
رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة التنمية والش���ئون االجتماعية أن موعد صرف 
مخصصات الشئون االجتماعية لألسر الفقيرة في قطاع غزة 
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هيئة األسرى: الكنيست بات 
»وكرًا« لسن القوانين العنصرية 

رام الله/ االستقالل: 
استنكرت هيئة شؤون األسرى والمحررين، مساء 
امس االثنين، إقرار الكنيس����ت اإلسرائيلي قانون 
يمنع اإلف����راج المبكر )ثلثي المدة( عن األس����رى 

الفلسطينيين بقراءته األولى.
وق����ال رئيس هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين 
ق����دري أبو بكر، »إن الكنيس����ت اإلس����رائيلي بات 
وكًرا لس����ن القوانين العنصرية المتطرفة، والتي 

تفوح رائحتها بالحقد والكراهية تجاه الش����عب 
الفلسطيني عامة والحركة األسيرة بشكل خاص«.

وصادق الكنيست اإلسرائيلي بالقراءة األولى على 
قانون منع تقليص فترات س����جن األس����رى ممن 
أدينوا بتهم متعلقة بالقتل. ووفق القانون، فإنه 
يحظر اإلفراج عن األسرى بثلثي المدة »الشليش« 
لألس����رى الذين أدينوا بتهم متعلق����ة بالقتل أو 

محاولة القتل أو التخطيط والتآمر للقتل.
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صرف مخصصات الشئون 
االجتماعية في 9 ديسمبر المقبل

اخلليل/ اال�ستقالل:
ا�ست�سهد ظهر اأم�س االثنني فل�سطيني متاأثرا باإ�سابته بجراح بالغة، جراء 
اإطالق جنود االحتالل االإ�سرائيلي النار عليه ب�سكل مبا�سر، بزعم ده�سه 
جمموع��ة جنود قرب م�ستوطنة "غو�س عت�سي��ون" �سمال اخلليل جنوب 
ال�سف��ة الغربية املحتل��ة. وقال��ت وزارة ال�سحة يف ت�سري��ح مقت�سب لها، 
اإن مواطًن��ا ا�ست�سهد بر�سا�س قوات االحت��الل قرب بلدة بيت اإمر �سمايل 

اخلليل، وفق ما اأبلغت به الوزارة من االرتباط الفل�سطيني.

شهيد وإصابة 3 جنود إسرائيليين بعملية دهس بالخليل
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قــوات االحتــالل تعتقــل 
47 مواطنــًا مــن الضفــة

عشرات المستوطنين يقتحمون 
باحات المسجد األقصى

إصرار »عباس« على 
العقوبات.. هل 

يفشل المصالحة؟

فصائل: عملية الخليل دليل
 تمسك الشعب بنهج المقاومة

غزة/ دعاء الحطاب: 
تواصل األجهزة األمنية التابعة للس���لطة الفلس���طينية 
اعتقاالتها المتكررة بحق العديد من الناشطين بفصائل 
الُمقاومة وأس���رى محررين وطلبة الجامعات، في مختلف 

أنحاء الضفة الغربية المحتل���ة، في محاولة لكتم األفواه 
السياس���ية وإحباط النش���اط السياس���ي الُمعارض لها 

والرافض إلجراءات االحتالل التعس���فية، من 
خالل اقتحام منازلهم واعتقالهم وتعذيبهم 

االعتقال السياسي في الضفة.. الجريمة المستمرة! 

غزة/ االستقالل:
باركت فصائل فلسطينية، عملية الدهس التي وقعت أمس االثنين، 
ش���مالي مدينة الخليل )جنوب القدس المحتلة(، وأسفرت عن إصابة 

الجهاد: استشهاد  الشاب أبو 
يابس يصفع دعاة التطبيع 

غزة/ االستقالل: 
أصي���ب عدد م���ن المواطني���ن بج���راٍح مختلفة ، 
مس���اء امس االثنين، جراء اعتداء قوات االحتالل 
البحري  للمس���ير  والمساندين  المش���اركين  على 

السابع عشر لكس���ر الحصار على الحدود البحرية 
ش���مال قطاع غزة. وأفاد اله���الل األحمر بإصابة 3 
مواطنين برص���اص االحتالل وعش���رات اإلصابات 
باالختناق خالل المواجهات ق���رب موقع "زيكيم" 

شمال قطاع غزة وأفاد مراسلنا، بأن بحرية االحتالل 
اعترضت المراكب المش���اركة في المسير وأطلق 

جنود االحتالل قنابل الغاز والرصاص 
المش���اركين في اس���ناد  الحي على 

إصابات بقمح االحتالل المسير البحري السابع عشر شمال القطاع 

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عشرات المستوطنين المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة، 
بحراسة مشددة من ش���رطة االحتالل الخاصة. وأفاد مصدر في دائرة األوقاف 

���ا اقتحموا  اإلس���المية في القدس، بأن 40 مس���توطًنا يهودًيّ
المسجد األقصى من جهة "باب المغاربة". 

الضفة المحتلة/ االستقالل:
ش���ّنت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس االثنين، حملة اعتقاالت واسعة طالت 
47 مواطنا على األقل من القدس والّضف���ة الغربية المحتلتين. واعتقلت قوات 

االحتالل )32( مواطًنا فجر يوم أمس من القدس، بينهم نحو 20 من 
أبناء حركة فتح في المدينة المقدسة، وأسرى محررون.

فصائل:  جنون التطبيع 
العربي خيانة علنية 
للقضية الفلسطينية

الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة في
 جمعة التضامن مع الشعب الفلسطيني

الكنيست يصادق على منع 
تقليص فترات اعتقال األسرى

انت�سار جنود االحتالل يف مكان عملية الده�س يف اخلليل اأم�س    
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الضفة المحتلة/ االستقالل:
ش���ّنت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس االثنين، حملة 
اعتقاالت واس���عة طالت 47 مواطنا على األقل من القدس 

والّضفة الغربية المحتلتين.
واعتقل���ت قوات االحت���الل )32( مواطًنا فجر يوم أمس من 
القدس، بينهم نحو 20 م���ن أبناء حركة فتح في المدينة 

المقدسة، وأسرى محررون.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل سلمت إخطارات 

وبالغات لعدد آخر من أهالي القدس.
وأوضحت أن االعتقاالت شملت كافة أحياء وبلدات مدينة 
القدس، وُع���رف من بين المعتقلين من قي���ادات وكوادر 
حركة فتح: عبد الله الس���نجالوي، وإس���الم طاهر بكيرات، 
وجهاد عويضة، وعامر عوض، وخليل بش���ير، وحس���ام أبو 
سنينة، وأحمد موس���ى عرفات، وتوفيق أبو سبيتان، وعالء 
أبو الهوى، وف���ادي محمود، وفادي الرجب���ي، وفواز عوض 
الله، وأمين صيام، ومحمد صالح خويص، وياس���ر حمدان، 
وأحمد خويص، وإيهاب أبو سبيتان، ومحمد أبو صوي، وإياد 

الهدرة، ومحمد عبيد، ووليد محمد الصياد.
واقتحمت قوات االحتالل منزل ابراهيم الجوالني واعتقلت 
نجله عدي حتى يس���لم نفسه، وكذلك اقتحمت مخابرات 
االحت���الل منزل أنور عوض وتركت أمر اس���تدعاء له لعدم 
وجوده في منزله، فضال عن تس���ليم أوامر استدعاء لعادل 

ابو زنيد، وباسل عابد.
وتأتي حملة االعتقاالت التي ش���نتها قوات االحتالل في 
أحياء مدينة القدس، بعد ساعات من تنظيم وقفة سلمية 
تنديدًا باعتقال االحتالل محافظ القدس عدنان غيث، في 

شارع صالح الدين بالقدس.
وف���ي رام الله ش���نت ق���وات االحتالل حمل���ة مداهمات 
واعتق���االت في عدة مناطق متفرقة م���ن محافظة رام الله 
وسط الضفة الغربية المحتلة، بينها اعتقال صحفي وفتاة.

وقالت مصادر محلية: إن قوات االحتالل اعتقلت الصحفي 
أحمد فتحي الخطيب خالل اقتحام منزله في بلدة بيتونيا 
ق���رب رام الله، علمًا أنه اعتقل واس���تدعي عدة مرات لدى 

االحتالل واألجهزة األمنية الفلسطينية.

وأضافت المصادر أن االحتالل اعتقل الفتاة آيات إبراهيم 
"17 عاما"، خالل اقتحام بلدة بيت لقيا جنوب غرب المدينة، 
كم���ا داهمت قوات االحت���الل حي البالوع ش���مالي البيرة 
واقتحمت مباني شركات تجارية وشرعت بأعمال التفتيش 

فيها.
كما اعتقل االحتالل الش���اب أحمد إحسان الخصيب خالل 
اقتحام منزل أس���رته في قرية عارورة ش���مال رام الله دون 

القيام بأعمال تخريب.

وفي قرية بدرس غربا، اقتحمت قوة من المش���اة منزل إمام 
المسجد الشيخ محمد مرار ومنزل شقيقه وشرعت بأعمال 
التفتي���ش والتخريب، كما عبث���ت بمحتويات المنزل بعد 

تفجير األبواب وقامت بالتحقيق مع ساكنيه.
واندلعت مواجهات بين قوات االحتالل وعش���رات الشبان 
في قرية دير أبو مشعل شمال غرب المدينة، تخللها إطالق 
الرصاص الحي والقنابل الغازية، بعد قيام ش���بان برش���ق 

مركبات المستوطنين بالحجارة.
وأغلقت قوات االحتالل المدخل الرئيس للقرية والمداخل 
الفرعية ومنعت األهالي م���ن التنقل، كما اقتحمت منازل 

في القرية.
كما داهمت ق���وات االحتالل بلدة قباطي���ة جنوب مدينة 

جنين حيث اندلعت مواجهات فيما فتشت منازل.
وقالت مصادر محلية، إن جنود االحتالل تمركزوا في محيط 
البنك العربي في البلدة حيث دارت مواجهات وسط إطالق 

لألعيرة النارية والقنابل الغازية.
وأش���ارت إلى تفتيش عدد من منازل المواطنين في تلك 
المنطقة واس���تجواب ساكنيها، واعتقال شاب قبل إطالق 

سراحه على مدخل البلدة أثناء انسحاب قوات االحتالل.
وفي الخلي���ل، اعتقلت قّوة عس���كرية من جيش االحتالل 
الشاب محمود وراس���نة من بلدة الشيوخ وأحمد الهور من 
صوريف وآدم طه دعاجنة وآدم عادل حوشية والفتى زيد 

توفيق الجندي من مدينة يطا.
وأفادت مصادر محلية في بيت لحم باعتقال قّوات االحتالل 
للشّبان: عبادة قنيص من مخيم عايدة والفتى محمد حسن 

ديرية من بلدة بيت فّجار.

جنين/ االستقالل:
اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي قبل قليل خربة امريحة قرب بلدة 
يعبد جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وهدمت منزال، 

بذريعة البناء دون ترخيص في مناطق )ج(.
وقالت مص���ادر محلية: إن جن���ود االحتالل داهموا صب���اح يوم أمس 
امريحة، وحاصروا منزل المواطن بهاء أمين حمدوني، ترافقهم جرافة، 

ثم هدموه.
وأش���ارت إلى أن جنود االحتالل تذرعوا بإقامة البناء دون ترخيص من 
س���لطات االحتالل، علما أن سلطات االحتالل تستهدف وجود امريحة 
بعمليات هدم مس���تمرة، علمًا أنه تقع قرب مستوطنة دوتان المقامة 

على أراضي المنطقة.

نابلس/ االستقالل:
استولى مس���توطنون، أمس االثنين، على قطعة 
ارض ف���ي قري���ة جالود جن���وب نابلس، وش���رعوا 
بزراعتها باألش���جار، ومد خطوط مي���اه الري، وذلك 

بحراسة قوات االحتالل اإلسرائيلي.
وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة غسان 
دغلس، إن مس���توطني بؤرة "احياه" الجاثمة على 
أراضي القرية اس���تولوا على قطعة أرض تقع على 
مقربة من البي���وت الواقعة في المنطقة المصنفة 

"ج"، والمخطرة بالهدم.
وأضاف ان مس���احة األرض تبلغ نحو 10 دونمات 
تعود لثالث عائالت م���ن جالود، جرى الحفر فيها، 
وتثبيت أعمدة حولها،وهي مزروعة بأشجار الزيتون 

والتين من عشرات السنين.

وأكد ان ق���وات االحتالل تمنع العائالت من دخول 
االرض منذ الع���ام 2001 بعد اإلعالن عنها منطقة 

عسكرية مغلقة.
وأوض���ح دغلس أن حكومة االحت���الل صادقت أول 
أمس عل���ى إضافة مس���توطنة "ش���فوت راحيل" 
المقام���ة عل���ى ارض���ي قرية جال���ود ل���� "مناطق 
األفضلي���ة القومي���ة"؛ والتي ته���دف الى تعزيز 
هجرة المس���توطنين الى المس���توطنات الواقعة 
ضمن الخارطة، باإلضافة الى منحها ميزانيات أكبر 
لتعزيز البناء فيها، ل� "تعزيز الطابع اليهودي في 

قلب الضفة الغربية المحتلة "
وقال دغل���س ان مس���توطنة " ش���فوت راحيل " 
عادة ما تسمى ضمن " المس���توطنات المعزولة " 
ألنها مبنية خارج التجمعات االستيطانية الكبرى 

في الضفة الغربي���ة ، ويأتي قرار حكومة نتنياهو 
بإضافة مس���توطنة " ش���فوت راحيل " ل� " مناطق 
األفضلي���ة القومية "؛ من أجل تعزيز االس���تيطان 
في منطقة جنوب شرق محافظة نابلس وتمهيدا 
لش���رعنة البؤر االس���تيطانية الواقعة الى الشرق 
منها ، وبالتالي إنش���اء تجمع استيطاني كبير في 

هذه المنطقة.
وذك���رت صحيفة "هآرتس" ، أن وضع مس���توطنة 
"ش���فوت راحيل" على خارط���ة األفضلية القومية، 
يهدف لدعم البناء في هذه المستوطنة التي تعد 
جزءًا من مس���توطنة شيلو األكبر منها، لكنها على 
أرض الواقع مستوطنة مستقلة بنفسها، وبسبب 
اعتبارها ضم���ن مناطق "أفضلي���ة قومية" تصبح 

مستوطنة شفوت راحيل، معفية من الضرائب.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش���رات المس���توطنين المسجد األقصى 
المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من 

شرطة االحتالل الخاصة.
وأف���اد مصدر في دائ���رة األوقاف اإلس���المية في 
ا اقتحموا المسجد  القدس، بأن 40 مستوطًنا يهودًيّ

األقصى من جهة "باب المغاربة".

وأضافت األوقاف، أن 140 آخرين من طالب المعاهد 
الديني���ة اليهودية والجامع���ات العبرية اقتحموا 
المس���جد األقصى خالل الجولة ذاتها، مشيرة إلى 
اقتحام س���تة عناصر من المخابرات "اإلسرائيلية" 
باحات المس���جد األقصى المبارك، تخللها اقتحام 

المساجد المسقوفة.
وواصلت ش���رطة االحتالل التضيي���ق على دخول 

المصلين لألقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية 
عند األبواب.

���ا )عدا الجمعة  ويتعرض المس���جد األقصى يومًيّ
والس���بت( لسلس���لة انته���اكات واقتحامات من 
المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة وعلى 
فترتين صباحية ومسائية، فيما تزداد وتيرة تلك 

االقتحامات خالل فترة األعياد اليهودية.

سلفيت/ االستقالل:
جرفت سلطات االحتالل أمس االثنين، أرضا بالقرب من البرج العسكري جنوب 

بلدة كفل حارس شمال سلفيت.
وقالت مصادر محلية، إن التجريف هو أعمال توسعة في محيط البرج العسكري 

المقام على مدخل بلدة كفل حارس.
وأوضحت المص���ادر، أن أصحاب األرض اعترضوا على التوس���عة، إال أن أعمال 

التوسعة تمت قبل انتهاء فترة االعتراض القانونية.
ويعاني أهالي بلدة كفل حارس من إغالق البوابة من االحتالل بين الحين واآلخر 

وهو ما يضيق الخناق عليهم.

قوات االحتالل تهدم 
منزال جنوب جنين

تجريف لتوسعة برج مراقبة 
عسكري لالحتالل في كفل حارس

مستوطنون يستولون على 10 دونمات
 من أراضي جالود جنوب نابلس

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد األقصى

قــوات االحتــالل تعتقــل 47 مواطنــًا مــن الضفــة

�الحتالل يو��شل حمالت �العتقال          ) �أر�شيف (
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وطال���ب األمين الع���ام لحركة الجهاد اإلس���امي 
األس���تاذ  زياد النخالة في كلمة له خال مهرجان 
تكري���م حفظة لكتاب الله عز وجل أقامته الحركة 
في مدينة غزة أول من أمس، السلطة الفلسطينية 
بضرورة "إنهاء إجراءاتها المعادية ضد قطاع غزة 

والمقاومة".
فيما جدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس 
موس���ى أبو مرزوق المطالبة بإنهاء العقوبات التي 
: "لن نختلف على  تفرضها السلطة على غزة، قائااً

التسمية المهم رفعها".
وقال أب���و مرزوق ف���ي تغريدة على حس���ابه في 
المس���ئولين في  "تويت���ر": تك���ررت تصريحات 
السلطة الفلس���طينية رافضين أي عقوبات على 

القطاع وأطلقوا عليها إجراءات خفيفة«.
وذكر أن تل���ك العقوبات طالت "قط���اع الكهرباء 
وتخفي���ض روات���ب الموظفي���ن وإحالة بعضهم 
للتقاع���د المبك���ر، وَلم تس���تثن وزارة الش���ئون 

االجتماعية من هذه اإلجراءات".

وكان رامي الحمد الله رئي���س الوزراء في حكومة 
التوافق، قال خال لقاء ل���ه عبر فضائية "النجاح 
اإلخب���اري": "ال يوجد عقوبات على قطاع غزة، وإنما 
هي إجراءات بس���يطة، فقطاع الموظفين يشمل 
)35( ألف موظ���ف، في البداية صرف )%75( من 

رواتبهم، وفي الوقت الحالي )50%(".
وأضاف أن حقوق الموظفين محفوظة "وتعهدنا 
أن���ه حال إنهاء االنقس���ام س���نقوم بجدولة هذه 

المستحقات ودفعها لهم".
وكان مص���در مصري قريب من جه���از المخابرات 
المصرية، قال ل�"االس���تقال" في وقت سابق، إن 
مصر س���تعالج ملف المصالح���ة وتراقب تنفيذ 
خطواته، خطوة خط���وة، بدءًا من تمكين الحكومة 
لتولي مسؤولياتها بغزة والذي سيتزامن معه رفع 

العقوبات المفروضة على غزة.
وكانت حركة حماس أعلنت عن موافقتها للورقة 
المصري���ة للمصالح���ة بع���د لقاءات ج���رت بين 
قيادتها ومس���ؤولين مصريين األي���ام الماضية، 

تبعها زيارة قام بها وف���د من حركة فتح أول من 
أمس إلى القاهرة. 

عقوبات تنتهي بامل�صاحلة
وأكد عض���و اللجنة المركزية لحرك���ة فتح عباس 
زك���ي، أن اإلجراءات التي فرضتها الس���لطة ضد 
حركة حماس، تهدف بش���كل أساس���ي إلى دفع 
حماس نحو المصالح���ة، "وبالتالي هذه االجراءات 

ستنتهي بمجرد تحقق المصالحة".
وقال زكي ل�"االس���تقال": "عندما تتولى الحكومة 
الشرعية المس���ؤولية في قطاع غزة، من البديهي 
انتهاء أي إجراءات كانت قد فرضت في الماضي، 
بل س���تقوم هذه الحكومة بتدش���ين مش���اريع 
تنموية وإغاثية لقطاع غزة من أجل وقف تدهور 

األوضاع المعيشية فيه".
وأوضح أن المصالحة الفلس���طينية "هي المنقذ 
للوض���ع السياس���ي الفلس���طيني الراهن، وهي 
س���تقطع الطريق أمام كافة الجهات التي تحاول 
تمرير صفقة القرن من خال مساعدات ومشاريع 

إغاثية في غزة".
وش���دد زكي عل���ى أن اإلجراءات الت���ي فرضتها 
الس���لطة "ال تمس المواطنين، إنما كانت تقوض 
حك���م حماس ف���ي غ���زة"، مؤك���دًا أن حركة فتح 
ترفض بشدة أن يكون الشعب هو من يدفع ثمن 

الخافات السياسية الداخلية.
ولفت النظر أن النظ���ام اإلداري الحكومي في غزة 
بحاجة إلى إصاحات يجب القيام بها فورًا، مشيرًا 
إلى أن ذلك سيتم من خال حكومة متفق عليها 

من الكل الفلسطيني وليس عن طريق حزب ما.
وأض���اف زكي: "نح���ن الي���وم أح���وج ألن يكون 
لدينا قيادة واحدة وس���لطة واحدة وس���اح واحد، 
وم���ن يح���دد هوية ه���ذه القيادة هو الش���عب، 
واالنتخابات، وال يمكن لحزب أن يلغي حزب آخر".

مطلب �صعبي 
من جهته، ق���ال القيادي في الجبهة الش���عبية 
لتحرير فلس���طين، زاهر الشش���تري، إنه ال معنى 
ألي مصالح���ة فلس���طينية دون رف���ع الس���لطة 

لعقوباتها المفروضة على غزة فورًا ودون تأخير.
وأضاف الششتري ل�"االستقال" أن رفع العقوبات 
هو مطلب ش���عبي وفصائلي، "وال يمكن استمرار 
ابتزاز الش���عب في سياق خاف فصائلي داخلي، 
لذا فإن مواصلة العقوب���ات يعني عمليًا مواصلة 

االنقسام".
ولف���ت النظر إلى أن الس���لطة تتلكأ في رفع هذه 
العقوب���ات، خوفَا من أن يكون مس���ار المصالحة 
الحال���ي يصب ف���ي غي���ر صالحها، مش���يرًا إلى 
أن عب���اس يري���د اس���تمرار التف���رد ف���ي القرار 
الفلس���طيني وال يزال يرفض الش���راكة الوطنية 
وإصاح مؤسس���ات منظمة التحرير لتجمع الكل 

الفلسطيني.
ودع���ا الشش���تري القي���ادة المصري���ة بصفتها 
الفلس���طينية،  للمصالح���ة  الرس���مية  الراعي���ة 
للضغط على رئيس السلطة محمود عباس، وإلزام 
الس���لطة باالس���تجابة الفورية لمطالب الفصائل 

الفلسطينية برفع العقوبات.

الفصائل تدعو مصر للضغط على السلطة وإلزامها برفعها

إصرار »عباس« على العقوبات.. هل يفشل المصالحة؟
غزة/ حممود عمر:

رفع ال�صلطة عقوباتها املفرو�صة على قطاع غزة، 
مل يكن يومًا مطلبًا خا�صًا بحركة حما�س، فجميع 

الف�صائل الفل�صطينية وموؤ�ص�صات املجتمع املدين 
تدعو رئي�س ال�صلطة حممود عبا�س لرفع هذه 

العقوبات فورًا واإنهائها واعتبار ذلك قاعدًة لبناء 
اأي م�صاحلة فل�صطينية حقيقية. ويفر�س عبا�س 

عقوبات على قطاع غزة منذ اأبريل 2017 بدعوى 
ت�صكيل حما�س جلنة لإدارة غزة لعدم ا�صطالع 

حكومة الوفاق مبهامها، ورغم حل اللجنة اإل 
اأن العقوبات ل تزال م�صتمرة وزادت يف اأبريل 

2018. وطالت هذه العقوبات رواتب موظفي 
ال�صلطة بغزة، واإمدادات الكهرباء، وملف 

حتويالت العالج يف اخلارج.

غزة/ االستقال:
باركت فصائل فلس���طينية، عملي���ة الدهس التي وقعت 
أمس االثنين، ش���مالي مدين���ة الخليل )جن���وب القدس 
المحتلة(، وأس���فرت عن إصابة ثاثة جنود إس���رائيليين 

واستشهاد المنفذ.
وقال الناطق باس���م حركة المقاومة اإلس���امية "حماس"، 
عبد اللطيف القانوع، إن هذه العملية "الفدائية البطولية" 
تأكيد عل���ى أن أهالي الضفة الغربية ه���م مخزون الثورة 

المتجددة.
وأض���اف القانون ف���ي تصريح له، "حم���اس ُتبارك عملية 
ا  ا طبيعياً الدهس البطولية ش���مالي الخلي���ل، وتعتبرها رداً
عل���ى جرائ���م االحت���ال وحلقة م���ن حلق���ات مواجهته 

المستمرة".
واعتبر أن هذه العملية "تأكيد لكل المطبعين مع االحتال 
على عدم ش���رعيته على أرض فلس���طين ورسالة لتمسك 
ش���عبنا بحقوقه واس���تمراره في انتفاضته ونضاله حتى 

دحر االحتال عن أرضه".
ونعت حركة "حماس" بالضفة الغربية منفذ عملية الدهس 
ش���مالي الخليل، مؤكدة في بيان لها أنه "ال أمن لاحتال 
فوق أرضنا وعليه الرحيل مع قطعان المستوطنين، وعليه 
توقع المزيد من البطوالت وأعم���ال المقاومة ما دام يجثم 

فوق أرضنا ويستبيح ومقدساتنا".
بدوره���ا، أكدت لجان المقاومة الش���عبية في بيان لها، أن 
عملية الدهس شمالي الخليل "رسالة على تمسك الشعب 

الفلسطيني بنهج المقاومة".

وفي السياق ذاته، أشارت حركة "األحرار" الفلسطينية في 
بيان لها إلى أن العملية رس���الة بأن الش���عب الفلسطيني 
رغ���م كل التهدي���دات واالعتق���االت والكب���ح الم���زدوج 
والتنس���يق األمني والتطبيع العربي مع االحتال لن يقبل 

بقاء هذا الكيان على أرض فلسطين.
وتابع���ت: "عملي���ات الطعن والده���س المتصاعدة في 
الضفة والقدس هي استكمال لضرب المنظومة األمنية 
والعس���كرية الصهيونية التي هزته���ا غزة ومقاومتها 
بيقظته���ا وصواريخه���ا وإبداعه���ا ف���ي كل أش���كال 
المقاومة". وأردفت: "الضفة مخزون بش���ري ثوري هائل 
قادر على تدفي���ع االحتال وقطعان مس���توطنيه ثمن 

عربدتهم وإجرامهم بحق شعبنا".
ودعت حرك���ة األحرار، أبناء الش���عب الفلس���طيني في 
الضفة والق���دس للمزيد من العملي���ات والنوعية للجم 
االحت���ال ووق���ف عدوانه على الش���عب الفلس���طيني 

والمقدسات.
واستش���هد ظهر ي���وم أمس، فلس���طيني م���ن مخيم 
الدهيش���ة جنوبي مدين���ة بيت لحم )جن���وب القدس 
المحتلة(، عقب إصابت���ه بعدة طلقات نارية بعد أن نفذ 
ا( وأصاب  عملية دهس ش���مالي مدينة الخلي���ل )جنوباً

ثاثة من جنود االحتال بجراح بين متوسطة وطفيفة.
ونوه���ت مص���ادر محلية إلى أن الش���هيد ه���و رمزي أبو 
ياب���س من مخي���م الدهيش���ة جنوبي مدين���ة بيت لحم، 
ا ف���ي إحدى  ف���ي الثاثينات م���ن عمره، ويعم���ل ممرضاً

المستشفيات الفلسطينية بمدينة بيت لحم.

فصائل: عملية الخليل دليل تمسك الشعب بنهج المقاومة



الثالثاء 19 ربيع األول 1440 هــ 27 نوفمبر 2018 م

إعالن صادر عن جمعية
 تطوير المزارع الفلسطيني 

يعل���ن مجل���س إدارة جمعية تطوي���ر المزارع الفلس���طيني عن عقد 
االجتماع العادي للجمعية العمومية للعام )2018( وذلك يوم االثنين 
الموافق 2018/12/3 الس���اعة 12:30م في مق���ر الجمعية الكائن في 
جمعية الصاح االس���امية وذل���ك النتخاب مجلس���س إدارة جديد 

للجمعية بعد استكمال االتي :- 
1- إغاق باب االنتساب وتسديد االشتراكات العمومية لعام )2018( 

بتاريخ 2018/11/27 
2- فتح باب الترش���يح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة يومين من 

تاريخ 2018/11/28 إلى تاريخ 2018/11/29
3- فتح باب االنس���حاب والطعون واالعتراض لعضوية مجلس اإلدارة 
والجمعية العمومية وذل���ك لمدة يومين من تاريخ 2018/12/1 حتى 

تاريخ 2018/12/2

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

ونقلت وس���ائل إع���ام عبرية عن الس���فير 
"االس���رائيلي" ل���دى األمم المتح���دة داني 
دانون أن رئيس حكوم���ة االحتال نتنياهو 
أجرى في الفترة األخيرة سلسلة من اللقاءات 
سرية مع عدد من الدول العربية واالسامية 
التي ال تقيم عاقات دبلوماسية مع االحتال.

كما كش���ف االعام العبري عن اجراء رئيس 
مجل���س األمن القومي اإلس���رائيلي مئير بن 
شبات، لسلسلة من الزيارات لعدد من الدول 

العربية واالسامية .
ف���ي حين فن���د القيادي بالمؤتم���ر الوطني 
السوداني األنباء التي روجها االعام العبري 
ح���ول وجود زي���ارة قريب���ة لرئي���س الوزراء 
الصهيون���ي نتنياهو إلى الخرطوم ، موضحا 
أن موقف الس���ودان ثابت من ملف التطبيع 
م���ع حكومة االحت���ال لكونه���ا تحتل دولة 

عربية مسلمة .
حالة التطبيع الت���ي  أّن  أكّدت فصائ���ل، 
تش���هدها المنطق���ة العربية واإلس���امية 
م���ع االحتال وفت���ح العواصم أم���ام زيارات 
مس���ؤولين في دولة االحتال ووفود رسمية 
يعك���س الس���عى لني���ل الرض���ا والمباركة 
االمريكي���ة عبر بواب���ة التطبيع، مش���ددين 
عل���ى ان حال���ة "االنهيار الت���ي وصلت لها 
بعض األنظمة بمثاب���ة خيانة علنية وطعنة 
مس���مومة في خاصرة القضية الفلسطينية 

بأيدي عربية.
ودع���ت الفصائ���ل، إل���ى "ض���رورة تح���رك 
الش���عوب العربي���ة لوقف هرول���ة الحكام 
العرب تجاه الخط���وات التطبيعية الخطيرة  
بصورٍة رس���مية والوقوف بكل قوة في وجه 
المحاوالت الرامية لذلك عبر حراك جماهيري 

موسع".

