
السلطة توقف رواتب موظفي نادي 
األسير وضغوط لتغيير مهامه

رام الله/ االستقالل:
علم���ت »الجزيرة ن���ت« أن 27 محاميا يترافعون 
عن األس���رى في المحاكم اإلسرائيلية وينفذون 
زي���ارات دورية لهم في الس���جون، لم يتقاضوا 
رواتبهم منذ ستة ش���هور، بعد توقف صرفها 

من وزارة المالية الفلسطينية.
ويتعرض نادي األسير الفلسطيني لضغوط من 
جهات في السلطة الفلسطينية إلعادة هيكلته 

وتغيير مهام���ه، وتجلت في الش���هور األخيرة 
في وق���ف صرف رواتب العش���رات من محاميه 

وموظفيه في فروعه الممتدة بالضفة الغربية.
وحسب مصادر مّطلعة، لم يتلق أكثر من عشرين 
موظفا يعملون على بند العقود في عش���رة فروع 
لنادي األس���ير بالضف���ة الغربي���ة رواتبهم في 
الشهور الثالثة األخيرة، بعد أن أوقفت السلطة 

صرف ميزانية النادي منذ يوليو/تموز الماضي.
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غزة/ االستقالل: 
استش����هد فجر أمس األربعاء، ش����اب من س����كان 
مخيم جباليا ش����مال قط����اع غزة، متأث����رًا بجروحه 

التي أصيب بها  بعدوان عام 2014. وأفاد  مصدر 
طبي أن الش����اب إياد يوسف س����ليمان )25عامًا( ، 
استش����هد متأثرًا بجراحه الت����ي أصيب بها خالل 

الح����رب األخي����رة على قط����اع غزة ع����ام 2014م«. 
واستشهد أكثر من 2200 فلسطيني وأصيب نحو 

10 آالف بجراح متفاوتة خالل عدوان 2014.

استشهاد شاب متأثرًا بجراح أصيب بها بعدوان 2014

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، أمس األربعاء، باحات المسجد 

األقصى المبارك في الق���دس المحتلة، بحماية أمنية من 
الشرطة اإلسرائيلية. وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية، بأن 

القاهرة/ االستقالل:
وص���ل األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي زي���اد النخالة، أمس 
األربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، تلبية لدعوة مصرية. وقال 

مصعب البريم، المتحدث باس���م الحركة، »وصل النخالة، 
إل���ى القاه���رة، تلبي���ة لدع���وة مصري���ة، للتباحث حول 

طولكرم/ االستقالل:
اقتحم عش���رات الجنود الصهاينة طولكرم ش���مال الضفة 
الغربية وضواحيها أمس  األربعاء وفتش���وا عددا كبيرا من 
المنازل سيما في مخيم طولكرم، واستجوبوا مواطنين حول 

المطارد أش���رف نعالوة. وقالت مصادر محلية، إن مواجهات 
عنيفة اندلعت في مخيم طولك���رم الذي تركزت فيه الحملة 

العس���كرية بشكل واسع وامتدت ألكثر من موقع 
داخل ومحيط المخيم، واس���تمرت لعدة ساعات 

غزة/ محمد مهدي: 
عبرت الفصائل الفلسطينية عن رفضها 
لتصريحات عض���و اللجنتين التنفيذية 

لحركة فتح  والمركزية  التحرير  لمنظمة 
في أعق���اب الجولة الجديدة 
من المش���اورات في القاهرة 

غزة/ االستقالل: 
أكد القيادي في الجهاد اإلس���المي خضر حبيب، أن دعوة 
حركته رئيس  الس���لطة محمود عب���اس إلى دعوة قيادات 

قلقيلية/ االستقالل:
أغلقت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي 
أمس األربعاء مدينة قلقيلية، ومنعت 

الدخول أو الخ���روج منها، دون معرفة 
محلية،  مص���ادر  وقال���ت  األس���باب. 
إن ق���وات االحت���الل أغلق���ت مدخل 

قلقيلية الش���رقي، وكذل���ك طريق ما 
وأوضح  بالنف���ق.  يع���رف 
ش���هود عي���ان أن ازدحاما 

