبة اذ تدم���ر العملية 
التعليمية وتدني المس���توى التعليمي 
لألطف���ال، نظرًا لعدم توف���ر اإلمكانيات 

والكفاءات الالزمة برياض األطفال.
وقالت الجمال ل�"االس���تقالل":" إن رياض 
األطف���ال بغزة مؤسس���ات غي���ر مؤهلة 
الس���تقبال طلب���ة الص���ف األول، كما أن 
العام���الت فيها على ق���در غير كاٍف من 
العل���م والخبرة، بالتالي س���تؤثر س���لبًا 
عل���ى المس���توى التعليم���ي ألطفالن���ا، 
خاصة لألطفال ذوي الق���درات الذهنية 

المحدودة". 
وأضافت:" الصف األول عملية تأس���يس 
يبن���ي عليها باقي المراح���ل التعليمية، 
خاصًة فيم���ا يتعلق بالكتاب���ة والقراءة 
وتحمل المس���ؤولية، ف���إذا اختلط طالب 
البس���تان  أطف���ال  م���ع  األول  الص���ف 
والتمهيدي سيش���عر أن���ه لم يخرج من 

ري���اض األطفال، وس���يظل يعيش الجو 
السابق ويقلل من تحمله المسؤولية كما 
يحملها زمالؤه بالمدرسة"، واصفة الحال 
بالكارثة ونظ���ام تجهيل ُيضاف ألنظمة 
التجهي���ل الس���ابقة  من كب���ر المناهج 

الدراسية وصعوبتها. 
وأوضح���ت أن النظ���ام التعليم���ي ف���ي 
قطاع غزة غير مس���تقر بس���بب األزمات 
السياس���ية، ألن م���دارس األونروا تواجه 
أزمات التمويل وافتتاح العام الدراس���ي 
القادم أمر غي���ر مضمون، كما أن مدارس 
الحكوم���ة متذبذبة ألن الُم���درس يأخذ 
أقل من نصف راتب���ه، فاألولى أن تهتم 
وزارة التربي���ة والتعليم بتطوير العملية 
التعليمية والعمل على اس���تقرارها بداًل 

دراسة ُمقترحات غريبة. 

قرار اإيجابي 
ف���ي حي���ن أب���دت المواطنة أم ياس���ر 
إن  قائل���ة:"  للفك���رة  تأييده���ا  الحل���و، 
الطفل ف���ي الصف األول يك���ون بحاجة 
للتعليم والترفية ب���ذات الوقت، وهو ما 

تس���تطيع رياض األطف���ال توفيره أكثر 
م���ن المدارس، كما أن فت���ح المجال امام 
الرياض الس���تيعاب طلب���ة الصف األول 
يجعل الطفل يدخل المرحلة دون خوف 
لكون���ه درس بالرياض ذاتها، وُيش���عر 

األهالي براحة واطمئنان أكثر". 
واعتب���رت الحل���و الق���رار ايجابي���ًا ول���ه 
المس���توى  عل���ى  جي���دة  انعكاس���ات 
التعليم���ي للطفل، مضيف���ة:" أن أعداد 
الطلبة في الصف األول بالمدرسة تتجاوز 
ال�40 طالب���ًا بالتالي الوق���ت المخصص 
لمتابعته���م من قبل الُمدرس���ين قليل 
ج���دًا، بينم���ا أع���داد الطلبة ف���ي رياض 
األطفال ال يتجاوز ال����15 طالب مما يؤثر 
ايجابي���ًا عل���ى اس���تيعاب الطالب ورفع 

مستواه التعليمي".  

حتتاج لدرا�سة 
وبدورة أكد مدير روضة الرمال النموذجية 
بمدينة غ���زة أبو عالء حم���ام، أن الروضة 
لديه���ا مؤه���الت ُتمكنها م���ن افتتاح 
البس���تان  بجان���ب مرحلتي  أول  ص���ف 

والتمهيدي، لكن األمر يحتاج إلى تفكير 
الموافقة  واس���عه قبل  عميق ودراس���ة 
علي���ه، لمعرف���ة جدوى وتأثي���رات هذه 

الخطوة على الطلبة.  
وبين حمام ل�"االس���تقالل"، أن تأس���يس 
بالمدرس���ة  الطال���ب في الص���ف األول 
يختلف عن تأسيسه في رياض األطفال، 
اذ تستخدم المدرسة استراتيجيات في 
أس���اليب التدريس ك�" التعلم باألنشطة 
المدرسية، وملفات اإلنجاز وغيرها"، ليست 
متوفرة في ري����اض األطفال التي تختص بالتعليم 
عن طري����ق اللعب والط����رق البس����يطة، األمر الذي 
يتطلب م����ن الرياض جلب مدرس����ات متخصصات 

بتعليم الصف األول تمامًا مثل المدرسة. 
ولفت ال����ى أن هذه الخط����وة ُتثير مخ����اوف أولياء 
األمور حول دفع الرس����وم، خاص����ة أن التعليم في 
المدارس الحكومية واالون����روا بالمجان على خالف 
رياض األطفال، وهل س����تتكفل الوزارة بدفعها أم 
ستكون عبئًا إضافيًا على كاهلهم في ظل األوضاع 
االقتصادي���ة والمعيش���ية التي ُيعاني 

منها قطاع غزة منذ سنوات. 

إلحاق الصف األول برياض األطفال ُيثير قلق أولياء األمور بغزة!
غزة/ دعاء احلطاب:

لقي��ت فك��رة وزارة الرتبي��ة والتعليم بغزة، بال�س��ماح لريا���س الأطفال التي 
تنطبق عليها �سروط ومعايري معينة، ل�ستقبال طلبة ال�سف الأول البتدائي 
لديها، جدًل وا�سعًا يف اأو�ساط اأولياء اأمور الطلبة، فتفاوتت ردود اأفعالهم بني 
راف�س يرى اأنها خطوًة لتدمري امل�سرية التعليمية، واآخر موؤيد يعتربها خطوة ً 
اإيجابية ولها انعكا�سات جيدة على امل�ستوى التعليمي للطفل واجلانب النف�سي 
لديه.  وتدر�س وزارة الرتبية والتعليم بغزة فكرة ال�س��ماح لريا�س الأطفال 
مم��ن تنطبق عليه��ا �س��روط ومعاير معين��ة، ل�س��تقبال طلبة ال�س��ف الأول 

البتدائي لديها، دون التاأثري يف تدري�س ال�سف الأول باملدار�س احلكومية. 
وق��ال مدي��ر عام التعليم ب��وزارة الرتبي��ة والتعليم حممد �س��يام، اإن الفكرة 
املُقرتحة هي درا�س��ة تهدف لتو�سيع وانت�س��ار التعليم بغزة، وفتح املجال امام 
املوؤ�س�س��ات التعليمية اخلا�سة، مع عدم التاأثري يف التحاق طلبة ال�سف الأول 

باملدار�س احلكومية«. 

دولة فل�سطني
حمكمة بداية خانيون�س

في االستئناف الحقوقي رقم: 2018/130
في الطلب الحقوقي رقم: 2018/952م

المستدعي / ماهر كمال الدالي – سكان خانيونس
وكيله المحامي / عادل أبو طير وآخر

المس���تأنف ضده / حس���ين نواف عبد الرحمن أبو الريش – مجهول 
محل اإلقامة

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في االستئناف الحقوقي رقم 2018/130
في الطلب الحقوقي رقم: 2018/952م

إلى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المستدعي قد أقام عليك 
االستئناف الحقوقي لذلك يقتضي عليك الحضور إلى هذه المحكمة 
خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضى 
أن تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يومًا 
من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علمًا أنه قد تحدد لها جلسة الموافق 

2019/1/21 للنظر في االستئناف .
وليك���ن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي أن 

يسير في االستئناف حسب األصول. حرر في 2018/11/25

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س
اأ.اأكرم ه�سام اأبو ال�سبح
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  دولة فل�سطني
 وزارة احلكم املحلي

 إعالن  صادر عن اللجنة المركزية لألبنية 
وتنظيم المدن بمحافظات غزة

 بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )23( بعرض )12( متر وارتداد )3( متر 
منطقة تنظيم : القرارة

   قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعل���ن اللجن���ة المركزية لألبني���ة وتنظيم الم���دن بمحافظات غزة 
بجلس���تها رقم 2018/37 المنعقدة بتاريخ 2018/10/10 عن إيداع 
المخطط التفصيلي لمس���ار الش���ارع رقم )23( المس���مى ) ش���ارع 
العبادين ( بعرض )12( متر وارتداد )3( متر والمحصور بين ش���ارع 
رقم )5( وشارع رقم )4( والمار بالقسائم رقم )9-8-7-6-5-4-3-2-1-

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 ( ) اراضي مالية ( من القطعة 
رقم )Q3 ( ) اراضي مالية ( .

لالعتراض خالل مدة شهرين من تاريخ هذا االعالن .
وعلي���ه فإنه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في االراضي واألبنية 
واألس���الك األخرى المش���مولة بهذا المش���روع االط���الع على 
خارطة المش���روع مجانا خالل س���اعات الدوام الرسمي وتقديم 
االعتراضات عليه الى مكتب اللجن���ة المحلية للبناء والتنظيم 

ببلدية القرارة .
 )) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((

  اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

 دولة فل�سطني
    املجل�س الأعلى للق�ساء

  لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
في الطلب رقم 1045/ 2016

في الطلب رقم 1024 / 2018 
المس���تدعي / عمر عبد سعيد الحلو – وكيله فضل عمر  عبد الحلو – غزة 

الزيتون – مقابل جامعة غزة
وكيله المحامي / عبد الله نوفل

المستدعى ضده / محمود صالح سليم بدوي – مجهول مكان اإلقامة
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

إلى المس���تدعي ضده المذكور أعاله بما ان المستدعي المذكور أعاله قد تقدم 
ل���دى محكمة صلح غزة بالقضي���ة المرقومة أعاله وموضوعه���ا ) اثبات اتفاق ( 
استنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة وحسب 
اختصاص محكم���ة صلح غزة في نظر هذا الطلب وعم���ال بالمادة 20 من قانون 
اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناءا على قرار السيد 
قاضي محكمة الصلح في الطلب رقم 1024 / 2018 م بس���ماح لنا بتبليغكم عن 
طريق النش���ر المس���تبدل لذلك يقتضي عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم ) 
االحد( بتاريخ 2018/12/9 الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضي عليك ايداع 
جوابك التحريري خالل خمسة شر يوم من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك 

اذا تخلفت عن ذلك سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرا .
 مع االحترام  غزة بتاريخ 2018/11/22م

  رئي�س حمكمة ال�سلح بغزة
ال�ستاذ: عمار قنديل

وأضاف صي���ام:" أن فحوى الفكرة كذلك 
تتضم���ن معرفة ودراس���ة ع���دد رياض 
األطفال التي يمكن ان تقدم التراخيص 
الس���تيعاب طلبة الص���ف األول"، نافيًا 
بالُمطل���ق وج���ود أي توج���ه ل���دى وزارة 
التربي���ة والتعليم إللغ���اء تعليم الصف 

األول بالمدارس الحكومية. 
ونبه إلى ان الدراسة مازالت في بدايتها 
ومن خاللها س���يتضح مدى جدواها على 
التربية والتعليم، وس���يتم اتخاذ القرار 
وفق نتائج الدراسة، مشيرًا الى أن الوزارة 
ستس���مع لكل الجهات المعنية وأولياء 

األمور ورياض األطفال. 
وبي���ن أن أي مؤسس���ات تعليمية تريد 
اس���تقبال طلب���ة الص���ف األول ال بد من 
االلت���زام بالش���روط الخاص���ة و الحصول 
على ترخيص من وزارة التربية والتعليم 
والتي تتعلق بالبعد الهندسي واألمان و 
السالمة وجودة التعليم وقضايا مختلفة.   

ُتدمر العملية التعليمية 
المواطن���ة أم مصطفى الجم���ال، لديها 

ثالثة أطفال بالمرحلة االبتدائية ورياض 
األطف���ال، ت���رى أن فك���رة وزارة التربية 
والتعلي���م بإلحاق الص���ف األول برياض 
األطفال، غي���ر صائبة اذ تدم���ر العملية 
التعليمية وتدني المس���توى التعليمي 
لألطف���ال، نظرًا لعدم توف���ر اإلمكانيات 

والكفاءات الالزمة برياض األطفال.
وقالت الجمال ل�"االس���تقالل":" إن رياض 
األطف���ال بغزة مؤسس���ات غي���ر مؤهلة 
الس���تقبال طلب���ة الص���ف األول، كما أن 
العام���الت فيها على ق���در غير كاٍف من 
العل���م والخبرة، بالتالي س���تؤثر س���لبًا 
عل���ى المس���توى التعليم���ي ألطفالن���ا، 
خاصة لألطفال ذوي الق���درات الذهنية 

المحدودة". 
وأضافت:" الصف األول عملية تأس���يس 
يبن���ي عليها باقي المراح���ل التعليمية، 
خاصًة فيم���ا يتعلق بالكتاب���ة والقراءة 
وتحمل المس���ؤولية، ف���إذا اختلط طالب 
البس���تان  أطف���ال  م���ع  األول  الص���ف 
والتمهيدي سيش���عر أن���ه لم يخرج من 

ري���اض األطفال، وس���يظل يعيش الجو 
السابق ويقلل من تحمله المسؤولية كما 
يحملها زمالؤه بالمدرسة"، واصفة الحال 
بالكارثة ونظ���ام تجهيل ُيضاف ألنظمة 
التجهي���ل الس���ابقة  من كب���ر المناهج 

الدراسية وصعوبتها. 
وأوضح���ت أن النظ���ام التعليم���ي ف���ي 
قطاع غزة غير مس���تقر بس���بب األزمات 
السياس���ية، ألن م���دارس األونروا تواجه 
أزمات التمويل وافتتاح العام الدراس���ي 
القادم أمر غي���ر مضمون، كما أن مدارس 
الحكوم���ة متذبذبة ألن الُم���درس يأخذ 
أقل من نصف راتب���ه، فاألولى أن تهتم 
وزارة التربي���ة والتعليم بتطوير العملية 
التعليمية والعمل على اس���تقرارها بداًل 

دراسة ُمقترحات غريبة. 

قرار اإيجابي 
ف���ي حي���ن أب���دت المواطنة أم ياس���ر 
إن  قائل���ة:"  للفك���رة  تأييده���ا  الحل���و، 
الطفل ف���ي الصف األول يك���ون بحاجة 
للتعليم والترفية ب���ذات الوقت، وهو ما 

تس���تطيع رياض األطف���ال توفيره أكثر 
م���ن المدارس، كما أن فت���ح المجال امام 
الرياض الس���تيعاب طلب���ة الصف األول 
يجعل الطفل يدخل المرحلة دون خوف 
لكون���ه درس بالرياض ذاتها، وُيش���عر 

األهالي براحة واطمئنان أكثر". 
واعتب���رت الحل���و الق���رار ايجابي���ًا ول���ه 
المس���توى  عل���ى  جي���دة  انعكاس���ات 
التعليم���ي للطفل، مضيف���ة:" أن أعداد 
الطلبة في الصف األول بالمدرسة تتجاوز 
ال�40 طالب���ًا بالتالي الوق���ت المخصص 
لمتابعته���م من قبل الُمدرس���ين قليل 
ج���دًا، بينم���ا أع���داد الطلبة ف���ي رياض 
األطفال ال يتجاوز ال����15 طالب مما يؤثر 
ايجابي���ًا عل���ى اس���تيعاب الطالب ورفع 

مستواه التعليمي".  

حتتاج لدرا�سة 
وبدورة أكد مدير روضة الرمال النموذجية 
بمدينة غ���زة أبو عالء حم���ام، أن الروضة 
لديه���ا مؤه���الت ُتمكنها م���ن افتتاح 
البس���تان  بجان���ب مرحلتي  أول  ص���ف 

والتمهيدي، لكن األمر يحتاج إلى تفكير 
الموافقة  واس���عه قبل  عميق ودراس���ة 
علي���ه، لمعرف���ة جدوى وتأثي���رات هذه 

الخطوة على الطلبة.  
وبين حمام ل�"االس���تقالل"، أن تأس���يس 
بالمدرس���ة  الطال���ب في الص���ف األول 
يختلف عن تأسيسه في رياض األطفال، 
اذ تستخدم المدرسة استراتيجيات في 
أس���اليب التدريس ك�" التعلم باألنشطة 
المدرسية، وملفات اإلنجاز وغيرها"، ليست 
متوفرة في ري����اض األطفال التي تختص بالتعليم 
عن طري����ق اللعب والط����رق البس����يطة، األمر الذي 
يتطلب م����ن الرياض جلب مدرس����ات متخصصات 

بتعليم الصف األول تمامًا مثل المدرسة. 
ولفت ال����ى أن هذه الخط����وة ُتثير مخ����اوف أولياء 
األمور حول دفع الرس����وم، خاص����ة أن التعليم في 
المدارس الحكومية واالون����روا بالمجان على خالف 
رياض األطفال، وهل س����تتكفل الوزارة بدفعها أم 
ستكون عبئًا إضافيًا على كاهلهم في ظل األوضاع 
االقتصادي���ة والمعيش���ية التي ُيعاني 

منها قطاع غزة منذ سنوات. 

إلحاق الصف األول برياض األطفال ُيثير قلق أولياء األمور بغزة!
غزة/ دعاء احلطاب:

لقي��ت فك��رة وزارة الرتبي��ة والتعليم بغزة، بال�س��ماح لريا���س الأطفال التي 
تنطبق عليها �سروط ومعايري معينة، ل�ستقبال طلبة ال�سف الأول البتدائي 
لديها، جدًل وا�سعًا يف اأو�ساط اأولياء اأمور الطلبة، فتفاوتت ردود اأفعالهم بني 
راف�س يرى اأنها خطوًة لتدمري امل�سرية التعليمية، واآخر موؤيد يعتربها خطوة ً 
اإيجابية ولها انعكا�سات جيدة على امل�ستوى التعليمي للطفل واجلانب النف�سي 
لديه.  وتدر�س وزارة الرتبية والتعليم بغزة فكرة ال�س��ماح لريا�س الأطفال 
مم��ن تنطبق عليه��ا �س��روط ومعاير معين��ة، ل�س��تقبال طلبة ال�س��ف الأول 

البتدائي لديها، دون التاأثري يف تدري�س ال�سف الأول باملدار�س احلكومية. 
وق��ال مدي��ر عام التعليم ب��وزارة الرتبي��ة والتعليم حممد �س��يام، اإن الفكرة 
املُقرتحة هي درا�س��ة تهدف لتو�سيع وانت�س��ار التعليم بغزة، وفتح املجال امام 
املوؤ�س�س��ات التعليمية اخلا�سة، مع عدم التاأثري يف التحاق طلبة ال�سف الأول 

باملدار�س احلكومية«. 

دولة فل�سطني
حمكمة بداية خانيون�س

في االستئناف الحقوقي رقم: 2018/130
في الطلب الحقوقي رقم: 2018/952م

المستدعي / ماهر كمال الدالي – سكان خانيونس
وكيله المحامي / عادل أبو طير وآخر

المس���تأنف ضده / حس���ين نواف عبد الرحمن أبو الريش – مجهول 
محل اإلقامة

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في االستئناف الحقوقي رقم 2018/130
في الطلب الحقوقي رقم: 2018/952م

إلى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المستدعي قد أقام عليك 
االستئناف الحقوقي لذلك يقتضي عليك الحضور إلى هذه المحكمة 
خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضى 
أن تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يومًا 
من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علمًا أنه قد تحدد لها جلسة الموافق 

2019/1/21 للنظر في االستئناف .
وليك���ن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي أن 

يسير في االستئناف حسب األصول. حرر في 2018/11/25

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س
اأ.اأكرم ه�سام اأبو ال�سبح
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دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية 

 املجل�س الأعلى للق�ساء
 حمكمة �سلح �سمال غزة

    إعالن بيع بالمزاد العلني  
نعلن للعموم أنه مع���روض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة صلح 
ش���مال غزة حواصل الحاصل الغربي بجوار عم���ارة الرائد لأللمنيوم  
والمحجوزة على ذمة القضية التنفيذية رقم 2018/4342 والمتكونة 
فيما بين طالب التنفيذ / فريد عاشور عيد التوم ضده والمنفذ ضده / 
محمد جمال عبد ربه الهسي وذلك يوم 2018/12/11 الساعة الثانية 

عشر والنصف ظهرًا في دائرة تنفيذ محكمة صلح شمال غزة .
فعل���ى من يرغ���ب بالدخول ف���ي المزايدة الحضور لدائ���رة التنفيذ 
وتسجيل اسمه بعد دفع تأمين دخول المزاد %10 من قيمة تثمين 
الحواصل »الحاص���ل الغربي« بجوار عمارة الرائد لأللمنيوم المحجوزة 
)قيمة التأمين 2800 دوالر امريكي( مس���تردة مع العلم بأن رس���وم 

الداللة واالنتقال على من ترسو عليه المزايدة .
   على ذمة القضية التنفيذية رقم 2018/4342

  ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح �سمال غزة
اأ / ح�سن �سر�سور

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة – املوقرة
في القضية رقم 868 / 2018
في الطلب رقم 2028 / 2018

المستدعي/ حسين حامد عودة شملخ – من سكان غزة الشيخ عجلين 
هوية رق���م 930935168. وكالؤه المحامين: صافي الدحدوح ومحمد 

صافي الدحدوح ونسرين كشكو – غزة الرمال
المس���تدعى ضده /شاكر عثمان شاكر الغالييني باألصالة عن نفسه 
وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده المرحوم / عثمان شاكر الغالييني 
– غزة الرمال ش���ارع المرحوم/ ناهض الريس هوية رقم 931713465 

خارج البالد حاليًا.
نوع الدعوى : اثبات صحة عقد ونفاذه

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية رقم 868 / 2018
في الطلب رقم 2028 / 2018

إلى المستدعى ضده بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة 
بداي���ة غزة بالقضي���ة المرقومة أعاله وموضوعه���ا )اثبات صحة عقد 
ونفاذه( اس���تنادًا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرًا ألنك مجهول 
محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة بداية غزة في نظر هذا الطلب 
وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
2 لسنة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة البداية في الطلب 
رقم 2028 / 2018 بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل. 
لذل���ك يقتضي عليك أن تحضروا لهذه المحكمة يوم األربعاء بتاريخ 
2018/12/12 الس���اعة التاس���عة صباحًا كما يقتض���ي عليكم إيداع 
جوابكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوم من تاريخ النش���ر وليكن 
معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك س���ينظر في القضية والطلب 

باعتبارك حاضرًا.  حرر في 2018/11/25

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

إعالن فقد شيك
أعلن أنا /  ماجد محمد ربيع رزق رزق  من س���كان غزة وأحمل هوية 
رقم )906769823( عن فقد الشيك الذي يحمل رقم )30000003( 
والمس���حوب على البنك الوطني اإلسالمي وكذلك فقدت الشيك 
الذي يحمل الرقم )20000049( والمس���حوب على بنك فلسطين 
, فأرجو ممن يجدهم ان يس���لمهم ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر والتقدير .

