
ًا  مستعربون يختطفون شاّبً
بضاحية شويكة في طولكرم

طولكرم/ االستقالل: 
اختطفت وحدات خاصة إسرائيلية »مستعربون«، مساء 
امس الثالثاء، شابًا من مخيم طولكرم أثناء مروره بمركبة 
كان يس���تقلها مع وال���ده في الحي الش���رقي لضاحية 
ش���ويكة شمال طولكرم. أش���ارت مصادر محلية إلى أنه 
ولدى مرور مركبة ترجلت قوة من الوحدات الخاصة بلباس 
مدني من باص صغير لونه أسود ويحمل لوحة تسجيل 
فلسطينية واختطفوا منها الشاب محمد وفيق حسين 

واقتادوه إلى جهة مجهولة واعتدوا على والده وهشمت 
زجاج المركبة قبل أن تنس���حب من المنطقة.  وأضافت 
ان الس���يارات العسكرية اإلسرائيلية كانت تقف خلف 
الب���اص الذي يقل القوة الخاص���ة لتأمين الحماية لهم.  
وبينت المصادر أن ضاحية ش���ويكة شهدت منذ عصر 
امس تواج���دًا لجنود االحتالل ووحدات���ه الخاصة التي 
داهمت في وقت س���ابق مقبرة شويكة، وفتشتها بدقة 

في إطار البحث عن المطارد أشرف نعالوة.
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غزة/ دعاء الحطاب:
بات الكنيس���ت اإلس���رائيلي وكرًا لس���ن القوانين العنصرية الُمتطرفة، والتي تعكس حالة 

حقٍد وكراهيٍة ش���ديدة تجاه الشعب الفلسطيني عامة والحركة األسيرة خاصة، 
فف���ي كل يوم يخ���رج بقوانين جديدة تزي���د الخناق والتضييق على األس���رى 

تعويم »أسطوانة الغاز«.. يفتح
 شهية التجار ويسد نفس المواطن! 

غزة / سماح المبحوح: 
قرار هيئة البترول في وزارة المالية في قطاع غزة بتعويم أسعار أسطوانات الغاز يطلق العنان 

ألصحاب المحطات والموزعين في تحديد س���عر أس���طوانة الغاز 12 كيلو بما ال 
تتجاوز 64 ش���يكاًل، األمر الذي يأتي على حس���اب المواط���ن الذي يعاني ظروفًا 

غزة/ االستقالل: 
ثمنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار القرار 
اإليراني بتبني ش����هداء وجرحى مس����يرات العودة، مشيدة 

بوقوف الجمهورية اإلس����المية اإليرانية إلى جانب الشعب 
الفلس����طيني في نضاله وكفاح����ه العادل من 

أجل انتزاع حقوقه من االحتالل الصهيوني.

القد�س املحتلة/ اال�ستقالل:
اعتقلت قوات االحتللالل االإ�سرائيلي 
م�سللاء الثالثللاء، ثالثللة ن�سطللاء مللن 
حركللة فتللح اأثناء م�ساركتهللم بوقفة 

حمافللظ  اعتقللال  �سللد  احتجاجيللة 
القد�س املحتلة واأكرث من ٣٢ مقد�سًيا، 
يف �سارع �سالح الدين بالقد�س املحتلة. 
واأفللاد مرا�سلنللا اأن قللوات االحتللالل 

اعتدت على امل�ساركني، واعتقلت عددا 
منهم، م�سريًا اإىل اأن من املعتقلني يا�سر 

الر�سللق  وعاهللد  دروي�للس 
وحممد اأبو احلم�س.

االحتــالل يعتقــل نشطــاء مشاركيــن في وقفــة
 تضامنية بالقدس..  ومستوطنون يقتحمون األقصى

د. الهندي: »إسرائيل« باتت تحسب
 ألف حساب لغزة ويئست من إخضاعها 

ألول مرة.. االحتالل يبحث عن
 أشرف نعالوة خارج طولكرم

طهران/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين د. محمد الهندي 
»أن االحتالل اإلسرائيلي يستغل االنهيارات الكبيرة في المنطقة العربية واإلسالمية 

 المقاومة ستفشل 
َّ

لتصفية القضية الفلس���طينية«، مش���ددًا على »أن
المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت مص���ادر عبرية، أمس الثالثاء، أن جيش االحتالل »اإلس���رائيلي«، بحث عن منفذ 
عملي���ة »بركان« أش���رف نعالوة خارج نطاق منطقة طولكرم بالضف���ة المحتلة ألول مرة 
منذ تنفيذ العملية. وقال التلفزيون »اإلس���رائيلي« القناة20 ، أنه ألول مرة بحثت قوات 

غزة/ االستقالل:
أكد عض���و المكت���ب السياس���ي لحرك���ة الجهاد 
اإلسالمي د. وليد القططي على أن المدخل الطبيعي 

لتطبيق المصالحة الفلس���طينية على أرض الواقع، 
المفروضة على  هو إنه���اء العقوب���ات 
قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية، 

د. القططي: إنهاء العقوبات على غزة 
المدخل الحقيقي إلنهاء االنقسام

الهيئة الوطنية تثمن تبني إيران
 لشهداء وجرحى مسيرة العودة
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قانون منع تقليص فترات اعتقال 
األسرى.. ترجمة لعنصرية االحتالل

تحذير من خطورة الحالة الصحية 
لألسيرين الجعابيص ورداد

فصائــل بغــزة تدعــو لصيــاغة 
استراتيجية وطنية لمواجهة التطبيع

القدس المحتلة/ االستقالل:
أدان حنا عيسى، األمين العام للهيئة االسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، 
أمس الثالثاء، الحملة االس���رائيلية الشرسة ضد أبناء القدس وقياداتها، والتي تمثلت 

باعتقال العشرات منهم وعلى رأسهم محافظ القدس عدنان غيث.

هيئة مقدسية: حملة إسرائيلية 
مسعورة تستهدف شباب القدس

 هـل تنجـح
 القاهرة بحل

 لغـز »التمكني«؟
غزة/ محمد مهدي: 

اس���تمرار الجه���ود المصري���ة ف���ي 
تقري���ب وجهات النظ���ر بين حركتي 
فت���ح وحم���اس فيما يتعل���ق بملف 

المصالح���ة وإيجاد حلول 
العالقة  القضاي���ا  لكافة 

اعتقال جنود االحتالل اأحد ال�سبان              ) اأر�سيف (

03
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القدس المحتلة/ االستقالل:
اس���تولت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، أم���س الثالثاء، 
على 267 دونم���ًا من أراضي قريتي بردلة وتياس���ير في 
محافظة طوب���اس واألغوار الش���مالية، تع���ود ملكيتها 
للكنيسة الالتينية في القدس، ضمن سياسة "وضع اليد" 
التي يتخذها االحتالل حجة البت���الع المزيد من األراضي 
الفلس���طينية لتوس���يع اس���تيطانه المخالف للقوانين 
الدولية. الونددت الهيئة اإلس���المية المس���يحية لنصرة 
القدس والمقدسات في بيان لها، بمصادرة قوات االحتالل 
لمئ���ات الدونمات من األراضي الوقفية التابعة لكنيس���ة 

الالتين في منطقة األغوار ألغراض عسكرية.
واعتبرت الهيئة ق���رار مصادرة أراضي كنيس���ة الالتين 
الوقفية، وتحويلها لمعس���كر للجي���ش انتهاكًا صارخًا 
للقانون الدولي اإلنساني، الذي يحدد المبادئ التي تطبق 

خالل الحرب واالحتالل.
وأشارت إلى أن الحكومات "اإلسرائيلية" المتعاقبة تسّرع 
من وتيرة مصادرة األراضي وبناء المستوطنات عليها بشكل 
ملحوظ وتتجاهل تصرفات المستوطنين المتواصلة في 
وضع اليد على األراضي القريبة من المستوطنات، وتدعو 
المس���توطنين إلى التمادي في االس���تيالء على مزيد من 

األراضي في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين.
وأوضح���ت أن السياس���ة "اإلس���رائيلية" تج���اه مصادرة 
األراضي واالس���تيطان لم تتوقف من���ذ توقيع اتفاقيات 

اوسلو، فالمسيرة السياس���ية لم تؤد لوضع حد لمصادرة 
األراضي ووقف االس���تيطان بل على العكس تماًما قامت 
"إس���رائيل" بتكثيف سياس���ة االس���تيالء على األراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الهيئة في بيانها، أن قوات االحتالل والمستوطنين 
المتطرفي���ن ال يفوت���ون فرص���ة لالعتداء عل���ى المعالم 
واألراضي الفلس���طينية ودور العب���ادة، فخطط االحتالل 
التهويدية مستمرة بكافة األشكال واألساليب، من خالل 
إقامة المزيد من التجمعات والبؤر االس���تيطانية في كل 
أرض فلسطينية تارة، إلى االعتداء المتواصل واالنتهاك 
الصارخ لحرمة المقدسات المسيحية واإلسالمية دون أي 
احترام أو اعتبار لحرمة المساجد والكنائس تارة أخرى، وهو 
ما اعتبرته جزءًا من السياس���ة "اإلسرائيلية" القائمة على 

تهويد كل ما هو عربي إسالمي مسيحي.
وتقع األراضي المصادرة في حوض رقم 159 في المنطقة، 
وبالقرب من معس���كر سابق لقوات االحتالل، عملت مؤخًرا 
عل���ى إعادة بنائ���ه وتزويده بغرف وخدم���ات داخله وفي 

محيطه.
ويش���ّكل هذا القرار خطًرا حقيقًيا على عدد من العائالت 
الفلسطينية التي تسكن في المنطقة، حيث تخشى هذه 
العائالت أن يكون هذا القرار االحتاللي مقدمة لترحيلها 
من بيوتها تحت حجج أمنية واهية تهدف إلى السيطرة 

على مزيد من األراضي لصالح االستيطان.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذك���رت مص���ادر عبرية، أم���س الثالث���اء، أن جي���ش االحتالل 
"اإلسرائيلي"، بحث عن منفذ عملية "بركان" أشرف نعالوة خارج 
نط���اق منطقة طولك���رم بالضفة المحتلة ألول م���رة منذ تنفيذ 
العملية. وقال التلفزيون "اإلس���رائيلي" القناة20 ، أنه ألول مرة 
بحث���ت قوات االحتالل عن نعالوة خ���ارج نطاق منطقة طولكرم، 
ولكن دون جدوى. ووفقًا لمصادر  فلسطينية، قد انسحبت قوات 
االحتالل االس���رائيلي بعد أن اعتقلت ش���ابين، من بلدة ياصيد 
شمال مدينة نابلس، بعد س���اعات على اقتحامها بأعداد كبيرة 

من اآلليات والجنود وجرافة عسكرية ومحاصرة مبنى العتقادها 
بوجود منفذ عملية "بركان" داخله.

وأف���ادت مصادر محلية أن قوات االحت���الل حاصرت مبنى فارغًا، 
ونادت عبر مكبرات الصوت "أش���رف س���لم حالك" ثم اقتحمت 
المنزل ولم تجد أحدًا بداخل���ه. وتواصل قوات االحتالل وأجهزة 
أمنها، البحث عن أش���رف نعالوة من س���كان ضاحية ش���ويكة 
بطولكرم، والذي ظهر في فيديو أثناء انس���حابه من مستوطنة 
"ب���ركان"، بع���د أن نف���ذ عملية إطالق ن���ار أس���فرت عن مقتل 

مستوطنين وإصابة ثالث بجروح يوم 7  اكتوبر الماضي.

الخليل/ االستقالل:
س���ّلمت س���لطات االحتالل أمس الثالثاء، قراًرا يقضي بهدم منزل عائلة األسير خليل 
الجبارين منفذ عملية عتصيون قبل بضعة ش���هور والتي أسفرت عن مقتل مستوطن 

شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مص���ادر محلية بأن قّوة عس���كرية من جيش االحت���الل اقتحمت منزل عائلة 
الجبارين بمدينة يطا جنوب الخليل، وأخذت قياس المنزل، وسّلمت العائلة قرارًا بهدم 
المنزل في الثاني من شهر ديسمبر القادم. يشار إلى أن الجبارين جريح أصيب برصاصة 

في البطن أثناء االعتقال، ومكث فترة طويلة بالمستشفى اإلسرائيلي عقب االعتقال.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أدان حنا عيسى، األمين العام للهيئة االسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، 
أمس الثالثاء، الحملة االس���رائيلية الشرسة ضد أبناء القدس وقياداتها، والتي تمثلت 

باعتقال العشرات منهم وعلى رأسهم محافظ القدس عدنان غيث.
وأشار عيس���ى، في بيان صحفي إلى أن الحملة األخيرة وصلت إلى حد منع وزير شؤون 

القدس عدنان الحسيني من السفر، واحتجاز جواز سفره.
وأكد أن اس���تهداف المقدس���يين والتضييق عليهم باالعتقال والترهيب تارة وهدم 
البيوت تارة أخرى، جميعها لالس���تفراد بالمدينة المحتل���ة وإكمال ما تبقى في أدراج 
حكومة االحتالل من مخططات وملفات تهويدية ضد المدينة ومقدس���اتها وال سيما 
المس���جد األقصى المبارك. وحذر من خطورة األوضاع في مدينة القدس، وما تمارس���ه 
سلطات االحتالل من جبروت ضد البشر والحجر فيها، مشيًرا إلى أن دفاع الفلسطينيين 

عن أرضهم ومقدساتهم سيستمر على الرغم من جميع االجراءات واالنتهاكات.
وأوضح أن س���لطات االحت���الل ومن خالل إجراءاتها وانتهاكاته���ا األخيرة تهدف إلى 
تغيير وضع المدينة المقدسة وتكوينها السكاني وتهديد وجود المسجد األقصى، من 
خالل الحفريات التي تجريها حوله وتحته وإقامة منشآت إسرائيلية جديدة تكون نواة 

لتحرك المتطرفين اإلسرائيليين ولالنقضاض على هوية القدس العربية.

هيئة مقدسية: حملة إسرائيلية 
مسعورة تستهدف شباب القدس

االحتالل يسلم إخطارًا بهدم 
منزل األسير جبارين بيطا

الخليل/ االستقالل:
أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بهدم ثالثة مساكن وبركس 

في منطقه الخالدية جنوب شرق بلدة يطا، جنوب الخليل.
وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان شرق 
يط���ا راتب الجبور: إن ق���وات االحتالل أخطرت األش���قاء الثالثة 
محمود ومحمد وخليل عيس���ى ربعي، بهدم مساكنهم الثالثة 

وبركس ماشيتهم في منطقه الخالدية جنوب شرق يطا.

واستنكر الجبور ممارسات س���لطات االحتالل التي تهدف إلى 
االس���تيالء على أراضي المواطنين وتوس���يع رقعة االستيطان 
ف���ي بلدات وقرى وخرب جنوب الخلي���ل، من خالل إرغامهم على 
الرحيل عن أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم ويعيش���ون فيها 
منذ عش���رات الس���نين، داعيًا للتصدي لجميع هذه المحاوالت، 
واإلصرار على البناء في المناطق التي تحاول س���لطات االحتالل 

االستيالء عليها.

االحتالل يخطر بهدم 3 
مساكن وبركس في يطا

دون جدوى.. ألول مرة االحتالل يبحث 
عن أشرف نعالوة خارج طولكرم

االحتالل يستولي على 267 دونمًا من 
أوقاف كنيسة الالتين في األغوار

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد 
اإلس���المي د. وليد القططي على أن المدخل 
الفلس���طينية  المصالحة  لتطبيق  الطبيعي 
عل���ى أرض الواق���ع، ه���و إنه���اء العقوبات 
المفروض���ة على قطاع غزة من قبل الس���لطة 
الفلسطينية، موضحًا أن هذه العقوبات غير 
مسموح بها على المستوى الوطني واألخالقي 
واإلنس���اني، وأن العقوبات ال يمكن أن تكون 

طريقًا إلنهاء الخالفات الفلسطينية.
وش���دد القي���ادي القطط���ي ف���ي حديث ل� 
"فلس���طين اليوم"، "على ان���ه ال يمكن إنهاء 
أي ملف م���ن ملفات المصالح���ة دون إنهاء 
العقوبات، التي تؤثر على معنويات الشعب 
الفلس���طيني ف���ي صم���وده ف���ي مواجهة 

االحتالل، األمر الذي ال يقبله أي طرف فلسطيني 
ضد أي طرف آخر".

وأوض���ح، أن الظروف الحالية مواتية للمصالحة، 
التي تأخ���رت كثيرًا، خاصة بع���د اإلنجاز الذي 
حققته المقاومة الفلس���طينية في قطاع غزة، 
وبع���د المعاناة أله���ل غزة في ظل االنقس���ام، 

والعقوبات والتوابع السلبية لالنقسام.
وأش���ار إلى االنقس���ام ليس منطقي���ًا أن يكون 
أص���اًل، وبالتالي ليس من المنطق أن يس���تمر 
طوال هذه الس���نوات، وآن األوان له أن ينتهي، 
رغم المعوقات الداخلية والخارجية، وبالتحديد 
البع���د اإلس���رائيلي ال���ذي ل���ه ف���ي تعطيل 
المصالحة، مؤك���دًا أن العدو الصهيوني حاضر 

في كل تفاصيل المصالحة.

و أك���د د. القطط���ي، عل���ى أن حرك���ة الجه���اد 
اإلس���المي على الدوام كان���ت عنصر قوة ودفع 
إلتم���ام المصالح���ة، وه���ي كبقي���ة الفصائل 
متض���ررة من وجود االنقس���ام، وتعتقد أن هذا 
االنقس���ام يش���كل ضررًا على المشروع الوطني 

الفلسطيني والتحرير بشكل عام.
وأوض���ح، أن حركة الجهاد اإلس���المي لها رؤية 
متميزة ف���ي موض���وع المصالح���ة، باعتبار أن 
المصالح���ة يجب أن ال تتم في ملف الس���لطة 
فقط، بل تش���مل الملف الوطني كله بما فيها 
منظمة التحرير الفلس���طينية، وإع���ادة بنائها 
لكي تك���ون بيتًا لل���كل الفلس���طيني، وقائدًا 
للمش���روع الوطني الحقيقي، بحيث يتم بناؤها 
على أس���س وطنية، وضمن الثواب���ت الوطنية 

الفلسطينية.

وحول الدور المصري في التوصل لوقف 
اطالق النار خالل جولة التصعيد األخيرة، 
أكد القي���ادي القططي أن الدور المصري 
حاضر ف���ي ملف التهدئ���ة والمصالحة، 
وفي الملف الفلسطيني بشكل عام، وكان 
له دور في إيقاف التصعيد العس���كري 
األخير، خاصة أن العدو الصهيوني أدرك 
بأن المقاومة الفلسطينية تمتلك القدرة 
على رد العدوان وإيذاء العدو في جبهته 

الداخلية وفي قلب الكيان الصهيوني.
وبش���أن مس���يرات العودة ال���ذي حاول 
االحتالل اإلسرائيلي إيقافها بكل السبل 
وفش���ل، أك���د د. القططي أن مس���يرات 
العودة مس���تمرة، وت���م ضبطها بطريقة 
تحف���ظ ال���دم الفلس���طيني، وس���تبقى 
مس���تمرة حت���ى تحقي���ق أهدافه���ا، موضحًا 
أن المس���يرات ه���ي أداة م���ن أدوات المقاومة 

الشعبية السلمية الفلسطينية.
وأوض���ح أن الش���عب الفلس���طيني بقيادت���ه 
أس���لوب  أن  ارت���أت  والمدني���ة،  الفصائلي���ة 
المس���يرات الشعبية على الس���لك الزائل بين 
قط���اع غ���زة واألراض���ي المحتلة ع���ام 1948، 
هو أس���لوب مالئ���م ومناس���ب لتحقيق بعض 
األهداف الوطنية كقضي���ة العودة والالجئين 
والتأكي���د على حقنا في كل فلس���طين، وحقنا 
في إنه���اء الحصار الظالم وليس فقط تخفيفه 
بل إنهاؤه بشكل كامل، وعند تحقيق األهداف 
يمك���ن الحديث عن توقفه���ا، لكن قبل ذلك ال 

يمكن إيقافها.

الجهاد عنصر دفع وقوة لتحقيق المصالحة

د. القططي: إنهاء العقوبات على غزة المدخل الحقيقي إلنهاء االنقسام
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واعتب����ر المختصون ف����ي أحاديث منفصلة 
ل� »االس����تقالل« أن عدم إجراء لقاءا مباش����را 
يجمع وفدي حركة حماس وحركة فتح خالل 
جولة المش����اورات الجارية حاليا في القاهرة 
واالكتفاء بنقل رس����ائل غير مباش����رة بين 
الطرفين عبر الوسيط المصري يؤكد صعوبة 

انجاز المصالحة خالل المرحلة القريبة.
وكانت قناة  الميادي����ن اإلخبارية قد نقلت 
عما أس����متها "مص����ادر مطلع����ة" أن حركة 
حماس أبلغ����ت الجانب المصري بموافقتها 
وااللتزام  الجدي����دة  المصرية  الورق����ة  على 
باتف����اق 2017 ب����دال م����ن 2011 وتمكين 

الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة .
وذك����رت القناة االخباري����ة أن حركة حماس 
اش����ترطت أن يتم تش����كيل حكومة وحدة 

وطني����ة جدي����دة وانعقاد االط����ار القيادي 
المؤق����ت لمنظمة التحرير خ����الل 25 يوما ، 

وإجراء انتخابات خالل ستة أشهر.

ال جديد 
واعتبر المحلل السياس����ي حس����ن عبدو أن 
موقف حركة حماس األخير هو ذات موقفها 
السابق لم يطرأ عليه أي جديد، موضحا أن ما 
جرى ه����و إعادة صياغة موقف حماس فقط 
فيم����ا لم يطرأ أي تغيير ف����ي موقف حركة 

فتح وتعاملها مع ملف قطاع غزة.
وقال عبدو ل� االس����تقالل :" ال أعتقد أن هذه 
الجولة س����تؤدي إل����ى إح����داث أي اختراق 
في مل����ف المصالحة خاص����ة ملف تمكين 
الحكومة فيما لم تنج����ح حتى بجمع وفدي 
الحرك����ة بلق����اء مباش����ر واكتف����ت بلقاءات 

أحادية مع كل طرف على حدة ". 
 وبي����ن أن تهويل األمور عل����ى انها تغيير 
كبي����ر يمث����ل تالعب����ًا بعواط����ف الجمهور 
الفلس����طيني ال����ذي يمني نفس����ه بإتمام 
المصالحة والتخلص م����ع النتائج الكارثية 
التي ترتبت على االنقس����ام الفلس����طيني 

الداخلي.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس 
موس����ى أبو مرزوق  في تغري����دة على موقع 
تويت����ر  "حكومة الدكتور رام����ي الحمد الله 
ال تصل����ح ألن تكون هي الحكومة المعتمدة 
المصالح����ة كونها جزءًا  لتطبيق اتفاقي����ة 
أساسيًا من المشكلة بل هي التي صنعتها 
والمدخ����ل إلصالح الوضع تش����كيل حكومة 
وحدة وطنية فصائليًة قوية كما اتفقنا في 

بيروت يناير 2017 وه����ذه الحكومة تطبق 
المهام المتفق عليها في اتفاقية 2011"

خطر حقيقي
ومن جهته، أعرب أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة النجاح الوطنية د. عبد الس����تار 
قاس����م عن ع����دم تفاؤل����ه بإمكاني����ة انجاز 
المصالحة الوطنية خ����الل جولة المباحثات 

الجارية حاليا في القاهرة.
وقال قاس����م ل� االس����تقالل :" نحن نتمنى 
أن يتم انج����از المصالحة الوطنية في أقرب 
وقت؛ لما يمثله االنقسام من خطر حقيقي 
عل����ى قوة القضي����ة الفلس����طينية ، بيد أن 
الوقائ����ع تدعو للحذر الش����ديد في التفاؤل 
بقرب اتمام المصالحة في ظل الظروف التي 

تشهدها الحلبة السياسية".

وبين أن القضية األخطر في ملف المصالحة 
التي تقف عندها كل الجهود وتحاط بهالة 
من الغم����وض باإلضافة إل����ى ملف تمكين 
الحكومة هو س����الح المقاومة ، مضيفا :" لم 
يتم عرض بنود الورق����ة المصرية ولكن إن 
كانت المصالحة س����تتم على حساب سالح 
المقاومة فالش����عب الفلس����طيني في غنى 

عنها ".
وأض����اف :" حرك����ة فت����ح ال تمل����ك قرارها 
السياسي وستلتزم بما تمليه عليها اإلدارة 
األمريكية وإسرائيل للحفاظ على وجودها ، 
وهو ما يعني أن المصالحة س����تتم فقط إن 
لبت ش����روط اإلدارة األمريكية والصهيونية 
وأطاحت بس����الح المقاومة الفلسطينية في 

قطاع غزة ".

طهران/ االستقالل: 
أك����د عض����و المكتب السياس����ي لحرك����ة الجهاد 
اإلس����المي في فلس����طين د. محم����د الهندي »أن 
االحتالل اإلس����رائيلي يستغل االنهيارات الكبيرة 
في المنطقة العربية واإلسالمية لتصفية القضية 
 المقاومة ستفشل 

َّ
الفلسطينية«، مشددًا على »أن

المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية«.
وأوضح د. الهندي خالل مؤتمر الوحدة االسالمية 
- الق���دس محور األمة ال���ذي أقيم في طهران أن 
فلس���طين تتعرض ألخطر مخط���ط لتصفيتها، 
وال���ذي اتضح���ت معالم���ه من خ���الل تصفية 
القدس، ومل���ف الالجئي���ن، واألرض في الضفة 
والقدس المحتل���ة، الفتا الى أن المرحلة الصعبة 
التي تعيش���ها القضية الفلسطينية تحتاج إلى 

إجراءات عملية أكثر من حاجاتها إلى شعارات.
وأش���ار د. الهندي إل���ى أن صفقة الق���رن باتت 
تطب���ق على األرض وليس بحاج���ة إلى إعالن من 
 الصفقة تنفذ 

َّ
قبل اإلدارة االمريكية، مضيفا » أن

من خ���الل االعتراف األمريك���ي بالقدس عاصمة 
لالحتالل اإلس���رائيلي، إضاف���ة لتصفية قضية 
وملف الالجئين في الش���تات في كٍل من سوريا 
واألردن ولبن���ان، إذ إن مل���ف اللج���وء في األردن 
تعرض لإلذابة م���ن خالل تفكيك التجمع الكبير 
لالجئين من خ���الل التجنيس، وفي س���وريا تم 

تدمير مخيم اليرموك الذي يمثل رمزًا للجوء في 
الش���تات، وفي لبنان يواج���ه الالجئون تضييقًا 
كبيرًا األمر الذي يمهد لتفكيك هذه التجمعات 
الفلس���طينية القريبة من فلسطين، والتي كانت 

تشكل عامل خطر وقلق لالحتالل اإلسرائيلي.
أما على صعيد تهويد ومصادرة األراضي، أشار د. 
 اإلس���رائيليين صادروا ما نسبته 

َّ
الهندي إلى أن

%60 من أراضي الضفة المحتلة منذ المفاوضات 
الفلس���طينية - اإلس���رائيلية التي قادها فريق 

أوس���لو، إضافة لتس���ارع وتيرة تهوي���د مدينة 
 المقاومة قادرة على 

َّ
القدس المحتلة، الفتًا إلى أن

التصدي للمخططات التصفوية.
 مهمة المقاومة وش���عبنا الفلسطيني 

َّ
وأوضح أن

ه���ي اإلبق���اء على حالة االش���تباك مس���تمر مع 
العدو اإلس���رائيلي، في كل األح���وال وعلى مدار 
الوق���ت، قائاًل »على الرغم من إمكانيات المقاومة 
المح���دودة والمتواضع���ة مقارن���ة بالترس���انة 
العسكرية اإلسرائيلية، إال أننا مطمئنون لإلرادة 

الت���ي يتحلى بها أبناء الش���عب الفلس���طيني، 
إضافة إلى انتماء هذا الش���عب إل���ى أمة عريقة 

وممتدة وقادرة على تغيير الواقع«.
وأضاف: مس���تمرون ف���ي أداء واجبنا في مقاومة 
االحتالل اإلسرائيلي، س���واء وقف معنا اآلخرون 
أو تآمروا علينا سنس���تمر في هذه الطريق وعلى 
ه���ذا النهج، متابع���ًا »نحن ال نداف���ع عن أرضنا 
فقط ومس���تقبل أبنائنا بل نداف���ع عن عقيدتنا 
ومقدس���ات األم���ة في فلس���طين والمس���لمين 

جميعًا«.
وعن جولة القتال األخيرة مع االحتالل، أش���ار إلى 
 االحت���الل اإلس���رائيلي توهم أن���ه قادر على 

َّ
أن

اس���تعادة الردع تجاه الشعب الفلسطيني، لكن 
المقاومة وصمود ش���عبنا قل���ب المعادلة لتردع 
غزة إس���رائيل م���ن خالل قصف المس���توطنات 

اإلسرائيلية المحاذية للقطاع.
وذكر الهندي أن إس���رائيل أيقن���ت أنها ليس 
باس���تطاعتها إخضاع قطاع غزة ب���أي طريقة ال 
بالحص���ار وال من خ���الل الهجمات العس���كرية 
العدوانية،  مش���ددًا على أن »إس���رائيل » باتت 
تحس���ب ألف حس���اب لغزة، ويئست من محاولة 

إخضاعها.
بالش���كر والتحي���ة للجمهورية  وتوجه الهندي 
اإلس���المية لدعمه���ا المتواص���ل للمقاومة في 

المقاومة خط الدفاع األول عن األمة

د. الهندي: »إسرائيل« باتت تحسب ألف حساب لغزة ويئست من إخضاعها 

 هـل تنجـح القاهرة 
بحل لغـز »التمكين«؟

غزة/ حممد مهدي: 
ا�صتمرار اجلهود امل�صرية يف تقريب وجهات النظر بني حركتي فتح وحما�س 

فيما يتعلق مبلف امل�صاحلة واإيجاد حلول لكافة الق�صايا العالقة بني الطرفني، 
فهل تنجح القاهرة يف اإزالة كافة االألغام اأمام امل�صاحلة؟، وهل متتلك حلواًل 

�صحرية لعقبة متكني احلكومة يف قطاع غزة؟ بعد اأن �صاهم هذا امللف يف اإجناح 
اأي جهود لتنفيذ اتفاق امل�صاحلة على اأر�س الواقع. يف املقابل ا�صتبعد خرباء 
وحمللون اأن تنجح اجلهود امل�صرية املبذولة حاليا خالل لقاءات القاهرة مع 

وفدي حما�س وفتح يف اجناز امل�صاحلة وتقريب وجهات النظر فيما يتعلق مبلف 
متكني احلكومة الذي ظل طويال عائقًا لتطبيق بنود امل�صاحلة، معتربين اأن 

الت�صريبات والت�صريحات التي تنطلق من طريف االنق�صام تفتقد م�صمونًا قويًا 
يوؤ�ص�س ملرحلة ردم االنق�صام .