عشرات المستوطنين 
يقتحمون المسجد األقصى

 األميــن العــام لـ »الجـهـاد 
اإلسالمي« يصل القاهرة

 فصائل : تصريحات األحمد 
»طعنة قوية« للجهود المصرية 

حبيب: عقد اإلطار القيادي المؤقت 
أقصر الطرق للخروج من االنقسام
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غزة / سماح المبحوح:
يواص���ل االحتالل اإلس���رائيلي حملته المس���عورة ض���د المواطنين 

والنش���طاء في المدينة المقدس���ة عبر عمليات االعتقال 
والتنكيل المستمرة، سعيا لتنفيذ مخططاته الصهيونية 

رام الله/ االستقالل:
وقعت وزارة الصحة يوم أمس األربع���اء، مع لجنة العون النرويجية »نورواك«، 
اتفاقية إلنش���اء محط���ة لتوليد االكس���جين لصالح مجمع ناص���ر الطبي في 

محافظة حانيونس بقطاع غزة، بتكلفة تفوق 213 ألف دوالر.
ووق���ع االتفاقية وزي���ر الصحة د. جواد عواد، ومديرة مؤسس���ة 

اعتقال النشطاء.. مخطط إسرائيلي 
لالستفراد والسيطرة على القدس

الصحة توقع اتفاقية إلنشاء 
محطة توليد لألكسجين في غزة

االحتالل يغلق قلقيلية ويمنع الدخول أو الخروج منها

»إسرائيل« تواصل مالحقتها للمطارد أشرف نعالوة وتمنى بالفشل
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االحتالل يحكم 
للمستوطنين 
بامتالك أراٍض 

بـالخليــل
الخليل/ االستقالل:

العلي���ا"  "المحكم���ة  ق���ررت 
اإلس���رائيلية في ق���رار نادر أن 

القومي  الصن���دوق 
اليه���ودي، من خالل 

 اجلهاد: اعتقاالت القد�س جرمية عدوانية  
لن متنع �صعبنا من موا�صلة كفاحه 

غزة/ االستقالل:
انطلق في قطاع غزة أمس األربعاء، فعاليات المؤتمر الوطني اليوم العالمي 

للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يأتي في 29 من نوفمبر 
لكل عام. ويشارك في المؤتمر الذي نّظمته الجامعة اإلسالمية 

غزة: انطالق فعاليات مؤتمر 
 »اليوم العالمي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني«
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القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش���رات المستوطنين اليهود، أمس األربعاء، باحات المسجد األقصى 

المبارك في القدس المحتلة، بحماية أمنية من الشرطة اإلسرائيلية.
وأفادت دائرة األوقاف اإلس���المية، بأن قوات من الش���رطة اإلسرائيلية أّمنت 
الحماية ل� 28 مستوطًنا، جابوا باحات المسجد األقصى، وأدوا طقوًسا تلمودية، 

وتلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم.
ا  وأوضحت األوقاف، أن عنصرين من المخابرات اإلسرائيلية إضافة ل� 66 يهودًيّ
من الحكومة اإلسرائيلية برفقة ضباط االحتالل اقتحموا المسجد خالل الجولة 
الصباحية ذاتها. يش���ار إلى أن شرطة االحتالل تسمح للمستوطنين بجولتي 
اقتحامات )صباحية ومسائية( بشكل يومي ما عدا الجمعة والسبت، وترافقهم 

القوات المدججة بالسالح من “باب المغاربة” وحتى “باب السلسلة”.

الخليل/االستقالل:
اعتقل جيش االحتالل اإٍلسرائيلي أمس، 16 فلسطينيا 
من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب 

ما أعلن جيش االحتالل.
ويزعم جي���ش االحتالل في العادة أن هؤالء المعتقلين 

مطلوبون لديه، على خلفية نشاطات ضد االحتالل.
واعتقلت قّوات االحتالل ثالثة مواطنين بينهم طفل في 
مداهمات نّفذتها بأنح���اء متفرقة من محافظة الخليل 