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / مؤمن عبد ربه احمد ابو حشيش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404755480( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن /محمد احمد حماد ابو سويرح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800180556( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / محمود عبد ربه احمد ابو حش���يش 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802217620( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / حمزة ش���وقي حمزه العزيزه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800421380( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل: 
أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة أمس األحد، انطالق 

الحراك البحري السابع عشر لكسر الحصار عن غزة عصر اليوم االثنين.
وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته بميناء غزة، إّن الحراك مستمر حتى 

رفع اإلجراءات العقابية وفّك الحصار عن قطاع غزة.
وحّملت االحتالل المس���ؤولية الكاملة عن س���المة المش���اركين الس���لميين 

المتواجدين في مخيم هربيا وفي المسير البحري.
وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمش���اركين، ومس���اندة مطالبهم 
والضغ���ط على االحتالل اإلس���رائيلي لع���دم التعرض له���م، والعمل على 
إطالق س���راح القبطان س���هيل العامودي. كما دعت هيئ���ة األمم المتحدة 
واالتحاد األوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلس���المي بالقيام 
بمسؤولياتهم األخالقية والقانونية بإجبار الكيان اإلسرائيلي لوقف الحصار 

الظالم عن قطاع غزة، وإنهاء معاناة ما يزيد عن 2 مليون إنسان.
وحثت ح���ركات التضامن الدولية وأحرار العالم للتح���رك على كل األصعدة 
لضمان االس���تمرار ف���ي خرق جدار الحصار لكس���ره، ودعم نضال الش���عب 
الفلسطيني في حقوقه العادلة والمشروعة، واالستمرار بفضح وإدانة جريمة 
االحتالل اإلس���رائيلي. وطالبت الهيئة رئيس الس���لطة الفلسطينية محمود 
عباس برفع اإلجراءات العقابية وغير القانونية، واتخاذ التدابير الالزمة لدعم 
صمود المواطنين وتأمين حياة كريمة لهم، بما يهيئ المناخات الس���تعادة 

الوحدة الوطنية على أساس الشراكة وسيادة القانون.

رام الله/ االستقالل: 
نظم���ت هيئة ش���ؤون األس���رى ونادي األس���ير 
الفلس���طيني ظهر األح���د، وقف���ة تضامنية مع 
األس���ير نائل البرغوثي )61 عاًما(، رفًضا الستمرار 

االحتالل باعتقاله.
وش���ارك في الوقفة العشرات من عائالت األسرى 
وقي���ادات فصائلية، معبرين ع���ن تضامنهم مع 
البرغوثي، ورفضهم إلج���راءات االحتالل القمعية 

بحقه وانتهاج سياسة التنقالت بين السجون.
وقالت زوجة البرغوثي في كلمة لها خالل الوقفة، 
"المطل���وب من الجميع الوق���وف بجانب نائل بعد 

إعادة االحتالل الحكم المؤبد له بدون سبب".
وأضافت "نائل البرغوثي أقدم معتقل سياس���ي 
في العالم، العالم مطال���ب بالتدخل لإلفراج عنه، 
ووقف سياسة التنكيل التي تمارسها السلطات 

اإلسرائيلية بحقه".

بدوره، قال رئيس هيئة ش���ؤون األسرى قدري أبو 
بكر، إن "المرضى في س���جون االحتالل في معاناة 
دائمة لعدم تقديم الع���الج الالزم لهم، ما يعني 
إعدام لألسرى، وهذا بحد ذاته تطبيًقا لقرار إعدام 

األسرى".
وأض���اف، الهيئة توجهت إلى القاهرة األس���بوع 
الماض���ي وعق���دت اجتماعات مع وس���ائل إعالم 
عربية ومع رئي���س جامعة الدول العربية أحمد أبو 
الغيط على أن يتم في يوم األسير القادم فعالية 
في مبنى الجامعة يدعى إليها الس���فراء األجانب 

والعرب.
وأش���ار إلى أن األيام القادمة ستش���هد عقد عدة 
مؤتم���رات في ايطالي���ا وأكراني���ا وتركيا، لفضح 

سياسة االحتالل تجاه األسرى الفلسطينيين.
ولفت أبو بكر إلى وجود 6 آالف أس���ير فلسطيني 
في س���جون االحتالل، بينه���م 750 حالة مرضية، 

35 حالة تعاني مرض السرطان، و18 مقعًدا، يجب 
توجيه العناية لهم.

وأفرج االحتالل اإلسرائيلي عن األسير "البرغوثي، 
في أكتوب���ر/ تش���رين األول 2011، ضمن صفقة 
وفاء األحرار، إلى جانب أكثر من ألف أس���ير، مقابل 

الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط.
وفي يوني���و/ حزي���ران 2014، اعتق���ل االحتالل 
"البرغوثي" مع 60 فلسطينًيا من محرري الصفقة، 
رًدا عل���ى عملية خطف وقتل ثالثة مس���توطنين 

قرب مدينة الخليل.
وقضت محكم���ة االحتالل في 22 فبراير/ ش���باط 
ل�"البرغوث���ي"،  الحك���م الس���ابق  بإع���ادة   ،2017

والقاضي بسجنه "مدى الحياة".
واعتقل "البرغوثي" في الرابع من إبريل/ نيس���ان 
ع���ام 1978، حينما كان يبلغ م���ن العمر 19 عاًما، 

وحكم عليه بالمؤبد و18عاًما.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أف���ادت هيئة البث اإلس���رائيلية )مكان( مس���اء أمس األحد، ب���أن وزير االقتصاد 
اإلسرائيلي ايلي كوهين تلقى دعوة رسمية لزيارة البحرين منتصف شهر أبريل 

من العام المقبل.
وسيشارك كوهين –وفق الهيئة- في مؤتمر عالمي على مستوى الوزراء حول دول 
»الستارت أب« الرائدة في مجال التكنولوجيا واالبتكار، بتنظيم من البنك الدولي.

وذكرت أن المؤتمر س���يناقش على مدار ثالثة أيام أساليب تحفيز أماكن العمل 
وتعزيز النمو االقتصادي بمش���اركة صناع قرار ومبادرين ومس���تثمرين من 170 

دولة.
والخميس الماضي، كش���ف مكت���ب رئيس وزراء االحتالل اإلس���رائيلي بنيامين 
نتنياهو أن مملكة البحرين هي وجهته القادمة، بعد زيارة ُعمان في اآلونة األخيرة.

يذكر أن نتنياهو وعقيلته س���ارة أجريا في 26 أكتوبر الماضي، زيارة رسمية إلى 
سلطنة ُعمان، حيث التقى السلطان قابوس بن سعيد. وكان نتنياهو قال حينها 

إن عالقات كيانه وعدد من الدول العربية آخذٌة في التنامي.

إطالق الحراك البحري
 الـ 17 اليوم بغزة 

وزير االقتصاد اإلسرائيلي 
يتلقى دعوة لزيارة البحرين

وقفة برام الله تضامنًا مع األسير نائل البرغوثي

رام الله/ االستقالل: 
قال رئيس وزراء  حكومة التوافق رامي الحمد 
الل���ه امس األحد إنهم جاه���زون لتنفيذ كل 
ما يتم االتفاق عليه ف���ي القاهرة والتحضير 

لالنتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأضاف الحمد الله ف���ي كلمته بحفل تكريم 
ووداع المنتخ���ب الوطني الفلس���طيني لكرة 
القدم للمشاركة في كأس آسيا بدولة اإلمارات 
أنه يتمنى أن تتكلل كافة جهود المجتمعين 

في العاصمة المصرية القاهرة بالنجاح.
وحضر الوداع الذي نظم ف���ي جامعة النجاح 
الوطني���ة في مدينة نابل���س، رئيس االتحاد 
الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، 

ومحاف���ظ نابل���س الل���واء إبراهي���م رمضان، 
ومحافظ جنين أكرم الرجوب، ومحافظ طوباس 
واألغ���وار الش���مالية اللواء يون���س العاصي، 
والقائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية 
ماهر النتش���ة، والعب���و المنتخ���ب الوطني، 
والعديد من الشخصيات الرسمية، والوطنية، 

واالعتبارية، ومدراء المؤسسة األمنية.
وذكر الحمد الله "أننا في كافة الجبهات نواجه 
عدوانا إس���رائيليا شرس���ا مدعوما بتش���جيع 
اإلدارة األميركية لتش���تيت حقوق ش���عبنا، 
حيث يتصاعد االستيطان العسكري وتمعن 
"إس���رائيل" في ه���دم البيوت والمنش���آت، 
وفي مخطط���ات اقتالع ش���عبنا، في القدس 

ومحيطها وتجمعاته���ا البدوية، وفي األغوار 
وف���ي الخليل، وفي غزة الت���ي تفرض حولها 
حص���ارا خانقا وتحرم أهلنا فيها من أبس���ط 

حقوقهم".
واتهم االحتالل اإلس���رائيلي بمحاولة منع أي 
نجاح فلسطيني يعبر عن إرادة جمعية للحياة 
والتق���دم وتكري���س الهوية الفلس���طينية 
الرياضة  ولهذا حاصر االحتالل اإلس���رائيلي 
الفلسطينية وعرقل حركة وتنقل الرياضيين، 
وحال دون وصول الخبراء الدوليين والطواقم 
التدريبي���ة والمع���دات واألجه���زة، وعرق���ل 
تنظيم المباريات وتنفيذ المشاريع الرياضية 

الحيوية.

الحمد الله: جاهزون لتنفيذ كل ما يتم االتفاق عليه في القاهرة
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أعلن أنا المواطنة/ ندى سمير محمد ابو غالي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400580247( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / هيثم عاشور مضيوف الفرا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801381658( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / احمد حسين عطيه الكردى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801050329( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن /خميس جميل مصباح ريشة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906711957( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن /موسى عادل موسى الزعنون
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405167883( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطن/ عبد الرحم���ن عليان رزق ابو عمرة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410156970( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ معمر كامل خليل ابو زيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803066687( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد يوسف بهجت ابو دان
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)801473489( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ فيصل سعاده سليم رجيالت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)919331462( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله / االستقالل:
كشف مركز أسرى فلس���طين للدراسات، 
كاف���ة  تم���ارس  االحت���الل  س���لطات  أن 
والتنكيل بحق  والعنف  التعذيب  أشكال 
األس���يرات الفلس���طينيات في سجونها 
دونما رادع، داعًيا المؤسس���ات الحقوقية 
واإلنس���انية الدولي���ة للتدخ���ل وإنصاف 

األسيرات الفلسطينيات.
وأشار المركز في تقرير له بمناسبة اليوم 
العالم���ي لمناهضة العنف ضد النس���اء، 
الذي يوافق 25 نوفمب���ر من كل عام، إلى 
أن المؤسس���ات الدولية تس���ن القوانين 
وتضع التش���ريعات التي تحرم ممارس���ة 
العن���ف والتعذيب ضد النس���اء، ولكنها 
تغ���ض الطرف ع���ن تج���اوزات االحتالل 
الفلسطينيات؛  األس���يرات  وجرائمه بحق 
ما يشجع االحتالل على االستمرار في تلك 

الممارسات غير اإلنسانية.
وذك���ر أن ق���وات االحت���الل اإلس���رائيلي 
األراض���ي  احتالله���ا  من���ذ  اعتقل���ت 
الفلس���طينية أكثر م���ن 15 أل���ف امرأة، 
ومن���ذ انتفاضة األقصى س���بتمبر 2000 
فإنه ُرص���دت 1950 حالة اعتقال لنس���اء 
العشرات  بينهن  وفتيات فلس���طينيات، 
من القاصرات، والجريح���ات، والمريضات، 

والمسنات.
وخ���الل انتفاضة القدس عام 2015 صّعد 
النس���اء  اعتقال  م���ن سياس���ة  االحتالل 
والفتيات الفلس���طينيات، والزج بهن في 
ظروف صعبة قاس���ية، حيث بلغت حاالت 
االعتقال بين النس���اء حوال���ي 640 حالة 

بينهن قاصرات وجريحات، وال يزال منهن 
52 أس���يرة في س���جون االحت���الل، وفًقا 

للمركز.
وأشار "أسرى فلس���طين" إلى أن االحتالل 
تذّرع بالعديد من المبررات العتقال النساء 
والفتيات أو إطالق النار عليهّن، من أبرزها 
تهمه التحريض عب���ر الكتابة على مواقع 
التواصل االجتماعي، وكذلك تهمة "وجود 
نية" لتنفيذ عملية طعن او حيازة سكين، 
أو المش���اركة ف���ي الدف���اع عن المس���جد 

االقصى والرباط بداخله.

وبّي���ن التقري���ر أن ق���وات االحتالل نقلت 
مؤخًرا جميع األسيرات إلى القسم الجديد 
بس���جن الدام���ون بظروف قاس���ية، حيث 
يرف���ض االحت���الل تس���ليمهن األغراض 
الخاصة بهن من أغطي���ه ودفاتر وغيرها، 
فيم���ا ال يزال القس���م بحاج���ة لكثير من 

المستلزمات التي تحتاجها األسيرات.
ولف���ت إلى أن األس���يرات يتلقين معاملة 
مهينة ال إنسانية، وتفتيشات استفزازية 
من قبل السجانين والسجانات، ويحرمهن 

االحتالل من العالج الالزم لهن.

واس���تعرض التقري���ر معاناة األس���يرات 
من إج���راءات النقل التعس���فية من وإلى 
المحاك���م أو المستش���فيات عبر س���يارة 
"البوسطة" الس���يئة، والتي تستغرق 12 
س���اعة متواصلة، األمر الذي يس���بب لهّن 

التعب الجسدي والنفسي واإلرهاق.
وذكر أن عملية اقتحام لغرف األس���يرات 
تح���دث في أوق���ات متأخرة م���ن الليل أو 
س���اعات الفجر األولى، بشكل مفاجئ دون 
إشعار مس���بق، بمش���اركة عناصر شرطة 
رجال، يت���م خالل بعضه���ا االعتداء على 

األغراض  وتحطي���م  بالضرب،  األس���يرات 
األغطي���ة  وتمزي���ق  له���ّن،  الش���خصية 
والفرش���ات بحجة التفتيش على أغراض 

ممنوعة.
وأوضح أن العديد من األسيرات محرومات 
م���ن زي���ارة األهل لش���هور طويل���ة بعد 
االعتق���ال، إضاف���ة إلى ف���رض االحتالل 
غرام���ات مالي���ة باهظ���ة عليه���ن ترافق 
األحكام المرتفعة بالسجن الفعلي، ووضع 
كاميرات مراقبة في ممرات السجن وساحة 
الف���ورة لمراقب���ة تحركاته���ن، مما يعتبر 

انتهاًكا للخصوصية.
وبّين أن األس���يرات يعانين من سياس���ة 
اإلهم���ال الطبي المتعمد س���واء للحاالت 
المرضي���ة او الجريح���ات اللوات���ي أصبن 
بالرصاص، كما تش���تكي األس���يرات منذ 
س���نوات طويلة م���ن عدم وج���ود طبيبة 
نس���ائية ف���ي عي���ادة الس���جون لرعاية 
األس���يرات، وعدم صرف أدوية مناس���بة 

للحاالت المرضية بين األسيرات.
ولف���ت إلى أن س���لطات االحتالل أصدرت 
أحكاًم���ا مرتفعة بحق عدٍد من األس���يرات 
واالنتق���ام  ال���ردع  سياس���ية  لتطبي���ق 

وتخويف النساء الفلسطينيات.
الدولي���ة  المؤسس���ات  المرك���ز  وناش���د 
الحقوقية واإلنسانية وخاصة التي تعنى 
بقضايا المرأة إلى ع���دم الكيل بمكيالين، 
وإنصاف األسيرات الفلسطينيات والعمل 
على إطالق سراحهن جميعا من السجون، 
لمعاناتهن  ح���د  لوضع  العاجل  والتدخل 

المستمرة.

تقرير يرصد تعذيب وتنكيل االحتالل باألسيرات الفلسطينيات

رام الله/ االستقالل:
قال مركز أسرى فلسطين للدراسات: إن الحالة الصحية 

لألسيرة إسراء الجعابيص في تدهور.
ونقل المركز عن ش���قيقة الجعابيص قولها: "إنني في 
زيارتي األخي���رة ألختي الحظت تده���ورًا في حالتها، 
فلون الجلد يميل للبني بس���بب ال����55 يوم اضراب عن 

الفورة".
وأضافت "أن جلد ش���قيقتها مصاب بتقرحات وجفاف 
في الحروق وهذه المرة زيادة لدرجة التشققات الجلدية 
القاسية، مؤكدة أن األسيرة تعاني من التهاب وجفاف 

في قرنية العين.

وتابعت شقيقة الجعابيص "الكلمات تعجز عن وصف 
الوض���ع البائس هناك، متمنية أن تحصل ش���قيقتها 
عل���ى حقها اإلنس���اني بالع���الج أو على األق���ل إدخال 

المراهم المرطبة واألدوية المسكنة لآلالم".
وتقض���ي الجعابي���ص من مدين���ة الق���دس المحتلة 
والبالغ���ة )32 عاًما( وهي أم لطفل حكمًا بالس���جن 11 
عامًا بتهم���ة محاولة تنفيذ عملي���ة على حاجز لجيش 

االحتالل.
وكان���ت الجعابيص في طريقه���ا لدخول حاجز الزعيم 
بأكتوبر عام 2015، عندما اشتعلت النيران في مركبتها 

ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة.

رام الله/ االستقالل:
روت هيئ���ة ش���ؤون األس���رى والمحررين أم���س األحد، 
شهادات وروايات حية لثالثة أسرى مرضى يقبعون في 
معتق���ل "النقب"، والتي يوضحون من خاللها أس���اليب 
اإلهمال الطبي المتعمد والممنهج الذي تتبعه سلطات 
االحتالل بحقه���م، وأوضحت الهيئة، في تقرير صحفي، 
أنه تم الكش���ف عن حالة األسير الش���اب مصطفى عبد 
الجليل )18 عام���ًا( من بلدة تقوع في بي���ت لحم، والذي 
يشتكي من آالم حادة في ركبته اليمنى، نتيجة االعتداء 
عليه بالض���رب المبرح والتنكيل به أثن���اء اعتقاله، وفي 
كثير من األحيان ال يس���تطيع األس���ير المشي من شدة 

األل���م، ولغاية اللحظة لم يتل���ق أي عالج حقيقي لحالته 
الصحية. ويمر األس���ير رامي قواري���ق )24 عاما( من بلدة 
بيت���ا في نابلس، بوضع صحي س���يئ، فه���و يعاني من 
وجود بقايا شظايا في جسده جراء إصابة سابقة، كما أنه 
يشتكي من أوجاع في إصبع رجله اليمنى وقد ُأجريت له 
صور أشعة منذ فتره، لكنه بحاجة ماسة لمراجعة طبيب 
عظام مخت���ص لالطالع على وضعه، غير أن إدارة معتقل 

"النقب" تماطل في تحويله.
أما فيما يخص األسير ضرار حمدنة )57 عاما( من مدينة 
نابلس، فهو يعاني من مشاكل حادة باألسنان، وهو في 

بانتظار أن يتم تحويله ليتلقى العالج.

شقيقة الجعابيص: حالتها متدهورة 
وتعاني تشققات وجفاف بالعين

انتهاكات طبية ممنهجة بحق
 3 أسرى مرضى بسجن النقب
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أعلن أنا المواطن/ فوزي جمعة ابراهيم ابو صهيبان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931020655( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ أحمد خليل اسماعيل الشواف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)934334202( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود فتحي خليل عابد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800742462( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبدالله خالد جمعة بدوان 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802980110( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فريد محمود محمد قنديل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
٩٢٩٧٢٨٥٨٢( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / رويدة اسماعيل احمد جمعة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800412785( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود حسين مصطفى عاشور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803827039( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطن/ جهاد ع���ز الدين محي الدين ابو 
صهيبان.عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )931020655( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ ناصر محمد حمد القطشان
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)954972485  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ سماح المبحوح:
نّظم العش���رات م���ن أصح���اب البيوت 
المدمرة وقف���ة احتجاجية غاضبة أمس 
األحد أم���ام مقر وكالة غوث وتش���غيل 
الالجئين الفلسطينيين "أونروا" بمدينة 
غ���زة؛ احتجاًج���ا على وقف المؤسس���ة 

األممية تمويل بدل إيجار لهم.
وطالب المش���اركون الغاضب���ون "أونروا" 
باإليفاء بالتزاماتها وس���داد بدل اإليجار 
لهم، في ظل ع���دم إعادة إعمار بيوتهم 
التي دّمره���ا االحتالل اإلس���رائيلي في 

عدوانه على قطاع غزة عام 2014.
وكان مدي���ر عمليات "أون���روا" في قطاع 
غزة ماتياس ش���مالي أعلن في 8 نوفمبر 
الجاري أن الوكالة األممية أوقفت صرف 
بدل إيج���ار للمتضررين "وذلك بس���بب 

األزمة المالية" التي تعاني منها.
وفي كلم���ة العائالت المدّم���رة بيوتهم 
أوضح المواطن عزات الخطيب أنهم جاؤوا 
اليوم للمرة الثانية توالًيا لالعتصام أمام 
مقر وكالة الغ���وث لمطالبتها بحقوقهم 
وتوفير بدل إيجار لهم والتراجع عن قرار 

وقف صرفها.
وأضاف الخطيب "نحن عائالت هدمت 
بيوتن����ا في العدوان اإلس����رائيلي على 
قطاع غ����زة ع����ام 2014، وهناك 1620 
عائلة مم����ن ُدمرت منازله����م مهددة 
بالط����رد في ح����ال لم ُتدف����ع لهم بدل 
اإليج����ار، وس����تصبح تل����ك العائ����الت 

بأطفالهم ونسائهم دون مأوى".
العائ���الت لسياس���ات  رف���ض  وج���ّدد 
"أونروا" وممارس���اتها ض���د المتضررين 
والمنكوبي���ن وتأخير صرف بدل اإليجار، 
مش���ّدًدا على أن أي تصنيفات ألصحاب 
البيوت المهدمة "هدفها االلتفاف على 

حقوق الناس والمنكوبين".
"أونروا"  الخطي���ب أن تبري���رات  وأوضح 
بتأخي���ر صرف بدل اإليجار بس���بب عدم 
توفر األم���وال الكافية "يجافي الحقيقة، 
يأتي للضغ���ط على الجماهير، والخضوع 
الواقع والذل والهوان والسياس���ة  لألمر 
الملعون���ة على حس���اب األهال���ي التي 

هدمت بيوتهم".
وأض���اف "اإليجار حق ولي���س مّنة لكل 
عائلة ه���دم بيتها، وبخاصًة أهالي أبراج 
ح���ي الندى وعزب���ة بيت حانون ش���مال 
قطاع غزة". وأّك���د أن المتضررين بحاجة 
إلى مساعدة عاجلة ملّحة وضرورية لدفع 
م���ا تراك���م عليهم من دي���ون ألصحاب 

العقارات حتى ال يطردوا في الشارع.
وبّين الخطي���ب أن المواطن "أصبح يدفع 
واالنقسام  السياس���ية  المناكفات  ثمن 
الفلس���طينية"،  الذي تعيش���ه الساحة 
مؤك���دًا أن ع���دم اإليف���اء بالتعه���دات 
والوع���ود الدولي���ة له عالق���ة بالموضوع 

السياسي وبحالة االنقسام الفلسطيني.
ودع���ا وكال���ة الغوث الدولي���ة وأصحاب 
الق���رار للعمل من أجل تس���ليم األموال 
احتياج���ات  تس���د  أن  يمك���ن  الت���ي 
المواطنين سواء لإليجار أو إلعادة اإلعمار.