 د. حممد الهندي
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  دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية

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

    إعالن وراثة صادر عن
 محكمة بني سهيال الشرعية

تقدم لمحكمة بني س���هيال مضبط���ة موقعة من مختار عائلة ش���اهين 
مؤرخة في: 2018/11/26 تتضمن ان : محمد بن حسين بن محمد عصفور 
من عبس���ان الجديدة وسكانها قد توفي إلى رحمته  تعالى سنة 1970م 
وانحص���ر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته س���ليمة بنت عرس���ان بن 
س���ليم البريم وفي اوالده منها وهم حسين ومريم وحامدة فقط وال وارث 
للمتوفى المذكور س���وى من ذكر وليس له وصي���ة واجبة او اختيارية وال 
اوالد كب���ار توفوا حال حياته وتركوا ورث���ة فمن له حق االعتراض مراجعة 
محكمة بني س���هيال الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن وحرر في يوم الثالثاء 19 ربيع األول 1440 ه�� وفق 2018/11/27م

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

إعالن صادر عن جمعية القانونية 
للدفاع عن حقوق اإلعالمين 

يعلن مجل���س إدارة جمعية القانونية للدفاع ع���ن حقوق اإلعالمين عن عقد 
االجتماع العادي للجمعية العمومية للعام)2018( وذلك يوم االثنين الموافق 
10-12-2018 الساعة 11:30 في مقر الجمعية الكائن في غزة – الميناء – برج 
الغف���ري – الطاب���ق االول  وذلك النتخاب مجل���س إدارة جديد للجمعية بعد 

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

من تاريخ 2018/11/28 إلى تاريخ 2018/12/4
2- فتح باب الترش���يح لعضوية مجل���س اإلدارة وذلك من تاريخ 2018/12/5 

إلى تاريخ 2018/12/6
3- فت���ح باب االنس���حاب والطع���ون واالعت���راض لعضوية مجل���س اإلدارة 

والجمعية العمومية وذلك من تاريخ 2018/12/8 حتى تاريخ 2018/12/9 
4- تباش���ر اللجن���ة االنتخابي���ة مهامها م���ن تاري���خ 2018/12/8 إلى تاريخ 
2018/12/9 في مقر الجمعية المذكور أعاله من الساعة 8:30 حتى الساعة 2

التواصل على جوال رقم : 0599061202

ومع فائق الحرتام والتقدير
جمل�س اإدارة اجلمعية

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ 
إعالن بيع بالمزاد العلني في 

القضية رقم 2017/6552
نعل���ن للعموم أنه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غزة  بضاعة وهي عبارة عن )أحذية نس���ائية( المملوكة للمنفذ ضده 
/ عبد الله س���مير صالح البنا )محل أح���الم البنات( . فعلى من يرغب 
بالدخ���ول بالمزاد عليه الحضور إلى دائ���رة تنفيذ محكمة بداية غزة 
في أوقات الدوام الرس���مي لتسجيل اس���مه بعد دفع قيمة التأمين 
بواقع %10 من قيمة التخمين وأن الرس���وم والداللة واالنتقال على 
نفقة المش���تري، علمًا بأن المزاد س���ينعقد الساعة الثانية عشر من 

يوم األربعاء 2018/12/12.

ماأمورتنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ.وائل نبهان

ونقل اإلعالم العبري عن مقدم القانون عضو 
الكنيست عن حزب "إسرائيل بيتنا" عوديد 
فورير، إنه سيس����عى ألن يش����مل القانون 
أيًضا فلسطينيين لم يتم إدانتهم بتهم 

تؤدي في النهاية إلى القتل.
وكان الكنيس����ت اإلس����رائيلي ق����د صادق 
مطلع الش����هر الج����اري بالقراءتين الثانية 
والنهائي����ة على مش����روع تعدي����ل قانون 
مضاعفة تخفيض فترات االعتقال "منهلي 
كفول"، شريطة أال يشمل األسرى األمنيين 

الفلسطينيين.

قرار جائر
وي����رى رئي����س هيئ����ة ش����ؤون األس����رى 
والمحررين قدري أبو بكر، إقرار الكنيس����ت 
اإلس����رائيلي قانون����ًا يمنع اإلف����راج المبكر 
)ثلثي المدة( عن األس����رى الفلسطينيين، 
قرارًا جائرًا تعس����فيًا، يعك����س حالة حقد 
وكراهية اتجاه الش����عب الفلسطيني عامة 
والحركة األس����يرة خاصة، كما ُيوضح حالة 
ارتباك وتخبط باتت تحكم عمل الكنيست 

و الحكومة اإلسرائيلية.   
وقال أبو بكر خالل حديثة ل�"االس����تقالل": 
"إن الكنيست اإلس����رائيلي بات وكًرا لسن 
القواني����ن العنصري����ة المتطرف����ة، والتي 
تفوح رائحتها بالحقد والكراهية تجاه كل 
من يحم����ل الهوية الفلس����طينية وخاصة 

األسرى". 
الس����جون  مصلح����ة  إدارة  أن  وأوض����ح 
اإلس����رائيلية قبل سنوات كانت ُتعاني من 
اكتظاظ حاد بالس����جون، فق����ررت تخفيف 
أحكام األسرى المدنيين الذين ال تزيد فترة 
اعتقالهم عن 5س����نوات، بحيث ال يش����مل 
األحكام  وأصح����اب  العس����كريين  الق����رار 

العالية، وذلك للخروج من أزمتها. 
وبين أن قرار الكنيست بمنع االفراج الُمبكر 
عن األسرى، يأتي في اطار الحمالت الشرسة 
التي تشنها الحكومة اليمينية اإلسرائيلية 
الُمتطرف����ة ضد األس����رى الفلس����طينيين، 
إرادتهم  الضغ����ط عليهم وكس����ر  لزيادة 
الصلب����ة واإلمعان بتعذيبه����م, األمر الذي 
يزيد من رصيدهم بالش����ارع اإلس����رائيلي 

الذي يستبيح الدم الفلسطيني. 
وطالب أبو بكر مؤسس����ات حقوق االنسان 
اتج����اه  بالوق����وف  الدول����ي  والُمجتم����ع 

مسئولياتها بحماية االسرى الفلسطينيين 
في الس����جون اإلس����رائيلية، والضغط على 
االحتالل من أجل إيقاف قراراته واجراءاته 
االس����رى،  بح����ق  والتعس����فية  الجائ����رة 
مش����ددا على ضرورة أن تقوم مؤسس����ات 
االس����رى المحلية والمؤسس����ات اإلعالمية 
الفلس����طينية بفضح جرائم االحتالل دوليًا 

وعالميًا. 

ترجمة لعن�سرية الحتالل
وبدورة أك����د الناطق اإلعالمي باس����م مركز 
أسرى فلس����طين للدراسات رياض األشقر، 

أن قرار الكنيس����ت بمنع االفراج الُمبكر عن 
واضحة  ترجمة  الفلس����طينيين،  االس����رى 
لعنصري����ة االحتالل واجرام����ه وحقده على 
األس����رى، منوهًا إلى أن األس����رى باتوا مادة 
دس����مة للتروي����ج االنتخابي ل����دى حكومة 

االحتالل. 
وقال األش���قر ل�"االستقالل":" إن لم يتراجع 
االحتالل عن قرار تخفيض أحكام االس���رى 
ليس جديدًا عليه، فهو ُيحاول جاهدًا زيادة 
الضغط والتضييق على االس���رى وتحويل 
حياته���م إل���ى جحي���م داخل الس���جون، 

وحرمانه���م م���ن حقوقهم الت���ي كفلتها 
القواني���ن الدولية واتفاقيتا جنيف الثالثة 
والرابعة، من خالل سن القوانين التعسفية 
ضدهم، والُمصادقة عليها من أعلى سلطة 

تشريعية لديهم "الكنيست"".  
وأوضح أن قانون "ثلث���ي المدة" كان ُيفيد 
االس���رى في سجون االحتالل كثيرًا ، خاصة 
أصحاب االح���كام العالية عل���ى اعتبار أنه 
كلما زادت مدة االعتق���ال زادت عدد األيام 
واالس���ابيع الت���ي ُتخصم م���ن رصيدهم، 
مش���ددًا عل���ى أن االس���رى ل���ن يكترث���وا 
لُحرمانهم من هذا الحق وسيصمدون أمامه 
كباق���ي القرارات الجائ���رة بحقهم، كونهم 
يدرك���ون جيدًا أن االحتالل يس���عي دائما 

لكسر عزيمتهم وارادتهم.  
وتوقع أن تشهد الحركة االسيرة مزيدًا من 
التشدد والضغط من قبل حكومة االحتالل، 
في ظل استمرار تحريض الحكومة اليمينية 
المتطرفة و اس���تخدامهم األس���رى كمادة 
دس���مة للترويج االنتخابي لهم، خاصًة بعد 
اللجنة التي عينها وزير الحرب اإلسرائيلي 

قبل عدة شهور لدراسة أوضاع االسرى. 
وبي���ن أن اللجنة بدأت مؤخ���رًا بإصدار عدة 
أوام���ر لتضيق على األس���رى، م���ن بينها " 
تركي���ب كامي���رات المراقبة داخل س���جن 
هشارون قبل إفراغه من األسيرات، وحرمان 
أس���رى حماس من الزيارة، كذلك ُمناقش���ة 
قان���ون إعدام األس���رى وعدم الس���ماح ألي 
حكوم���ة باإلفراج عنهم بصفق���ات تبادل"، 
مش���يرًا إلى أن جمي���ع تلك الق���رارات تم 
دراس���تها من قبل الكنيس���ت اإلسرائيلي 
حيث صادق على بعضه���ا ومازال البعض 

بانتظار المصادقة".  

الكنيست صادق عليه بالقراءة األولى 

قانون منع تقليص فترات اعتقال األسرى.. ترجمة لعنصرية االحتالل
غزة/ دعاء احلطاب:

بات الكني�ست الإ�سرائيلي وكرًا ل�سن القوانني العن�سرية 
املُتطرف��ة، والتي تعك�س حالة حق��د وكراهية �سديدة 
جت��اه ال�سع��ب الفل�سطين��ي عام��ة واحلرك��ة الأ�س��رة 
خا�س��ًة، فف��ي كل ي��وم يخ��رج بقوان��ني جدي��دة تزيد 

اخلن��اق والت�سييق عل��ى الأ�س��رى الفل�سطينيني داخل 
�سج��ون الحت��الل، والت��ي كان اآخره��ا قان��ون " من��ع 
تقلي���س فرتات �سجن الأ�سرى ممن اأدينوا بتهم متعلقة 
بالقت��ل"، يف حماول��ة لك�سب ال��راأي الع��ام الإ�سرائيلي 
ل�سف��ه.  و�سادق الكني�س��ت الإ�سرائيلي الثنني املا�سي 

بالق��راءة الأوىل عل��ى قان��ون من��ع تقلي���س ف��رتات 
�سجن الأ�سرى مم��ن اأدينوا بتهم متعلقة بالقتل. ووفق 
القان��ون، فاإنه يحظر الإفراج ع��ن الأ�سرى بثلثي املدة 
"ال�سلي�س" لالأ�سرى الذين اأدينوا بتهم متعلقة بالقتل 

اأو حماولة القتل اأو التخطيط والتاآمر للقتل.

األربعاء 20 ربيع األول 1440 هــ 28 نوفمبر 2018 م

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة املوقرة
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في الطلب المدني رقم 1022/ 2018 في 
الدعوى المدنية رقم 352/ 2018

المستدعية / آمنة رشاد مصطفى أبو صافي من غزة شارع المخابرات 
وتحمل هوية رق���م 900251208. وكالؤه المحام���ون / محمد عادل 
بسيس���و وحلمي وليد الحايك وتامر فتحي األشرم ومحمد ماجد لولو 

– من غزة دوار أنصار شارع القدس مقابل عمارة األوقاف
المس���تدعى ضدهم /-1 رنا رشاد مصطفى أبو صافي- من تل الزعتر 
مقابل مستش���فى العودة -2صابرين رشاد مصطفى أبو صافي- من 
جباليا ش���رق دوار زمو مقابل مصنع الصفدي للطحينية -3س���امية 
رش���اد مصطفى أبو صافي- من جباليا ش���رق دوار زمو مقابل مصنع 

الصفدي للطحينية
في الطلب رقم 1022/ 2018

في الدعوى المدنية رقم 352/ 2018
إلى المس���تدعى ضده المذكور أعاله بما أن المس���تدعية المذكورة 
أع���اله قد أقامت علي���ك الدعوى المدنية رق���م 352 / 2018 ونوعها 
)تقس���يم أموال مش���تركة غير منقولة( فليكن بعلمك أنه قد تحدد 
لنظر الدعوى المذكورة جلس���ة ي���وم الثالثاء المواف���ق 2019/1/2، 
لذلك يقتضي منكم الحضور أو أن تودعوا ردكم الجوابي على الئحة 
الدعوى خالل خمس���ة عش���ر يوماً من تاريخ النش���ر، وليكن بعلمكم 
أنه بتخلفكم عن إيداع ردكم الجوابي خالل الميعاد القانون س���يتم 

السير في الدعوى بحقكم حضوريًا. غزة في 2018/11/27م

رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة / اأ. رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

إعالن وراثة صادر عن
 محكمة خانيونس الشرعية

لقد تقدمت له���ذه المحكمة مضبطة وراثة موقع���ة من مختار عائلة 
المقادمة -  بيت دراس بخانيونس بتاريخ 2018/11/26م ، تتضمن أن 
المرحوم حسن حسين سلمان المقادمة من بيت دراس قد انتقل إلى 
رحمة الله تعالى بتاري���خ 1981/11/24م في خانيونس وانحصر ارثه 
الش���رعي واالنتقالي في زوجته األولى آمنة عبد الحميد المقادمة وفي 
بناته منها وهن زريقة وصبحية وفي زوجته الثانية عائش���ة حس���ن 
أحمد أبو شمالة المش���هورة المقادمة وفي أوالده المتولدين له منها 
وهم يوسف وأحمد وحس���ين وحيدر وعلي وعبد الحميد وصالح وعبد 
الله ونجاح وش���فا وصابرين فقط وال وارث للمتوفى المذكور سوى من 
ذكر وليس له وصية واجبة أو اختيارية وليس له أوالد كبار توفوا حال 
حياته وتركوا ورثة سوى من ذكر وألجل إعطاء الورثة المذكورين حجة 
وراثة تبين نصيب كل وراث شرعًا وانتقااًل، فمن له حق االعتراض على 
هذه المضبطة مراجعة محكمة خانيونس الش���رعية خالل سبعة أيام 

من تاريخ هذا اإلعالن. وحرر في 2018/11/27م.

قا�سي خانيون�س ال�سرعي
حممود خليل احلليمي

دولة فل�سطني
  املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح رفح
 في القضية الحقوقية رقم 2011/12 

في الطلب 627 / 2018 صلح رفح
المدعي / ياسر زيادعبد الحافظ الدربي     من رفح

 وكيله المحامي / عزي الدين عبد العال 
المدعى عليه / ابراهيم عبد الله ابراهيم الس���وق باألصالة عن نفس���ه 
وباالضاف���ة لباقي ورثة وتركة والده المرحوم عبد الله ابراهيم الس���وق 
من غزة – الشاطئ – بالقرب من عيادة الوكالة – ومجهول االقامة حاليا 

نوع الدعوى / حقوق
 قيمة الدعوى / 32000 شيكل

مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
في القضية الحقوقية رقم 2011/12

إلى المدعى عليه المذكور بعاليه بما ان المدعي قد اقام عليك دعوى حقوق استنادا 
إل���ى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفقة لكم نس���خة منها وم���ن مرفقاتها لدى قلم 
المحكمة لذلك يقتضى عليك الحضور إلى هذه المحكمة خالل عشرة ايام من تاريخ 
تبليغ���ك هذه المذكرة كما يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل 
خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك ه���ذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس���ة 
االثني���ن 2018/12/23 لنظر الدعوى ويكون معلوما لدي���ك انك اذا تخلفت عن ذلك 

يجوز للمستدعي ان يسير في دعواه حسب االصول . تحريرا في 2018/11/18م

 رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح 
اأ . حممود ح�سني املزين

غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسس����ة مهجة القدس للش����هداء 
واألسرى أمس، أن األسيرات الفلسطينيات 
في س����جن الدامون ما زل����ن يعانين أوضاعًا 
س����يئة نتيج����ة الممارس����ات التعس����فية 
والس����جانين في  الس����جن  إدارة  وتدخالت 
شؤون حياتهن وعدم تجاوبها مع مطالبهن 

العادلة.
وأوضح����ت األس����يرات في رس����الة وصلت 
مهجة القدس نسخة عنها، أن إدارة السجن 
ال تتجاوب معهن ف����ي الكثير من القضايا 
والمطالب، وأولها وجود أماكن االس����تحمام 
خ����ارج الغ����رف وه����ذا موضوع ه����ام ألنه 
يتعارض مع خصوصية األس����يرات، ووقت 
االس����تحمام هو على حس����اب الفورة، ومنذ 

وصول أسيرات سجن هشارون إلى الدامون 
وممثلة األس����يرات تناقش مع إدارة السجن 

الموضوع وحتى اآلن ال جواب منهم.
وثاني هذه القضايا كما أفادت األس����يرات 
في رس����التهن، هو موضوع الفورة والساحة 
حي����ث يجري تقس����يم الفورة بي����ن الغرف 
بش����كل منفصل، واإلدارة هي من تقس����م 
وتق����رر من يخرج، فالقس����م األول يخرج من 
الواح����دة حتى الثالثة والقس����م الثاني من 
الثالثة والنصف حتى الخامس����ة والنصف 
وأن هذا وضع صعب جدًا وفي غالب االحيان 
يتم اقتطاع عش����ر دقائق وأحيانًا ربع ساعة 

ويصل االقتطاع إلى ساعة كاملة.
وأكدت األسيرات اللواتي تم نقلهن مؤخرًا 
من سجن هشارون إلى الدامون في الرسالة، 

أن إدارة الس����جن حتى اآلن ما زالت ترفض 
المتمثلة  الش����خصية  أغراضهن  إعطاءهن 
بالصور والكتب واألوراق المكتوبة والرسائل، 
مش����يرات إلى أن هناك اس����تهدافًا واضحًا 
لألس����يرات المنقوالت من هش����ارون، وأنه 
من الواضح بأن نقلهن إلى س����جن الدامون 
هو نقل تعسفي ويهدف لعقابهن بسبب 
الخطوة التي قمن بها في س����جن هشارون 
ض����د الكامي����رات وهو ع����دم خروجهن إلى 

الفورة حتى إزالة كاميرات المراقبة.
وأضافت األس����يرات ف����ي رس����التهن ، أن 
موضوع صالحية الممثلة في تنقيل البنات 
بين الغرف قد أبلغتهم إدارة الس����جن أنه 
يحت����اج ليس فقط لموافقة الس����جن وإنما 
موافقة ما يس����مى )المح����وز(، معتبرات أن 

هذا األمر يعني ع����دم وجود صالحية لهن 
ف����ي أمورهن الداخلية كما كان في س����جن 

هشارون.
فيها  المتواج����دات  الغ����رف  وبخص����وص 
األس����يرات فقد أوضحن أن غالبيتها فيها 
رطوب����ة عالية، وأن هذا األمر يش����كل كارثة 
بالنس����بة لألس����يرات المحكومات س����نين 
كثي����رة، إضاف����ة لعدم وجود مياه س����اخنة 
باس����تمرار وضعف المي����اه، وتدخل اإلدارة 
بمن����ع أي تجم����ع مم����ا س����يصعب عليهن 
التعلي����م ف����ي المس����تقبل، وحت����ى الدواء 
يرفض����ون إعط����اءه للممثل����ة لتوزيعه على 
األس����يرات ويقومون هم مباش����رة بإعطائه 
لألسيرات بخالف الحال عندما كن في سجن 

هشارون.

و طالب���ت مهجة القدس، المؤسس���ات 
الحقوقية واإلنس���انية وخاص���ة اللجنة 
الدولي���ة للصلي���ب األحم���ر، ومجل���س 
حقوق اإلنس���ان بالتدخل لدى س���لطات 
االحت���الل الصهيوني لوضع حد لمعاناة 
الفلسطينيات وظروفهن غير  األسيرات 
اإلنس���انية، ومراعاة خصوصياتهن في 
الصهيون���ي، وفضح  االحتالل  س���جون 
انته���اكات مصلح���ة س���جون االحتالل 
أن مس���اس س���لطات  بحقهن، معتبرة 
باألس���يرات وخصوصياتهن  االحت���الل 
خط أحمر من شأنه أن يدخل األوضاع في 
س���جون االحتالل وخارجها إلى حالة من 
عدم االس���تقرار والمواجهة مع االحتالل 

ومصلحة سجونه.

»مهجة القدس«: األسيرات في سجن الدامون ما زلن يعانين أوضاعًا سيئة

رام الله/ االستقالل:
أفاد تقرير صادر عن هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، أم���س الثالثاء، بأن 
األسير محمود عطا الله يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 15 يوما ضد 
سياس���ة العزل المتواصلة بحقه منذ أكثر من خمسة أشهر، وهو يقبع حاليا 

في سجن عسقالن.
وأضافت الهيئة، أن األسير عطا الله بدأ االمتناع عن تناول الماء، وهو 
بوضع صحي آخذ بالتدهور بس���بب معانات���ه من جرثومة بالمعدة، 
ومن آالم بالمفاصل وهزال عام بالجسم.  ولفتت إلى أن األسير عطا 
الله من مدينة نابل���س، يعاني من أوضاع اعتقاليه صعبة، وأمضى 
17 عام���ًا لغاية اآلن داخل س���جون االحتالل، وت���م نقله مؤخرًا بين 
العديد من أقس���ام العزل في الس���جون كعزل "هداريم" و"جلبوع" 

ومؤخرًا عسقالن.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
بأن محكمة سالم اإلسرائيلية العسكرية؛ أصدرت 
أحكاًم���ا بح���ق أربعة أس���رى من حرك���ة الجهاد 

اإلسالمي.
وأوضحت المؤسس���ة في بيان لها، أن األسرى هم 
محمد عمار قاس���م دراغمة )19 عاًم���ا( من مدينة 
طوب���اس، معتقل من���ذ 2018/06/28م، وأصدرت 
المحكمة االحتاللية حكًما بحقه بالس���جن الفعلي 
)14( ش���هًرا وغرامة مالية قدرها )4000( شيكل 

بتهمة القيام بأنشطة ضد قوات االحتالل.

واألس���ير قصي خليل صباح حش���اش )18 عاًما(؛ 
من مخيم بالطة قضاء مدينة نابلس، معتقل منذ 
2017/09/05م، وحكمت عليه المحكمة االحتاللية 
بالس���جن الفعلي )28( شهًرا وغرامة مالية قدرها 
)2000( شيكل بتهمة القيام بأنشطة ضد قوات 

االحتالل.
فيما حكمت على األس���ير طارق إبراهيم مصطفى 
أبو شادوف )28 عاًما(، من بلدة برقين قضاء مدينة 
جني���ن، ومعتقل من���ذ 2018/09/23م، بالس���جن 
الفعلي أربعة أش���هر وغرامة مالية قدرها )2000( 
شيكل بتهمة قيامه بنشاطات في صفوف حركة 

الجهاد.
وذكرت مهجة القدس، أن المحكمة اإلس���رائيلية 
أصدرت حكًما بحق األسير عالء يوسف عبد القادر 
مصاروة "شبراوي" )36 عاًما( من مخيم نور شمس 
قضاء مدينة طولكرم بالسجن ثالثة أشهر بتهمة 

تقديم خدمات في حركة الجهاد.
واألس���ير عالء هو ش���قيق األس���ير بهاء مصاروة 
"ش���براوي" القاب���ع ف���ي س���جن "رام���ون"، والذي 
يقضي حكًما بالس���جن )35( عاًما بتهمة االنتماء 
والعضوي���ة في حرك���ة الجهاد والقي���ام بأعمال 

مقاومة ضد قوات االحتالل.

محكمة االحتالل تصدر أحكامًا بحق أربعة أسرى

القدس المحتلة/ االستقالل:
قض���ت محكم���ة إس���رائيلية، أمس 
الثالث���اء، بالس���جن 18 ش���هًرا على 
وهو  العام���ودي،  س���هيل  المواطن 

قبطان س���فينة كس���ر الحصار التي 
أبحرت من غزة منذ نحو ثالثة أشهر، 

قبل أن يتم اعتراضها واعتقاله.
ووج���ه االدع���اء اإلس���رائيلية ع���دة 

تهم ض���د العامودي منها اس���تالم 
أموال من حم���اس واالنتماء للحركة، 
وبيع س���فينة من أجل اإلضرار بأمن 

إسرائيل.

السجن 18 شهرًا لقبطان سفينة كسر الحصار

األسير محمود عطا 
الله يواصل إضرابه عن 

الطعام منذ 15 يومًا
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة املوقرة
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في الطلب المدني رقم 1022/ 2018 في 
الدعوى المدنية رقم 352/ 2018

المستدعية / آمنة رشاد مصطفى أبو صافي من غزة شارع المخابرات 
وتحمل هوية رق���م 900251208. وكالؤه المحام���ون / محمد عادل 
بسيس���و وحلمي وليد الحايك وتامر فتحي األشرم ومحمد ماجد لولو 

– من غزة دوار أنصار شارع القدس مقابل عمارة األوقاف
المس���تدعى ضدهم /-1 رنا رشاد مصطفى أبو صافي- من تل الزعتر 
مقابل مستش���فى العودة -2صابرين رشاد مصطفى أبو صافي- من 
جباليا ش���رق دوار زمو مقابل مصنع الصفدي للطحينية -3س���امية 
رش���اد مصطفى أبو صافي- من جباليا ش���رق دوار زمو مقابل مصنع 

الصفدي للطحينية
في الطلب رقم 1022/ 2018

في الدعوى المدنية رقم 352/ 2018
إلى المس���تدعى ضده المذكور أعاله بما أن المس���تدعية المذكورة 
أع���اله قد أقامت علي���ك الدعوى المدنية رق���م 352 / 2018 ونوعها 
)تقس���يم أموال مش���تركة غير منقولة( فليكن بعلمك أنه قد تحدد 
لنظر الدعوى المذكورة جلس���ة ي���وم الثالثاء المواف���ق 2019/1/2، 
لذلك يقتضي منكم الحضور أو أن تودعوا ردكم الجوابي على الئحة 
الدعوى خالل خمس���ة عش���ر يوماً من تاريخ النش���ر، وليكن بعلمكم 
أنه بتخلفكم عن إيداع ردكم الجوابي خالل الميعاد القانون س���يتم 

السير في الدعوى بحقكم حضوريًا. غزة في 2018/11/27م

رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة / اأ. رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

إعالن وراثة صادر عن
 محكمة خانيونس الشرعية

لقد تقدمت له���ذه المحكمة مضبطة وراثة موقع���ة من مختار عائلة 
المقادمة -  بيت دراس بخانيونس بتاريخ 2018/11/26م ، تتضمن أن 
المرحوم حسن حسين سلمان المقادمة من بيت دراس قد انتقل إلى 
رحمة الله تعالى بتاري���خ 1981/11/24م في خانيونس وانحصر ارثه 
الش���رعي واالنتقالي في زوجته األولى آمنة عبد الحميد المقادمة وفي 
بناته منها وهن زريقة وصبحية وفي زوجته الثانية عائش���ة حس���ن 
أحمد أبو شمالة المش���هورة المقادمة وفي أوالده المتولدين له منها 
وهم يوسف وأحمد وحس���ين وحيدر وعلي وعبد الحميد وصالح وعبد 
الله ونجاح وش���فا وصابرين فقط وال وارث للمتوفى المذكور سوى من 
ذكر وليس له وصية واجبة أو اختيارية وليس له أوالد كبار توفوا حال 
حياته وتركوا ورثة سوى من ذكر وألجل إعطاء الورثة المذكورين حجة 
وراثة تبين نصيب كل وراث شرعًا وانتقااًل، فمن له حق االعتراض على 
هذه المضبطة مراجعة محكمة خانيونس الش���رعية خالل سبعة أيام 

من تاريخ هذا اإلعالن. وحرر في 2018/11/27م.