جنوب الّضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية، أن قّوة عسكرية اعتقلت الطفل 
معن نايف البدوي بعد اقتحام منزله في مخيم العروب 
شمال الخليل، في وقت اعتقلت فيه قّوة عسكرية أخرى 
الش���اب معتز أبو زنيد من مدينة دورا، وسّلمت عددا من 
المحررين بالغ���ات مقابلة لمنازلهم ف���ي بلدة بيت عوا 

وقرية المجد المجاورة.
وف���ي مدينة الخليل، اعتقلت قّوة عس���كرية من جيش 
االحتالل الش���اب أس���امة زيد الرجبي بعد اقتحام منزل 

عائلته.
وفي بيت لحم حاصرت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس 

األربعاء مدرسة المنية الثانوية شرق بيت لحم.
وأفاد مدير التربية والتعليم في بيت لحم س���امي مروة 
أن قوة من جيش االحتالل حاصرت المدرس���ة وحاولت 
اقتحامه���ا بحج���ة اعتقال طال���ب منه���ا إال ان الهيئة 
التدريسية تصدت لهم ومنعتهم من الدخول قبل أن 

يحتشد العشرات من أهالي القرية في محيطها.
وفي محافظة طولكرم ش���مال الضفة، اعتقل االحتالل 
خمس���ة مواطنين من مخيم طولكرم وبل���دة كفر اللبد، 

شرق المحافظة.
وشنت قوات كبيرة من جيش االحتالل عملية تفتيش 
واس���عة في عدد من منازل المواطنين في حارة البالونة 
ومحيط مربعة حنون في المخيم، وس���ط إطالق للقنابل 

الصوتية والغاز المسيل للدموع بكثافة.
واعتقل االحتالل األس���ير المحرر عدنان أحمد حس���ين 
خضر )53 عاما(، وأحمد حسن إبراهيم متروك )49 عاما(، 
وحس���ن إبراهيم حس���ن هويدي )22 عاما(، وأحمد نمر 
زهير أبو جاموس )29 عام���ا(، في الوقت الذي احتجزت 

فيه عددا من الشبان لعدة ساعات قبل إخالء سبيلهم.
واعتقلت قوات االحتالل المواطن حافظ فقها )50 عاما( 

من بلدة كفر اللبد بعد ان داهمت منزله وفتشته.
وفي الس���ياق ذاته، نش���رت قوات االحت���الل دورياتها 
الراجلة في التالل واألراضي الزراعية قرب جدار الفصل 
العنصري غرب قرية زيتا، وفي منطقة السهل في بلدة 
عتيل ش���مال طولكرم، وأجرت عمليات تفتيش واسعة 

في هذه األماكن.
وفي جنين شمال الضفة، اعتقلت قوات االحتالل شابين 
من مخيم جنين وبلدة عرابة هما رامي ش���حادة شيباني 
)22 عاًم���ا( بعد أن مداهم���ة منزله ف���ي عرابة والعبث 
بمحتوياته. كما اعتقلت الش���اب زيدان صالح حواشين 
م���ن مخيم جني���ن )19 عام���ا(، أثناء م���روره على حاجز 

عسكري برطعة، جنوب غرب جنين.
وفي طوباس ش���مال الضفة، اعتقلت ق���وات االحتالل 
المواطن عماد محمود صوافط���ة عقب دهم منزله، كما 
اعتقلت الفتى نضال صفوان س���ليم )16 عاًما( من بلدة 

عزون شرق قلقيلية بعد أن داهم منزل ذويه وفتشته.

القدس المحتلة/ االستقالل:
لبلدية  تابع���ة  جراف���ات  هدمت 
أم���س  اإلس���رائيلي  االحت���الل 
األربع���اء، من���زاًل للمواطن مهران 
المغربي ف���ي بلدة جب���ل المكبر 
جنوب ش���رق الق���دس المحتلة، 

بحجة البناء دون ترخيص.
وقال الناش���ط المقدس���ي راسم 
عبيدات إن قوات االحتالل اعتدت 
عل���ى س���كان المن���زل وأخلتهم 
بالقوة، وأن العش���رات من الجنود 
وأغلقوا  المكان  حاصروا  والشرطة 
عدة ط���رق، قبيل تنفي���ذ عملية 