الر�ضا االأمريكي
واعتب���ر عضو المكت���ب السياس���ي لحركة 

الجه���اد االس���امي د. ولي���د القطط���ي أن 
األنظمة التي تسابق الزمن وتلهث للتطبيع 
مع الكيان الصهيوني المحتل ؛ تسعى لنيل 
الرضا والمباركة االمريكية من بوابة التطبيع 

مع االحتال .
وقال د. القططي ل� االس���تقال :" إن العراب 
للخط���وات التطبيعي���ة ف���ي  المنطقة هي 
المملكة العربية السعودية وتحديدا محمد 
بن س���لمان الذي يبذل قصار جهده لتثبيت 
نفس���ه وصيا على عرش المملكة بتحصيل 
الرضا والتأييد األمريكي لتعينه ملكا جديدا 

للملكة العربية السعودية ".
وأك���د أن الرهان الحقيق���ي يقع على كاهل 
الش���عوب العربية الحرة الت���ي لم ولن تقبل 
بجريمة التطبي���ع مع االحت���ال ، مضيفا :" 

األنظمة التي تتجرأ على التطبيع هي أنظمة 
قمعية اس���تبدادية ال تس���مح لش���عوبها 
بمحاس���بتها من خ���ال صنادي���ق االقتراع 
، ولك���ن س���يأتي اليوم الذي تحاس���ب فيه 
الش���عوب تلك األنظمة المطبع���ة بطرقها 
الخاصة ". ودعا د. القططي الجماهير العربية 
إل���ى االنتفاض بوجه الخط���وات التطبيعية 
الخطي���رة الت���ي تنتهجها بع���ض األنظمة 

العربية بمعزل عن إرادة شعوبها .

طعنة التطبيع
المكتب السياس���ي للجبهة  ووصفت عضو 
الش���عبية لتحرير فلس���طين مريم أبو دقة 
الخطوات التطبيعية مع الكيان المحتل في 
الوقت الراهن بمثابة خيانة وطعنة مسمومة 
في خاص���رة القضية الفلس���طينية بأيدي 

عربية .
وقالت أب���و دقة ل� االس���تقال :" في الوقت 
الذي تكرس فيه أمريكا كل طاقتها لشطب 
القضية الفلسطينية وتنتهج أعتى اشكال 
العربدة لتمرير صفقة القرن بإعان القدس 
عاصمة لدولة االحتال، وسحب تمويل وكالة 
الغوث وإعادة تعريف الاجئ الفلسطيني ، 
تنشغل األنظمة العربية بتنفيذ توجيهات 
الواليات المتحدة لتكون العبا رئيس���يا في 

تمرير الصفقة المشؤومة ".
واعتبرت أن العاق���ات التطبيعية لألنظمة 
العربي���ة مع الكي���ان الصهيون���ي قديمة، 
مشيرة الى أن الجديد في الخطوات األخيرة 
ه���و الج���رأة الوقحة ف���ي إع���ان الخطوات 
التطبيعية وترويجها للشعوب العربية كأمر 

طبيعي".
وع���زت أبو دقة ج���رأة األنظم���ة العربية إلى 
حال���ة التش���تت الت���ي تعص���ف بالقضية 
الفلس���طينية نتيجة االنقسام الفلسطيني 
أوس���لو  بمش���روع  الفلس���طينيين  وارتباط 

والتنسيق األمني مع االحتال .
وأك���دت أن نهاية األنظم���ة العربية الراعية 
للمش���اريع التطبيعية ستؤول نهايتها إلى 
مزابل التاريخ ، مضيفة :" تظن تلك األنظمة 
انها س���تحصل على الحماية األمريكية من 
شعوبها وستثبت نفسها بالحكم وتتناسى 
أن أمري���كا ه���ي أكبر ق���وى الش���ر وأنها ال 
تشكل أي حماية لألنظمة التي تثور ضدها 
ش���عوبها بل حين تتدخل تك���ون النتائج 
كارثي���ة وتدميرية كما حص���ل في تجارب 
التدخل األمريكي في أفغانس���تان والعراق 

وليبيا واليمن ".
وشكرت اللجان الشعبية المعادية للتطبيع 
ف���ي كاف���ة ال���دول العربية الت���ي صدحت 
بموقفها الرافض للخط���وات التطبيعية مع 
االحت���ال، داعيا لتش���كيل جبه���ة مقاومة 
للمخطط���ات  للتص���دي  ودولي���ة  عربي���ة 

والمشاريع التطبيعية.

تلميع �ضورته 
م���ن جانبه، ق���ال عضو المكتب السياس���ي 
لحركة حماس عزت الرش���ق، إن رئيس وزراء 
االحتال "بنيامين نتنياهو" يسعى جاهدًا، 
بعد فش���له في إحراز أّي إنج���از على األرض 
عبر إرهابه ضد ش���عبنا المق���اوم، إلى تلميع 
صورته م���ن خال اختراق بع���ض عواصمنا 

العربية واإلسامية عبر  التطبيع.
واعتبر الرش���ق ف���ي تصري���ح صحفي عبر 
حس���ابه في "تويتر"، األح���د، أن "من يفتح 
بابه لهذا المج���رم يدفعه لمزيد من اإلجرام 

والعدوان ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".

 الخطوات األخيرة »وقاحة« مكشوفة 

 فصائل:  جنون التطبيع العربي خيانة علنية للقضية الفلسطينية
غزة/ حممد مهدي:

تت�ض��ارع العدي��د من االأنظم��ة واحلكوم��ات العربية على 
الغو���س يف وحل التطبيع مع كيان االحتالل ب�ضكل علني 
وبتوجيه دعوات ر�ضمي��ة ل�ضخ�ضيات حكومية �ضهيونية 
وا�ضتقب��ال وفود وف��رق �ضهيونية للم�ضارك��ة يف منا�ضبات 

خمتلف��ة , بخ��الف الزي��ارة االأخ��رة التي نظمه��ا رئي�س 
جمهورية الت�ضاد لالأرا�ضي املحتلة. وكانت دولة البحرين 
ق��د وجه��ت دع��وة ر�ضمي��ة لوزي��ر االقت�ض��اد ال�ضهيوين 
للم�ضارك��ة يف موؤمتر على م�ضت��وى وزراء ال��دول النا�ضئة 
الرائ��دة يف جم��ال التكنولوجي��ا واالبت��كار بالتزامن مع 

ا�ضتقب��ال دولة االحتالل رئي�س جمهوري��ة ت�ضاد اإدري�س 
ديبي , بعد مدة وجيزة من ا�ضتقبال �ضلطنة عمان لرئي�س 
حكوم��ة االحتالل نتنياهو فيما ا�ضتقبلت دولة االمارات 
وزي��رة الريا�ض��ة ال�ضهيوني��ة كم��ا ا�ضتقبل��ت دولة قطر 

فريقا �ضهيونيا للم�ضاركة يف دورة األعاب ريا�ضية .

االستقال/ وكاالت:
يخلع رجل عجوز سلس���لة ذهبية يتدلى 
منها مفتاح، يتأمله برهًة قبل أن يعطيه 
لطفلة صغيرة، طالبًا منها أن تعتني به 

من أجله.
العجوز هو الجد األكبر وابن أسرة ُأجبرت 
مع ثلثي سكان فلس���طين، على النزوح 
ع���ن أرضه���ا مع قي���ام دول���ة االحتال 

اإلسرائيلي عام 1948.
الطفلة هي ابنة حفيد الجد األكبر، وتمثل 
الجيل الرابع من الفلسطينيين الذين ال 
يعرفون وطنًا لهم س���وى المخيمات. أما 
المفتاح، فهو للدار التي تركها الجد مع 
أسرته خلفه والتي ظل يتمنى أن يعود 

إليها في يوم من األيام.

هذا م���ا يتناوله فيلم "الب���رج"، للمخرج 
النرويجي ماتس ج���رورد، والذي ُعرض، 
األحد الماضي، ضمن المسابقة الرسمية 
لل���دورة األربعين من مهرج���ان القاهرة 

السينمائي الدولي.
الفيل���م ه���و الروائ���ي الطوي���ل األول 
لمخرجه، ومن إنتاج فرنس���ي س���ويدي 
نرويجي مش���ترك، وفق ما نشرته وكالة 

"رويترز".
وبدأ المخرج العم���ل عليه بعد أن عاش 
عامًا في مخيم برج البراجنة على مشارف 
العاصمة اللبنانية بيروت، وسمع قصصًا 
مختلفة من أجيال متعاقبة من الاجئين.

ويحكي الفيل���م قصة الطفل���ة "وردة"، 
الت���ي تخش���ى أن يكون جده���ا األكبر 

منحها مفتاح ال���دار ألنه فقد األمل في 
العودة لوطنه.

وتح���اول "وردة" أن تعيد إليه ما تعتقد 
أنه أمل مفق���ود، فتتس���لق البرج الذي 
تقي���م فيه أجيال مختلفة من أس���رتها 
في مخيم ب���رج البراجن���ة، لتتحدث مع 
أفراد مختلفين، وتتعرف من خال ذلك 
على أه���م المحطات في تاريخ الاجئين 

الفلسطينيين.
وتواص���ل "وردة" صع���ود البرج، ومع كل 
بيت تتوقف فيه تقابل ش���خصًا يفتح 
أمامه���ا صفحات جديدة م���ن تاريخ لم 
تكن باعتبارها طفلًة تعرف عنه ش���يئًا، 
ليروي قصصًا من التاريخ الفلس���طيني 

تتناقل عبر األجيال.

»البرج« فيلم أوروبي يجسد النكبة الفلسطينية

الثالثاء 19 ربيع األول 1440 هــ 27 نوفمبر 2018 م

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 2074/ 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
أحمد محمد إبراهيم الداعور من س���كان غزة هوية رقم 803083724 

بصفته وكيال عن: إبراهيم محمد إبراهيم الداعور
بموجب وكالة رقم: 10013 / 2016 الصادرة عن غزة

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 978 قسيمة 85 المدينة جباليا

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يت���م البدء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  26/ 11 / 2018م

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات ) 2072/ 2018(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: سالمه 
عمر نور الدين بسيس���و من سكان غزة هوية رقم 951242676 بصفته وكيال 

عن: رحاب فائق أسعد عبد المجيد وايهاب حسام الدين يوسف بسيسو
بموجب وكالة رقم: 1811 / 2017 الصادرة عن األردن / عمان
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 888 قسيمة 25 المدينة غزة الجديدة
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  26/ 11 / 2018م

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

غزة/ االستقالل:
وقع���ت جامعة اإلس���راء مذكرة تعاون 
مش���ترك م���ع جامع���ة أم البواقي في 
إلى  الجزائري���ة، تهدف  الجمهوري���ة 
تعزيز التعاون بين الجامعتين وتبادل 
الخب���رات ودع���م جامعة االس���راء في 

العديد من المجاالت.
وت���م التوقي���ع على المذك���رة بحضور 
رئيس جامعة االس���راء الدكتور عدنان 
الحج���ار ورئيس���ة جامع���ة أم البواقي 
األس���تاذة الدكتور فري���دة حوبار في 
مقر جامعة أم البواقي في دولة الجزائر 
الش���قيقة، وتقضي مذك���رة التفاهم 
لتوثيق التعاون بي���ن الجامعتين من 
خالل تطوي���ر ال���كادر األكاديمي عبر 
تس���هيل عملي���ة قبولهم ف���ي برامج 
المتوف���رة  والدكت���وراه  الماجس���تير 
وتبادل الزيارات لألعض���اء من الهيئة 
التدريسية في الجامعتين واالستفادة 
من الخبرات المشتركة واالشراف على 

الرسائل واالطروحات.
كما وتن���ص االتفاقية على تش���جيع 
البحث العلمي والعمل المش���ترك على 
نش���ر العديد من األبحاث العلمية في 
المجالت المحكم���ة لدى الجامعتين او 
خارجهما والعمل على فتح تخصصات 

مشتركة تتناسب مع متطلبات السوق 
المحل���ي والدول���ي وتطوي���ر المناهج 

االكاديمية المشتركة. 
وته���دف إلى تحقيق مناف���ع متبادلة 
لألطراف الموقعة وإلى تعزيز وتوسيع 
وتش���مل  المش���تركة  المصالح  دائرة 
التب���ادل الدراس���ي بي���ن الجامع���ات 

لدراس���ة الدكت���وراه تح���ت إش���راف 
مش���اريع  ف���ي  والتع���اون  مش���ترك 
الدراس���ات واألبحاث العلمي���ة وانتاج 
واألكاديمي���ة  العلمي���ة  المج���الت 
البكالوريوس  لطلبة  الدراسي  والتبادل 

والدراسات العليا.
وتأت���ي ه���ذه االتفاقيات في س���ياق 

الت���ي تتبعها  االس���تراتيجية  الرؤية 
جامعة اإلسراء بتطوير التعليم العالي 
في فلس���طين بش���كل عام وقطاع غزة 
على وجه الخصوص من خالل الشراكة 
اإلقليمية  التعليمية  المؤسس���ات  مع 
والدولية ايمانًا منها بالدور الكبير الذي 
يلعبه التعليم العالي في المس���اهمة 

بدعم التنمية المنش���ودة في ش���تى 
المجاالت في فلسطين.

وكان���ت جامع���ة اإلس���راء ق���د وقعت 
سلس���لة م���ن االتفاقي���ات التعاونية 
والمش���تركة م���ع عدد م���ن الجامعات 
المختلف���ة، حيث تم توقي���ع اتفاقية 
تعاون مش���ترك مع جامعة س���لجوق 
التركية تقضي بتوفير عدد من المنح 
للدراس���ات العليا )الماجس���تير لطلبة 
للعام  لموظفيها(  والدكتوراه  الجامعة 
الدراسي 2018-2019، وعقد مؤتمرات 
علمية مش���تركة ودعم البحث العلمي 
المش���ترك، كما قامت الجامعة كذلك 
بتوقيع مذكرتي تفاهم مش���تركة مع 
التركيتين،  بانديرم���ا وآالنيا  جامعتي 
تقض���ي تعزي���ز التعاون المش���ترك 
والبحث العلمي والتبادل الدراسي بين 

الجامعات الثالثة.
يذكر أن د. إبراهيم الحس���اينة رئيس 
ود.  اإلس���راء،  جامع���ة  إدارة  مجل���س 
عدنان الحجار رئيس الجامعة يقومان 
والتعاون  للتنس���يق  خارجي���ة  بجولة 
المش���ترك مع مجموعة من الجامعات 
العربية واإلس���المية به���دف االرتقاء 
بطلب���ة الجامعة والهيئتي���ن اإلدارية 

واألكاديمية في الجامعة.

جامعة اإلسراء توقع مذكرة تفاهم مع جامعة أم البواقي

إعالن تغيير اسم صيدليه  
تعلن صيدليه بيت المقدس فى رفح عن تغيير اسمها القديم 

إلى االسم الجديد صيدليه يشفين.

جانب من توقيع التفاقية  

جباليا/ االستقالل:
قال رئيس قس����م الص����رف الصحي ف����ي بلدية 
جباليا النزلة م. محمد أبو ريالة إن الفرق الميدانية 
تعاملت مع 93 إش����ارة وش����كوى حول طفح مياه 
الص����رف الصحي وتجمع مي����اه األمطار في بعض 
الشوارع الترابية خالل المنخفض الجوي المنصرم.

وأض����اف المهندس أب����و ريالة إن ف����رق الطوارئ 
عالجت مشكلة تجمع مياه األمطار في عدة أماكن 
أهمها محيط حوض النزل����ة ومفترق األمن العام 

ومفترق مخيم جباليا و ش����ارع أبو العيش ومنطقة 
العلمي وش����ارع مستش����فى الكرام����ة، حيث تم 
ردم انجراف التربة في بعض الش����وارع، وتعزيل 
وتنظيف مناهل وش����بكات الصرف الصحي بعد 
انس����دادها باألوس����اخ واألتربة المنجرفة مع مياه 

األمطار.
 ولفت الى أن مناطق نفوذ البلدية شهدت تساقط 
أكبر كمية من األمطار م����ن بين جميع مدن وقرى 
قطاع غزة حيث قدرت ب22.5 ملم أي ما يعادل ب 

%5.3 من معدل األمطار السنوي.
ودعا رئيس قسم الصرف الصحي المواطنين إلى 
اتباع اإلرشادات والتعليمات المعلنة للتعامل مع 
المنخفض����ات الجوية وتس����اقط األمطار، وأهمها 
عدم إلق����اء النفايات في الش����وارع حتى ال تؤدي 
إلى انس����داد مصارف مياه األمطار، وكذلك أهمية 
المحافظة عل����ى أغطية مناه����ل الصرف الصحي 
وعدم العبث بها حتى ال تتس����رب النفايات إليها 

ما يؤدي إلى طفحها في األماكن المنخفضة.

غزة/ االستقالل: 
أكد مش���اركون بندوة حوارية نظمها المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات 
والدراس���ات االس���تراتيجية )مس���ارات(، على ضرورة توفير حاضنة شعبية 

رافضة لالنقسام الفلسطيني.
ونظم���ت الن���دوة الحوارية على مدار يومي���ن في البيرة وغزة عب���ر "الفيديو 
كونفرنس"، إلجراء مراجعة لبرنامج الوحدة الوطنية الذي ينفذه المركز، وفق 

مركز مسارات.
وطرح المش���اركون آليات متع���ددة لدعم تحقيق الوح���دة، منها العمل من 
األسفل لألعلى مع مختلف الفئات والقطاعات، وبخاصة الشباب، واالستفادة 
من أدوار مختلف األطراف والمجموعات الناشطة في مجال تحقيق المصالحة 
والمنظمات النس���وية والحراكات االجتماعية في س���بيل بلورة حراك شعبي 

ضاغط إلنهاء االنقسام.
 وحث المشاركون مركز مسارات، على االهتمام بدراسة اتجاهات الرأي العام، 
إضافة إلى إجراء دراس���ات وأبح���اث حول الوحدة الوطني���ة وكيفية تفعيل 
المس���اءلة القانونية كإحدى وسائل توفير الحماية للناشطين في الحراكات 

المناهضة لالنقسام.
 وأك���د عدد من المش���اركين على أهمية مراجعة وتقيي���م تجربة عمل لجنة 
المتابعة وتش���كيلتها بما يخدم دعم تحقيق الوح���دة الوطنية، إضافة إلى 
إعداد ورقة ش���املة تركز على حصر القوى واألط���ر والمجموعات الفاعلة في 

المجتمع ذات المصلحة في إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
وأطل���ق مركز مس���ارات برنامج دعم الحوار الفلس���طيني منذ تأسيس���ه في 
ع���ام 2011، والذي يهدف إل���ى إطالق حوار بين مختلف مكونات الش���عب 
الفلسطيني على مختلف المستويات، من أجل تذليل العقبات والصعوبات 

التي تعترض طريق إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وأصدر المركز ضمن برامجه 8 إصدارات، وعشرات األوراق والدراسات، تضمنت 
اقتراحات وتوصيات حول إعادة بناء مؤسس���ات منظمة التحرير، وإعادة النظر 
في طبيعة الس���لطة وش���كلها ووظائفه���ا والتزاماته���ا وموازنتها وعالقتها 

بمنظمة التحرير، وحول مكونات البرنامج السياسي وأهمية االتفاق عليه

مشاركون بندوة يدعون لحاضنة 
شعبية رافضة لالنقسام

     بلدية جباليا النزلة تتعامل مع 93
 إشارة خالل المنخفض الجوي المنصرم
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 2074/ 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
أحمد محمد إبراهيم الداعور من س���كان غزة هوية رقم 803083724 

بصفته وكيال عن: إبراهيم محمد إبراهيم الداعور
بموجب وكالة رقم: 10013 / 2016 الصادرة عن غزة

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 978 قسيمة 85 المدينة جباليا

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يت���م البدء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  26/ 11 / 2018م

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات ) 2072/ 2018(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: سالمه 
عمر نور الدين بسيس���و من سكان غزة هوية رقم 951242676 بصفته وكيال 

عن: رحاب فائق أسعد عبد المجيد وايهاب حسام الدين يوسف بسيسو
بموجب وكالة رقم: 1811 / 2017 الصادرة عن األردن / عمان
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 888 قسيمة 25 المدينة غزة الجديدة
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  26/ 11 / 2018م

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

غزة/ االستقالل:
وقع���ت جامعة اإلس���راء مذكرة تعاون 
مش���ترك م���ع جامع���ة أم البواقي في 
إلى  الجزائري���ة، تهدف  الجمهوري���ة 
تعزيز التعاون بين الجامعتين وتبادل 
الخب���رات ودع���م جامعة االس���راء في 

العديد من المجاالت.
وت���م التوقي���ع على المذك���رة بحضور 
رئيس جامعة االس���راء الدكتور عدنان 
الحج���ار ورئيس���ة جامع���ة أم البواقي 
األس���تاذة الدكتور فري���دة حوبار في 
مقر جامعة أم البواقي في دولة الجزائر 
الش���قيقة، وتقضي مذك���رة التفاهم 
لتوثيق التعاون بي���ن الجامعتين من 
خالل تطوي���ر ال���كادر األكاديمي عبر 
تس���هيل عملي���ة قبولهم ف���ي برامج 
المتوف���رة  والدكت���وراه  الماجس���تير 
وتبادل الزيارات لألعض���اء من الهيئة 
التدريسية في الجامعتين واالستفادة 
من الخبرات المشتركة واالشراف على 

الرسائل واالطروحات.
كما وتن���ص االتفاقية على تش���جيع 
البحث العلمي والعمل المش���ترك على 
نش���ر العديد من األبحاث العلمية في 
المجالت المحكم���ة لدى الجامعتين او 
خارجهما والعمل على فتح تخصصات 

مشتركة تتناسب مع متطلبات السوق 
المحل���ي والدول���ي وتطوي���ر المناهج 

االكاديمية المشتركة. 
وته���دف إلى تحقيق مناف���ع متبادلة 
لألطراف الموقعة وإلى تعزيز وتوسيع 
وتش���مل  المش���تركة  المصالح  دائرة 
التب���ادل الدراس���ي بي���ن الجامع���ات 

لدراس���ة الدكت���وراه تح���ت إش���راف 
مش���اريع  ف���ي  والتع���اون  مش���ترك 
الدراس���ات واألبحاث العلمي���ة وانتاج 
واألكاديمي���ة  العلمي���ة  المج���الت 
البكالوريوس  لطلبة  الدراسي  والتبادل 

والدراسات العليا.
وتأت���ي ه���ذه االتفاقيات في س���ياق 

الت���ي تتبعها  االس���تراتيجية  الرؤية 
جامعة اإلسراء بتطوير التعليم العالي 
في فلس���طين بش���كل عام وقطاع غزة 
على وجه الخصوص من خالل الشراكة 
اإلقليمية  التعليمية  المؤسس���ات  مع 
والدولية ايمانًا منها بالدور الكبير الذي 
يلعبه التعليم العالي في المس���اهمة 

بدعم التنمية المنش���ودة في ش���تى 
المجاالت في فلسطين.

وكان���ت جامع���ة اإلس���راء ق���د وقعت 
سلس���لة م���ن االتفاقي���ات التعاونية 
والمش���تركة م���ع عدد م���ن الجامعات 
المختلف���ة، حيث تم توقي���ع اتفاقية 
تعاون مش���ترك مع جامعة س���لجوق 
التركية تقضي بتوفير عدد من المنح 
للدراس���ات العليا )الماجس���تير لطلبة 
للعام  لموظفيها(  والدكتوراه  الجامعة 
الدراسي 2018-2019، وعقد مؤتمرات 
علمية مش���تركة ودعم البحث العلمي 
المش���ترك، كما قامت الجامعة كذلك 
بتوقيع مذكرتي تفاهم مش���تركة مع 
التركيتين،  بانديرم���ا وآالنيا  جامعتي 
تقض���ي تعزي���ز التعاون المش���ترك 
والبحث العلمي والتبادل الدراسي بين 

الجامعات الثالثة.
يذكر أن د. إبراهيم الحس���اينة رئيس 
ود.  اإلس���راء،  جامع���ة  إدارة  مجل���س 
عدنان الحجار رئيس الجامعة يقومان 
والتعاون  للتنس���يق  خارجي���ة  بجولة 
المش���ترك مع مجموعة من الجامعات 
العربية واإلس���المية به���دف االرتقاء 
بطلب���ة الجامعة والهيئتي���ن اإلدارية 

واألكاديمية في الجامعة.

جامعة اإلسراء توقع مذكرة تفاهم مع جامعة أم البواقي

إعالن تغيير اسم صيدليه  
تعلن صيدليه بيت المقدس فى رفح عن تغيير اسمها القديم 

إلى االسم الجديد صيدليه يشفين.

جانب من توقيع التفاقية  

جباليا/ االستقالل:
قال رئيس قس����م الص����رف الصحي ف����ي بلدية 
جباليا النزلة م. محمد أبو ريالة إن الفرق الميدانية 
تعاملت مع 93 إش����ارة وش����كوى حول طفح مياه 
الص����رف الصحي وتجمع مي����اه األمطار في بعض 
الشوارع الترابية خالل المنخفض الجوي المنصرم.

وأض����اف المهندس أب����و ريالة إن ف����رق الطوارئ 
عالجت مشكلة تجمع مياه األمطار في عدة أماكن 
أهمها محيط حوض النزل����ة ومفترق األمن العام 

ومفترق مخيم جباليا و ش����ارع أبو العيش ومنطقة 
العلمي وش����ارع مستش����فى الكرام����ة، حيث تم 
ردم انجراف التربة في بعض الش����وارع، وتعزيل 
وتنظيف مناهل وش����بكات الصرف الصحي بعد 
انس����دادها باألوس����اخ واألتربة المنجرفة مع مياه 

األمطار.
 ولفت الى أن مناطق نفوذ البلدية شهدت تساقط 
أكبر كمية من األمطار م����ن بين جميع مدن وقرى 
قطاع غزة حيث قدرت ب22.5 ملم أي ما يعادل ب 

%5.3 من معدل األمطار السنوي.
ودعا رئيس قسم الصرف الصحي المواطنين إلى 
اتباع اإلرشادات والتعليمات المعلنة للتعامل مع 
المنخفض����ات الجوية وتس����اقط األمطار، وأهمها 
عدم إلق����اء النفايات في الش����وارع حتى ال تؤدي 
إلى انس����داد مصارف مياه األمطار، وكذلك أهمية 
المحافظة عل����ى أغطية مناه����ل الصرف الصحي 
وعدم العبث بها حتى ال تتس����رب النفايات إليها 

ما يؤدي إلى طفحها في األماكن المنخفضة.

غزة/ االستقالل: 
أكد مش���اركون بندوة حوارية نظمها المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات 
والدراس���ات االس���تراتيجية )مس���ارات(، على ضرورة توفير حاضنة شعبية 

رافضة لالنقسام الفلسطيني.
ونظم���ت الن���دوة الحوارية على مدار يومي���ن في البيرة وغزة عب���ر "الفيديو 
كونفرنس"، إلجراء مراجعة لبرنامج الوحدة الوطنية الذي ينفذه المركز، وفق 

مركز مسارات.
وطرح المش���اركون آليات متع���ددة لدعم تحقيق الوح���دة، منها العمل من 
األسفل لألعلى مع مختلف الفئات والقطاعات، وبخاصة الشباب، واالستفادة 
من أدوار مختلف األطراف والمجموعات الناشطة في مجال تحقيق المصالحة 
والمنظمات النس���وية والحراكات االجتماعية في س���بيل بلورة حراك شعبي 

ضاغط إلنهاء االنقسام.
 وحث المشاركون مركز مسارات، على االهتمام بدراسة اتجاهات الرأي العام، 
إضافة إلى إجراء دراس���ات وأبح���اث حول الوحدة الوطني���ة وكيفية تفعيل 
المس���اءلة القانونية كإحدى وسائل توفير الحماية للناشطين في الحراكات 

المناهضة لالنقسام.
 وأك���د عدد من المش���اركين على أهمية مراجعة وتقيي���م تجربة عمل لجنة 
المتابعة وتش���كيلتها بما يخدم دعم تحقيق الوح���دة الوطنية، إضافة إلى 
إعداد ورقة ش���املة تركز على حصر القوى واألط���ر والمجموعات الفاعلة في 

المجتمع ذات المصلحة في إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
وأطل���ق مركز مس���ارات برنامج دعم الحوار الفلس���طيني منذ تأسيس���ه في 
ع���ام 2011، والذي يهدف إل���ى إطالق حوار بين مختلف مكونات الش���عب 
الفلسطيني على مختلف المستويات، من أجل تذليل العقبات والصعوبات 

التي تعترض طريق إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وأصدر المركز ضمن برامجه 8 إصدارات، وعشرات األوراق والدراسات، تضمنت 
اقتراحات وتوصيات حول إعادة بناء مؤسس���ات منظمة التحرير، وإعادة النظر 
في طبيعة الس���لطة وش���كلها ووظائفه���ا والتزاماته���ا وموازنتها وعالقتها 

بمنظمة التحرير، وحول مكونات البرنامج السياسي وأهمية االتفاق عليه

مشاركون بندوة يدعون لحاضنة 
شعبية رافضة لالنقسام

     بلدية جباليا النزلة تتعامل مع 93
 إشارة خالل المنخفض الجوي المنصرم
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  دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

  املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حكمة رفح ال�سرعية

  إعالن وراثة صادر عن 
محكمة رفح الشرعية

قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار عائلة ضهير المؤرخة 
في 25-11-2018م تتضمن ان س���الم سالمه سليمان ضهير من رفح 
وس���كانها قد توفي الى رحمة الله تعالى بتاريخ 22-7-1980م انحصر 
ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته تمام حماد خليل ضهير وفي اوالده 
المتولدين له منها وهم سالمة ومحمد وعبد الكريم وعبد المنعم وعبد 
القادر وجمعة وامنه ومحاس���ن وعزيزة وزينب فقط وال وارث للمتوفي 
س���وى من ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية وليس له اوالد توفوا 
حال حياته وترك���وا ورثة فمن له حق االعت���راض على هذه المضبطة 
مراجعة محكمة رفم الش���رعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر 

وحرر في 17 ربيع أول /1440 ه� وفق 2018/11/25م

  قا�سي رفح ال�سرعية

دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء

  لدى حمكمة بداية غزة 
  تبليغ مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

   في الطلب رقم 2018/2007 في القضية رقم 2018/734 بداية غزة
المس����تدعون / حات����م ودعد ونائل كمال س����معان فرح – غزة الرمال – ش. الش����هداء منزل رقم 

2010/76 ومقيمة خارج فلسطين وكيلهم المحامي / نجيب سكيك.
المس����تدعى ضدها: شادية كمال س����معان فرح - غزة الرمال - ش. الشهداء منزل رقم 2010/76 

ومقيمة خارج فلسطين.
موضوع الطلب / تبليغ المستدعى ضدهما بالنشر المستبدل في القضية رقم 

2018/734 بداية غزة 
إلى المستدعى ضدهما بما ان المستدعين اقاموا ضدك واخر الدعوى المرقومة اعاله واستصدروا 
قرارا في الطلب رقم 2018/2007 يقتضي تبليغك بطريق النش����ر المس����تبدل في هذه الدعوى 
عمال بالمادة )20( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001 وقد تعين 
لنظرها جلسة 2019/1/8 الساعة 9 صباحا لذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة والرد 
عليها بالئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغك هذه المذكرة وليكن معلوما لديك 

انه في حال تخلفك عن الحضور يجوز السير بالدعوي حال غيابك حسب األصول .

  رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
  اأ.حممد مطر

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
حمكمة بداية خانيون�س

في االستئناف الحقوقي رقم: 397 / 2017
في الطلب الحقوقي رقم: 907 / 2018

المستأنفتان / 1- فايقة عياد مشرف صبح – سكان خانيونس
                    2- ندى عياد مشرف صبح – سكان خانيونس

وكيالهما المحاميان / جواد شعت وآخر
المس���تأنف ضده / -1 أيم���ن محمد عيادة صبح باألصالة عن نفس���ه 

والنابية عن باقي ورثة
 والدة المرحوم / محمد عياد مشرف صبح – مجهول محل اإلقامة

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في االستئناف الحقوقي رقم 397 / 2017

إلى المس����تأنف ضده المذكور بعاليه بما أن المس����تأنفتين ق����د تقدمتا عليك 
باالس����تئناف الحقوقي لذلك يقتضى عليك الحضور إل����ى هذه المحكمة خالل 
خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضى أن تودع قلم هذه 
المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 

علمًا أنه قد تحدد له جلسة الموافق 2019/1/6 للنظر في االستئناف.
وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز لمس���تأنفتين أن 

تسيرا في االستئناف حسب األصول. حرر في 2018/11/22.

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س
اأكرم ه�سام اأبو ال�سبح

غزة/ االستقالل:
حذر التجمع الديمقراطي للعاملين بوكالة الغوث – 
اإلطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 
الوكالة من استمرار إدارة وكالة الغوث في أساليب 
المراوغ���ة والخداع لتغيير المنه���اج التعليمي في 

مدارس الوكالة.
وقال التجمع ف���ي بيان له: إن إدارة الوكالة "تواصل 
بالخفاء تنظي���م ورش عمل هدفها تغيير المنهاج 
التعليم���ي وإدخال م���واد تدّعي أنه���ا إثرائية في 
س���ياق محاوالت طم���س الهوي���ة الفلس���طينية 
وتدجين الوعي الفلسطيني، باإلضافة إلى إجراءات 

أخرى تضاف إلى مسلسل إجراءاتها بحق الالجئين 
والموظفين.

وأضاف التجمع، أن إدارة الوكالة عقدت الخميس 
الماضي ورش���ة عمل في مدينة غزة ضمت مدير 
التعليم ومدراء المناطق والم���دارس وأعضاء من 
اتحاد أولي���اء األمور المركزي واتح���اد الموظفين 
وعلى رأس���هم مدي���ر عمليات الوكال���ة مع نوابه 
االثني���ن، وبناًء عل���ى العنوان المرفوض نقاش���ه 
مسبقًا انسحب كل من اتحاد أولياء األمور واتحاد 

الموظفين.
وأك���د التجمع أن "إدارة األون���روا تمضي في مخطط 

تغيي���ر المنهاج رغ���م التحذيرات الس���ابقة وحالة 
الرفض الشعبية العارمة لهذا المخطط، ما يعكس 
إص���رارًا منه���ا على تنفي���ذ األجن���دة الصهيونية 
والغربية الهادفة إلى ضرب القيم والثوابت الوطنية 
ع���ن طريق إدخال مصطلح���ات وبرامج تتعارض مع 

الهوية الوطنية".
ودع���ا التجمع إدارة األونروا إلى الوقف الفوري لهذه 
الورش أو أية محاولة للعبث بالمنهاج الفلسطيني، 
فهي ال تملك صالحيات تغييره أو إجراء نقاش حول 
موضوعاته، ألنها قضية وطنية باألس���اس يجب أن 
تخضع للرقابة الوطنية الصارمة، باعتبار أن الثقافة 

والتعلي���م وتملي���ك الوعي لألجيال الفلس���طينية 
بحقيقة االحتالل وبمرارة النكبة هي أس���لحة ثابتة 
وجزء من نضال وأهداف ش���عبنا ال يمكن أن نتخلى 

عنها.
كما طالب التجم���ع إدارة األونروا بالتراجع عن جميع 
إجراءاتها التعسفية التي اتخذتها بحق الموظفين 
في ضوء تجاوز أزمتها المالية، وفي مقدمتها اتخاذ 
قرار بتثبي���ت المعلمين بداًل من اس���تمرار عملهم 
على البن���د اليومي، وإع���ادة جمي���ع  المفصولين، 
باإلضاف���ة إلى الموظفين الذين يعملون على  نظام 

الدوام الجزئي.

رام الله/ االستقالل:
قال منس���ق اللجنة الوطنية للمقاطعة 
المعروف���ة اختص���اًرا ب���� "ب���ي دي أس 
)BDS("، محم���ود نواجعة، إن سياس���ة 
الس���لطة الفلس���طينية فتحت الطريق 
أم���ام حكوم���ة االحتالل "اإلس���رائيلي" 
لتطبي���ع عالقاته���ا مع عدد م���ن الدول 

العربية واإلفريقية واإلسالمية.
وأكد نواجعة أن اس���تمرار السلطة في 
باالتفاقيات  والتزامها  التنسيق األمني 
االقتصادية ش���ّجع بع���ض الحكومات 
العربية واإلس���المية على إقامة عالقات 
علنية مع "إس���رائيل"، مش���ددًا  على أن 
المستوى الرسمي للس���لطة "ال يطالب 
صريحا ومباش���را ه���ذه ال���دول بوقف 
التطبيع مع إس���رائيل، ب���ل ويعلن عن 
دعمه لبعض األنظمة العربية القمعية".

بنيامين  االحتالل،  وكان رئيس حكومة 
نتنياهو، قد زار نهاية الش���هر الماضي 
س���لطة ُعمان، في الوقت الذي شاركت 
فيه وفود "إس���رائيلية" في مس���ابقات 

رياضية أقيمت في قطر واإلمارات.
ووصل أول أمس األحد رئيس جمهورية 
التش���اد، ذات األغلبي���ة المس���لمة إلى 
تل أبيب في زيارة رس���مية، كما ذكرت 
مص���ادر عبري���ة أن "إس���رائيل" ُتجري 

دبلوماس���ية  إلقامة عالقات  اتص���االت 
علني���ة مع البحري���ن والس���ودان، وفق 

ادعائها.
الشعوب  أن  الفلسطيني،  الناشط  ورأى 
العربي���ة واإلس���المية "ال ت���زال ترفض 
التطبيع مع إس���رائيل وهي غير راضية 
عن أداء حكوماتها، لكنه ال ُيس���مح لها 

بالتعبير عن هذا الرفض".
ونبه إل���ى أن هذه ال���دول )الُمطبعة مع 
االحتالل اإلس���رائيلي( تس���عى إلرضاء 
أمري���كا وبع���ض الدول العربي���ة طمًعا 

ببعض المساعدات.
وأثنى محمود نواجعة، على موقف دولة 
الكويت الراف���ض للتطبيع مع االحتالل، 
واصًفا إياه بالموقف "المش���رف"، مبيًنا: 
"يبدو أن الكويت أخ���ذت موقًفا مخالًفا 
لجميع دول الخليج التي أصبحت تهرول 

نحو التطبيع مع دولة االحتالل".
وعن س���بب تنامي حركة المقاطعة في 
ال���دول األوروبية وضعفه���ا في الدول 
العربي���ة، بّي���ن أن "المجتم���ع المدني 
في الدولة األوربية ق���وي وفّعال، وهذه 

الدول يحكمها القانون، أما بعض الدول 
العربية فال تسمح بممارسة حرية الرأي 
والتعبير وال تكترث لمواقف شعوبها".

وأك���د نواجع���ة أن حرك���ة المقاطع���ة 
"تنمو بقوة في الخ���ارج، وحققت كثيًرا 
م���ن االنج���ازات عل���ى صعيد س���حب 
االس���تثمارات من الشركات التي تدعم 
دول���ة االحت���الل، ومن���ع بي���ع منتجات 
التجارية،  المح���ال  في  المس���توطنات 
وتراجع فنانين عالمين عن إقامة حفالت 

غنائية في إسرائيل".

وج���دد نواجعة التأكي���د على ضرورة 
وقف جميع أش���كال التنسيق األمني 
اإلس���رائيلية  األمنية  األجه���زة  م���ع 
وح���ل ما يس���مى لجن���ة التواصل مع 
رسمية  )لجنة  اإلس���رائيلي  المجتمع 
تابعة لمنظمة التحرير الفلس���طينية 
يرأس���ها عض���و اللجن���ة المركزي���ة 
لحركة فتح محم���د المدني( وتفعيل 
المقاومة الش���عبية هذا على الصعيد 

الفلسطيني".
وأردف الناش���ط ف���ي حرك���ة مقاطعة 
االحتالل: "كما نطالب الشعوب العربية 
بالتحرك لوقف تطبيع بالدها، وتفعيل 
لجن���ة المقاطعة المنبثق���ة عن جامعة 
الدول العربية". وّش���نت قوات االحتالل 
خالل السنوات القليلة الماضية حرًبا ضد 
تناميها  بعد  المقاطعة، خاص���ة  حركة 
ف���ي الدول الغربية، وأق���رت العديد من 
المقاطعة ومنعت  ُتجرم  التي  القوانين 
أعضاؤها من دخول فلس���طين المحتلة 
وط���ردت آخرين وهددته���م باالغتيال 

واالعتقال.
وق���د أعلن���ت خارجي���ة االحت���الل عن 
تخصيص ماليين الدوالرات لتحس���ين 
صورة "إسرائيل" في الخارج بعد تضررها 

بفعل نشاطات حركة المقاطعة.

»بي دي أس«: سياسة السلطة فتحت الطريق أمام التطبيع مع االحتالل

تحذيرات من محاوالت إدارة »أونروا« تغيير المنهاج

الثالثاء 19 ربيع األول 1440 هــ 27 نوفمبر 2018 م

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )2073 / 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
أحمد محمود أحمد بركة من س���كان دير البلح هوية رقم 931542500 
بصفته وكيال عن: محمد ويحيى وتمام وآمنة ومريم وعبلة وختام / أبناء 
فرحان حسن أبو عيس���ى وكاملة وسفيان / أبناء عودة حسن أبو سمرة 
وماهر وس���مية وصالح / أبناء س���فيان عودة أبو سمرة وسمير وسعيد 
وس���هام / أبناء كامل عودة أبو سمرة وماجد عبد الله خليل أبو شاهين 

ويوسف عبد القادر سليمان أبو سليم
بموج���ب وكالة رق���م: 2286 / 2015 الصادرة عن دي���ر البلح + 2357 / 
2015 دير البلح + 2485/ 2015 دير البلح +  2484 / 2015 دير البلح+   

2348/ 2015 دير البلح
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 135 قسيمة 31 المدينة دير البلح
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  26/ 11 / 2018م

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

دولة فل�سطني 
 املجل�س الأعلى للق�ساء
 حمكمة �سلح دير البلح

 في القضية الحقوقية رقم 
2018/603 صلح دير البلح

المدع���ي / منتص���ر يوس���ف المقادم���ة – باألصالة عن نفس���ه وباإلضافة 
لباقي ورثة وتركة والده / يوس���ف حس���ن حس���ين المقادمة – هوية رقم 

)803670280( – غزة برج الصالح .
  وكياله المحاميان / سلمان ابو دحروج وغفرة المصدر – دير البلح ,

المدعى عليه / حيدر حسن حسين المقادمة – مجهول محل االقامة .
نوع الدعوى / وضع يد باالشتراك 

قيمة الدعوى / تزيد على عشرة أالف دينار 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

 في القضية الحقوقية رقم 603/ 2018
بم���ا ان المدعي المذكور اعاله قد اقام علي���ك القضية الحقوقية لدى هذه 
المحكمة يلتمس فيها وضع يد باالشتراك على ارض القسيمة رقم )18( من 
القطعة رقم )126( من اراضي دير البلح والمسماة ابو قويعة – استنادا إلى 
ما يدعيه في الئحة دعواه المحفوظة لك نسخة منها في ملف القضية رقم 

603/ 2018 وقد تحدد جلسة االحد الموافق 2018/12/16 لنظر القضية .
لذلك يقتضى عليك ان تقدم جوابك التحريري خالل خمسة عشر يوما من 
تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديك إذا تخلفت ع���ن الحضور وإيداع دفاعك 

التحريري يجوز للمدعي ان يسير في دعواه حسب االصول 
تحريرا في 2018/11/25م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح
ال�ستاذ / اكرم حممد ابو طعيمه

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

دائرة التنفيذ – حمكمة �سلح �سمال غزة

قائمة شروط البيع في القضية 
التنفيذية رقم 2017/9207

بن���اء على قرار الس���يد قاضي التنفي���ذ بمحكمة صلح ش���مال غزة 
الصادر بتاري���خ 2018/11/18 عل���ى ذمة القضي���ة التنفيذية رقم 
2017/9207والمتكون���ة فيما بين طالب التنفي���ذ/ رامز نبيل محمد 
حجازي – من سكان جباليا شارع الهوجة حارة اليفاوية والمنفذ ضده 
/ عوني محمود محمد الشبراوي وشهرته مروان الشبراوي – ويسكن 
معس���كر جباليا غرب دوار أبو الجديان عمارة الكحلوت وهي القضية 
المقامة لتحصيل مبلغ وقدره 13000 ثالثة عش���ر ألف دينار أردني 

قيمة 500 جرام ذهب عيار 21 قيمة سند إقرار وتعهد.
حي���ث تم فتح القضية التنفيذية بتاري���خ 2017/11/26 وتم إخطار المنفذ 
ضده بالقضية التنفيذية بتاريخ 2018/2/19 وقد تقدم المنفذ ضده بطلب 
تحديد جلس���ة لالعتراض على مبلغ المديونية بتاريخ 2018/2/7 وقد قررت 
المحكمة شطب الطلب لعدم الجدية والمتابعة بتاريخ 2018/4/5 وتم إعادة 
االعت���راض لجدول أعمال المحكمة ورف���ض بتاريخ 2018/5/24 هذا وقد تم 
إيقاع الحجز التنفيذي على الش���قة الواقعة في الطابق الثالث فوق األراضي 
والس���دة في البناية الس���كنية الواقعة في معسكر جباليا بلوك 8 والخاصة 
بالمنفذ ضده وذلك بتاريخ 2018/5/29 وتم وضع يد مأمور التنفيذ وتثمين 
الش���قة المحجوزة ومس���احتها 95 متر مربع بتاريخ 2018/9/3 وتم تثمين 
الش���قة من قبل مثمن مخت���ص بمبلغ 22000 دوالر أمريكي وهي الش���قة 
الواقعة في الجهة الجنوبية من الطابق الثالث فوق الس���دة من البناية وهي 
مش���طبة بالكامل مع العلم بأنه قد تق���دم المنفذ ضده باعتراض على وضع 

اليد على الشقة وتم تحديد جلسة للنظر في االعتراض 2018/12/13.
وعليه يتم تعيين جلسة اعتراضات بتاريخ 2018/12/30م فعلى من 
لديه أية اعتراض التقدم به لدى دائرة التنفيذ بمحكمة صلح شمال 
غ���زة حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2018/12/27 وعلى أن 
يتم تعيين جلسة البيع بالمزاد العلني مبدئيًا يوم األربعاء. الموافق 

2018/1/30 بإذن الله.

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

غزة/ االستقالل: 
ناش���د مدير مركز األس���رى للدراس���ات د. رأفت 
حمدون���ة المؤسس���ات الحقوقية واالنس���انية 
والصليب األحمر الدولى بالضغط على االحتالل 
الفلس���طينيين  عل���ى أحوال األس���رى  لالطالع 
المرضى في السجون االس���رائيلية خاصة ممن 
يحتاجون للعمليات الجراحية الس���ريعة ، ومن 
هم بقسم " مراج " بسجن الرملة ، لما يقع عليهم 
من خطر ومعاناة نتيجة لألوجاع واآلالم الكبيرة .

وأش���ار  د. حمدونة إلى اتباع سياسة االستهتار 
الطب���ي بحق األس���رى م���ن قب���ل إدارة مصلحة 
الس���جون بح���ق ذوي األمراض المزمن���ة ، ولمن 
يحتاجون لعملي���ات جراحية ، األم���ر المخالف 
للمب���ادئ األساس���ية لمعامل���ة األس���رى التي 
اعتمدتها الجمعية العام���ة لألمم المتحدة في 
1979 و 1990م عل���ى التوالي ,والتي أكدت على 
حماية صحة األسرى والرعاية الطبية لألشخاص 
المحتجزين ، والتي اعتب���رت أن أي مخالفة في 
ه���ذا الجان���ب يرقى إل���ى درج���ة المعاملة غير 

االنس���انية . وأوضح أن عددًا كبيرًا من األس���رى 
المرضى ينتظرون دور العمليات أحيانًا ألش���هر 
وأحيانًا لس���نوات ، وعند اجرائه���ا يعانون من 
االس���تهتار الطبى ، األمر الذى راح ضحيته عدد 

كبير من األسرى .
وأضاف   أن هنالك خطورة على األسرى المرضى 

بس���بب عدم توفير الرعاي���ة والعناية الصحية ، 
والتسويف في اجراء العمليات الجراحية ، وعدم 
وجود طواقم طبية متخصصة ، وبس���بب نقص 
االدوي���ة الالزمة ، والفحوص���ات الطبية الدورية 
لألسرى ، وعدم السماح بإدخال الطواقم الطبية 

من وزارة الصحة الفلسطينية .
وطالب. د. حمدونة المؤسس���ات الدولية العاملة 
في مج���ال الصحة بإنقاذ حياة الفلس���طينيين 
المرضى في السجون اإلسرائيلية والذين وصل 
عددهم إل���ى ما يزيد عن ) 1500 ( أس���ير ممن 
يعان���ون من أمراض مختلفة ومنهم العش���رات 
مم���ن يعانى من أم���راض مزمن���ة كالغضروف 
والقلب والسرطان و الفشل الكلوي والربو وأمراض 
أخرى ، وأش���ار إلى أهمية الضغط على االحتالل 
من أجل تحرير األس���رى المرضى في السجون ، 
وانقاذ حياتهم من العبث واالستهتار المتعمد 
م���ن قبل إدارة مصلحة الس���جون االس���رائيلية 
لعرضه���م عل���ى طواقم طبي���ة متخصصة قبل 

فوات األوان .

غزة/ االستقالل:
علم���ت صحيفة »الق���دس العربي« أن مس���ؤولي 
جه���از المخاب���رات العامة المصرية، المش���رفين 
عل���ى ملف المصالحة الفلس���طينية، قدموا نقاطا 
جديدة لتطبي���ق اتفاق المصالحة، من أجل تجاوز 

الخالفات.
وشرع أول أمس وفد قيادي من فتح بعقد لقاءات 
مع المس���ؤولين المصريين، عقب مغادرة وفد من 
حماس، قدم ل���ذات الغرض، على أن يبلغ الطرفان 
خالل األيام القليلة المقبلة، بعد إجرائهم نقاش���ا 
داخليا، مواقفهم من تلك المقترحات، التي تأمل 
القاه���رة أن تكون إيجابية، من أج���ل البدء بعقد 

»لقاءات ثنائية«.
وش���ملت لقاءات المسؤولين في جهاز المخابرات 

المصري���ة مع وفد حم���اس، التي عق���دت يومي 
الخميس والجمع���ة الماضيين، البحث في كيفية 
تجاوز نقاط الخالف، بعد استكشاف آراء الفريقين 
)فتح وحم���اس( خالل زيارات س���ابقة للوفد لغزة 
ورام الل���ه، وتمك���ن المس���ؤولون المصريون من 

التوصل إلى »مقاربات«.
ويت���ردد أن أولى تلك المقاربات ش���ملت موافقة 
حماس عل���ى مطلب »تمكي���ن« الحكومة من أداء 

عملها الكامل في غزة كما الضفة الغربية.
وقال مصدر مطلع إن وفد حركة فتح القيادي الذي 
وصل أول أمس إلى القاهرة برئاس���ة عزام األحمد، 
وعضوية حسين الش���يح، واللواء ماجد فرج مدير 
المخاب���رات العامة الفلس���طينية، س���يطلع، على 
آخ���ر نتائج المباحثات الت���ي عقدوها مع حماس، 

بخصوص خط���ة الحل الجدي���دة، والملفات التي 
سيجري تقديمها خالل عملية تطبيق المصالحة، 
وكذلك الملفات التي س���يتم تأجي���ل تطبيقها، 
وفق الخطة، من أجل تجاوز العقبات التي اعترضت 

تطبيق االتفاق خالل الفترة الماضية.
وأشار المصدر إلى أن هناك ترتيبات تجري حاليا 
لعق����د »لقاء ثنائ����ي« بين وفدي فت����ح وحماس، 
برعاية مصرية، وأن هذا األمر سيتم في القريب، 
ف����ي حال جرت األمور حس����ب المخط����ط الحالي، 
بع����د أن يرد الطرفان بش����كل نهائي على الخطة 
الجديدة الت����ي قدمت، حيث س����يعود وفد فتح 
من جديد إل����ى رام الله إلطالع قيادة الحركة على 
التفاصي����ل الجديدة، فيما عاد وفد حماس إلبالغ 

قيادة الحركة بما دار.

القدس المحتلة / االستقالل:
رفضت محكمة إس���رائيلية، االس���تئناف المق���ّدم ضد تمديد 
اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، خالل الجلسة التي انعقدت 

له أمس االثنين.
وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت أول أمس محافظ القدس، عقب 
اقتحام منزله في بلدة س���لوان جنوب���ي مدينة القدس المحتلة، 
حيث قام قاضي محكمة "الصلح" التابعة لس���لطات اإلسرائيلية 

بتمديد اعتقاله حتى يوم  الخميس القادم.
وقد تق���ّدم محامي المحافظ غيث باس���تئناف ضد قرار تمديد 
االعتقال، حيث ُعقدت جلسة صباح اليوم في المحكمة المركزية 
في القدس، وقرر القاضي رفض االس���تئناف. وبهذا القرار، فإن 
المحكم���ة ُتبقي على تمديد اعتقال غي���ث حتى يوم الخميس 

القادم.
ُيشار إلى أن قوات من الش���رطة ومخابرات االحتالل شّنت حملة 
اعتقاالت واس���عة في صف���وف كوادر حركة "فت���ح" في مدينة 
القدس فجر اليوم، جاءت عقب س���اعات من وقفة تضامنية مع 

المحافظ غيث، واحتجاًجا على تمديد اعتقاله.
واس���تهدفت قوات االحت���الل غيث وعدًدا م���ن عناصر األجهزة 
األمنية الفلسطينية ممن يعملون في المخابرات، إثر متابعتهم 
قضايا تس���ريب بعض الفلس���طينيين عقاراته���م في مدينة 

القدس مؤخًرا.
وتعّرض غيث لحبس منزلي مح���ّدد عقب اعتقاله مرات عديدة، 
والتحقيق معه ف���ي مراكز التوقيف، إلى جانب منعه من دخول 
الضفة الغربية، وحظر تواصله مع بعض األش���خاص من مدينة 

القدس المحتلة. 

االحتالل يرفض االستئناف 
المقّدم على قرار تمديد 

اعتقال محافظ القدس

صحيفة: لقاء ثنائي بين فتح وحماس قريبا

حمدونة : خطر يداهم األسرى المرضى في السجون

 د. راأفت حمدونة



الثالثاء 19 ربيع األول 1440 هــ 27 نوفمبر 2018 م

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )2073 / 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
أحمد محمود أحمد بركة من س���كان دير البلح هوية رقم 931542500 
بصفته وكيال عن: محمد ويحيى وتمام وآمنة ومريم وعبلة وختام / أبناء 
فرحان حسن أبو عيس���ى وكاملة وسفيان / أبناء عودة حسن أبو سمرة 
وماهر وس���مية وصالح / أبناء س���فيان عودة أبو سمرة وسمير وسعيد 
وس���هام / أبناء كامل عودة أبو سمرة وماجد عبد الله خليل أبو شاهين 

ويوسف عبد القادر سليمان أبو سليم
بموج���ب وكالة رق���م: 2286 / 2015 الصادرة عن دي���ر البلح + 2357 / 
2015 دير البلح + 2485/ 2015 دير البلح +  2484 / 2015 دير البلح+   

2348/ 2015 دير البلح
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 135 قسيمة 31 المدينة دير البلح
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  26/ 11 / 2018م

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

دولة فل�سطني 
 املجل�س الأعلى للق�ساء
 حمكمة �سلح دير البلح

 في القضية الحقوقية رقم 
2018/603 صلح دير البلح

المدع���ي / منتص���ر يوس���ف المقادم���ة – باألصالة عن نفس���ه وباإلضافة 
لباقي ورثة وتركة والده / يوس���ف حس���ن حس���ين المقادمة – هوية رقم 

)803670280( – غزة برج الصالح .
  وكياله المحاميان / سلمان ابو دحروج وغفرة المصدر – دير البلح ,

المدعى عليه / حيدر حسن حسين المقادمة – مجهول محل االقامة .
نوع الدعوى / وضع يد باالشتراك 

قيمة الدعوى / تزيد على عشرة أالف دينار 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

 في القضية الحقوقية رقم 603/ 2018
بم���ا ان المدعي المذكور اعاله قد اقام علي���ك القضية الحقوقية لدى هذه 
المحكمة يلتمس فيها وضع يد باالشتراك على ارض القسيمة رقم )18( من 
القطعة رقم )126( من اراضي دير البلح والمسماة ابو قويعة – استنادا إلى 
ما يدعيه في الئحة دعواه المحفوظة لك نسخة منها في ملف القضية رقم 

603/ 2018 وقد تحدد جلسة االحد الموافق 2018/12/16 لنظر القضية .
لذلك يقتضى عليك ان تقدم جوابك التحريري خالل خمسة عشر يوما من 
تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديك إذا تخلفت ع���ن الحضور وإيداع دفاعك 

التحريري يجوز للمدعي ان يسير في دعواه حسب االصول 
تحريرا في 2018/11/25م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح
ال�ستاذ / اكرم حممد ابو طعيمه

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

دائرة التنفيذ – حمكمة �سلح �سمال غزة

قائمة شروط البيع في القضية 
التنفيذية رقم 2017/9207

بن���اء على قرار الس���يد قاضي التنفي���ذ بمحكمة صلح ش���مال غزة 
الصادر بتاري���خ 2018/11/18 عل���ى ذمة القضي���ة التنفيذية رقم 
2017/9207والمتكون���ة فيما بين طالب التنفي���ذ/ رامز نبيل محمد 
حجازي – من سكان جباليا شارع الهوجة حارة اليفاوية والمنفذ ضده 
/ عوني محمود محمد الشبراوي وشهرته مروان الشبراوي – ويسكن 
معس���كر جباليا غرب دوار أبو الجديان عمارة الكحلوت وهي القضية 
المقامة لتحصيل مبلغ وقدره 13000 ثالثة عش���ر ألف دينار أردني 

قيمة 500 جرام ذهب عيار 21 قيمة سند إقرار وتعهد.
حي���ث تم فتح القضية التنفيذية بتاري���خ 2017/11/26 وتم إخطار المنفذ 
ضده بالقضية التنفيذية بتاريخ 2018/2/19 وقد تقدم المنفذ ضده بطلب 
تحديد جلس���ة لالعتراض على مبلغ المديونية بتاريخ 2018/2/7 وقد قررت 
المحكمة شطب الطلب لعدم الجدية والمتابعة بتاريخ 2018/4/5 وتم إعادة 
االعت���راض لجدول أعمال المحكمة ورف���ض بتاريخ 2018/5/24 هذا وقد تم 
إيقاع الحجز التنفيذي على الش���قة الواقعة في الطابق الثالث فوق األراضي 
والس���دة في البناية الس���كنية الواقعة في معسكر جباليا بلوك 8 والخاصة 
بالمنفذ ضده وذلك بتاريخ 2018/5/29 وتم وضع يد مأمور التنفيذ وتثمين 
الش���قة المحجوزة ومس���احتها 95 متر مربع بتاريخ 2018/9/3 وتم تثمين 
الش���قة من قبل مثمن مخت���ص بمبلغ 22000 دوالر أمريكي وهي الش���قة 
الواقعة في الجهة الجنوبية من الطابق الثالث فوق الس���دة من البناية وهي 
مش���طبة بالكامل مع العلم بأنه قد تق���دم المنفذ ضده باعتراض على وضع 

اليد على الشقة وتم تحديد جلسة للنظر في االعتراض 2018/12/13.
وعليه يتم تعيين جلسة اعتراضات بتاريخ 2018/12/30م فعلى من 
لديه أية اعتراض التقدم به لدى دائرة التنفيذ بمحكمة صلح شمال 
غ���زة حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2018/12/27 وعلى أن 
يتم تعيين جلسة البيع بالمزاد العلني مبدئيًا يوم األربعاء. الموافق 

2018/1/30 بإذن الله.

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

غزة/ االستقالل: 
ناش���د مدير مركز األس���رى للدراس���ات د. رأفت 
حمدون���ة المؤسس���ات الحقوقية واالنس���انية 
والصليب األحمر الدولى بالضغط على االحتالل 
الفلس���طينيين  عل���ى أحوال األس���رى  لالطالع 
المرضى في السجون االس���رائيلية خاصة ممن 
يحتاجون للعمليات الجراحية الس���ريعة ، ومن 
هم بقسم " مراج " بسجن الرملة ، لما يقع عليهم 
من خطر ومعاناة نتيجة لألوجاع واآلالم الكبيرة .

وأش���ار  د. حمدونة إلى اتباع سياسة االستهتار 
الطب���ي بحق األس���رى م���ن قب���ل إدارة مصلحة 
الس���جون بح���ق ذوي األمراض المزمن���ة ، ولمن 
يحتاجون لعملي���ات جراحية ، األم���ر المخالف 
للمب���ادئ األساس���ية لمعامل���ة األس���رى التي 
اعتمدتها الجمعية العام���ة لألمم المتحدة في 
1979 و 1990م عل���ى التوالي ,والتي أكدت على 
حماية صحة األسرى والرعاية الطبية لألشخاص 
المحتجزين ، والتي اعتب���رت أن أي مخالفة في 
ه���ذا الجان���ب يرقى إل���ى درج���ة المعاملة غير 

االنس���انية . وأوضح أن عددًا كبيرًا من األس���رى 
المرضى ينتظرون دور العمليات أحيانًا ألش���هر 
وأحيانًا لس���نوات ، وعند اجرائه���ا يعانون من 
االس���تهتار الطبى ، األمر الذى راح ضحيته عدد 

كبير من األسرى .
وأضاف   أن هنالك خطورة على األسرى المرضى 

بس���بب عدم توفير الرعاي���ة والعناية الصحية ، 
والتسويف في اجراء العمليات الجراحية ، وعدم 
وجود طواقم طبية متخصصة ، وبس���بب نقص 
االدوي���ة الالزمة ، والفحوص���ات الطبية الدورية 
لألسرى ، وعدم السماح بإدخال الطواقم الطبية 

من وزارة الصحة الفلسطينية .
وطالب. د. حمدونة المؤسس���ات الدولية العاملة 
في مج���ال الصحة بإنقاذ حياة الفلس���طينيين 
المرضى في السجون اإلسرائيلية والذين وصل 
عددهم إل���ى ما يزيد عن ) 1500 ( أس���ير ممن 
يعان���ون من أمراض مختلفة ومنهم العش���رات 
مم���ن يعانى من أم���راض مزمن���ة كالغضروف 
والقلب والسرطان و الفشل الكلوي والربو وأمراض 
أخرى ، وأش���ار إلى أهمية الضغط على االحتالل 
من أجل تحرير األس���رى المرضى في السجون ، 
وانقاذ حياتهم من العبث واالستهتار المتعمد 
م���ن قبل إدارة مصلحة الس���جون االس���رائيلية 
لعرضه���م عل���ى طواقم طبي���ة متخصصة قبل 

فوات األوان .