قا�سي خانيون�س ال�سرعي
حممود خليل احلليمي

دولة فل�سطني
  املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح رفح
 في القضية الحقوقية رقم 2011/12 

في الطلب 627 / 2018 صلح رفح
المدعي / ياسر زيادعبد الحافظ الدربي     من رفح

 وكيله المحامي / عزي الدين عبد العال 
المدعى عليه / ابراهيم عبد الله ابراهيم الس���وق باألصالة عن نفس���ه 
وباالضاف���ة لباقي ورثة وتركة والده المرحوم عبد الله ابراهيم الس���وق 
من غزة – الشاطئ – بالقرب من عيادة الوكالة – ومجهول االقامة حاليا 

نوع الدعوى / حقوق
 قيمة الدعوى / 32000 شيكل

مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
في القضية الحقوقية رقم 2011/12

إلى المدعى عليه المذكور بعاليه بما ان المدعي قد اقام عليك دعوى حقوق استنادا 
إل���ى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفقة لكم نس���خة منها وم���ن مرفقاتها لدى قلم 
المحكمة لذلك يقتضى عليك الحضور إلى هذه المحكمة خالل عشرة ايام من تاريخ 
تبليغ���ك هذه المذكرة كما يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل 
خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك ه���ذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس���ة 
االثني���ن 2018/12/23 لنظر الدعوى ويكون معلوما لدي���ك انك اذا تخلفت عن ذلك 

يجوز للمستدعي ان يسير في دعواه حسب االصول . تحريرا في 2018/11/18م

 رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح 
اأ . حممود ح�سني املزين

غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسس����ة مهجة القدس للش����هداء 
واألسرى أمس، أن األسيرات الفلسطينيات 
في س����جن الدامون ما زل����ن يعانين أوضاعًا 
س����يئة نتيج����ة الممارس����ات التعس����فية 
والس����جانين في  الس����جن  إدارة  وتدخالت 
شؤون حياتهن وعدم تجاوبها مع مطالبهن 

العادلة.
وأوضح����ت األس����يرات في رس����الة وصلت 
مهجة القدس نسخة عنها، أن إدارة السجن 
ال تتجاوب معهن ف����ي الكثير من القضايا 
والمطالب، وأولها وجود أماكن االس����تحمام 
خ����ارج الغ����رف وه����ذا موضوع ه����ام ألنه 
يتعارض مع خصوصية األس����يرات، ووقت 
االس����تحمام هو على حس����اب الفورة، ومنذ 

وصول أسيرات سجن هشارون إلى الدامون 
وممثلة األس����يرات تناقش مع إدارة السجن 

الموضوع وحتى اآلن ال جواب منهم.
وثاني هذه القضايا كما أفادت األس����يرات 
في رس����التهن، هو موضوع الفورة والساحة 
حي����ث يجري تقس����يم الفورة بي����ن الغرف 
بش����كل منفصل، واإلدارة هي من تقس����م 
وتق����رر من يخرج، فالقس����م األول يخرج من 
الواح����دة حتى الثالثة والقس����م الثاني من 
الثالثة والنصف حتى الخامس����ة والنصف 
وأن هذا وضع صعب جدًا وفي غالب االحيان 
يتم اقتطاع عش����ر دقائق وأحيانًا ربع ساعة 

ويصل االقتطاع إلى ساعة كاملة.
وأكدت األسيرات اللواتي تم نقلهن مؤخرًا 
من سجن هشارون إلى الدامون في الرسالة، 

أن إدارة الس����جن حتى اآلن ما زالت ترفض 
المتمثلة  الش����خصية  أغراضهن  إعطاءهن 
بالصور والكتب واألوراق المكتوبة والرسائل، 
مش����يرات إلى أن هناك اس����تهدافًا واضحًا 
لألس����يرات المنقوالت من هش����ارون، وأنه 
من الواضح بأن نقلهن إلى س����جن الدامون 
هو نقل تعسفي ويهدف لعقابهن بسبب 
الخطوة التي قمن بها في س����جن هشارون 
ض����د الكامي����رات وهو ع����دم خروجهن إلى 

الفورة حتى إزالة كاميرات المراقبة.
وأضافت األس����يرات ف����ي رس����التهن ، أن 
موضوع صالحية الممثلة في تنقيل البنات 
بين الغرف قد أبلغتهم إدارة الس����جن أنه 
يحت����اج ليس فقط لموافقة الس����جن وإنما 
موافقة ما يس����مى )المح����وز(، معتبرات أن 

هذا األمر يعني ع����دم وجود صالحية لهن 
ف����ي أمورهن الداخلية كما كان في س����جن 

هشارون.
فيها  المتواج����دات  الغ����رف  وبخص����وص 
األس����يرات فقد أوضحن أن غالبيتها فيها 
رطوب����ة عالية، وأن هذا األمر يش����كل كارثة 
بالنس����بة لألس����يرات المحكومات س����نين 
كثي����رة، إضاف����ة لعدم وجود مياه س����اخنة 
باس����تمرار وضعف المي����اه، وتدخل اإلدارة 
بمن����ع أي تجم����ع مم����ا س����يصعب عليهن 
التعلي����م ف����ي المس����تقبل، وحت����ى الدواء 
يرفض����ون إعط����اءه للممثل����ة لتوزيعه على 
األس����يرات ويقومون هم مباش����رة بإعطائه 
لألسيرات بخالف الحال عندما كن في سجن 

هشارون.

و طالب���ت مهجة القدس، المؤسس���ات 
الحقوقية واإلنس���انية وخاص���ة اللجنة 
الدولي���ة للصلي���ب األحم���ر، ومجل���س 
حقوق اإلنس���ان بالتدخل لدى س���لطات 
االحت���الل الصهيوني لوضع حد لمعاناة 
الفلسطينيات وظروفهن غير  األسيرات 
اإلنس���انية، ومراعاة خصوصياتهن في 
الصهيون���ي، وفضح  االحتالل  س���جون 
انته���اكات مصلح���ة س���جون االحتالل 
أن مس���اس س���لطات  بحقهن، معتبرة 
باألس���يرات وخصوصياتهن  االحت���الل 
خط أحمر من شأنه أن يدخل األوضاع في 
س���جون االحتالل وخارجها إلى حالة من 
عدم االس���تقرار والمواجهة مع االحتالل 

ومصلحة سجونه.

»مهجة القدس«: األسيرات في سجن الدامون ما زلن يعانين أوضاعًا سيئة

رام الله/ االستقالل:
أفاد تقرير صادر عن هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، أم���س الثالثاء، بأن 
األسير محمود عطا الله يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 15 يوما ضد 
سياس���ة العزل المتواصلة بحقه منذ أكثر من خمسة أشهر، وهو يقبع حاليا 

في سجن عسقالن.
وأضافت الهيئة، أن األسير عطا الله بدأ االمتناع عن تناول الماء، وهو 
بوضع صحي آخذ بالتدهور بس���بب معانات���ه من جرثومة بالمعدة، 
ومن آالم بالمفاصل وهزال عام بالجسم.  ولفتت إلى أن األسير عطا 
الله من مدينة نابل���س، يعاني من أوضاع اعتقاليه صعبة، وأمضى 
17 عام���ًا لغاية اآلن داخل س���جون االحتالل، وت���م نقله مؤخرًا بين 
العديد من أقس���ام العزل في الس���جون كعزل "هداريم" و"جلبوع" 

ومؤخرًا عسقالن.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
بأن محكمة سالم اإلسرائيلية العسكرية؛ أصدرت 
أحكاًم���ا بح���ق أربعة أس���رى من حرك���ة الجهاد 

اإلسالمي.
وأوضحت المؤسس���ة في بيان لها، أن األسرى هم 
محمد عمار قاس���م دراغمة )19 عاًم���ا( من مدينة 
طوب���اس، معتقل من���ذ 2018/06/28م، وأصدرت 
المحكمة االحتاللية حكًما بحقه بالس���جن الفعلي 
)14( ش���هًرا وغرامة مالية قدرها )4000( شيكل 

بتهمة القيام بأنشطة ضد قوات االحتالل.

واألس���ير قصي خليل صباح حش���اش )18 عاًما(؛ 
من مخيم بالطة قضاء مدينة نابلس، معتقل منذ 
2017/09/05م، وحكمت عليه المحكمة االحتاللية 
بالس���جن الفعلي )28( شهًرا وغرامة مالية قدرها 
)2000( شيكل بتهمة القيام بأنشطة ضد قوات 

االحتالل.
فيما حكمت على األس���ير طارق إبراهيم مصطفى 
أبو شادوف )28 عاًما(، من بلدة برقين قضاء مدينة 
جني���ن، ومعتقل من���ذ 2018/09/23م، بالس���جن 
الفعلي أربعة أش���هر وغرامة مالية قدرها )2000( 
شيكل بتهمة قيامه بنشاطات في صفوف حركة 

الجهاد.
وذكرت مهجة القدس، أن المحكمة اإلس���رائيلية 
أصدرت حكًما بحق األسير عالء يوسف عبد القادر 
مصاروة "شبراوي" )36 عاًما( من مخيم نور شمس 
قضاء مدينة طولكرم بالسجن ثالثة أشهر بتهمة 

تقديم خدمات في حركة الجهاد.
واألس���ير عالء هو ش���قيق األس���ير بهاء مصاروة 
"ش���براوي" القاب���ع ف���ي س���جن "رام���ون"، والذي 
يقضي حكًما بالس���جن )35( عاًما بتهمة االنتماء 
والعضوي���ة في حرك���ة الجهاد والقي���ام بأعمال 

مقاومة ضد قوات االحتالل.

محكمة االحتالل تصدر أحكامًا بحق أربعة أسرى

القدس المحتلة/ االستقالل:
قض���ت محكم���ة إس���رائيلية، أمس 
الثالث���اء، بالس���جن 18 ش���هًرا على 
وهو  العام���ودي،  س���هيل  المواطن 

قبطان س���فينة كس���ر الحصار التي 
أبحرت من غزة منذ نحو ثالثة أشهر، 

قبل أن يتم اعتراضها واعتقاله.
ووج���ه االدع���اء اإلس���رائيلية ع���دة 

تهم ض���د العامودي منها اس���تالم 
أموال من حم���اس واالنتماء للحركة، 
وبيع س���فينة من أجل اإلضرار بأمن 

إسرائيل.

السجن 18 شهرًا لقبطان سفينة كسر الحصار

األسير محمود عطا 
الله يواصل إضرابه عن 

الطعام منذ 15 يومًا
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إعالن فقد شيكات
اعلن أنا / احمد س���ليمان احمد العبادلة من سكان خان يونس وأحمل 
هوية رقم )905488334(بأنه قد تم فقدان دفتر شيكات صادر باسمي 
مس���حوب على بنك فلس���طين ويحمل االرقام التالي���ة )30000140 
-30000145-30000144-30000143  30000142--30000141  –
-30000150-30000149-30000148-30000147-30000146
-30000155-30000154-30000153-30000152-30000151

 30000160-30000159-30000158-30000157-30000156
( وق���د فقدوا مني ف���ي منطقة قطاع غزة الرجاء مم���ن يجدهم  عدم 
التعامل بهم وتس���ليمهم إلى أقرب مركز ش���رطة او على جوال رقم 

)0598866721(  وله جزيل الشكر .

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي   

الإدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية  

إعالن لتسجيل أراٍض " مال غير منقول"
تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية

بشأن معاملة التسجيل المجدد 
يعلن للعموم ان الس���يد/ سامي موس���ى محمد أبو طعيمة قد تقدم لتسجيل 
المال غير المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومساحته بالجدول ادناه تسجيال 
مجددا وعلى كل من يدعي بحق التصرف او المنفعة او الملكية او التعدي على 
حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة التس���وية بسلطة االراضي خالل 

مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
-1اسم وعنوان طالب التسجيل: سامي موسى محمد أبو طعيمة    من سكان بني سهيال

-2 اسم المدينة او القرية : القرارة
-3اسم موقع االرض: عشيرة سميري السبع    والواقعة : بالقرب من بئر منير األغا

 21 القس���يمة:  رق���م  -4 رقم القطعة: 11 "مالية" )حسب ادعاء المواطن(  
"مالية " )حسب ادعاء المواطن(

الحصة : كامال    نوع األرض : ميري المساحة: 1686م2 
-5 الحدود بموجب المخطط

شمااُل: يوسف حمدان أحمد أبو جامع
جنوبًا: ممر بعرض 4م ثم حسن حسين حسن بركة

شرقًا: محمد عبد ربه سلمان أبو عاذرة
غربًا: شارع عام هيكلي بعرض 24م

-6 كيفية األيلولة لطالب التس���جيل: بطريق الشراء من محمد سليمان سلمان 
أبو س���عادة والمسجلة باسمه لدى اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية 

وحصة مسجلة باسمه لدى اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية.
تحريرًا في :  11/27/ 2018م

دائرة الت�سوية
الإدارة العامة للم�ساحة

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
        المستدعون / حاتم ودعد ونائل كمال سمعان فرح – غزة 

الرمال – شارع الشهداء منزل رقم 2010/76 ومقيمين خارج 
فلسطين  وكيلهم المحامي / نجيب سكيك

المس���تدعى ضدها / شادية كمال سمعان فرح - غزة - الرمال - شارع 
الشهداء منزل رقم 2010/76 .ومقيمة خارج فلسطين 

موضوع الطلب / تبليغ المستدعى ضدها بالنشر المستبدل في 
القضية رقم 2018/734 بداية غزة 

إلى المستدعى ضدها بما ان المستدعون اقاموا ضدك وآخر الدعوى 
المرقومة اعاله واستصدروا قرارا في الطلب رقم 2018/2007 يقضي  
بتبليغك بطريق النشر المستبدل 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 يقتضي  
عليك الحضور الى هذه المحكم���ة والرد عليها بالئحة جوابية خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغك هذه المذكرة وليكن معلوما لديك 
ان���ه في حال تخلفك عن الحضور يجوز الس���ير بالدعوى حال غيابك 

حسب األصول .

 رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
 اأ.حممد مطر

تنويه 
 تم إعادة االعالن والذي صدر بتاريخ 2018/11/27 تم تصويب الخطأ 

وإعادة نشره بتاريخ اليوم 2018/11/28

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي
   

إعالن عن بيع أرض بموجب 
وكالة لدى اإلدارة العامة

لألراضي والعقارات )160 / 2018(
يعل���ن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد/ 
علي عمر س���ليمان أبو سمرة من سكان دير البلح هوية رقم 927638981 
بصفته وكيال عن: مريم ومحاسن وآمنة ومنال بنات عمر سليمان أبو سمرة 

بموجب وكالة رقم: 1272 / 2012 الصادرة عن دير البلح.
موضوع الوكالة : إجراء معاملة انتقال ارث / بيع / مبادلة

في قطعة 129 قسيمة 42 المدينة دير البلح.
فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يومًا من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح 

المعاملة . التاريخ 2018/12/13

م�سجل اأرا�سي غزة اأ.ع�سام احلمارنة

غزة/ سماح المبحوح:
دعت فصائل وقوى وطنية وإسالمية 
في قط���اع غزة أم���س الثالثاء، إلى 
صياغة اس���تراتيجية وطنية تعمل 
على مواجهة المش���روع اإلسرائيلي 
ووقف سياس���ة  العربية  بالمنطقة 

التطبيع معه.
جاء ذلك خالل ورش���ة عمل بعنوان 
"القضية الفلسطينية بين التصفية 
والتطبيع وسبل المواجهة" نّظمتها 
حركة األحرار بمقره���ا بمدينة غزة، 
الفصائل  ع���ن  ممثلين  بمش���اركة 

والقوى الوطنية.
وأك���د عض���و المكتب السياس���ي 
ط���الل  الديمقراطي���ة  للجبه���ة 
أب���و ظريف���ة عل���ى ض���رورة تبني 
فلس���طينية  وطنية  اس���تراتيجية 
تنطلق من إع���ادة تعريف عالقات 
السلطة الفلس���طينية مع االحتالل، 
ودعوة جامعة الدول العربية لتنفيذ 
مب���ادرة الس���الم العربي���ة ووق���ف 

أشكال العالقة مع المحتل.
وقال أبو ظريف���ة: "آن األوان التخاذ 
خطورة  لمواجه���ة  ج���ادة  خط���وة 
التطبي���ع مع االحت���الل؛ كما فعلت 
ق���وى حية بالمجتم���ع العربي؛ وقد 
الحظنا  بتونس كي���ف أن األحزاب 
والق���وى المناهض���ة لكل أش���كال 
رفض  باتج���اه  تحرك���وا  التطبي���ع 

التطبيع مع االحتالل".
وأوض���ح أن التطبيع بي���ن األنظمة 
الرس���مية يتعاك���س م���ع رغب���ات 
المؤسس���ات  داعًي���ا  الش���عوب، 
الحقوقية والقانونية العربية للقيام 
بمس���ؤولياتها، "وتعرية ما تقترفه 
"إس���رائيل" من جرائم بحق شعبنا 

أمام المجتمع الدولي".
وبّين عضو اللجنة المركزية للجبهة 
الشعبية ماهر مزهر أن تطبيع الدول 
العربي���ة مع االحتالل بدأ قديًما منذ 
عام 1979؛ حين وّقعت مصر اتفاق 
كامب ديفيد مع االحتالل ثم توقيع 

اتفاقية أوسلو.
وق���ال مزه���ر "اليوم ب���ات التطبيع 
عل���ى المكش���وف، وهذا م���ا رأيناه 
خالل زيارة ناتنياهو لسلطنة عمان، 
اإلس���رائيلية  الثقافة  وزيرة  وزيارة 

لإلمارات".
ا  وأوض���ح أن المطل���وب فلس���طينّيً
يكمن بالتحل���ل من كل االتفاقيات 
واتفاقية  االحت���الل،  م���ع  الموقعة 
أوسلو وكل ملحقاتها سواء باريس 

أو االتفاق األمني أو غيره.
وطال���ب مزه���ر بصياغة سياس���ة 
اس���تراتيجية لمواجهة المش���روع 
الصهيوني، وكل أش���كال التطبيع 
التي يراد منه���ا زرع االحتالل على 

أن يكون جس���مًا طبيعيًا بالش���رق 
األوسط.

وب���دوره أك���د الناطق باس���م حركة 
الجهاد اإلس���المي مصع���ب البريم 
المقاوم���ة  تعزي���ز  أهمي���ة  عل���ى 
الفلس���طينية في مواجهة المحتل 
على مختل���ف األصعدة والمجاالت؛ 
تبّن���ي اس���تراتيجية وطنية  عب���ر 
المقاومة لصد  تعمل على تطوي���ر 

اعتداءات االحتالل.
وأوضح البريم أن أخطر ما يمكن أن 
يواجهه شعبنا أن تصبح "إسرائيل" 
دول���ة صديقة لل���دول العربية، وأن 

تصبح المقاومة عدوًا لألمة.
المقاومة وتقدمها  أن تط���ور  ورأى 
المش���روع  تراج���ع  إل���ى  ي���ؤدي 
معادل���ة  ويكس���ر  اإلس���رائيلي 
التطبيع، داعًيا أح���رار أمتنا للخروج 
من دائ���رة القتال عل���ى الهوامش 
والصراعات الجانبي���ة، وأن يتفرغوا 
للقضية المركزية قضية فلسطين.

وش���دد القيادي في لجان المقاومة 
الش���عبية جبري���ل الصوف���ي على 
التطبيع  أهمي���ة مواجهة مؤام���رة 
العربي اإلس���رائيلي من خالل إعادة 
الفلس���طينية  للقضي���ة  االعتب���ار 

كقضية تحرر وطني.
وبّين الصوف���ي أن مؤامرة التطبيع 
الفلس���طيني  ال���كل  من  تتطل���ب 
مواجهتها بالسبل المتاحة لشعبنا 
بإع���ادة االعتبار للقضي���ة كمدخل 
أساس���ي للدف���اع والتص���دي لكل 
المؤامرات التي تستهدف قضيتنا.

وأكد عل���ى أهمية تعزي���ز الوحدة 
الوطني���ة عبر إقرار مش���روع وطني 
واس���تراتيجية تحررية تقود الحالة 
اجتهادات  عن  بعيًدا  الفلسطينية 

البعض.
وطالب منظمة التحرير الفلسطينية 
لسحب االعتراف باالحتالل، ونزع أي 
ا بأي  ا وإسالمّيً ذريعة قد تسّوق عربّيً

عالقة مع االحتالل.

فصائل بغزة تدعو لصياغة استراتيجية وطنية لمواجهة التطبيع

جانب من ور�سة العمل  

عّمان/االستقالل:
وقعت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين في الش���رق 
األدنى "أون���روا" أمس الثالثاء، ومن خ���الل دائرة التنمية الدولي���ة )DFID( اتفاقية 
م���ع حكومة المملكة المتحدة، بحضور س���فير المملكة المتحدة ل���دى األردن إدوارد 
أوكدين لدعم خدمات الطوارئ المقدمة لالجئين الفلس���طينيين القادمين من سوريا 
والمقيمي���ن في األردن خالل الفترة بين 2018 و2021 بقيمة خمس���ة ماليين جنيه 

إسترليني.
وتشمل االتفاقية توفير جميع المس���اعدات النقدية غير المشروطة لهذه الفئة من 

الجئي فلسطين.
وقال السفير أوكدين إن "المملكة المتحدة ملتزمة بثبات مهمة األونروا الحيوية التي 
توفر الدعم اليومي والضروري لالجئين الفلس���طينيين في األردن، وأولئك القادمين 

من سوريا".
 وبين أن المس���اهمة س���تصل ألكثر من 65 ملي���ون جنيه اس���ترليني لهذا العام، 

و"سنظل ملتزمين بمواصلة الحفاظ على مهمة األونروا األساسية للمضي قدمًا".
من جهته، بين مدير عمليات "أونروا" في األردن روجر ديفيز أن المملكة المتحدة تعد 
من المانحين األساسيين منذ فترة طويلة للوكالة، وأن هذه االتفاقية توفر استدامة 

للتداخالت اإلنسانية والطارئة لهذه الفئة من الالجئين على وجه الخصوص.

»أونروا« توقع اتفاقية مع المملكة 
المتحدة لدعم خدمات الطوارئ

جنين/ االستقالل:
مددت محكمة االحتالل العس���كرية في "سالم"، اعتقال األسير مصعب عبد 

الله جرار من جنين، للمرة السابعة على التوالي .
وأفاد ذوو األسير بأن محكمة االحتالل مددت توقيف نجلهم بحجة استكمال 

التحقيق، حتى السابع والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل.

االحتالل يمدد اعتقال أسير 
للمرة السابعة على التوالي
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ شرين فالوجي جابر النخالة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900556853( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عماد محمد محمود عبيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)917355331 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أدهم انور محمود السكسك
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800687238( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ عزة حسين زايد السكسك
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802316190( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد خالد سعيد صالحة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802757450 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سالم فاروق سالم حلس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800030504( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
اختت���م التجمع اإلعالمي الفلس���طيني 
بالتع���اون م���ع وزارة االع���الم )المكتب 
اإلعالمي الحكومي(، الدورة المتخصصة 
في " فن التحرير الصحفي"، وذلك بمقر 
ال���وزارة بمدينة غزة، بحضور مس���ئول 
المكت���ب االعالم���ي الحكومي س���المة 
معروف، رئيس التجمع اإلعالمي رضوان 
أب���و جام���وس، ومدير دائ���رة العالقات 
والتدري���ب فيه���ا د. مؤم���ن  العام���ة 
عبدالواح���د، ورئي���س قس���م التدريب 
بالوزارة وس���ام رضوان، و رئيس قس���م 
التدريب في التجمع االعالمي س���فيان 
الش���وربجي إل���ى جانب مدرّب���ة الدورة 
الصحفي���ة أالء أبو عيش���ة والمتدربين 

المشاركين في الدورة.
وأك���د معروف على ال���دور البارز لإلعالم 
الفلس���طيني ف���ي مواجه���ة العدوان 
الش���عب  المتواصل على  االس���رائيلي 
اعالم  بوس���ائل  مشيدًا  الفلس���طيني، 
المقاوم���ة الت���ي تمكنت م���ن دحض 
الرواي���ة االس���رائيلية وتعري���ة جرائم 

االحتالل أمام العالم.
وأثنى معروف على الدور البارز للتجمع 

اإلعالمي في تنظيم الدورات التدريبية 
التي ته���دف لتعزي���ز وتنمية قدرات 
م���ن كليات  والخريجي���ن  اإلعالميي���ن 
االع���الم، معربًا عن س���عادته بالتعاون 
المش���ترك بين التجمع االعالمي ووزارة 

االعالم . 
من جهته أكد أبو جاموس، على أهمية 
الرسالة اإلعالمية الفلسطينية في إطار 
تعزيز الرواية الفلس���طينية لتش���كيل 
رأي عام مس���اند للحق الفلسطيني في 
مجابهة التعنت االس���رائيلي،  مشددًا 

على دور الصحفي الفلسطيني بالقيام 
بواجبه المهني في الدفاع عن ش���عبه 

ووطنه.
وأثن���ى عل���ى  دور المكت���ب  اإلعالمي 
الحكومي ف���ي  إنجاح الدورة التدريبية، 
داعيًا المتدربين لالستمرار في  تنمية 
قدراته���م ومهاراته���م الصحفية من 
خ���الل االلتح���اق بمزي���د من ال���دورات 
التدريبي���ة الت���ي ينظمه���ا المكت���ب 
االعالمي الحكوم���ي أو التجمع االعالمي 

الفلسطيني .

بدوره���ا أوص���ت المدرب���ة أبو عيش���ة 
وبذل  واالجته���اد  بالج���د  المتدربي���ن 
المزي���د م���ن الجه���د في إط���ار تعزيز 
المه���ارات الصحفية وص���وال لتحقيق 
التميز ف���ي العمل الصحفي، معربة عن 
استعدادها لتقديم ما يلزم للمتدربين 
فيما يتعلق بالعمل الصحفي والتدريب 

المهني .  
وفي خت���ام اللقاء تم تكري���م المدربة 
والمكت���ب االعالم���ي الحكومي، وتوزيع 

الشهادات على خريجي الدورة .

رفح / االستقالل:
وقع رئيس بلدية رف���ح صبحي أبو رضوان ، 
ف���ي مكتبه بالبلدية أم���س الثالثاء ، مذكرة 
تفاهم مع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي 
ممثلة بمنسق مكتبها في غزة  أحمد عاشور 
؛ لتطوير مكتبة بلدي���ة رفح العامة وتنفيذ 

عدة أنشطة تثقيفية للمجتمع المحلي .
وأوضح أب���و رضوان أنه س���يتم تخصيص 
قاعة في المكتبة "كسينما" لألطفال لعرض 
أف���الم كرتونية هادفة تس���اهم في تعزيز 

ونشر القيم واألخالق في األطفال .
وأك���د أن البرنام���ج المش���ترك خ���الل مدة 
المش���روع يش���مل تزويد المكتبة بالعديد 
من الكتب والمراج���ع القيمة التي ترفع من 
رصي���د المكتب���ة المعرف���ي ، باإلضافة إلى 
تنفيذ سلس���لة فعاليات وأنشطة تثقيفية 
لألطفال واألسرة تحفز األطفال على القراءة 
وتعزز دور األسرة في تشجيع األطفال على 

القراءة الخارجية .
وشكر أبو رضوان مؤسسة تامر على دعمها 
المتواصل للمكتب���ات العامة وحرصها على 
نش���ر الثقافة ف���ي المجتمع الفلس���طيني 
وتعزي���ز دور المكتبات العامة في المجتمع 

المحلي . بدوره ، أش���اد عاشور بالتزام بلدية 
رفح بالعمل على تطوي���ر المكتبة والحرص 
على استمرارية األنشطة المكتبية للشباب 
واألطف���ال وتس���هيل خدم���ة االس���تعارة 

الخارجية لرواد المكتبة .
وبين أن المشروع سيتضمن تطوير الكادر 
البشري العامل في المكتبة العامة لبلدية 

رف���ح من خ���الل سلس���لة دورات تدريبية 
متقدم���ة في مج���ال التنش���يط والعمل 
المكتب���ي ، معرب���ًا عن أمله ب���أن تنعكس 
األنش���طة المنف���ذة خالل مدة المش���روع 
المنفذ ف���ي تعزيز دور ومكان���ة المكتبة 
العام���ة ونش���ر رس���التها الثقافي���ة في 

المجتمع المحلي.