الهدم.
وأشار إلى أن قوات االحتالل منعت 
الصحفيين من الوصول للمنطقة، 
بحج���ة أنه���ا منطقة عس���كرية 
مغلقة، وه���ذه حجج واهية، الفًتا 
إل���ى أن بلدية االحت���الل هدمت 
عش���رات المنش���آت بالمدين���ة، 

وتحديًدا في جبل المكبر.
وذكرت مصادر محلية، أن موظفي 
يس���محوا  لم  االحت���الل  بلدي���ة 
للعائلة بإخ���راج أثاث ومحتويات 
المن���زل قب���ل عملية اله���دم، ما 
أدى إل���ى تلفها، مش���يرة إلى أن 
مهران كان تق���ّدم بطلب لبلدية 
االحت���الل لترخي���ص المنزل، وما 

يزال يتابع إجراءات الترخيص مع 
المهندسين والمحامي الُمكّلف.

ق���ّدم  المحام���ي  أن  وأوضح���ت 
اس���تئناًفا ضد قرار هدم المنزل 
ينتظر  وكان  المركزية،  للمحكمة 
رده���ا ب� "ف���ارغ الصب���ر"، إال انها 
بع���د منتصف  قرارها  أص���درت 
الليل، حتى ال يتس���نى للمحامي 

تقديم استئناف آخر.
وكان الُمغربي بنى منزله قبل نحو 

ع���ام، وتبلغ مس���احته 120 متًرا 
مربًع���ا، ويعيش فيه م���ع زوجته 

وطفلين.
وصع���دت بلدي���ة االحت���الل في 
األس���ابيع األخيرة من هدم منازل 
هدم���ت  حي���ث  المقدس���يين، 
خالل نوفمبر الجاري 30 منش���أة 
فلسطينية في المدينة المقدسة، 
بما فيها منازل ومح���ال تجارية، 
بحس���ب تقري���ر أصدرت���ه دائرة 

ش���ؤون المفاوض���ات في منظمة 
التحرير.

منذ  االحتالل  س���لطات  وتواصل 
احتالله���ا مدين���ة الق���دس عام 
1967م سياس���ة ه���دم المنازل 
بالمدين���ة، بحجة  الفلس���طينية 
البن���اء دون ترخي���ص، علًما أنها 
تفرض قيوًدا وش���روًطا تعجيزية 
على  المقدس���يين  إزاء حص���ول 

رخص البناء.

قلقيلية/ االستقالل:
أغلقت قوات االحتالل اإلس���رائيلي أمس األربعاء مدينة قلقيلي���ة، ومنعت الدخول أو 

الخروج منها، دون معرفة األسباب.
وقالت مصادر محلية، إن قوات االحتالل أغلقت مدخل قلقيلية الشرقي، وكذلك طريق 
ما يعرف بالنفق. وأوضح ش���هود عيان أن ازدحاما كبيرا شوهد للمركبات وسط إطالق 
أصحاب المركبات أبواق مركباتهم لفتح الطريق. وتغلق قوات االحتالل مداخل ومخارج 

المدن والقرى والبلدات الفلسطينية بحجج ومزاعم أمنية واهية.

عشرات المستوطنين بلدية االحتالل تهدم منزال في جبل المكبر بالقدس
يقتحمون المسجد األقصى

االحتالل يغلق قلقيلية 
ويمنع الدخول أو الخروج منها

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقر الرئي���س الجديد لبلدية االحت���الل الصهيوني 
في القدس "موش���يه ليؤون"، المحسوب على حركة 
شاس الدينية اليمينية، وأحد المقربين من أفيغدور 
ليبرمان، ق���رارا بإلغاء إقامة منطقتي���ن صناعيتين 
إحداها متاخمة لمس���توطنة "بس���غات زئيف" على 
أراضي حزما، واألخرى عن���د مدخل عناتا على أراضي 

شعفاط وعناتا.
يذكر أن المنطقة الصناعية على أراضي حزما صادق 
على إقامتها عام 1999 رئيس بلدية القدس وقتها 
"إيهود أولمرت" قرب مس���توطنة "بس���غات زئيف" 
وعلى مساحة 54 دونما من أصل 200 دونم صادرتها 
سلطات االحتالل من أراضي قرية حزما، وتشتمل هذه 