غزة/ االستقالل:
علم���ت صحيفة »الق���دس العربي« أن مس���ؤولي 
جه���از المخاب���رات العامة المصرية، المش���رفين 
عل���ى ملف المصالحة الفلس���طينية، قدموا نقاطا 
جديدة لتطبي���ق اتفاق المصالحة، من أجل تجاوز 

الخالفات.
وشرع أول أمس وفد قيادي من فتح بعقد لقاءات 
مع المس���ؤولين المصريين، عقب مغادرة وفد من 
حماس، قدم ل���ذات الغرض، على أن يبلغ الطرفان 
خالل األيام القليلة المقبلة، بعد إجرائهم نقاش���ا 
داخليا، مواقفهم من تلك المقترحات، التي تأمل 
القاه���رة أن تكون إيجابية، من أج���ل البدء بعقد 

»لقاءات ثنائية«.
وش���ملت لقاءات المسؤولين في جهاز المخابرات 

المصري���ة مع وفد حم���اس، التي عق���دت يومي 
الخميس والجمع���ة الماضيين، البحث في كيفية 
تجاوز نقاط الخالف، بعد استكشاف آراء الفريقين 
)فتح وحم���اس( خالل زيارات س���ابقة للوفد لغزة 
ورام الل���ه، وتمك���ن المس���ؤولون المصريون من 

التوصل إلى »مقاربات«.
ويت���ردد أن أولى تلك المقاربات ش���ملت موافقة 
حماس عل���ى مطلب »تمكي���ن« الحكومة من أداء 

عملها الكامل في غزة كما الضفة الغربية.
وقال مصدر مطلع إن وفد حركة فتح القيادي الذي 
وصل أول أمس إلى القاهرة برئاس���ة عزام األحمد، 
وعضوية حسين الش���يح، واللواء ماجد فرج مدير 
المخاب���رات العامة الفلس���طينية، س���يطلع، على 
آخ���ر نتائج المباحثات الت���ي عقدوها مع حماس، 

بخصوص خط���ة الحل الجدي���دة، والملفات التي 
سيجري تقديمها خالل عملية تطبيق المصالحة، 
وكذلك الملفات التي س���يتم تأجي���ل تطبيقها، 
وفق الخطة، من أجل تجاوز العقبات التي اعترضت 

تطبيق االتفاق خالل الفترة الماضية.
وأشار المصدر إلى أن هناك ترتيبات تجري حاليا 
لعق����د »لقاء ثنائ����ي« بين وفدي فت����ح وحماس، 
برعاية مصرية، وأن هذا األمر سيتم في القريب، 
ف����ي حال جرت األمور حس����ب المخط����ط الحالي، 
بع����د أن يرد الطرفان بش����كل نهائي على الخطة 
الجديدة الت����ي قدمت، حيث س����يعود وفد فتح 
من جديد إل����ى رام الله إلطالع قيادة الحركة على 
التفاصي����ل الجديدة، فيما عاد وفد حماس إلبالغ 

قيادة الحركة بما دار.

القدس المحتلة / االستقالل:
رفضت محكمة إس���رائيلية، االس���تئناف المق���ّدم ضد تمديد 
اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، خالل الجلسة التي انعقدت 

له أمس االثنين.
وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت أول أمس محافظ القدس، عقب 
اقتحام منزله في بلدة س���لوان جنوب���ي مدينة القدس المحتلة، 
حيث قام قاضي محكمة "الصلح" التابعة لس���لطات اإلسرائيلية 

بتمديد اعتقاله حتى يوم  الخميس القادم.
وقد تق���ّدم محامي المحافظ غيث باس���تئناف ضد قرار تمديد 
االعتقال، حيث ُعقدت جلسة صباح اليوم في المحكمة المركزية 
في القدس، وقرر القاضي رفض االس���تئناف. وبهذا القرار، فإن 
المحكم���ة ُتبقي على تمديد اعتقال غي���ث حتى يوم الخميس 

القادم.
ُيشار إلى أن قوات من الش���رطة ومخابرات االحتالل شّنت حملة 
اعتقاالت واس���عة في صف���وف كوادر حركة "فت���ح" في مدينة 
القدس فجر اليوم، جاءت عقب س���اعات من وقفة تضامنية مع 

المحافظ غيث، واحتجاًجا على تمديد اعتقاله.
واس���تهدفت قوات االحت���الل غيث وعدًدا م���ن عناصر األجهزة 
األمنية الفلسطينية ممن يعملون في المخابرات، إثر متابعتهم 
قضايا تس���ريب بعض الفلس���طينيين عقاراته���م في مدينة 

القدس مؤخًرا.
وتعّرض غيث لحبس منزلي مح���ّدد عقب اعتقاله مرات عديدة، 
والتحقيق معه ف���ي مراكز التوقيف، إلى جانب منعه من دخول 
الضفة الغربية، وحظر تواصله مع بعض األش���خاص من مدينة 

القدس المحتلة. 

االحتالل يرفض االستئناف 
المقّدم على قرار تمديد 

اعتقال محافظ القدس

صحيفة: لقاء ثنائي بين فتح وحماس قريبا

حمدونة : خطر يداهم األسرى المرضى في السجون

 د. راأفت حمدونة
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أعلن أنا المواطنة/ اسيل كامل جميل الشخريت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
803075613 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/محمد احمد محمد ابوخطاب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803282268   ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ بهاء فرج فوزي التوم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802361709( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أن���ا المواطن/ عب���د الكريم موس���ى محمد ابو 
فس���يفس عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي 
تحمل رقم )975265554( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ منى زكي شاهين خضر 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)930692553( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ هند علي مصطفى السماك
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)٤٠٠٥٩٢٩٧٨( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

تكتيم للأفواه 
وأكد خض����ر عدنان القي����ادي في حركة 
الجهاد اإلس����امي وعضو لجنة الحريات 
في الضفة الغربية، أن اس����تمرار السلطة 
االعتق����االت  بممارس����ة  الفلس����طينية 
السياس����ية بحق أحرار الضف����ة الغربية 
الُمحتل����ة، أمٌر يتناقض م����ع تصريحات 
وقرارات  الفلسطيني  الرسمي  المستوي 
المجلس المركزي حول وقف التنس����يق 
األمن����ي والُماحقات األمني����ة وُمقاطعة 

االحتال. 
وق����ال عدنان ل�"االس����تقال": "إن حمات 
االعتقاالت السياس����ية الت����ي تقوم بها 
الس����لطة الفلس����طينية مازالت ُمستمرة 
وُمتزاي����دة يومًا بعد يوم، رغم تصريحات 
المستوي الفلسطيني والمجلس المركزي 
بوق����ف التنس����يق األمن����ي والُماحقات 
األمني����ة، وهذا ُيعد صفحٌة س����وداء في 

تاريخ الشعب الفلسطيني". 
واعتبر اعتقاالت السلطة بالضفة تكتيمًا 
لألف����واه السياس����ية واع����دام للنش����اط 
السياس����ي، والذي من المفترض العمل 
عل����ى زي����ادة ه����ذه النش����اطات في ظل 
واالعتداءات  التعسفية  اإلجراءات  تزايد 
اإلس����رائيلية بحق الفلسطينيين، ُمحذرًا 
م����ن خطورة االعتقاالت السياس����ية على 

الحالة الفلسطينية وتعزيز االنقسام. 
وأوضح أن االعتقاالت السياس����ية سيف 
ُمس����لط عل����ى رق����اب عش����رات الكوادر 
والُمحاميين  الجامعات  السياسية وطلبة 
بالضفة الغربي����ة، على خلفية هوياتهم 
و أنش����طتهم السياس����ية، مش����يرا الى 
استمرار الس����لطة اعتقال األسير الُمحرر 

لؤي األش����قر، والمواطنة س����هي جبارة، ، 
والمواط����ن لي����ث رداد، والُمحامي محمد 

سالم.  
وبي����ن أن الُمحرر لؤي األش����قر يخوض 
اضرابًا مفتوحًا ع����ن الطعام والماء منذ 
اللحظ����ة األولى العتقاله ي����وم األربعاء 
لسياس����ة  ورفضًا  احتجاجًا  الماض����ي، 
االعتقال السياس����ي، في حين تخوض 
الُمعتقلة س����هي جبارة اضرابًا مفتوحًا 
عن الطعام لليوم السادس على التوالي 
رفضًا الس����تمرار اعتقاله����ا منذ الثالث 
م����ن نوفمبر/ تش����رين الثان����ي الجاري 
عل����ى خلفية تقديم ُمس����اعدات لذوي 

الشهداء واألسرى.  
وأفرج االحتال عن األشقر العام الماضي 
بع����د قضائه 11 ش����هرًا ف����ي االعتقال 
االنتم����اء  بتهم����ة  المتج����دد  اإلداري 
لحركة الجهاد اإلس����امي، وهو ش����قيق 
الشهيد محمد األشقر الذي اغتالته قوة 
إس����رائيلية خاصة بعد اقتحامها سجن 

النقب الصحراوي في العام 2007.
واستنكر اعتقال أجهزة السلطة المواطن 
ليث رداد)20عاما( نجل األسير في سجون 
االحتال جاسر رداد،  لتلقيه مبالغ مالية 
يقتات بها وأس����رته بع����د اعتقال والده، 
مطالب����ا الهيئ����ات الحقوقي����ة والنخ����ب 

الفلسطينية، بالوقوف عند مسؤولياتها 
وإجبار الس����لطة الفلسطينية على إغاق 
ملف االعتق����ال السياس����ي واالفراج عن 

المعتقلين لديها فورًا. 

�ضوء اأخ�ضر 
وب����دورة ي����رى حس����ن خريش����ة النائب 
الثاني لرئي����س المجلس التش����ريعي ، 
أن االعتقاالت السياس����ية التي ُتنفذها 
الس����لطة سياس����ة قديمة جديدة، ُتعزز 
الخ����اف غير المب����رر في ظل م����ا تمر به 

القضية الفلسطينية. 
وقال خريش����ة ل�"االستقال":" إن مقصلة 
االعتق����ال السياس����ي ال تتوق����ف عن����د 

الضفة الغربية بل تتس����ع لتشمل قطاع 
غ����زة والقدس الُمحتلة، األم����ر الذي ُيعد 
خطيرًا على ُمجمل الحالة الفلس����طينية، 
اذ ُيلجم أصوات السياسيين والمثقفين، 
وُيحبط ههم الش����باب الثائر بالمشاركة 
بأي فعاليات تنظيمية سياسية مقاومة، 
خاصًة في ظل الحديث عن صفقة القرن". 
وأضاف: " أن عامة الش����عب الفلسطيني 
باتت تعيش حالة فقدان الثقة بكل شيء 
من حوله����ا، وأن االعتقاالت السياس����ية 
تمثل س����لوكًا معيبًا يتناقض مع وظيفة 
السلطة األساس����ية في حماية شعبها"، 
مش����ددا على أن هن����اك اجماع����ًا وطنيًا 
وش����عبيًا رافضًا لهذه االعتقاالت ومطالبًا 
بإنهائها باعتبار ال يجوز للفلسطيني أن 
يعتقل فلسطيني لُمجرد رأيه وتنظيمه 

السياسي". 
وبين أن تغييب دور المجلس التشريعي 
بمراقبة ومحاس����بة الس����لطة التنفيذية 
بش����كل ُمتعمد، أعطى الض����وء األخضر 
لألجه����زة األمني����ة بالضف����ة النته����اك 
الكثير من حقوق االنسان وأهمها حرية 
الرأي، وجعلها ُتمعن بسياس����ة االعتقال 

السياسي على خلفيات غير ُمبرره. 
وشدد على أن القوي الفلسطينية وقيادة 
الفصائ����ل يجب أن تتدخ����ل فورًا لوقف 
س����يف االعتقاالت السياس����ية الُمسلط 
على رق����اب المواطنين الفلس����طينيين، 
مطالبًا الس����لطة الفلس����طينية بالسماع 
لصوت المنط����ق والضمير ال����ذي ُيحتم 
عليه����ا اغاق ملف االعتقال السياس����ي  
ومساندة أبناء شعبها والوقوف بجانبهم 

حتى التحرير. 

االعتقال السياسي في الضفة.. الجريمة المستمرة! 
غزة/ دعاء احلطاب: 

توا�ض��ل الأجهزة الأمني��ة التابعة لل�ضلطة الفل�ضطينية 
اعتقالتها املتكررة بح��ق العديد من النا�ضطني بف�ضائل 
املُقاوم��ة واأ�ض��رى حمررين وطلب��ة اجلامعات، يف خمتلف 
اأنحاء ال�ضفة الغربية املحتل��ة، يف حماولة لكتم الأفواه 

ال�ضيا�ضي��ة واإحب��اط الن�ض��اط ال�ضيا�ض��ي املُعار���ض له��ا 
والراف���ض لإج��راءات الحت��لل التع�ضفي��ة، م��ن خلل 
اقتحام منازله��م واعتقالهم وتعذيبه��م يف �ضجونها، دون 
اأي مراقب��ة اأو حُما�ضب��ة. وطال��ت اعتق��الت الجه��زة 
المنية التابعة لل�ضلطة الفل�ضطينية بال�ضفة الغربية، 

كاف��ة الفئ��ات العمري��ة ونا�ضط��ني يف ف�ضائ��ل املقاوم��ة 
واأ�ض��رى حمررين وخريج��ني وطلبة جامعي��ني وغريهم، 
اذ ام��ا تزال تعتقل الأ�ضري املُحرر لوؤي الأ�ضقر، واملواطنة 
�ضهي جب��ارة، ،واملواطن لي��ث رداد، واملُحامي حممد �ضامل 

وغريهم من الأ�ضماء.  

غزة / االستقال:
س���محت س���لطات االحتال اإلس���رائيلي أمس 
االثني���ن، لدفع���ة جديدة م���ن أهالي أس���رى 
قط���اع غزة بزي���ارة أبنائهم في س���جن "نفحة" 
اإلس���رائيلي؛ وذلك عبر حاجز بيت حانون/ إيرز 

شمال القطاع.
وأفادت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب 
األحم���ر في غزة س���هير زقوت بتوج���ه 20 من 
أهالي أس���رى القطاع بينهم ثمانية أطفال دون 
س���ن ال� 16 عاًما- لزيارة 9 أس���رى بسجن نفحة، 

بتنسيق من اللجنة الدولية.
ويقع س���جن نفح���ة في صح���راء النقب جنوب 
فلسطين المحتلة )جنوب بئر السبع ب�100 كلم(، 
ويعد من أشد السجون اإلسرائيلية قسوة، وهو 
معزول عن بقية الس���جون األخ���رى، ويضم نحو 

800 أسير فلسطيني.
وتواصل س���لطات االحتال منذ 3 يوليو 2017 
من���ع أهالي أس���رى حركة المقاومة اإلس���امية 
)حماس( بغزة من زي���ارة أبنائهم للضغط على 
الحركة في ملف الجنود اإلس���رائيليين األسرى 

لدى كتائب القسام.
وتتزام���ن زيارة أهال���ي األس���رى ألبنائهم في 
الس���جون مع اعتصام دائم يقيمه األهالي في 
الضف���ة الغربي���ة والق���دس المحتلتين وقطاع 
غزة أم���ام مقرات الصليب األحم���ر للتضامن مع 

أبنائهم، وللمطالبة باإلفراج عنهم.
ويقب���ع في س���جون االحتال نحو س���بعة آالف 
فلس���طيني في ظروف صعبة، بينهم نحو 300 
أسير من غزة، فيما استشهد 218 أسيًرا نتيجة 

سياسة اإلهمال الطبي داخل السجون.

18 من أهالي أسرى غزة يزورون 9 أسرى بـ »نفحة«

القدس المحتلة/ االستقال:
رت وزارة البنى التحتية واالستيطان اإلسرائيلية إدخال مناطق خط المواجهة، ضمن  قرَّ
خطة دعم حكومي خاص، ومن بينها مستوطنات غاف غزة. وذكرت صحيفة "كلكليست" 
العبري����ة أن القرار يقضي بمواصلة الدعم الحكوم����ي الخاص للمناطق المحاذية للحدود 
المعادية كمس����توطنات غاف غزة حتى مسافة 7 كم من الحدود، وستحظى بدعم مالي 
خ����اص من الحكومة وكذلك مش����اريع خاصة أخرى، بعد وضعه����ا ضمن مناطق أفضلية 
تطوير أولى. كما جرى إدخال مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة ضمن خطة التطوير، 

ومن بينها مستوطنة "أرائيل" قرب سلفيت ومستوطنات قريبة من أراضي48.

االحتالل يمنح مستوطنات الغالف 
والضفة أفضلية دعم حكومي
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إن كنت أعجب كثيرًا لمن يقرأون السياس���ة من منطلق حزبي أو رغائبي، فإنني 
أعجب أكثر وأكثر ألكاديميين متخصصين في علم السياسة يقرأون السياسة 
بعيدًا كل البعد عن علم السياسة. فبعض أولئك الذين امتشقوا علم السياسة 
كي يكون س���احًا يرفعونه في وجه منتقديهم ذهبوا إل���ى أن عملية الحافلة 
الصهيوني���ة وص���اروخ الكورنيت ال���ذي أصابها في المليان ل���م تكن إال فعًا 
متفقًا عليه، وكأنها فبركة مس���رحية تم التفاه���م عليها بين المقاومة والعدو 
الصهيوني، فضًا ع���ن اعتبارهم أن وقف إطاق الن���ار لتفعيل التهدئة بين 

الطرفين هو اآلخر أمر متفق عليه، تمهيدًا للدخول في صفقة القرن!
غرابة هذا التفسير المفتعل، أو لنقل ضحالة هذا التفكير المصنوع عند أمثال 
أولئك األكاديميين المتخصصين في علم السياس���ة، مع أبلغ األس���ف وأشده، 

تحفزني على طرح التساؤالت اآلتية:
ألي���س غريبًا أن يمتدح متخصص���ون في علم السياس���ة المقاومة وصمودها 

وإنجازها في ذات الوقت الذي يشككون فيه في قيادتها السياسية؟!
إذا كان المصري���ون هم الذي���ن كانوا يحاورون حماس وفصائ���ل المقاومة من 
أجل الموافق���ة على التهدئة، فكيف ألولئ���ك األكاديميين المتخصصين في 
علم السياس���ة أن يمتدحوا الدور المصري الس���اعي للوص���ول إلى تهدئة هم 

يشككون في أمرها؟!
أليس غريبًا أن يمت���دح أولئك األكاديميون المتخصصون في علم السياس���ة 
الجهد المص���ري المبذول إلنجاز التهدئة في قطاع غ���زة في ذات الوقت الذي 
يعلم���ون فيه أن الموافقة على التهدئة ل���م تكن إال نتاجًا لحوار المصريين مع 

حماس وفصائل المقاومة؟!
إن صح ق���ول أولئك األكاديميين المتخصصين في علم السياس���ة أن حماس 
ج���زء من صفقة القرن التي ترفضها عل���ى نحو قوي وبات وقاطع جميع فصائل 
المقاومة، فكيف يمكن ألولئك األكاديميين المتخصصين في علم السياس���ة 
أن يقنع���وا أنفس���هم – على نحو عقان���ي علمي ال فصائل���ي وال رغائبي – أن 
فصائل المقاومة بما فيها وعلى رأس���ها حماس ليس���ت ه���ي األخرى جزءًا من 

صفقة القرن؟!
ألي���س غريبًا أن يعتبر أولئ���ك األكاديميون المتخصصون في علم السياس���ة 
– أو يش���ككوا ف���ي – أن حماس جزء من اتفاق س���ري يمهد إل���ى الدخول في 
صفقة القرن في ذات الوقت الذي يصدقون فيه أن أصحاب التنس���يق األمني 

)المقدس!( يرفضون صفقة القرن رفضًا حقيقيًا وصادقًا وقطعيًا؟!
إذا كانت عملية التس���لل الصهيونية االس���تخباراتية شرق خانيونس تشكل 
خرق���ًا لما كان قد تم التفاه���م عليه قبل يومين بين االحت���ال من جهة وكل 
من حماس ومصر وقطر واألمم المتح���دة من جهة أخرى، فكيف يمكن ألولئك 
البحاثة في علم السياسة أن يقنعوا أنفسهم- قبل غيرهم وبعيدًا عن سواهم- 
أن وق���ف إطاق الن���ار بين االحت���ال والمقاومة كان فبركة مس���رحية هدفها 

التمهيد للدخول في صفقة القرن؟!
ألم ي���ر أولئك األكاديميون الذي���ن تخصصوا في علم السياس���ة أن نتانياهو 
لم يوافق عل���ى وقف إطاق النار بغية العودة إل���ى التهدئة التي اخترقها إال 
لقناعته أنها األفضل له واألعدل واألصوب واألنسب؟! وهل يعقل أن نتانياهو 

كان يرى أن األعدل له واألفضل واألنس���ب واألصوب هو التصعيد العس���كري 
فاختار التهدئة كفبركة مس���رحية متفق عليها؟! ألم يقرأ أولئك األكاديميون 
المتخصص���ون في علم السياس���ة ما قاله وزير التع���اون اإلقليمي الصهيوني 
تس���احي هنغبي: “لقد أوقفنا النار مع حماس حمايًة ل���كل تل أبيب”، محاواًل 
تبرير موافقة المجلس األمني المصغر )الكابينت( على وقف إطاق النار، مضيفًا 
أن حماس ردت على العملية )التس���لل شرق خانيونس( بالحد األدنى فأطلقت 
470 صاروخًا، مؤكدًا أن االحتال “لو زاد من وتيرة قصفه لغزة لعاد بخمسمائة 

تابوت محملة بجنوده القتلى”؟!
ألم يدرك الذي قال ممن تخصصوا في علم السياسة أن الطرفين “سيتحدثان 
ع���ن انتصار ت���م تحقيقه” هو قول جانبه الصواب تمام���ًا، ذلك أن جانبًا واحدًا 
فق���ط )وهو المقاومة( هو الذي تحدث عن “انتصار”، فيما الجانب اآلخر )العدو 

الصهيوني( تحدث عن الفشل وسلم بالهزيمة في مواجهة المقاومة؟!
وبع���د، فلعل أولئ���ك األكاديميي���ن البحاثة المتخصصين في علم السياس���ة 
يقرأون أن الصحافة اإلس���رائيلية قد اعترفت ألول مرة، – وعلى نحو فيه إجماع 
-، كما ألول مرة أجمع المحللون السياس���يون والعس���كريون اإلس���رائيليون بأن 
إس���رائيل ُهِزمت على المستوى األمني واالستخباراتي والقتالي العسكري، وأن 
المجل���س األمني المصغر كان مضطرًا للموافق���ة على وقف إطاق النار بعد أن 
أمط���رت المقاومة العدو الصهيوني بنحو 500 صاروخ وقذيقة كان في المليان 
معظمه���ا، حيث لم تتمكن القبة الحديدية – التي كانت دولة االحتال تباهي 
به���ا وتفاخر – من اعتراض إال مائة منها، فيما ذهبت األربعمائة صاروخ األخرى 

إلى أهدافها تمامًا، األمر الذي ش���كل كارثة لجيش تم تصنيفه األول من حيث 
القوة على مستوى الشرق األوسط والخامس على مستوى العالم.

إن المقاومة لم يكن لديها أي إرادة للتصعيد العس���كري، بل كان لديها إيمان 
يقيني بأهمية تجنب التصعيد من جانبها كي تتجنب التصعيد من االحتال 
ض���د غزة، ولي���س أدل على ذلك من عملي���ة حافلة الجند الت���ي كان في مكنة 
المقاومة أن تفجرها بمن فيها من عشرات الجنود قبل ترجلهم منها. ألم تجمع  
كل وسائل إعام العدو الصهيوني بيمينها ويسارها –وألم يعترف المراقبون 
السياس���يون والعس���كريون على مختلف انتماءاتهم السياسية أن المقاومة 
كانت قادرة على قتل جميع الجنود الذين كانوا في الحافلة قبل نزولهم منها؟! 
غي���ر أن المقاومة لم تفعل ذلك التزامًا منها بقرار ع���دم التصعيد من جانبها 
تجنبًا للتصعيد اإلس���رائيلي، مكتفية بإرس���ال رس���الة إلى االحتال مفادها: 
احذروا، فأنتم تحت أعيننا وتحت ضرباتنا ودليلنا القاطع على ما نقول هو ليس 
م���ا نقول وإنما ما نفعل، وقد رأيتم ما فعلنا، وقد تأكدتم أنه كان في مكنتنا أن 

نفجر الحافلة بعشرات الجنود الذين كانوا فيها.
أما آخر الكام، فقد رجح اإلعاميون والمراقبون السياسيون والعسكريون، سواء 
ف���ي دولة االحتال أو في غيرها، أن هذا الفعل المقاوم الكبير والجريء والخطير 
والف���وري والدقيق هو ال���ذي لعب الدور الرئيس واألس���اس في إقناع أصحاب 
القرار السياسي في دولة االحتال للمسارعة إلى الموافقة على التهدئة، حماية 
لجبهتهم الداخلية التي كانت تعاني من انكش���اف واسع فسيح جعلها تحت 

مرمى نيران المقاومة.

حالة الخوف والفزع التي تصيب الزعماء العرب من »إس����رائيل« واللهاث خلفها ألجل كس����ب ودها, وش����حذ واس����تجداء 
مساعدتها, واستجاب عطفها, ليس له ما يبرره, فإسرائيل كيان ضعيف ال يستطيع حماية نفسه, وهى تلقي بنفسها 
ف����ي حضن اإلدارة األمريكية كي تدافع عنها وتدفع عنها األع����داء, وهذا الكيان »اللقيط« يحمل عوامل ضعفه في داخله, 
وجبهت����ه الداخلية ه����ى نقطة ضعفه الكبرى, وهى أول م����ا ينهار داخل هذه المنظومة المتهالك����ة, وإذا كانت تفزعكم 
تهديدات نتنياهو أيها الزعماء والمتنفذون العرب, فإنها لدى الش����عب الفلس����طيني والشعوب العربية ليست أكثر من 
فقاعات هواء, وتشبه إلى حد بعيد ما تحدثه طائرات »االف 16« من تفريغ هواء في سماء غزة إلرعاب المواطنين, وهى في 
النهاية صوت صاخب ليس له أي تأثير حقيقي على ارض الواقع, نتنياهو ال يخيف وال يمكن لتهديداته الخرقاء ان ترعبنا 

ألننا نعرف كيف نواجهها وبأي أسلوب. 
دعونا نقف على حقيقة واضحة ونس����أل أنفس����نا متى انتصرت »إسرائيل« على العرب والفلس����طينيين, في حربها عام 
1948م, ل����م تنتصر علينا العصابات الصهيونية بل كانت بريطانيا هي التي تقاتل وتدعم اليهود بقوة وتمرر مخططات 
التمكين لهم على ارض فلس����طين بخ����داع الزعماء العرب الذين قالوا أننا نوافق على إقامة اليهود المس����اكين على ارض 
فلسطين والتعايش معهم, ولم تقاتل الجيوش العربية دفاعا عن فلسطين آنذاك, وفي نكسة 67 قاتلت الجيوش العربية 
بأسلحة فاسدة, وتم التأمر عليها داخليا وخارجيا, ولم تحارب إسرائيل لتنتصر, بل ارتكبت مجازر جماعية بحق المدنيين 
الفلس����طينيين والعرب, وتعاون الغرب كله مع »إس����رائيل« ليكفر عن جريمته فيما يسمى ياسطورة »المحرقة«, وصدرت 
»إسرائيل« بشاعتها للعالم العربي الذي أصيب بالفزع من هول الجرائم والمجازر التي نفذتها »إسرائيل« ضد الفلسطينيين 
والع����رب, أي ان اليه����ود قاتلوا بمنطق العصاب����ات المجرمة وليس الجيوش النظامية, أما في ح����رب 73 فحاربت الجيوش 
العربية وانتصرت, ثم جاءت حرب 82 على لبنان وتكبدت »إسرائيل« خالها خاسر فادحة على يد الفدائيين الفلسطينيين 
واللبنانيين, وانس����حبت من بيروت مهزومة مدحورة, وفي حرب تموز 2006م تكبدت »إس����رائيل« خس����ائر فادحة على يد 
المقاومة اللبنانية ومقاتلي حزب الله, وفي عدوان 2008 و2012 و 2014م على غزة فش����لت إس����رائيل في تحقيق أهدافها 
والقضاء على المقاومة الفلس����طينية في قطاع غزة, وحتى العملية العس����كرية األخيرة التي سميت بحرب األربعين ساعة 
كانت نتائجها كارثية على االحتال, وأبدت المقاومة الفلسطينية تطورا عسكريا كبيرا في أدائها القتالي , وكبدت االحتال 
خس����ائر فادحة, وانتهت جولة القتال بإخفاق كبير لاحتال حيث س����قط وزير الحرب المجرم أفيغدور ليبرمان, واندلعت 

تظاهرات كبيرة داخل مدن االحتال تطالب حكومة نتنياهو باالستقالة.  
ل����و قرأ الزعماء العرب بعناية تاريخ هذا الكيان, وتدارس����وا أهم المحطات التي مرت بها »إس����رائيل« لعلموا أنها ليس����ت 
ذاك الكيان الذي ال يقهر, وان مش����وارها العس����كري الطويل في منطقتنا العربية مليء بالهزائم واإلخفاقات, وأنها اوهن 
واضعف واجبن بكثير من ان يعتمدوا عليها لتحمي عروش����هم, وال تملك س����وى االستقواء بأمريكا واالختباء وراء ظهرها 
لحمايتها من الفلسطينيين, »إسرائيل« التي تئن من ضربات المقاومة في غزة, وتعجز عن اإلمساك بالفدائي الفلسطيني 
البطل اشرف نعالوه, وتفشل في حماية جنودها ومستوطنيها من عمليات الطعن البطولية التي ينفذها أبطال فلسطين 
في الضفة والقدس, من يس����تند على جدار »إس����رائيل« المتهالك س����يهيل الجدار على رأس����ه, ولن يستطيع ان يغسل 
العار الذي علق بثوبه, وس����يبقى محل سخط ونقمة لدى شعبه, لكن الس����ؤال الذي يراودنا دائما متى يدرك العرب أنهم 
بوحدتهم وتاحمهم وتماسكهم يستطيعون ان ينتصروا على »إسرائيل«, متى يدركون أنهم بما يمتلكون من مقدرات 
طبيعية وثروات هائلة يس����تطيعون ان يؤثروا على عاقة هذا الكيان المجرم بالغرب واإلدارة األمريكية, كي يدركوا أنهم 

بمقاطعتهم إلسرائيل, وإبقائها في عزلتها يقصرون من أيامها على ارض فلسطين, ويهددون وجودها واستقرارها. 
»إسرائيل« دولة مهزومة, وتحمل في داخلها عوامل فنائها, وال يمكن ان تتعايش في المنطقة بسام ألنها دولة تقوم على 
اإلرهاب, وال تستطيع ان تعيش إال في أجواء فاسدة وموبوءة, وهى تدرك جيدا انها غريبة على المنطقة وغير مقبولة فيها, 
وتدرك ان مصيرها إلى زوال, ولكنها تحاول ان تعيش ألطول فترة ممكنة, فا تمنحوها ذلك بخوفكم منها وخشيتكم من 

مواجهتها, فزوال »إسرائيل« حتمية قرآنية.  