المغازي/ االستقالل:
 اعرب رئيس بلدية المغازي محمد النجار عن ارتياحه لرزمة المش���اريع التي تنفذها 
البلدي���ة خالل هذه الفت���رة، رغم الظروف الصعبة على صعي���د التمويل الناجمة عن 
الحصار وش���ح التمويل. وذكر رئي���س البلدية بأنه من ضمن المش���اريع التي تنفذ 
حاليًا مش���روع خزان المياه بسعة 4000 كوب من خالله ستوزع المياه على كافة أنحاء 

المخيم بشكل متساو، وبنفس الجودة حيث وصل هذا المشروع لمراحله األخيرة.
كما يجري حاليا تنفيذ مش���روع تطوير وصيانة بلوك 4  وبركة الوز ،المش���روع عبارة 
تبليط شوارع بالمنطقة المذكورة. وعلى صعيد المياه يجري العمل بحفر بئر مياه في 

منطقة الكرامة »السبخة« خلف مدرسة شهداء المغازي الثانوية للبنين.
وأوضح النجار أن البلدية تستعد الفتتاح محطة التحلية بدعم من شركة المشروبات 
الوطنية كوكاكوال من خالل مؤسس���ة مرس���ي كور ، وانشاء 20 مش���ربية موزعة في 
مناطق مختلفة من المخيم . واضاف النجار بأن البلدية جاهزة لتنفيذ مش���اريع خالل 

الفترة القادمة وفقا لما هو وارد في الخطة االستراتيجية للبلدية .

بيت الهيا / االستقالل:
أعلنت بلدية بيت الهيا، عن إغالق مقطع من ش����ارع  بيت الهيا العام، بدءًا من الميدان  األول 
حتى  الدوار الغربي لمدة  45 يوما . وأوضحت البلدية أنه س����يتم اغالق الش����ارع اس����تكماال 

ألعمال تأهيله، داعية المواطنين إلى االلتزام بالتحويالت واإلشارات المرورية البديلة.

بيت حانون/ االستقالل:
افتتح���ت بلدية بيت حانون منتزه أبو غزالة بحضور د. مجدي أبو عمش���ة نائب رئيس بلدية 
بيت حانون واألستاذة عائش���ة أبو شقفة المدير التنفيذي لهيئة المستقبل للتنمية و فيزا 
الزعانين عضو المجلس البلدي ومدراء البلدية وممثلين عن هيئة المستقبل للتنمية وأهالي 
المنطق���ة المجاورة للمنتزه.  جاء ذلك خ���الل حفل افتتاح للمنتزه بعد إعادة تأهيله وتركيب 

ألعاب لألطفال نظمته بلدية بيت حانون وهيئة المستقبل للتنمية في المدينة.
وألقى د. أبو عمش���ة كلمة له خالل الحفل، ش���كر فيها القائمين على مش���روع إعادة تأهيل 
وترميم منتزه أبو غزالة بعد تعرضة لألضرار نتيجة الحرب اإلس���رائيية عام 2014م باإلضافة 
إل���ى تركيب ألعاب لألطفال داخل المنتزه، متمنيًا مزيدًا من المش���اريع الترفيهية التي من 
شأنها التخفيف من معاناة أهلنا وأطفالنا في المدينة، داعيًا أهالي المنطقة المجاورة للمنتزه 

الحفاظ عليه وعلى ممتلكاته حتى ينعم جميع أطفالنا بقضاء أوقات ترفيهية ممتعة.

خان يونس/ االستقالل:
أكد رئيس بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، م. عالء الدين البطة، أن البلدية ملتزمة بتنفيذ مشاريع 
وبرامج مختلفة لخدمة ودعم األش���خاص ذوي اإلعاقة بخان يون���س للتخفيف من معاناتهم وتمكينهم 
وللتس���هيل عليهم. وفي س���ياق متصل شرعت البلدية بتنفيذ مش���روع طارئ لتركيب خط ضغط لمياه 
الصرف الصحي بقطر )6( إنش وطول )120( مترًا مع عدد من المناهل بأقطار مختلفة وذلك لخدمة مجمع 

ناصر الطبي وإيجاد الحلول الجذرية لمشكلة مياه الصرف الصحي الخاصة بمضخة المجمع.

بالتعاون مع وزارة اإلعالم

التجمع اإلعالمي يختتم دورة في »التحرير الصحفي« بغزة 

جانب من اختتام الدورة         

بلدية المغازي تبذل جهودًا 
حثيثة لخدمة المواطنين

إغالق شارع بيت الهيا 
العام جزئيًا لمدة 45 يومًا

بلدية بيت حانون تفتتح 
منتزه أبو غزالة في المدينة

بلدية خانيونس تنفذ 
مشاريع لخدمة ذوي اإلعاقة

بلدية رفح و »تامر« يوقعان مذكرة 
تفاهم لتطوير المكتبة العامة

جانب من توقيع مذكرة التفاهم
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أعلن أنا المواطن/ رامي فخري احمد القصاص
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800868424( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/سعيد هشام اكرم قريقع
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400009320( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رمزي حسن عبد الخالق علي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
905337234( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد وليد الجوراني
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)804498830( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمود يوسف زيادة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
804602092( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبد الحكيم محمد قاسم االسطل 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801862798( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطن/ ناهض فتحي مصطفى ش���عث 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)953285368( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد حسني محمد شملخ
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)403737778( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ رهام زهير مصطفى ابو زور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800766453( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

وج���اء اعالن االدارة العامة للبترول ف���ي وزارة المالية ، 
تعويم س���عر الغاز بعد أن ش���هد سوق الغاز في غزة 
مضاربات بين أصحاب المحطات والموزعين بالقطاع ، 
تمثلت بخفض بعض الشركات الغاز بواقع 50 شيكال 

السطوانات الغاز 12 كيلو . 
ف���ي الوقت ال���ذي عبر في���ه العديد م���ن المواطنين 
رفضه���م له���ذا الق���رار الذي ي���رون فيه اس���تغالال 
لحاجاتهم؛ ألنه كان م���ن األولى على الهيئة بتحديد 
أس���عار تتناس���ب مع قدرات المواطنين طالما يوجد 

هامش ربح جيد للتجار. 

توافق بالإجماع
س���مير حمادة رئيس لجنة الغاز في جمعية أصحاب 
ش���ركات الوقود في قطاع غ���زة ، أكد أنه مع بداية كل 
شهر يتم تحديد س���عر الغاز والبترول من قبل وزارة 
المالي���ة ، وعلي���ه فإن أصحاب ش���ركات الوقود تلتزم 
بالتس���عيرة المعلنة م���ن قب���ل اإلدارة العامة لهيئة 

البترول في وزارة المالية. 
ل�"االس���تقالل" أن جمعي���ة أصحاب  وأوضح حم���ادة 
شركات البترول ، توافقت باإلجماع على االلتزام بقرار 
الهيئ���ة العامة للبترول، وأعلن���ت أن أصحاب محطات 
تعبئة الغ���از ، ملتزمون بالتس���عيرة المعلنة ، والتي 
حددتها ب� )64( ش���يكال للمس���تهلك و)59( شيكال 

للموزع.

وبي���ن أن ق���رار هيئة البترول ج���اء بعد خفض بعض 
أصحاب شركات الغاز س���عر أسطوانة الغاز، الفتا إلى 
أن شركات الغاز تشتري الغاز من الحكومة، وستلتزم 

بالتسعيرة التي تعلن عنها .
خطاأ فادح

بدوره ، اعتبر الخبير المالي والمحلل االقتصادي أمين 

أبو عيش���ة أن اإلدارة العامة للبترول في وزارة المالية 
ارتكب���ت خطأ اقتصاديا فادحًا ف���ي اطالق قرار يحمل 
مصطل���ح تعويم الغاز ، موضح���ا أن المصطلح خاص 

بأسعار العمالت وليس لسلعة أساسية مثل الغاز .
وشدد أبو عيشة ل�"االس���تقالل" على أن من اتخذ قرار 
التعويم ال يعمل بمهنية ووفق مصطلحات ومؤشرات 

اقتصادية ، مبينًا أن المصطلح الصحيح البديل ليس 
تعويم أس���عار الغاز خاص بالعمالت ، وليس س���قف 

سعري ، إذ إنه خاص بالسلع النادرة بالسوق . 
ولفت إلى أن أسعار الغاز تشهد اهتزازات ومضاربات 
كبي���رة بي���ن التجار ، لع���دم وجود سياس���ة حكيمة 
إلدارة الغ���از ، إضافة إلى محاولة بعض التجار احتكار 
الس���وق واالستحواذ على الحصص السوقية من خالل 

المضاربات وتقديم عروض للموزعين.
 وبين أن تحديد أسعار الغاز ليس من صالحيات الهيئة 
العامة للبترول  إنما وزارة االقتصاد بالتعاون مع مباحث 
التموي���ن ، مؤكدا أن القرار نتج عن وجود مضاربات بين 
الش���ركات ، نتيجة االدخال المس���تمر للغ���از من قبل 

االحتالل اإلسرائيلي دون وجود معيقات . 
وأشار إلى أن الحكومة من المفترض أن تقوم بتقليل 
هام���ش الربح للتج���ار، والعمل على إيجاد مكاش���فة 
بش���كل دوري عن أسعار الغاز، بحيث توضح تفاصيل 
األس���عار بش���كل يخلق الثق���ة بين التاج���ر والموزع 

والمستهلك.
ودعا وزارة المالية العتماد مبدأ المكاشفة فيما يتعلق 
بأسعار المحروقات ، وتحديد سعر الغاز بشكل نهائي 
للمستهلك ، واألرباح الخاصة بالموزع و التاجر ، وفرض 
رقابة على الموزعين والتجار ووضع إجراءات مش���ددة 

لضمان عدم احتكار السوق من قبل بعض الشركات.

تعويم »اسطوانة الغاز«.. يفتح شهية التجار ويسد نفس المواطن! 
غزة / �سماح املبحوح: 

ق��رار هيئة الب��رول يف وزارة املالي��ة يف قطاع غزة بتعومي 
اأ�سع��ار اأ�سطوان��ات الغ��از يطل��ق العن��ان لأ�سح��اب املحطات 
واملوزع��ن يف حتدي��د �سعر اأ�سطوان��ة الغ��از 12 كيلو مبا ل 

تتج��اوز 64 �سي��كاًل، الأمر الذي ياأتي عل��ى ح�ساب املواطن 
الذي يع��اين ظروف��ًا اقت�سادية �سعبة ويتطل��ع اإىل تقليل 
هام���ش الربح م��ن قبل التج��ار وعدم ا�ستغ��الل حاجاتهم.  
وي��رى خمت�س��ون اقت�سادي��ون اأن الق��رار اجلدي��د ال��ذي 

اتخذت��ه الإدارة العام��ة لهيئ��ة الب��رول ، ترتكب بوجبه 
خطاأ اقت�ساديًا فادحًا، بعد اإطالقها م�سطلح »التعومي«  على 
اأ�سع��ار الغاز،  لكون ه��ذا امل�سطلح يطلق على العمالت ولي�ش 

ل�سلعة اأ�سا�سية مثل الغاز. 

االستقالل/ وكاالت:
كشف مس���ؤولون فلسطينيون ل� "الحياة اللندنية" 
أن مصر عرضت على وفدي حركتي »فتح« و»حماس« 

ورقة افكار جديدة للمصالحة وانهاء االنقسام.
ونص���ت الورقة عل���ى تمكي���ن الحكوم���ة الحالية 
م���ن تول���ي مس���ؤولياتها كامل���ة في قط���اع غزة 
وفق���ا لصحيفة "الحي���اة اللندنية"، عل���ى ان تلتزم 
بتوصي���ات اللجن���ة االدارية والقانونية في ش���أن 

تنقالت الموظفين في قطاع غزة.
 كما نصت ايضًا على تش���كيل حكومة وفاق وطني 

جديدة بعد فترة قصيرة من تولي الحكومة الحالية 
مهماتها، وعل���ى اجراء انتخابات عام���ة، بعد فترة 
زمني���ة معينة يج���ري االتفاق عليها، مثل س���تة 

شهور أو سنة.
وقالت المص���ادر إن حركة »حم���اس« وافقت على 
الورقة المصري���ة لكن حركة »فت���ح« طلبت ادخال 
تعدي���الت عليها، ومن ه���ذه التعدي���الت اعتبار 
صالحية الحكوم���ة مطلقة في ال���وزارات والدوائر 
الحكومية وعدم منح أي جهة او هيئة أي صالحيات 

لتقييد عمل الوزراء والمسؤولين الحكوميين.

الخرطوم/ االستقالل:
قطع وزير اإلعالم السوداني بشارة جمعة الشك باليقين 
بش���أن المزاعم اإلس���رائيلية عن زيارة مرتقبة لبنيامين 
نتنياهو إلى الخرطوم، قائال: إن »العداء مع إسرائيل باق 

إلى قيام الساعة«.
وف���ي حديثه أمام مؤتمر حول مكافح���ة المخدرات عقد 
بالخرط���وم، قال جمعة: إن »العداء بين الس���ودان ودولة 

إسرائيل فكريًا ودينيًا مستمر إلى أن تقوم الساعة«.
من جهته، نفى رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر 
الوطن���ي الحاكم عب���د الرحمن الخضر وج���ود أي توجه 
للتطبيع مع إسرائيل، وقال: إن حزبه لم يناقش األمر في 

أي من مستوياته.

وكان الرئي���س التش���ادي إدريس ديب���ي -الذي يزور 
»إس���رائيل« حاليا- قال: إنه مس���تعد للمساهمة في 
تطبيع العالقات بين الس���ودان وإس���رائيل والتوسط 

بينهما.
وزعم���ت القناة الثانية ف���ي التلفزيون اإلس���رائيلي أن 
الس���ودان هي الدولة التالية في مسلسل الدول العربية 
واإلس���المية التي من المتوقع أن تنفتح أمام إس���رائيل 
وتبدأ إقامة عالقات معها، وبحسب ما أوردته فإن الجهود 

اإلسرائيلية السرية تنصّب اآلن على دولة السودان.
ونقل���ت صحيف���ة هآرتس ع���ن مصادر إس���رائيلية، أن 
»إس���رائيل« تس���تعد إلط���الق وترتي���ب العالقات مع 

السودان والبحرين قريبًا.

وزير سوداني: عداؤنا مع 
»إسرائيل« إلى قيام الساعة

صحيفة: لجنة إدارية لمتابعة تنقالت 
الموظفين حال تمكين الحكومة 

األربعاء 20 ربيع األول 1440 هــ 28 نوفمبر 2018 م

مش���هد التطبيع الخليجّي الفّج، ُيكّوُر في المدى حمم 
 مبّرٍر بكفِّ الرجاء، كأّني ال أقبض 

َّ
المبّررات، فأتلّقف كل

حين أقبض على جمرٍة من نار، بل أمتشق خالصي، فهل 
بلغ اليقي���ن بالهزيمة في األّمة مبلغ���ًا فّضلت معه أن 
تش���رب السّم بنفس���ها على أن يقتلها عمرو؟! أتراهم 
أيقنوا بالموت فأرادوه انتحارًا ال شهادة؟ أم إّننا لم يعد 
لنا من أس���مائنا نصيٌب، ليكون )درعي( أقبح الخائنين، 
وماذا يبقى ألّم���ة يخونها )درعها(؟ وينقلب خنجرًا في 
صدر األّمة العاري المطمئّن؟ أم إّنه درٌع لكّل َمن يسقط 
في ي���ده؟ وقد صار للوزي���رة الصهيونّية حين قبضت 
كفّيها الملطختين بالط���الء األحمر على كّفه )درعها(؟ 

أّي س���ريالّية تلك التي حكمت علينا بالتحديق بصورة 
)درعي( منخفَض الرأس، هائَم النظرة، فيما تلتّف ساقا 
الصهيونّية بفس���تانها األزرق بلون العلم الصهيونّي 
محتّلة مس���احًة أكبر من مساحة صاحب الدار في داره؟ 
أتراه يعرف أّنه���ا تعمدت أن تظهر بأزرقها إلى جانب 
بياضه، في إيحاٍء صارٍخ إلى أّنه جزٌء من علم الصهاينة 

اللصوص؟ أم إّنه كان هائمًا حّد غياب اإلدراك؟ 
أيُّ بؤٍس هذا الذي علينا أن نطالعه في نشرات األخبار؟ 
ونحن نعيد إنتاج الخرافات القديمة في أقبح أشكالها، 
بعد آالف السنين من تقديم البشر للنساء قرابين على 
مذابح اآللهة، يوم كان الرجال رجااًل، ويظّنون أّن اآللهة 

فح���واًل، يبحثون عن فتي���اٍت جمي���الت، فكانت عذراء 
واح���دةٌ كافية ليفيض النيل، صرنا نقّدم رجالنا قرابين 
على مذاب���ح الصهاينة، فيما تكفي ام���رأة صهيونّيٌة 
قبيحٌة واحدٌة، تتجاهل بكّل وقاحة تقاليد بالد العربان 
البدو، لتفيض حس���ابات الحفاة الذين ارتدوا األحذية 
على عجٍل بالمال، ولتندلق مش���اعرهم احتفاء بها، حّد 
استضافتها في مس���اجدهم، وكأنّهم ظّنوا أّنهم في 
قصورهم س���ليمانيون، وكأّن الصهيونية القبيحة هي 
بلقيس���هم، فقط ألّنها كش���فت عن ساقيها! فداست 
مساجدهم بقدٍم لطالما ارتدت البسطار العسكرّي، وما 
عرفت معن���ى اللّجة، وما دمعت عيناه���ا لقتل أطفالنا، 

لكّنه���ا دمعت فرحًا كدموع التماس���يح، حي���ن زادتنا 
األخب���ار إل���ى قصيدة س���قوط أبو ظبي بيت���ًا، فانتصر 
الصهاين���ة بفنون القت���ال، وحصدوا ذهبّي���ة الجودو، 
وأنش���دوا نش���يدهم الوطنّي الذي يس���ّبنا ويتوّعدنا 
بالموت، ويعّزز س���رقتهم لفلس���طين، فوقف )الدرع( 

مهزومًا، ُمكلاّلً عاره بالفشل.
حمم المبّررات لم تزد الذنب إال إثمًا، فال عذر لمن يصافح 
األيدي الملّطخ���ة بدمائنا، ويحتف���ي باللصوص قّطاع 
الطرق، وقد سّول له شيطانه أّن الرياضة غيُر السياسة، 
فإّن دماء ش���عبنا وآهاته وأّناته، لتصرخ في وجداننا أّن 

الشريف غيُر الخائن.

جاء خطاب األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين األستاذ زياد النخالة في 
حفل تخريج 627 حافظا وحافظة لكتاب الله عز وجل والذي نظمته اللجنة الدعوية لحركة 
الجهاد اإلسالمي وجمعية اقرأ الخيرية األحد الماضي ليدلل على القواعد اإليمانية التي 
تستند عليها حركة الجهاد اإلسالمي في مقاومتها لالحتالل الصهيوني والمستمدة من 
كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم, حيث إن كتاب الله عز 
وجل وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تمثل دائما القاعدة األساسية والمحددات 
التي تستند عليها حركة الجهاد اإلسالمي في مواجهتها لالحتالل الصهيوني, فنحن 
حملة رس���الة وتحكمنا قواعد دينية ونس���تند إليها في تفاصيل حياتنا اليومية, وهي 

دليلنا للوصول إلى األهداف المرجوة, وهي اقصر الطرق وأهداها للنصر والتمكين. 
األمين العام أكد على ان مسيرات العودة أثمرت وحققت انجازات حقيقية لصالح شعبنا 
الفلسطيني ووحدت شعبنا على قاعدة المقاومة كحق أصيل لمواجهة االحتالل كفلته 
لنا كافة القوانين واألعراف الدولية, وقد حمل الخطاب أربع محطات تمثلت في المقاومة 
كخيار أصي���ل, والتطبيع العربي مع الكيان وانعكاس���ه على الفلس���طينيين, وضرورة 
الوصول إلى الوحدة الفلس���طينية وان تصبح هدفًا للس���لطة الفلسطينية, ثم االنحياز 
األمريكي لالحتالل والصمت الدولي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني, وكل محطة 
م���ن هذه المحطات األربع كانت تحتاج لخطاب منفصل وش���رح واٍف, لكن األمين العام 
اقتصر على العناوين العريضة التي يجب االهتمام بها والعمل على تحقيقها في هذه 

المرحلة الحساسة والصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية. 
األمين العام أكد على ان المقاومة حققت انجازا كبيرا في المعارك األخيرة ضد االحتالل 
الصهيون���ي, وهذا جاء نتيجة اإليمان بأن المقاومة هي اقصر الطرق للوصول لألهداف 
وان شعبنا الفلسطيني كله ملتف حول مقاومته يساندها ويدعمها ويتحمل كل شيء 
من اجلها, ونفتخر ويفتخر ش���عبنا بمقاومته الباس���لة بسرايا القدس وكتائب القسام 
واألجنحة العس���كرة األخ���رى فنحن ننتقل من انجاز النجاز وم���ن نصر إلى نصر بفضل 

مقاومتنا الباسلة. 
أما الالهثون وراء التطبيع مع االحتالل فنقول لهم: إن نتنياهو لن ينتصر علينا بتنقله بين 
العواصم الفارهة المختلفة ماذا تريد هذه األنظمة من العدو, ماذا يريد هؤالء المطبعين 
عندما يطعنون ش���عبنا من الخلف, إنها أوس���مة عار تطبع عل���ى وجوههم, لن يضيرنا 
هؤالء, ولن يستطيعوا ان ينالوا من عزيمتنا ويفشلوا نصرنا رغم قلة الزاد وقلة النصير, 
فالتطبيع يهدف إلى كس���ر إرادة شعبنا وضربه في مقتل, لكننا لن نستسلم وسنبقى 
نقاوم كل المؤامرات التي تحاك ضدنا فثقتنا في ش���عبنا انه عصي على االنكسار ولن 

تكسره كثرة المؤامرات. 
ولدفع مسار المصالحة الفلسطينية والتأكيد على حرص الجهاد اإلسالمي على تحقيق 
المصالح���ة كان الن���داء من األمين العام بالوحدة الفلس���طينية على قاع���دة المقاومة, 
والتوافق الفلسطيني وفق مصلحة المجموع وليس الحزب أو الفرد, والتمسك بالثوابت 
الفلسطينية وعدم التفريط بها, يجب على السلطة إنهاء مواقفها المعادية لغزة فورًا,  
وان حركة الجهاد تدفع باتجاه كل عوامل تحقيق الوحدة وتجس���يدها على ارض الواقع, 
وان الكل مطالب اآلن بتذليل العقبات والتغليب على كل الصعاب ألجل إنهاء االنقسام 

والتوصل إلى مصالحة حقيقية تجعلنا أكثر قوة وتماسكًا في وجه االحتالل. 
كم���ا أكد األمين الع���ام على ان هذا االنحياز األمريكي الس���افر لالحت���الل الصهيوني, 
واس���تقواء االحتالل ب���اإلدارة األمريكية وحال���ة الصمت المريبة للمجتم���ع الدولي أمام 
ممارسات »إسرائيل« ضد شعبنا, لن تضعف من مواقفنا بل ستزيدنا إصرارا وعزيمة على 
المضي في طريقنا, معتمدين على أنفس���نا وعلى شعبنا, مراهنين على وحدتنا ووحدة 
مواقفنا الوطنية التي تصب في صالح قضيتنا, حتى تتحقق أهدافنا وننتزع حقوقنا, ال 
يضرنا من خذلنا وال ما أصابنا من ألواء, فال عدو لنا إال الكيان الصهيوني, وقوتنا في وحدة 
مقاومتنا ووحدة ش���عبنا في كل أماكن تواجده, وإننا نؤكد أننا نرفض أي تفاهمات مع 

العدو فيها انتقاص من حقوق شعبنا الفلسطيني.    

على قواعد إيمانية 

عبد الله الشاعروكشفت ) ميري( عن ساقيها

رأي
أنهى وفد حركة حم���اس لقاءاته في القاهرة يوم الخميس 
الماضي، في جولة جدي���دة ترعاها جمهورية مصر العربية، 
في حين بدأ وفد حركة فتح لقاءاته يوم األحد، ومن المتوقع 
أن يكون قد أنهاها مع أو قبل نشر هذا المقال. منذ زمن بعيد 
لم تعد جوالت الحوار تثير االهتمام السياسي والجماهيري، 
م���ع أنها ال تزال تحظى ببعض االهتم���ام اإلعالمي، وذلك ال 
يعني ب���أن الوحدة لم تعد مهمة، وإنم���ا ألن الناس فقدت 
األمل بتحقيقها، وسئمت من الحوارات التي ال تنتهي، ومن 
االتفاقات التي ال ُتطبق، وعدم وضع المصلحة الوطنية فوق 

المصالح الفردية والفئوية والفصائلية .
ما نصيب هذه الجولة من النجاح؟

إن ع���دم االتفاق على لقاء ثنائي بي���ن حركتي فتح وحماس 
حتى اآلن نذير ش���ؤم، يدل على أن فرص النجاح في أحس���ن 
األحوال تساوي فرص الفش���ل، حيث ال تزال اللقاءات تجري 
بصورة مكوكية بواس���طة المصريين الذين يلتقون كل وفد 
على حدة، وهذا واقع الحال منذ فش���ل اتفاق 2017، الس���يما 
منذ تفجير موكب رئيس الحكومة في آذار 2018. وقد أشارت 
مصادر إلى أن الخلية اإلسرائيلية التي كشفت مؤخًرا في غزة 
يمكن أن تكون مسؤولة عنه، وهذا يعني أن »حماس« ليست 
مسؤولة عن هذا االنفجار الذي تضررت منه أكثر من أي طرف 
آخر، وأن جه���از المخابرات ليس مس���ؤواًل عنه، فال يعقل أن 

ينفذ الجهاز تفجيًرا في موكب يضم رئيسه.
فرص النجاح والفشل قائمة

ف���رص النجاح قائمة ألن مصر الراعية للحوار تريد إنجاح جهودها 
لكون الفش���ل يلحق الض���رر بدورها ومصداقيتها، وألن الفش���ل 
يه���دد بانهيار معادل���ة »الهدوء مقابل تخفي���ف الحصار« التي 
نجح���ت بالتوصل إليه���ا، ويقود إل���ى انهيار القط���اع وانفجاره، 
واندالع مواجهة فلس���طينية إس���رائيلية. تعم���ل مصر للحفاظ 
عل���ى تلك المعادل���ة وتطويرها لتصبح هدن���ة طويلة مقابل رفع 
الحصار وصفقة جديدة لتبادل األسرى، وذلك للحفاظ على التقدم 
الملموس في األمن بسيناء الناتج عن تجاوب »حماس« وتعاونها 
مع المصريين. كما ترى مصر أن معادلة الهدوء تساعد على إحياء 
ما س���مي »عملية الس���الم« الرامية إلى قيام الدولة الفلسطينية، 
الت���ي تراها القاهرة ضرورة لألمن القوم���ي المصري، كونها تمنع 
رم���ي قطاع غزة في حضنها وال بعيًدا عنه���ا. ويعزز فرص النجاح 
هذه أن مصر ال تجد أن الس���لطة حتى اآلن وإلى إشعار آخر يمكن 
أن تكون بدياًل من حماس، لذا اختارت احتواء »حماس« واالعتراف 

بدورها وتمكين السلطة من العودة بصورة تدريجية.
ويمكن أن تنجح هذه الجولة ألن الس���لطة تجد نفس���ها في وضع 
صعب جراء مس���ائل ع���دة، منها البدء بتحق���ق فصل الضفة عن 
القط���اع، خصوًصا بعد دخ���ول الوقود واألم���وال القطرية إلى غزة 
بموافقة إقليمية ودولية، ما يهدد بإضعاف الس���لطة، السيما إذا 
ا م���ن أموال المقاصة  نفذت إس���رائيل تهديدها واقتطعت جزًء
الت���ي تجمعه���ا وحولته���ا إلى غزة. كم���ا يمك���ن أن تنجح جولة 
المصالح���ة ألن »حماس« تعيش ش���عوًرا مزدوًجا، فهي تش���عر 
من جهة بنش���وة اإلنجاز بعد المواجهة األخيرة وكش���ف الخلية 
اإلس���رائيلية التي تغلغلت في القطاع، ومن جهة أخرى تخش���ى 
من االنتقام اإلس���رائيلي، ومن المواجهة القادمة التي يجب عمل 

كل م���ا يلزم لتفاديها، مع االس���تعداد لخوضها إذا فرضت عليها 
وعلى الفلسطينيين.