المنطقة على تجمعات تجارية وحرفية.
وكشفت اللجنة المش���رفة، أن هناك مخططا جديدا 
يجري لتوس���يع مس���توطنة "بس���غات زئيف" على 
أراضي حزما ش���مال غربي القرية ليشمل 300 وحدة 
اس���تيطانية قي���د التخطي���ط بعد إزاحة األس���الك 
الش���ائكة وإتمام تغيير شبكة الطرق االلتفافية في 
هذه الخاصرة ش���مال ش���رق القدس والتي أصبحت 

الممر وحلقة الوصل بين شمال الضفة وجنوبها.
 وكان أكثر من 1256 مستوطنا من مستوطنة "بسغات 
زئيف" ف���ي القدس المحتلة وّقعوا قبل أش���هر على 
عريضة تطالب بإلغاء مخط���ط إقامة منطقة صناعية 
وتجارية فلسطينية قرب المستوطنة، تحت ذريعة أن 

هذا المشروع يؤدي إلى المّس بأمن المستوطنين.
ووفق���ا لمزاعمهم؛ ف���إن المنطق���ة الصناعية تقام 

قرب الش���وارع المؤدية إلى المس���توطنة، وأي أعمال 
احتج���اج قد تحدث ف���ي هذه المنطقة س���تفرض 
إغالقا على مستوطنة "بسغات زئيف"، كما يتخوف 
المس���توطنون من انخفاض أس���عار المساكن، التي 
انخفضت أسعارها في السنوات األخيرة خصوصا في 

المناطق المجاورة لجدار الضم والتوسع العنصري.
وهدد المس���توطنون في العريضة بأن أي عضو فيما 
يس���مى "المجلس البلدي" يؤيد "تخصيص ميزانية 
لهذا المش���روع الخطي���ر "لن نرغب باس���تقباله في 
المستوطنة، وس���نقاطعه، كما سنقاطع الحزب الذي 

ينتمي إليه في انتخابات بلدية القدس".
أم���ا مخطط المنطق���ة الصناعية عل���ى أراضي عناتا 
وش���عفاط فهو مقر قبل االنتفاضة األولى في مطلع 
العام 2000 حيث تم توسيع المخطط ليتضمن إقامة 
ا ومكاتب ومحال تجارية على مساحة  17 مبنى صناعّيً

بناء 175 ألف متر مربع.
وكان الهدف من ذل���ك نقل المنطقة الصناعية في 
وادي الجوز وش���بكة الكراج���ات والمحال المخصصة 
إلصالح الس���يارات والهياكل من قلب القدس وجوار 
البلدة القديمة إلى هذه المنطقة في )عناتا/ شعفاط(، 
قرب الحاجز نظرًا للنقص الكبير في المناطق التجارية 
والصناعي���ة؛ األمر الذي دفع الكثير من أصحاب هذه 

الكراجات إلى التوجه لرام الله أو بيت لحم.
ويأتي إلغاء المنطقتي���ن الصناعيتين تحت ضغط 
المس���توطنين بهدف تحويل تلك األراضي لصالح 
توس���يع االس���تيطان على أراضي قرى شمال شرق 

القدس المحتلة.

لصالح التوسع االستيطاني.. إلغاء إقامة 
منطقتين صناعيتين بالقدس المحتلة

االحتالل يعتقل 16 مواطنًا 
بمداهمات ليلية بالضفة
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لمنظمة  التنفيذي���ة  اللجنة  وكان عض���و 
التحري���ر ورئي���س مل���ف المصالحة في 
حركة فت���ح عزام األحمد ق���د اتهم حركة 
حماس بفق���دان اإلرادة إلتمام المصالحة 
وانها تسعى لتخريب المصالحة من خالل 

تصريحات قيادات في حماس .
وأك���د األحمد خ���الل لقاء عل���ى تلفزيون 
فلس���طين، أن اجتماعا س���يعقد االسبوع 
المجلس  ع���ن  المنبثقة  للجن���ة  المقب���ل 
جدي���دة  »إج���راءات  لبح���ث  ؛  المرك���زي 
لتقويض حكم حماس في قطاع غزة دون 