متى انتصرت إسرائيل؟!

د. أيوب عثمان»إسرائيل« انهزمت في غزة.. فلماذا التشكيك بهذا االنجاز؟

رأي
بعد جولة التصعيد العس���كري األخيرة في قطاع غزة، قال 
عضو الكابنيت الوزي���ر نفتالي بينيت تعبيرًا عن امتعاضه 
من نهاية الجولة لصالح المقاومة »أفيغدور ليبرمان فش���ل 
فش���ًا ذريعًا وترك المعركة... س���فينة أمن دولة إسرائيل 
انحرفت في العقد األخي���ر في اتجاه غير جيد... ما يقلقني 
ليس الع���دو بل أمرًا غير جيد يحصل لنا ف���ي الداخل... إن 
الحكومات اإلسرائيلية تّوقفت عن االنتصار منذ حرب لبنان 
الثانية«. الوزير اإلس���رائيلي ُيش���ّخص المأزق اإلسرائيلي 
بشكل واضح في إشارته إلى االتجاه غير الجيد الذي ينحدر 
فيه األمن اإلس���رائيلي، وإلى األم���ر غير الجيد الذي يحصل 
داخل الكي���ان الصهيوني، وإلى عجز الكي���ان عن تحقيق 
النصر في حروبه مع المقاومتين: اللبنانية والفلس���طينية؛ 
ولكنه ُيحصر أس���باب ذلك في ش���خص نتنياهو وليبرمان 
والحكومات اإلسرائيلية الس���ابقة، دون أن ُيدرك أن المأزق 
اإلسرائيلي، خاصة في العجز عن تحقيق النصر الواضح هو 
مأزق الكيان الصهيوني مهما تغّيرت حكوماته ورؤس���اؤها 
ووزراؤه���ا، وهو يتجاوز المأزق األمن���ي إلى المأزق الوجودي 

لدولة »إسرائيل«. 
الم���أزق األمن���ي الوجودي راف���ق الكيان منذ نش���أته، وقد 
وصفه أول رئيس وزراء للكيان )ديفيد بن جوريون( بقوله:« 
إن جوهر مش���كلتنا األمنية هو وجودنا بال���ذات، وهذا هو 
المعنى الفظيع لمش���كلتنا األمنية«. وحت���ى بعد تحقيق 
ثاثة انتص���ارات للكيان لم يتغير جوه���ر المأزق، والكام 
ل� )بن جوري���ون( »ال يوجد عندنا إمكان ح���ل نهائي للنزاع 
بيننا وبين العرب م���ا دام العرب ال يريدونه« فنهاية النزاع 
مرتب���ط بإدارة الع���رب، والمقصود هم الع���رب المقاومون، 
وليس العرب المستس���لمين، ففي الحروب الثاث األولى: 
النكبة 1948م، والعدوان الثاثي 1956م، والنكسة 1967م، 
لم يكن للكيان مش���كلة في إعان النصر الواضح والحاسم، 
بعد احت���ال كل فلس���طين، وبع���ض األراض���ي العربية، 
وتدمير القدرات العس���كرية للعرب، وعقد اتفاقيات ُهدنة 
ُتك���ّرس واقع الهزيم���ة وتثبت مكتس���بات الكيان، وحتى 
بعد ح���رب أكتوبر 1973 وُقع اتفاق س���ام ُيخرج مصر من 
الصراع، وُيكّرس ضياع فلس���طين؛ رغم أنها حرب كس���رت 
أسطورة الجيش اإلسرائيلي الذي ال ُيقهر، وأوقفت سلسلة 
الهزائم العس���كرية للعرب، وأدت إلى اس���ترجاع س���يناء 
للدول���ة المصري���ة.  المأزق اإلس���رائيلي ال���ذي أدركه )بن 
غوريون( قبل )بينيت( بعش���رات الس���نين، وبرز إلى سطح 
الكي���ان بفعل المقاوم���ة، وعّبر عنه )بيني���ت( باالتجاه غير 
الجيد لألمن اإلس���رائيلي، واألمر غير الجي���د داخل الكيان 

الصهيون���ي، وتّوقف االنتصارات، بدأت مامحه تظهر منذ 
حرب أكتوب���ر 1973م التي أوقفت انتصارات )إس���رائيل(، 
وُأس���س له في حرب لبنان األولى عام 1982م، فرغم النصر 
العس���كري والسياس���ي للكيان، في الوص���ول إلى بيروت، 
وإخراج ق���وات المنظمة من لبنان، ووصول بش���ير الجميل 
إل���ى الحكم، وتوقي���ع اتفاقي���ة 17 أي���ار... إال أن كل ذلك 
انتهى بفعل المقاومة والدعم الس���وري، بعد مقتل بش���ير 
الجميل، وإلغاء اتفاقي���ة 17 أيار، وظهور حزب الله، وإخراج 
جيش االحت���ال من كل لبنان في ع���ام 2000م دون قيود 
أو ش���روط، وتكرر هذا السيناريو في قطاع غزة عام 2005م، 
بعد انسحاب جيش االحتال وتفكيك الجيب االستيطاني 
في قط���اع غزة، بفعل المقاومة الفلس���طينية، التي جعلت 
تكلفة حماية المس���توطنات والمستوطنين ُتكلفة باهظة 
بش���ريًا وماديًا، وهذا ما كان ُيمكن أن يحدث في الضفة لو 
اس���تمرت المقاومة بوتيرة متصاعدة، وصواًل إلى رفع ُكلفة 
االحتال واالستيطان، لدرجة تش���كل خطرًا أمنيًا ووجوديًا 
على الكيان، إال أن الكي���ان أدرك هذه الحقيقة فقرر القيام 
بعملية الس���ور الواقي في الضفة، ومن ثم تفعيل الشراكة 

األمنية  مع السلطة عبر آلية التنسيق األمني. 
كان���ت حرب أكتوبر 1973م هي آخر حروب )إس���رائيل( مع 
الجيوش العربي���ة النظامية، وكانت حرب لبنان الثانية عام 
2006م، أول حروبه���ا مع المقاومة، وهذا ال يعني إغفال دور 
المقاوم���ة العربية والفلس���طينية في ح���رب 1948م وفي 
معركة الكرامة 1968م، وفي معارك لبنان بين عامي 1970 
– 1982م. لكن���ه يعني بداية مرحل���ة جديدة من المقاومة 
بعد نهاية الحروب النظامية، لم تس���تطع فيها )إسرائيل( 
تحقي���ق أي نص���ر واضح وحاس���م فيها، وه���ذا يمتد إلى 
حروب غزة الثاث، وكل جوالت التصعيد العسكري خالها 
وبعده���ا، وآخرها جول���ة التصعيد العس���كري األخيرة في 
نوفمب���ر الحالي 2018م، وليس هذا وحس���ب؛ بل تم فيها 
ضرب نظرية األمن اإلس���رائيلية في معظم ركائزها: الردع، 
والحروب الخاطف���ة، والضربة االس���تباقية، ونقل المعركة 
ألرض الع���دو، والجبه���ة الداخلية المتماس���كة، والتفوق 
المعلومات���ي، وقدرة س���اح الطيران على حس���م المعركة، 
وغيرها... حت���ى أصبح النصر بالمفهوم اإلس���رائيلي الذي 
تحق���ق في المرحل���ة األولى لعمر الكيان ضرب���ًا من الخيال 
العلمي المستحيل، ومن ذكريات الزمن اإلسرائيلي القبيح، 
وهذا ما أدرك���ه أحد جنراالت االحتي���اط عندهم )جبرائيل 
سيبوني( بقوله:« ينبغي أن ُيبعد عن الخطاب االستراتيجي 

في إسرائيل مصطلحات نصر وحسم سريعين مطلقين«. 

الم���أزق اإلس���رائيلي ف���ي غياب مفه���وم وص���ورة النصر 
التقليدي���ة، يجتهد ق���ادة ومفكرو الكيان في اس���تبدال 
مفهوم وصورة النصر التقلي���دي بمفهوم جديد، ، وصورة 
مختلف���ة، فالجن���رال ال���ذي تحّدث ع���ن عدم اس���تخدام 
مصطلحات النصر والحس���م، وضع رؤي���ة جديدة لمفهوم 
النصر بقوله:« هدف الجيش م���ن جوالت القتال المتتالية 
في ضوء غياب الهدف السياس���ي، وغياب إمكانية تحقيق 
النصر الواضح والحاسم هو زيادة المدة الزمنية بين جوالت 
المواجهة، وتقلي���ص أمد كل جولة مواجهة وضررها، وردع 
الع���دو ع���ن مهاجمة إس���رائيل«. وهذا المفه���وم الجديد 
للنص���ر وصفه رئي���س أركان الجيش اإلس���رائيلي الحالي 
)غ���ادي ايزنكوت( بقول���ه:« تحقيق األهداف السياس���ية 
المقررة للمعركة بش���كل يقود إلى تحس���ين الوضع األمني 
بعد الحرب«. وهذا مفهوم غامض وضبابي ومطاطي للنصر، 
وُيعطي المجال للحكومة اإلس���رائيلية أن تزعم النصر بعد 

كل حرب أو معركة أو جولة تصعيد. 
وه���ذا المأزق في مفه���وم وتحقيق النص���ر نابع أيضًا من 
طبيع���ة الحرب م���ع المقاومة التي ال تعتم���د على الضربة 
القاضية؛ بل على تراكم نق���اط القوة عند المقاومة، ونقاط 
الضع���ف عن���د االحتال، فمج���رد منع العدو م���ن تحقيق 
أهدافه العس���كرية والسياس���ية في كل جولة عس���كرية، 
وإحباط أهداف الع���دو الُمعلنة وغير الُمعلنة في كل حرب 
وتصعي���د، ورفع ُكلفة الحرب واالحتال واالس���تيطان على 
طريق إنهاء االحتال وتفكيك االس���تيطان، وتحقيق نوع 
من توازن الردع النس���بي، وضرب الجبهة الداخلية للتأثير 
عل���ى األمن الفردي والجماعي للكي���ان، كل ذلك يعزز نقاط 
قوة المقاوم���ة والش���عب، ونقاط ضعف الكيان بجيش���ه 
ومس���توطنيه، إضافة إلى أن طبيعة الحروب بين أي جيش 
نظامي م���ع المقاومة كحرب عصابات أو حرب هجينة تجمع 
بين الحروب النظامية وغير النظامية، فإن الجيش النظامي 
ال ُيمك���ن أن يحق���ق النصر، طالم���ا تمتل���ك إرادة القتال، 
وتتمس���ك بهدف التحرير، ولديها حاضنة شعبية صامدة 
وقوية، كالمقاومة الفلس���طينية والش���عب الفلس���طيني 
اللذي���ن يمتلكان إرادة النصر كش���رط ومقدم���ة لتحقيق 
النص���ر. وهذا ما تؤكده صحيفة معاريف اإلس���رائيلية في 
مقال تحليلي لطاقمها ُنش���ر بعد جول���ة التصعيد األخيرة 
بالقول: »عندما تخوض إسرائيل مواجهة انطاقًا من هدف 
ُمعلن فإن خصومنا سينتصرون طالما إنهم ال يستسلمون«. 
وبناء على ذلك فإن )إسرائيل( لن تنتصر في الحرب القادمة 

وال بعد القادمة.

لماذا لن تنتصر »إسرائيل« في الحرب القادمة؟ 
د. وليد القططي
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رام الله/ االستقالل:
قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس���طيني 
إن أس���عار تكاليف البناء للمباني السكنية 
في الضفة الغربية س���جلت ارتفاعًا طفيفًا 
نس���بته %0.07 خالل شهر أكتوبر/تشرين 

أول 2018 مقارنة بشهر أيلول 2018.
وأوض���ح اإلحص���اء في بي���ان صحفي أمس 
االثنين أن الرقم القياس���ي ألسعار تكاليف 
البناء للمباني الس���كنية ارتفع إلى 105.86 
مقارنة  ب� 105.79 خالل ش���هر أيلول 2018 

)سنة األساس 2013 = 100(.
وأفاد أنه على مستوى المجموعات الرئيسية 
سجلت أس���عار مجموعة استئجار المعدات 
ارتفاعًا نس���بته %0.28، وأس���عار مجموعة 
الخام���ات والم���واد األولية ارتفاعًا نس���بته 
%0.10، في حين س���جلت أسعار مجموعة 
تكاليف وأجور العمال استقرارًا خالل شهر 

تشرين أول 2018 مقارنة بالشهر السابق.
وسجلت أس���عار تكاليف البناء للمباني غير 
السكنية في الضفة الغربية ارتفاعًا نسبته 
%0.11 خ���الل ش���هر تش���رين أول 2018 
مقارنة بش���هر أيلول 2018، إذ ارتفع الرقم 
القياسي ألسعار تكاليف البناء للمباني غير 
الس���كنية إلى 105.84 مقارن���ة ب� 105.72 
خالل ش���هر أيلول 2018 )س���نة األس���اس 

.)100 = 2013
الرئيس���ية،  المجموعات  مس���توى  وعل���ى 
سجلت أس���عار مجموعة استئجار المعدات 
ارتفاعًا نس���بته %0.27، وأس���عار مجموعة 
الخام���ات والم���واد األولية ارتفاعًا نس���بته 
%0.16، في حين س���جلت أسعار مجموعة 

تكاليف وأجور العمال استقرارًا خالل شهر 
تشرين أول 2018 مقارنة بالشهر السابق.

كما س���جلت أس���عار تكاليف البناء لمباني 
العظم في الضفة الغربية اس���تقرارًا خالل 
ش���هر تش���رين أول 2018 مقارنة بش���هر 
أيل���ول 2018، إذ اس���تقر الرقم القياس���ي 
ألس���عار تكاليف البناء لمباني العظم على 

105.47 )سنة األساس 2013 = 100(.
الرئيس���ية،  المجموعات  مس���توى  وعل���ى 
سجلت أس���عار مجموعة استئجار المعدات 

ارتفاعًا نسبته %0.35، بينما سجلت أسعار 
مجموعة الخامات والم���واد األولية انخفاضًا 
طفيفًا مق���داره %0.02، في حين س���جلت 
أس���عار مجموع���ة تكاليف وأج���ور العمال 
اس���تقرارًا خالل شهر تش���رين أول 2018 

مقارنة بالشهر السابق.
هذا وسجلت أس���عار تكاليف إنشاء الطرق 
بأنواعه���ا المختلف���ة في الضف���ة الغربية 
ارتفاعًا طفيفًا نس���بته %0.05 خالل شهر 
تش���رين أول 2018 مقارن���ة بش���هر أيلول 

2018، إذ ارتف���ع الرق���م القياس���ي الع���ام 
ألسعار تكاليف الطرق إلى 110.00 مقارنة 
ب��� 109.95 خالل ش���هر أيلول 2018 )شهر 

األساس كانون أول 2008 = 100(.
وحس���ب اإلحص���اء، فإن���ه عل���ى مس���توى 
أس���عار  س���جلت  الرئيس���ية،  المجموعات 
مجموعة اس���تئجار المعدات ارتفاعًا نسبته 
%0.27، بينم���ا س���جلت أس���عار مجموعة 
الخام���ات والمواد األولي���ة انخفاضًا طفيفًا 
مقداره %0.02، في حين س���جلت أس���عار 

تكاليف تش���غيل معدات وصيانة وأسعار 
مجموع���ة تكاليف وأجور العمال اس���تقرارًا 
خ���الل ش���هر تش���رين أول 2018 مقارن���ة 

بالشهر السابق.
وس���جل المؤش���ر العام ألس���عار تكاليف 
إنشاء ش���بكات المياه في الضفة الغربية* 
انخفاض���ًا مق���داره %0.13 خ���الل ش���هر 
تش���رين أول 2018 مقارن���ة بش���هر أيلول 
2018، إذ انخفض المؤش���ر العام ألس���عار 
تكاليف شبكات المياه إلى 113.69 مقارنة 
ب��� 113.84 خالل ش���هر أيلول 2018 )شهر 

األساس كانون ثاني 2010 = 100(.
أما عل���ى مس���توى خزانات المياه، س���جل 
الرقم القياسي انخفاضًا مقداره %0.22، إذ 
انخفض الرقم القياسي إلى 109.64 مقارنة 
ب���� 109.88 خالل الش���هر الس���ابق )شهر 

األساس كانون ثاني 2010 = 100(.
أما على مس���توى ش���بكات المياه سجل 
مق���داره  انخفاض���ًا  القياس���ي  الرق���م 
%0.10، إذ انخف���ض الرقم القياس���ي 
إل���ى 115.53 مقارنة ب����� 115.64 خالل 
األساس كانون  )ش���هر  السابق  الشهر 

ثاني 2010 = 100(.
وجاء في بيان اإلحصاء أن أس���عار تكاليف 
إنشاء ش���بكات المجاري في الضفة الغربية 
س���جلت انخفاضًا طفيفًا مق���داره 0.05% 
خالل شهر تشرين أول 2018 مقارنة بشهر 
أيلول 2018، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 
109.38 مقارن���ة ب����� 109.43 خالل ش���هر 
أيلول 2018 )ش���هر األساس كانون الثاني 

.)100 = 2010

ارتفاع مؤشر تكاليف البناء والطرق والمياه بأكتوبر

رام الله/ االستقالل:
من المتوقع أن تس���جل أسعار الوقود في السوق الفلسطينية، 

تراجعا ملحوظا خالل ديسمبر/ كانون أول المقبل.
يأتي ذلك، بفعل هبوط سعر برميل النفط في السوق العالمية 
من���ذ النصف الثاني م���ن أكتوبر/ تش���رين أول الماضي، حتى 
أمس اإلثنين. وفقد سعر برميل خام برنت 27 دوالرا من قيمته 
منذ منتصف الش���هر الماضي، نزوال من 86 دوالرا للبرميل إلى 

59 دوالر في الوقت الحالي.
وتوقع طارق النتشة صاحب سلسلة محطات الهدى للمحروقات 
في فلسطين، تراجعا ملحوظا في أسعار الوقود للشهر المقبل.

وق���ال: "حتى اليوم لم تعلن أس���عار الش���هر المقبل، لكن في 
الثلث األخير من كل ش���هر، تبدأ األسعار الجديدة في االتضاح 

للشهر الالحق".
وتوقع النتشة هبوط سعر ليتر البنزين )95 أوكتان(، بنحو 30 
أغورة بالمتوسط قد تنخفض أو تزيد قليال، بحسب ما ستعلنه 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي ثم اإلدارة العامة للبترول.
وما يؤثر على أس���عار الوق���ود المباعة فلس���طينيا، إلى جانب 
أسعار برميل النفط، هو سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل، إذ 
تستورد "إس���رائيل" الوقود بالعملة األمريكية وتبيعه بالعملة 
اإلس���رائيلية، على أن يحمل المستهلك النهائي فارق أسعار 

الصرف.
ويس���جل الدوالر األمريكي مقابل الش���يكل اإلس���رائيلي في 
الوقت الحالي، أعلى مس���توى منذ مطلع 2017، إذ من المتوقع 

أن تضغط أسعار الصرف على هبوط أسعار الوقود محليا.

جنين/ االستقالل:
ضبطت طواقم الضابطة الجمركية في محافظات نابلس 
وقلقيلي���ة وجنين، الليل���ة قبل الماضي���ة، طيور حبش 
ودجاج مهرب ال يحمل ش���هادات بيطري���ة، وكمية من 
زيت الزيت���ون المهرب ووقود مهرب، بناء على معلومات 

استخبارية.
ففي محافظ���ة جنين ضبطت طواقم الضابطة الجمركية 
500 طير حبش ال يحمل ش���هادات بيطرية وممنوع من 
االدخال، و3000 لتر زيت زيتون مهرب ومجهول المصدر 

وال يحمل تصريح نقل.

وفي محافظة قليقيلية ضبطت تم ضبط 7000 دجاجة ال 
تحمل شهادات بيطرية وصحية وغير صالح لالستهالك 

اآلدمي.
وفي محافظ���ة نابلس تم ضبط 4000 لت���ر زيت زيتون 
مه���رب ومجه���ول المص���در وال يحمل تصري���ح نقل أو 
بيانات تفيد بحالته، كما ت���م ضبط مركبتين محملتين 
ب� 300 لتر س���والر لمهرب قادمتين من مناطق ضواحي 

القدس.
وأوضح���ت الضابط���ة الجمركي���ة أنه ت���م التحفظ على 
المضبوطات واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة التنمية والشئون االجتماعية أن موعد 
ص���رف مخصصات الش���ئون االجتماعية لألس���ر 
الفقي���رة في قطاع غزة والضف���ة الغربية المحتلة 
س���يتم ي���وم األحد المواف���ق ال 9 من ديس���مبر 
المقب���ل. وقال مكتب الوزير إبراهيم الش���اعر في 
تصريح���ات صحفية أم���س االثني���ن: إن "موعد 
صرف المخصص���ات لمس���تفيدي وازرة التنمية 
االجتماعية سيكون يوم األحد 9 ديسمبر في كل 

محافظات الوطن".

ويس���تهدف برنامج التحويالت النقدية األس���ر 
الت���ي تق���ع تحت خ���ط الفقر الش���ديد واألس���ر 
المهمش���ة التي تقع بين خطي الفق���ر الوطني، 
والش���ديد وعلى وجه التحديد األس���ر التي تضم 
أش���خاًصا من ذوي اإلعاقة أو المس���نين أو األيتام 
أو أصحاب األمراض المزمنة أو أسر ترأسها نساء، 

وتصرف هذه الدفعة كل ثالثة أشهر.
وتصل قيمة المس���اعدات ش���هرًيا إلى 130 مليون 
ش���يكل، موزعة عل���ى أكثر من 111 ألف أس���رة في 
الضفة والقطاع، ويتم صرفها مرة كل ثالثة شهور.

إحباط عملية تهريب دواجن 
وزيوت ومحروقات شمال الضفة

صرف مخصصات الشئون 
االجتماعية في 9 ديسمبر المقبل

االستقالل/ وكاالت:
وافق مجل���س األعي���ان األردن���ي )الغرف���ة الثانية 
بالبرلمان(، أمس االثنين، على مش���روع قانون ضريبة 
الدخل المثير للجدل؛ دون تعديل كما جاء من مجلس 

النواب.
 جاء ذلك بحس���ب م���ا أوردته وكالة األنب���اء األردنية 
الرس���مية )بت���را(، خالل اجتماع المجل���س الذي ضم 
النائ���ب األول العين مع���روف البخي���ت )الرئيس(، 

وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة.
واألسبوع الماضي، أقر مجلس النواب )الغرفة األولى 

بالبرلمان(، القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل.
وأثار مشروع القانون جدال واسعا في المملكة، بعد أن 

أقرته الحكومة الس���ابقة، أواخر مايو/أيار الماضي؛ ما 
أثار موجة احتجاجات شعبية أطاحت برئيس الوزراء 

السابق، هاني الملقي.
وش���هدت المملكة على مدار أس���ابيع في مايو/أيار 
ش���عبية  احتجاجات  الماضيي���ن،  ويونيو/حزي���ران 
واسعة مطالبة بتجميد القانون وتعديله، أفضت إلى 

سحبه والتعديل عليه.
وليصبح ساريا، يحتاج مشروع القانون بعد إقراره من 
جانب الحكومة ومجلس���ي النواب واألعيان، إلى رفعه 
للملك عبدالله الثاني، ليصدر مرس���وما ملكيا به، ثم 
يتم نشره في الجريدة الرسمية، وبعد ذلك ب� 30 يوما 

يدخل حيز التنفيذ.

توقعات بهبوط أسعار
 المحروقات خالل ديسمبر المقبل

مجلس األعيان األردني يقر 
مشروع »ضريبة الدخل« المعدل
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االستقالل/ وكاالت:
أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين 
أن االتح���اد الدول���ي للصحفيي���ن 
يس���اند تحركه���ا ضد زي���ارة ولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان، 
بينما رفع مثقفون وناشطون دعوى 
قضائي���ة إللغاء الزي���ارة، تزامنا مع 

تنظيم احتجاجات للهدف نفسه.
أم���س  صحف���ي  مؤتم���ر  وخ���الل 
االثنين، قالت الكاتبة العامة لنقابة 
التونس���يين س���كينة  الصحفيين 
الدولي  إن االتح���اد  الصم���د  عب���د 
للصحفيي���ن يس���اند النقاب���ة في 
تحركها ضد زيارة محمد بن سلمان، 
مضيفة أن النقابة ترفض زيارة ولي 

العهد إلى تونس بشكل قاطع.
وأضافت أن مجموع���ة من مكونات 
المجتم���ع المدن���ي ف���ي تون���س 
قررت تنظيم تح���ركات احتجاجية 
ضد زي���ارة ولي العهد الس���عودي 
للبالد، مع رف���ع دعوى قضائية لدى 
المحكمة في موضوع جرائم الحرب 
التي يرتكبها النظام السعودي في 

اليمن.
وم���ن بي���ن المنظمات المش���اركة 

جمعية مديري الصحف التونسية، 
للصحفيي���ن،  الوطني���ة  والنقاب���ة 
للنس���اء  التونس���ية  والجمعي���ة 
الديمقراطيات، والمنتدى التونسي 
للحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية 
وجمعية  الشبان،  المحامين  وهيئة 

النساء التونسيات.
وعلقت النقابة ص���ورة ضخمة على 

مبن���ى مقره���ا ترمز إل���ى محمد بن 
سلمان يحمل منشارا، كما عبرت في 
الدولة  رس���الة مفتوحة إلى رئيس 
ع���ن رفضها لزي���ارة لول���ي العهد 
محاول���ة  واعتبرته���ا  الس���عودي، 
لتبييض س���جله األس���ود في قمع 
الصحفيي���ن وفي انته���اك حقوق 

اإلنسان عامة، كما قالت.

في األثناء، رفع ع���دد من الفنانين 
والمحامين  واإلعالميين  والمثقفين 
التونس���يين دعوى قضائية عاجلة 
ل���دى المحكم���ة االبتدائي���ة ف���ي 
العاصم���ة تون���س للضغ���ط على 
رئاسة الدولة التونسية وإلغاء زيارة 
ولي العهد السعودي المقررة اليوم 

الثالثاء.

حراك نقابي وقضائي واحتجاجي بتونس ضد زيارة محمد بن سلمان

االستقالل/ وكاالت:
طالبت خمس من أكبر منظمات اإلغاث���ة الدولية العاملة في اليمن الواليات المتحدة 
األميركية بوقف دعمها العس���كري لكل من السعودية واإلمارات على خلفية دورهما 
ف���ي الحرب باليمن. وأصدرت كل من منظمات »أوكس���فام، كير، لجنة اإلنقاذ الدولية، 
منظمة أنقذوا األطفال، ومجلس الالجئين النرويجي« بيانا مش���تركا أمس، حذرت فيه 
من استمرار الدعم األميركي للرياض وأبو ظبي. وكما حملت تلك المنظمات واشنطن 

»مسؤولية ما قد تكون أكبر مجاعة في العقود المقبلة« بحسب وصف البيان.
و حذر البيان من أن الجهود اإلنس���انية لم يعد بوسعها منع المجاعة الجماعية إذا لم 

توضع نهاية للحرب فورا من أجل إنقاذ ماليين األرواح.
ولف���ت البيان إلى أن الدعم العس���كري األميركي »يطيل الحرب ف���ي اليمن«، متهما 
الواليات المتحدة بأنها »تعمق وتطيل أزمة لها عواقب فورية وش���ديدة على اليمن، 

والمدنيون يدفعون الثمن«.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت بريطانيا، أمس اإلثنين، تقديم حزمة مساعدات إلى أفغانستان بقيمة 
25 مليون جنيه إس���ترليني )32 مليون دوالر(، لدعم األفغان المتضررين من 

الجفاف.
وقالت »بيني مورداونت« وزيرة التنمية الدولية البريطانية، في بيان: »ستوفر 
المملكة المتحدة مس���اعدات غذائية حيوية وخيام���ا ومياها نقية لألفغان. 
المتضرري���ن من إحدى أس���وأ موجات الجف���اف التي واجهته���ا البالد على 

اإلطالق«.
وأضاف���ت »مورداونت«: ه���ذا الجفاف الممي���ت يؤثر بالفع���ل على ماليين 
األفغان، الذين اضطر العديد منهم إلى ترك ديارهم وس���بل عيش���هم، في 

بحث يائس عن الضروريات األساسية«.
وأكد البيان أن »المس���اعدات البريطانية س���تقدم إلنقاذ حياة مئات اآلالف 

من األفغان«.
ودعت الوزيرة البريطانية ال���دول المانحة األخرى، إلى أن تحذو حذو المملكة 

المتحدة من أجل التخفيف من آثار الجفاف.
وتش���هد مناطق واسعة من أفغانستان حاليا، موجة جفاف حادة بشكل أثر 

على قطاع الزراعة الذي يمثل عصب االقتصاد.
وس���بق أن نقلت تقارير محلية عن مس���ؤولين بوزارة الزراعة األفغانية، 
أن البالد ش���هدت انخفاضا بنحو 45 بالمائة من اإلنتاج الزراعي بسبب 

الجفاف.

بريطانيا تعلن حزمة 
مساعدات ألفغانستان 
بـ 25 مليون إسترليني

االستقالل/ وكاالت:
أصدر الرئيس اإلمارات����ي خليفة بن زايد آل 
نهيان عف����وا عن البريطان����ي ماثيو هيدجز 
المحكوم عليه بالس����جن المؤبد على خلفية 
قضية تجسس في الدولة الخليجية، حسبما 

أفاد به بيان رسمي أمس االثنين.
وج����اء ف����ي البيان أن����ه سيس����مح لهيدجز 
)31 عاًم����ا( بمغ����ادرة اإلمارات "ف����ور اكتمال 

اإلجراءات الرسمية".
وأوض����ح البي����ان أن عائل����ة هيدج����ز قدمت 
"التماس����ا للعفو" إلى الرئيس اإلماراتي "من 
خالل إرسال رسالة شخصية إلى سموه"، وأن 
بن زايد قرر أن يكون هيدجز أحد الس����جناء 
ال����� 785 الذين أصدر عفوا بحقهم مناس����بة 

اليوم الوطني.
وكانت محكمة في أبوظبي أصدرت األربعاء، 

حكًما بالس����جن المؤبد بحق هيدجز بتهمة 
التجسس.