وأعل���ن المتحدث باس���م المتضررين أن 
حراكهم سيتصاعد في حال عدم توفير 
ب���دل إيجار لهم، داعًي���ا "أونروا" لتحمل 

مسؤولياتها تجاههم.
ويبل���غ عدد العائالت التي كانت "أونروا" 
تدفع له���م مؤخًرا بدل إيج���ارات 1612 
عائلة، وغالبيتها كانت تقطن بلدة بيت 

حانون وأبراج الندى شمال قطاع غزة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعا موقع وااله نيوز "اإلس����رائيلي" بأنه حصل على وثيقة تش����ير الى ان قطر تعيد 
النظ����ر مجددًا في قضية تحويل األموال لقطاع غ����زة ليتم دفعها لرواتب لموظفي 

حماس.
ووفقا للوثيقة خالل االس����ابيع الماضية تم تحويل 15 مليون دوالر لقطاع غزة نقدًا 
وخالل األش����هر المقبلة سيتم تحويل اموال اخرى تقدر بعشرات ماليين الدوالرات 

لتدفع كرواتب لموظفي حماس.
وبين وااله نيوز ان قطر تخش����ى  من ان اس����تمرار تحويل االموال  س����ينعكس في 
نهاية االمر ضدهم هكذا يقول مصدر "إسرائيلي" ،وحسب المصدر فقطر ستتحول 

من متبرعة إلعادة اعمار قطاع غزة لدولة تمول حماس وجناحها العسكري .
وأش����ارت الوثيقة إلى أن القطريين يبحثون عن طرق لتحويل االموال لغزة، وتدرس 
أس����لوب جديد لتحوي����ل االموال عبر حقائ����ب ونقدًا، كما تتط����رق الوثيقة  لقدرة 

"إسرائيل" في مراقبتها لألموال التي وصلت لمنظمات المقاومة.
وأوضحت الوثيقة، أن إلسرائيل قدرة محدودة  لإلشراف على االموال واآلن في قطر 

و"إسرائيل" يدرسون التداعيات السلبية  لتحويل االموال لحماس.
 وتابع الموقع ان الوثيقة بينت ان تحويل االموال تمت بشكل يغلب عليه المشاكل 
والقى انتقادات "إس����رائيلية" وفلسطينية من قبل السلطة الفلسطينية وهذا االمر 

يقوي االنطباع السلبي لدى قطر وكأنها تمول االرهاب وتعمل ضد دول أخرى.
وتطرقت الوثيقة للردود السلبية التي جاءت في اعقاب صور الحقائب التي تم بها 
إدخال األموال وخاصة من الشارع الفلسطيني في قطاع غزة والسلطة  الفلسطينية 
التي اثار غضبها على قطر بسبب التفاف قطر على العقوبات التي فرضها الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس ضد قطاع غزة .
وتابعت الوثيقة ان حقائب االموال اثارت  الغضب داخل "إسرائيل" ايضًا وتطرقت 
الوثيقة الس���تقالة وزير الحرب ليبرمان الذي قال بأن تحويل االموال القطرية  تم 
توزيعها ألس���ر الجرحى والش���هداء  الذين هاجموا الجنود اإلس���رائيليين على 

الحدود.

وقفة غاضبة أمام مقر »أونروا« بغزة
 ألصحاب البيوت المدمرة بعدوان 2014

وثيقة »إسرائيلية«: قطر 
تعيد النظر في تحويل 

األموال لرواتب موظفي غزة

غزة/ االستقالل:
دعت اللجنة المش���تركة لالجئي���ن في قطاع غزة 
أمس األحد، إدارة وكالة غوث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين "أونروا" بالتراجع ع���ن إجراءاتها 
األخيرة بح���ق الموظفين والالجئي���ن في أعقاب 
إعالن المفّوض العام بيير كرينبول انتهاء األزمة 

المالية للوكالة األممية.
وطالب���ت اللجن���ة المش���تركة ف���ي بي���ان وصل 
االستقالل نسخة منه، إدارة "أونروا" بالتراجع عن 
سياسة التس���ويف التي اتخذتها بحق موظفي 
الوكال���ة بعد وع���ودات كثيرة بتثبيتهم أس���وة 
بزمالئه���م في األعوام الس���ابقة، وإعادة موظفي 
الط���وارئ إلى وضعهم الس���ابق، وإلغ���اء قرارات 

الفصل، وق���رارات العقود الجزئية، وعودتهم إلى 
الدوام العادي نظًرا للحاجة الملحة لهم.

كما دعت إدارة "أونروا" في قطاع غزة ممثلة بمدير 
عملياتها ماتياس ش���مالي بإلغاء كافة اإلجراءات 
المتخذة س���ابًقا والت���ي كانت مرتبط���ة باألزمة 

المالية للوكالة.
وأّكدت على ض���رورة فتح ب���اب التوظيف لكافة 
الش���واغر في اإلدارات المختلفة، ورفع الحظر عن 
التوظيف، والعمل عل���ى التثبيت الفوري لجميع 
الش���واغر التعليمي���ة أصحاب قائم���ة التوظيف 

2017 بعد عاٍم ونصف من االنتظار.
وشددت اللجنة على أهمية أن تعود إدارة "أونروا" 
إلى التش���كيل الصفي الذكي ال���ذي كان متفقًا 

عليه س���ابًقا وهو 39.4 وتوفي���ر كل االحتياجات 
المترتب���ة عل���ى ذل���ك، وتعيين ح���راس وأذنة 
للمدارس لحمايتها من الس���رقات أو العبث بها، 
وإعادة مهندسي المواقع إلى وضعهم الطبيعي 
وإدراجه���م ضمن الموازنة العامة بداًل من العقود 

المرتبطة بالمشاريع.
كما طالبت بتوفير األموال الالزمة لتغطية العالج 
في المستش���فيات للمرض���ى المحولين وتوفير 
كافة أنواع األدوي���ة واألخصائيين في العيادات، 
وبزيادة مشاريع اإلغاثة الغذائية بما يتناسب مع 
الوضع االقتصادي الصعب، والتحذير من تحويل 

الكابونات إلى قسائم شرائية.
وعّبرت عن تخوفها من إع���ادة "أونروا" طرح فكرة 

ما يس���مي بالمواد اإلثرائية التي تش���ّوه الوعي 
الوطني لطالبنا تحت عنوان "الحيادية" مش���ّدًدا 
على ضرورة عدم المس���اس بالمنهاج الدراس���ي 

للطالب.
ودعت اللجنة المش���تركة لالجئين إدارة "أونروا" 
لالهتم���ام بصح���ة البيئة وزيادة عم���ال النظافة 
ورفض محاوالت تحويل هذا الجانب إلى البلديات 

المحّلية.
وأش���ارت إل���ى أن التكاتف الدول���ي الواضح إزاء 
االلت���زام بالقرارات الدولية للحف���اظ على "أونروا" 
واس���تدامة تقدي���م خدماته���ا رغ���م اإلجراءات 
األميركية القاس���ية "أوضحت بش���كل جلي، بأن 
المجتمع الدولي ق���ادر على مواجهة أية إجراءات 

تتعارض مع اإلجماع الدولي".
ووصفت اإلعالن عن تقليص العجز المالي لألونروا 
إل���ى 21 ملي���ون دوالر بع���د أن كان 446 مليون 
دوالر "يعد إنج���اًزا هاًما ورس���الة واضحة لإلدارة 

األميركية".
وأّك���دت اللجن���ة المش���تركة "أنه���ا تنظر بعين 
االهتمام إلى ض���رورة تطوير خدم���ات األونروا"، 
ُمطالب���ة وكال���ة الغوث بع���دم اإلق���دام على أي 
خطوات تمس خدمات الالجئين والمحافظة على 
الوكالة األممية كشاهد حّي على تهجير الشعب 
الفلسطيني من أرضه إلى أن يطبق القرار األممي 
194 بممارس���ة حق العودة لالجئين إلى ديارهم 

التي هجروا منها.

اللجنة المشتركة لالجئين تدعو »أونروا« للعودة عن إجراءاتها
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ربم����ا يكون هذا العنوان من المس����لمات لبعضهم، لكن����ه ما زال موضعا 
للتش����كيك من آخري����ن، فضال أن اإليم����ان بهذا المب����دأ يناقض الرؤية 

والعقيدة السياسية المصلحية للسلطة الفلسطينية.
بعد موجة التطبيع الصهيونية التي ش����هدتها بعض الدول الخليجية، 
شعرنا وكأن حجارة الدومينو تتدحرج بسرعة، وكأن هناك سباقا محموما 
على اس����تقبال القادة اإلسرائيليين، وإن كان ال يغيب عنا عمق العالقات 
القديم����ة »تحت الطاولة«، إال أن ظهورها العلني يؤثر على الوعي العربي، 
ورفع من أس����هم »الواقعيين« الذين يفترضون أن الكيان اإلس����رائيلي 
دولة »حقيقية«، ويجب التعامل معها »بواقعية« باعتبارها قوة عسكرية 
واقتصادية إلى آخر هذه المعزوفة المثبطة. وبناء عليه، يفترض بنا، نحن 
الفلس����طينيين والعرب، أن نس����لم بهذه الفرضية، خصوصا أن أكثر من 
سبعين عاما من االحتالل اإلسرائيلي مرت، ولم تتحرر فلسطين، فجاءت 
مش����كلة التطبيع العلني وبهرجة استقبال اإلس����رائيليين لتضفي لونًا 

واقعيا من ألوان الواقعية المفترضة.
ولكن الس����ؤال الذي أوجهه إلى هؤالء، لماذا يتبجح نتنياهو كلما تواصل 
مع دولة عربية، س����ّرًا أو علنًا، حول قضية مشتركة كإيران أو غيرها، ولماذا 

يح����اول االحتالل دائم����ا التواصل مع رياضيي����ن أو فنانيين من مختلف 
الدول، لزي����ارة هذه الدول »الواقعية« ويتكبد ماليي����ن الدوالرات، ولماذا 
يطالب الس����لطة الفلس����طينية باالعتراف »بإس����رائيل« دولة للش����عب 
اليهودي فقط، والجواب ببس����اطة أن »إسرائيل« التي استمرت سبعين 
عام����ا ما زال����ت دولة تش����عر بالتهديد. واأله����م أنها بحاج����ة دائما إلى 
االعتراف المتجدد بوجودها وبشرعيتها المشكوك فيها، على الرغم من 

اعتراف منظمة التحرير بوجودها منذ 25 وعشرين عاما.
وال أريد أن أدخ����ل في تفاصيل التاريخ المتعلق بمحادثات أوس����لو، وما 
جرته من ويالت على الش����عب الفلس����طيني، لكني أس����أل مجددا هؤالء 
»الواقعيي����ن«، لماذا لم يعت����رف ويطبق االحت����الل االتفاقيات الموقعة 
م����ع منظم����ة التحري����ر الفلس����طينية، ولماذا يس����رق األراض����ي ويطرد 
الفلسطينيين، ويهجرهم ويبني المس����توطنات، ولماذا يهين السلطة 
الفلس����طينية، ويدخ����ل إل����ى مناطقها، ويعتق����ل من يش����اء ويجبرها 
على التنس����يق األمني »طواعي����ة منها«، وصوال إلى أّن رئيس الس����لطة 
الفلس����طينية، محمود عب����اس، مجبر على الحصول على إذن إس����رائيلي 

ليسافر.

والجواب، ببساطة، أن اإلسرائيلي ال يشعر بالتهديد، فهو ليس ملزما )هو 
لم يفعل ذلك تاريخيا( بتطبيق واحترام اتفاقاته وتعهداته مع السلطة، 
ألن منطق القوة مفقود، بل مس����لوب ومحارب من الس����لطة، وصوال حتى 

لتفتيش حقائب الطالب عن سكين يحارب فيه االحتالل.
وأمام هذا الالمنطق باعتباره لم يحقق للفلس����طينيين شيئا، سوى مزيد 
من المهانة والخنوع وسرقة األرض والطرد وعدم عودة الالجئين ومحاربة 
الهوية الفلس����طينية، ليزداد الطين بلًة مع وصول ترامب، هناك منطق 
آخر له جمه����وره الفلس����طيني والعربي، يؤمن بمفه����وم المقاومة بكل 
أشكالها، وصوال إلى المسلحة منها، فعدم االعتراف والمواجهة الشعبية 
والثقافية في مناطق ال� 48، والضفة الغربية، والمس����لحة في قطاع غزة، 
وص����وال إلى االقتصادي����ة والقانونية الت����ي تقوم بها حرك����ة »مقاطعة 
االس����تثمارات« )بي دي أس( في العالم، تثبت على األقل أّن هذا الكيان 
محتل، وفاقد للش����رعية القانونية والوجودية، ويحافظ على ما تبقى من 
الهوية الفلسطينية أرضا وش����عبا ومقدسات إسالمية ومسيحية منها، 
ويضع����ف من منط����ق التطبي����ع الصهيوني العربي ويضع����ه في خانة 

الخيانة.

التاريخ المش����رف للنضال الفلسطيني منذ العام 1881، تاريخ أول وجود 
لمستوطنة إس����رائيلية، يثبت بالوقائع أن الشعب الفلسطيني لم يقبل 
بهذا الوجود على اإلطالق، بل وحاربه بكل اإلمكانيات المتوفرة لديه رغم 
كل الظروف الصعبة، وأن منطق العزة والكرامة واس����تعادة الحقوق عبر 
المقاوم����ة هو تاريخ منطقتنا التي تحررت من االس����تعمار األجنبي، وإن 
االستثناءات التي أدت بالمستعمر أن يعطي استقالال لدولة عبر االتفاق 
أدت إلى ترك هيمنة سياس����ية واقتصادية على تلك الدول، فكيف إذا 
كنا أمام معركة وجودية ال تقبل القس����مة على اثنين، وكيف إذا كنا أمام 
احتالل ال يفهم إال لغة القوة؟ فاالتفاقات والتعهدات هي لعبته التي لم 

تثمر للعرب والفلسطينيين إال مزيدا من سلب وضياع الحقوق. 
وأختم بما تحدث به القيادي في المقاومة الفلس����طينية، يحيى السنوار، 
في خطابه أخيرا في تأبين شهداء غزة السبعة بعد العملية االستخبارية 
الفاش����لة لالحتالل في القطاع، والهزيمة المدوية التي لحقت باالحتالل، 
إذ قال: »أيتها الس����لطة الفلس����طينية دعونا نقاتل االحتالل، فإن حررنا 
فلس����طين، فنحن وأنت����م الفائ����زون، وإن دمرنا االحتالل فس����وف تخلو 

الساحة لكم«، أسأل هل من مجيب؟

ملف االعتقال السياسي للفلسطينيين لدى أجهزة امن السلطة في الضفة الغربية من الملفات المسكوت 
عنها بحجة الوحدة الوطنية والمصلحة العامة, وإفساح المجال إلنجاح جهود المصالحة, وبما أننا في خضم 
الحديث عن المصالحة الفلسطينية والحوارات التي تجري اآلن في القاهرة برعاية األشقاء المصريين, فإننا 
نطرح سؤاال يراودنا ويراود كل مواطن فلسطيني حر وشريف, كيف يمكن ان نبني على المصالحة بناء صلبا 
ومتينا في ظل سياسة االعتقال التي تمارسها السلطة الفلسطينية ضد مواطنين ومواطنات فلسطينيات 
تم الزج بهم داخل المعتقالت الفلس���طينية بحجة مناهضة االحت���الل الصهيوني, أو التخطيط لعمليات 
فدائية, أو التحريض على العنف, أو حتى تقديم مساعدات مادية ألسر الشهداء أو الجرحى أو األسرى, وال 
أدري متى أصبحت هذه األفعال الوطنية جرائم يعاقب عليها قانون الس���لطة المعوج, إنها يا سادة أوسمة 
شرف يجب ان تكافئوا من يقوم بمثل هذه األفعال الوطنية, ألنه يدرك واجباته تجاه وطنه وشعبه, ويقوم 

بهذا من باب الشعور بالمسؤولية .  
الغريب والعجيب ان هناك عش���رات القرارات التي صدرت عن مؤسس���ات منظمة التحرير الفلسطينية 
واللجنة المركزية للمنظمة وحركة فتح ولجنتها المركزية والمجلس الوطني كلها ألزمت الس���لطة بوقف 
كل أشكال التنسيق األمني مع االحتالل, لكن أجهزة امن السلطة في الضفة ال يعنيها كل هذه القرارات 
وتعتبرها مجرد حبر  على ورق, فتقوم بالتنسيق األمني مع االحتالل بكل أشكاله من اعتقال للفلسطينيين 
والفلس���طينيات مرورا بتس���ليم المطلوبين لالحتالل, مرورا بتقديم المعلومات االس���تخبارية له, وصوال 
لتصليح البناش���ر وتسليم المستوطنين والجنود الصهاينة الذين يخترقون المدن والقرى الفلسطينية 
الرتكاب مجازر ضد أهلنا في الضفة, يتم تسليمهم لالحتالل معززين مكرمين دون ان يمسهم احد بسوء, 
ألنه سيدفع ثمن ذلك بسحب بطاقة إل »vip« فورا, وهى بالنسبة لهم مقدسة وال يمكن التفريط بها بأي 

حال من األحوال مهما كان الثمن.
ال ادري في مصلحة من يمكن ان يصب اعتقال السيدة سهى جبارة منذ أكثر من شهر في معتقالت السلطة 
بالضفة وهى س���يدة لديها أسرة وأطفال وجريمتها التي وجهت إليها من امن السلطة أنها قامت بإيصال 
مساعدات مالية لعائالت األسرى, يا لها من جريمة يعاقب عليها أمثال هؤالء, ثم الشاب ليث جاسر رداد يتم 
اعتقاله في طولكرم وهو ابن األس���ير جاسر رداد المحكوم في سجون االحتالل مدى الحياة, هكذا يفجعون 
قلب أمه وأس���رته, والشاب لؤي األشقر أس���ير محرر من سجون االحتالل وهو جريح يعاني من إصابة صعبة 
لكنهم غيبوه في الزنازين, والش���اب محمد س���الم وصامد سالم وعبد الس���تار سالم معتقلون لدى السلطة 
منذ تس���عة أشهر وقد هددوا ببدء اإلضراب المفتوح عن الطعام, وكل هؤالء وغيرهم لم يسمع عنهم احد, 
ولم تتحرك مؤسسات حقوق اإلنس���ان للدفاع عنهم, وال يعرف مصيرهم, والى متى يمكن ان يمكثوا في 

سجون السلطة. 
المأساة لم تتوقف عند هذا الحد فأجهزة امن السلطة تستخدم أسلوب التعذيب القاسي بحق المعتقلين 
األبط���ال الذين يدفعون ثمن انتمائهم لهذه األرض ودفاعهم عنها, وبدال من ان تكافئهم الس���لطة على 
أفعالهم الوطنية وتقوم بحمايتهم من االحتالل, تعتقلهم وتزج بهم في س���جونها وتعرضهم لالعتقال 
لدى االحتالل الصهيوني الذي يقوم باعتقال الفلسطينيين عقب اإلفراج عنهم من سجون السلطة بعد ان 
تكون قد توفرت لديه معلومات عن التهم المنس���وبة إليهم بفضل التنسيق األمني, والنتيجة المأساوية 
يصبح الفلس���طيني يخرج من س���جن ليدخل آخر فهذه سياسة الغرض منها كس���ر إرادة الفلسطينيين, 
ولألس���ف فالمؤسسات الحقوقية واإلنس���انية المنتشرة في أراضينا الفلس���طينية بكثافة, تخشى مجرد 
مساءلة الس���لطة عن هذه االنتهاكات لحقوق اإلنسان, وتخشى أن تتابع ملف االعتقال السياسي لألسرى 
الفلس���طينيين في سجون الس���لطة خوفا من تقويض نش���اطهم والتأثير عليهم, وكأن هذه المنظمات 

الحقوقية وجدت لتصمت وتتأمل وتنتظر. 
  يجب طرق الباب والحديث عن المس���كوت عنه, فالصمت جريمة, والتخاذل عن نصرة إخوانكم في سجون 
الس���لطة جريمة, فإذا أردتم مصالحة حقيقية فيجب ان تنقوا األجواء من هذه الخطايا, أوقفوا التنس���يق 
األمني, واالعتقال السياسي, والتعذيب والقهر, أفرجوا عن سهى جبارة وإخوانها وإال فإن العار سيالحقكم 

إلى األبد. 