أن تؤذي أهالي القطاع« .
ونفى أن تكون القيادة المصرية قد قدمت 
أي ورقة جديدة ح���ول المصالحة الوطنية 
، مضيفا :" لم تع���رض علينا ورقة مصرية 
إطالق���ا خالل تواجدنا االخي���ر في القاهرة 
، وتمحورت النقاش���ات ح���ول الورقة التي 
قدمتها فتح للمصالحة، وأن مصر مقتنعة 
بأن الورقة صالحة إلنهاء االنقس���ام، لكن 

حماس ال تملك اإلرادة الكافية إلنهائه" .
وتتفق تصريح���ات األحمد مع تصريحات 
عضو اللجنة المركزية لفتح حسين الشيخ 
والتي ق���ال فيها :" ال ش���راكة وطنيه في 

حكومة وحدة او في أط���ر منظمة التحرير 
مظاه���ر  كل  زوال  قب���ل  الفلس���طينية 
االنق���الب" ، مردف���ا :" " المطل���وب ق���رار 
جدي وتوف���ر ارادة حقيقي���ة عند حماس 
إلنه���اء انقالبه���ا وتس���ليم الصالحيات 
الوطني  الوف���اق  لحكومة  والمس���ؤوليات 
التي شكلت باتفاق معهم وبمباركة الكل 

الفلسطيني"

هالة غمو�ض 
ووص���ف عضو المكتب السياس���ي لحركة 
القطط���ي  ولي���د  د.  االس���المي  الجه���اد 
التصريح���ات الصادرة عن ع���زام االحمد ب� 
"الصادمة" ، موضحا أنها تمثل طعنة قوية 
للجهود المصرية الت���ي تبذل حاليا ألجل 

دفع عجلة المصالحة الفلسطينية ".
وق���ال د. القطط���ي ل� االس���تقالل :" حتى 
اللحظ���ة ف���ان هالة من الغم���وض تحيط 
بصورة ما يجري ف���ي القاهرة ، وننتظر أن 
تحمل الس���اعات القادم���ة توضيحا جليا 
لصورة ما حدث وه���ل تعكس تصريحات 
األحم���د حقيق���ة المس���ار ال���ذي دخلته 
مباحث���ات المصالحة أم أنه���ا تصريحات 

خارج السياق ".

وبي���ن أن وفد حرك���ة الجهاد االس���المي 
برئاس���ة األمين العام للحركة زياد النخالة 
ال���ذي وصل أم���س االربعاء إل���ى القاهرة 
بموج���ب دعوة مصرية ؛ لبحث س���بل دعم 
جه���ود المصالحة المبذولة س���يبذل كل 
الفلسطيني  االنقسام  جهد ممكن إلنهاء 
وانجاح الجه���ود المصري���ة المبذولة في 

ملف المصالحة ".
ودعا د. القططي الس���لطة الفلس���طينية 
لتوظي���ف جهده���ا واجتماع���ات لجانها 
لبحث سبل تقويض االحتالل الذي يمارس 
كافة أش���كال العربدة عل���ى أهالي الضفة 

الغربية .
وأك���د أن لهجة التهدي���د والوعيد بفرض 
عقوبات على أبناء شعبنا تخالف المصلحة 
والعالق���ات الوطني���ة وال تض���ر إال بأبناء 
الش���عب الفلس���طيني الذي سيدفع ثمن 

العقوبات التي تفرضها عليه السلطة  .
وقال :" إن المقاومة الفلس���طينية في غزة 
تعمل ليل نهار وتعد العدة لساعة اللقاء 
والمواجهة لتدافع عن أبناء شعبها من آلة 
العدوان الصهيوني���ة ، وال يمكن ألي أحد 

أن يمس المقاومة بسوء ".