وف����ي أعقاب الحك����م، قالت رئيس����ة الوزراء 
البريطاني����ة تيريزا ماي إنها تش����عر "بخيبة 
ش����ديدة وبالقلق" إزاء القضية وأكدت أنها 
س����تثيرها مع أرفع المسؤولين في اإلمارات، 
مشيرًة إلى أن لندن تسعى لمحادثات طارئة 

مع الحكومة اإلماراتية.
البريطان����ي جيريمي  الخارجية  وكان وزي����ر 
هانت أعرب الخميس عن "صدمته العميقة" 
إزاء ه����ذا الحكم محذرا م����ن "تداعيات" هذه 

القضية.
وأوقف هيدج����ز في الخامس م����ن أيار في 
مط����ار دبي. وهو طالب دكت����وراه كان يجري 
بحثًا عن سياسات اإلمارات الخارجية واألمن 
الداخلي بعد االحتجاجات في العالم العربي.

وتم اإلفراج عنه بش����روط وبشكل مؤقت في 
29 أكتوبر دون الس����ماح له بالس����فر، حتى 

موعد جلسة محاكمته األربعاء الماضي.
وذكرت السلطات اإلماراتية أن هيدجز قدم 
إلى اإلم����ارات "تحت غطاء باح����ث أكاديمي، 
وثبت من التحقيق����ات تطابق اعترافاته مع 
المعلومات التي أسفر عنها فحص األجهزة 

اإللكترونية الخاصة به".
ورغم قرار العفو عنه، كررت أبو ظبي االثنين 
اته����ام هيدجز بأن����ه "عميل اس����تخبارات". 
وقال بيان تاله المسؤول اإلعالمي الحكومي 
جابر اللمكي أن هيدجز قام بأعمال تجسس 
حول القدرات العس����كرية للدولة الخليجية 
وسياساتها االقتصادية والعائالت الحاكمة 
فيه����ا ودورها العس����كري والسياس����ي في 

اليمن.

اإلمارات تعفو عن بريطاني مدان بالتجسس

االستقالل/ وكاالت:
قتل 21 ش���خصا وأصيب آخرون ف���ي حادثي تفجير منفصلي���ن بالصومال أمس 

االثنين.
فقد قتل 6 أشخاص على األقل وأصيب 10 آخرون، جراء تفجير سيارة مفخخة في 

سوق شعبي، غربي العاصمة الصومالية مقديشو.
وق���ال أحد المس���عفين إنه ش���اهد نحو 6 جث���ث ملقاة بموق���ع التفجير، في حي 

كاوجودي، بناحية ودجر، في حين تمكنوا من نقل 10 مصابين إلى المستشفى.
وأضاف، التفجير اس���تهدف موقعا كان مكتظا بتجار "القات"، والمارة بس���وق في 

حي كاوجودي.
ووصل���ت وحدات من األمن إلى موقع التفجير حيث أغلقت الموقع والطرق المؤدية 

إليه.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير.

وفي حادث منفصل، قتل 15 شخًصا، في تفجير بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، 
استهدف مركزا دينًيا، في مدينة جالجعيو بإقليم مدغ وسط الصومال.

الصومال: 21 قتيال في حادثي 
تفجير سيارتين مفخختين

االستقالل/ وكاالت:
أعلن المتحدث باس���م مجلس النواب الليبي 
عب���د الله بليحق، أن المجل���س أقّر، اإلثنين، 
تعدي���ال على اإلعالن الدس���توري )دس���تور 
مؤقت منذ 2011(، يقس���م البالد إلى ثالث 

دوائر انتخابية بدال من واحدة.
وق���ال بليحق، خ���الل تصريح مصور نش���ر 
على الموقع الرس���مي للمجلس، أن "البرلمان 
أستأنف جلسته الرسمية، اإلثنين، برئاسة 
رئيس���ه عقيلة صالح، وبحضور النائب األول 
فوزي النويري، والنائب الثاني أحميد حومة".

وأض���اف أنه "ت���م إقرار تعديل دس���توري 
يتضم���ن تحصي���ن المادة السادس���ة، من 
قانون االستفتاء على الدستور الدائم للبالد، 

بحيث تقسم ليبيا إلى ثالث دوائر".
وتابع "وتنص المادة السادس���ة، أيضا على 
ضرورة حصول مش���روع الدستور على نسبة 

50+1 ف���ي كل إقليم )ش���رق، غرب، جنوب( 
على ح���دة، باإلضاف���ة إلى ض���رورة موافقة 
ثلثي الش���عب على مس���توى البالد لتمرير 

الدستور".
وف���ي 14 س���بتمبر/ أيلول الماض���ي، أعلن 
مجل���س النواب في طبرق )ش���رق(، اعتماده 

مشروع قانون االستفتاء على الدستور.
لكن نوابا عن منطقة الش���رق الليبي، طعنوا 
في ش���رعية ونص���اب الجلس���ة، وزعموا أن 
30 نائب���ا عن إقلي���م طرابلس )غ���رب(، هم 
م���ن اجتمعوا وأقروا قانون االس���تفتاء على 
الدس���تور، ال���ذي "يتضم���ن م���واد تخالف 
اإلعالن الدستوري، ويستوجب إجراء تعديل 
دستوري أوال، وموافقة أغلبية ثلثي األعضاء، 

وهو ما لم يتم".
والقى قانون االستفتاء على الدستور، الذي 
انتقادات  آن���ذاك  النواب  مجل���س  اعتمده 

كبي���رة ألن مادت���ه السادس���ة تن���ص على 
تقس���يم ليبيا لثالث دوائ���ر انتخابية خالل 
عملية االس���تفتاء، وهو أمر مخالف لإلعالن 
الدستوري الحاكم، الذي ينص على أن البالد 

دائرة انتخابية واحدة فقط.
وكان مجلس النواب، أعلن في ذات الجلس���ة 
التي أقر فيها القانون، تأجيل إجراء تعديل 
المادة السادسة لجلسة  دستوري لتضمين 
مقبلة كي تصبح مادة محصنة دستوريا من 
الطعن، وهو ما أتمه المجلس خالل جلس���ة 

اليوم اإلثنين.
وفي يوليو/ تموز 2017، أقرت لجنة صياغة 
الدستور، مس���ودة الدس���تور الدائم للبالد، 
بعد ثالث���ة أعوام من انتظ���ار الليبيين، في 
ظل مطالبات داخلية ودولية بضرورة اإلسراع 
في عرض مس���ودة الدستور على االستفتاء 

الشعبي.

منظمات إغاثة تحمل ليبيا: اعتماد تعديل يقسم البالد إلى 3 دوائر انتخابية
السعودية واإلمارات 

مسؤولية المجاعة في اليمن
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االستقالل/ وكاالت:
أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين 
أن االتح���اد الدول���ي للصحفيي���ن 
يس���اند تحركه���ا ضد زي���ارة ولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان، 
بينما رفع مثقفون وناشطون دعوى 
قضائي���ة إللغاء الزي���ارة، تزامنا مع 

تنظيم احتجاجات للهدف نفسه.
أم���س  صحف���ي  مؤتم���ر  وخ���الل 
االثنين، قالت الكاتبة العامة لنقابة 
التونس���يين س���كينة  الصحفيين 
الدولي  إن االتح���اد  الصم���د  عب���د 
للصحفيي���ن يس���اند النقاب���ة في 
تحركها ضد زيارة محمد بن سلمان، 
مضيفة أن النقابة ترفض زيارة ولي 

العهد إلى تونس بشكل قاطع.
وأضافت أن مجموع���ة من مكونات 
المجتم���ع المدن���ي ف���ي تون���س 
قررت تنظيم تح���ركات احتجاجية 
ضد زي���ارة ولي العهد الس���عودي 
للبالد، مع رف���ع دعوى قضائية لدى 
المحكمة في موضوع جرائم الحرب 
التي يرتكبها النظام السعودي في 

اليمن.
وم���ن بي���ن المنظمات المش���اركة 

جمعية مديري الصحف التونسية، 
للصحفيي���ن،  الوطني���ة  والنقاب���ة 
للنس���اء  التونس���ية  والجمعي���ة 
الديمقراطيات، والمنتدى التونسي 
للحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية 
وجمعية  الشبان،  المحامين  وهيئة 

النساء التونسيات.
وعلقت النقابة ص���ورة ضخمة على 

مبن���ى مقره���ا ترمز إل���ى محمد بن 
سلمان يحمل منشارا، كما عبرت في 
الدولة  رس���الة مفتوحة إلى رئيس 
ع���ن رفضها لزي���ارة لول���ي العهد 
محاول���ة  واعتبرته���ا  الس���عودي، 
لتبييض س���جله األس���ود في قمع 
الصحفيي���ن وفي انته���اك حقوق 

اإلنسان عامة، كما قالت.

في األثناء، رفع ع���دد من الفنانين 
والمحامين  واإلعالميين  والمثقفين 
التونس���يين دعوى قضائية عاجلة 
ل���دى المحكم���ة االبتدائي���ة ف���ي 
العاصم���ة تون���س للضغ���ط على 
رئاسة الدولة التونسية وإلغاء زيارة 
ولي العهد السعودي المقررة اليوم 

الثالثاء.

حراك نقابي وقضائي واحتجاجي بتونس ضد زيارة محمد بن سلمان

االستقالل/ وكاالت:
طالبت خمس من أكبر منظمات اإلغاث���ة الدولية العاملة في اليمن الواليات المتحدة 
األميركية بوقف دعمها العس���كري لكل من السعودية واإلمارات على خلفية دورهما 
ف���ي الحرب باليمن. وأصدرت كل من منظمات »أوكس���فام، كير، لجنة اإلنقاذ الدولية، 
منظمة أنقذوا األطفال، ومجلس الالجئين النرويجي« بيانا مش���تركا أمس، حذرت فيه 
من استمرار الدعم األميركي للرياض وأبو ظبي. وكما حملت تلك المنظمات واشنطن 

»مسؤولية ما قد تكون أكبر مجاعة في العقود المقبلة« بحسب وصف البيان.
و حذر البيان من أن الجهود اإلنس���انية لم يعد بوسعها منع المجاعة الجماعية إذا لم 

توضع نهاية للحرب فورا من أجل إنقاذ ماليين األرواح.
ولف���ت البيان إلى أن الدعم العس���كري األميركي »يطيل الحرب ف���ي اليمن«، متهما 
الواليات المتحدة بأنها »تعمق وتطيل أزمة لها عواقب فورية وش���ديدة على اليمن، 

والمدنيون يدفعون الثمن«.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت بريطانيا، أمس اإلثنين، تقديم حزمة مساعدات إلى أفغانستان بقيمة 
25 مليون جنيه إس���ترليني )32 مليون دوالر(، لدعم األفغان المتضررين من 

الجفاف.
وقالت »بيني مورداونت« وزيرة التنمية الدولية البريطانية، في بيان: »ستوفر 
المملكة المتحدة مس���اعدات غذائية حيوية وخيام���ا ومياها نقية لألفغان. 
المتضرري���ن من إحدى أس���وأ موجات الجف���اف التي واجهته���ا البالد على 

اإلطالق«.
وأضاف���ت »مورداونت«: ه���ذا الجفاف الممي���ت يؤثر بالفع���ل على ماليين 
األفغان، الذين اضطر العديد منهم إلى ترك ديارهم وس���بل عيش���هم، في 

بحث يائس عن الضروريات األساسية«.
وأكد البيان أن »المس���اعدات البريطانية س���تقدم إلنقاذ حياة مئات اآلالف 

من األفغان«.
ودعت الوزيرة البريطانية ال���دول المانحة األخرى، إلى أن تحذو حذو المملكة 

المتحدة من أجل التخفيف من آثار الجفاف.
وتش���هد مناطق واسعة من أفغانستان حاليا، موجة جفاف حادة بشكل أثر 

على قطاع الزراعة الذي يمثل عصب االقتصاد.
وس���بق أن نقلت تقارير محلية عن مس���ؤولين بوزارة الزراعة األفغانية، 
أن البالد ش���هدت انخفاضا بنحو 45 بالمائة من اإلنتاج الزراعي بسبب 

الجفاف.

بريطانيا تعلن حزمة 
مساعدات ألفغانستان 
بـ 25 مليون إسترليني

االستقالل/ وكاالت:
أصدر الرئيس اإلمارات����ي خليفة بن زايد آل 
نهيان عف����وا عن البريطان����ي ماثيو هيدجز 
المحكوم عليه بالس����جن المؤبد على خلفية 
قضية تجسس في الدولة الخليجية، حسبما 

أفاد به بيان رسمي أمس االثنين.
وج����اء ف����ي البيان أن����ه سيس����مح لهيدجز 
)31 عاًم����ا( بمغ����ادرة اإلمارات "ف����ور اكتمال 

اإلجراءات الرسمية".
وأوض����ح البي����ان أن عائل����ة هيدج����ز قدمت 
"التماس����ا للعفو" إلى الرئيس اإلماراتي "من 
خالل إرسال رسالة شخصية إلى سموه"، وأن 
بن زايد قرر أن يكون هيدجز أحد الس����جناء 
ال����� 785 الذين أصدر عفوا بحقهم مناس����بة 

اليوم الوطني.
وكانت محكمة في أبوظبي أصدرت األربعاء، 

حكًما بالس����جن المؤبد بحق هيدجز بتهمة 
التجسس.

وف����ي أعقاب الحك����م، قالت رئيس����ة الوزراء 
البريطاني����ة تيريزا ماي إنها تش����عر "بخيبة 
ش����ديدة وبالقلق" إزاء القضية وأكدت أنها 
س����تثيرها مع أرفع المسؤولين في اإلمارات، 
مشيرًة إلى أن لندن تسعى لمحادثات طارئة 

مع الحكومة اإلماراتية.
البريطان����ي جيريمي  الخارجية  وكان وزي����ر 
هانت أعرب الخميس عن "صدمته العميقة" 
إزاء ه����ذا الحكم محذرا م����ن "تداعيات" هذه 

القضية.
وأوقف هيدج����ز في الخامس م����ن أيار في 
مط����ار دبي. وهو طالب دكت����وراه كان يجري 
بحثًا عن سياسات اإلمارات الخارجية واألمن 
الداخلي بعد االحتجاجات في العالم العربي.

وتم اإلفراج عنه بش����روط وبشكل مؤقت في 
29 أكتوبر دون الس����ماح له بالس����فر، حتى 

موعد جلسة محاكمته األربعاء الماضي.
وذكرت السلطات اإلماراتية أن هيدجز قدم 
إلى اإلم����ارات "تحت غطاء باح����ث أكاديمي، 
وثبت من التحقيق����ات تطابق اعترافاته مع 
المعلومات التي أسفر عنها فحص األجهزة 

اإللكترونية الخاصة به".
ورغم قرار العفو عنه، كررت أبو ظبي االثنين 
اته����ام هيدجز بأن����ه "عميل اس����تخبارات". 
وقال بيان تاله المسؤول اإلعالمي الحكومي 
جابر اللمكي أن هيدجز قام بأعمال تجسس 
حول القدرات العس����كرية للدولة الخليجية 
وسياساتها االقتصادية والعائالت الحاكمة 
فيه����ا ودورها العس����كري والسياس����ي في 

اليمن.

اإلمارات تعفو عن بريطاني مدان بالتجسس

االستقالل/ وكاالت:
قتل 21 ش���خصا وأصيب آخرون ف���ي حادثي تفجير منفصلي���ن بالصومال أمس 

االثنين.
فقد قتل 6 أشخاص على األقل وأصيب 10 آخرون، جراء تفجير سيارة مفخخة في 

سوق شعبي، غربي العاصمة الصومالية مقديشو.
وق���ال أحد المس���عفين إنه ش���اهد نحو 6 جث���ث ملقاة بموق���ع التفجير، في حي 

كاوجودي، بناحية ودجر، في حين تمكنوا من نقل 10 مصابين إلى المستشفى.
وأضاف، التفجير اس���تهدف موقعا كان مكتظا بتجار "القات"، والمارة بس���وق في 

حي كاوجودي.
ووصل���ت وحدات من األمن إلى موقع التفجير حيث أغلقت الموقع والطرق المؤدية 

إليه.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير.

وفي حادث منفصل، قتل 15 شخًصا، في تفجير بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، 
استهدف مركزا دينًيا، في مدينة جالجعيو بإقليم مدغ وسط الصومال.

الصومال: 21 قتيال في حادثي 
تفجير سيارتين مفخختين

االستقالل/ وكاالت:
أعلن المتحدث باس���م مجلس النواب الليبي 
عب���د الله بليحق، أن المجل���س أقّر، اإلثنين، 
تعدي���ال على اإلعالن الدس���توري )دس���تور 
مؤقت منذ 2011(، يقس���م البالد إلى ثالث 

دوائر انتخابية بدال من واحدة.
وق���ال بليحق، خ���الل تصريح مصور نش���ر 
على الموقع الرس���مي للمجلس، أن "البرلمان 
أستأنف جلسته الرسمية، اإلثنين، برئاسة 
رئيس���ه عقيلة صالح، وبحضور النائب األول 
فوزي النويري، والنائب الثاني أحميد حومة".

وأض���اف أنه "ت���م إقرار تعديل دس���توري 
يتضم���ن تحصي���ن المادة السادس���ة، من 
قانون االستفتاء على الدستور الدائم للبالد، 

بحيث تقسم ليبيا إلى ثالث دوائر".
وتابع "وتنص المادة السادس���ة، أيضا على 
ضرورة حصول مش���روع الدستور على نسبة 

50+1 ف���ي كل إقليم )ش���رق، غرب، جنوب( 
على ح���دة، باإلضاف���ة إلى ض���رورة موافقة 
ثلثي الش���عب على مس���توى البالد لتمرير 

الدستور".
وف���ي 14 س���بتمبر/ أيلول الماض���ي، أعلن 
مجل���س النواب في طبرق )ش���رق(، اعتماده 

مشروع قانون االستفتاء على الدستور.
لكن نوابا عن منطقة الش���رق الليبي، طعنوا 
في ش���رعية ونص���اب الجلس���ة، وزعموا أن 
30 نائب���ا عن إقلي���م طرابلس )غ���رب(، هم 
م���ن اجتمعوا وأقروا قانون االس���تفتاء على 
الدس���تور، ال���ذي "يتضم���ن م���واد تخالف 
اإلعالن الدستوري، ويستوجب إجراء تعديل 
دستوري أوال، وموافقة أغلبية ثلثي األعضاء، 

وهو ما لم يتم".
والقى قانون االستفتاء على الدستور، الذي 
انتقادات  آن���ذاك  النواب  مجل���س  اعتمده 

كبي���رة ألن مادت���ه السادس���ة تن���ص على 
تقس���يم ليبيا لثالث دوائ���ر انتخابية خالل 
عملية االس���تفتاء، وهو أمر مخالف لإلعالن 
الدستوري الحاكم، الذي ينص على أن البالد 

دائرة انتخابية واحدة فقط.
وكان مجلس النواب، أعلن في ذات الجلس���ة 
التي أقر فيها القانون، تأجيل إجراء تعديل 
المادة السادسة لجلسة  دستوري لتضمين 
مقبلة كي تصبح مادة محصنة دستوريا من 
الطعن، وهو ما أتمه المجلس خالل جلس���ة 

اليوم اإلثنين.
وفي يوليو/ تموز 2017، أقرت لجنة صياغة 
الدستور، مس���ودة الدس���تور الدائم للبالد، 
بعد ثالث���ة أعوام من انتظ���ار الليبيين، في 
ظل مطالبات داخلية ودولية بضرورة اإلسراع 
في عرض مس���ودة الدستور على االستفتاء 

الشعبي.

منظمات إغاثة تحمل ليبيا: اعتماد تعديل يقسم البالد إلى 3 دوائر انتخابية
السعودية واإلمارات 

مسؤولية المجاعة في اليمن
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القدس المحتلة/ االستقالل:
سلمت المحامية ليئات بن آري وهي 
المدعي����ة التي تراف����ق التحقيقات 
الجنائية في ملفات شبهات الفساد 
ضد رئي����س الحكومة اإلس����رائيلية 
توصياته����ا  نتنياه����و،  بنيامي����ن 
الع����ام ش����اي نيتس����ان،  للمدع����ي 
بش����أن ملفي التحقيق م����ع نتنياهو 

المتعلقْين بالفساد.
وقدم����ت المدعي����ة توصيته����ا في 
ملف 1000 )مل����ف الهدايا والمنافع 
الش����خصية( والمل����ف 2000 )ملف 
المحادث����ات بي����ن نتنياهو وناش����ر 
"يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس(، 
للمحاكمة  نتنياهو  بتقديم  وأوصت 
بته����م الرش����وة واالحتي����ال وخيانة 

األمانة.
ومن المتوقع أن ينقل نيتسان قراره 
للحكومة  القضائي  المستش����ار  إلى 
أفيح����اي مندلبليت، قبيل اتخاذ قرار 

نهائي.
وبتوصيتها بمحاكمة نتنياهو تكون 

بن آري قد تبنت موقف الشرطة.
وذكرت صحيف����ة "معاريف" العبرية 
االثنين أن بن آري ترى أن ثمة مكانًا 
وتوجيه  للمحاكمة  نتنياهو  لتقديم 
الته����م المذك����ورة ضده. وش����كلت 
بن آري ذراع مراقب����ة من قبل النيابة 
العامة، ولذلك فإن����ه كان متوقعا أن 
تك����ون توصيتها مطابق����ة لتوصية 

الشرطة. 
وقالت الصحيفة إن الشرطة تعكف 
ف����ي ه����ذه األثن����اء عل����ى تلخيص 

تحقيقها ض����د نتنياهو في "قضية 
بيزك – والال" المعروفة أيضًا باس����م 
"المل����ف 4000"، وذل����ك بعدما طلب 
مندلبلي����ت، األس����بوع الماضي إجراء 
ف����ي هذه  للتحقي����ق  اس����تكماالت 
التحقيق  خالله����ا  ج����رى  القضي����ة 
مرة أخ����رى مع رجل األعمال ش����اؤول 
ش����ركة  مال����ك  وه����و  ألوفيت����ش 
االتصاالت الهاتفية األرضية "بيزك" 

وموقع "والال" االلكتروني. 
وبحس����ب الصحيفة، ف����إن تقديرات 
مس����ؤولين رفيع����ي المس����توى في 
س����لطة إنفاذ القانون تش����ير إلى أن 
تحوي����ل مواد التحقيق إل����ى النيابة 
العامة س����يقود إلى تقدي����م لوائح 

اته����ام ضد نتنياهو في الثلث األول 
من العام المقبل، إال في حال حدوث 

مفاجآت بعيدة األمد.
محقق����ي  أن  الصحيف����ة  وتابع����ت 
الشرطة باتوا مقتنعين بتبلور قاعدة 
بارتكابه  أدلة ضد نتنياه����و تتعلق 
مخالفة الرشوة، لكن لم يتضح بعد ما 
إذا كانت الشرطة ستنشر توصياتها 
بش����كل رس����مي، وذلك على خلفية 
قان����ون التوصيات ال����ذي دخل حيز 

التنفيذ.
وس����يكون "المل����ف 4000" المل����ف 
الثالث ال����ذي توصي فيه الش����رطة 
بتقديم نتنياهو إلى المحاكمة جراء 
مخالفة خطيرة، وذلك بعد أن سلمت 

الملفين  بش����أن  توصياتها  الشرطة 
1000 و2000. ويذك����ر أن نتنياه����و 
ينفي الش����بهات ضده، وأعلن مؤخًرا 

أن "الملف 4000 انهار كلًيا".
وكانت الش����رطة ق����د لخصت مواد 
 1000 الملفي����ن  ف����ي  التحقي����ق 
و2000 قبل تس����عة أش����هر، لكن 
مندلبليت طلب استكمال التحقيق 
فيهما من أجل إس����ناد الش����بهات 
بشكل أكبر. وفيما يتعلق ب�الملف 
مستش����ار  توقي����ع  ف����إن   ،"4000
نتنياهو السابق نير حيفتس على 
الشرطة،  مع  اتفاقية ش����اهد ملك 
أدى إل����ى جلب أدل����ة إضافية ضد 

نتنياهو في الملفات الثالثة.

توصية بمحاكمة نتنياهو بشبهة تلقي رشوة

القدس المحتلة/ االستقالل:
نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن مصادر في حزب "إسرائيل 
بيتن���ا" قولها إن الحزب س���يؤيد القانون الذي قدمت���ه الوزيرة ميري 
ريغيف والمس���مى بقانون الوالء للثقاف���ة خالل التصويت في القراءة 
الثاني���ة والثالثة مقابل تمري���ر قانون "اإلعدام لمنف���ذي العمليات"، 

وإلغاء تقليص ثلث مدة السجن.
وأضاف���ت الصحيف���ة في عدده���ا الص���ادر أمس، أن رئي���س الكتلة 
البرلمانية لحزب "إسرائيل بيتنا" روبرت اليطوف طرح هذا الطلب أمام 
رئيس االئتالف عن الليكود دودي إمس���الم، ول���م يحصل على أي رد 
حتى اآلن". وكش���فت الصحيفة أنه في هذه المرحلة االئتالف الضيق 
المكون من 61 نائبا يستصعب تأمين تصويت لتمرير مشروع قانون 
"ال���والء للثقافة" وذلك بعد أن أوضحت النائب���ة راحيل عزريا من حزب 
كوالنو الذي يرأس���ه موش���يه كحلون وزير المالية، بأنها تس���تصعب 

تأييد القانون.
وقال���ت عزريا:" لقد مر القان���ون بتغييرات تجميلي���ة، لكنه غير كاف 
لالئت���الف الضيق، أنا اس���تصعب التصويت لصالح���ه وأطالب بعدم 

طرحه، هناك نواب آخرون يشعرون بعدم االرتياح منه".
ومن المتوقع أن يطرح مش���روع القانون غ���دًا االثنين للتصويت عليه 
بالق���راءة الثاني���ة والثالثة بع���د المصادقة عليه في لجن���ة التعليم 

البرلمانية األسبوع الماضي.
ولعدم ضمان التصويت عل���ى القانون بأغلبية، فإن ذلك يدفع رئيس 
االئتالف الحكومي دافيد امسالم للتردد بالمصادقة لطرحه للتصويت 

النهائي، لتقلص االئتالف الحكومي الذي يبلغ فقط 61 نائبا.
وتنوي المعارضة اإلس���رائيلية خوض معركة شرس���ة ضد المصادقة 
عل���ى القانون المثير للج���دل، والتعديل القانوني الذي يحمل اس���م 
"الوالء للثقافة" التي صوتت عليه الكنيست بالقراءة األولى وحظي على 
دعم وزير المالية موش���يه كحالون، يساعد وزارة الثقافة على تقليص 

ميزانيات أو إلغائها تماما.
والقى التعديل القانوني المثير للجدل معارضة شديدة لدى الفنانين 
واألدباء والمثقفين اإلس���رائيليين الذي نظموا مظاهرات واحتجاجات 

مختلفة ضده.

تمرير قانون اإلعدام مقابل 
التصويت لقانون الوالء للثقافة

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن المجلس الوزاري 
اإلس���رائيلي المصغر )الكابين���ت(، يعمل في الفترة 
الحالي���ة ب���ال صالحيات، وذل���ك بعد اس���تقالة وزير 
الجيش أفيغدور ليبرمان، موضحًا أنه بحسب القانون 
عام 2001، فال يمكن لعدد وزراء "الكابينت" أن يفوق 

نصف عدد وزراء الحكومة اإلسرائيلية.
وأشار الموقع اإلس���رائيلي، إلى أن "الكابينت" يشمل 
حاليًا 10 أعض���اء، من بينهم رئيس حكومة االحتالل 
اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو ال���ذي يتولى وزارتي 
الجي���ش والخارجي���ة، إضاف���ة إلى رؤس���اء األحزاب 

االئتالفية ووزراء رفيعين.
وأض���اف الموقع: "لكن وبحس���ب القانون عام 2001، 
والذي أدى إلنش���اء المجلس ال���وزاري المصغر، فإنه 
ال يمك���ن لعدد وزراء الكابين���ت أن يفوق نصف عدد 
ال���وزراء في الحكومة والذي يبلغ 19 عضوًا في الوقت 

الحالي.
وأوضح الموقع أنه وبحسب القانون، البد للحكومة من 
تعيين وزير إضافي فيها، أو إزالة وزير من الكابينت، 

حتى يتمكن المجلس الوزاري المصغر من العمل.
وعلى ما يبدو فإن ش���رعية المجلس الوزاري المصغر 
"الكابينت" قد تم س���حبها في 18 نوفمبر/ تش���رين 
الثان���ي، الج���اري، عندم���ا اس���تقال وزي���ر الجيش 
اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، وفق موقع "تايمز أوف 

إسرائيل".
وبّين الموقع أنه مع انس���حاب حزب "إسرائيل بيتنا" 
برئاس���ة ليبرم���ان، من االئتالف، والذي ش���مل أيضًا 

انسحاب وزيرة الهجرة، س���وفا الندفر، انخفض عدد 
ال���وزراء في الحكومة من 21 إل���ى 19، بينما انخفض 

عدد الوزراء في الكابينت من 11 إلى 10.
وبحس���ب الموقع، قال نتنياهو إنه يخطط لالحتفاظ 
بحقيبة وزارة الجيش، وقد ألمح إلى نيته تعيين وزير 
جدي���د للمالية من حزبه )الليكود(، لكنه لم يعلن بعد 

عن مرشح.
وتابع الموقع: "بحس���ب قانون الحكوم���ة الذي صدر 
ع���ام 2001، فإن الكابينت يجب أن يتألف من رئيس 
الحكومة، ووزير الجيش ووزير الخارجية ووزير القضاء 
ووزير األمن العام ووزير المالية، كما يحق للحكومة أن 
تعّين أعضاء آخرين، بش���رط أال يفوق عددهم نصف 

عدد الوزراء اإلجمالي".
ويش���مل الكابينت في تركيبته الحالية كاًل من: وزير 
الداخلية أرييه درعي، ووزير ش���ؤون القدس وحماية 
البيئة زئي���ف الكين، ووزير التعلي���م نفتالي بينت، 
ووزير االس���تيطان يوآف غاالن���ت، ووزير المواصالت 
يس���رائيل كاتس، ووزير الطاقة يوفال ش���تاينتس، 
إضافة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزيرة 
القضاء إيليت شاكيد، ووزير األمن العام جلعاد أردان، 
ووزي���ر المالية موش���يه كحلون، وفق م���ا أورده موقع 

"تايمز أوف إسرائيل".
ويخت���ص المجلس ال���وزاري اإلس���رائيلي المصغير 
)الكابينت( باتخاذ قرارات الحرب والحمالت العسكرية 
الكبرى، وإبرام اتفاقيات وقف إطالق النار أو مبادرات 
دبلوماسية أخرى، والتعامل مع المسائل االستخبارية 

الحساسة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أف���اد صحيف���ة »هآرتس« العبري���ة بأن لجنة الش���ؤون 
الخارجي���ة واألم���ن في الكنيس���ت طلبت م���ن الجيش 
اإلس���رائيلي تقريرًا عاجاًل عن عملية التس���لل الفاش���لة 
للوحدات اإلس���رائيلية الخاصة إلى جن���وب القطاع قبل 

نحو أسبوعين.
وأوضح���ت الصحيف���ة عل���ى موقعه���ا اإللكتروني أمس 
االثني���ن أن اللجنة طلبت من الجيش الحصول على تقرير 
سري يوضح مالبس���ات العملية الخاصة من قبل الجيش 
اإلس���رائيلي في قطاع غزة، والتي قت���ل خاللها الضابط 
المقدم M فيما جرح ضابط آخر في اش���تباك مع مقاتلي 
حماس، أس���فر أيضا عن استش���هاد 7 مقاومين وإصابة 

آخرين.
ولفت���ت الصحيفة إلى أن���ه منذ الحادث ال���ذي وقع في 
11 نوفمبر ش���رق خانيونس يح���اول رئيس اللجنة عضو 
الكنيس���ت آفي ديخت���ر معرفة تفاصي���ل الحادثة دون 

جدوى. 
ونوهت إلى أن المس���توى السياس���ي واالس���تخباراتي 
ال يوافق بش���كل عام على إش���راك عناص���ر خارجية في 
التحقيق���ات على أس���اس الضرر األمني ال���ذي نتج عن 

العملية.
وحس���ب الصحيفة: »هناك عدد م���ن القضايا المتعلقة 

بالحادث والتي تتطلب فحصًا شامال«.