خطر الفشل قائم
ال يزال خطر فش���ل الحوار ه���ذه المرة كبي���ًرا، وال يقل عن فرص 
النجاح، ألن »حماس« متمس���كة بتطبيق جميع االتفاقات، السيما 
اتفاق 2011، ألنها تريد االحتفاظ بغزة والحصول على مكاس���ب 
إضافية، وال تريد خس���ارة غزة من دون الحصول على أي شيء في 
المقاب���ل، لذا أقصى ما وافقت عليه وما قدمته من مرونة هو عودة 
حكومة »الوفاق الوطني« إلى القطاع وتمكينها، مع ضرورة االتفاق 
على تس���ديد رواتب موظفيها ورفع اإلج���راءات العقابية عن غزة، 
وعلى معنى »التمكين«، مقابل الش���روع في مش���اورات تش���كيل 
حكوم���ة وح���دة وطنية عل���ى أن تنتهي في م���دة أقصاها ثالثة 
أش���هر. أما الرئيس و«فتح« فمصّران عل���ى »تمكين الحكومة« أواًل 
الستعادة غزة إلى بيت الطاعة، وحتى ال تصبح الحكومة »طربوًشا« 
يغطي على واقع اس���تمرار سيطرة »حماس« على القطاع، مع إبداء 
مرونة بالموافقة على بدء المشاورات لتشكيل حكومة وحدة، على 
أال تش���كل إال بعد إتمام »التمكين«، بما يشمل الوزارات والجباية 
وس���لطة األراضي والقضاء، ووافقت عل���ى تأخير البحث في األمن، 
وخصوًص���ا س���الح المقاومة. أما مص���ر فجهزت طواق���م مصرية 
لمس���اعدة عملية تمكين الحكومة من التمكين، وحلحلة مس���ألة 
روات���ب الموظفين األمنيين، بحيث تقط���ع من أموال يتم االتفاق 
عليها إلى حين انتهاء االتفاق على مس���ألة الموظفين المدنيين 

واألمنيين الذين عّينتهم »حماس«.
النجاح ال يعني إنهاء االنقسام

تأسيًسا على ما سبق، ال تزال الهوة شاسعة، والنجاح عبر المقاربة 
الحالي���ة )تمكي���ن الحكومة أواًل( – على أهميت���ه - ال يعني إنهاء 
االنقس���ام واس���تعادة الوحدة، وإنما قد يكون اس���تراحة جديدة 
ستكون معرضة للنجاح إذا أدت إلى تشكيل حكومة وحدة بسرعة، 

أو لالنتكاس كسابقاتها كونها تتجاهل ما يأتي:
· إن تمكي���ن الحكوم���ة الحالية لي���س المدخل المناس���ب، وإنما 
تشكيل حكومة وحدة، خصوًصا إذا لم يرافق ذلك اتفاق تفصيلي 
على معنى »التمكين« وخطواته ومراحله وس���قفه الزمني، وإذا لم 
يت���م االتفاق منذ البداية على خط النهاية الذي يجب أن يتضمن 
تحقي���ق حل الرزمة الش���املة على أس���اس معادل���ة »ال غالب وال 

مغلوب«.
· إع���ادة بن���اء مؤسس���ات المنظم���ة بحيث تضم مختل���ف ألوان 
الطيف السياس���ي واالجتماعي، وعلى أس���اس الحقائق الجديدة 
والخبرة المس���تفادة، وإعادة النظر في ش���كل السلطة ووظائفها، 
بما يتضمن إعادة بناء األجهزة األمنية وتوحيدها وإصالحها على 
أس���س مهنية بعيًدا عن الفصائلية. فمن الخطأ أن تبقى السلطة 
على ما هي عليه بعد أن تجاوزت إس���رائيل اتفاق أوسلو، وبعد أن 
حصلت الدولة الفلس���طينية - التي هي حق طبيعي أواًل وجزء من 

تقرير المصير - على االعتراف األممي ولو بصفة عضو مراقب.
· ع���دم االتف���اق منذ البداية عل���ى ماذا س���يقدم كل طرف وماذا 
س���يأخذ. فال بد من االتفاق على مبادئ وخطوط توجيهية، لتكون 
مرجعي���ة تحكم عمل الحكومة القائمة أو المش���اورات لتش���كيل 

حكومة الوحدة.
· أولوي���ة االتفاق على البرنامج السياس���ي بوصفه مفتاح الوحدة، 

وخصوًص���ا على كيفية التعامل مع التزامات أوس���لو السياس���ية 
واالقتصادي���ة واألمنية، وعلى كيفية التعام���ل مع صفقة ترامب 
والتطبيع العربي مع إس���رائيل، وعلى قان���ون القومية العنصري 

والمخططات االستعمارية االستيطانية.
· الشروع في حوار وطني شامل، وتشكيل لجنة حكماء فلسطينية 
لمواكبة الحوار وتطبيق االتفاق. فالحوار الشامل ضروري لمشاركة 
مختلف األطراف، ولضمان كسر حالة االستقطاب الثنائي واحتكار 
الح���وار، بما يه���دد دائًما باالتف���اق على المحاصص���ة الثنائية. 
فال بد من وق���ف التعامل مع الفصائل والمؤسس���ات والقطاعات 
والش���خصيات األخرى كملحق أو كش���اهد زور أو كطرف مضمون 
تأييده لم���ا تتفق عليه حركتا فتح وحماس، م���ع االعتراف بأنها 

تتحمل قسًطا وافًرا من مسؤولية القبول بكيفية التعامل معها.
· االتفاق على أسس وقواعد الش���راكة في مرحلة التحرر الوطني، 
وعل���ى القيم واأله���داف وأش���كال النضال األساس���ية في هذه 
المرحلة، فم���ن دونها ال يمكن أن تصمد المصالحة، وال أن تتحول 

إلى وحدة حقيقية .
ما س���بق ال يتعارض، بل يتطل���ب العمل لوق���ف التدهور وخلق 
مناخ من الثقة ووقف التحريض اإلعالمي والش���يطنة المتبادلين، 
وتحقيق العدال���ة االنتقالية، واحترام حق���وق المواطن وحرياته، 
ومس���اءلة ومحاس���بة كل من يعت���دي عليها، وتقليل مس���اوئ 

االنقسام ومخاطره، ومنع تحوله إلى انفصال.
كما ال يعني أن ش���عبنا عليه أن ينتظر تح���ت االحتالل والحصار 
إل���ى أن ينتهي االنقس���ام، بل إن الكفاح ض���د االحتالل والحصار 
واالس���تيطان ال يقبل االنتظار. فالوحدة ال قيمة لها إن لم تتحقق 
في غمار مواجهة التحديات المطروحة على الشعب الفلسطيني.

اختبار حل الرزمة الشاملة
لم يجرب حل الرزمة الشاملة حتى اآلن، فقد ُجّرب تشكيل حكومة 
وح���دة أو وفاق وطن���ي، واللجوء إلى االنتخابات، وإدارة االنقس���ام 
والمحاصص���ة، وكلها أوصلتنا إلى ما نحن في���ه. فلماذا ال تعطى 
الفرصة لحل الرزمة الشاملة، التي تتضمن منظمة واحدة وبرنامج 
يجس���د القواس���م المش���تركة، وس���لطة / دولة تخدم المنظمة 
والبرنامج المش���ترك تقودها حكومة وحدة وطنية، وقيادة موحدة 
واح���دة وس���الح واحد، من دون هيمن���ة أو تف���رد أو إقصاء، وعلى 
أساس تجس���يد ش���راكة حقيقية من خالل ديمقراطية توافقية 
تناسب المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، واالحتكام إلى 
االنتخابات الدورية على كل المس���تويات بعد توحيد المؤسسات 
وتحقيق الوفاق الوطني. ال تعني الرزمة الش���املة تطبيق بنودها 
المختلفة مرة واحدة، بل يمكن أن ُتطبق بالتدريج والتوازي، ولكن 
ضمن جدول زمني ملزم ومتفق عليه، مع توفر حاضنة فلسطينية 

ومصرية وعربية.
لمن يقول إّن الوحدة الوطنية مستحيلة التحقيق، نقول له: نعم، 
إنه���ا صعبة جًدا وتحت���اج إلى وقت، ولكن م���ن يجعل حزب الله 
وحزب »القوات اللبنانية« في حكومة واحدة أكثر من مرة، يمكن أن 
يحقق الوحدة بين الفصائل والقوى الفلس���طينية، وهذا يتطلب 
وع���ي وإرادة، وضغط، وإجراء تغيير متراكم ف���ي خارطة وموازين 
الق���وى الداخلية، م���ن خالل تبل���ور قطب ثالث عاب���ر للتجمعات 
واألح���زاب واأليديولوجيات جوه���ره العمل على إحي���اء الوطنية 

الفلسطينية المهددة.

حوار القاهرة: فرص النجاح تعادل احتماالت الفشل
هاني المصري
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مش���هد التطبيع الخليجّي الفّج، ُيكّوُر في المدى حمم 
 مبّرٍر بكفِّ الرجاء، كأّني ال أقبض 

َّ
المبّررات، فأتلّقف كل

حين أقبض على جمرٍة من نار، بل أمتشق خالصي، فهل 
بلغ اليقي���ن بالهزيمة في األّمة مبلغ���ًا فّضلت معه أن 
تش���رب السّم بنفس���ها على أن يقتلها عمرو؟! أتراهم 
أيقنوا بالموت فأرادوه انتحارًا ال شهادة؟ أم إّننا لم يعد 
لنا من أس���مائنا نصيٌب، ليكون )درعي( أقبح الخائنين، 
وماذا يبقى ألّم���ة يخونها )درعها(؟ وينقلب خنجرًا في 
صدر األّمة العاري المطمئّن؟ أم إّنه درٌع لكّل َمن يسقط 
في ي���ده؟ وقد صار للوزي���رة الصهيونّية حين قبضت 
كفّيها الملطختين بالط���الء األحمر على كّفه )درعها(؟ 

أّي س���ريالّية تلك التي حكمت علينا بالتحديق بصورة 
)درعي( منخفَض الرأس، هائَم النظرة، فيما تلتّف ساقا 
الصهيونّية بفس���تانها األزرق بلون العلم الصهيونّي 
محتّلة مس���احًة أكبر من مساحة صاحب الدار في داره؟ 
أتراه يعرف أّنه���ا تعمدت أن تظهر بأزرقها إلى جانب 
بياضه، في إيحاٍء صارٍخ إلى أّنه جزٌء من علم الصهاينة 

اللصوص؟ أم إّنه كان هائمًا حّد غياب اإلدراك؟ 
أيُّ بؤٍس هذا الذي علينا أن نطالعه في نشرات األخبار؟ 
ونحن نعيد إنتاج الخرافات القديمة في أقبح أشكالها، 
بعد آالف السنين من تقديم البشر للنساء قرابين على 
مذابح اآللهة، يوم كان الرجال رجااًل، ويظّنون أّن اآللهة 

فح���واًل، يبحثون عن فتي���اٍت جمي���الت، فكانت عذراء 
واح���دةٌ كافية ليفيض النيل، صرنا نقّدم رجالنا قرابين 
على مذاب���ح الصهاينة، فيما تكفي ام���رأة صهيونّيٌة 
قبيحٌة واحدٌة، تتجاهل بكّل وقاحة تقاليد بالد العربان 
البدو، لتفيض حس���ابات الحفاة الذين ارتدوا األحذية 
على عجٍل بالمال، ولتندلق مش���اعرهم احتفاء بها، حّد 
استضافتها في مس���اجدهم، وكأنّهم ظّنوا أّنهم في 
قصورهم س���ليمانيون، وكأّن الصهيونية القبيحة هي 
بلقيس���هم، فقط ألّنها كش���فت عن ساقيها! فداست 
مساجدهم بقدٍم لطالما ارتدت البسطار العسكرّي، وما 
عرفت معن���ى اللّجة، وما دمعت عيناه���ا لقتل أطفالنا، 

لكّنه���ا دمعت فرحًا كدموع التماس���يح، حي���ن زادتنا 
األخب���ار إل���ى قصيدة س���قوط أبو ظبي بيت���ًا، فانتصر 
الصهاين���ة بفنون القت���ال، وحصدوا ذهبّي���ة الجودو، 
وأنش���دوا نش���يدهم الوطنّي الذي يس���ّبنا ويتوّعدنا 
بالموت، ويعّزز س���رقتهم لفلس���طين، فوقف )الدرع( 

مهزومًا، ُمكلاّلً عاره بالفشل.
حمم المبّررات لم تزد الذنب إال إثمًا، فال عذر لمن يصافح 
األيدي الملّطخ���ة بدمائنا، ويحتف���ي باللصوص قّطاع 
الطرق، وقد سّول له شيطانه أّن الرياضة غيُر السياسة، 
فإّن دماء ش���عبنا وآهاته وأّناته، لتصرخ في وجداننا أّن 

الشريف غيُر الخائن.

جاء خطاب األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين األستاذ زياد النخالة في 
حفل تخريج 627 حافظا وحافظة لكتاب الله عز وجل والذي نظمته اللجنة الدعوية لحركة 
الجهاد اإلسالمي وجمعية اقرأ الخيرية األحد الماضي ليدلل على القواعد اإليمانية التي 
تستند عليها حركة الجهاد اإلسالمي في مقاومتها لالحتالل الصهيوني والمستمدة من 
كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم, حيث إن كتاب الله عز 
وجل وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تمثل دائما القاعدة األساسية والمحددات 
التي تستند عليها حركة الجهاد اإلسالمي في مواجهتها لالحتالل الصهيوني, فنحن 
حملة رس���الة وتحكمنا قواعد دينية ونس���تند إليها في تفاصيل حياتنا اليومية, وهي 

دليلنا للوصول إلى األهداف المرجوة, وهي اقصر الطرق وأهداها للنصر والتمكين. 
األمين العام أكد على ان مسيرات العودة أثمرت وحققت انجازات حقيقية لصالح شعبنا 
الفلسطيني ووحدت شعبنا على قاعدة المقاومة كحق أصيل لمواجهة االحتالل كفلته 
لنا كافة القوانين واألعراف الدولية, وقد حمل الخطاب أربع محطات تمثلت في المقاومة 
كخيار أصي���ل, والتطبيع العربي مع الكيان وانعكاس���ه على الفلس���طينيين, وضرورة 
الوصول إلى الوحدة الفلس���طينية وان تصبح هدفًا للس���لطة الفلسطينية, ثم االنحياز 
األمريكي لالحتالل والصمت الدولي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني, وكل محطة 
م���ن هذه المحطات األربع كانت تحتاج لخطاب منفصل وش���رح واٍف, لكن األمين العام 
اقتصر على العناوين العريضة التي يجب االهتمام بها والعمل على تحقيقها في هذه 

المرحلة الحساسة والصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية. 
األمين العام أكد على ان المقاومة حققت انجازا كبيرا في المعارك األخيرة ضد االحتالل 
الصهيون���ي, وهذا جاء نتيجة اإليمان بأن المقاومة هي اقصر الطرق للوصول لألهداف 
وان شعبنا الفلسطيني كله ملتف حول مقاومته يساندها ويدعمها ويتحمل كل شيء 
من اجلها, ونفتخر ويفتخر ش���عبنا بمقاومته الباس���لة بسرايا القدس وكتائب القسام 
واألجنحة العس���كرة األخ���رى فنحن ننتقل من انجاز النجاز وم���ن نصر إلى نصر بفضل 

مقاومتنا الباسلة. 
أما الالهثون وراء التطبيع مع االحتالل فنقول لهم: إن نتنياهو لن ينتصر علينا بتنقله بين 
العواصم الفارهة المختلفة ماذا تريد هذه األنظمة من العدو, ماذا يريد هؤالء المطبعين 
عندما يطعنون ش���عبنا من الخلف, إنها أوس���مة عار تطبع عل���ى وجوههم, لن يضيرنا 
هؤالء, ولن يستطيعوا ان ينالوا من عزيمتنا ويفشلوا نصرنا رغم قلة الزاد وقلة النصير, 
فالتطبيع يهدف إلى كس���ر إرادة شعبنا وضربه في مقتل, لكننا لن نستسلم وسنبقى 
نقاوم كل المؤامرات التي تحاك ضدنا فثقتنا في ش���عبنا انه عصي على االنكسار ولن 

تكسره كثرة المؤامرات. 
ولدفع مسار المصالحة الفلسطينية والتأكيد على حرص الجهاد اإلسالمي على تحقيق 
المصالح���ة كان الن���داء من األمين العام بالوحدة الفلس���طينية على قاع���دة المقاومة, 
والتوافق الفلسطيني وفق مصلحة المجموع وليس الحزب أو الفرد, والتمسك بالثوابت 
الفلسطينية وعدم التفريط بها, يجب على السلطة إنهاء مواقفها المعادية لغزة فورًا,  
وان حركة الجهاد تدفع باتجاه كل عوامل تحقيق الوحدة وتجس���يدها على ارض الواقع, 
وان الكل مطالب اآلن بتذليل العقبات والتغليب على كل الصعاب ألجل إنهاء االنقسام 

والتوصل إلى مصالحة حقيقية تجعلنا أكثر قوة وتماسكًا في وجه االحتالل. 
كم���ا أكد األمين الع���ام على ان هذا االنحياز األمريكي الس���افر لالحت���الل الصهيوني, 
واس���تقواء االحتالل ب���اإلدارة األمريكية وحال���ة الصمت المريبة للمجتم���ع الدولي أمام 
ممارسات »إسرائيل« ضد شعبنا, لن تضعف من مواقفنا بل ستزيدنا إصرارا وعزيمة على 
المضي في طريقنا, معتمدين على أنفس���نا وعلى شعبنا, مراهنين على وحدتنا ووحدة 
مواقفنا الوطنية التي تصب في صالح قضيتنا, حتى تتحقق أهدافنا وننتزع حقوقنا, ال 
يضرنا من خذلنا وال ما أصابنا من ألواء, فال عدو لنا إال الكيان الصهيوني, وقوتنا في وحدة 
مقاومتنا ووحدة ش���عبنا في كل أماكن تواجده, وإننا نؤكد أننا نرفض أي تفاهمات مع 

العدو فيها انتقاص من حقوق شعبنا الفلسطيني.    

على قواعد إيمانية 

عبد الله الشاعروكشفت ) ميري( عن ساقيها

رأي
أنهى وفد حركة حم���اس لقاءاته في القاهرة يوم الخميس 
الماضي، في جولة جدي���دة ترعاها جمهورية مصر العربية، 
في حين بدأ وفد حركة فتح لقاءاته يوم األحد، ومن المتوقع 
أن يكون قد أنهاها مع أو قبل نشر هذا المقال. منذ زمن بعيد 
لم تعد جوالت الحوار تثير االهتمام السياسي والجماهيري، 
م���ع أنها ال تزال تحظى ببعض االهتم���ام اإلعالمي، وذلك ال 
يعني ب���أن الوحدة لم تعد مهمة، وإنم���ا ألن الناس فقدت 
األمل بتحقيقها، وسئمت من الحوارات التي ال تنتهي، ومن 
االتفاقات التي ال ُتطبق، وعدم وضع المصلحة الوطنية فوق 

المصالح الفردية والفئوية والفصائلية .
ما نصيب هذه الجولة من النجاح؟

إن ع���دم االتفاق على لقاء ثنائي بي���ن حركتي فتح وحماس 
حتى اآلن نذير ش���ؤم، يدل على أن فرص النجاح في أحس���ن 
األحوال تساوي فرص الفش���ل، حيث ال تزال اللقاءات تجري 
بصورة مكوكية بواس���طة المصريين الذين يلتقون كل وفد 
على حدة، وهذا واقع الحال منذ فش���ل اتفاق 2017، الس���يما 
منذ تفجير موكب رئيس الحكومة في آذار 2018. وقد أشارت 
مصادر إلى أن الخلية اإلسرائيلية التي كشفت مؤخًرا في غزة 
يمكن أن تكون مسؤولة عنه، وهذا يعني أن »حماس« ليست 
مسؤولة عن هذا االنفجار الذي تضررت منه أكثر من أي طرف 
آخر، وأن جه���از المخابرات ليس مس���ؤواًل عنه، فال يعقل أن 

ينفذ الجهاز تفجيًرا في موكب يضم رئيسه.
فرص النجاح والفشل قائمة

ف���رص النجاح قائمة ألن مصر الراعية للحوار تريد إنجاح جهودها 
لكون الفش���ل يلحق الض���رر بدورها ومصداقيتها، وألن الفش���ل 
يه���دد بانهيار معادل���ة »الهدوء مقابل تخفي���ف الحصار« التي 
نجح���ت بالتوصل إليه���ا، ويقود إل���ى انهيار القط���اع وانفجاره، 
واندالع مواجهة فلس���طينية إس���رائيلية. تعم���ل مصر للحفاظ 
عل���ى تلك المعادل���ة وتطويرها لتصبح هدن���ة طويلة مقابل رفع 
الحصار وصفقة جديدة لتبادل األسرى، وذلك للحفاظ على التقدم 
الملموس في األمن بسيناء الناتج عن تجاوب »حماس« وتعاونها 
مع المصريين. كما ترى مصر أن معادلة الهدوء تساعد على إحياء 
ما س���مي »عملية الس���الم« الرامية إلى قيام الدولة الفلسطينية، 
الت���ي تراها القاهرة ضرورة لألمن القوم���ي المصري، كونها تمنع 
رم���ي قطاع غزة في حضنها وال بعيًدا عنه���ا. ويعزز فرص النجاح 
هذه أن مصر ال تجد أن الس���لطة حتى اآلن وإلى إشعار آخر يمكن 
أن تكون بدياًل من حماس، لذا اختارت احتواء »حماس« واالعتراف 

بدورها وتمكين السلطة من العودة بصورة تدريجية.
ويمكن أن تنجح هذه الجولة ألن الس���لطة تجد نفس���ها في وضع 
صعب جراء مس���ائل ع���دة، منها البدء بتحق���ق فصل الضفة عن 
القط���اع، خصوًصا بعد دخ���ول الوقود واألم���وال القطرية إلى غزة 
بموافقة إقليمية ودولية، ما يهدد بإضعاف الس���لطة، السيما إذا 
ا م���ن أموال المقاصة  نفذت إس���رائيل تهديدها واقتطعت جزًء
الت���ي تجمعه���ا وحولته���ا إلى غزة. كم���ا يمك���ن أن تنجح جولة 
المصالح���ة ألن »حماس« تعيش ش���عوًرا مزدوًجا، فهي تش���عر 
من جهة بنش���وة اإلنجاز بعد المواجهة األخيرة وكش���ف الخلية 
اإلس���رائيلية التي تغلغلت في القطاع، ومن جهة أخرى تخش���ى 
من االنتقام اإلس���رائيلي، ومن المواجهة القادمة التي يجب عمل 

كل م���ا يلزم لتفاديها، مع االس���تعداد لخوضها إذا فرضت عليها 
وعلى الفلسطينيين.

خطر الفشل قائم
ال يزال خطر فش���ل الحوار ه���ذه المرة كبي���ًرا، وال يقل عن فرص 
النجاح، ألن »حماس« متمس���كة بتطبيق جميع االتفاقات، السيما 
اتفاق 2011، ألنها تريد االحتفاظ بغزة والحصول على مكاس���ب 
إضافية، وال تريد خس���ارة غزة من دون الحصول على أي شيء في 
المقاب���ل، لذا أقصى ما وافقت عليه وما قدمته من مرونة هو عودة 
حكومة »الوفاق الوطني« إلى القطاع وتمكينها، مع ضرورة االتفاق 
على تس���ديد رواتب موظفيها ورفع اإلج���راءات العقابية عن غزة، 
وعلى معنى »التمكين«، مقابل الش���روع في مش���اورات تش���كيل 
حكوم���ة وح���دة وطنية عل���ى أن تنتهي في م���دة أقصاها ثالثة 
أش���هر. أما الرئيس و«فتح« فمصّران عل���ى »تمكين الحكومة« أواًل 
الستعادة غزة إلى بيت الطاعة، وحتى ال تصبح الحكومة »طربوًشا« 
يغطي على واقع اس���تمرار سيطرة »حماس« على القطاع، مع إبداء 
مرونة بالموافقة على بدء المشاورات لتشكيل حكومة وحدة، على 
أال تش���كل إال بعد إتمام »التمكين«، بما يشمل الوزارات والجباية 
وس���لطة األراضي والقضاء، ووافقت عل���ى تأخير البحث في األمن، 
وخصوًص���ا س���الح المقاومة. أما مص���ر فجهزت طواق���م مصرية 
لمس���اعدة عملية تمكين الحكومة من التمكين، وحلحلة مس���ألة 
روات���ب الموظفين األمنيين، بحيث تقط���ع من أموال يتم االتفاق 
عليها إلى حين انتهاء االتفاق على مس���ألة الموظفين المدنيين 

واألمنيين الذين عّينتهم »حماس«.
النجاح ال يعني إنهاء االنقسام

تأسيًسا على ما سبق، ال تزال الهوة شاسعة، والنجاح عبر المقاربة 
الحالي���ة )تمكي���ن الحكومة أواًل( – على أهميت���ه - ال يعني إنهاء 
االنقس���ام واس���تعادة الوحدة، وإنما قد يكون اس���تراحة جديدة 
ستكون معرضة للنجاح إذا أدت إلى تشكيل حكومة وحدة بسرعة، 

أو لالنتكاس كسابقاتها كونها تتجاهل ما يأتي:
· إن تمكي���ن الحكوم���ة الحالية لي���س المدخل المناس���ب، وإنما 
تشكيل حكومة وحدة، خصوًصا إذا لم يرافق ذلك اتفاق تفصيلي 
على معنى »التمكين« وخطواته ومراحله وس���قفه الزمني، وإذا لم 
يت���م االتفاق منذ البداية على خط النهاية الذي يجب أن يتضمن 
تحقي���ق حل الرزمة الش���املة على أس���اس معادل���ة »ال غالب وال 

مغلوب«.
· إع���ادة بن���اء مؤسس���ات المنظم���ة بحيث تضم مختل���ف ألوان 
الطيف السياس���ي واالجتماعي، وعلى أس���اس الحقائق الجديدة 
والخبرة المس���تفادة، وإعادة النظر في ش���كل السلطة ووظائفها، 
بما يتضمن إعادة بناء األجهزة األمنية وتوحيدها وإصالحها على 
أس���س مهنية بعيًدا عن الفصائلية. فمن الخطأ أن تبقى السلطة 
على ما هي عليه بعد أن تجاوزت إس���رائيل اتفاق أوسلو، وبعد أن 
حصلت الدولة الفلس���طينية - التي هي حق طبيعي أواًل وجزء من 

تقرير المصير - على االعتراف األممي ولو بصفة عضو مراقب.
· ع���دم االتف���اق منذ البداية عل���ى ماذا س���يقدم كل طرف وماذا 
س���يأخذ. فال بد من االتفاق على مبادئ وخطوط توجيهية، لتكون 
مرجعي���ة تحكم عمل الحكومة القائمة أو المش���اورات لتش���كيل 

حكومة الوحدة.
· أولوي���ة االتفاق على البرنامج السياس���ي بوصفه مفتاح الوحدة، 

وخصوًص���ا على كيفية التعامل مع التزامات أوس���لو السياس���ية 
واالقتصادي���ة واألمنية، وعلى كيفية التعام���ل مع صفقة ترامب 
والتطبيع العربي مع إس���رائيل، وعلى قان���ون القومية العنصري 

والمخططات االستعمارية االستيطانية.
· الشروع في حوار وطني شامل، وتشكيل لجنة حكماء فلسطينية 
لمواكبة الحوار وتطبيق االتفاق. فالحوار الشامل ضروري لمشاركة 
مختلف األطراف، ولضمان كسر حالة االستقطاب الثنائي واحتكار 
الح���وار، بما يه���دد دائًما باالتف���اق على المحاصص���ة الثنائية. 
فال بد من وق���ف التعامل مع الفصائل والمؤسس���ات والقطاعات 
والش���خصيات األخرى كملحق أو كش���اهد زور أو كطرف مضمون 
تأييده لم���ا تتفق عليه حركتا فتح وحماس، م���ع االعتراف بأنها 

تتحمل قسًطا وافًرا من مسؤولية القبول بكيفية التعامل معها.
· االتفاق على أسس وقواعد الش���راكة في مرحلة التحرر الوطني، 
وعل���ى القيم واأله���داف وأش���كال النضال األساس���ية في هذه 
المرحلة، فم���ن دونها ال يمكن أن تصمد المصالحة، وال أن تتحول 

إلى وحدة حقيقية .
ما س���بق ال يتعارض، بل يتطل���ب العمل لوق���ف التدهور وخلق 
مناخ من الثقة ووقف التحريض اإلعالمي والش���يطنة المتبادلين، 
وتحقيق العدال���ة االنتقالية، واحترام حق���وق المواطن وحرياته، 
ومس���اءلة ومحاس���بة كل من يعت���دي عليها، وتقليل مس���اوئ 

االنقسام ومخاطره، ومنع تحوله إلى انفصال.
كما ال يعني أن ش���عبنا عليه أن ينتظر تح���ت االحتالل والحصار 
إل���ى أن ينتهي االنقس���ام، بل إن الكفاح ض���د االحتالل والحصار 
واالس���تيطان ال يقبل االنتظار. فالوحدة ال قيمة لها إن لم تتحقق 
في غمار مواجهة التحديات المطروحة على الشعب الفلسطيني.

اختبار حل الرزمة الشاملة
لم يجرب حل الرزمة الشاملة حتى اآلن، فقد ُجّرب تشكيل حكومة 
وح���دة أو وفاق وطن���ي، واللجوء إلى االنتخابات، وإدارة االنقس���ام 
والمحاصص���ة، وكلها أوصلتنا إلى ما نحن في���ه. فلماذا ال تعطى 
الفرصة لحل الرزمة الشاملة، التي تتضمن منظمة واحدة وبرنامج 
يجس���د القواس���م المش���تركة، وس���لطة / دولة تخدم المنظمة 
والبرنامج المش���ترك تقودها حكومة وحدة وطنية، وقيادة موحدة 
واح���دة وس���الح واحد، من دون هيمن���ة أو تف���رد أو إقصاء، وعلى 
أساس تجس���يد ش���راكة حقيقية من خالل ديمقراطية توافقية 
تناسب المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، واالحتكام إلى 
االنتخابات الدورية على كل المس���تويات بعد توحيد المؤسسات 
وتحقيق الوفاق الوطني. ال تعني الرزمة الش���املة تطبيق بنودها 
المختلفة مرة واحدة، بل يمكن أن ُتطبق بالتدريج والتوازي، ولكن 
ضمن جدول زمني ملزم ومتفق عليه، مع توفر حاضنة فلسطينية 

ومصرية وعربية.
لمن يقول إّن الوحدة الوطنية مستحيلة التحقيق، نقول له: نعم، 
إنه���ا صعبة جًدا وتحت���اج إلى وقت، ولكن م���ن يجعل حزب الله 
وحزب »القوات اللبنانية« في حكومة واحدة أكثر من مرة، يمكن أن 
يحقق الوحدة بين الفصائل والقوى الفلس���طينية، وهذا يتطلب 
وع���ي وإرادة، وضغط، وإجراء تغيير متراكم ف���ي خارطة وموازين 
الق���وى الداخلية، م���ن خالل تبل���ور قطب ثالث عاب���ر للتجمعات 
واألح���زاب واأليديولوجيات جوه���ره العمل على إحي���اء الوطنية 

الفلسطينية المهددة.