المسكوت عنه 

أحمد الصباهي لماذا نؤمن بالمقاومة الفلسطينية؟

رأي
كان خبر وجود غرفة عمليات مش���تركة لثالثة عشر فصياًل 
فلس���طينيًا، قامت بشكل منسق بترتيبات الدفاع عن قطاع 
غزة وض���رب المواقع اإلس���رائيلية، بعد محاول���ة االختراق 
اإلس���رائيلي ش���رق خان يونس، خبرًا يبعث على االرتياح.. 
ن المقاومة )كتائب القس���ام( من إحباط العملية  فمن تمكُّ
األمنية اإلس���رائيلية، وقت���ل ضابط إس���رائيلي وجرح آخر 
جروحًا خطيرة.. إلى الرد المنس���ق ف���ي اليوم التالي بإطالق 
أكثر من أربعمائة صاروخ، ثم التوقف المنس���ق بعد تكبيد 
الصهاينة خس���ائر كبيرة نس���بيًا.. إلى األزمة السياس���ية 
اإلس���رائيلية التي أدت الستقالة ليبرمان؛ وظهور المقاومة 
ككاس���ب لهذه الجولة )بالرغم من خس���ائرها( الناتجة عن 

الفرق الهائل في مستوى التسليح لدى الطرفين.
ويأتي تنس���يق ه���ذا العمل المقاوم إث���ر تجربة رائدة هي 
تجربة مس���يرات الع���ودة، وهي تجربة أثبت���ت نجاحها، وما 
زال���ت تتفاعل وتتطور وتؤتي ثماره���ا. غير أن أبرز معالمها 
هي حالتها الشعبية الواسعة التي توحدت إلنجازها القوى 
الفلسطينية؛ التي تؤمن بحق العودة وتسعى لكسر الحصار 
عن قطاع غزة. وكٌل من تجربتي العمل المقاوم المس���لح من 
خالل غرفة العمليات المش���تركة والعم���ل المقاوم المدني 
من خالل مس���يرات العودة؛ ُيحسبان من أبرز إنجازات شعبنا 
مان كدالئ���ل واضحة على تطور الوعي  ف���ي قطاع غزة، وُيقدَّ
الوطني، واالرتقاء العملي في الشعور بالمسؤولية، وااللتقاء 
على المش���ترك، وتطويره وتوسيعه. ولئن تمكنت مسيرات 
العودة من إحداث ش���رخ في حصار غ���زة، واضطرار األطراف 
المعنية لتخفيف الحصار، فإن غرفة العمليات المش���تركة 
أعطت رسالة للصهاينة باألثمان الباهظة التي سيدفعونها 
إن حاولوا المس���اس بغزة، وبأنهم لم يع���ودوا قادرين على 

فرض شروط المعادلة في الصراع مع قوى المقاومة.
الرس���الة األخرى التي حملتها هذه التطورات، هي تزايد حالة 
اإلجماع الوطني ضّد مس���ار التسوية الحالي، وضّد خط أوسلو؛ 
بعد أن ثبت فش���له، وبعد أن ضرب به العدو الصهيوني عرض 
 في تهويد القدس وباقي الضفة الغربية، 

َ
الحائط، وبعد أن َوَلغ

باإلضافة إلى حصار غزة. وهي رسالة يجب أن تصل إلى قيادة 
فتح التي هي قيادة منظمة التحرير وقيادة السلطة، بضرورة 
التوقف عن هذا المس���ار، وعمل وقف���ة مراجعة حقيقية، يتم 
فيها توحيد الموقف الفلس���طيني باتجاه التمسك بالثوابت 
ورفض التنازالت، ودعم خط المقاومة؛ ووقف التنسيق األمني 
في الضفة مع االحتالل اإلسرائيلي، والتوقف عن مالحقة قوى 

المقاومة ومجاهديها.
م���ن ناحي���ة ثالثة، ف���إن المش���روع الوطني الفلس���طيني 
يعاني أزمة هائلة، س���واء على مس���توى القي���ادة، أم على 
مستوى المؤسس���ات التمثيلية، وخصوصًا منظمة التحرير 
الفلس���طينية، لضعف أو تق���ادم أو اضمح���الل أجهزتها 

ومجالسها ودوائرها، أم على مستوى االجتماع على البرنامج 
الوطن���ي واألولوي���ات الوطنية في إدارة الص���راع مع العدو 
الصهيوني. وهذه األزمة ستظل قائمة ما دام هناك طرف 
صرٌّ على مسارات تجاوزها  ُمهيمٌن على هذه المؤسسات، ومُّ
معظم الش���عب الفلسطيني، ويرفض الدخول في شراكات 
حقيقي���ة، ويحتمي بالبيئة اإلقليمية أو الدولية التي تدعم 
بقاءه واس���تمراره، وتعارض عودة خ���ط المقاومة، أو الدور 

الفاعل للتيار اإلسالمي في القرار السياسي الفلسطيني.
لق���د تزايد في ه���ذا الع���ام الوعي الجمعي الفلس���طيني 
بخطورة الس���لوك االنفرادي لمحمود عب���اس وقيادة فتح، 
ف���ي إدارة المنظمة والس���لطة الفلس���طينية، وفي طريقة 
مواجهة التحدي���ات، وخصوصًا ما يعرف ب�”صفقة القرن” 
واستتباعاتها، والسلوك االستيطاني التهويدي العدواني 
الصهيوني. كم���ا تزايدت االعتراضات عل���ى إصرار عباس 
على االس���تمرار بعقوباته على قطاع غزة، والتنسيق األمني 
مع العدو. وقد أدى ذلك كله إلى مقاطعة أهم وأبرز ش���ركاء 
فتح ف���ي منظمة التحري���ر الجتماعات المجل���س المركزي 
الفلس���طيني، فقاطعته الجبهة الش���عبية، ث���م قاطعته 
الجبه���ة الديموقراطي���ة، والمبادرة الوطني���ة… لتجد فتح 
نفس���ها ش���به معزولة عن القوى الفلسطينية الفاعلة على 
األرض، مع مالحظة عدم مشاركة حماس والجهاد اإلسالمي 
أص���اًل في المجلس المركزي. ث���م إن إصرار قيادة فتح على 
عق���د المجلس الوطني ف���ي رام الله تح���ت االحتالل، كان 
ضربة أخرى للتوافقات الفلس���طينية ولمس���ار المصالحة 

الفلسطينية المفترضة.
إن الرسالة التي يجب أن تصل إلى عباس وقيادة فتح، وقد 
وصلت إلى هذه الدرجة من العزلة، أن اإلصرار على الهيمنة 
وسياس���ة التفرد، وبما يعاكس التيار الشعبي الغالب في 
الساحة الفلسطينية، سيتسبب بمزيد من العزلة والخسائر 
لفتح، فضاًل عن اس���تمرار معاناة المؤسس���ات الرس���مية 

الفلسطينية.
وحتى نكون عمليين، وبعيدًا عن النزاع على مقاعد المنظمة 
والس���لطة، وبعيدًا عن أي ُأط���ر تمثيلية بديل���ة، وحتى ال 
تس���تخدم قيادة فتح فزاعة “الش���رعية” )بالرغم من أنها 
أفرغت هذه “الش���رعية” من محتواها ش���عبيًا ومؤسسيًا(، 
فإن على قوى المقاومة والرافضة لمس���ار أوس���لو أن تدعم 
وُتَطور حالة النجاح التي حدثت في مس���يرات العودة وفي 
غرفة العمليات المش���تركة، باتجاه تفعيل الخط المقاوم، 
وتطوي���ر إمكاناته وطاقاته، وتنس���يق العمل بين قواه، بما 
يزيد تأثيره على الساحة الفلسطينية، ويوقف التدهور في 

مسار القضية الفلسطينية.
وم���ا دامت قيادة فتح على غير عجل���ة من أمرها في إصالح 
منظم���ة التحري���ر، أو في إنق���اذ برنامج المصالح���ة، أو في 

إنهاء احتكارها للقرار السياس���ي الفلسطيني، وال التوقف 
عن االبتزاز بالمال السياس���ي، وال إنهاء التنس���يق األمني 
م���ع العدو، وال حتى رفع العقوبات ع���ن قطاع غزة، فإن على 
ق���وى المقاومة أال تجلس في مقاع���د االنتظار، وإنما عليها 
أن تمضي باتجاه تش���كيل جبهة موح���دة داعمة للمقاومة 
الفلس���طينية. ولعلها تس���تفيد في ذلك من تجربتها في 
تحالف الفصائل العش���ر، وتحاول البناء عل���ى إيجابياتها 

وتالفي سلبياتها.
إن هن���اك الكثير مما يمك���ن عمله، دون االرته���ان لحالة 
الشلل المؤسس���ي، ودون التوقف عن العمل بانتظار نزول 
أبو مازن عن “الش���جرة”. ومن أمثلة الخط���وط التي يمكن 

العمل عليها:
– تفعيل مس���يرات العودة في القط���اع، ونقل التجربة إلى 

نقاط احتكاك أخرى مع العدو.
– مراكم���ة عناصر الق���وة لدى العمل المق���اوم في القطاع، 
وحينما أمكن، وتنس���يق فعالياته، وتبادل الخبرة، وتطوير 

األداء، واستخدام الطاقات بأفضل الطرق.
– التوافق على رفض التنس���يق األمني مع العدو، والسعي 

لتحقيق إجماع وطني باتجاه إيقافه.
– اس���تمرار العمل على رفع الحصار ع���ن قطاع غزة، ووقف 

العقوبات التي فرضها عباس عليها.
– الحفاظ عل���ى الثوابت الفلس���طينية، ومواجهة “صفقة 
القرن”، وإفش���ال أي مشاريع تسوية تستهدف االنتقاص 

من حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته.
– تفعي���ل البيئ���ة الش���عبية، وتوحي���د الرم���وز والق���وى 
الفلس���طينية باتج���اه تقوية الش���راكة الوطني���ة، وإنهاء 
االنقس���ام، وإصالح النظام السياس���ي الفلسطيني، وعمل 
برنام���ج وطن���ي يتجاوز مرحلة أوس���لو، ويح���دد األولويات 
ويحاف���ظ على الثواب���ت، ويعزز البيئة العربية اإلس���المية 

والدولية الداعمة للقضية.
– إطالق الحريات، واحترام حقوق اإلنسان.

– تفعي���ل العم���ل الش���عبي الفلس���طيني، وفت���ح كافة 
االتح���ادات والنقابات الفلس���طينية في الداخ���ل والخارج، 
الس���تيعاب كافة طاقات وإمكانات الش���عب الفلسطيني 
وكاف���ة اتجاهاتهم، في بيئ���ة ديمقراطية حرة، والتنافس 
 في 

ٌّ
اء في داخلها في خدمة الش���عب الفلسطيني، كل الَبنَّ

مجال اختصاصه.
– تفعيل دور فلسطينيي الخارج، وكافة األنشطة المتعلقة 

بحق العودة، والحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية.
وأخيرًا، فإن الفعل اإليجابي على األرض يجب أن يستمر وأن 
يتسع، باتجاه إيجاد أجواء مناس���بة وفعالة إلصالح النظام 
السياسي الفلس���طيني، وإنهاء ظاهرة االحتكار السياسي، 

والتقدم في مشروع التحرير.

قال: نحو جبهة موحدة.. لدعم المقاومة الفلسطينية 
د.محسن صالح
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رام الله/ االستقالل
استحوذ التأمين اإلسالمي "التعاوني"، على 
حضور متنام محليًا وعالميًا، من هنا لم يكن 
غريبا لربما انضمام ش���ركة تأمين إس���المية 

الى سوق التأمين في فلسطين.
وكما هو جلي من تس���ميته، ف���إن التأمين 
اإلس���المي، يراع���ي تطبي���ق قي���م وأحكام 
الشريعة اإلسالمية الغراء في كافة معامالت 
وأعم���ال الش���ركة المختصة به���ذا المجال، 
بهدف تحقي���ق روح التعاون والتمكين بين 

أفراد المجتمع.
ويع���رف رئيس هيئة الرقابة الش���رعية في 
شركة "تمكين الفلس���طينية للتأمين" أ. د. 
حس���ام الدين عفانة، التأمين اإلسالمي على 
أنه أحد صور المعامالت المالية المستحدثة 
في العصر الحالي، ويقوم على أسس ومبادئ 
ترس���يخ قيم التع���اون ومواجه���ة األخطار، 
وتحمل آثاره���ا المادية واألضرار التي تلحق 

ن لهم أو ممتلكاتهم. بالمؤمَّ

وتعود بدايات التأمين اإلس���المي إلى العام 
1979، حي���ث انطل���ق نش���اط أول ش���ركة 
مختصة به في الس���ودان، لتنتش���ر بعدها 
شركات التأمين اإلسالمي عالميا، حتى وصل 
عددها إلى ما يزيد عن 308 شركات منتشرة 

في بلدان كثيرة مثل بريطانيا وسويسرا.
ويش���ير عفانة، إلى أن نسبة النمو في سوق 
التأمين اإلسالمي ، تتراوح ما بين 20-25% 

سنويا، مقابل 6-%7 للتأمين التجاري.
وال أدل عل���ى تنام���ي االقبال عل���ى التأمين 
اإلس���المي، من بل���وغ اجمالي أقس���اطه 10 
ملي���ارات دوالر العام 2010، مقابل 15 مليارا 
الع���ام 2015، ليصل إلى نحو 20 مليار دوالر 

نهاية 2017.
ويمثل وجود هيئة رقابة شرعية، أحد الركائز 
األساسية ألي شركة تأمين إسالمية، وهذه 
الهيئة تتولى مراقبة جميع أعمال الش���ركة، 
وتطل���ع على كاف���ة عقوده���ا ووثائقها، مع 
التأك���د من توافقه���ا مع أحكام الش���ريعة 

االسالمية، بصورة تبعد الشركة عن أي أعمال 
يشوبها الربا والغرر والجهالة.

وتبعا لعفانة، يمتاز التأمين اإلس���المي عن 
نظيره التجاري، بوجود حسابين "صندوقين" 
يخ���ص  أحدهم���ا  للش���ركة،  منفصلي���ن 
المساهمين، وهو يضم رأس المال المدفوع 
م���ن قبل المس���اهمين، بينم���ا اآلخر يخص 
المشتركين "المس���تأمنين" أي حملة وثائق 
التأمين، حي���ث يتم فيه تجميع األقس���اط 
التأمينية التي دفعت من قبل المشتركين، 
مقاب���ل حصولهم عل���ى خدم���ات التأمين، 
ويجري تعويضه���م منه في حال تعرضهم 

لحادث.
وتتول���ى الش���ركة ادارة المحفظة التأمينية 
وفق���ا لمعايير التأمين االس���المي، وتحصل 
لق���اء هذه العملية على أجر معلوم يؤخذ من 
األقس���اط التأمينية، وتس���مى هذه العالقة 
الوكالة بأجر، بالتالي يحتس���ب صافي قيمة 
صن���دوق المش���تركين بإجمالي األقس���اط 

التأمينية، مطروح���ا منها التعويضات التي 
دفعت للمش���تركين، الذين اس���تحق لهم 
التعوي���ض، أو أي مصاريف أخرى، مثل مبلغ 
أجر الوكال���ة المدفوع للش���ركة، ومصاريف 

اعادة التأمين.
وبموازاة ذلك، تعمل الش���ركة على استثمار 
الفائض في صندوق المش���تركين بأسلوب 

شركة المضاربة في الفقه اإلسالمي.
كم���ا يوض���ح عفان���ة، أن أحد الف���وارق بين 
التأمين اإلس���المي والتجاري، يتمثل في أن 
المس���تأمنين في شركات التأمين اإلسالمي 
ُيع���دون ش���ركاء، م���ا يعطيه���م الحق في 
الحصول عل���ى األرباح الناتج���ة من عمليات 

استثمار أموالهم.
وعلى خالف شركات التأمين التجارية، التي 
تقوم أساسا على الربح وتحديدا للمساهمين، 
فإنه إذا ما حقق صندوق المشتركين فائضا 
ماليا، فإنه يكون من حق المستأمنين فقط، 
بالتالي يتم توزيعه فيما بينهم حس���ب ما 

تقرره هيئة الرقابة الشرعية للشركة.
وف����ي نظرة للس����وق الفلس����طينية، يرى 
عفانة، أن "ش����ركة تمكي����ن" جاءت برؤية 
إسالمية، لتكون ثاني شركة في التأمين 
اإلسالمي، مبينا أنها تقوم على استلهام 
قي����م اإلس����الم الحني����ف ف����ي تمكي����ن 
المجتمع، وتوفير مظل����ة حماية تأمينية 
تحافظ على الثروة القومية الفلسطينية، 
في قالب من الحداث����ة واالبتكار، وتطويع 
وس����ائل التكنولوجيا الحديث����ة تحقيقًا 

لهذه الرؤية.
التأمين  ويضي���ف: رغ���م حداث���ة دخ���ول 
اإلسالمي إلى فلس���طين، إال أنه يشهد نموًا 
متزاي���دًا في الس���وق، فقد بلغ���ت حصته 
السوقية %20 من سوق التأمين، وال شك أن 
دخول التأمين اإلسالمي إلى فلسطين يعزز 
التنافس���ية في قطاع التأمي���ن، األمر الذي 
س���يعود إيجابا على الوطن والمواطن وعلى 

االقتصاد الفلسطيني.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت ش���ركة الوطنية موبايل، إحدى 
 )Ooredoo( مجموع���ة  ش���ركات 
العالمية، أن الثالثاء المقبل سيشهد 
التجارية مع شركتها  توحيد عالمتها 
األم لتحم���ل الش���ركة اعتبارًا من ذلك 

اليوم اسم )Ooredoo فلسطين(.
العالم���ة  توحي���د  عملي���ة  وتأت���ي 
التجارية للوطنية موبايل مع مجموعة 
)Ooredoo( تتويًج���ا لعملية التحول 
اإلستراتيجي وللنجاحات الكبيرة التي 
أبرزها إطالق  الش���ركة وكان  حققتها 
أعمال الش���ركة تجارًيا ف���ي قطاع غزة 
نهاية العام الماضي ، وإطالق خدمات 
الجيل الثالث في الضفة الغربية مطلع 

هذا العام.
وتعقيًب���ا على إع���الن موع���د توحيد 
العالمة التجارية للوطنية موبايل قال 
رئيس���ها التنفيذي د. ضرغام مرعي: 
"يغمرنا شعور كبير بالفرح والفخر ألننا 
نقف اليوم على أعتاب توحيد العالمة 
التجارية للوطنية موبايل مع شركتها 
األم )مجموع���ة Ooredoo العالمية(، 
 Ooredoo( لتحم���ل ش���ركتنا اس���م
فلس���طين(، ونفتخر أيًض���ا بأن يزين 

عل���م فلس���طين خارطة ال���دول التي 
 )Ooredoo( تعم���ل فيها مجموع���ة
العالمية، وسعيدون أن نتوج نجاحاتنا 
بتبني هذه  المتتالية مع مش���تركينا 
العالم���ة التجارية الرائ���دة في قطاع 

االتصاالت على مستوى العالم".
وق���ال ")الوطنية موباي���ل( وهي على 
وش���ك أن تحم���ل عالمته���ا التجارية 

الجدي���دة تمكنت من تحقي���ق أرباح 
صافية للربع الثاني على التوالي، وهو 
ما جاء متزامنا أيًضا مع زيادة عالية في 
بالخير  قاعدة مش���تركيها، مما يبشر 

القادم".
يذك���ر ان )Ooredoo( ه���ي ش���ركة 
اتص���االت عالمي���ة تعمل ف���ي أكثر 
م���ن 12 دول���ة في الش���رق األوس���ط 

وش���مال أفريقيا وجنوب ش���رق آسيا 
وتعد ش���ركة رائدة ف���ي توفير تجربة 
اس���تخدام بيان���ات ممي���زة من خالل 
محتوى واس���ع وخدم���ات متطورة عبر 
والمتنقلة  الثابتة  المتطورة  شبكاتها 
للبيانات، فيما بلغت قاعدة عمالء هذه 
الش���ركة في 31 ديسمبر 2017، أكثر 

من 130 مليون مشترك.

 »Ooredoo« الوطنية موبايل« توحد عالمتها التجارية مع شركتها األم«

رام الله/ االستقالل:
أظهرت معطيات إحصائية حديثة، أن %16.8 من الفلس���طينيين 

في الضفة الغربية وقطاع غزة يعيشون في فقر مدقع.
وجاء في تقرير عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس���طيني، أن نسبة 
الفق���ر المدقع ف���ي الضفة الغربية حتى الع���ام الماضي 2017، بلغ 

.5.8%
ف���ي المقابل، أظهر التقري���ر أن الفقر المدقع في قط���اع غزة، يبلغ 

%33.7 من إجمالي عدد سكان القطاع.
وخط الفقر المدقع، هو الخط الذي تس���تهلك فيه األس���رة الواحدة 
المؤلفة م���ن 5 أفراد )الوالدان وثالثة أبناء(، نحو 1.9 ش���يكل للفرد 

الواحد يوميا.
بينما تبلغ نس���بة خط الفقر الوطني في فلس���طين ككل، 29.2%، 
وهي أن تعيش أسرة مؤلفة من 5 أفراد على 2.4 شيكل يوميا للفرد 

الواحد.
وتتكون نسبة الفقر الوطني بواقع %13.9 في الضفة الغربية، و53% 

في قطاع غزة، وفق أرقام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
وخالل الفترة بي���ن عامي 2011 و2017، ارتفعت نس���بة خط الفقر 
الوطني ب� %13.6 بينما ارتفعت نسبة خط الفقر المدقع خالل نفس 

الفترة 12.7%.
وارتفع���ت نس���بة الفقر الوطني في قطاع غزة م���ن %38.9 في عام 
2011 لتستقر عند %53 في نهاية 2017، بسبب استمرار الحصار 

اإلسرائيلي وحربين شهدهما منذ 2011.

16.8 بالمئة من الفلسطينيين 
يعيشون في فقر مدقع

»التأمين اإلسالمي« يسجل نموًا مطردًا وحضورًا منقطع النظير

االستقالل/ وكاالت:
واصلت العم���الت الرقمية سلس���لة النزيف 
والخسائر الحادة وعمقت خسائرها األسبوعية 

المجمعة لتصل إلى 44.3 مليار دوالر.
واس���تحوذت العمل���ة الرقمي���ة األكثر قوة 
"بيتكوين" على نصف الخس���ائر ب� 22 مليار 
دوالر، حي���ث هبطت قيمتها الس���وقية من 
97.40 مليار دوالر في تعامالت يوم الجمعة 
الماضي لتسجل نحو 75.48 مليار دوالر في 

تعامالت متأخرة من يوم الخميس.
وخس���رت عملة "ريبل" نح���و 2.4 مليار دوالر، 
بعدم���ا انخفضت من 19 مليار دوالر إلى نحو 

16.60 مليار دوالر.
وانخفضت القيمة السوقية اإلجمالية لعملة 
"إثيريوم" لتخس���ر نحو 5.74 مليارات دوالر 
بعدما هوت من مس���توى 18.42 مليار دوالر 

إلى نحو 12.68 مليار دوالر.
في حين خسرت عملة "بيتكوين كاش" نحو 
3.41 مليارات دوالر، إذ تراجعت من مستوى 

7.09 مليارات إلى نحو 3.41 مليارات دوالر.
وخس���رت عملة "س���تيلر" نح���و 1.17 مليار 
دوالر، خالل أسبوع، حيث انخفضت من 4.64 

مليارات إلى مستوى 3.47 مليارات دوالر.
وهبطت "إي أو إس" إلى 3.25 مليارات دوالر، 

من 4.15 مليار لتخس���ر نحو 0.9 مليار دوالر 
في أس���بوع. على صعيد التداوالت، تراجعت 
عملة "بيتكوين" نح���و 3.53 في المئة خالل 
تعام���الت الخميس، لتبلغ مس���توى 4394 
دوالر، بتداوالت بلغت قيمتها 4.90 مليارات 
دوالر، في حين هبطت نحو 22.48 في المئة 

خالل تعامالت األسبوع.
وهبطت عملة "ريب���ل" بنحو 5.58 في المئة، 
خالل تعام���الت الخميس لتبل���غ 0.41730 
دوالر، بت���داوالت بلغ���ت قيمته���ا 728.36 
مليون دوالر، في حي���ن تراجعت 12.52 في 

المئة خالل تعامالت األسبوع.