اإغالق طريق امل�صاحلة 
وأك���د عض���و اللجن���ة المركزي���ة للجبهة 
أبو  الديمقراطية لتحرير فلس���طين طالل 
ظريفة ان تصريحات عزام األحمد االخيرة 
حول ملف المصالح���ة والعالقة مع حركة 
حماس تعك���س حجم الفجوة الكبيرة بين 

قطبي االنقسام الفلسطيني.
وق���ال أب���و ظريف���ة ل���� االس���تقالل :" إن 
تصريح���ات األحمد تعك���س حجم الفجوة 
الحالية بين حركتي فتح وحماس وتساهم 
في تعميق وتكريس االنقس���ام ،  وتغلق 
الطريق أم���ام الجهود المصري���ة المبذولة 
حاليا إلحداث اختراق في ملف المصالحة ". 
وبي���ن أن المتض���رر الوحي���د م���ن فرض 
عقوبات جديدة على قطاع غزة هم س���كان 
القطاع وبالتحديد من الطبقات المطحونة 
كاألس���ر المع���وزة والموظفي���ن ، موضحا 
أن الهدف من ف���رض أي عقوبات جديدة 
سيكون تعميق االنقسام والدفع بغزة إلى 
االنفجار وانهاء حالة الصمود وهو ما يصب 

في مصلحة االحتالل .
ودعا أبو ظريفة إلى  انعقاد االطار القيادي 
المؤق���ت لمنظمة التحري���ر وتوليه مهام 

تش���كيل حكومة وح���دة وطني���ة وإجراء 
انتخابات عامة وإعادة بناء مؤسسات الدولة 
وانهاء مظاهر االنقس���ام الفلس���طيني ، 
مضيفا :" من يعتقد أن الحوارات الثنائية 
يمكن أن تنجح بردم االنقس���ام فهو واهم 
ويجب أن يتولى االط���ار القيادي لمنظمة 
الداخلية  التحرير مهمة توحي���د الجهود 

إلنهاء االنقسام ومظاهره ".

"انقالب" وا�صح 
وم���ن جهته���ا، اعتب���رت حرك���ة حماس 
تصريح���ات األحم���د انقالب���ا واضحا على 
المبذول���ة في ملف  المصري���ة  الجه���ود 

المصالحة .
وقال الناطق باس���م حم���اس فوزي برهوم 
في بيان صحف���ي :" إن تصريحات االحمد 
تحم���ل تهديًدا صريًح���ا ألهلنا في قطاع 
غزة، وفيها إس���اءة لكل م���ن يقف مع غزة 
المحاصرة، وإلى جانب أسر شهداء وجرحى 

مسيرات العودة وكسر الحصار" .
وأكد برهوم أن حماس لن تلتفت إلى هذه 
"األصوات النش���از"، وستبقى على عهدها 
مع شعبنا لتحقيق وحدته، ومع غزة لكسر 

حصارها وإنهاء معاناة أهلها .

  تهديد غزة بعقوبات جديدة رهان خاسر 

 فصائل : تصريحات األحمد »طعنة قوية« للجهود المصرية 

غزة/ حممد مهدي: 
عربت الف�صائل الفل�صطينية عن رف�صها لت�صريحات 

ع�صو اللجنتني التنفيذية ملنظمة التحرير 
واملركزية حلركة فتح يف اأعقاب اجلولة اجلديدة 
من امل�صاورات يف القاهرة لإحداث اخرتاق يف ملف 
امل�صاحلة، موؤكدة على اأنها متثل "انقالبًا" وا�صحًا 

وطعنة قوية للجهود امل�صرية التي تبذل حاليا 
لأجل دفع عجلة امل�صاحلة".

و�صددت الف�صائل يف ت�صريحات منف�صلة اأن �صيا�صة 
الوعيد لقطاع غزة تربهن اأن الفجوة بني قطبي 

النق�صام ما زالت كبرية جدا، م�صرية اىل اأن املت�صرر 
الوحيد من فر�ض عقوبات جديدة على القطاع هم 

ال�صكان وخ�صو�صا الطبقات املطحونة.

القاهرة/ االستقالل:
وصل األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي زياد النخالة، أمس 

األربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، تلبية لدعوة مصرية. 
وقال مصعب البريم، المتحدث باس���م الحرك���ة، "وصل النخالة، 
إلى القاهرة، تلبية لدعوة مصرية، للتباحث حول تطورات الوضع 
الفلس���طيني". وذكر مصدر فلس���طيني مطلع لوكالة األناضول، 
فضل عدم الكشف عن هويته أن المباحثات مع النخالة، ستتركز 

حول مباحثات وقف إطالق النار مع "إسرائيل".
وشن الجيش "اإلسرائيلي"، في 12 تشرين الثاني الجاري، عدوانا 
على قطاع غزة، أس���فر عن استشهاد 7 فلسطينيين، فيما ردت 

فصائل فلسطينية بإطالق عشرات الصواريخ.