حوار القاهرة: فرص النجاح تعادل احتماالت الفشل
هاني المصري
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غزة/ االستقالل:
أن  بغ���زة  الزراع���ة  وزارة  أك���دت 
البندورة  محصول  أس���عار  ارتفاع 
في أس���واق قطاع غزة خالل األيام 
الحالية يعود لعدة أسباب أهمها 
تقلبات الطق���س ورداءة الكميات 
المزروعة محلًيا، الفتة إلى أنها في 

إطار حل األزمة.
وتشهد أس���واق القطاع المحاصر 
ارتفاعًا في أس���عار البندورة ما بين 
5 ل���� �8 ش���واكل للكيل���و الواحد-

)ال���دوالر =3.72 ش���واكل(-، وذلك 
حسب نوع المحصول، بعدما كانت 
تباع بنحو 2 شيكل للكيلو الواحد.

وق���ال المدي���ر الع���ام لإلرش���اد 
والتنمي���ة ل���وزارة الزراع���ة ن���زار 
الوحي���دي في تصري���ح  صحفي 
التقلب���ات  "إن  الثالث���اء:  أم���س 
المناخية وعدم اس���تقرار درجات 
الحرارة السبب األول الرتفاع سعر 
محص���ول البندورة بغ���زة، خاصة 
أن هذا المحص���ول ال يتم إنتاجه 
إال ف���ي فترتين خ���الل العام هما 
أربعيني���ة الصي���ف وأربعيني���ة 

الشتاء".

رداءة  أن  الوحي���دي  وأوض���ح 
القطاع  ف���ي  المزروعة  الكمي���ات 
محلًي���ا "إضافة لذلك قد تس���ببت 
إلى عدم توفر المحصول بالجودة 
والكمي���ة المطلوبة للمس���تهلك، 

لذلك ارتفع سعرها.
وذكر أن س���عر كيلو البندورة من 
الن���وع الرديء وصل إلى 3 ونصف 

شواكل، وبعض األصناف األفضل 
5 شواكل واألكثر جودة 8 شواكل.
وشدد على أن هذه األسعار حتى 
س���عر ال���رديء منها ه���و مرتفع 
خاصة  للمواطن،  بالنس���بة  وكبير 
وأن الوض���ع االقتص���ادي بغزة ال 
يس���مح بهذا االرتف���اع، ولكن في 
ذات الوق���ت فإن الم���زارع وضعه 

أيًضا ال يسمح بالخسارة.
لذلك أشار الوحيدي إلى أن الوزارة 
اتخذت عدة إجراءات قبل أس���بوع 
للحد من هذا االرتفاع منها تقليل 
أي���ام تصدير محص���ول البندورة 
إلى يومْين فقط باألسبوع بداًل من 
س���تة أيام، وفتح باب االس���تيراد 

للمحصول من خارج غزة.

ارتفاع أسعار البندورة بغزة.. والزراعة توضح السبب

رام الله/ االستقالل:
صادق مجلس الوزراء الفلس���طيني خالل جلسته األسبوعية التي عقدها في 
مدينة رام الله، أمس الثالثاء، برئاس���ة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، على 

تشكيل لجنة إلعداد وإنجاز مشروع قانون الوساطة في فلسطين.
وتض���م اللجنة في عضويته���ا عددًا م���ن الدوائر الحكومي���ة، والقضائية، 
والمحافظ���ات، والهيئ���ات والنقاب���ات والمؤسس���ات األهلي���ة، والخب���راء 
واألكاديميي���ن، حي���ث يعتبر القانون أح���د أهم الوس���ائل البديلة المهمة 
لح���ل النزاعات على مختل���ف األصع���دة االقتصادية والتجاري���ة والعلمية 
والتكنولوجية، ويساهم في حل الكثير من النزاعات بين األفراد، وخاصة فيما 
يتعلق بالحقوق المالية، والنزاعات المدنية، واألس���رية، والنزاعات العمالية، 

وبما ينعكس إيجابًا في تعزيز السلم األهلي في المجتمع الفلسطيني.
كما صادق المجلس على مش���روع قانون المؤسس���ة الوطنية الفلس���طينية 
للتمكين االقتصادي، وإحالته إل���ى الرئيس، إلصداره وفق األصول، من أجل 
دعم برامج ومؤسس���ات التمكين االقتصادي، من خالل رفع مس���توى وتيرة 
االس���تهداف وسياس���اته. ولبناء منظومة أمن اجتماعي تسهم في تحقيق 
العدال���ة االجتماعية، وتعزيز ق���درات وزارة التنمي���ة االجتماعية والوزارات 
الش���ريكة لالضط���الع بدوره���ا كمرجعية وطني���ة إلدارة البرام���ج في فترة 
زمنية واضحة ومحددة، لتعميم المنافع لش���رائح أوس���ع من األس���ر الفقيرة 
والمهمشة، والفئات التي تعاني من الضعف، كذوي اإلعاقة والشباب والمرأة 
وصغار المزارعين، كما س���يتم إيالء عناية خاص���ة لتعزيز صمود المواطنين 
في القدس وفي المناطق »ج«، واتخاذ إجراءات سريعة األثر لتخفيف معاناة 
األس���ر الفقيرة في غزة، وإطالق العنان لتنمية الم���وارد الزراعية والتي تعد 

عماد الصمود لألسر الريفية والبدوية محدودة الدخل.

الحكومة تصادق على مشروع 
قانون التمكين االقتصادي

االستقالل/ وكاالت:
ع���اودت أس���عار النفط لتس���جل تراجعا ف���ي بداية 
تعام���الت أمس الثالثاء، مع ع���ودة التخوفات بحدوث 

تخمة في معروض الخام داخل األسواق العالمية.
وتواجه أس���واق النفط الخام تذبذبا في األس���عار 
منذ أكثر من ش���هر، وس���ط تخوفات بتأثر الطلب 
بتباطؤ النمو العالمي وتراجعه في عديد األسواق 

الرئيسة.
وخس���ر خام برنت 26 دوالرا م���ن قيمته منذ منتصف 
أكتوب���ر/ تش���رين أول الماض���ي، نزوال م���ن 86 دوالرا 

للبرميل.

وبحلول الس���اعة )07:36 ت.غ( تراجعت العقود اآلجلة 
لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/ كانون 
ثان���ي، بنس���بة 0.33 بالمائة أو 20 س���نتا إلى 60.37 

دوالرا للبرميل.
وفي نف���س االتج���اه، تراجعت العق���ود اآلجلة للخام 
األمريكي نايمكس تسليم يناير/ كانون ثاني، بنسبة 

0.48 بالمائة أو 25 سنتا إلى 51.38 دوالرا للبرميل.
ويجتم���ع أعض���اء »أوبك« في 5 ديس���مبر/ كانون أول 
المقب���ل، بالعاصمة النمس���اوية فيين���ا، التخاذ قرار 
نهائي بتنفي���ذ خفض في إنتاج النفط من عدمه في 

.2019

رام الله/ االستقالل:
قبل أي���ام قليلة، وصل���ت األراضي الفلس���طينية وألول 
مرة س���يارة " أس كالس مايباخ"  إحدى أفخم س���يارات 

مرسيدس في العالم.
وقال���ت الش���ركة: إن الس���يارة ت���م عرضه���ا  للبيع في 

معارضها مقابل مليون و 400 ألف شيكل.
وأوضحت الش���ركة، أن س���يارة أس كالس مايباخ 2018  
بع���داد "صف���ر كيل���و"  فئ���ة )S560 4MATIC( تدخل 
األس���واق الفلسطينية ألول مرة حيث لم يسبق أن قامت 

باستيراد هذه الفئة.
وتص���ل تكلف���ة تأمين س���يارة مرس���يدس أس كالس 

مايباخ في فلسطين حوالي 26190 شيكل بالحد األدنى 
للتأمين االلزامي والشامل والطرف الثالث.

وق���ال عبد الرحمن أب���و فخيدة، مدير ش���ركة أبو فخيدة 
للتأمين، إن مبلغ 26190 هو الحد األدنى لتأمين " مايباخ 

" وفق التسعيرة الرسمية للتأمين في فلسطين.
وبين أبو فخيدة، وكيل شركة ترست للتأمين، أن شركات 
التأمين تطلب أقساط إضافية عند تأمين السيارة، نظرًا 
لندرتها في األس���واق الفلس���طينية وقطع غيارها ذات 
التكلفة المرتفعة.  وتعتبر س���يارة مرس���يدس مايباخ 
من أفخم ما أنتجت الش���ركة، نظرًا للميزات الهائلة التي 

تحتويها هذه الفئة مقارنة بالفئات االخرى للشركة.

مرسيدس »أس كالس مايباخ« في فلسطين  
فقط بـ مليون و400 ألف شيكل!

أسعار النفط تتراجع مع عودة 
تخوفات تخمة المعروض

االستقالل/  وكاالت:
قالت مص���ادر مصرفية مطلعة: إن ش���ركة 
المراعي السعودية لصناعة منتجات األلبان 
أجلت إصدار صكوك دولية؛ ألنها ستضطر 
لدفع سعر فائدة أعلى بعد مقتل الصحفي 

السعودي جمال خاشقجي.
وأضافت المصادر أن المراعي -أكبر ش���ركة 
لمنتجات األلب���ان في الخليج- فوضت بنوكا 
لترتيب اإلصدار، لك���ن الصفقة التي كانت 
ستصبح باكورة إصداراتها في أسواق الدين 

العالمية تأجلت إلى العام المقبل.
وتق���ول رويترز إن المراعي لم ترد على طلب 

للتعليق.
ودفع تدهور األوضاع في األس���واق الناشئة 
عددا من مص���دري أدوات الدين إلى تأجيل 

خطط اإلصدار لألسابيع المقبلة.
وأوضح���ت المصادر أن المراعي -التي كانت 
تس���تهدف بيع السندات اإلس���المية هذا 

العام- أرجأت العملية، كونها ستضطر لدفع 
عالوة سعرية أكبر في ضوء التقلبات العامة 
بالسوق، خاصة مع ارتفاع تكاليف االقتراض 

السعودية في أعقاب مقتل خاشقجي.
وكان���ت الش���ركة تخطط إلص���دار صكوك 
بالحج���م القياس���ي الذي ال يق���ل عادة عن 
خمس���مئة ملي���ون دوالر، وفقا لم���ا ذكرته 

مصادر لرويترز الشهر الماضي.
ويتسم أداء السندات السعودية بالضعف 
قياسا إلى السوق الخليجية عموما منذ بداية 
أكتوبر/تش���رين األول، حين قتل خاشقجي 
داخل القنصلية الس���عودية في إسطنبول، 
مما يظهر أن قتله أثر س���لبا على معنويات 

المستثمرين تجاه المملكة.
وارتف���ع العائ���د على س���ندات س���عودية 
قيمتها ثالثة مليارات دوالر تس���تحق في 
2023 بواقع خمس���ين نقطة أس���اس منذ 

مقتل خاشقجي.

االستقالل/ وكاالت:
قالت منظم���ة التجارة العالمية، في أح���دث تقرير لها، 
إن التبادل التجاري خ���الل الربع األخير من العام الجاري 
سيتباطأ على األرجح، مشيرة إلى أن نظرتها المستقبلية 
في الربع األخير من العام بلغت أدنى مس���توى لها منذ 
عامين تقريبا. وأوضحت المنظمة في تقريرها، أن النمو 
التجاري تراجع خالل الربع الرابع من العام 2018 مسجال 

98.6 نقطة، وهو أدنى معدل منذ شهر أكتوبر 2016.
ولفتت إلى أن هذا التراجع انعكس في كل المؤش���رات 

التجارية تقريبا، وفقا لما ذكرته وكالة »رويترز«.
وأش���ار التقرير إلى تراجع في طلب���ات التصدير )96.6 
نقط���ة( وفي إنتاج ومبيع الس���يارات )96.9 نقطة( وفي 
المكون���ات اإللكترونية )93.9 نقطة( والم���واد الزراعية 
الخ���ام )97.2 نقطة(. يش���ار إلى أن المؤش���ر الس���ابق 
)الربع الثالث( بلغ 100.3 نقطة، مع العلم أن المس���توى 

األساسي للمؤشر هو 100 نقطة.

االستقالل/ وكاالت:
قال���ت وزارة النف���ط العراقية: إن العراق حدد نس���ب مبيعاته 
من الخام ف���ي 2019 عند 67 بالمئة من الصادرات لألس���واق 
اآلس���يوية و20 بالمئ���ة ألوروبا و13 بالمئة ألمريكا الش���مالية 

والجنوبية.
وقالت ال���وزارة في بيان لها أمس الثالث���اء: إن مبيعات النفط 
العراقية في 2019 ستش���مل ش���حنات من الحقول الجنوبية 

وكركوك.
وحث وزير النفط ثامر الغضبان على انتهاج ”سياسة متوازنة“ 
في التعامل مع سوق النفط العالمية وقال: إن مبيعات العراق 

في 2019 تستهدف المحافظة على االستقرار.
وقال عاصم جهاد المتحدث باس���م الوزارة "تم وضع األس���س 
واآللي���ات التس���ويقية واالقتصادية والرؤية االس���تراتيجية 
المعتمدة من قبل شركة تسويق النفط )سومو( في تخصيص 
الكميات المتاحة للتصدير حس���ب أهمية كل سوق من حيث 

حجم الطلب والعائد المالي المتحقق لبيع البرميل الواحد".

العراق يحدد نسب 
مبيعات النفط 

الخام للعام 2019

التجارة العالمية 
تتراجع ألدنى 

مستوى في عامين

انتكاسة سعودية جديدة.. المراعي 
تؤجل أول صكوك بسبب خاشقجي

األربعاء 20 ربيع األول 1440 هــ 28 نوفمبر 2018 م

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمد جبر محمد ابو عوكل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801934357( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ تغريد وليد عزو اصالن.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800719171( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ انعام محمود محمد الدايه.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)964874135( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ نائل زهير مصطفى المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400547709( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مصعب دياب عثمان شحادة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803252105( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
أمس  التونسيين  مئات  احتج 
الثالثاء على زيارة ولي العهد 
الس���عودي األمي���ر محمد بن 
سلمان لبالدهم متهمين إياه 
بأن���ه قاتل، في ثاني يوم على 
التوالي م���ن احتجاجات تندد 
الس���عودي  الصحفي  بقت���ل 

جمال خاشقجي.
ووصل األمير محمد إلى تونس 
القاهرة في  قادما من  الثالثاء 
إط���ار جولة عربي���ة زار خاللها 
واإلم���ارات  البحري���ن  أيض���ا 

العربية المتحدة.
وأدى قتل خاش���قجي الكاتب 
بوس���ت  واش���نطن  بصحيفة 
وأح���د منتق���دي األمير محمد 
قبل ستة أسابيع في قنصلية 
بالده في اس���طنبول إلى توتر 
عالقات الس���عودية مع الغرب 
وأثر س���لبا على ص���ورة األمير 

محمد في الخارج.
ورفع مئ���ات المحتجين الذين 
الحبي���ب  بش���ارع  تجمع���وا 
بالعاصمة  الرئيسي  البورقيبة 
زيارة  ش���عارات ض���د  تونس 

األمير محمد.
ورددوا هتافات ”بن س���لمان 

يا غدار ارفع ي���دك عاألحرار“ 
و“بن سلمان القاتل ال أهال وال 

سهال“.
ورف���ع المحتجون ص���ورًا لولي 
ويداه  العه���د ظه���ر فيه���ا 
وص���ورا  بالدم���اء  ملطخت���ان 
أخرى ظه���ر فيه���ا وفي يده 
منش���ار وكتب عليها ”عار عار 

استقبال أبو منشار“.
وع���رض متظاه���رون ص���ورة 
كبيرة عليها رسم كاريكاتوري 

يظه���ر الرئي���س التونس���ي 
الباجي قائد السبس���ي يصب 
الماء على ي���دي األمير محمد 
وهم���ا ملطخت���ان بالدماء، في 
إشارة إلى أن السبسي يسعى 
لتلمي���ع ص���ورة ول���ي العهد 

السعودي.
تونس  أعالم  المحتجون  ورفع 
ومص���ر وفلس���طين والجزائر. 
أيض���ا نظم  االثني���ن  وي���وم 
العش���رات احتجاج���ا بقل���ب 

العاصم���ة إضاف���ة إلى عرض 
األمير  س���اخر ضد  مس���رحي 
أمام  مهرجون  محمد جس���ده 

المسرح البلدي بتونس.
وس���عيا على ما يبدو لتفادي 
الس���عودي،  ضيفها  إح���راج 
اكتفت الرئاس���ة التونس���ية 
بدعوة المصوري���ن ولن تنظم 
مؤتم���را صحفيا على عكس ما 
تع���ودت أن تفع���ل في مثل 

هذه الزيارات.

التونسيون يحتجون على زيارة بن سلمان

االستقالل/ وكاالت:
قدمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ش���كوى، إلى القضاء األرجنتيني ضد 
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي ُيفترض أن يشارك الجمعة في 
قمة مجموعة الدول العشرين في بوينوس أيرس، وذلك في ملفي الصحافي 

السعودي جمال خاشقجي والنزاع في اليمن.
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان لها أمس "بدأت السلطات القضائية 
األرجنتينية النظر في ش���كوى حول ال���دور المفترض لولي العهد محمد بن 
سلمان بش���أن جرائم حرب محتملة ارتكبها التحالف بقيادة السعودية في 

اليمن وحاالت تعذيب على أيدي مسؤولين سعوديين".
وطلب���ت المنظمة أيًضا من القضاء األرجنتين���ي إجراء تحقيق حول "احتمال 
تواطؤ" ولي العهد في جريمة قتل خاش���قجي في الثاني من تشرين األول/

أكتوبر داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.
وأف���ادت الصحافة األرجنتينية أنه ُيفت���رض بالمدعي العام راميرو غونزاليز 

اتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق.
وأوضح���ت "هيومن رايتس ووتش" في بيانها أنها أخذت في االعتبار واقعًا 
أن الدس���تور األرجنتين���ي يعترف ب�"االختصاص العالم���ي" فيما ما يتعلق 

بجرائم ضد اإلنسانية.
وأث���ارت جريمة قتل خاش���قجي الذي كان يكتب مق���االت رأي في صحيفة 
"واش���نطن بوست" األميركية تنتقد سلطات بالده، صدمة واسعة في العالم 
ووضعت السعودية تحت ضغوط كبيرة وسط تشكيك في روايتها للجريمة. 
إذ أعلن���ت الري���اض أن منفذي جريمة قتل خاش���قجي تصرفوا من دون علم 

السلطات.

هيومن رايتس ووتش 
تطلب من األرجنتين مالحقة 

ولي العهد السعودي

االستقالل/ وكاالت:
أفاد برنامج الغ���ذاء العالمي التابع لألمم المتحدة ب���أن العمليات في ميناء الحديدة 
اليمني تراجعت إلى قرابة النصف خالل أس���بوعين بس���بب عزوف ش���ركات الشحن 
عن اس���تخدامه، في حين احتجزت قوات يمنية مدعومة إماراتيا شاحنات مساعدات 

كويتية.
وأضاف البرنامج أن انعدام األمن في المدينة الواقعة تحت سيطرة "أنصار الله" فاقم 
الوضع أكثر، مش���يرًا إلى أن تراجع توريد المواد األساسية سيؤثر على مخزون الغذاء 
في البالد التي يواجه فيها 14 مليون ش���خص خط���ر المجاعة، في ضوء وصول نحو 

%70 من الواردات إلى اليمن عبر ميناء الحديدة الحيوي.
وقال المتحدث باس���م برنامج األغذية إيرفيه فيروس���يل: إن شركات الشحن تحجم 
على ما يبدو عن التعامل مع ميناء الحديدة بس���بب ارتفاع مس���تويات انعدام األمن 

في المدينة.
وأشار إلى أن برنامج األغذية الذي يوفر حصصًا غذائية لثمانية ماليين يمني شهريا، 

يحاول التوسع في عملياته لتفادي حدوث مجاعة.
وفي تطور آخر، تحتجز قوات النخبة الش���بوانية المدعومة إماراتيًا في محافظة شبوة 

اليمنية منذ يوم االثنين شاحنات مساعدات كويتية وتمنع دخولها إلى عدن.
وكانت 47 شاحنة مساعدات كويتية قد انطلقت من الكويت قبل أسبوع في طريقها 
لليمن. يذكر أن هذه المساعدات هي جزء من حملة "شاحنات الكويت" التي نظمتها 
جمعية السالم الكويتية لألعمال اإلنس���انية والخيرية، والتي عبأت من خاللها 107 
شاحنات بالمساعدات الغذائية ومالبس الشتاء والخيام لتوزيعها على النازحين في 

سوريا واليمن. 

االستقالل/ وكاالت:
ألمح الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية 
تأسيس قناة تلفزيونية جديدة للواليات المتحدة 

على الساحة الدولية.
وذكر ترامب عبر حس���ابه بموق���ع "تويتر" االثنين 
أن قن���اة "س���ي إن إن" التلفزيونية قدمت الواليات 

المتحدة بطريقة غير عادلة و"خاطئة" على الساحة 
الدولية. وقال: "يجب القيام بأمور بما فيها إمكانية 
تشكيل الواليات المتحدة لشبكتها الخاصة، حتى 

نظهر للعالم من نحن حًقا". وفق تعبيره.
وأش���ار الرئيس األمريكي إلى أن نس���بة متابعة 
"سي إن إن" في الواليات المتحدة منخفضة، مبيًنا 

أنه ال منافسين كثر لها على الساحة الدولية.
ويعتبر منتقدون ترامب عدًوا لوسائل اإلعالم، منذ 
دخول���ه البيت األبيض، في يناي���ر/ كانون الثاني 
2017، وه���و كثيًرا م���ا يهاجم وس���ائل اإلعالم، 
ويتهمه���ا باس���تهدافه عبر نش���ر أخب���ار زائفة 

وخاصة قناة "سي إن إن".

قوات مدعومة إماراتيًا تمنع 
دخول مساعدات كويتية لعدن

ترامب يلمح إلمكانية تأسيس قناة منافسة لـ »سي إن إن«

االستقالل/ وكاالت:
أعلن الرئيس الفرنس���ي إيمانويل ماكرون الثالثاء أن بالده ستغلق 14 من مفاعالتها 

النووية العاملة حاليًا وعددها 58 بحلول عام 2035.
وفي خطاب عرض فيه سياس���ات فرنسا المتعلقة بالطاقة في السنوات المقبلة، قال 
ماكرون إن: »خفض دور الطاقة النووية ال يعني التخلي عنها«، بحس���ب قناة »فرانس 

24« المحلية.
وأضاف الرئيس الفرنس���ي أنه س���يتم إغالق 4 إلى 6 مفاع���الت من العدد اإلجمالي 

بحلول عام 2030.
وحول االحتجاجات التي شهدتها البالد خالل األسبوعين الماضيين، قال إن: »هناك 
حركة احتجاجية انطلقت منذ عدة أس���ابيع، أفضت إلى تظاهرات مهمة، ولكن أيضا 

إلى أعمال عنف غير مقبولة.. وأنا ال أخلط بين أعمال العنف والتظاهرات«.
وتشهد مناطق مختلفة من فرنسا منذ 17 نوفمبر، تظاهرات تقودها حركة »السترات 

الصفراء«، احتجاًجا على سياسات الرئيس ماكرون، وزيادة أسعار المحروقات.
وخالل التظاهرات لقي ش���خصان مصرعهما، وأصيب 136 م���ن عناصر األمن، و756 

شخصا بجروح، فيما أوقفت قوات األمن الفرنسية 693 شخصًا.

االستقالل/ وكاالت:
أعل����ن الجيش األمريكي، الثالثاء، مقتل 3 م����ن جنوده في انفجار قنبلة 

مزروعة على جانب طريق، بوالية غزني، شرقي أفغانستان.
وذك����ر الجيش، في بي����ان، أن 3 جنود آخرين ومتعاق����د أمريكي أصيبوا 
بجروح ف����ي التفجير، الذي وقع الثالثاء، قرب مدينة غزني، مركز الوالية، 

التي تحمل االسم نفسه.
ولم يوض����ح البيان، مدى خطورة إصابات الضحايا، كما لم يكش����ف عن 
هوياتهم، في انتظار إبالغ عائالتهم، حس����بما نقلت وكالة أسوشييتد 

برس.

مقتل 3 جنود أمريكيين في 
تفجير شرقي أفغانستان

ماكرون: فرنسا ستغلق 14 
مفاعال نوويًا من أصل 58
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمد جبر محمد ابو عوكل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801934357( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ تغريد وليد عزو اصالن.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800719171( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ انعام محمود محمد الدايه.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)964874135( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ نائل زهير مصطفى المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400547709( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مصعب دياب عثمان شحادة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803252105( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
أمس  التونسيين  مئات  احتج 
الثالثاء على زيارة ولي العهد 
الس���عودي األمي���ر محمد بن 
سلمان لبالدهم متهمين إياه 
بأن���ه قاتل، في ثاني يوم على 
التوالي م���ن احتجاجات تندد 
الس���عودي  الصحفي  بقت���ل 

جمال خاشقجي.
ووصل األمير محمد إلى تونس 
القاهرة في  قادما من  الثالثاء 
إط���ار جولة عربي���ة زار خاللها 
واإلم���ارات  البحري���ن  أيض���ا 

العربية المتحدة.
وأدى قتل خاش���قجي الكاتب 
بوس���ت  واش���نطن  بصحيفة 
وأح���د منتق���دي األمير محمد 
قبل ستة أسابيع في قنصلية 
بالده في اس���طنبول إلى توتر 
عالقات الس���عودية مع الغرب 
وأثر س���لبا على ص���ورة األمير 

محمد في الخارج.
ورفع مئ���ات المحتجين الذين 
الحبي���ب  بش���ارع  تجمع���وا 
بالعاصمة  الرئيسي  البورقيبة 
زيارة  ش���عارات ض���د  تونس 

األمير محمد.
ورددوا هتافات ”بن س���لمان 

يا غدار ارفع ي���دك عاألحرار“ 
و“بن سلمان القاتل ال أهال وال 

سهال“.
ورف���ع المحتجون ص���ورًا لولي 
ويداه  العه���د ظه���ر فيه���ا 
وص���ورا  بالدم���اء  ملطخت���ان 
أخرى ظه���ر فيه���ا وفي يده 
منش���ار وكتب عليها ”عار عار 

استقبال أبو منشار“.
وع���رض متظاه���رون ص���ورة 
كبيرة عليها رسم كاريكاتوري 

يظه���ر الرئي���س التونس���ي 
الباجي قائد السبس���ي يصب 
الماء على ي���دي األمير محمد 
وهم���ا ملطخت���ان بالدماء، في 
إشارة إلى أن السبسي يسعى 
لتلمي���ع ص���ورة ول���ي العهد 

السعودي.
تونس  أعالم  المحتجون  ورفع 
ومص���ر وفلس���طين والجزائر. 
أيض���ا نظم  االثني���ن  وي���وم 
العش���رات احتجاج���ا بقل���ب 

العاصم���ة إضاف���ة إلى عرض 
األمير  س���اخر ضد  مس���رحي 
أمام  مهرجون  محمد جس���ده 

المسرح البلدي بتونس.
وس���عيا على ما يبدو لتفادي 
الس���عودي،  ضيفها  إح���راج 
اكتفت الرئاس���ة التونس���ية 
بدعوة المصوري���ن ولن تنظم 
مؤتم���را صحفيا على عكس ما 
تع���ودت أن تفع���ل في مثل 

هذه الزيارات.

التونسيون يحتجون على زيارة بن سلمان

االستقالل/ وكاالت:
قدمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ش���كوى، إلى القضاء األرجنتيني ضد 
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي ُيفترض أن يشارك الجمعة في 
قمة مجموعة الدول العشرين في بوينوس أيرس، وذلك في ملفي الصحافي 

السعودي جمال خاشقجي والنزاع في اليمن.
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان لها أمس "بدأت السلطات القضائية 
األرجنتينية النظر في ش���كوى حول ال���دور المفترض لولي العهد محمد بن 
سلمان بش���أن جرائم حرب محتملة ارتكبها التحالف بقيادة السعودية في 

اليمن وحاالت تعذيب على أيدي مسؤولين سعوديين".
وطلب���ت المنظمة أيًضا من القضاء األرجنتين���ي إجراء تحقيق حول "احتمال 
تواطؤ" ولي العهد في جريمة قتل خاش���قجي في الثاني من تشرين األول/

أكتوبر داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.
وأف���ادت الصحافة األرجنتينية أنه ُيفت���رض بالمدعي العام راميرو غونزاليز 

اتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق.
وأوضح���ت "هيومن رايتس ووتش" في بيانها أنها أخذت في االعتبار واقعًا 
أن الدس���تور األرجنتين���ي يعترف ب�"االختصاص العالم���ي" فيما ما يتعلق 

بجرائم ضد اإلنسانية.
وأث���ارت جريمة قتل خاش���قجي الذي كان يكتب مق���االت رأي في صحيفة 
"واش���نطن بوست" األميركية تنتقد سلطات بالده، صدمة واسعة في العالم 
ووضعت السعودية تحت ضغوط كبيرة وسط تشكيك في روايتها للجريمة. 
إذ أعلن���ت الري���اض أن منفذي جريمة قتل خاش���قجي تصرفوا من دون علم 

السلطات.