العمالت الرقمية تواصل النزيف..
 44 مليــار دوالر فــي أسبــوع

االستقالل/ وكاالت:
بلغ حجم التجارة بين إيران وروسيا خالل النصف األول من )2018( 945 مليون دوالر، وفقا لما 

ذكره موقع )اقتصاد أون الين( اإلخباري أمس.
وتوضح األرقام زيادة قدرها 28.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وصّدرت روسيا إلى إيران سلعًا بقيمة 629 مليون دوالر خالل فترة الستة أشهر.
وكانت السلع المستوردة الرئيسية من روسيا عبارة عن منتجات زراعية، وآالت ومعدات نقل، 
ومنتجات خش���ب وورق، ومعادن، ومنتجات معدني���ة، ومواد كيميائية. في حين بلغت قيمة 
صادرات إيران إلى جارتها الشمالية 316 مليون دوالر، وشملت بشكل رئيسي منتجات زراعية 

وغذائية ومعادن ومنتجات معدنية ومواد كيميائية وأنواع مختلفة من اآلالت.

تجارة إيران مع روسيا تصل 
إلى 945 مليون دوالر خالل 

النصف األول من 2018

االثنين 18 ربيع األول 1440 هــ 26 نوفمبر 2018 م

االستقالل/ وكاالت:
طال����ب 30 عضوًا في مجل����س النواب 
األردن����ي، حكوم����ة بالده����م بإع����ادة 
العالقات الدبلوماس����ية م����ع قطر بعد 
تخفيضها على خلفية األزمة الخليجية 

العام الماضي.
جاء ذلك ف����ي مذكرة وقعه����ا النواب 
ووجهوها إلى رئاسة مجلسهم لتقوم 

بدورها بمخاطبة الحكومة.
وطالبت المذكرة بإعادة السفير األردني 
إلى الدوحة ليع����ود نظيره القطري إلى 
عمان وتع����ود العالقات إل����ى ما كانت 

عليه قبل األزمة.
وق����ال النائ����ب مصلح الطراون����ة، أحد 
الموقعي����ن على المذكرة، لوكالة األنباء 
األلماني����ة )د. ب. أ( أم����س األحد: "من 
واج����ب األردن تقريب وجه����ات النظر 
بي����ن األش����قاء ف����ي دول الخلي����ج في 

األزمة".
وأشاد الطراونة ب�"الدعم السخي" الذي 
قدمت����ه قطر ل����أردن ويمث����ل معاني 

العروبة والوقوف إلى جانب األشقاء.
وف����ي أعق����اب احتجاج����ات ش����عبية 
ش����هدتها المملكة في ش����هر تموز/

لق����رارات  رفض����ا  الماض����ي  يولي����و 
اقتصادي����ة، أعلنت قط����ر تقديم دعم 
لأردن بقيم����ة 500 مليون دوالر عبارة 
عن استثمارات في مشروعات سياحية 
ل����وزارة  بيان  بحس����ب  وبن����ى تحتية، 

الخارجية القطرية آنذاك.
وجاء ه����ذا الدع����م بالتزام����ن مع دعم 

الس����عودية واإلم����ارات  قدمت����ه دول 
والكويت إلى المملكة.

الماض����ي،  الع����ام  ق����رر  األردن  وكان 
التمثي����ل  مس����توى  تخفي����ض 
الدبلوماس����ي مع قط����ر، وإغالق مكتب 
فضائية الجزيرة في عّمان، على خلفية 

ما ُتعرف ب�"األزمة الخليجية".

وقطعت السعودية واإلمارات والبحرين 
ومصر، منذ الخامس من حزيران/يونيو 
2017، عالقاته����ا مع قط����ر، ثم فرضت 
بدعوى  عقابي����ة"،  "إج����راءات  عليه����ا 
دعمها لإلرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، 
وتته����م الرباعي بالس����عي إلى فرض 

الوصاية على قرارها الوطني.

نواب أردنيون يطالبون بإعادة العالقات الدبلوماسية مع قطر

االستقالل/ وكاالت:
أدان���ت الجزائر أمس األحد بق���وة ما وصفته باالغتي���ال المريع للصحفي 
الس���عودي جمال خاش���قجي مطل���ع الش���هر الماضي بقنصلي���ة بالده 

باسطنبول. 
جاء ذلك في تصريح لبن علي الش���ريف الناطق باس���م الخارجية نشرته 
وكالة األنباء الجزائرية الرس���مية، ويعد أول تعليق رسمي للسلطات على 

الحادثة. 
وحس���ب البيان فإن »الجزائر تدين بقوة االغتيال المريع الذي استهدف 

المواطن السعودي )جمال خاشقجي(«. 
ويعد هذا الموقف األول من نوعه من الس���لطات الجزائرية بش���ان قضية 
اغتيال »خاش���قجي« بقنصلية بالده باسطنبول التركية بعد دخوله إليها 

في الثاني من أكتوبر تشرين األول الماضي. 
وتزامن تعليق الخارجية الجزائرية على الحادثة مع نش���ر معلومات شبه 
رس���مية عن زيارة مرتقبة لولي العهد الس���عودي محمد بن س���لمان إلى 

الجزائر مطلع ديسمبر/ كانون االول القادم في إطار جولة عربية. 
وخل���ف اإلعالن عن ه���ذه الزيارة جدال ف���ي الجزائر خاصة في ش���بكات 
التواصل االجتماعي حيث أطلق ناش���طون حمالت لمعارضة قدومه، فيما 
صرح عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم وهي اكبر حزب إسالمي 

في البالد السبت أن الزيارة »ال تخدم صورة الجزائرعربيًا ودوليًا«.
وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، 
إذ أعلن���ت المملك���ة، في 20 أكتوبر/تش���رين األول الماض���ي، مقتله في 

قنصلية بالده في إسطنبول، بعد 18 يومًا من اإلنكار.

الجزائر تدين بقوة
 »االغتيال المريع« لخاشقجي

الخرطوم/ االستقالل:
ق���ال وزير الدفاع الس���وداني عوض بن عوف أم���س األحد، إن 
الخرطوم والقاهرة اتفقتا على »تش���كيل قوات مشتركة قريبًا 
لمكافحة اإلرهاب والجرائم العابرة وتس���يير دوريات مشتركة 
عل���ى الحدود«. جاء ذلك خالل مباحث���ات بين بن عوف ونظيره 
المص���ري محمد زكي في الخرطوم، حس���ب تصريحات لرئيس 
األركان الس���وداني، كمال عبد المعروف. وأضاف عبد المعروف 
أن المباحث���ات »كانت مثم���رة وبناءة للغاي���ة، واتفق الطرفان 
وتواثقا على استدامة العالقات في كافة مستويات، والتعاون 
المشترك، وبناء ش���راكات اس���تراتيجية في مجاالت التعاون 
العس���كري«. وأوض���ح أن »الطرفي���ن اتفق���ا أيضًا عل���ى إقامة 
مش���روعات مشتركة للقوات الرئيس���ية في البلدين، وتوسيع 
ال���دورات التدريبي���ة للضب���اط وضب���اط الصف، وزي���ادة عدد 
الفرص في المعاهد العس���كرية السودانية والمصرية«. وتابع: 

»تم االتفاق على تعاون اس���تخباراتي وأمن���ي في كل الملفات 
والمجاالت، وإقامة مشروعات استخباراتية تدريبية في البلدين 
بالتناوب، والتنس���يق المس���تمر في كل الملف���ات التي تهم 
المنطق���ة واإلقليم«. واتفقت الجارتان أيض���ًا على عقد اجتماع 
س���نوي لوزراء الدفاع بالتن���اوب في البلدين، واجتماع س���نوي 
لرؤساء األركان أيضًا، واجتماع على مستوى رؤساء االستخبارات 
العس���كرية في البلدين كل ستة أش���هر. كما اتفقتا على عقد 
اجتماع لمدير العمليات الحربية السوداني وقائد حرس الحدود 
المصري كل ستة أشهر، ولضباط االتصال في المستوى األدنى 

من البلدين كل ستة أشهر أيضًا، حسب عبد المعروف.
وص���ل الوزير المصري إلى الخرطوم أمس، في زيارة تس���تغرق 
يومي���ن. وتمر العالقات بين مصر والس���ودان، منذ فترة، بحالة 
من الهدوء مقرونة بزيارات متبادلة على مس���تويات متعددة، 

في مقدمتها رئيسا البلدين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���ف تحقيق صحف���ي موثق ع���ن صفقة أمنية 
بي���ن الكيان اإلس���رائيلي والس���عودية، اش���ترت 
األخيرة خاللها برام���ج الكترونية هجومية من أجل 

استهداف معارضيها.
وق���ال التحقيق الذي نش���رته صحيف���ة "هآرتس" 
أمس األحد، إن عبد الله المليحي، المقرب من رئيس 
المخابرات الس���عودية الس���ابق ترك���ي الفيصل، 
ومسؤول سعودي آخر يدعى ناصر القطاني، وصف 
نفس���ه بأنه نائب رئي���س المخابرات الس���عودية 
الحال���ي، التقيا م���ع رجال أعمال إس���رائيليين، في 

فيينا في حزيران/يونيو العام 2017 الماضي.
واإلسرائيليون الذي تواجدوا في اللقاء هم مندوبو 
شركة NSO المتخصصة في تطوير أدوات تجسس 

على الهواتف الخليوية، وأبرزها برنامج "بيغاسوس 
3"، وه���و برنامج تجس���س ذكي جدًا وق���ادر على 
اختراق هاتف خليوي من دون أن يش���عر الضحية 

بهذا االختراق أو إرسال رسالة إلى هاتفه.
ووفق���ا للصحيف���ة، فإن���ه خ���الل اللق���اء، طل���ب 
اإلسرائيليون من القطاني التوجه إلى مجمع تجاري 
قريب وشراء جهاز "آيفون" جديد وإعطائهم رقمه. 
بعد ذلك اخترق اإلس���رائيليون على الفور الهاتف 
الجدي���د وس���جلوا، بالصوت والص���ورة، لقاءهم مع 

السعوديين.
وأكدت الصحيفة عل���ى أن هذا لم يكن اللقاء األول 
بين الجانبين، ولفتت إلى تصريحات رئيس حكومة 
االحت���الل، بنيامين نتنياهو، المتكررة حول عالقات 

"إسرائيل" المتطورة مع دول خليجية.

السعودية تشتري من »إسرائيل« برامج 
إلكترونية هجومية الستهداف المعارضين

اتفاق مصري سوداني على تشكيل 
قوات مشتركة وتسيير دوريات حدودية

االستقالل/ وكاالت:
أفادت وكاالت أنباء روس���ية أمس نقال عن وزارة الدفاع الروسية قولها أمس 
األح���د: إن طائراتها الحربي���ة نفذت ضربات جوية ضد مس���لحين تحملهم 

مسؤولية إطالق قذائف معبأة بغاز الكلور على مدينة حلب السورية.
وفي وقت س���ابق األحد، اتهمت موس���كو مس���لحي الجماع���ات المعارضة 
بتس���ميم 46 ش���خصا بينهم ثمانية أطفال في الهجوم بينما قالت الوكالة 

العربية السورية لأنباء: إن 107 أشخاص أصيبوا إثر الهجوم.
ونقلت وكاالت األنباء الروس���ية عن الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف قوله: 
إن الضربات الروسية دمرت كل المواقع التي كانت تستهدفها وإن موسكو 

أبلغت تركيا مسبقا بأمر الغارات عبر خط تليفوني ساخن.
وفي السياق، طالبت دمشق، مجلس األمن الدولي بإدانة قصف مدينة حلب 

في شمال سوريا ب� »غازات سامة«.
ونقل���ت س���انا أن وزارة الخارجية وجهت رس���التين إلى األمي���ن العام لأمم 
المتحدة ورئيس مجلس األمن ح���ول »اعتداء التنظيمات االرهابية بالغازات 
الس���امة على أحي���اء مدينة حل���ب«، وطالبت فيهما »مجل���س األمن باإلدانة 

الفورية والشديدة لهذه الجرائم اإلرهابية«.

روسيا: هاجمنا مسلحي المعارضة 
الذين نفذوا الهجوم على حلب

االستقالل/ وكاالت:
صادق ق���ادة دول االتحاد األوروب���ي، األحد، على اتفاق خ���روج بريطانيا من 
االتحاد، كما أعلنوا تأييدهم لإلعالن السياس���ي حول مستقبل العالقات بين 

االتحاد والمملكة المتحدة.
وواف���ق قادة دول االتحاد ال� 27 على خطة خروج بريطانيا "بريكس���ت" خالل 
قمة استثنائية عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، حسبما نقلت وكالة 

"أسوشيتيد برس".
وأطلق على االتفاق اس���م "اتفاق االنسحاب" ومن المفترض أن يصادق عليه 
البرلمان���ان األوروبي والبريطاني قبل أن يدخل حي���ز التنفيذ في 29 مارس/ 

آذار 2019.
يش���ار أن مباحثات "اتفاق االنس���حاب" بي���ن لندن والمفوضي���ة األوروبية 
اس���تمرت17 شهًرا، وش���ملت نحو 60 صفحة تضمنت إعالًنا سياسًيا ملحًقا 

باالتفاق حول العالقة المستقبلية التي يأملون فيها بين الطرفين.
وبعد موافق���ة االتحاد األوروبي على خطة "بريكس���ت"، أصب���ح يتعين على 
رئيس���ة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، أن تنجح ف���ي تمرير االتفاق في مجلس 

العموم الستكمال مراحل الخروج.

قادة االتحاد األوروبي يصادقون 
على خروج بريطانيا »بريكست«

االستقالل/ وكاالت:
قضت محكمة النقض المصرية أمس األحد بتأييد حكم اإلعدام بحق تسعة 

اشخاص في قضية "اغتيال النائب العام".
وقررت المحكمة، في جلس���تها أمس برئاسة المستش���ار محمد عبد العال، 

تخفيف عقوبات باقي المتهمين في نفس القضية .
وكان���ت محكمة جنايات القاهرة قضت في 22 تموز/ يوليو 2017، بإعدام 
28 متهًما، إلدانتهم باغتيال النائب العام الس���ابق المستش���ار هش���ام 

بركات.
وعاقبت 15 متهًما بالس���جن المؤبد، وثمانية بالسجن المشدد 15 سنة، و15 
بالسجن المشدد 10 س���نوات، وانقضاء الدعوى الجنائية لمحمد كمال الذي 

توفى قبل الفصل في الدعوى.
وكانت النيابة قد أحالت 67 متهًما، بينهم 51 محبوًس���ا، للمحاكمة الجنائية 

في الثامن من أيار/مايو 2016.
ورفض���ت محكمة النقض في 19 نيس���ان /أبريل الماض���ي طعن 46 متهًما 
بالقضية على قرار إدراجه���م بقوائم اإلرهابيين، وأيدت قرار اإلدراج لمدة 3 

سنوات.

مصر: حكم نهائي بإعدام 9 متهمين 
في قضية اغتيال النائب العام السابق
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االستقالل/ وكاالت:
طال����ب 30 عضوًا في مجل����س النواب 
األردن����ي، حكوم����ة بالده����م بإع����ادة 
العالقات الدبلوماس����ية م����ع قطر بعد 
تخفيضها على خلفية األزمة الخليجية 

العام الماضي.
جاء ذلك ف����ي مذكرة وقعه����ا النواب 
ووجهوها إلى رئاسة مجلسهم لتقوم 

بدورها بمخاطبة الحكومة.
وطالبت المذكرة بإعادة السفير األردني 
إلى الدوحة ليع����ود نظيره القطري إلى 
عمان وتع����ود العالقات إل����ى ما كانت 

عليه قبل األزمة.
وق����ال النائ����ب مصلح الطراون����ة، أحد 
الموقعي����ن على المذكرة، لوكالة األنباء 
األلماني����ة )د. ب. أ( أم����س األحد: "من 
واج����ب األردن تقريب وجه����ات النظر 
بي����ن األش����قاء ف����ي دول الخلي����ج في 

األزمة".
وأشاد الطراونة ب�"الدعم السخي" الذي 
قدمت����ه قطر ل����أردن ويمث����ل معاني 

العروبة والوقوف إلى جانب األشقاء.
وف����ي أعق����اب احتجاج����ات ش����عبية 
ش����هدتها المملكة في ش����هر تموز/

لق����رارات  رفض����ا  الماض����ي  يولي����و 
اقتصادي����ة، أعلنت قط����ر تقديم دعم 
لأردن بقيم����ة 500 مليون دوالر عبارة 
عن استثمارات في مشروعات سياحية 
ل����وزارة  بيان  بحس����ب  وبن����ى تحتية، 

الخارجية القطرية آنذاك.
وجاء ه����ذا الدع����م بالتزام����ن مع دعم 

الس����عودية واإلم����ارات  قدمت����ه دول 
والكويت إلى المملكة.

الماض����ي،  الع����ام  ق����رر  األردن  وكان 
التمثي����ل  مس����توى  تخفي����ض 
الدبلوماس����ي مع قط����ر، وإغالق مكتب 
فضائية الجزيرة في عّمان، على خلفية 

ما ُتعرف ب�"األزمة الخليجية".

وقطعت السعودية واإلمارات والبحرين 
ومصر، منذ الخامس من حزيران/يونيو 
2017، عالقاته����ا مع قط����ر، ثم فرضت 
بدعوى  عقابي����ة"،  "إج����راءات  عليه����ا 
دعمها لإلرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، 
وتته����م الرباعي بالس����عي إلى فرض 

الوصاية على قرارها الوطني.

نواب أردنيون يطالبون بإعادة العالقات الدبلوماسية مع قطر

االستقالل/ وكاالت:
أدان���ت الجزائر أمس األحد بق���وة ما وصفته باالغتي���ال المريع للصحفي 
الس���عودي جمال خاش���قجي مطل���ع الش���هر الماضي بقنصلي���ة بالده 

باسطنبول. 
جاء ذلك في تصريح لبن علي الش���ريف الناطق باس���م الخارجية نشرته 
وكالة األنباء الجزائرية الرس���مية، ويعد أول تعليق رسمي للسلطات على 

الحادثة. 
وحس���ب البيان فإن »الجزائر تدين بقوة االغتيال المريع الذي استهدف 

المواطن السعودي )جمال خاشقجي(«. 
ويعد هذا الموقف األول من نوعه من الس���لطات الجزائرية بش���ان قضية 
اغتيال »خاش���قجي« بقنصلية بالده باسطنبول التركية بعد دخوله إليها 

في الثاني من أكتوبر تشرين األول الماضي. 
وتزامن تعليق الخارجية الجزائرية على الحادثة مع نش���ر معلومات شبه 
رس���مية عن زيارة مرتقبة لولي العهد الس���عودي محمد بن س���لمان إلى 

الجزائر مطلع ديسمبر/ كانون االول القادم في إطار جولة عربية. 
وخل���ف اإلعالن عن ه���ذه الزيارة جدال ف���ي الجزائر خاصة في ش���بكات 
التواصل االجتماعي حيث أطلق ناش���طون حمالت لمعارضة قدومه، فيما 
صرح عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم وهي اكبر حزب إسالمي 

في البالد السبت أن الزيارة »ال تخدم صورة الجزائرعربيًا ودوليًا«.
وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، 
إذ أعلن���ت المملك���ة، في 20 أكتوبر/تش���رين األول الماض���ي، مقتله في 

قنصلية بالده في إسطنبول، بعد 18 يومًا من اإلنكار.

الجزائر تدين بقوة
 »االغتيال المريع« لخاشقجي

الخرطوم/ االستقالل:
ق���ال وزير الدفاع الس���وداني عوض بن عوف أم���س األحد، إن 
الخرطوم والقاهرة اتفقتا على »تش���كيل قوات مشتركة قريبًا 
لمكافحة اإلرهاب والجرائم العابرة وتس���يير دوريات مشتركة 
عل���ى الحدود«. جاء ذلك خالل مباحث���ات بين بن عوف ونظيره 
المص���ري محمد زكي في الخرطوم، حس���ب تصريحات لرئيس 
األركان الس���وداني، كمال عبد المعروف. وأضاف عبد المعروف 
أن المباحث���ات »كانت مثم���رة وبناءة للغاي���ة، واتفق الطرفان 
وتواثقا على استدامة العالقات في كافة مستويات، والتعاون 
المشترك، وبناء ش���راكات اس���تراتيجية في مجاالت التعاون 
العس���كري«. وأوض���ح أن »الطرفي���ن اتفق���ا أيضًا عل���ى إقامة 
مش���روعات مشتركة للقوات الرئيس���ية في البلدين، وتوسيع 
ال���دورات التدريبي���ة للضب���اط وضب���اط الصف، وزي���ادة عدد 
الفرص في المعاهد العس���كرية السودانية والمصرية«. وتابع: 

»تم االتفاق على تعاون اس���تخباراتي وأمن���ي في كل الملفات 
والمجاالت، وإقامة مشروعات استخباراتية تدريبية في البلدين 
بالتناوب، والتنس���يق المس���تمر في كل الملف���ات التي تهم 
المنطق���ة واإلقليم«. واتفقت الجارتان أيض���ًا على عقد اجتماع 
س���نوي لوزراء الدفاع بالتن���اوب في البلدين، واجتماع س���نوي 
لرؤساء األركان أيضًا، واجتماع على مستوى رؤساء االستخبارات 
العس���كرية في البلدين كل ستة أش���هر. كما اتفقتا على عقد 
اجتماع لمدير العمليات الحربية السوداني وقائد حرس الحدود 
المصري كل ستة أشهر، ولضباط االتصال في المستوى األدنى 

من البلدين كل ستة أشهر أيضًا، حسب عبد المعروف.
وص���ل الوزير المصري إلى الخرطوم أمس، في زيارة تس���تغرق 
يومي���ن. وتمر العالقات بين مصر والس���ودان، منذ فترة، بحالة 
من الهدوء مقرونة بزيارات متبادلة على مس���تويات متعددة، 

في مقدمتها رئيسا البلدين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���ف تحقيق صحف���ي موثق ع���ن صفقة أمنية 
بي���ن الكيان اإلس���رائيلي والس���عودية، اش���ترت 
األخيرة خاللها برام���ج الكترونية هجومية من أجل 

استهداف معارضيها.
وق���ال التحقيق الذي نش���رته صحيف���ة "هآرتس" 
أمس األحد، إن عبد الله المليحي، المقرب من رئيس 
المخابرات الس���عودية الس���ابق ترك���ي الفيصل، 
ومسؤول سعودي آخر يدعى ناصر القطاني، وصف 
نفس���ه بأنه نائب رئي���س المخابرات الس���عودية 
الحال���ي، التقيا م���ع رجال أعمال إس���رائيليين، في 

فيينا في حزيران/يونيو العام 2017 الماضي.
واإلسرائيليون الذي تواجدوا في اللقاء هم مندوبو 
شركة NSO المتخصصة في تطوير أدوات تجسس 

على الهواتف الخليوية، وأبرزها برنامج "بيغاسوس 
3"، وه���و برنامج تجس���س ذكي جدًا وق���ادر على 
اختراق هاتف خليوي من دون أن يش���عر الضحية 

بهذا االختراق أو إرسال رسالة إلى هاتفه.
ووفق���ا للصحيف���ة، فإن���ه خ���الل اللق���اء، طل���ب 
اإلسرائيليون من القطاني التوجه إلى مجمع تجاري 
قريب وشراء جهاز "آيفون" جديد وإعطائهم رقمه. 
بعد ذلك اخترق اإلس���رائيليون على الفور الهاتف 
الجدي���د وس���جلوا، بالصوت والص���ورة، لقاءهم مع 

السعوديين.
وأكدت الصحيفة عل���ى أن هذا لم يكن اللقاء األول 
بين الجانبين، ولفتت إلى تصريحات رئيس حكومة 
االحت���الل، بنيامين نتنياهو، المتكررة حول عالقات 

"إسرائيل" المتطورة مع دول خليجية.