الداخل المحتل/ االستقالل:
قال رئيس حكومة االحتالل اإلس����رائيلي ووزير 
الجي����ش والخارجي����ة بنيامي����ن نتنياه����و: "إن 
هناك ثمن����ا باهظا جدا للحروب، وال يوجد حروب 

بالمجان".
جاء ذلك خالل زيارته أمس االثنين دورة المجندين 
الجدد للجي���ش )دورة نوفمبر 2018( في قاعدة تل 

هشومير بتل أبيب.
وفتحت مكاتب التجنيد التابعة للجيش االسرائيلي 
األحد أبوابها أمام المجندين الجدد في إطار تجنيد 
فوج نوفمبر 2018، حيث من المتوقع أن يصل آالف 
الجن���ود إلى المكاتب لاللتحاق بالوحدات الميدانية 

المختلفة في الذراع البري.
ووفق���ا للقناة العبرية الس���ابعة فم���ن المتوقع أن 
ينتهي فوج التجنيد الحالي بتاريخ 4 ديسمبر، وإلى 
جانب تجنيد المش���اة، سيش���مل التجنيد لأللوية 
)جوالن���ي، جفعاتي، المظليين، الناحل، كفير، جنود 
س���الح المدرعات، المدفعية، الهندس���ة، ووحدات 

عسكرية أخرى(.
وفي الس���نوات األخيرة ب���دا واضح���ًا وجليًا عزوف 
المجندين عن االلتحاق بالوحدات القتالية، وذهاب 
الغالبي���ة لاللتح���اق بوح���دات أخرى ف���ي الجيش 

كاالستخبارات والسايبر.

لجنة بالكنيست 
تطلب من الجيش 

تقريرًا سريًا عن عملية 
خانيونس الفاشلة

نتنياهو: ال 
حروب بالمجان 
وهناك ثمن 

باهظ لها

بعد استقالة ليبرمان..
 »الكابينت« يعمل بال صالحيات

الثالثاء 19 ربيع األول 1440 هــ 27 نوفمبر 2018 م

االستقالل/ وكاالت:
تش���ير دراس���ة جدي���دة إل���ى 

الغذائي���ة  الوجب���ات  أن 
منخفضة البروتينات وعالية 
الكربوهي���درات، يمك���ن أن 

تك���ون مفتاح الحي���اة لفترة 
أطول، والحماية من الخرف.

وجد  ميل"،  "ديلي  وبحس���ب 
الباحثون في جامعة سيدني، 
تتغ���ذى  الت���ي  الفئ���ران  أن 

على مثل ه���ذا النظام الغذائي، 
أظهرت تحس���نا في الصح���ة العامة 

وصحة الدماغ، باإلضافة إلى التعلم والذاكرة.
ويعتقد مع���دو الدراس���ة أنه باإلم���كان رؤية 

نتيجة مماثلة لدى البشر.
 Cell" وُتظهر الدراس���ة المنش���ورة ف���ي مجلة
Reports"، أن النظ���ام الغذائي ذا البروتينات 
المنخفضة والكربوهي���درات العالية، له فوائد 
وقائية للدماغ، مش���ابهة للنظام ذي السعرات 
الحراري���ة المنخفض���ة، المع���روف بفوائ���ده 
الطويلة األمد، على الرغم من عدم اس���تدامته 

لدى البشر.
وق���ال ديفي���ن واهل، وهو مرش���ح لدراس���ة 
الدكتوراه الذي قاد التحليل: "ال توجد حاليا أي 

ت  جا عال
دوائي���ة فعال���ة للخ���رف، يمكننا إبط���اء هذه 
األمراض، لكننا ال نس���تطيع إيقافها، لذلك من 
المثير أنن���ا بدأنا في تحديد األنظمة الغذائية 

التي تؤثر في عمر الدماغ".
واس���تطرد قائال: "بعد ما يق���رب من 100 عام 
على األبحاث الجيدة، التي تش���دد على تقييد 
الس���عرات الحراري���ة كأفض���ل نظ���ام غذائي 
لتحس���ين صح���ة الدم���اغ، وتأخي���ر األمراض 
العصبي���ة لدى الق���وارض، فإن غالبية البش���ر 
يواجه���ون صعوب���ة ف���ي الحفاظ عل���ى هذا 

التقييد، السيما في المجتمعات الغربية".

ق���ام  الدراس���ة،  وف���ي 
الباحثون بتغذية الفئران 
بالكربوهي���درات المعقدة 
المشتقة من النشا، وبروتين 
الموج���ود  الكازي���ن 
في الجب���ن والحليب، 
ولتقييم فوائد الدماغ 
م���ن النظ���ام الغذائي، 
قرن  على  الباحث���ون  ركز 
أم���ون أو الُحصي���ن، وهي 
منطقة الدماغ المس���ؤولة عن 

التعلم والذاكرة.
ويب���دو أن النظام الغذائي منخفض 
البروتين���ات وعالي الكربوهي���درات، عزز صحة 
الُحصين لدى الفئران، بش���كل أكبر من النظام 

الغذائي منخفض السعرات الحرارية.
وتأتي هذه الدراسة بعد أخرى تاريخية أجريت 
ع���ام 2015، في مركز تش���ارلز بيركن���ز التابع 
لجامعة س���يدني، والذي أظهر أن البروتينات 
المنخفضة والنسبة العالية من الكربوهيدرات، 
يمك���ن أن تكون بفعالي���ة النظ���ام الغذائي 
منخفض السعرات الحرارية نفسها، في مجال 
تحسين حياة الفئران، من خالل القلب السليم 

وصحة الجهاز الهضمي.

النظام الغذائي ذو الكربوهيدرات العالية يحمي الدماغ

االستقالل/ وكاالت:
عدد خبراء في أمن المعلومات بعض الطرق واألدوات التي يعتمد عليها 
قراصنة اإلنترنت الختراق أجهزة اآلخرين اإللكترونية واالحتيال عليهم.

االحتيال:
يلج����أ قراصنة اإلنترنت في الكثير من األحيان إلى االحتيال، عبر إرس����ال 
رس����ائل إلى الناس تبدو وكأنها مرس����لة من الموقع الذين يستخدمونه 
عل����ى اإلنترن����ت، ويطلب����ون فيها من الش����خص إدخال بيانات حس����ابه 
اإللكترونية وكلمة الدخول عبر روابط معينة، وفي حال قيام المس����تخدم 
بتلك الخطوة يحصل الهاكرز على تلك البيانات، ويس����تغلونها الختراق 

الحساب اإللكتروني والحصول على البيانات التي يريدون.
البرمجيات الخبيثة:

يعتم����د الهاكرز عل����ى البرمجيات اإللكترونية الخبيثة التي يرس����لونها 
عب����ر اإلنترنت الختراق أجهزة ضحاياهم، وله����ذه البرمجيات العديد من 
األشكال واألنواع، فمنها فيروسات تتجسس على األجهزة دون أن تضر 

بها، ومنها ما يعطل عمل األجهزة كليا أو جزئيا.
االبتزاز:

يرسل قراصنة اإلنترنت إلى أجهزة ضحاياهم أحيانا برامج تدعى "برامج 
الفدية"، وهي عبارة عن برمجيات خبيثة تخترق األجهزة، وتعطل عملها 
بشكل مؤقت، وتطلب من صاحب الجهاز تحويل مبالغ مالية إلى المخترق 
لقاء أن يقوم األخير بإعادة الجهاز إلى وضعه الطبيعي، عن طريق برنامج 

االختراق نفسه.

كيف يصطاد  
»الهاكرز« ضحاياهم؟

االستقالل/ وكاالت:
توصل باحثون في الواليات المتحدة األمريكية إلى تقنية جديدة تسمح ألصحاب 
الهمم باستخدام أجهزة الكمبيوتر اللوحي التقليدية دون مساعدة خارجية، عن 

طريق التحكم في تحركات المؤشر والنقر على شاشات تلك األجهزة.
ونجح فريق بحثي في مؤسس���ة "براين غيت" المتخصصة في تطويع وسائل 
التكنولوجيا الحديثة لخدمة المعاقين في ابتكار واجهة مس���تخدم تناسب 

احتياجات أصحاب الهمم.
وتعتمد التقنية على جهاز استش���عار صغير يثبت على رأس 
المستخدم فوق منطقة القش���رة الحركية لتسجيل األنشطة 
الدماغية بش���كل مباشر وتحويلها إلى إشارات حركية تظهر 

على شاشة الكمبيوتر اللوحي.
وال يزيد جهاز االستش���عار في حجمه عن قرص األسبرين، 
ويرص���د اإلش���ارات المرتبطة بالحركة داخ���ل المخ، ويفك 
شفرتها ويرسلها إلى أجهزة إلكترونية خارجية. واستطاع 

باحثو "براين غيت" اس���تخدام نفس التقنية ف���ي تحريك أذرع روبوتات، وتمكين 
بعض المعاقين من تحريك أطرافهم التي فقدوا الس���يطرة عليها بسبب حوادث 

أو أمراض.
وتتي���ح التقني���ة الجديدة ألصح���اب الهمم تش���غيل مختل���ف التطبيقات على 
الكمبيوتر اللوحي مثل البريد اإللكتروني، وتش���غيل الملفات الموسيقية، وتبادل 

ملفات الفيديو، وتصفح شبكة اإلنترنت وغيرها.
ونقل موقع "تيك إكسبلور" المتخصص في مجال التكنولوجيا عن الباحث جايمي 
هندرس���ون المتخصص في مجال جراحة األعصاب بجامعة ستانفورد األمريكية: 
"تعكف مؤسس���ة براين غيت منذ س���نوات على تطوير تقنية في مجال علوم طب 
وهندس���ة األعصاب، لتمكين المصابين بإعاقات حركي���ة من التعامل مع األجهزة 
الذكية عن طريق مجرد التفكير في الحركة التي يريدون القيام بها على الشاشة".

وأض���اف "أمر رائ���ع أن نرى أصح���اب الهمم يعبرون عن أنفس���هم على شاش���ة 
الكمبيوتر، أو يختارون بأنفس���هم األغنية التي يرغبون في االس���تماع إليها على 

الكمبيوتر اللوحي".

تقنية تساعد أصحاب الهمم على استخدام الكمبيوتر اللوحي

االستقالل/ وكاالت:
حّذرت نتائج دراس����ة س����ويدية جديدة من أن تدخين 
األب وق����ت الحمل يقلل عدد الحيوان����ات المنوية لدى 
األبن����اء الذك����ور بنس����بة 50 بالمائة، ويرج����ع ذلك إلى 
تع����ّرض األم للنيكوتي����ن. وبينت النتائ����ج أن التأثير 
الس����لبي يطال كثافة الحيوانات المنوية وعددها لدى 

األبناء الذين تعّرضت أمهاتهم لنيكوتين السجائر 
خالل رحلة الحمل.

وش����ارك في فحوصات وتجارب الدراسة 104 
شابًا أعمارهم بين 17 و20 عامًا، وتمت مراجعة 
البيان����ات الصحي����ة لهم منذ مرحل����ة الحمل 

والوالدة.
وأظهرت النتائج انخفاض عدد الحيوانات 

المنوي����ة لدى من كان آباؤهم 
الحم����ل  وق����ت  يدخن����ون 
مقارنة  بالمائ����ة   50 بنس����بة 
بغي����ر المدخني����ن، كما تبين 
الحيوانات  كثاف����ة  انخفاض 

المنوية بنسبة 41 بالمائة.

وأجريت الدراس����ة في جامعة لوند السويدية، وسلطت 
األض����واء على تأثير تدخين اآلباء على الصحة اإلنجابية 
لألطف����ال الحقًا، خاصة أن معظم الدراس����ات حول هذا 

الموضوع تناولت تأثير تدخين الحامل.
وكانت دراس���ة س���ابقة ق���د أظهرت قص���ر فترة 
الس���يدات  لدى  الخصوب���ة 
الالتي كان آباؤهن يدخن 

وقت الحمل.

االستقالل/ وكاالت:
أوصت خبي����رة التغذية آنتيه جال بتجنب 
الوجب����ات الدس����مة واألطعم����ة المحتوية 
على اللح����وم ينبغ����ي قبل الذه����اب إلى 
الس����اونا، نظرًا ألن هذه األغذية تش����كل 
عبئ����ًا على الجهاز الهضم����ي، ما قد يؤدي 
إلى اضطرابات في الدورة الدموية في ظل 

السخونة الكبيرة.
وأضافت الخبيرة األلمانية أنه من األفضل 
قبل وبعد الس����اونا تن����اول أطعمة خفيفة 
مث����ل الس����لطة والخض����روات والفواك����ه، 
فبذلك يس����اعد الطعام على تعزيز تأثير 

االسترخاء.

االستقالل/ وكاالت:
قالت الجمعية األلمانية للتغذية إن فيتامين C س���الح 
فعال لتقوية جهاز المناعة والوقاية من نزالت البرد في 

الشتاء.
وأوضحت أن مص���ادر فيتامين C تتمث���ل في الفواكه 
الحمضية، مثل البرتق���ال، 50 مليغرامًا لكل 100 غرام، 

والليمون 53 مليغرامًا لكل 100 غرام.
وأش���ارت الجمعية إلى أن بعض الخض���راوات والفواكه 
تحتوي على الفيتامين بنس���بة أعلى، مثل: البقدونس، 
166 مليغرام���ًا لكل 100 غ���رام، والفلف���ل األحمر 140 
مليغرام���ًا لكل 100 غرام، والكي���وي، 121 مليغراما لكل 
100 غ���رام، و الفراول���ة 65 مليغرام���ًا ل���كل 100 غرام، 
والبروكلي 61.1 مليغرامًا لكل 100 غرام، والس���بانخ، 52 

مليغرامًا لكل 100 غرام.

فيتامين C سالح 
لتقوية المناعة 

في الشتاء

قبل الساونا.. تدخين األب يقلل خصوبة األبناء الذكور
تجنب هذه 

األطعمة
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االستقالل/ وكاالت:
تش���ير دراس���ة جدي���دة إل���ى 

الغذائي���ة  الوجب���ات  أن 
منخفضة البروتينات وعالية 
الكربوهي���درات، يمك���ن أن 

تك���ون مفتاح الحي���اة لفترة 
أطول، والحماية من الخرف.

وجد  ميل"،  "ديلي  وبحس���ب 
الباحثون في جامعة سيدني، 
تتغ���ذى  الت���ي  الفئ���ران  أن 

على مثل ه���ذا النظام الغذائي، 
أظهرت تحس���نا في الصح���ة العامة 

وصحة الدماغ، باإلضافة إلى التعلم والذاكرة.
ويعتقد مع���دو الدراس���ة أنه باإلم���كان رؤية 

نتيجة مماثلة لدى البشر.
 Cell" وُتظهر الدراس���ة المنش���ورة ف���ي مجلة
Reports"، أن النظ���ام الغذائي ذا البروتينات 
المنخفضة والكربوهي���درات العالية، له فوائد 
وقائية للدماغ، مش���ابهة للنظام ذي السعرات 
الحراري���ة المنخفض���ة، المع���روف بفوائ���ده 
الطويلة األمد، على الرغم من عدم اس���تدامته 

لدى البشر.
وق���ال ديفي���ن واهل، وهو مرش���ح لدراس���ة 
الدكتوراه الذي قاد التحليل: "ال توجد حاليا أي 

ت  جا عال
دوائي���ة فعال���ة للخ���رف، يمكننا إبط���اء هذه 
األمراض، لكننا ال نس���تطيع إيقافها، لذلك من 
المثير أنن���ا بدأنا في تحديد األنظمة الغذائية 

التي تؤثر في عمر الدماغ".
واس���تطرد قائال: "بعد ما يق���رب من 100 عام 
على األبحاث الجيدة، التي تش���دد على تقييد 
الس���عرات الحراري���ة كأفض���ل نظ���ام غذائي 
لتحس���ين صح���ة الدم���اغ، وتأخي���ر األمراض 
العصبي���ة لدى الق���وارض، فإن غالبية البش���ر 
يواجه���ون صعوب���ة ف���ي الحفاظ عل���ى هذا 

التقييد، السيما في المجتمعات الغربية".

ق���ام  الدراس���ة،  وف���ي 
الباحثون بتغذية الفئران 
بالكربوهي���درات المعقدة 
المشتقة من النشا، وبروتين 
الموج���ود  الكازي���ن 
في الجب���ن والحليب، 
ولتقييم فوائد الدماغ 
م���ن النظ���ام الغذائي، 
قرن  على  الباحث���ون  ركز 
أم���ون أو الُحصي���ن، وهي 
منطقة الدماغ المس���ؤولة عن 

التعلم والذاكرة.
ويب���دو أن النظام الغذائي منخفض 
البروتين���ات وعالي الكربوهي���درات، عزز صحة 
الُحصين لدى الفئران، بش���كل أكبر من النظام 

الغذائي منخفض السعرات الحرارية.
وتأتي هذه الدراسة بعد أخرى تاريخية أجريت 
ع���ام 2015، في مركز تش���ارلز بيركن���ز التابع 
لجامعة س���يدني، والذي أظهر أن البروتينات 
المنخفضة والنسبة العالية من الكربوهيدرات، 
يمك���ن أن تكون بفعالي���ة النظ���ام الغذائي 
منخفض السعرات الحرارية نفسها، في مجال 
تحسين حياة الفئران، من خالل القلب السليم 

وصحة الجهاز الهضمي.

النظام الغذائي ذو الكربوهيدرات العالية يحمي الدماغ

االستقالل/ وكاالت:
عدد خبراء في أمن المعلومات بعض الطرق واألدوات التي يعتمد عليها 
قراصنة اإلنترنت الختراق أجهزة اآلخرين اإللكترونية واالحتيال عليهم.

االحتيال:
يلج����أ قراصنة اإلنترنت في الكثير من األحيان إلى االحتيال، عبر إرس����ال 
رس����ائل إلى الناس تبدو وكأنها مرس����لة من الموقع الذين يستخدمونه 
عل����ى اإلنترن����ت، ويطلب����ون فيها من الش����خص إدخال بيانات حس����ابه 
اإللكترونية وكلمة الدخول عبر روابط معينة، وفي حال قيام المس����تخدم 
بتلك الخطوة يحصل الهاكرز على تلك البيانات، ويس����تغلونها الختراق 

الحساب اإللكتروني والحصول على البيانات التي يريدون.
البرمجيات الخبيثة:

يعتم����د الهاكرز عل����ى البرمجيات اإللكترونية الخبيثة التي يرس����لونها 
عب����ر اإلنترنت الختراق أجهزة ضحاياهم، وله����ذه البرمجيات العديد من 
األشكال واألنواع، فمنها فيروسات تتجسس على األجهزة دون أن تضر 

بها، ومنها ما يعطل عمل األجهزة كليا أو جزئيا.
االبتزاز:

يرسل قراصنة اإلنترنت إلى أجهزة ضحاياهم أحيانا برامج تدعى "برامج 
الفدية"، وهي عبارة عن برمجيات خبيثة تخترق األجهزة، وتعطل عملها 
بشكل مؤقت، وتطلب من صاحب الجهاز تحويل مبالغ مالية إلى المخترق 
لقاء أن يقوم األخير بإعادة الجهاز إلى وضعه الطبيعي، عن طريق برنامج 

االختراق نفسه.

كيف يصطاد  
»الهاكرز« ضحاياهم؟

االستقالل/ وكاالت:
توصل باحثون في الواليات المتحدة األمريكية إلى تقنية جديدة تسمح ألصحاب 
الهمم باستخدام أجهزة الكمبيوتر اللوحي التقليدية دون مساعدة خارجية، عن 

طريق التحكم في تحركات المؤشر والنقر على شاشات تلك األجهزة.
ونجح فريق بحثي في مؤسس���ة "براين غيت" المتخصصة في تطويع وسائل 
التكنولوجيا الحديثة لخدمة المعاقين في ابتكار واجهة مس���تخدم تناسب 

احتياجات أصحاب الهمم.
وتعتمد التقنية على جهاز استش���عار صغير يثبت على رأس 
المستخدم فوق منطقة القش���رة الحركية لتسجيل األنشطة 
الدماغية بش���كل مباشر وتحويلها إلى إشارات حركية تظهر 

على شاشة الكمبيوتر اللوحي.
وال يزيد جهاز االستش���عار في حجمه عن قرص األسبرين، 
ويرص���د اإلش���ارات المرتبطة بالحركة داخ���ل المخ، ويفك 
شفرتها ويرسلها إلى أجهزة إلكترونية خارجية. واستطاع 

باحثو "براين غيت" اس���تخدام نفس التقنية ف���ي تحريك أذرع روبوتات، وتمكين 
بعض المعاقين من تحريك أطرافهم التي فقدوا الس���يطرة عليها بسبب حوادث 

أو أمراض.
وتتي���ح التقني���ة الجديدة ألصح���اب الهمم تش���غيل مختل���ف التطبيقات على 
الكمبيوتر اللوحي مثل البريد اإللكتروني، وتش���غيل الملفات الموسيقية، وتبادل 

ملفات الفيديو، وتصفح شبكة اإلنترنت وغيرها.
ونقل موقع "تيك إكسبلور" المتخصص في مجال التكنولوجيا عن الباحث جايمي 
هندرس���ون المتخصص في مجال جراحة األعصاب بجامعة ستانفورد األمريكية: 
"تعكف مؤسس���ة براين غيت منذ س���نوات على تطوير تقنية في مجال علوم طب 
وهندس���ة األعصاب، لتمكين المصابين بإعاقات حركي���ة من التعامل مع األجهزة 
الذكية عن طريق مجرد التفكير في الحركة التي يريدون القيام بها على الشاشة".

وأض���اف "أمر رائ���ع أن نرى أصح���اب الهمم يعبرون عن أنفس���هم على شاش���ة 
الكمبيوتر، أو يختارون بأنفس���هم األغنية التي يرغبون في االس���تماع إليها على 

الكمبيوتر اللوحي".

تقنية تساعد أصحاب الهمم على استخدام الكمبيوتر اللوحي

االستقالل/ وكاالت:
حّذرت نتائج دراس����ة س����ويدية جديدة من أن تدخين 
األب وق����ت الحمل يقلل عدد الحيوان����ات المنوية لدى 
األبن����اء الذك����ور بنس����بة 50 بالمائة، ويرج����ع ذلك إلى 
تع����ّرض األم للنيكوتي����ن. وبينت النتائ����ج أن التأثير 
الس����لبي يطال كثافة الحيوانات المنوية وعددها لدى 

األبناء الذين تعّرضت أمهاتهم لنيكوتين السجائر 
خالل رحلة الحمل.

وش����ارك في فحوصات وتجارب الدراسة 104 
شابًا أعمارهم بين 17 و20 عامًا، وتمت مراجعة 
البيان����ات الصحي����ة لهم منذ مرحل����ة الحمل 

والوالدة.
وأظهرت النتائج انخفاض عدد الحيوانات 

المنوي����ة لدى من كان آباؤهم 
الحم����ل  وق����ت  يدخن����ون 
مقارنة  بالمائ����ة   50 بنس����بة 
بغي����ر المدخني����ن، كما تبين 
الحيوانات  كثاف����ة  انخفاض 

المنوية بنسبة 41 بالمائة.

وأجريت الدراس����ة في جامعة لوند السويدية، وسلطت 
األض����واء على تأثير تدخين اآلباء على الصحة اإلنجابية 
لألطف����ال الحقًا، خاصة أن معظم الدراس����ات حول هذا 

الموضوع تناولت تأثير تدخين الحامل.
وكانت دراس���ة س���ابقة ق���د أظهرت قص���ر فترة 
الس���يدات  لدى  الخصوب���ة 
الالتي كان آباؤهن يدخن 

وقت الحمل.

االستقالل/ وكاالت:
أوصت خبي����رة التغذية آنتيه جال بتجنب 
الوجب����ات الدس����مة واألطعم����ة المحتوية 
على اللح����وم ينبغ����ي قبل الذه����اب إلى 
الس����اونا، نظرًا ألن هذه األغذية تش����كل 
عبئ����ًا على الجهاز الهضم����ي، ما قد يؤدي 
إلى اضطرابات في الدورة الدموية في ظل 

السخونة الكبيرة.
وأضافت الخبيرة األلمانية أنه من األفضل 
قبل وبعد الس����اونا تن����اول أطعمة خفيفة 
مث����ل الس����لطة والخض����روات والفواك����ه، 
فبذلك يس����اعد الطعام على تعزيز تأثير 

االسترخاء.

االستقالل/ وكاالت:
قالت الجمعية األلمانية للتغذية إن فيتامين C س���الح 
فعال لتقوية جهاز المناعة والوقاية من نزالت البرد في 

الشتاء.
وأوضحت أن مص���ادر فيتامين C تتمث���ل في الفواكه 
الحمضية، مثل البرتق���ال، 50 مليغرامًا لكل 100 غرام، 

والليمون 53 مليغرامًا لكل 100 غرام.
وأش���ارت الجمعية إلى أن بعض الخض���راوات والفواكه 
تحتوي على الفيتامين بنس���بة أعلى، مثل: البقدونس، 
166 مليغرام���ًا لكل 100 غ���رام، والفلف���ل األحمر 140 
مليغرام���ًا لكل 100 غرام، والكي���وي، 121 مليغراما لكل 
100 غ���رام، و الفراول���ة 65 مليغرام���ًا ل���كل 100 غرام، 
والبروكلي 61.1 مليغرامًا لكل 100 غرام، والس���بانخ، 52 

مليغرامًا لكل 100 غرام.

فيتامين C سالح 
لتقوية المناعة 

في الشتاء

قبل الساونا.. تدخين األب يقلل خصوبة األبناء الذكور
تجنب هذه 

األطعمة
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االستقالل/وكاالت: 
بينما تحت����اج بعض الفرق الكبيرة إلى نقطة واحدة فقط، 
لحس����م تأهلها إلى دور ال�16 ب����دوري أبطال أوروبا، تواجه 
فرق كبيرة أخرى، منها باريس س����ان جيرمان الفرنس����ي، 
وبايرن ميون����خ األلمان����ي، وكذلك توتنه����ام اإلنجليزي، 

ضغوطات هائلة في مواجهات محفوفة بالمخاطر.
وتتطل����ع العدي����د من الفرق إل����ى اللحاق ببرش����لونة، إلى 
دور الس����تة عش����ر ، عبر الجولة الخامسة وقبل األخيرة من 
مباريات دور المجموعات، والت����ي تقام يوم الثالثاء و غدًا 

األربعاء.
ويحت����اج كل م����ن ريال مدريد اإلس����باني، حام����ل اللقب، 
ميون����خ،  وباي����رن  اإلنجلي����زي،  س����يتي  ومانشس����تر 
اإليطاليين، وبورت����و  مي����الن  وإنت����ر  وروما ويوفنت����وس 
البرتغالي، نقطة واحدة فقط من الجولة الخامس����ة، لحسم 

التأهل إلى الدور الثاني.
وتحمل المجموعة الثالثة واحدة من أقوى المنافس���ات، 
وستش���هد تأهل نابولي اإليطالي، ف���ي حالة فوزه على 
ضيفه ريد ستار الصربي، مس���اء األربعاء، وإخفاق سان 
جيرم���ان في الفوز عل���ى ليفربول اإلنجلي���زي في اليوم 

نفسه .
ويتص����در ليفربول المجموعة برصيد س����ت نقاط، متفوقا 
بفارق األهداف أمام نابولي، ويليهما سان جيرمان برصيد 

خمس نقاط، وريد ستار برصيد أربع نقاط.
ويتطلع ليفربول إلى حس����م التأهل عبر الفوز على س����ان 
جيرمان، ولكن بش����رط تفادي نابولي الهزيمة، لكن يتوقع 
أن يصارع س����ان جيرمان بشراسة، مس����تغال فرصه التي 
تعززت بع����ودة المهاجمي����ن نيمار وكيلي����ان مبابي من 

اإلصابة.
ويتطل����ع بايرن ميونخ إلى اس����تغالل البطول����ة األوروبية، 
الس����تعادة توازنه بعد كبواته المحلية في الفترة األخيرة، 

ويحتاج إلى نقط����ة واحدة فقط من مبارات����ه أمام ضيفه 
بنفي����كا البرتغال����ي، الي����وم الثالث����اء، لحس����م تأهله من 

المجموعة الخامسة.
ويتصدر باي����رن ميون����خ المجموعة برصيد عش����ر نقاط، 
ويليه أياك����س الهولندي برصيد ثمان����ي نقاط، وبنفيكا 
برصي����د أربع نق����اط، بينما يتذي����ل آيك أثين����ا اليوناني 
المجموع����ة بدون رصيد، قبل مبارات����ه أمام ضيفه أياكس 

اليوم .
ويمتلك مانشستر س����يتي، حامل لقب الدوري اإلنجليزي 
الممتاز، فرصة حس����م تأهله من المجموعة السادسة عبر 
مباراته أمام مضيفه ليون الفرنس����ي اليوم الثالثاء، حيث 

يكفيه التعادل لضمان الصعود.
ويحتل مانشستر س����يتي صدارة المجموعة برصيد تسع 
نقاط، وبفارق ثالث نقاط أمام ليون صاحب المركز الثاني، 
ويليهما هوفنهايم األلماني برصيد ثالث نقاط، وشاختار 
دونيتس����ك برصيد نقطتين، وذلك قب����ل مباراة األخيرين 

على ملعب هوفنهايم.
وفي المجموعة الس����ابعة، يلتقي ري����ال مدريد المتصدر، 
مع مضيفه روما صاحب المركز الثاني، في مباراة تحس����م 

تأهل الفريقين في حالة التعادل.
ويحت����ل ريال مدريد الصدارة برصيد تس����ع نقاط، وبفارق 
األهداف فقط أمام روما، ويليهما سيسكا موسكو الروسي 

برصيد أربع نقاط، وفيكتوريا بلزن التشيكي برصيد نقطة 
واحدة.