هيومن رايتس ووتش 
تطلب من األرجنتين مالحقة 

ولي العهد السعودي

االستقالل/ وكاالت:
أفاد برنامج الغ���ذاء العالمي التابع لألمم المتحدة ب���أن العمليات في ميناء الحديدة 
اليمني تراجعت إلى قرابة النصف خالل أس���بوعين بس���بب عزوف ش���ركات الشحن 
عن اس���تخدامه، في حين احتجزت قوات يمنية مدعومة إماراتيا شاحنات مساعدات 

كويتية.
وأضاف البرنامج أن انعدام األمن في المدينة الواقعة تحت سيطرة "أنصار الله" فاقم 
الوضع أكثر، مش���يرًا إلى أن تراجع توريد المواد األساسية سيؤثر على مخزون الغذاء 
في البالد التي يواجه فيها 14 مليون ش���خص خط���ر المجاعة، في ضوء وصول نحو 

%70 من الواردات إلى اليمن عبر ميناء الحديدة الحيوي.
وقال المتحدث باس���م برنامج األغذية إيرفيه فيروس���يل: إن شركات الشحن تحجم 
على ما يبدو عن التعامل مع ميناء الحديدة بس���بب ارتفاع مس���تويات انعدام األمن 

في المدينة.
وأشار إلى أن برنامج األغذية الذي يوفر حصصًا غذائية لثمانية ماليين يمني شهريا، 

يحاول التوسع في عملياته لتفادي حدوث مجاعة.
وفي تطور آخر، تحتجز قوات النخبة الش���بوانية المدعومة إماراتيًا في محافظة شبوة 

اليمنية منذ يوم االثنين شاحنات مساعدات كويتية وتمنع دخولها إلى عدن.
وكانت 47 شاحنة مساعدات كويتية قد انطلقت من الكويت قبل أسبوع في طريقها 
لليمن. يذكر أن هذه المساعدات هي جزء من حملة "شاحنات الكويت" التي نظمتها 
جمعية السالم الكويتية لألعمال اإلنس���انية والخيرية، والتي عبأت من خاللها 107 
شاحنات بالمساعدات الغذائية ومالبس الشتاء والخيام لتوزيعها على النازحين في 

سوريا واليمن. 

االستقالل/ وكاالت:
ألمح الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية 
تأسيس قناة تلفزيونية جديدة للواليات المتحدة 

على الساحة الدولية.
وذكر ترامب عبر حس���ابه بموق���ع "تويتر" االثنين 
أن قن���اة "س���ي إن إن" التلفزيونية قدمت الواليات 

المتحدة بطريقة غير عادلة و"خاطئة" على الساحة 
الدولية. وقال: "يجب القيام بأمور بما فيها إمكانية 
تشكيل الواليات المتحدة لشبكتها الخاصة، حتى 

نظهر للعالم من نحن حًقا". وفق تعبيره.
وأش���ار الرئيس األمريكي إلى أن نس���بة متابعة 
"سي إن إن" في الواليات المتحدة منخفضة، مبيًنا 

أنه ال منافسين كثر لها على الساحة الدولية.
ويعتبر منتقدون ترامب عدًوا لوسائل اإلعالم، منذ 
دخول���ه البيت األبيض، في يناي���ر/ كانون الثاني 
2017، وه���و كثيًرا م���ا يهاجم وس���ائل اإلعالم، 
ويتهمه���ا باس���تهدافه عبر نش���ر أخب���ار زائفة 

وخاصة قناة "سي إن إن".

قوات مدعومة إماراتيًا تمنع 
دخول مساعدات كويتية لعدن

ترامب يلمح إلمكانية تأسيس قناة منافسة لـ »سي إن إن«

االستقالل/ وكاالت:
أعلن الرئيس الفرنس���ي إيمانويل ماكرون الثالثاء أن بالده ستغلق 14 من مفاعالتها 

النووية العاملة حاليًا وعددها 58 بحلول عام 2035.
وفي خطاب عرض فيه سياس���ات فرنسا المتعلقة بالطاقة في السنوات المقبلة، قال 
ماكرون إن: »خفض دور الطاقة النووية ال يعني التخلي عنها«، بحس���ب قناة »فرانس 

24« المحلية.
وأضاف الرئيس الفرنس���ي أنه س���يتم إغالق 4 إلى 6 مفاع���الت من العدد اإلجمالي 

بحلول عام 2030.
وحول االحتجاجات التي شهدتها البالد خالل األسبوعين الماضيين، قال إن: »هناك 
حركة احتجاجية انطلقت منذ عدة أس���ابيع، أفضت إلى تظاهرات مهمة، ولكن أيضا 

إلى أعمال عنف غير مقبولة.. وأنا ال أخلط بين أعمال العنف والتظاهرات«.
وتشهد مناطق مختلفة من فرنسا منذ 17 نوفمبر، تظاهرات تقودها حركة »السترات 

الصفراء«، احتجاًجا على سياسات الرئيس ماكرون، وزيادة أسعار المحروقات.
وخالل التظاهرات لقي ش���خصان مصرعهما، وأصيب 136 م���ن عناصر األمن، و756 

شخصا بجروح، فيما أوقفت قوات األمن الفرنسية 693 شخصًا.

االستقالل/ وكاالت:
أعل����ن الجيش األمريكي، الثالثاء، مقتل 3 م����ن جنوده في انفجار قنبلة 

مزروعة على جانب طريق، بوالية غزني، شرقي أفغانستان.
وذك����ر الجيش، في بي����ان، أن 3 جنود آخرين ومتعاق����د أمريكي أصيبوا 
بجروح ف����ي التفجير، الذي وقع الثالثاء، قرب مدينة غزني، مركز الوالية، 

التي تحمل االسم نفسه.
ولم يوض����ح البيان، مدى خطورة إصابات الضحايا، كما لم يكش����ف عن 
هوياتهم، في انتظار إبالغ عائالتهم، حس����بما نقلت وكالة أسوشييتد 

برس.

مقتل 3 جنود أمريكيين في 
تفجير شرقي أفغانستان

ماكرون: فرنسا ستغلق 14 
مفاعال نوويًا من أصل 58
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القدس المحتلة/ االستقالل:
يعت���زم رئي���س حكوم���ة االحتالل 
اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زيارة 
تش���اد قريبا واإلعالن عن استئناف 
العالقات الدبلوماسية بين الجانبين. 
وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو 
الي���وم، الثالثاء، إنه "س���يزور رئيس 
ال���وزراء نتنياهو تش���اد قريبا حيث 
س���يعلن مع الرئيس التش���ادي عن 
اس���تئناف العالقات الدبلوماس���ية 

بين البلدين".
الرئي���س  نتنياه���و  واس���تقبل 
ف���ي  إدري���س ديب���ي،  التش���ادي، 
مكتبه أمس الثالثاء. وبحس���ب بيان 
مكت���ب نتنياهو ف���إن االثنين بحثا 
للبلدين  المش���تركة  "التهدي���دات 
ومكافح���ة اإلره���اب. كم���ا بحث مع 
الرئيس ديبي توسيع رقعة التعاون 
م���ع الكي���ان ف���ي مج���االت الزراعة 
الحدود  وحماية  اإلره���اب  ومكافحة 
والتكنولوجي���ا والطاقة الشمس���ية 

والمياه والصحة... إلخ". 
اإلس���رائيلية  "كان"  قن���اة  وقال���ت 
الحكومية: إن العالقات بين الجانبين 
في الفت���رة الحالي���ة تتمحور حول 
القضايا األمنية وليس السياسية.   

يشار إلى أن "إسرائيل" وتشاد أقامتا 
عالق���ات دبلوماس���ية بينهم���ا في 
س���تينيات القرن الماضي، في إطار 
لدول  التقرب  "إس���رائيل"  محاوالت 

في أفريقيا. 
واعتبرت "إس���رائيل" ف���ي حينه أن 

إقام���ة عالقات مع دول مثل تش���اد، 
ذات األغلبي���ة المس���لمة، س���يمنع 
تحويل الصراع العربي – اإلسرائيلي 
إلى صراع ديني مع العالم اإلسالمي 

كله. 
وتركز نش���اط إس���رائيل في تشاد، 
وفي دول أفريقية أخرى، في تدريب 

قوات األمن والشرطة التشادية.
عالقاته���ا  تش���اد  وقطع���ت 
الدبلوماس���ية م���ع "إس���رائيل" في 
بداي���ة الس���بعينيات، وقب���ل حرب 
تش���رين أول/أكتوبر عام 1973. لكن 
تقارير صحفية إسرائيلية أكدت أنه 
عل���ى الرغم من قط���ع العالقات بين 
إسرائيليون  خبراء  استمر  الدولتين، 

ف���ي تدري���ب ق���وات ف���ي الجيش 
التش���ادي وق���وات أم���ن ف���ي تلك 
الدول���ة، خالل الثمانيني���ات، وذلك 
خالل الحرب األهلية في تشاد، حيث 
جرى إبرام صفقات أس���لحة زودتها 

"إسرائيل" لتشاد.
ووص���ل الرئي���س التش���ادي إل���ى 
"إس���رائيل"، األحد الماضي، في أول 
زيارة علنية لمس���ؤول تشادي رفيع 
المستوى إلى البالد، وذلك في إعالن 
لتجدي���د العالق���ات الدبلوماس���ية 
بين البلدي���ن، علمًا أنه س���بق ذلك 
زي���ارة قام بها وفد إس���رائيلي للبلد 
العالقات  تطبي���ع  بهدف  األفريقي 
بين "إس���رائيل" والدول���ة األفريقية 

المس���لمة، حيث كان في استقباله 
في مطار بن غوريون الوزير تساحي 

هنغبي.
وأكد مس���ؤول تش���ادي )فضل عدم 
ذكر اسمه(، في حديث ل�"رويترز"، أن 
"الزيارة تركز على األمن"، مضيفا أن 
إسرائيل أمدت جيش تشاد بالسالح 
والعت���اد هذا العام لمس���اعدته في 

محاربة متمردين في الشمال.
وش���هدت اآلون���ة األخي���رة زيارات 
الكيان  بي���ن  تطبيعي���ة  ولق���اءات 
ال���دول  م���ن  وع���دد  اإلس���رائيلي 
الخليجي���ة واإلس���المية، بالرغم من 
اإلس���رائيلية  االنتهاكات  تواص���ل 

وجرائم االحتالل بحق شعبنا.

»إسرائيل« تبحث »األمن«

التطبيع يتواصل: نتنياهو يزور تشاد 
قريبًا الستئناف العالقات الدبلوماسية

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال وزير التعليم اإلس���رائيلي وعضو الكابينت "نفتالي بينت" إن قرار وقف 
إطالق النار لم يتخذه أعض���اء الكابينت بل انفرد فيه رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو دون استشارة أحد.
وجاء على لس���ان "بينت" أمس ما نصه "لم يكن هنالك تصويت فنتنياهو لم 

يسألنا حول ذلك".
وأُعل���ن في غزة في ال� 13 من الش���هر الجاري ع���ن التوصل إلى تثبيت وقف 
إط���الق النار مع االحت���الل برعاية مصرية بعد جول���ة تصعيٍد قصيرة خلفت 
استش���هاد 14مواطًنا بينهم 7 ارتقوا خالل إحباط عملية نوعية نفذتها قوة 
خاصة إسرائيلية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، و7 آخرون جراء الغارات 

الجوية بينما قتل ضابط إسرائيلي وأصيب آخر.
وردت المقاومة عبر غرفة العمليات المشتركة باستهداف حافلة نقل جنود 
إس���رائيليين وبرش���قات صاروخية ما أدى إلى إصابة عشرات اإلسرائيليين 

بجراح مختلفة.
وأطاحت التهدئة في غزة بوزير جيش االحتالل أفيغدور ليبرمان الذي أبدى 

امتعاضه من قبول حكومته باالستسالم في العدوان األخير على القطاع.
ويح���اول نتنياهو حالًيا الس���يطرة عل���ى تهاوي حكومته بعق���د لقاءات مع 

األحزاب المختلفة.

»بينت«: نتنياهو لم يستشرنا 
بوقف إطالق النار بغزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أف���ادت صحيف���ة "يديع���وت أحرونوت" 
العبرية بأن رئيس الحكومة اإلس���رائيلية 
بنيامي���ن نتنياهو س���يولي مه���ام وزارة 
الخارجية لوزير جديد خالل الفترة المقبلة.

وأوضح���ت الصحيف���ة أن الوزي���ر الجديد 
سيس���تلم الوزارة بعجز مال���ي قدره 330 
مليون ش���يكل، فيما قال مصدر في وزارة 
الخارجية للصحيفة: "نتنياهو سحق وزارة 
الخارجية وه���و اآلن س���ينقلها إلى وزير 

آخر".
وأش���ارت القن���اة إلى أنه ال ي���زال من غير 
الواضح من الذي يعتزم نتنياهو تعيينه 
وزيرًا للخارجية، لكن الوزير سيجد مشكلة 
صعبة بعد أصبحت ال���وزارة أرضًا محروقة 

ومشلولة بعجزها المالي.
وتوقعت الصحيف���ة أن يتم التعيين في 
األيام المقبلة، مرش���حة أس���ماء عدد من 
ال���وزراء لتول���ي المهمة وهم: إس���رائيل 
كات���س، يوف���ال ش���تاينتس، تس���احي 

هنغبي، ياريف ليفين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أظهر تحقيق استقصائي أجرته القناة »العاشرة« العبرية أمس، تورط موقع 
»والال« العبري اإلخباري الش���هير بعالقات مشبوهة مع رئيس وزراء االحتالل 

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأظهر التحقيق وجود عالقة وطيدة بين القائمين على الموقع مع نتنياهو وأن 
السياسة التحريرية في الموقع تدار بما يخدم سياسة نتنياهو، مشيرًا إلى أن 
الموقع تحول أخيرًا إلى موق���ع لصالح الرجل وزوجته. وأجرت القناة لقاءات مع 
موظفين سابقين في الموقع أكدوا تلقيهم تعليمات لتحرير األخبار بما يخدم 

السياسية الرسمية لنتنياهو وإال فسيكون الفصل مصيرهم.

تحقيق إسرائيلي: موقع 
»والال« في جيب نتنياهو

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن جيش االحتالل اإلس���رائيلي، أمس الثالثاء، أنه يجري تحقيقًا في عملية خان يونس 
التي حاولت تنفيذها وحدة خاصة في جيش االحتالل قبل نحو أس���بوعين، والتي فشلت 
بعد أن تم اكتشافها، وأسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخر، واستشهاد سبعة 

فلسطينيين.
وأعلن رئي���س أركان الجيش، غادي آيزنكوت، عن تعيين الجنرال نيتس���ان ألون 
في رئاس���ة طاقم لفحص "العمليات الخاصة"، تشمل عملية اتخاذ القرارات بهذا 

الشأن.
وبحسب إعالن المتحدث باسم الجيش، فإن نتائج التحقيق ستعرض في األسابيع القريبة 

على رئيس شعبة االستخبارات، تمير هايمن، ورئيس األركان، آيزنكوت.
ومن المقرر أن يقوم الطاقم بفحص "التحديات والتوصيات على مس���توى هيئة األركان، 
وعلى مس���توى األجهزة الخاصة لألذرع والتنظيمات المتعددة"، وذلك استنادًا إلى جملة 

من المعطيات، بينها نتائج التحقيق في "عملية خان يونس".
ويأتي إعالن الجيش بعد أن توجهت لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست إلى الجيش 
بطلب الحصول على تقرير س���ري بشأن عملية خان يونس. ومن المتوقع أن يقدم التقرير 
إلى طاقم مقلص، يتوقع أن يكون لجنة ثانوية لالستخبارات يترأسها عضو الكنيست آفي 

ديختر من كتلة "الليكود".
يش���ار إلى أن "إس���رائيل" فرضت تعتيمًا إعالميًا واس���عًا على ظروف عملية خان يونس، 
وهي المرة الثالثة، على األقل، في العقد األخير التي تقول فيها وس���ائل إعالم عربية: إنه 
تم الكشف عن نشاط استخباري إسرائيلي سري وجدي، كما أنها المرة األولى التي تؤكد 

فيها "إسرائيل" الكشف عنها.
وفي المرتين الس���ابقتين، كش���ف عن شبكة تجسس نسبت ل�"إس���رائيل" في لبنان عام 
2009، ف���ي المرة األولى، وفي الم���رة الثانية اغتيال القيادي ف���ي حركة حماس، محمود 

المبحوح، عام 2010.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أمس الثالثاء، النق���اب عن وجود جهاز جديد لتحديد 
موق���ع كل جندي من وحدات المش���اة في جيش االحتالل اإلس���رائيلي بدون تقني���ة ال� "GPS"، خالل 

الحروب.
وأف���ادت الصحيفة العبرية اليوم الثالثاء، عبر موقعها اإللكتروني، بأن إدارة تطوير األس���لحة التابعة 
ل���وزارة جيش االحت���الل، نجحت مؤخًرا بتقديم جهاز جديد لجنودها، يتي���ح تحديدًا فوريًا لموقع كل 

جندي يقاتل في المنطقة الحضرية ويساعده على االنتقال إلى الهدف.
وقالت، إن الجهاز الجديد سُيسهل مهمة الوصول إلى الجنود داخل األنفاق ومساعدتهم على التنقل.
وبّين���ت "يديع���وت"، أن إمكانية تعطيل نظ���ام تحديد المواق���ع العالمي GPS، من 
العناصر المعادية على أساس نظام المالحة عبر األقمار الصناعية سيفشل مع النظام 

الجديد.
وفي نيس���ان/ أبريل 2017، كش���فت صحيفة "يس���رائيل هيوم" العبرية النق���اب عن تطوير جيش 
االحتالل ل� "روبوت عس���كري" ُيس���تخدم في اقتحام األنفاق والمباني، وهو مجهز بأسلحة وكاميرات 

وميكروفونات، ومصمم لدخول المناطق الوعرة، ووزنه خفيف بما يسمح للجنود بحمله على الظهر.
ويستخدم جيش االحتالل تقنيات قتالية عن بعد، كنظام "شاهد-واضرب" على الحدود مع غزة، إنتاج 
ش���ركة رفال اإلس���رائيلية، ويس���مح بإطالق النار من مواقع غير مأهولة تجاه أية تحركات فلسطينية 

على الحدود.
وكان���ت صحيفة "يديع���وت أحرونوت" العبرية، قد كش���فت عام 2016 عن إدخال ق���وات االحتالل ل� 
"الروبوت روني" للخدمة في س���الح المشاة اإلسرائيلي )وحدة عسكرية تابعة للجيش(، بهدف تقليل 

المخاطر التي يتعرض لها جنود االحتالل.
وبحس���ب الصحيفة، فقد ش���هد عام 2016 تدشين قس���م الروبوتات في وحدة التكنولوجيا التابعة 
لجيش االحتالل، وفي مدرس���ة مكافحة "اإلرهاب" بدأوا في تدريب المقاتلين على اس���تخدام الروبوت 
"روني" من انتاج ش���ركة ROBOTEAM اإلسرائيلية كأول روبوت عسكري يخطط الجيش اإلسرائيلي 

إلدخاله الخدمة بأعداد كبيرة.

جهاز إسرائيلي جديد لمتابعة الجنود 
»GPS« في األنفاق دون الحاجة لـ

االحتالل يشكل لجنة تحقيق 
في »العمليات الخاصة« 

نتنياهو سيعين 
وزيرًا لخارجية 
الكيان قريبًا
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االستقالل/ وكاالت:
نج���ح فريق بحثي أمريك���ي في مؤسس���ة “براين غيت” 
المتخصصة في تطوي���ع وس���ائل التكنولوجيا الحديثة 
لخدمة المعاقين، في التوصل إلى تقنية جديدة تس���مح 
ألصح���اب الهمم م���ن ذوي اإلعاق���ة باس���تخدام أجهزة 
الكمبيوتر اللوحي التقليدية دون مس���اعدة خارجية، عن 
طريق التحكم في تحركات المؤش���ر والنقر على شاشات 

تلك األجهزة.
الفري���ق نجح ف���ي ابت���كار واجهة مس���تخدم تناس���ب 
احتياجات أصح���اب الهمم، حيث تعتمد ه���ذه التقنية 
على جهاز استش���عار صغير يثبت على رأس المستخدم 
فوق منطقة القشرة الحركية لتسجيل األنشطة الدماغية 
بش���كل مباشر وتحويلها إلى إش���ارات حركية تظهر على 

شاشة الكمبيوتر اللوحي.
وال يزيد جهاز االستشعار في حجمه عن قرص األسبرين، 
ويرصد اإلش���ارات المرتبطة بالحركة داخ���ل المخ، ويفك 

شفرتها ويرسلها إلى أجهزة إلكترونية خارجية.
الباحثون اس���تخدموا نف���س التقنية ف���ي تحريك أذرع 
روبوتات، وتمكين بع���ض المعاقين من تحريك أطرافهم 
التي فقدوا الس���يطرة عليها بس���بب حوادث أو أمراض. إذ 
تتيح التقنية الجديدة ألصحاب الهمم تش���غيل مختلف 
التطبيقات على الكمبيوتر اللوحي مثل البريد اإللكتروني، 
وتش���غيل الملفات الموس���يقية، وتبادل ملفات الفيديو، 

وتصفح شبكة اإلنترنت وغيرها.
موقع “تيك إكسبلور” المتخصص في مجال التكنولوجيا 
نقل ع���ن الباحث “جايمي هندرس���ون” المتخصص في 

مجال جراحة األعصاب بجامعة ستانفورد األمريكية قوله: 
“تعكف مؤسس���ة براين غيت منذ س���نوات على تطوير 
تقني���ة في مجال علوم طب وهندس���ة األعصاب، لتمكين 
المصابين بإعاقات حركية من التعامل مع األجهزة الذكية 
عن طريق مجرد التفكي���ر في الحركة التي يريدون القيام 

بها على الشاشة”.
وتابع هندرسون، “أمر رائع أن نرى أصحاب الهمم يعبرون 
عن أنفسهم على شاشة الكمبيوتر، أو يختارون بأنفسهم 
األغنية التي يرغبون في االس���تماع إليها على الكمبيوتر 

اللوحي”.
ُيش���ار إلى أنه يوجد حوالي 900 مليون ش���خص من ذوي 
االحتياجات الخاصة في العال���م، حيث إن %80 من هذه 

الحاالت يعيشون في العالم الثالث والبلدان النامية.

االستقالل/ وكاالت:
ذكر موقع “ذا فيرج” أن ش���ركة “هواوي” تستعد إلطالق 
جه���از جديد بشاش���ة غير مس���بوقة في عال���م الهواتف 
الذكية، مم���ا يؤكد طموحها الصريح لريادة هذه الس���وق 
خالل الس���نوات المقبلة. وقال الموقع، إن تصميم الشاشة 
سيغطي 360 درجة من الواجهة األمامية للهاتف، مضيفا 
أن ش���ركة “هواوي” تسابق الزمن إلصدار الهاتف قبل أي 

شركة أخرى.
وأضاف “ذا فيرج”، أن المنافسة بين الشركتين قد تنتهي 
بتفوق هواوي، التي ستسبق سامسونغ في طرح الهاتف.

ووفق ما أظهرته صورة، جرى تداولها على نطاق واس���ع في 
المواقع االجتماعية الصينية، فإن الهاتف سيأتي بشاشة 
أمامية فس���يحة لن تضم أي أزرار باس���تثناء دائرة صغيرة 
في أعلى اليسار. وستكون هذه الدائرة مدمجة في الشاشة، 

وستضم الكاميرا األمامية.
وفي حال صحت التوقعات، فإن الشاشة ستغطي الواجهة 
على نحو كامل، كما س���تحجب بصمة االستشعار وعدسة 
الكاميرا األمامية ومكبر الصوت، باإلضافة إلى إلغاء الحواف.

وقبل أيام، كشفت براءة اختراع تقدمت بها “سامسونغ”، 
أن الش���ركة الكورية الجنوبية قد تخرج أيضا عن المألوف 
في المنتجات الت���ي تقدمها، وتصدر هاتف���ا ذكيا رائدا، 
يختلف عن األجهزة الس���ابقة من ناحية تصميم الشاشة 

األمامية.
التفاصيل تظهر أن سامس���ونغ س���تعتمد ه���ي األخرى 
على شاش���ة أمامية فس���يحة مع كامي���را مدمجة في أعلى 
اليس���ار. في حين تفي���د التوقعات بأن هواوي س���تصدر 
جهازها الجديد الش���هر المقبل، على أن يكون طرح هاتف 

سامسونغ في بداية 2019.

االستقالل/ وكاالت:
ح���ذرت دراس���ة حديثة م���ن أن ممارس���ة لعبة 
الرجبي وكرة الق���دم وغيرها من الرياضات التي 
تنطوي على تصادم بين الالعبين والكرة، يمكن 

أن تلحق أضررًا بالغة بنمو دماغ الشباب.
ويقول الباحثون، إن ضرب الكرة المتكرر بالرأس، 
يمكن أن يمنع عملية تس���مى تشذيب الدماغ - 
وهي عملية يتم فيه���ا التخلص من االتصاالت 
القديمة غي���ر المفيدة بي���ن األعصاب- ويعني 
ذلك، أن الروابط الكهربائية والكيميائية داخل 

الدم���اغ ال تعمل كذلك، مما يؤث���ر على مهارات 
التفكير.

وتضيف الدراسة دلياًل جديدًا إلى أدلة متزايدة، 
على أن الضربات المنتظمة على الرأس، حتى وإن 
لم تكن قوية بم���ا يكفي إلحداث ارتجاج، يمكن 
أن تسبب تلفًا دائمًا في الدماغ، بحسب صحيفة 

ديلي ميل البريطانية.
ووج���د البحث الذي أجرته جامعة تكس���اس في 
المرك���ز الطب���ي الجنوب���ي الغربي ف���ي داالس، 
أن تعطي���ل عملية تش���ذيب الدم���اغ أضعفت 

اتصاالت األعصاب في الدماغ.
وتعد هذه العملي���ة ضرورية للغاية، فمن خالل 
التخلص من المش���ابك التي لم تعد مستخدمة، 

يصبح الدماغ أكثر كفاءة مع التقدم في السن.
ويوضح هذا البحث أن لعب موسم من الرياضات 
العنيفة، ق���د يؤثر عل���ى الم���ادة الرمادية في 
الدماغ، وهي شبكة من مناطق الدماغ تشارك في 
الس���يطرة على العضالت، وصنع القرار، والتحكم 
واإلدراك الحس���ي مثل الرؤية والسمع، والذاكرة، 

والعواطف، والكالم.

كرة القدم تتسبب بأضرار في نمو الدماغ!

االستقالل/ وكاالت:
أكدت دراس���ة جدي���دة أجراه���ا فريق بحث م���ن جامعة 
كاليفورنيا تأثي���ر العالج الكيماوي للس���رطان على خاليا 
الدم���اغ، وقدمت أدّلة عل���ى التلف الذي يحدث للش���فرة 
الوراثي���ة )دي إن إي���ه( للخالي���ا بعد الع���الج لدى بعض 
المرض���ى، وهو ما ي���ؤدي إلى ضعف الق���درات المعرفية 

ومنها مهارات الذاكرة لدى البعض.
وكانت دراس���ات س���ابقة قد رصدت تراجع قدرات الذاكرة 
لدى بعض النس���اء الالتي عولجن من س���رطان الثدي، وال 
يقتص���ر التأثير على العالج الكيماوي بل يش���مل العالج 
اإلش���عاعي الذي يتم فيه تدمير ال���� » دي إن إيه« لخاليا 

الورم بواسطة اإلشعاع.
ووفقًا للدراسة الجديدة التي نشرتها دورية "كانسر" التي 
تصدرها الجمعية األمريكية للس���رطان، قام فريق البحث 
بفح���ص »دي إن إيه« الخاليا لدى 94 ام���رأة تلقين عالجًا 

لسرطان الثدي قبل 3 إلى 6 سنوات من الدراسة.
وتبي���ن أن عالج الس���رطان يؤدي في بع���ض األحيان إلى 
تس���ريع ش���يخوخة »الدي إن إيه« لخاليا الدماغ والجسم، 
وينعك���س ذلك على ضع���ف قدرات الذاك���رة، أو ضعف 
قدرات الحركة، أو اإلحس���اس بالتعب والصداع بعد انتهاء 

العالج.
وتعتبر الدراس���ة األول���ى من نوعها الت���ي تفحص تأثير 
العالج الكيماوي واإلشعاعي على مستوى الشفرة الوراثية 
للخاليا، وعالقة ذلك بالذاكرة، ويفتح ذلك باب البحث أمام 

طرق تقليل هذه اآلثار الجانبية.

هل يسرع عالج السرطان 
شيخوخة الدماغ؟

تقنية جديدة تساعد ذوي االحتياجات الخاصة من استخدام الكمبيوتر اللوحي

االستقالل/ وكاالت:
توصل فريق طبي أميركي إلى تجربة لقاحات، 
قد تؤخ���ر أعراض م���رض الزهايم���ر، أو خرف 

الشيخوخة وتحد من نمو المرض وأعراضه.
فقد وج���د الباحثون ف���ي مركز أبح���اث طبي 
أمريك���ي أن االختب���ارات الت���ي أجري���ت على 
الفئ���ران تظه���ر أن اللقاح يمنع بش���كل آمن 
تراكم البروتينات الضارة في الدماغ المس���ببة 

للزهايمر.
ويقلل عدد ح���االت تش���خيص الزهايمر إلى 
النصف في حاالت يمكنه بحس���ب الدراس���ة 

تأجيل أعراض المرض خمسة أعوام.