السعودية تشتري من »إسرائيل« برامج 
إلكترونية هجومية الستهداف المعارضين

اتفاق مصري سوداني على تشكيل 
قوات مشتركة وتسيير دوريات حدودية

االستقالل/ وكاالت:
أفادت وكاالت أنباء روس���ية أمس نقال عن وزارة الدفاع الروسية قولها أمس 
األح���د: إن طائراتها الحربي���ة نفذت ضربات جوية ضد مس���لحين تحملهم 

مسؤولية إطالق قذائف معبأة بغاز الكلور على مدينة حلب السورية.
وفي وقت س���ابق األحد، اتهمت موس���كو مس���لحي الجماع���ات المعارضة 
بتس���ميم 46 ش���خصا بينهم ثمانية أطفال في الهجوم بينما قالت الوكالة 

العربية السورية لأنباء: إن 107 أشخاص أصيبوا إثر الهجوم.
ونقلت وكاالت األنباء الروس���ية عن الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف قوله: 
إن الضربات الروسية دمرت كل المواقع التي كانت تستهدفها وإن موسكو 

أبلغت تركيا مسبقا بأمر الغارات عبر خط تليفوني ساخن.
وفي السياق، طالبت دمشق، مجلس األمن الدولي بإدانة قصف مدينة حلب 

في شمال سوريا ب� »غازات سامة«.
ونقل���ت س���انا أن وزارة الخارجية وجهت رس���التين إلى األمي���ن العام لأمم 
المتحدة ورئيس مجلس األمن ح���ول »اعتداء التنظيمات االرهابية بالغازات 
الس���امة على أحي���اء مدينة حل���ب«، وطالبت فيهما »مجل���س األمن باإلدانة 

الفورية والشديدة لهذه الجرائم اإلرهابية«.

روسيا: هاجمنا مسلحي المعارضة 
الذين نفذوا الهجوم على حلب

االستقالل/ وكاالت:
صادق ق���ادة دول االتحاد األوروب���ي، األحد، على اتفاق خ���روج بريطانيا من 
االتحاد، كما أعلنوا تأييدهم لإلعالن السياس���ي حول مستقبل العالقات بين 

االتحاد والمملكة المتحدة.
وواف���ق قادة دول االتحاد ال� 27 على خطة خروج بريطانيا "بريكس���ت" خالل 
قمة استثنائية عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، حسبما نقلت وكالة 

"أسوشيتيد برس".
وأطلق على االتفاق اس���م "اتفاق االنسحاب" ومن المفترض أن يصادق عليه 
البرلمان���ان األوروبي والبريطاني قبل أن يدخل حي���ز التنفيذ في 29 مارس/ 

آذار 2019.
يش���ار أن مباحثات "اتفاق االنس���حاب" بي���ن لندن والمفوضي���ة األوروبية 
اس���تمرت17 شهًرا، وش���ملت نحو 60 صفحة تضمنت إعالًنا سياسًيا ملحًقا 

باالتفاق حول العالقة المستقبلية التي يأملون فيها بين الطرفين.
وبعد موافق���ة االتحاد األوروبي على خطة "بريكس���ت"، أصب���ح يتعين على 
رئيس���ة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، أن تنجح ف���ي تمرير االتفاق في مجلس 

العموم الستكمال مراحل الخروج.

قادة االتحاد األوروبي يصادقون 
على خروج بريطانيا »بريكست«

االستقالل/ وكاالت:
قضت محكمة النقض المصرية أمس األحد بتأييد حكم اإلعدام بحق تسعة 

اشخاص في قضية "اغتيال النائب العام".
وقررت المحكمة، في جلس���تها أمس برئاسة المستش���ار محمد عبد العال، 

تخفيف عقوبات باقي المتهمين في نفس القضية .
وكان���ت محكمة جنايات القاهرة قضت في 22 تموز/ يوليو 2017، بإعدام 
28 متهًما، إلدانتهم باغتيال النائب العام الس���ابق المستش���ار هش���ام 

بركات.
وعاقبت 15 متهًما بالس���جن المؤبد، وثمانية بالسجن المشدد 15 سنة، و15 
بالسجن المشدد 10 س���نوات، وانقضاء الدعوى الجنائية لمحمد كمال الذي 

توفى قبل الفصل في الدعوى.
وكانت النيابة قد أحالت 67 متهًما، بينهم 51 محبوًس���ا، للمحاكمة الجنائية 

في الثامن من أيار/مايو 2016.
ورفض���ت محكمة النقض في 19 نيس���ان /أبريل الماض���ي طعن 46 متهًما 
بالقضية على قرار إدراجه���م بقوائم اإلرهابيين، وأيدت قرار اإلدراج لمدة 3 

سنوات.

مصر: حكم نهائي بإعدام 9 متهمين 
في قضية اغتيال النائب العام السابق
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اس���تقالة وزير األمن اإلس���رائيلي أفيغدور 
ليبرمان م���ن منصبه صيغت كالئحة اتهام 
ضد سياس���ة األمن الت���ي يتخذها رئيس 
الوزراء بنيامي���ن نتنياهو، والتي تمتنع عن 
المواجهة الواس���عة في غزة؛ وبدلاً من ذلك 
تس���عى لوقف النار. ليبرم���ان - ومثله وزير 
التعليم نفتالي بينيت - س���عيا ألن يعرضا 
الجناح الصقري  نفس���يهما كعضوْين في 
في الكابينت، واللذْين يدعوان إلى مواجهة 

شاملة في غزة بهدف الحسم.
ا، يعكس تسلس���ل األحداث على طول  عملياً
التصعي���د وحتى اس���تقالة ليبرمان، ليس 
فقط قصورات سياسة األمن لدى نتنياهو؛ 
بل وبشكل أساس���ي الفشل الساحق لنهج 
الحسم في الموقف من الفلسطينيين، ومن 

غزة بشكل خاص.
ُيحتم���ل أل يكون بيني���ت تعلم هذا، ولكن 
ليبرم���ان بالتأكيد يعرف منذ زمن بعيد بأن 
الجيش ل يعمل بتعابير الحسم العسكري، 
فكلمة "حسم" التي يحبها ليبرمان وبينيت، 
ل يمكن إيجادها في وثيقة رئيس األركان 
أو ف���ي أي وثيق���ة أخ���رى تعك���س موقف 

القيادة العسكرية.
بخالف المزاعم الش���عبوية لمغردي اليمين 
مّمن تقترب معرفتهم للمجال العس���كري 
م���ن الصفر، ف���إن الس���بب لي���س ضعف 
القلب، فمفهوم الحس���م غير موجود حين 
ل يكون الخص���م دولة مع جي���ش نظامي، 
بل حركة ش���عبية أو منظم���ة مثل حماس؛ 
فحتى ل���و صفي زعم���اء حماس س���يقوم 
آخ���رون، إذا س���عت إس���رائيل لحتالل غزة 
بحيث يحكمها الجيش اإلس���رائيلي )وكل 
م���ن له عقل في رأس���ه ل يحلم بعمل ذلك( 
ف���إن مفهوم الحس���م غير ذي صل���ة. منذ 
"الرص���اص المصبوب" ف���ي 2008، خاضت 
إس���رائيل ث���الث عمليات واس���عة النطاق 
بهدف الحس���م في غزة، أّي منها لم يحقق 
الحسم، وعلى رأس���ها "الجرف الصامد" في 
2014، وال���ذي استش���هد فيها نحو 2000 
فلسطيني و73 إسرائيليًا، منهم 68 مقاتالاً 
من الجي���ش، فاألمل في رؤي���ة علم أبيض 
في الطرف اآلخر تب���دد. وينبغي الفتراض 
بأن أعضاء الكابينت فهموا هذا بأنفسهم، 
حين س���لموا بهدوء بقرار نتنياهو الوصول 

إلى وقف للنار.
فضالاً عن ذل���ك: عندما تخوض إس���رائيل 
���ا م���ن هدف معل���ن فإن  مواجه���ة انطالقاً
خصومنا سينتصرون طالما ل يستسلمون، 
ولما لم تكن نية حقيقية إلسرائيل للحسم؛ 
ف���إن النتيج���ة الالزمة هي الفش���ل، ففرح 
س���كان القطاع مع انتهاء التصعيد األخير، 
بينما يش���عل س���كان غالف غزة من الجهة 
ف���ي مظاهرات  الس���يارات  إطارات  األخرى 

ا. غاضبة عكس ذلك جيداً
إحس���اس المتعاض الذي خلفت���ه الجولة 
األخيرة لدى الكثيرين يعكس ضياع الطريق 
وعجز الحكومة، والسؤال الوحيد الذي يسأل 
هو هل )وكم( تس���تخدم القوة العسكرية، 
فإن النتيجة هي طريق مسدود. تصريحات 
نتنياه���و ف���ي باريس بأن���ه ل يحتمل حالاً 
ا مع حم���اس، وك���ذا ل يوجد حل  سياس���ياً
التغيير. وطالما  إمكانية  عسكري، يستبعد 
كان البحث في الكابينت يجري بين مؤيدي 
الحس���م وبين مؤيدي التجلد، دون ان تطرح 
إمكانية للتقدم السياسي؛ فإنه لن يتحقق 
أّي إنج���از. وبخالف ما يدعي���ه بينيت، في 

هذه الحال���ة ل يمكن  النتصار؛ فالحس���م 
العسكري لن يحل النزاع مع الفلسطينيين.

منذ بداية النتفاضة األولى في 1988، قال 
رئيس األركان دان ش���مرون جملة تعكس 
الفلس���طينية "ليس  وضعنا في الس���احة 
لالنتفاض���ة حل عس���كري، كونها ليس���ت 
ظاهرة عس���كرية، وكل م���ا يمكن أن يفعله 
الجي���ش في ه���ذه الحالة ه���و أن يخفض 
مس���توى العنف كي يتمكن أصحاب القرار 
من الوصول إلى حل سياسي"، األمر صحيح؛ 
ليس فق���ط لالنتفاض���ة األول���ى، بل لكل 
بالعقود  الفلس���طيني  الس���ياق  حدث في 
الثالث���ة األخيرة، إن ما فهمه ش���مرون في 
1988 ل ت���زال القيادة ف���ي 2018 ترفض 
إدراكه، وطالما ل تس���عى حكومة إسرائيل 
لحل سياس���ي في غزة وفق رؤيا الدولتين، 
ا من نظرة واس���عة لعموم الس���احة  وانطالقاً
الفلسطينية واإلقليمية؛ فإن حدود القطاع 
ستبقى تنزف، والحقول ستواصل الحتراق، 
والصواريخ س���تواصل السقوط على بلدات 
الجنوب. طالما ل تطرح اإلمكانية السياسية 
على الجمهور؛ لن يفهم س���كان غالف غزة 

لماذا تواصل الحكومة ترك أمنهم لمصيره، 
وس���يواصلون الدعوة إلى الحسم العسكري 
الذي ل يوج���د. على الحكومة الحالية، وتلك 

التي ستأتي بعدها؛ أن يستوعبوا ذلك.
في ذات الس���ياق، كتب المحلل السياسي 
تس���يفي برئيل م���ن صحيف���ة "هآرتس" 
يقول: بالنسبة لوزراء الكابينت المنقسمين، 
هؤلء وأولئك يعرف���ون بأنه ليس باإلمكان 
ا  أن يكون هن���اك انتصار كامل، ألن انتصاراً
كه���ذا معن���اه إع���ادة احتالل غ���زة، والذي 
من المتوقع أن تجد فيه إس���رائيل هزيمة 
مطلق���ة داخ���ل أزق���ة مليئة بالمس���لحين 
القناص���ة،  وني���ران  الجانبي���ة  والعب���وات 
ا، ولم  ا دولياً ومدنيين قتلى يجن���دون ضغطاً
نتح���دث بعد عن الجنود الذين س���يقتلون 
ويصاب���ون، وعن الحتجاجات التي س���تبدأ 
ف���ي الظهور ف���ي أعقاب ذلك في أوس���اط 
الجمهور اإلس���رائيلي، ألنه طالما أن بلدات 
غالف غزة تصاب وتعاني، فإن باقي أعضاء 
الدولة تواص���ل أداء دورها كالمعتاد، ولكن 
عندما يقتل الجنود فكل الدولة تتحول الى 

غالف غزة.

ال�ستقالل/ مركز اأطل�س للدرا�سات الإ�سرائيلية:الحسم العسكري لن يحل النزاع مع الفلسطينيين
)عن �س��حيفة »معاري��ف« - بقلم: عام��ي اأيالون، 

جلعاد �سري، اورين باترو�سكا(

القدس المحتلة/ الستقالل:
كش���فت القناة العبرية الثانية، اليوم األحد، أن 
حكومة الحتالل السرائيلي وقعت اتفاقا لمد 
خط أنابي���ب بحري لنقل الغاز من "إس���رائيل" 
إلى أوروب���ا، وذلك بدعم من التح���اد األوروبي 

وبتمويل من اإلمارات، حسب القناة.
ووفق���ا لصحيف���ة معاريف فإن ه���ذا التفاق 
التاريخ���ي سيس���مح ببناء أط���ول وأعمق خط 

أنابيب للغاز في العالم.
وأضافت القن���اة الثاني���ة أن التوصل لالتفاق 
جاء بع���د عامين من المفاوضات برعاية التحاد 

األوروبي وبتمويل من أبو ظبي.
وبحس���ب التقدي���رات ف���إن األنب���وب البحري 
س���يكون بطول ألفي كيلومتر، وسيبدأ العمل 

بعد خمس سنوات.
وقد بادر لهذه الخطوة وزير الطاقة اإلسرائيلي 
يوفال ش���نايتس، الذي قدم المقترح لالتحاد 
األوروب���ي في مؤتمر بأبو ظبي التي وافقت على 

المقترح وق���ررت تخصي���ص 100 مئة مليون 
دولر لهذا الغرض.

وأشار ش���نايتس إلى أن هذا التفاق من شأنه 
أن يعود بفائدة سياسية على "إسرائيل"، حيث 
من المتوقع أن يع���دل الموقف األوروبي تجاه 
إس���رائيل ويكبح ما وصفه بالنفوذ العربي في 

أوروبا.
وكانت دول أوروبية، وّقعت مع إسرائيل، العام 
الماض���ي، على "اإلع���الن المش���ترك" القاضي 
"بتعزيز العمل الهادف إل���ى مد الخط البحري 
لنقل الغاز اإلس���رائيلي إلى أوروبا" في غضون 
ثماني س���نوات. وشارك في اللقاء الذي تّم في 
مقر وزارة الطاقة السرائيلية وزراء طاقة كل من 

إسرائيل وإيطاليا وقبرص والتحاد األوروبي.
وُأعِل���ن حينه���ا أن خ���ّط الغاز الذي س���ُيقام، 
س���يكون طوله حوال���ي 2000 كل���م، وبتكلفة 
تصل إلى عش���رين مليار ش���يكل )نحو 7 مليار 
دولر( وهو "أطول خط بحري للغاز الطبيعي في 

العالم”، بحسب وسائل إعالم إسرائيلية".
وف���ي أي���ار الماضي، ناق���ش نتنياه���و خالل 
قمة ثالثي���ة، مع قادة اليون���ان وقبرص الدفع 
بمشروع إقامة خط غاز إقليمي من إسرائيل إلى 
قبرص، ومن هناك إلى اليون���ان وأوروبا، وذلك 
بالنس���بة  الكبيرة  بداعي األهمية القتصادية 

إلسرائيل.
يشار إلى أن دراسات إس���رائيلية تتحدث عن 
أن المياه اإلقليمية مقابل الش���ريط الس���احلي 
بين حيفا وعس���قالن تحتوي على مخزون يبلغ 
2.2 تريلي���ون متر مكعب م���ن الغاز الطبيعي، 
ويتوقع أن يصل ه���ذا الرقم إلى 3 تريليونات 

متر مكعب خالل السنوات القليلة المقبلة.
ويذكر أن وزيرة الثقافة اإلسرائيلية المتطرفة 
"مي���ري ريغف" ق���د زارت اإلمارات قبل ش���هر 
عل���ى رأس وفد رياضي رغم أنه���ا هاجمت أبو 
ظبي قبل عامين وقالت وقتها "س���نضع إصبعا 

وسطى بعين أبو ظبي".

القدس المحتلة/ الستقالل:
صادقت حكومة الحتالل اإلسرائيلي في جلستها األسبوعية، 
أمس األحد، على تعيين اللواء أفيف كوخافي )54 عاما(، رئيسا 
لهيئ���ة أركان الجيش، وذل���ك خلفا لغ���ادي آيزينكوت، الذي 
س���تنتهي وليته في 31 كانون األول/ ديسمبر، على أن يباشر 
مهام منصبه الجديد في األول من كانون الثاني/ يناير المقبل.

ويتولى كوخاف���ي منصب نائب رئيس هيئ���ة األركان، حيث 
رشحه لمنصبه الرئيس، وزير الحرب األسبق أفيغدور ليبرمان، 
الذي قدم استقالته على خلفية وقف إطالق النار مع المقاومة 

الفلسطينية في قطاع غزة.
وأت���ت مصادقة الحكومة على هذا التعيي���ن، بعد أن صادقت 
اللجنة المس���ؤولة عن تعيين كبار المس���ؤولين اإلسرائيليين، 
والتي يترأس���ها القاض���ي، إليع���زر غولدبيرغ، في األس���بوع 
الماضي، على اختيار كوخافي للمنصب، حيث طرح اسمه قبالة 

الحكومة والتي صادقت عليه.
ووفقا لبيان صادر عن اللجنة المس���ؤولة عن التعيين، لم يتم 
إبداء أي تحفظات على اختيار وتعيين كوخافي لهذا المنصب، 

ولم يتم العثور على أي شائبة تحول دون تعيينه.
وأعلن رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامي���ن نتنياهو، الذي 
يتولى حقيبة األمن، يوم الخميس الماضي، بأن اللواء أيال زمير، 
سيعين لمنصب نائب رئيس هيئة أركان الجيش، وذلك بعد 
أن قب���ل نتنياهو التوصيات الت���ي قدمها كوخافي بخصوص 

نائبه المستقبلي.
تجدر اإلشارة إلى أن كوخافي، بدأ خدمته العسكرية في وحدة 
المظليين، وتدرج في جميع مناصبه���ا اإلدارية، ليتم تعيينه 

في نهاية المطاف قائدا لهذه الوحدة.
وقاد كوخافي ما يسمى ب� »فرقة غزة« التابعة لجيش الحتالل 
اإلس���رائيلي، و »لواء الش���مال«، ورأس ش���عبة الس���تخبارات 

العسكرية، ووحدة العمليات في الجيش اإلسرائيلي.
لالنتفاضتي���ن  الحت���الل  قم���ع  ف���ي  كوخاف���ي  وش���ارك 
الفلسطينيتين األولى والثانية، باإلضافة إلى حرب لبنان األولى 
)1982( والثانية عام )2006(، وش���ارك في الحروب العدوانية 
التي ش���نتها »إس���رائيل« على قطاع غزة ف���ي األعوام 2008 

و2012 و2014.

القدس المحتلة/ الستقالل
أفادت القناة 14 العبرية بأن وفدا إس���رائيليا 
كبيرا زار تش���اد في األسابيع األخيرة واجتمع 
مع مسؤولين حكوميين كبار هناك بما فيهم 
نج���ل الرئيس التش���ادي لتطبي���ع العالقات 

الدبلوماسية بين الجانبين.
وأوضحت القن���اة أمس األح���د، أن الوفد كان 
برئاسة ش���خص يدعى "ماعوز" الذي يشغل 
منصبًا رفيع المس���توي في مقر األمن القومي 
بمكتب نتنياه���و، وس���افر إلمكانية تجديد 
العالق���ات بين "إس���رائيل" وتش���اد بعد أن 

قطعت العالقات في السبعينيات.
واعتبرت القناة العبري���ة أن تطبيع العالقات 
س���يكون تطورًا إيجابيًا للغاية في العالقات 

بين "إسرائيل" والدول اإلسالمية بأفريقيا.
كما أش���ارت القناة إلى أن الرئيس التش���ادي 
إدريس ديبي أرسل ابنه إلى "إسرائيل" لنقل 
رسالة حساسة إلى نتنياهو ومناقشة تجديد 

العالقات بين البلدين.
وحس���ب القناة: "لدى إسرائيل مصلحة كبيرة 
في تجديد العالقات مع تش���اد"، فيما نقلت 
عن مس���ؤولين كبار في الخارجية اإلسرائيلية 

قولهم: إنه إذا اس���تأنفت تشاد العالقات مع 
"إسرائيل" فإن دولتين مسلمتين أخريين في 
وس���ط أفريقيا وهن النيجر ومالي ستتبعان 
تشاد في تطبيع العالقات مع "إسرائيل" على 

الفور.
وفي الس���نوات الثالث الماضي���ة زار نتنياهو 
الق���ارة اإلفريقية 3 مرات إلقام���ة عالقات مع 
دول هن���اك ل تقيم عالقات دبلوماس���ية مع 
"إس���رائيل" وإحدى هذه الدول كانت تش���اد 
حيث ج���رت محاولت لتجديد العالقات معها 

في عام 2016.

بتمويل إماراتي..!

أطول خط غاز بالعالم من »إسرائيل« إلى أوروبا

النيجر ومالي على الطريق..

»تشاد« على خطى التطبيع الدبلوماسي مع الكيان اإلسرائيلي

»كوخافي« رئيسًا 
ألركان جيش االحتالل 

خلفًا آليزينكوت
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االستقالل/ وكاالت:
مع حل���ول فصل الش���تاء يعان���ي البعض من 
مشاعر س���لبية مثل الحزن والكآبة فيما يعرف 
باكتئ���اب الش���تاء "Winter blues". فكي���ف 

يمكن مواجهتها؟
قالت البروفيس���ورة األلمانية كنيجينجا ريشتر 
إن األجواء السائدة في فصل الشتاء والمتمثلة 
في ِقص���ر النهار والظ���الم الدامس والس���ماء 
الملب���دة بالغيوم تتس���بب ف���ي إصابة بعض 
األش���خاص باكتئ���اب يع���رف باس���م اكتئاب 

الشتاء.
وأوضحت الطبيبة النفس���ية أن اكتئاب الشتاء 
هو أحد أنواع االكتئاب، وهو عبارة عن اضطراب 
 Seasonal affective" موس���مي  عاطف���ة 
disorder" يهاجم بعض األشخاص في أواخر 
الخريف وأوائل الش���تاء، بينم���ا يختفي بحلول 

الصيف.