ويحت����اج يوفنتوس بط����ل إيطاليا إلى نقط����ة واحدة، من 
مبارات����ه أمام ضيفه فالنسيا اإلس����باني اليوم الثالثاء في 
المجموع����ة الثامنة، التي تش����هد أيضا لقاء مانشس����تر 

يونايتد اإلنجليزي مع يانج بويز السويسري.
ويتصدر يوفنتوس المجموعة برصيد تس����ع نقاط ويليه 
مانشس����تر يونايتد برصيد س����بع نقاط وفالنسيا برصيد 

خمس نقاط ويانج بويز برصيد نقطة واحدة.
ويمكن لمانشس����تر حس����م تأهله أيضا بالفوز على يانج 
بويز، ولكن بش����رط عدم ف����وز فالنس����يا في مباراته أمام 

يوفنتوس.
كذلك س����يكون الفوز كافيا لكل من بوروس����يا دورتموند، 
متص����در ال����دوري األلماني، وال����ذي يلتقي كل����وب بروج 
البلجيكي في المجموعة األولى مس����اء األربعاء، وأتلتيكو 
مدريد اإلس����باني، الذي يلتقي موناكو الفرنسي في اليوم 

نفسه، بينما يحتاج بروج إلى الفوز للحفاظ على أمله.
ويحل برش����لونة، الذي حسم بالفعل تأهله من المجموعة 
الثانية، ضيفا على أيندهوفن الهولندي مس����اء األربعاء، 
وتجمع المباراة األخ����رى بالمجموعة بين توتنهام وضيفه 
إنت����ر ميالن. ويتصدر برش����لونة المجموعة برصيد عش����ر 
نقاط، ويليه إنتر برصيد سبع نقاط، وتوتنهام بأربع نقاط، 

وأيندهوفن برصيد نقطة واحدة.
ويتنافس بورتو البرتغالي عل����ى الفوز بصدارة المجموعة 
الرابعة، عندما يلتقي مس����اء األربعاء مع شالكه األلماني، 

الذي يدرك أن الفوز سيكون كافيا لتأهله أيضا.
وس����تبقى الفرصة متاحة أم����ام كل منهما أيضا في حالة 
الهزيمة، لكن بش����رط ع����دم نجاح جالطة س����راي التركي 
في تحقيق الفوز على لوكوموتيف موس����كو، في المباراة 

األخرى بالمجموعة.

االستقالل/ عبدالله نصيف: 
تستكمل لقاءات الجولة العاشرة من بطولة دوري 
المحترفين ألندية الضفة الغربية ، اليوم الثالثاء 

، بثالث لقاءات حامية الوطيس .
ففي اللقاء األول يستقبل شباب الخليل المتصدر 
ب20 نقطة فريق شباب الظاهرية صاحب المركز 
الحادي عش���ر و قبل األخير ب5 نقاط ، على ملعب 

الحسين بالخليل .

ويبح���ث المتصدر  ف���ي اللقاء مواصل���ة الصدارة 
وعدم التراجع ، خاصة أمام المتعثر الظاهرية .

و على اس���تاد فيصل الحسين يصطدم الوصيف 
فريق هالل القدس برصيد 19 نقطة فريق  شباب 

األمعري العاشر برصيد 10 نقاط .
حام���ل اللقب يمن���ي النفس من تج���اوز العنيد 
األمعري، و تعثر المتصدر و عودته لقمة الترتيب 
، فيما يس���عى األمعري لوقف سلس���لة الهزائم 

واالبتعاد عن مربع الخطر المؤدي إلى الهبوط .
و ف���ي اللقاء األخي���ر على ملعب الخض���ر ، يواجه 
الس���ادس جب���ل المكبر برصي���د 13 نقطة بفارق 
نقط���ة ثقافي طولك���رم الثامن . لق���اء يبحث كل 
فريق عن ضالته و استعادة توازنه و تأمين مركزه 

في منتصف الجدول أو الدخول لمربع الكبار .
و تبدأ لقاءات الجولة في تمام الس���اعة السادسة 

من مساء اليوم الثالثاء .

غزة / عبدالله نصيف:
بات جمال الحولي قريبا من العودة إلى بيته وتدريب فريقه الس���ابق شباب رفح خلفا 
للكابتن أحمد عبدالهادي الذي تقدم باستقالته بعد الخسارة التي تعرض لها فريقه 

في ختام مرحلة الذهاب أمام هالل غزة بهدفين دون رد .
و أكد مصدر من داخل النادي ل�«االس���تقالل« أنه تبقى تفاصيل بسيطة قبل اإلعالن 
الرس���مي عن تعاقد الفريق األزرق الرفحي مع الحولي ، مشيرا إلى أن اإلعالن النهائي 

سيتم خالل األيام القليلة المقبلة .
ويذك���ر أن الحولي عمل كمس���اعد مدرب لخالد أبو كويك و توج بكأس القطاع س���نة 
2006 ،و في  س���نة 2009 توج ببطولة الوحدة كمدير فني . و توج بدوري غزة الممتاز 
2013 _ 2014 ، بعد الفوز في اللقاء الفاصل و الحاس���م على اتحاد خانيونس بهدف 

دون رد سجله مهيب أبو حيش في اللقاء الذي أقيم على ملعب الدرة .

دوري القدس للمحترفين

 شباب الخليل يستقبل الظاهرية 
و هالل القدس يصطدم باألمعري

الحولي يقترب من 
تدريب شباب رفح

كبار أوروبا يسعون للحاق ببرشلونة في دوري األبطال
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وذكرت مصادر محلية أن الش���هيد هو رمزي أبو 
يابس من مخيم الدهيش���ة جنوبي مدينة بيت 
لحم في الثالثينات من عمره، ويعمل ممرضًا في 
بيت  بمدينة  الفلسطينية  المستشفيات  إحدى 

لحم.
وأف���ادت جمعية "الهالل األحمر الفلس���طيني"، 
بأن ق���وات االحتالل اختطفت جثمان الش���هيد 
من مركبة إس���عاف تابعة له���ا ونقلته بمركبة 

عسكرية "إسرائيلية" إلى مكان مجهول.
وأكد شهود عيان أن جنود االحتالل أطلقوا أكثر 
من 10 رصاصات تجاه الش���هيد بدعوى أنه نفذ 
عملية دهس لثالثة جنود على مدخل مستوطنة 
كرمي تسور الواقعة بين مدينتي حلحول وبلدة 

بيت أمر شمال الخليل.
ووص���ف الش���هود الذين كانوا عل���ى مقربة من 
الح���ادث العملية بأنه���ا عملية قتل مع س���بق 

اإلصرار .

وقال سائقو سيارات حشروا في أزمة سير خانقة: 
إنهم س���معوا صوت إط���الق رص���اص بكثافة 
قبل أن يغلق الجنود الش���ارع الرئيس بين بلدة 
بي���ت أمر ومدينة حلح���ول، مؤكدين أن رمزي أبو 
يابس فوجيء بعطل في س���يارته أثناء توجهه 
إلى إحدى مش���افي مدينة الخليل لمتابعة حالة 

مرضية.
وف���ي البداية منع���ت قوات االحتالل س���يارات 
اإلس���عاف من الوصول إلى الش���هيد وسمح لما 
يس���مى نجمة داود الحمراء بنقله إلى جهة غير 
معلوم���ة بعد خطفه من إحدى الس���يارات التي 

حاولت إسعافه.
والش���هيد أب���و يابس أس���ير محرر من س���جون 
االحتالل ويعمل رئيس���ا لقس���م التمريض في 
الجمعي���ة العربي���ة للتأهيل في بي���ت جاال في 

محافظة بيت لحم.
وكان موق���ع "0404" العب���ري المقرب من جيش 

االحتالل، قد ذكر أن ثالثة جنود "إس���رائيليين"، 
أصيبوا أمس، بج���راح طفيفة، عقب تعرض قوة 
"إس���رائيلية" عس���كرية لعملي���ة دهس نفذها 
فلس���طيني، قرب بلدة بيت أمر ش���مالي مدينة 

الخليل.
وشارك عشرات الّشبان أمس في مسيرة حاشدة 
م���ن مدخل مخيم الدهيش���ة جن���وب بيت لحم 
ص���وب منزل منفذ عملية الده���س التي وقعت 
قرب بلدة بيت أمر ش���مال الخليل، أعرب خاللها 
المشاركون عن استنكارهم لعملية اإلعدام التي 

نفذها جنود االحتالل بحّقه.
و أّكد الّناشط اإلعالمي محمد عوض من بيت أمر 
بأّن الحادث وقع بعدما تفاجأ الشهيد بمجموعة 
من جن���ود االحتالل يقطعون الش���ارع المحاذي 
للبلدة، أثن���اء عمل جرافة عس���كرية على إغالق 
مدخل فرعي مطل على الش���ارع االلتفافي، قبل 

إطالق جنود االحتالل الّنار صوبه.

غزة/ االستقالل: 
أكد الناطق باس���م حركة الجهاد االس���المي مصعب البريم  أن استش���هاد 
الشاب الحكيم رمزي ابو يابس يؤكد على رسالة الشعب الفلسطيني المقاوم 
ويصفع دع���اة التطبيع الذين تحولوا الى خنجر مس���موم ف���ي خاصرة األمة 

والقضية الفلسطينية .
و أش���ار البريم الى أن الحصار األمني والعس���كري المفروض على شعبنا في 
الضف���ة المحتلة داخلي���ا وخارجيا يتحول الى داف���ع ملتهب يعكس غضب 
الش���عب الفلسطيني في وجه جنود العدو الصهيوني ومستوطنيه . و شدد 
على أن شعبنا مصمم على استمرار المواجهة حتى تصفية مشروع االحتالل.

جنين / االستقالل:
رزق أمس االثنين األسير سائد محمد علي صالح من بلدة كفردان غرب مدينة 

جنين بالضفة الغربية المحتلة بطفله الثاني من نطفة مهربة.
وأنجبت زوجة األس���ير صالح طفله الثاني والذي أسماه عايد في المستشفى 

العربي التخصصي في نابلس وسط بهجة من األهل واألقارب.
وكان صالح رزق بطفله األول كريم من نطفة مهربة قبل ثالثة سنوات، ليدخل 
البهجة إلى أس���رته، الس���يما وأنه اعتقل بعد فترة قصيرة من زواجه وحكم 

بالسجن 27 عاما.

غزة/ االستقالل: 
أك���دت الهيئ���ة الوطنية لمس���يرات الع���ودة 
وكس���ر الحصار خ���الل اجتماعها األس���بوعي 
الدوري لمتابعة مجريات عمل وأنش���طة  لجان 
مس���يرات الع���ودة  على ضرورة  على الحش���د 
الجماهيري لجمعة التضامن الدولي مع الشعب 
الفلسطيني  واالس���تمرار بالمسيرات والحفاظ 

على سلميتها وجماهيريتها.
و قال���ت الهيئة ف���ي بيان ص���ادر عنها امس 
االثنين أنه قد تم استعراض عمل كافة  اللجان 
المتخصصة للمخيمات، مؤك���دة بأن االجتماع 
ش���دد على ضرورة موائمة األنشطة ومخيمات 
الع���ودة لظروف فصل الش���تاء من حيث تنوع 
األنشطة سواء العش���ائرية والتراثية أو الفنية 
أو االجتماعية أو الش���بابية بمختلف المجاالت 
م���ع التركيز على إحياء الت���راث والفن  الوطني 

الفلسطيني األصيل.
من جانب آخر، وجه���ت الهيئة التحية لجهود 
المصريي���ن لمواكب���ة ورعاي���ة ملف  اإلخ���وة 

المصالح���ة الفلس���طينية واألمل ب���أن تتكلل 
هذه الجهود بالنجاح لمغادرة مربع االنقس���ام 
واالنتقال إلى رحاب الوح���دة الوطنية لنتمكن 
جميعًا م���ن مواجهة التحدي���ات التي تحدق 
بقضيتنا الوطنية، وخاصة ما يس���مي بصفقة 

القرن.
 وفي ذات السياق وقفت الهيئة أمام الترتيبات 
الت���ي ج���رى االتفاق عليه���ا في إط���ار اللجنة 
التحضيرية للمؤتم���ر الوطني لدعم المصالحة 
والذي م���ن المقرر انعقاده في أوائل الش���هر 
القادم م���ن أجل الضغط إلتمام المصالحة على 

أساس االتفاقات الوطنية الموقعة.
وم���ن جانب آخ���ر، ناقش���ت الهيئ���ة امكانية 
إطالق حمل���ة الحظر الدولي على بيع الس���الح 
لدول���ة االحتالل  بش���كل عام وض���رورة اطالق 
حملة خاصة موجهة ل���دول العالم لحثها على 
لوقف بيع االحتالل لألس���لحة العسكرية التي 
يقتل بها أطفالنا ونس���اءنا وأبناء شعبنا حيث 
تتزامن هذه الحملة مع الذكرى السنوية لليوم 

العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي 
يصادف 29 من هذا الشهر.

وق���د توجه���ت الهيئ���ة إلى جماهير ش���عبنا 
الفلس���طيني بضرورة المش���اركة في مسيرات 
الع���ودة وكس���ر الحصار في الجمع���ة القادمة 
جمعة التضامن مع الشعب الفلسطيني، لنوجه 
رس���الة ونداء لكل أحرار العال���م بالوقوف إلى 
جانب شعبنا الفلس���طيني وحقوقه المشروعة 
في وجه االحت���الل الصهيوني ال���ذي يصادر 
هذه الحقوق منذ أكثر من 70 عام من االحتالل، 
داعية الجماهير  للحضور والمشاركة بعشرات 
اآلالف ف���ي الجمع���ة القادم���ة  للتأكيد  على 
رس���التنا في هذا اليوم للضغط على االحتالل 
م���ن أجل التس���ليم بحقوقنا الوطني���ة الثابتة 

والمشروعة.
كم���ا أكدت الهيئة على اس���تمرار مس���ير أت 
العودة وكس���ر الحصار بما في ذلك  المسيرات 
البحري���ة األس���بوعية في موقع هربيا  ش���مال 

قطاع غزة .حتى تحقيق األهداف المعلنة.

المسير على الشاطئ الشمالي لقطاع غزة.
وأش���ار مراسلنا الى أن الشبان أشعلوا اإلطارات إلسناد المسير البحري السابع 

عشر على الحدود البحرية شمال قطاع غزة.
وكان���ت هيئة الحراك الوطني لكس���ر الحصار أعلنت األحد انطالق المس���ير 
البحري المذكور للمطالبة برفع الحصار اإلس���رائيلي وإنهاء معاناة المواطنين 

في القطاع.
وذكرت أن الحراك البحري سيحمل عنوان "حقنا في بحرنا".

وفي الس���ياق، أصيب مساء امس ش���اب برصاص االحتالل اإلسرائيلي شرق 
مخيم البريج وسط القطاع.

وأفاد مراسلنا بإصابة الشاب  محمد الهرباوي١٩ عاًما من سكان بلدة المغراقة 
برصاص االحتالل بالقدم، شرق مخيم البريج.

ويطلق جنود االحتالل بش���كل شبه يومي نيران أسلحتهم صوب المواطنين 
والمزارعين القاطنين في المناطق الشرقية على امتداد القطاع.

وأطلقت هيئة الحراك الوطني قبل نحو ثالثة أش���هر عدة رحالت بحرية نحو 
العالم الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في محاولٍة لكسر الحصار البحري، 
إال أن االحتالل يقمع المش���اركين فيها، ويعمل على إفش���الها واعتقال من 
على متنها. ومنذ 30 مارس الماضي ينّظم المواطنون مظاهرات س���لمية في 

مخيمات العودة شرق غزة للمطالبة بثبيت حق العودة وكسر الحصار.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
بالقراءة  االثنين  اإلس���رائيلي  الكنيست  صادقت 
األول���ى على قان���ون منع تقليص فترات س���جن 

األسرى ممن أدينوا بتهم متعلقة بالقتل.
ووف���ق القانون، فإن���ه يحظر اإلفراج عن األس���رى 
بثلث���ي المدة "الش���ليش" لألس���رى الذين أدينوا 

بتهم متعلقة بالقتل أو محاولة القتل أو التخطيط 
والتآمر للقتل.

ونق���ل اإلعالم العب���ري عن مق���دم القانون عضو 
الكنيس���ت عن حزب "إس���رائيل بيتن���ا" عوديد 
فورير، إنه سيس���عى ألن يش���مل القان���ون أيًضا 
فلس���طينيين لم يتم إدانته���م بتهم تؤدي في 

النهاية إلى القتل.
وكان الكنيس���ت اإلس���رائيلي قد ص���ادق مطلع 
الشهر الجاري بالقراءتين الثانية والنهائية على 
مش���روع تعديل قانون مضاعفة تخفيض فترات 
االعتق���ال "منهلي كفول"، ش���ريطة أال يش���مل 

األسرى األمنيين الفلسطينيين.

الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة في
 جمعة التضامن مع الشعب الفلسطيني

�صهيد  و�إ�صابة  ..
�إ�صابات بقمع  ..

الجهاد: استشهاد  
الشاب أبو يابس 

يصفع دعاة التطبيع 

األسير صالح من جنين 
يرزق بطفله بنطفة مهربة

اللد/ االستقالل: 
اعتقلت  قوات االحتالل الصهيوني مساء امس 
االثني���ن، 10 مواطنين خالل مش���اركتهم في 
وقفة احتجاجية على سياس���ة هدم البيوت في 
مدينة الل���د، داخل األراضي المحتل���ة منذ عام 

.1948
وأغلق عش���رات المتظاهرين الشارع، غضبا على 
سياسة الهدم، وخاصة بعد هدم االحتالل بيت 

آل ش���عبان األس���بوع الماضي، الذي كان يؤوي 
ثالث عائالت، وفق عرب 48.

وذكر شهود عيان أن قوات االحتالل اعتقلت 10 
من المشاركين واقتادتهم لمقراتها.

وقال أش���رف زبارقة، وهو أحد المش���اركين في 
المظاهرة: إن "الش���رطة اإلس���رائيلية استفزت 
المتظاهرين بحش���د قوات كبيرة من الوحدات 

الخاصة".

وأضاف زبارق���ة: "كانت تظاهرة س���لمية حتى 
احتش���دت الش���رطة بق���وات كبيرة ل���م نر لها 
تفسيرا غير أنه اس���تفزاز لنا ولمشاعرنا وكأننا 

هنا أتينا للتخريب والهدم".
وهدمت جراف���ات بلدية اللد، الخميس الماضي، 
وبحماية من ق���وات االحتالل، منزال يعود لعائلة 
شعبان في المدينة، بذريعة البناء غير المرخص، 

رغم استصدار أمر بوقف تنفيذ الهدم. 

غزة/ االستقالل: 
أكد الناطق باس���م حركة )فتح(، عاطف أبو سيف، أن وفد حركته الذي تواجد 

في مصر منذ األحد، غادر القاهرة متوجًها إلى رام الله.
وأش���ار خالل تصريح له ام���س، أن وفد حركته اس���تمع للمصريين وتناقش 
معه���م ح���ول تصورات حرك���ة حماس لتطبي���ق المصالح���ة، وفيما يتعلق 

بالملفات التي ناقشها المصريين مع وفد حماس.
وقال: "عاد وفدنا للتش���اور مع القيادة الفلس���طينية والرئيس محمود عباس 
فيما يتعلق بموقف حركة حماس الذي قدم للمصريين"، الفًتا إلى أن موقف 

حركته واضح بضرورة إنهاء االنقسام عبر اتفاق 2017.

الكنيست يصادق على منع تقليص فترات اعتقال األسرى

االحتالل يفرق بالقوة مسيرة باللد ويعتقل 11 فلسطينيًا 

فتح: مصر عرضت علينا 
رؤية حماس للمصالحة
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لندن/ االستقالل: 
سحبت الش���رطة األلمانية مؤخرا رخصة قيادة فتى بعد 49 دقيقة فقط من 

حصوله عليها، بسبب تجاوزه للحد األقصى للسرعة.
ووفقا لبيان الشرطة األلمانية، تم رصد الفتى )18 سنة( أثناء القيادة بسرعة 
95 كم في الساعة، على طريق تبلغ السرعة القصوى عليه 50 كم في الساعة 

بمدينة "هيمر".
وتعتقد الش���رطة أن قيادته بتلك الس���رعة كان في محاول���ة منه للتباهي 
بقدراته أمام 4 من أصدقائه كانوا معه في الس���يارة، أثناء عودته من اختبار 

القيادة.
الش���رطة أوقفت الفتى رس���ميا عن القيادة ل� 4 أس���ابيع، مع فرض 
غرام���ة قيمتها 200 ي���ورو، وإضافة نقاط س���وداء إلى رخصته بعد 
استرجاعها، عالوة على مد فترة تصنيفه كسائق جديد من سنتين 

إلى 4 سنوات.
وعلقت الشرطة على هذه الحادثة الفريدة بكتابة "بعض األشياء تدوم لألبد، 

وبعضها ال يدوم حتى لساعة واحدة"، وفقا لما أوردته صحيفة "ميرور". 

فقــد رخصــة قيادتــه 
بعــد 49 دقيقــة

 مــن حصولــه عليهـا!

تشيناي/ االستقالل: 
دخل رجل مريض المشفى إلجراء عملية قلبية طارئة، 
وتوفي بعد مضي ساعات فقط، لكن نتيجة لسقوطه 

عن سريره في غرفة العناية المشددة. 
وعل���ى ضوء الحادث���ة، رفعت عائل���ة المتوفى دعوى 
قضائية عل���ى إدارة المستش���فى، الواقع في مدينة 
تش���يناي الهندية، محّملة الطاقم الطبي مس���ؤولية 

موت الرجل المريض.
وفس���رت العائلة اتهامها بعدم سماح الطاقم الطبي 
للعائل���ة بالدخول إلى غرفة العناية المش���ددة، حيث 
"كان م���ن الممكن إنقاذ الرجل لو كان أحدهم موجودا 

فيها".

هذا وأشارت التحقيقات األولية إلى أن األطباء ليس 
لهم أي عالق���ة بموت الرجل، إنما تقع المس���ؤولية 
كاملة على الممرضات اللواتي يرافقن المرضى طوال 

الوقت.
وفي ردها على التحقيق، أكدت الممرضة المناوبة ليلة 
وقوع الحادثة أنها أصرت على منع الرجل من الذهاب 
إلى المرحاض خوفا على س���المته، إال أنه رفض وغادر 

السرير، ففقد توازنه وسقط على األرض ميتا.
يذكر أن الرجل كان قد أس���عف إلى المستشفى إثر 
تعرضه ألزمة قلبية مفاجئة في منزله، تسببت بضيق 
صدره وصعوبة تنفس���ه، ثم نقل إل���ى غرفة العناية 

المركزة نظرا لوضعه الصحي الحرج.

لندن/ االستقالل:
غرقت س����فينة بريطانية في بحيرة هورون عام 
1928، وظه����رت ش����ائعات بعد ذل����ك عن أنها 
ملعون����ة، بعد أن نجا ركابه����ا، واختفى حطامها 

على مدى 9 عقود.
وبعد أن ظل مصير الس����فينة لغ����زًا محيرًا على 
مدى 90 عامًا، عثر عليها مجموعة من الصيادين 
على بعد 200 قدم من جزيرة غريفيث بمقاطعة 
أونتاريو الكندية، وحمولتها الثمينة ال تزال على 

متنها.
وبدأت الس����فينة ماكازا، قبل تغيير اسمها من 
قبل المالك، ويق����ول المؤرخ البحري كريس كول 
"هن����اك خرافة قديم����ة بين البح����ارة، تقول إن 
تغيير ش����خص أو شيء ما اس����مه يتسبب في 

الحظ السيء".

وأض����اف كول "عندما نقل مالك جدد الس����فينة 
إلى بحيرة هورون م����ن بحيرة أونتاريو في أوائل 
1928، غيروا االس����م إلى ماناسو. وتحت اسمها 
الجديد، عملت الس����فينة أقل من ع����ام، قبل أن 

تغرق في سبتمبر )أيلول( من نفس العام".
وعملت السفينة 39 عامًا باالسم القديم، وحققت 
موسمًا ناجحًا بعد تغيير اسمها، لكنها ما لبثت 
أن أثبتت أن تغيير االس����م لم يكن فأاًل حس����نًا، 
وواجهت عاصفة عنيفة في الس����اعة الثانية من 

صباح 14 سبتمبر )أيلول( 1928 أغرقتها.
وال ي����زال س����بب الغ����رق مجه����واًل، وُيعتقد أنه 
الحمول����ة الزائ����دة الت����ي تضم نح����و 116 رأس 
ماش����ية، ربما جنحت إلى أحد جوانب الس����فينة، 
ما تس����بب في اختالل توازنها وغرقها، حس����ب 

"ميرور" البريطانية.

دخل المشفى إلجراء عملية في حل لغز سفينة غرقت قبل 90 عامًا
القلب.. فوقع عن السرير ومات!

أوكالهوما / االستقالل: 
تقدم����ت مدين����ة أميركي����ة بمبادرة تش����جيعية 
من أجل إقناع األش����خاص واألس����ر باالنتقال إلى 
إليها والعي����ش فيها، في ظاهرة أخذت تنتش����ر 
مؤخرا الس����تقطاب "الناس" وتعزي����ز فرص النمو 
االقتصادي، بع����د انتقال الكثيري����ن للعيش في 
الم����دن الكبي����رة التي بدأت تس����تعيد نش����اطها 

االقتصادي والرخاء.
وتتلخ����ص المب����ادرة، الت����ي تقدمت به����ا مدينة 
"تولس����ا" األميركية، بعرض مبل����غ ال يقل عن 10 
آالف دوالر لم����ن يوافق على اإلقامة فيها لمدة عام 
على األقل، وس����يحصل العاملون م����ن هؤالء على 

المال نقدا.
ويتضمن المبلغ الذي تقدمه مدينة "تولسا" بوالية 
أوكالهوما دعما لإليج����ار وإعانات مالية على مدى 
عام كامل، بحس����ب ما ذكرت صحيفة "واش����نطن 

بوست".
وتأمل المدينة من خالل هذا الحافز أن تستقطب 
الموظفين الذين يرغبون في اإلقامة والس����كن في 

المدن الرئيسية والكبيرة.
ومن����ذ األزم����ة المالي����ة الت����ي أدت إلى الكس����اد 

االقتصادي ف����ي العقد الماض����ي، أصبحت المدن 
المزده����رة اقتصادي����ا أكثر هيمنة م����ن الناحية 

االقتصادية.
ويأتي البرنامج الذي تقدمه مدينة تولس����ا برعاية 
من مؤسس����ة عائلة جورج كايس����ر، التي نش����رت 

المبادرة على موقعها على اإلنترنت.
ومنذ نشر اإلعالن على الموقع أوائل نوفمبر الجاري، 
تلقت المؤسسة 6000 طلب لالنتقال إلى المدينة.

وبحس����ب اإلحصائيات ح����ول المدينة، فإن معدل 
البطال����ة في المدين����ة ال يزيد على 3 ف����ي المائة، 
وهو معدل يقل عن متوس����ط البطالة في الواليات 

المتحدة البالغ 3.7 في المائة.
على أي حال، من أج����ل القبول في برنامج االنتقال 
إلى المدينة، يجب أال يقل عمر المتقدم للطلب عن 
18 عاما، ويعمل في مدينة تس����مح له بالعمل عن 

بعد.
أم����ا كيفية توزيع المبلغ فجاء كالتالي 2500 دوالر 
نفقات انتقال، مصروف ش����هري يبلغ 500 دوالر 
للمساعدة في تغطية نفقات اإليجار، باإلضافة إلى 
1500 دوالر بعد استكمال اإلقامة في المدينة في 

السنة األولى.

ويلينغتون / االستقالل:
قالت السلطات النيوزيلندية االثنين، إن ما يصل إلى 
145 حوًتا من نوع "الحوت الطيار" جنحت على جزيرة  
س���تيوارت النائية الواقعة على بع���د 30 كيلومترا 
جنوب ساوث آيالند في نيوزيلندا مطلع هذا األسبوع. 
ةوكان نصف الحيتان ميًتا بالفعل عندما عثر عليهم 
العاملون بإدارة حماي���ة البيئة الذين تلقوا بالًغا ليل 

السبت من حملة تخييم في المنطقة.
وق���ال مدير العمليات في إدارة الحفاظ على البيئة 
ري���ن ليبين���ز، إن ق���راًرا اتخذ بالقض���اء على باقي 
الحيتان نظًرا للحالة الس���يئة الت���ي كانت تعاني 

منها والمكان البعيد.
وأضاف ليبينز: "لألس���ف، كان���ت احتمالية نجاح 
الق���درة على إعادة الحيتان الباقي���ة للمياه مجددا 
ضعيفة ج���دا". وتابع: "على الرغم م���ن ذلك، فإن 
اتخاذ قرار مثل هذا مفج���ع". ونيوزيلندا بها أعلى 
مع���دالت من الحيتان التي تجن���ح في العالم على 

الرغم من أن السبب المحدد لها غير معروف.

االستقالل/ وكاالت
تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي، تسجياًل 
لمب���اراة كرة قدم في أحد األحياء الش���عبية في 
اليمن، يظهر حكمًا متس���لحًا بسالح ناري أثناء 

مباراة كرة قدم.
وأظهر التسجيل مجموعة شبان يمارسون لعبة 
ك���رة القدم، في حين يجري في وس���ط الملعب 
مس���لح، حيث تبين أن���ه حكم المب���اراة بعد أن 
أطلق طلقة نارًا في الهواء لتعبير عن وجود خطأ 

)فاول(.
ويبدو أن حكمًا مساعدًا نبه حكم المباراة المسلح 
إلى وجود خطأ، األمر الذي دفعه إلى إطالق طلقة 
رصاص في اله���واء إليقاف اللعب وتنفيذ ركلة 

حرة.
ولف���ت المس���تخدمون إلى أن التس���جيل يعبر 
عن الحال الذي وصل إليه اليمن، جراء اس���تمرار 
االش���تباكات والوضع الصعب الذي تعاني منه 

معظم المحافظات اليمينة.

مدينة أميركية تقدم 10 آالف
 دوالر لمن ينتقل إليها

حكم كرة قدم باليمن 
يستخدم »رشاشًا« 

بدال من الصافرة

نيوزيلندا تتخذ 
قراًرا بقتل 

عشرات الحيتان