ه���ذا اللقاح الذي ق���د يطيل حي���اة المريض 
ويمنع نمو المرض سيكون آمنا وفعاال بعكس 
اللقاح���ات والعالجات الس���ابقة التي أظهرت 

آثارا جانبية .
دراسة أخرى تحدثت عن السبل لتجنب مرض 
الزهايمر، إذ خلصت الدراس���ة إل���ى أن الرجال 
الذين يكثرون من تناول الخضروات والفواكه 
أقل عرضة للزهايمر بنسبة أربعة وثالثين في 

المئة عن غيرهم.
وه���و ما ينص���ح به االطب���اء أن تك���ون كمية 
الخض���روات والفواك���ه أكث���ر م���ن غيرها من 

العناصر الغذائية فالوقاية خير من العالج.

هواوي تتحدى سامسونج 
بشاشة غير مسبوقة

لقاح جديد للقضاء على
 مرض الزهايمر.. هل ينجح؟!
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االستقالل/ وكاالت:
نج���ح فريق بحثي أمريك���ي في مؤسس���ة “براين غيت” 
المتخصصة في تطوي���ع وس���ائل التكنولوجيا الحديثة 
لخدمة المعاقين، في التوصل إلى تقنية جديدة تس���مح 
ألصح���اب الهمم م���ن ذوي اإلعاق���ة باس���تخدام أجهزة 
الكمبيوتر اللوحي التقليدية دون مس���اعدة خارجية، عن 
طريق التحكم في تحركات المؤش���ر والنقر على شاشات 

تلك األجهزة.
الفري���ق نجح ف���ي ابت���كار واجهة مس���تخدم تناس���ب 
احتياجات أصح���اب الهمم، حيث تعتمد ه���ذه التقنية 
على جهاز استش���عار صغير يثبت على رأس المستخدم 
فوق منطقة القشرة الحركية لتسجيل األنشطة الدماغية 
بش���كل مباشر وتحويلها إلى إش���ارات حركية تظهر على 

شاشة الكمبيوتر اللوحي.
وال يزيد جهاز االستشعار في حجمه عن قرص األسبرين، 
ويرصد اإلش���ارات المرتبطة بالحركة داخ���ل المخ، ويفك 

شفرتها ويرسلها إلى أجهزة إلكترونية خارجية.
الباحثون اس���تخدموا نف���س التقنية ف���ي تحريك أذرع 
روبوتات، وتمكين بع���ض المعاقين من تحريك أطرافهم 
التي فقدوا الس���يطرة عليها بس���بب حوادث أو أمراض. إذ 
تتيح التقنية الجديدة ألصحاب الهمم تش���غيل مختلف 
التطبيقات على الكمبيوتر اللوحي مثل البريد اإللكتروني، 
وتش���غيل الملفات الموس���يقية، وتبادل ملفات الفيديو، 

وتصفح شبكة اإلنترنت وغيرها.
موقع “تيك إكسبلور” المتخصص في مجال التكنولوجيا 
نقل ع���ن الباحث “جايمي هندرس���ون” المتخصص في 

مجال جراحة األعصاب بجامعة ستانفورد األمريكية قوله: 
“تعكف مؤسس���ة براين غيت منذ س���نوات على تطوير 
تقني���ة في مجال علوم طب وهندس���ة األعصاب، لتمكين 
المصابين بإعاقات حركية من التعامل مع األجهزة الذكية 
عن طريق مجرد التفكي���ر في الحركة التي يريدون القيام 

بها على الشاشة”.
وتابع هندرسون، “أمر رائع أن نرى أصحاب الهمم يعبرون 
عن أنفسهم على شاشة الكمبيوتر، أو يختارون بأنفسهم 
األغنية التي يرغبون في االس���تماع إليها على الكمبيوتر 

اللوحي”.
ُيش���ار إلى أنه يوجد حوالي 900 مليون ش���خص من ذوي 
االحتياجات الخاصة في العال���م، حيث إن %80 من هذه 

الحاالت يعيشون في العالم الثالث والبلدان النامية.

االستقالل/ وكاالت:
ذكر موقع “ذا فيرج” أن ش���ركة “هواوي” تستعد إلطالق 
جه���از جديد بشاش���ة غير مس���بوقة في عال���م الهواتف 
الذكية، مم���ا يؤكد طموحها الصريح لريادة هذه الس���وق 
خالل الس���نوات المقبلة. وقال الموقع، إن تصميم الشاشة 
سيغطي 360 درجة من الواجهة األمامية للهاتف، مضيفا 
أن ش���ركة “هواوي” تسابق الزمن إلصدار الهاتف قبل أي 

شركة أخرى.
وأضاف “ذا فيرج”، أن المنافسة بين الشركتين قد تنتهي 
بتفوق هواوي، التي ستسبق سامسونغ في طرح الهاتف.

ووفق ما أظهرته صورة، جرى تداولها على نطاق واس���ع في 
المواقع االجتماعية الصينية، فإن الهاتف سيأتي بشاشة 
أمامية فس���يحة لن تضم أي أزرار باس���تثناء دائرة صغيرة 
في أعلى اليسار. وستكون هذه الدائرة مدمجة في الشاشة، 

وستضم الكاميرا األمامية.
وفي حال صحت التوقعات، فإن الشاشة ستغطي الواجهة 
على نحو كامل، كما س���تحجب بصمة االستشعار وعدسة 
الكاميرا األمامية ومكبر الصوت، باإلضافة إلى إلغاء الحواف.

وقبل أيام، كشفت براءة اختراع تقدمت بها “سامسونغ”، 
أن الش���ركة الكورية الجنوبية قد تخرج أيضا عن المألوف 
في المنتجات الت���ي تقدمها، وتصدر هاتف���ا ذكيا رائدا، 
يختلف عن األجهزة الس���ابقة من ناحية تصميم الشاشة 

األمامية.
التفاصيل تظهر أن سامس���ونغ س���تعتمد ه���ي األخرى 
على شاش���ة أمامية فس���يحة مع كامي���را مدمجة في أعلى 
اليس���ار. في حين تفي���د التوقعات بأن هواوي س���تصدر 
جهازها الجديد الش���هر المقبل، على أن يكون طرح هاتف 

سامسونغ في بداية 2019.

االستقالل/ وكاالت:
ح���ذرت دراس���ة حديثة م���ن أن ممارس���ة لعبة 
الرجبي وكرة الق���دم وغيرها من الرياضات التي 
تنطوي على تصادم بين الالعبين والكرة، يمكن 

أن تلحق أضررًا بالغة بنمو دماغ الشباب.
ويقول الباحثون، إن ضرب الكرة المتكرر بالرأس، 
يمكن أن يمنع عملية تس���مى تشذيب الدماغ - 
وهي عملية يتم فيه���ا التخلص من االتصاالت 
القديمة غي���ر المفيدة بي���ن األعصاب- ويعني 
ذلك، أن الروابط الكهربائية والكيميائية داخل 

الدم���اغ ال تعمل كذلك، مما يؤث���ر على مهارات 
التفكير.

وتضيف الدراسة دلياًل جديدًا إلى أدلة متزايدة، 
على أن الضربات المنتظمة على الرأس، حتى وإن 
لم تكن قوية بم���ا يكفي إلحداث ارتجاج، يمكن 
أن تسبب تلفًا دائمًا في الدماغ، بحسب صحيفة 

ديلي ميل البريطانية.
ووج���د البحث الذي أجرته جامعة تكس���اس في 
المرك���ز الطب���ي الجنوب���ي الغربي ف���ي داالس، 
أن تعطي���ل عملية تش���ذيب الدم���اغ أضعفت 

اتصاالت األعصاب في الدماغ.
وتعد هذه العملي���ة ضرورية للغاية، فمن خالل 
التخلص من المش���ابك التي لم تعد مستخدمة، 

يصبح الدماغ أكثر كفاءة مع التقدم في السن.
ويوضح هذا البحث أن لعب موسم من الرياضات 
العنيفة، ق���د يؤثر عل���ى الم���ادة الرمادية في 
الدماغ، وهي شبكة من مناطق الدماغ تشارك في 
الس���يطرة على العضالت، وصنع القرار، والتحكم 
واإلدراك الحس���ي مثل الرؤية والسمع، والذاكرة، 

والعواطف، والكالم.

كرة القدم تتسبب بأضرار في نمو الدماغ!

االستقالل/ وكاالت:
أكدت دراس���ة جدي���دة أجراه���ا فريق بحث م���ن جامعة 
كاليفورنيا تأثي���ر العالج الكيماوي للس���رطان على خاليا 
الدم���اغ، وقدمت أدّلة عل���ى التلف الذي يحدث للش���فرة 
الوراثي���ة )دي إن إي���ه( للخالي���ا بعد الع���الج لدى بعض 
المرض���ى، وهو ما ي���ؤدي إلى ضعف الق���درات المعرفية 

ومنها مهارات الذاكرة لدى البعض.
وكانت دراس���ات س���ابقة قد رصدت تراجع قدرات الذاكرة 
لدى بعض النس���اء الالتي عولجن من س���رطان الثدي، وال 
يقتص���ر التأثير على العالج الكيماوي بل يش���مل العالج 
اإلش���عاعي الذي يتم فيه تدمير ال���� » دي إن إيه« لخاليا 

الورم بواسطة اإلشعاع.
ووفقًا للدراسة الجديدة التي نشرتها دورية "كانسر" التي 
تصدرها الجمعية األمريكية للس���رطان، قام فريق البحث 
بفح���ص »دي إن إيه« الخاليا لدى 94 ام���رأة تلقين عالجًا 

لسرطان الثدي قبل 3 إلى 6 سنوات من الدراسة.
وتبي���ن أن عالج الس���رطان يؤدي في بع���ض األحيان إلى 
تس���ريع ش���يخوخة »الدي إن إيه« لخاليا الدماغ والجسم، 
وينعك���س ذلك على ضع���ف قدرات الذاك���رة، أو ضعف 
قدرات الحركة، أو اإلحس���اس بالتعب والصداع بعد انتهاء 

العالج.
وتعتبر الدراس���ة األول���ى من نوعها الت���ي تفحص تأثير 
العالج الكيماوي واإلشعاعي على مستوى الشفرة الوراثية 
للخاليا، وعالقة ذلك بالذاكرة، ويفتح ذلك باب البحث أمام 

طرق تقليل هذه اآلثار الجانبية.

هل يسرع عالج السرطان 
شيخوخة الدماغ؟

تقنية جديدة تساعد ذوي االحتياجات الخاصة من استخدام الكمبيوتر اللوحي

االستقالل/ وكاالت:
توصل فريق طبي أميركي إلى تجربة لقاحات، 
قد تؤخ���ر أعراض م���رض الزهايم���ر، أو خرف 

الشيخوخة وتحد من نمو المرض وأعراضه.
فقد وج���د الباحثون ف���ي مركز أبح���اث طبي 
أمريك���ي أن االختب���ارات الت���ي أجري���ت على 
الفئ���ران تظه���ر أن اللقاح يمنع بش���كل آمن 
تراكم البروتينات الضارة في الدماغ المس���ببة 

للزهايمر.
ويقلل عدد ح���االت تش���خيص الزهايمر إلى 
النصف في حاالت يمكنه بحس���ب الدراس���ة 

تأجيل أعراض المرض خمسة أعوام.

ه���ذا اللقاح الذي ق���د يطيل حي���اة المريض 
ويمنع نمو المرض سيكون آمنا وفعاال بعكس 
اللقاح���ات والعالجات الس���ابقة التي أظهرت 

آثارا جانبية .
دراسة أخرى تحدثت عن السبل لتجنب مرض 
الزهايمر، إذ خلصت الدراس���ة إل���ى أن الرجال 
الذين يكثرون من تناول الخضروات والفواكه 
أقل عرضة للزهايمر بنسبة أربعة وثالثين في 

المئة عن غيرهم.
وه���و ما ينص���ح به االطب���اء أن تك���ون كمية 
الخض���روات والفواك���ه أكث���ر م���ن غيرها من 

العناصر الغذائية فالوقاية خير من العالج.

هواوي تتحدى سامسونج 
بشاشة غير مسبوقة

لقاح جديد للقضاء على
 مرض الزهايمر.. هل ينجح؟!
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غزة / عبدالله نصيف:
أعلن نادي خدمات النصي���رات أحد أندية دوري 
الدرجة األولى رحيل محمد الغول و محمود عطية 
و عامر عاشور و ماجد بن حمد عن صفوف الفريق 
، عق���ب نهاية مرحلة الذهاب م���ن بطولة دوري 
الدرجة األولى . و لم يكشف المجلس عن أسباب 

رحيل الرباعي عن الفريق األول .
وأك���دت مص���ادر خاصة م���ن داخل الن���ادي ل� 
"االستقالل" أن المدير الفني طلب ضم 5 العبين 
لصفوف الفريق و هم " زياد التلمس و محمد أبو 
شعيب و محمد اللوح و فضل أبو قنيطة و  محمد 
أبو سليم " حمص " ، و العب آخر و حارس لم يتم 

ذكر أسمائهما .
و ق���ال المصدر " إنه في حال لم يتم التعاقد مع 
هؤالء الالعبين ، س���يقدم المدي���ر الفني هاني 

المصدر استقالته من تدريب الفريق" .
وفي ذات الس���ياق، أكدت مصادر مطلعة بنادي 
بيت حان���ون األهلي رحيل 3 العبين عن صفوف 
الفري���ق عقب نهاية مرحل���ة الذهاب من بطولة 

الدوري الممتاز.
وأنه���ى الالعب���ون إس���ماعيل أب���و دان وأدهم 
المقادم���ة وابراهي���م أبو س���يف تعاقدهم مع 
النادي ألسباب مختلفة وبموافقة مدرب الفريق 

نعيم س���المة. و أعلن المجمع اإلسالمي عن ضم 
المهاجم إس���ماعيل أبو دان بشكل رسمي لمدة 
4 ش���هور فقط ، لتعزيز الفريق ب���دوري الدرجة 

الثانية " فرع غزة و الشمال ".
فيما أكد محمد أبو كرش عدم توقيعه لنادي بيت 
حانون األهلي . و قال أبو الكرش ل�"االس���تقالل":" 
لم أوقع لفريق الحوانين كما تم ذكره في وسائل 
اإلعالم، و أنه باقي في خدمات الش���اطئ لنهاية 

الموسم الحالي .

هذا و تقدمت 5 أندية في الدرجة الممتازة بطلب 
لنادي الزيتون الرياض���ي, لضم مهاجم الفريق 
عاهد أبو مراحي���ل خالل مرحلة االياب من بطولة 

دوري القدس للدوري الممتاز.
وأب���دت أندي���ة الصداق���ة واتح���اد خانيونس 
وخدمات رفح وبيت حانون األهلي وغزة الرياضي, 
رغبته���ا بض���م أبو مراحي���ل وتقدم���ت بطلبات 
رس���مية لمجل���س االدارة, بانتظ���ار ال���رد خالل 

الساعات القادمة.

الرام/ االستقالل: 
يس���تعد المنتخب الوطني األول لكرة القدم، لبدء تحضيراته لخوض منافسات بطولة كأس 
األمم اآلس���يوية التي تس���تضيفها اإلمارات مطل���ع يناير من العام المقب���ل، وذلك بخوض 

معسكر خارجي في العاصمة القطرية الدوحة.
وح���دد الجهاز الفني للوطني مع االتحاد الفلس���طيني، المباريات الودية التي س���يخوضها 
الفدائي خالل معسكره في قطر. وسيلتقي خالل معسكره الذي ينطلق في األول من ديسمبر 

الشهر المقبل، منتخبات اليمن والعراق ومن ثم قيرغيزستان.
وينتظر أن يتم االتفاق على خوض آخر تجربتين وديتين أمام منتخبي إيران وكوريا الجنوبية 
خالل األيام المقبلة. ويس���تهل منتخبنا مشواره في البطولة اآلسيوية في السادس من يناير 

عندما يلتقي المنتخب السوري الشقيق .

»الفدائي« يخوض 5 مباريات 
ودية استعدادًا لكأس أسيا

»الغواصات« تستغني عن رباعي
 الفريق.. و 5 أندية تطلب أبو مراحيل 

االستقالل/ وكاالت: 
عقد اتح���اد أمريكا الجنوبية لك���رة القدم "كومنيب���ول" اجتماًعا 
حاسمًا أمس الثالثاء، في باراجواي، إلنهاء أزمة مباراة إياب نهائي 
كأس ليبرتادوري���س بين ريفر باليت وبوكا جونيورز والمؤجلة من 

السبت الماضي.
 وأعل���ن االتحاد عبر موقعه الرس���مي أن االجتماع أس���فر عن نقل 
المب���اراة لخارج األرجنتي���ن وإقامتها أحد يومي 8 أو 9 ديس���مبر 
المقبلين ولم يتم االس���تقرار على المكان الجديد وهناك مقترح 
إلقامته���ا في بارجواي بعدما وجهت لجنة االنضباط بالكومنيبول 

اتهامات إلى ريفر باليت بسبب سوء سلوك جماهيره.
وكان اللق���اء قد تم تأجيله لمرتين بس���بب أعمال الش���غب التى 

قامت بها جماهير ريفر باليت ضد العبي بوكا جونيورز وأدت إلى 
إصابة بعضهم قبل مباراة السبت.

وحضر اجتماع امس رودولفو دونوفريو رئيس ريفر باليت ودانيال 
أنجيلتش���ي رئيس بوكا جونيورز لالتفاق عل���ى الموعد النهائي 

ومكان إقامة اللقاء.
وكانت تقارير صحفية أرجنتينية قد أش���ارت في وقت سابق أن 

اإلمارات دخلت ضمن دائرة المرشحين الستضافة المباراة.
وانتهت مب���اراة الذهاب التي أقيمت قبل أس���بوعين قد انتهت 
بالتعادل اإليجابي 2/2، وتنتظر أندية كأس العالم لألندية الفائز 
بالنهائ���ي إلكمال عقد المتأهلين للبطولة التى تقام فى اإلمارات 

خالل الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

نقل نهائي »كوبا ليبرتادوريس« بين ريفر باليت وبوكا خارج األرجنتين

االستقالل/ وكاالت: 
وصل برشلونة إلى آيندهوفن، وسط 
عديد الغيابات التي تضرب صفوفه، 
به����دف تحقي����ق ف����وز يضم����ن له 
التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال 

أوروبا، كمتصدر للمجموعة الثانية.
الكتالون����ي  الفري����ق  وضم����ن 
التأه����ل حس����ابيا لثم����ن نهائ����ي 
"التش����امبيونزليج"، حي����ث يحت����ل 
صدارة مجموعته ب�10 نقاط، بفارق 3 

نقاط عن إنتر ميالن اإليطالي.
أو ربما  الف����وز  وس����يكفي تحقي����ق 
التعادل حال عدم فوز "النيراتزوري" 
ف����ي ويمبلي أم����ام توتنه����ام، في 
خام����س ج����والت دور المجموع����ات، 

البلوجران����ا لتحقيق هدف����ه بالتأهل 
كمتصدر.

لك����ن المهم����ة لن تك����ون بالس����هلة اليوم 
األربع����اء ، خاص����ة مع إصابة ع����دد كبير من 
العبي الفريق األول، حيث س����يخوض البارسا 

الهولندي ياس����بر  الح����ارس  المب����اراة دون 
سيليس����ن، والمدافعي����ن س����يرجي روبرتو 
وتوماس فيرمايلين والعبي الوسط آرثر ميلو، 
ورافينيا ألكانتارا، وسيرجي روبرتو وسيرجي 

سامبر والمهاجم لويس سواريز.

وكل هؤالء يعانون من إصابات متفاوتة، لكن 
الحالة األخطر هي لرافينيا الذي س����يخضع 
لجراحة يوم 4 ديس����مبر/كانون أول المقبل، 
في الرباط الصليبي لركبته اليسرى سيبعده 

عن المالعب لنهاية الموسم .

ليفربول/ االستقالل: 
تلق���ى ليفربول، دفع���ة قوية، قبل مواجهته الحاس���مة بدوري أبطال 
أوروبا، اليوم األربعاء، أمام باريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية.

وقال���ت صحيفة "ليفربول إيكو" اإلنجليزية، إن المهاجم الس���نغالي 
س���اديو ماني، تدرب مع الفريق  بشكل طبيعي، وسيكون جاهًزا للقاء 

باريس.
وكانت الش���كوك تحوم حول قدرة المهاجم السنغالي على المشاركة 
م���ع الفريق في المباراة، وبعد الفحوص الطبية صباح أمس ، تم تأكيد 

جاهزيته .
و أكدت الصحيفة أن ماني قد تعافى من المرض وجاهز للمشاركة مع 
الفريق أمام باريس جيرمان، بعد شعوره بالمرض خالل األيام الماضية 

ووجود شكوك حول مشاركته.
ويستعد ليفربول لمواجهة باريس سان جيرمان  ، في واحدة من أهم 
المواجهات األوروبية للريدز هذا الموسم من أجل الحفاظ على تصدر 

جدول ترتيب المجموعات، و الصعود للدور 16.
ويملك ليفرب���ول 6 نقاط متص���دًرا جدول ترتي���ب المجموعة بفارق 
األهداف مع نادي نابولي الذي يحل وصيًفا بنفس عدد النقاط وهم 6 
نقاط، بينما يملك باريس س���ان جيرمان 5 نقاط محتاًل المركز الثالث، 

بينما يتذيل ريد ستار جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

برشلونــة المنقــوص فــي رحلــة 
هولنــدية للبحــث عــن ضمــان الصــدارة

دفعة  كبيرة لليفربول
 قبل مواجهة سان جيرمان
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رعي �لأغنام بغزة           ) ت�شوير/ �أ�شرف �أبو عمرة (

أومسك/االستقالل: 
دهش موظفو عيادة بيطرية في مدينة أومس���ك الروس���ية 
لدى س���ماعهم طرقات خفيفة على باب العي���ادة الزجاجي، 

فاكتشفوا حمامة قدمت لطلب المساعدة.
ودهش الطبيب البيطري لدى استس���الم الطائر بهدوء بين 
يديه. واتضح لألخصائي أن جن���اح الحمامة البيضاء الذكية 

مكسور، فقرر مساعدتها.
وق���ام الطبيب المختص بإجراء عملية لكس���ر جناح الحمامة، 
والذي تبين أنه كان كس���رًا مغلقًا س���هل العالج، وأطلق على 

الحمامة اسم "فرينك".
قالت طبيب���ة أخرى في عيادة "أفيت���ا" البيطرية: إن الحمامة 
بخير وقد حركت جناحها المكس���ور، وهي اآلن بحاجة لبعض 

التدريب لتنطلق في الهواء بأمان.
لكن األطب���اء ال يخططون لإلفراج عن فرين���ك حاليًا ألن الجو 
ب���ارد، بعد أن تبي���ن أنها من نوع أصي���ل وكانت تعيش في 
أحد األعش���اش الخاصة. وق���رر األطباء تس���ليمها إلى متجر 
الحيوانات األليفة بعد أن تتم فترة النقاهة لديهم، على أمل 

أن يجدها أصحابها.

حمامة تطرق باب 
مستشفى طلبًا للمساعدة!

تهنئة بالمولودة الجديدة
تتقدم صحيفة "االستقالل" بالتهنئة القلبية الحارة

من �لأخ / �أحمد �أبو �شاحي
بقدوم المولودة الجديدة  )فرح(  سائلين المولى عز وجل أن 

يقر بها عيني والديها

و�ألف مبارك

لندن/ االستقالل:
افتتح أول مستشفى للفيلة في الهند، 
والتي تحص���ل هناك على الرعاية التي 

تستحقها.
وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" 
البريطاني���ة، تتع���رض العدي���د من 
الفيلة لس���وء المعاملة والتي تعمل 
بالسيرك، أو تتواجد في المعابد لذلك 
افتتحت المستشفى الهندي بوالية 
أوتار برادي���ش، لمنح الفيلة المصابة 
الرعاي���ة التي تحتاجها، خاصة أنهم 
يجبرون على الترفي���ه عن الكثيرين 
ب���أداء الحي���ل المبتك���رة والصعبة، 
وبرعاية ع���دد م���ن المحافظين على 

الحياة البرية.

انقرة/ االستقالل: 
أثار حالق في تركيا دهش����ة الكثير من السياح 
والمواطني����ن، من خ����الل طريقت����ه الغريبة جدًا 
في حالقة ذقن الزبائن والتي ش����بهها البعض 

ب�”الوطواط”.
فذل����ك الحالق ي����ؤدي عمله في محل����ه الصغير 
بمنطق����ة “عريفية” في والية س����قاريا ش����مال 
غربي تركيا، معلقًا من س����قف دكانه رأس����ًا على 
عقب، وبطريقة تشبه تعلق الوطواط )الخفاش(، 

حتى أطلق الناس لقب “الحالق الوطواط”.

ونقلت وكالة “ترك ب����رس” عن الرجل قوله: إنه 
يزاول عمله به����ذه الطريقة منذ عام 1995 وإلى 

اآلن.
وأش����ار إلى أن الكثي����ر من المواطني����ن األتراك 
يأتون م����ن مختلف األماكن لرؤي����ة كيف يقوم 
بعمل����ه معلقًا في الس����قف، فضاًل عن الس����ياح 

األجانب.
وأعرب ع����دد من الزبائن عن إعجابهم الش����ديد 
بطريقة عمل الح����الق، داعين الزبائن إلى تجربة 

الحالقة عند “الحالق الوطواط”.

االستقالل/ وكاالت:
نشر مسافر صورة لنفسه عبر تطبيق "سناب شات" 
أرفقها بكلم���ة "إرهابي" فُأنزل م���ن طائرة هندية 
وخضع الس���تجواب طويل على م���ا ذكرت الصحف 

المحلية الثالثاء.
وأخرج يوغديفانت بودار )21 عامًا( من رحلة لشركة 
"جت إيرواي���ز" قبل إقالعه���ا من كالكوت���ا باتجاه 
بومباي، بعدما قام راكب جالس وراءه بالتبليغ عنه.

واس���تجوبت الش���رطة المحلية الش���اب مدة ست 
س���اعات تقريب���ا قبل أن يف���رج عنه م���ن دون أي 

مالحقات.
وأوض���ح اف���ارو رافيندراناث المس���ؤول الكبير في 
شرطة كالكوتا قائاًل: "استجوبناه مطواًل. لم نجد أي 
راب���ط له مع حركات إرهابية. كانت رس���الة موجهة 
فق���ط إلى أصدقاء ل���ه ولم يكن ين���وي تهديد أي 

شخص أو إيذاءه".
ومن جهتها، قالت ش���ركة "جت إيروايز" في بيان: 
إن أحد الركاب "أنزل ألسباب أمنية. وأقلعت الطائرة 
إلى وجهتها في موع���د جديد إثر عمليات التحقق 

المطلوبة".

»الحالق الوطواط« في تركيا يثير دهشة الناسمزحة تورط راكبًا هنديًا بتحقيق »إرهابي«

لندن/ االستقالل:
تج���اوز طيار عن مقر هبوطه بحوالي 50 
كيلومترا بعد أن زعم أنه نام أثناء رحلة 
مستأجرة لطائرة ذات محركين، يمكنها 

أن تحمل 9 ركاب.
وقال مكتب سالمة النقل األسترالي: إنه 

يحقق في حالة "اس���تهتار الطيار" بعد 
رحلة بتاري���خ 8 نوفمبر من ديفونبورت 

في تسمانيا إلى جزيرة كينغ المجاورة.
وأظهرت بيانات متابعة الرحالت الجوية 
أن رحلة ال�6:21 صباحا هبطت بس���الم 
في مطار كينغ آيالن���د بالقرب من بلدة 

ك���وري على الرغم م���ن تجاوزها هدفها 
ب�46 كم.

وأظهرت البيانات التي نقلتها صحيفة 
"ديلي ميل" البريطانية أن الرحلة كانت 
واح���دة من 7 رحالت جوية س���يرت في 

ذلك اليوم. االستقالل/ وكاالت: 
نجح أطباء من مدينة نالتش���يك، عاصمة قبردين بلقار الروس���ية، 
بإجراء عملية جراحية معقدة اس���تخرجوا فيها رصاصة بقيت 30 

سنة في صدر رجل.
وقال الطبيب "أندريه توتوكف" أحد المش���رفين األساسيين على 
العملية: "جاءنا المريض منذ مدة وكان يشتكي من آالم في الصدر 
وخصوص���ًا أثناء الحرك���ة، وبعد إجراء الفحوص���ات الالزمة والصور 
الشعاعية، اكتشفنا وجود جسم غريب في تجويف الصدر األيمن، 

فقررنا إجراء عملية جراحية الستئصاله".
وعند استئصال الجسم تبين أنه كان رصاصة من سالح ناري، وبعد 
س���ؤال المريض عن مصدرها تبين أنه أصيب بها منذ 30 س���نة، 
وأكد أنها لم تضايقه طوال تلك الس���نوات، حتى بدأ مؤخرًا يشعر 

باآلالم.

أطباء يستخرجون 
رصاصة بقيت في 
صدر رجل 30 سنة!

طيار يتجاوز موقع هبوطه بـ50 كم بعد »غفوة«

افتتــاح أول مستشفــى للفيلــة فــي الهنــد 