زيادة ال�شهية والنوم طوياًل
ومن جانبه أش���ار البروفيسور األلماني أولريش 

هيغيرل إلى أن أعراض اكتئاب الشتاء تختلف 
عن أع���راض االكتئاب الحقيق���ي، حيث يعاني 
المرء من زيادة الش���هية والوزن بداًل من فقدان 

الشهية والوزن.
كما ينام المريض م���دًة أطول من المعتاد بدل 
المعاناة م���ن صعوبات النوم، وتتمثل األعراض 
المش���تركة بين النوعي���ن في الح���زن والكآبة 

والشعور بالتعب واإلرهاق.

�شوء النهار
وبدوره���ا أش���ارت أخصائية الع���الج الطبيعي 
األلماني���ة هانا فري���دل إلى مواجه���ة اكتئاب 
الشتاء بالتعرض لضوء النهار، الذي يلعب دورًا 
حاسمًا في الحالة المزاجية، إذ يعمل على إفراز 
هرمونات عديدة لها تأثير كبير على المش���اعر 

واألحاسيس.
ويمكن أيض���ًا اللج���وء إلى ما يع���رف بالعالج 
بالضوء، ويمكن التخلص من المش���اعر السلبية 
بالتع���رض لمصباح خاص يش���ع ض���وءًا قويًا 
وس���اطعًا بعد االس���تيقاظ مباش���رة ولمدة 60 

دقيقة يوميًا.
ويعم���ل الض���وء عل���ى رف���ع مس���توى الطاقة 

وتحسين المزاج.

ريا�شة وتغذية
وتعد الرياضة س���الحًا فع���ااًل لمحاربة اكتئاب 
الش���تاء، خاص���ة الجري في أحض���ان الطبيعة. 
وبالمثل تعتبر التغذية الس���ليمة من األسلحة 
المهم���ة بتن���اول األطعمة، التي تس���اعد على 
تحسين المزاج مثل الشوكوالتة والموز، والبلح، 
والتي���ن، واألناناس، واألفوكادو، والمكس���رات، 
ورقائق الش���وفان، واألس���ماك، وف���ول الصويا، 

واألرز غير المقشر.
وتس���هم التواب���ل أيضًا في تنش���يط األيض، 
ومن ثم تحسين المزاج، خاصة الفلفل األسود، 

والفلفل الحار، والقرفة والزنجبيل. 
وباإلضاف���ة إلى ذل���ك، يمكن تحس���ين المزاج 
أيضًا بجلس���ات التدليك، واستنش���اق العطور، 
واالس���تماع للموس���يقى المحبب���ة، والنظر إلى 

األلوان الزاهية والمبهجة.

كيــف تواجــه اكتئــاب الشتــاء؟

االستقالل/ وكاالت:
حّثت نتائج دراس���ة جديدة أجريت في جامعة هارفارد الرجال على تناول 

المزيد من الخض���روات والفواكه لحماية الذاكرة من الضعف والتدهور 
مع التقدم في الُعمر. 

وأظهرت نتائ���ج األبحاث أن أفضل األطعم���ة لوقاية الذاكرة 
من الخ���رف هي الخض���روات الورقية الخض���راء، والفواكه 

البرتقالية والحمراء، وعائلة التوت والفراولة )الفريز(.
وتمتاز الدراسة التي ُنشرت في دورية "نيورولجي" بأنها 
تتبع���ت البيانات الصحي���ة والغذائية ألكثر من 27 ألف 
رج���ل على م���دى 26 عامًا بين عام���ي 1986 و2002. وتم 

تسجيل البيانات كل 4 سنوات طوال فترة البحث.
وبينت النتائج أن تناول الرجل كمية كبيرة من الخضروات 

والفواكه وعصير البرتقال يوفر حماية جيدة للذاكرة من التدهور 
بعد س���ن ال� 60. ووجد فريق البح���ث أن الرجال الذين تناولوا 6 
حصص من الخضروات والفواك���ه يوميًا قل تعرّضهم لضعف 

الذاك���رة بنس���بة 34 بالمائ���ة مقارنة بمن تناول���وا حصتين. وأن 
تناول عصير البرتقال يوميًا حقق نتائج أعلى حيث قل خطر ضعف 

الذاكرة بنسبة 47 بالمائة.

االستقالل/ وكاالت:
للس���رطان ق���درة خارقة على التهرب م���ن الدفاعات 
الطبيعية للجس���م قبل تدميرها والقضاء على صحة 
اإلنس���ان، مما يجعل المرض الخبي���ث قاهرا وقاتال، 
لكن ماذا لو نجح العلم في إيجاد طرق جديدة لتعزيز 

النظام المناعي وتقوية قدرته على التصدي؟.
قال���ت صحيفة "نيويورك تايمز" إن "العد العكس���ي 
للقضاء على الس���رطان قد بدأ"، مشيرة إلى أن العالج 
المناعي يغير بش���كل جذري صح���ة المرضى، الذين 

عانوا من األورام الخبيثة لمدة طويلة.
وجاء في مق���ال افتتاحي صدر مؤخ���را في صحيفة 
"JAMA" الطبي���ة، أن المرضى المصابين بس���رطان 
متقدم يعيشون أطول لس���نوات وليس ألشهر كما 
كان يعتقد، مضيفا أن "العالج المناعي يمثل الكثير 
من التقدم في هذا المجال، بالرغم من أنه ال يس���اعد 

الجميع، كما أن آثاره قد تكون صعبة".
وال يزال "مجال العالج المناعي" في بدايته، إذ يواصل 
الباحثون والعلماء إجراء أبحاث وتجارب س���ريرية من 

أجل إيجاد أفضل وأنجع الطرق لتحسينه، خاصة وأنه 
أثبت نجاحه في أقل من نصف المرضى.

ويقول الخبراء: إنه���م يحاولون إيجاد صيغة جديدة 
للع���الج المناعي بحيث ال يس���تهدف الخاليا، وهي 
المش���كلة التي تش���دد عليها إدارة الغ���ذاء والدواء 

األميركية.
وأضاف���وا: "نحاول حالي���ا التركيز عل���ى عالج جديد 
س���يركز على جزء آخر من جهاز المناعة، وهو البلعم". 
والبلعم هي الخاليا المش���تقة م���ن الخاليا الوحيدة 

)أحد أنواع الخاليا البيضاء(.
ويس���اهم البلعم ف���ي المناعة الالنوعي���ة والمناعة 
الخلوية النوعية، من خالل التهام وتدمير الميكروبات 

والفيروسات والمواد الغريبة األخرى.
وأجريت تجارب أولية في هذا السياق، إال أن الباحثين 
ال يزال���ون متحفظي���ن عل���ى النتائ���ج والتفاصيل، 
معتبري���ن أن "الوق���ت مبك���ر"، وأنه���م "بحاجة إلى 
التحق���ق أكثر من النتائج"، وفق م���ا نقلت مجلة نيو 

إنغالند الطبية.

هل بدأ العد العكسي
 للقضاء على السرطان..؟

لحماية ذاكرتك.. تناول المزيد
 من الخضروات والفواكه

االستقالل/ وكاالت:
ينتظر أن تضع النس���اء ف���ي الواليات المتحدة وحدها لهذه الس���نة أكثر من 140 
ألفًا من التوائم، ولطالما بدت التوائ���م مثيرة للحيرة، وهنا بعض المعلومات عنها، 

بحسب موقع "ريدرز دايجست".

كيف متّيز التوائم؟
يتشارك التوأم المتطابق بالحمض النووي، ويصعب تمييز أحدهما عن اآلخر، 

لكن يمكن تمييزهما عن بعضهما من خالل ش���كل سرة البطن، أو بصمات 
األصابع.

فر�شة اإجناب التوائم
زادت حاالت إنجاب التوائم بنس���بة 76 ف���ي المائة منذ عام 1980، 

وهي زيادة طفيفة ينس���بها بعض الخبراء إلى أن احتمال إنجاب 
المرأة ف���ي الثالثينيات لت���وأم أعلى منه في العش���رينيات من 

عمرها.
حالة نادرة

بعض األجنة تتشّكل في الرحم نفسه، وتخرج إلى الحياة في الوقت 
نفس���ه، لكنهما في الحقيقة ليس���ا توأمًا. يحدث هذا في حالة نادرة 

للغاية عندما تس���تمر المرأة الحامل في الطمث وتش���كل جنينًا آخر، فيما يس���ّمى 
"حمل على حمل".

أي أن الحيوان���ات المنوية تخصب بويضة في الوق���ت الذي تكون فيه بويضة 
أخ���رى مخصبة وتنمو بالفعل في الرحم، رغم أنه نظريًا ال يمكن أن يحدث ذلك، 
بحس���ب موقع "ميرور"، الذي نق���ل عن كوني هيدمارك، وه���ي طبيبة والدة في 
مستشفى ماركويت العام في ميش���يغن، قولها إن "هرمونات الحمل عادة ما 
توقف نظام المرأة التناس���لي، ما يجعل من المستحيل عليها اإلباضة أثناء 

الحمل، وهذا ما يجعل الحمل اإلضافي أمرًا مثيرًا للغاية".
وف���ي كثير من األحيان، يولد الجني���ن الثاني قبل األوان، بحيث يخرجان 

معًا في اليوم نفسه.

التوائم يتحدثون بلغة خا�شة
إن م���ا يبدو وكأنه ثرث���رة األطفال األول���ى يمكن أن يك���ون في الواقع 
تش���فيرًا، وهي لغ���ة تتطّور بين الت���وأم ال يفهمه���ا إال هما، ووجدت 
األبحاث المنشورة في مجلة معهد اللسانيات العامة أن الطفلين التوأم 
يعتمدان على بعضهم���ا البعض في الغالب لتعل���م المفردات. ويقدر 

البحث أن ما يصل إلى 40 في المائة من التوائم يطورون لغة خاصة.

يبتكرون لغة خاصة بهم... معلومات قد ال تعرفها عن التوائم
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غزة/ محمد العقاد:
عانى بش���كل كبير في المواسم الس���ابقة على شبح الهبوط، 
وبعدها لملم أوراقه بس���رعة كبيرة هذا الموس���م لعدم تكرار 
سيناريو المواس���م الماضية، لكن بإدارة حكيمة أعادت توازن 
الفريق هذا العام واستقرت بشكل كبير، وغامرت بقرار يعتبر 
مصيريًا عندما اعتمدت على أبن���اء النادي، وعينت مديرًا فنيًا 
طموح���ًا وش���ابًا وابن الن���ادي الكابتن محمد صي���دم وجهازه 

المعاون.
وبهذه المغامرة ثبت للجمي���ع أن اتحاد خانيونس فريق كبير 
قادر على المنافسة، وأن الموس���مين السابقين هم كبوة وقع 
فيهما الفريق، واآلن اختلف األمر وأصبح بالقمة منافسًا بشكل 
قوي على دري "القدس" لدرجة الممتازة، بعد االستقرار الكبير 

في منظومة اتحاد خانيونس.
 وه���ذا ما أك���د عليه رئيس ن���ادي اتحاد خانيون���س الكابتن 
"محمد المصري" في حديث خاص ل�� " االستقالل" بعد تتويج 
الطواحين بلقب الش���تاء الذي يعتبر لقب���ًا )معنويًا( أن نجاح 
منظومة اتحاد خانيونس هذا الموسم هو وقوف مجلس إدارة 
الفريق عند المس���ؤوليات واالحتياجات الكاملة للفريق سواء 
الدعم المعنوي أو االقتراب أكثر من الالعبين عكس المواس���م 

السابقة.

ترتيب الأوراق
وقال":" االختي���ارات الفنية الجيدة وترتي���ب األوراق قبل بدء 
الموسم، وإعداد الئحة مالية واضحة، والئحة للعقوبات والعمل 
بها، واعتماد مبدأ الثواب والعقاب كل ذلك أس���باب في نجاح 

الفريق هذا الموسم".
وبين المصري أن مجلس اإلدارة قرر إعطاء صالحيات واس���عة 

للجهاز الفني للفريق، مضيفا" المدرب ش���اب طموح ويتعلم 
باستمرار، وأثبت كفاءته".

ولفت المص���ري إلى أن اإلخ���الص في العم���ل والتوافق بين 
الجمي���ع واالنتماء وح���ب النادي س���ر تف���وق الفريق عكس 
المواسم الماضية، مش���يرًا إلى أن فريق االتحاد أقل فريق عزز 

العبين حيث تم االعتماد بشكل أساسي على أبناء النادي.

وأش���ار إلى أن الفريق ما زال في منتص���ف الطريق وحقق 
نص���ف الحلم ومضى النصف األس���هل، مش���ددًا على أن 
المنظومة الرياضية للفري���ق من حقها  االحتفال ولكن مع 
ع���دم المبالغة في الفرحة ألن الطريق م���ا زال طويال  مليئًا 
بالصعاب، ولكن الالعبين على قدر من المس���ؤولية لتجاوز 

هذه العقبات.

اختالف كبري   
 وبدورة أكد المدير الفني لفريق اتحاد خانيونس محمد صيدم 
أن الفريق اختلف عن المواسم الماضية بشكل كبير وقدم أداء 

مميزًا ورائعًا عن السنوات الماضية.
وقال صي���دم في حديث خاص ل���� " االس���تقالل": إن الفريق 
كان يعان���ي خ���الل ثالثة مواس���م ماضية من ش���بح الهبوط 
واآلن ينافس على البطولة"، مبينًا أن س���بب هذا االختالف عن 
المواس���م الماضية هو وجود مجل���س إدارة عمل على ترتيب 
البيت وتشكيله جديدة، ومنح الثقة المستمرة للجهاز الفني.

وتابع: االستقرار وتوفير احتياجات الفريق أثرت باإليجاب على 
الفريق، واس���تطاع تقديم مس���توى رائعًا هذا الموسم عكس 
السابق، مشيرًا إلى أن عودة بعض الالعبين وصعود الناشئين 

عمل على توليفة مميزة من الالعبين.
وأضاف صيدم "أن الرؤية كانت منذ بداية الدوري هي تكوين 
فريق قادر على المنافس���ة، ونحن في االتجاه الصحيح وجمعنا 

أكبر عدد ممكن من النقاط." 
وتابع : أن تتويج الفريق بلقب بطل الش���تاء شيء هام  ولكن 
هذا المس���مى قد يضر باألندية في بع���ض األحيان في حال 
االقتن���اع ان هذا هو تتويج رس���مي"، مش���يرًا إل���ى أن البطل 
الحقيقي هو من س���يحصل على لقب دوري "القدس" للدرجة 
الممت���ازة، وهذا اللقب هو معنوي أعط���ى لالعبين ثقة كبيرة 
وأخرجهم من األزمة وزرع في نفوسهم ثقافة الفوز والتتويج 

باأللقاب.
وتمنى م���ن الجمهور مس���انده الفري���ق على الحل���وة والمرة 
والتشجيع المثالي،  ليكون يد واحدة من أجل التتويج بالبطولة 

ونفرح الجمهور المتعطش منذ سنوات.

»الطواحيــن« تــدور مــن القــاع إلــى القمــة 

مدريد/ االستقالل: 
فت���ح األلماني تون���ي كروس العب ريال مدريد اإلس���باني، الن���ار على خط دفاع 
المرينج���ي، عقب الهزيمة الثقيلة أمام إيبار أول أمس، ضمن منافس���ات الجولة 

الثالثة عشر من الليجا.
وقال كروس في تصريحات صحفية: "لم نظهر بش���كل جيد أمام إيبار، ونستحق 

هذه النتيجة، من الصعب تفس���ير ما حدث، ألننا قمنا بالتحضير للمباراة، ولكن 
لم تس���ر األمور كما خططنا". وأضاف الدولي األلماني: "لقد أصبنا باإلحباط بسبب 
هذه المباراة، والنتيجة خيبت آمالنا تماما، ونحن بحاجة لتحس���ين الدفاع، وانقاذ 
الموس���م الجاري". س���قط فريق ريال مدري���د في هزيمة ثقيلة م���ن فريق إيبار 

بثالثية نظيفة ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري اإلسباني.

لندن/ االستقالل: 
أث���ار احتفال النج���م المصرى محمد ص���الح المحترف فى 
ليفربول بالهدف الذى س���جله فى شباك واتفورد بالمباراة 
التي جمعتهما مس���اء الس���بت على ملعب "فيكارج رود"، 
ضمن منافس���ات الجولة ال����13 من عمر مس���ابقة الدوري 
اإلنجلي���زي الممتاز "البريميرليج"، وانته���ت بفوز ليفربول 
بثالثية نظيفة الجدل بين الصحافة والجماهير اإلنجليزية.

وعنونت صحيفة "ستار س���بورت"، "محمد توقف هنا.. لقد 
رأس���نا تلك االحتفالي���ة من قبل.. صالح ينس���خ احتفالية 

منافسه راموس".
أما صحيفة "صن" فتناولت االحتفال الجديد للنجم المصري 
محمد صالح بالهدف الذى سجله فى شباك واتفورد، حيث 
احتفل بطريقة "الفراشة" على طريقة سيرجيو راموس قائد 

ريال مدريد اإلسبانى.
فى حين عنون���ت صحيفة "ديلى مي���ل"، "هل وجه محمد 
صالح رس���الة إلى س���يرجيو راموس باحتفاله ف���ى مباراة 

واتفورد؟".
وقال���ت الصحيف���ة: إن جماهي���ر ليفربول ت���رى أن محمد 
صالح كان يس���خر من س���يرجيو راموس باحتفاله بطريقة 
"الفراش���ة" بع���د االتهامات التي تعرض له���ا قائد الريال 
بتناول المنش���طات فى نهائي دوري أبط���ال اوروبا 2017 

أمام يوفنتوس اإليطالي.

احتفال محمد صالح على طريقة 
راموس يثير الجدل فى إنجلترا 

لندن/ االستقالل: 
قرر نادي مانشستر يونايتد اإلنجليزي االستغناء 
عن اإلسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى الفريق، 
خ���الل فترة االنتق���االت الصيفي���ة المقبلة، بعد 
رفض���ه تجديد تعاقده حت���ى اآلن. وينتهي عقد 
دي خيا مع مانشس���تر يونايتد بنهاية الموس���م 
الحالي، وهو ما يتيح له االنتقال بشكل مجاني ألي 
فريق خ���الل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة، إال 
أن النادي اإلنجليزي يملك بندا يسمح له بتمديد 
العقد لموس���م إضافي من ط���رف واحد. وأكدت 
صحيفة "صن" البريطانية أن يونايتد قرر تفعيل 
بند تمديد العقد لموسم إضافي في عقد حارسه 
اإلس���باني، مع عرضه للبيع خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية المقبلة لالس���تفادة من مبلغ بيعه بدال 

من الرحيل بشكل مجاني بعد الموسم التالي.
ويس���تهدف النادي اإلنجليزي الحصول على 75 
مليون جنيه إس���ترليني نظير االستغناء عن دي 
خي���ا الصيف المقب���ل، خاصة في ظل األس���عار 
المرتفعة التي انتقل به���ا حراس مثل البرازيلي 
أليس���ون بيكر إل���ى ليفرب���ول واإلس���باني كيبا 
أريزاباالجا إلى تشيلس���ي خ���الل فترة االنتقاالت 

الصيفية الماضية. 

مانشستــر يونايتــد 
يستغنــي عــن »دي خيــا«

»كروس«: ال نملك خط دفاع
 ويجب علينا إنقاذ ريال مدريد
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غزة/ االستقالل: 
دان المركز الفلس���طيني لحقوق اإلنس���ان استمرار 
توظي���ف المحكمة العلي���ا اإلس���رائيلية في خدمة 
المش���اريع االس���تيطانية في األرض الفلس���طينية 
المحتلة بشكل عام وفي مدينة القدس بشكل خاص، 
مؤك���ًدا أن المحكم���ة تصدر ق���رارات مخالفة لقواعد 
القانون اإلنس���اني الدولي والقان���ون الدولي لحقوق 

اإلنسان.
وأوض���ح المركز في بيان صحفي ص���ادر أمس األحد 
أن آخ���ر هذه الق���رارات كان رد االلتماس الذي تقّدم 
به عش���رات المواطنين الفلس���طينيين من س���كان 
ح���ي )بطن الهوى( في بلدة س���لوان، جنوب المدينة 
المحتل���ة، إللغاء قرار )الوصي عل���ى أمالك الغائبين( 
القاضي بطردهم من منازلهم، وتس���ليمها لجمعية 

"عطيرت كوهنيم" االستيطانية.  
ووف���ق تحقيقات المركز، ففي س���اعات مس���اء يوم 
األربع���اء المواف���ق 2018/11/21، رفض���ت المحكمة 
العليا اإلس���رائيلية االلتماس المقدم من أهالي حي 
بطن الهوى في بلدة س���لوان، جنوب مدينة القدس، 
وس���محت لجمعية "عطيرت كوهنيم" االستيطانية 

باالس���تمرار في إج���راءات ط���رد 700 فلس���طيني، 
وإجباره���م على دفع مئ���ات آالف الش���واكل، بادعاء 
القضائية،  اإلج���راءات  المس���توطنين عن  تعويض 

وأجرة البيوت للسنوات التي خلت.
وذك���ر المركز أن س���كان حي بطن اله���وى كانوا قد 
قدموا التماس���ًا ضد قرار الوص���ي العام )الوصي على 
أم���الك الغائبين(، الذي نّص على تس���ليم ثالثة من 
عناص���ر جمعية "عطيريت كوهانيم" االس���تيطانية 
أرضاً في الح���ي المذكور، بادعاء أنه���ا كانت بملكية 
يهودي���ة قبل العام 1948، والت���ي يعيش عليها ما 

يقارب 700 مواطن فلسطيني اليوم.
 وكانت الجمعية المذكورة التي تنش���ط في تهويد 
مدين���ة الق���دس ق���د قدمت طلًب���ا بط���رد العائالت 
الفلس���طينية بمس���اعدة المدير العام ل���وزارة قضاء 
االحتالل، وذلك سعًيا منها لالستيالء على المنطقة، 
وعلى البنايات المقامة عليها بادعاء ملكيتها لليهود، 
وقامت بتسليم أكثر من 70 عائلة فلسطينية بالغات 

قضائية بذلك.
ولفت المركز إلى ما أوردته وس���ائل إعالم إسرائيلية 
لجملة من القرارات التي صدرت في األيام األخيرة عن 

المحكمة العليا اإلس���رائيلية تدل على "تغّير جذري 
في سياساتها"، وذلك برعاية وزيرة القضاء "أييليت 
شاكيد"، والتي وصفتها تلك الوسائل بأنها "سيدة 
االنقالب ف���ي المحكمة العليا، وبخاصة عندما يتعلق 

األمر بحقوق اإلنسان الفلسطيني".
وكان م���ن ضمن هذه الق���رارات األخيرة، رفض قضاة 
المحكم���ة العليا اس���تئناف فلس���طينيين من حي 
الش���يخ جراح ضد طرده���م من منازله���م. يذكر أن 
الكنيس���ت اإلس���رائيلي، كان قد صادق بالقراءتين 
الثاني���ة والثالث���ة مس���اء ي���وم االثني���ن المواف���ق 
2018/11/19 على مش���روع قانون يسمح ببناء منازل 
ووحدات س���كنية في مس���طحات الحدائ���ق العامة 
والوطنية، ما يعني الس���ماح بتوسيع مستوطنة "عير 
دافيد" في بلدة سلوان التي تعتبر من أكثر المناطق 
اس���تهداًفا من قبل جماعات المستوطنين، وحكومة 

االحتالل.
ودع���ا المركز المجتم���ع الدولي والهيئ���ات األممية 
وانتهاكات���ه  لوق���ف جرائ���م االحت���الل  للتدخ���ل 
المتصاع���دة، والعم���ل عل���ى توفير حماي���ة دولية 

للفلسطينيين في األرض المحتلة..

غزة/ االستقالل: 
قال أش���رف القدرة الناطق االعالمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية 
في قطاع غ���زة، أن الدفعة األول���ى من المنحة الياباني���ة للوزارة قد 
وصل���ت إلى قطاع غزة أمس األحد وذلك بدعم من الحكومة اليابانية 

ومؤسسة جايكا.
وأشار القدرة في تصريح وصل » االستقالل« نسخة عنه، »أن مؤسسة 
جايكا قدمت المنحة لمرضى قطاع غزة لحاجتهم الشديدة لكميات 
من األدوية ألن القطاع الصحي يعاني من نقص حاد في العديد من 

أنواع األدوية التي تلزم لمرضى في مستشفيات القطاع«.
ودعا القدرة، حكومة رام الله وكافة المؤسس���ات اإلنسانية واإلغاثية 
لمواصلة دعم القط���اع الصحي وتكثيف عملي���ات تقديم األدوية 
الالزمة لكي تواصل المش���افي في القطاع تقديم خدماتها للمرضى 
هناك. وفي السياق عقدت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس، مؤتمرًا 
صحفيًا بمش���اركة الس���فير الياباني للحديث ع���ن تفاصيل منحة 
األدوية المقدمة من الحكومة اليابانية أمام مستودعات األدوية في 

اإلدارة العامة.

غزة/ دعاء حطاب:
نظم���ت اللجن���ة الدعوي���ة لحرك���ة الجهاد 
اإلس���المي ف���ي فلس���طين وجمعي���ة اقرأ 
الخيري���ة مهرجان���ًا لتكريم "ف���وج العودة 
لحفظ���ة القرآن الكريم" في مخيمات العودة 

القرآنية الصيفية.
وكرم���ت اللجن���ة الدعوية لحرك���ة الجهاد 
اإلس���المي وجمعي���ة اق���رأ الخيري���ة 627 
حافظًا وحافظة لكتاب الل���ه عزوجل، الذين 
التحقوا ضمن تصفيات واختبارات مسابقة 
"القدس" المحلية لحفظ القرآن الكريم كامال 

بالضبط واالتقان.
ويشارك في الحفل التكريمي، حفظة كتاب 
الق���رآن الكريم والمش���اركون في مخيمات 
الع���ودة لحفظة الق���رآن وذووهم، وعدد من 
المشايخ والدعاة، ولفيف من قيادات العمل 

الوطني واإلسالمي.
القرآن  وانطلقت مخيم���ات العودة لحف���ظ 

الكريم كامال بالتزامن مع مس���يرات العودة 
وكس���ر الحصار، التي بدأت منذ اواخر مارس 
لهذا العام، وف���اء وعرفانًا لدماء الش���هداء 
والجرح���ى التي نزفت في تلك المس���يرات 

المباركة.
ب���دوره، قال مس���ؤول اللجن���ة الدعوية في 
حرك���ة الجهاد اإلس���المي ولي���د حلس "إن 
الضامن الحقيقي والس���ياج الحافظ لنظافة 
مجتمعاتن���ا وحماي���ة جبهتن���ا الداخلي���ة 
وتماس���كها في مواجه���ة مخططات وغدر 
اعدائنا تتمثل بالتربية الس���ليمة والقويمة 
ألبنائن���ا وبناتن���ا وذلك بإرس���الهم لمراكز 
تحفي���ظ الق���رآن الكري���م لحفظ���ه وتعلم 
بأخالق���ه وفهمه وفق  والتخل���ق  أحكام���ه 
المنهج الوس���طي البعيد عن التنطع والغلو 

والتعصب ".
وأوض���ح حل���س أن اللجنة الدعوي���ة لحركة 
الجه���اد االس���المي في فلس���طين أطلقت 

اس���م مخيمات الع���ودة الصيفي���ة لحفظ 
الق���رآن الكريم للذكور واالن���اث تيمنا بتلك 
المس���يرات وذل���ك بتاري���خ2018/07/01م 
حتى نهاية 2018/08/31م، ولمدة شهرين 

كاملين.
 ع���دد الملتحقين في 

َّ
وأش���ار حلس إلى أن

المخيم���ات بل���غ حوال���ي 1500 مش���ترك 
ومش���تركة توزعوا على 26 مخيمًا، الفتًا إلى 
أن 627 حافظ���ًا وحافظة لكتاب الله عزوجل 
اتموا حف���ظ القرآن الكريم كام���اًل كانوا قد 
التحقوا مباش���رة ضمن تصفيات واختبارات 
مس���ابقة الق���دس المحلية لحف���ظ القرآن 
الكريم كامال بالضب���ط واالتقان والتي أعلن 

عنها مطلع هذا العام.
وذك���ر حل���س أن اللجن���ة الدعوي���ة العامة 
وجمعية اقرأ الخيرية ترعى وتش���رف على 
نحو 300 مركز لتحفي���ظ للقرآن الكريم في 
محافظات غزة يرتادهم ما يقارب من 6000 

طالب وطالب���ة على مدار العام، مش���يرًا إلى 
أن الجمعي���ة تعقد دورات ألح���كام التالوة 
السند  والعليا وتأهيل  التأهيلية  والتجويد 
وتمن���ح الس���ند المتص���ل إلى رس���ول الله 
صلى الله عليه وس���لم بالروايات والقراءات 
المختلف���ة للرج���ال والنس���اء، وبل���غ ع���دد 
الحاصلين على السند من الجمعية ما يقارب 
150 طالبًا وطالبة، إضافة إلى انش���اء منتدى 
لألصوات الندية من مهرة القراء، وقد تخرج 
هذا العام اكثر م���ن 30 قارئًا قد أبدعوا في 

شهر رمضان الماضي.
وفي ختام الحفل تقدم حلس بجزيل الشكر 
والعرفان إلى كل من س���اهم وش���ارك في 
انجاح الحفل، وللحض���ور الكريم من بينهم 
االس���المي  الجهاد  وك���وادر حرك���ة  قيادة 
وألعضاء المكتب السياسي واعضاء االقليم 
والمجلس التنفيذي ولقيادة سرايا القدس 
راعي الحف���ل الكبير األمي���ن العامة لحركة 

الجهاد اإلس���المي الس���يد زياد النخالة "أبو 
ط���ارق"، متمنيًا الش���فاء العاج���ل للدكتور 
رمضان عبدالله شلح، والرحمة لروح الدكتور 
المعل���م الش���هيد فتح���ي الش���قاقي "أبو 
ابراهيم" والتي مرت ذكرى استشهاده قبل 

عدة أسابيع.
م���ن جهته، ق���ال رئيس االتح���اد العالمي 
لعلم���اء المس���لمين أحمد الريس���وني: "إن 
تمس���ك أبناء الشعب الفلس���طيني بالقرآن 
الكريم وحفظه والعم���ل بآياته هو المعيار 
الحقيقي للتحرير من االحتالل اإلس���رائيلي 

وإقامة الدولة الفلسطينية.
ودعا الريس���وني، حفظة كتاب الله عز وجل 
لتجس���يد آيات الق���رآن الكري���م من خالل 
الفعل عبر المعامالت اليومية والسلوكية مع 
الناس، إضافة إلى رفع الروح الجهادية ضد 
االحتالل، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني 

هو أهل القرآن.

»الجهاد اإلسالمي« تنظم حفال لتكريم فوج العودة لحفظة القرآن في مخيمات العودة القرآنية

مركز يدين توظيف قرارات »العليا 
اإلسرائيلية« لخدمة مشاريع االستيطان

 القدس المحتلة/ االستقالل:
يستعد المواطن الفلسطيني مراد حش���يمة وعائلته لهدم الجزء 
األكبر من منزله بحي واد قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى 
ذاتيا، بعد إخطاره من قبل بلدية االحتالل بقرار الهدم بحجة البناء 

دون ترخيص، ومنحه مهلة حتى العاشر من الشهر القادم.
وتبلغ المساحة الُمستهدفة بالهدم 130 مترا، وقد أعلنت العائلة 
المقدس���ية أنها ستهدم هذه المس���احة من منزلها تحت طائلة 
التهديد بدفع مبلغ 60 ألف شيقل بدل تكاليف الهدم، فضاًل عن 
الس���جن لمدة شهرين في حال أقدمت بلدية االحتالل في القدس 

على تنفيذ الهدم.
وحس���ب العائلة المقدسية، فقد ُش���ّيد البناء قبل 20 عاما، ودفع 
صاحبه أكثر من 160 ألف ش���يقل كغرام���ة مالية على بناء المنزل 
منذ عام 2002، وحاول أكثر من مرة استصدار رخصة بناء واصطدم 
بش���روط بلدية االحتالل واإلج���راءات التعجيزي���ة التي وضعتها 

للحصول على رخصة بناء.

غزة/ االستقالل:
نعت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين أمس األحد، المجاهد توفيق علي رزق »أبو 
محمد« الذي توفي مس���اء الخميس الماضي في جمهورية مص���ر العربية أثناء رحلة 
ع���الج بعد اصابته بمرض عضال. وأش���ارت الحركة في بيان له���ا أن المجاهد رزق من 

الرعيل األول الذي التحق في حركة الجهاد اإلسالمي وجاهد في صفوفها.

غزة/ االستقالل: 
أعلن���ت الهيئة العامة للبت���رول ب���وزارة المالية في قطاع غزة مس���اء األحد، 
»تعويم« سعر أسطوانة الغاز )وفًقا لمبدأ العرض والطلب(. وأوضحت الهيئة 
ف���ي إعالنها ألصحاب محطات الغاز والموزعين، مس���اء أم���س االحد بأن بيع 
األس���طوانة )12 كيلو غرام( س���يكون بما ال يتجاوز الس���عر المعلن وهو 64 

شيقال.

المالية تعلن »تعويم« سعر 
أسطوانة الغاز بغزة

الجهاد تنعى المجاهد توفيق 
رزق بعد صراعه مع المرض

وصول الدفعة األولى من 
منحة األدوية اليابانية لغزة 

رام الله/ االستقالل:
قال مركز األس���رى للدراس���ات إن األسرى في س���جون االحتالل اإلسرائيلي 
اش���تكوا من عدم انتظام زيارات عائالتهم لهم في الس���جون تحت مبررات 

واهية.
ونق���ل المركز أم���س األحد في بي���ان صحفي عن األس���رى رفضهم تعّرض 
األهالي المس���موح لهم بالزيارة للتفتيش العاري من قبل سلطات االحتالل، 
وإخضاعهم للتحقيق والترهيب والتأخير كما حصل مع والدة األس���ير أحمد 
الش���نا األس���بوع الماضي على حاجز بيت حانون/إيرز ش���مال قطاع غزة أثناء 

عودتها من زيارة ابنها.
وطالب المركز في بيانه المؤسس���ات الدولية وعلى رأس���ها منظمة الصليب 
األحم���ر الدولي بالضغط على االحتالل لتطبيق االتفاق باس���تئناف وانتظام 
برنامج الزيارات لكل األسرى والمعتقلين، معتبًرا أن الزيارة لألسير حق كفلته 

االتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة.
وبّين أن س���لطات االحتالل تعرقل زيارة أهالي األسرى والمعتقلين، وتمارس 
سياس���ة اإلذالل واالهانة بح���ق العائالت عل���ى المعابر والحواج���ز وبوابات 
الس���جون خالل زيارة أبنائهم، وتمنع منح التصاريح لبعضهم، وتمنع أسرى 

من الزيارات.

عائلة فلسطينية تستعد 
لهدم منزلها في القدس 

بضغط من االحتالل

األسرى يطالبون بانتظام 
برنامج زيارات عائالتهم
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ندن/ االستقالل: 
خس���رت بريطاني���ة أكثر من نصف وزنها، بعد أن وجدت نفس���ها في 
موقف محرج، واضطرت لحجز 3 مقاعد في الطائرة بسبب وزنها الزائد.

وقالت راش����يل آيرز التي كان����ت تزن نح����و 145 كيلوغرامًا، إن فترة 
األعياد كانت تشكل كابوس����ًا لها، وكان عليها في إحدى المرات أن 
تحج����ز صفًا كاماًل من المقاعد على متن طائ����رة، حتى ال تجلس إلى 

جانب أي مسافر.
وتمكنت راشيل من خس���ارة نحو 70 كيلوغرامًا من وزنها، وكان مصير 
والدها الذي عانى من مرض الس���كري بسبب الوزن الزائد حافزًا إضافيًا 

لها الستعادة رشاقتها والتخلص من البدانة.
وخضع والد راش���يل لعملي���ة جراحية في عينه، خس���ر معها أكثر من 
%20 من بصره، ما جعلها تفكر "كيف س���يكون حالي في غضون 20 

عامًا من اآلن؟"
وفي سبتمبر)أيلول( 2017، انضمت إلى برنامج لخسارة الوزن، وتعلمت 
التحكم في وجباتها الغذائية، واس���تطاعت بذلك أن تخسر الكثير من 

وزنها الزائد، حسب صحيفة ميرور البريطانية.

تخسر 70 كيلو بعد 
أن اضطرت لحجز 3 

مقاعد في طائرة

سيول/ االستقالل: 
بدأ المس���ؤولون في كوريا الجنوبية تفكيك أكبر مسلخ 
للكالب في البالد. وس���يتم تطهير مجمع تايبيونغ دونغ 
في مدينة سيونغنام، جنوب العاصمة سيول، على مدى 
يومين، وتحويله إلى حديقة عامة، بحسب ما أورده موقع 

"بي بي سي".
وُيس���تهلك حوالي ملي���ون كلب كل ع���ام، إذ كان لحم 
ال���كالب يعتبر ف���ي يوم من األيام ش���هيًا ف���ي كوريا 
الجنوبية، لكن المواقف تغيرت في الس���نوات األخيرة، 

ويسعى الناشطون إلى إنهاء العادة.
وقالت منظمة "حق���وق الحيوان الكورية" في بيان: "هذه 
لحظة تاريخية. سوف يفتح الباب أمام المزيد من عمليات 
اإلغالق لمجازر لحوم الكالب ف���ي جميع أنحاء البالد، مما 

يعجل بتراجع صناعة لحوم الكالب بشكل عام".
ويض���م مجمع تايبيونغ دونغ س���تة مس���الخ على األقل 

تحتج���ز مئات الحيوانات ف���ي كل مرة، وهو مصدر مهم 
للحوم للمطاعم في جميع أنحاء البالد.

ووص���ف أعض���اء من جمعي���ة الرفق بالحي���وان الدولية 
الظروف داخل المجّمع بأنه���ا "مروعة"، وذكروا أنهم رأوا 
معدات كهربائية تستخدم في قتل الكالب والسكاكين 

وآلة إزالة الشعر.
ويت���م تخصيص أي���ام خاص���ة كل صيف ف���ي كوريا 
الجنوبي���ة كمهرجانات خاصة يتم خاللها تقديم أطباق 
لحوم الكالب مع الحساء. ومع ذلك، فإن عددًا متزايدًا من 
الكوريين يختارون حس���اء الدج���اج على مدى ثالثة أيام 

بداًل من ذلك.
كم���ا انخف���ض ع���دد مطاعم لح���وم الكالب ف���ي كوريا 
الجنوبية، إذ كان في سيول في وقت سابق 1500 مطعم، 
لكن العدد انخفض إلى حوال���ي 700 مطعم بحلول عام 

.2015

برلين/ االستقالل:
بعد س���تين عاما من الزواج، أجهز رجل ألماني طاعن 
في الس���ن على زوجته، بعدما وجه لها طعنات قاتلة 
في الجزء العلوي من جس���دها، حسبما نقلت وسائل 
إعالم ألمانية. فما الذي دفع العجوز األلماني الرتكاب 

جريمته؟
ذكر موقع صحيفة »ساربروكن- تسايتونغ« أن عجوًزا 
)89 عاًما( من والية ش���مال الراين ويس���تفاليا قتل 
زوجت���ه الت���ي كان ُمرتبًطا بها لم���دة تصل إلى نحو 
60 عاًم���ا، وأضاف الموقع األلماني أن دافع القتل هو 

الغيرة.
وأش���ار موقع صحيفة »دي فيل���ت« األلمانية إلى أن 
جريمة القتل، وقعت في الرابع من يونيو/حزيران من 
هذه الس���نة بالقرب من مدين���ة كولونيا، وأضاف أن 
الضحية )88 عاًما( فاتح���ت زوجها برغبتها في فك 

االرتب���اط به وقضاء ما تبقى من حياتها مع رجل آخر، 
وأردف أن الزوج الطاعن في الس���ن قرر على إثر ذلك 

قتل زوجته.
وأفاد موقع »فرانكفورت���ه - ألغيماينه« األلمانية أن 
ال���زوج ضرب زوجته بمطرقة ف���ي الرأس، ثم طعنها 
س���ت مرات في الجزء العلوي من جس���دها بسكين 
مطب���خ، وأض���اف أن الضحية فارق���ت الحياة نتيجة 
النزيف الدموي، الذي تس���ببت في���ه طعنات الزوج 

القاتلة.
ف���ي المقابل، أش���ار موقع صحيف���ة »دي فيلت« أن 
محاكمة المتهم بدأت الجمع���ة في محكمة الوالية 
بمدين���ة كولونيا، فيما أكدت ابنة المتهم وقوع عدة 
خالفات بين الزوجين، مش���يرة إل���ى أن والدها لديه 
غي���رة »مرضية« و«غضوب« أما والدتها فقد وصفتها 

بأنها باردة جًدا.

بعد 60 عامًا من الزواج.. عجوز 
ألماني يقتل زوجته بسبب الغيرة 

كوريا الجنوبية تغلق
 أكبر مسلخ للحوم الكالب

لويزيانا/ االستقالل:
تلقى زوجان أميركيان أس���عد مفاجأة في حياتيهما، عندما 
عث���را على بطاقة يانصيب فائزة بمبلغ 1.8 مليون دوالر أثناء 

تنظيف منزلهما بوالية لويزيانا.
وكان الزوج���ان هارولد وتينا إهرنبرغ، يس���تعدان لالحتفال 

بعيد الشكر، عندما وجدا البطاقة التي نسيا أمرها تماما.
ول���دى مراجع���ة الموق���ع اإللكتروني لليانصيب، اكتش���ف 
الزوجان أن رق���م البطاقة فائز بالجائ���زة الكبرى وقدرها 1.8 

مليون دوالر.
وقال هارولد: إنه استغرق وقتًا للتحقق من األرقام عدة مرات، 

قبل أن يدرك أن بطاقته ربحت بالفعل هذا المبلغ الكبير.
وكان أم���ام هارولد وزوجته أس���بوعان فقط لالس���تفادة من 
البطاقة قبل أن تنتهي صالحيتها، إذ ربحت بتاريخ 6 يونيو 

الماضي.
وحص���ل الزوجان فعال على مبلغ 1.3 مليون دوالر بعد اقتطاع 
الضرائ���ب، وقاال: إنهما س���يحتفظان بالمبل���غ لفترة ما بعد 

التقاعد.

لندن/ االستقالل: 
لم تتوقع الس���لطات في مطار هيثرو بلندن أن المهرب القادم 
الذي س���تقبض عليه، هو مضيف طي���ران، حاول تهريب مبلغ 

كبير في الرحلة من لندن إلى كواالالمبور.
وألقت الس���لطات البريطانية القبض على مضيف طيران تابع 
للخطوط الماليزية، بعد أن عثروا معه على مبلغ 190 ألف دوالر، 

حاول العبور بها عبر البوابات األمنية.
وحاول الرجل الذي يعمل م���ع الخطوط الماليزية تبرير الكمية 
الكبيرة من النقود، زاعمًا أنه أراد التسوق بهذه األموال ولكن لم 

يتسن له الوقت لذلك.
ولك���ن الس���لطات لم تص���دق ه���ذه الرواية بس���بب عدد من 
الثغرات ف���ي القصة، ومنها المبلغ المالي الكبير الذي ال يكون 
عادة بحوزة ش���خص يعمل كمضيف طيران، وثانيا أنه بعض 
الرحالت أثبتت أنه ذهب للتسوق بالفعل، ولكنه لم يستخدم 

هذه األموال.
وثبتت الس���لطات تهمة "غس���يل األموال" بمضيف الطيران، 

وتقرر حبسه 12 شهرًا بعد التحقيق معه.

القاهرة/ االستقالل:
قامت سيدة مصرية بخطف نجل ش���قيقتها الرضيع بعد والدته 

مباشرة لتبيعه لسيدة عاقر مقابل مبلغ مالي قيمته 1400 دوالر.
وأصدرت الس���لطات األمنية في مصر بيان���ًا أمنيًا أّكدت من 
خالل���ه أن قط���اع األمن العام ف���ي القاهرة تمّك���ن من ضبط 
مرتكب���ي واقعة اختط���اف الطفل الرضيع عق���ب والدته في 

مستشفى الساحل.
وكش���فت التحري���ات أن مرتكبة الواقعة هي خال���ة الرضيع، وقد 

ساعدها سائقان على خطفه.
وخالل اس���تجواب الس���ائقين، أقر أحدهما بالجريمة، مشيرًا الى 
أنهما اتفقا مع الخالة على خطف الطفل وبيعه إلى س���يدة ثرية ال 

تستطيع اإلنجاب.
ووفقًا للمعلومات فإن المرأة الثرية قد قالت للس���ائق: إنها ترغب 

بالحصول على حصة كبيرة من إرث زوجها المتزّوج من أخرى.
إش���ارة الى أنه تّمت إحالة المتورطين ال���ى النيابة العامة لتتولى 

التحقيق معهم.

اعتقال مضيف طيران 
بتهمة »غسيل أموال«

خطفت رضيع 
شقيقتها... لتبيعه!

صدفة غريبة تقود زوجين 
للفوز بـ1.8 مليون دوالر