غزة/ االستقالل: 
أك���د القيادي في الجهاد اإلس���المي خضر حبيب، 
أن دعوة حركت���ه رئيس  الس���لطة محمود عباس 
إلى دع���وة قيادات الفصائل إلى لقاء وطني عاجل؛ 
يهدف إلى الخ���روج من الم���أزق الوطني من أجل 
تحقيق المصالحة؛ وبح���ث القضايا التي تعترض 

طريق انهاء االنقسام.
وقال حبيب ف���ي تصريحات صحفية«، إن »انقطاع 
الحوار الوطني لفترة كبيرة؛ عمق االنقسام،  لذلك 
فإن أقصر الط���رق للخروج من الم���أزق هي »دعوة 
اإلطار القيادي المؤقت« لألمناء العامين للفصائل 
لالجتماع؛ ليكون خارطة طريق للخروج من المأزق«.

وأشار الى أن الساحة الوطنية ال تحتاج إلى توقيع 

اتفاقات جدي���دة؛ ألن هناك اتفاقات يوجد اجماع 
عليها ووقعت عليها الفصائل كاتفاق 2011«.

 وأك���د ان اتف���اق 2011 الزال صالح���ًا؛ لتحقي���ق 
المصالحة، مش���ددًا على أن االشكاليات في آليات 

تنفيذه يتم عالجها بالحوار والمتابعة«.
واعتبر حبيب،  تصريحات عض���و اللجنة المركزية 
لحركة فتح عزام األحمد، بأن إيران تتبنى الشهداء 
في غ���زة وال تتبناهم في الق���دس، تأتي من باب 

المناكفة وال تخدم المصلحة الوطنية.
وتس���اءل قائ���اًل: »أي���ن الس���لطة م���ن ش���هداء 
القدس ومس���يرات الع���ودة التي طلبنا م���رارًا أن 
تق���وم باعتماده���م؟!، مردف���ًا: »لكن، لألس���ف لم 

تتعاط إيجابًا«.

 األميــن العــام لـ »الجـهـاد 
اإلسالمي« يصل القاهرة

حبيب: عقد اإلطار القيادي المؤقت 
أقصر الطرق للخروج من االنقسام
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  ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
  املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة �سلح رفح 
إلى المنفذ ضده / ماهر زارع سليمان شعت       مجهول محل اإلقامة

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ,,

 �ملو�صوع / �إخطار تنفيذ �صادر
 عن د�ئرة تنفيذ حمكمة �صلح رفح

أبلغ���ك أنه طبقا لاللت���زام المترتب عليك بموجب كمبيالة تس���تحق 
الدفع في تاري���خ 2017/3/10 بقيمة )1430( ألف وأربعمائة وثالثون 
دوالر امريك���ي والمحررة بتاريخ 2017/2/10 والمقام بموجبها القضية 
التنفيذي���ة رق���م 2017/1839 صلح رفح والمتكون���ة فيما بين طالب 
التنفيذ / ش���ركة أثمار للتجارة العامة والمقاوالت ويمثلها الس���يد / 
محم���ود حمد عويضة المنفذ ضده / المذكور أعاله والذي يلزمك بدفع 

المبلغ المذكور باإلضافة للرسوم والمصاريف لصالح طالب التنفيذ .
لذا نكلف���ك بالوف���اء بالتزامك وذل���ك بحضورك إلى دائ���رة التنفيذ 
بمحكمة صلح رفح في غصون أس���بوعين من تاريخ هذا االعالن وإذا لم 

تحضر فإن دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ حسب االصول .

ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح رفح
اأ. ابراهيم ابو زيدة

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح دير البلح
إلى المنفذ ضده / جهاد عبد الله حسن عويضة 

  المغازي – بجوار عيادة الوكالة – خارج البالد حاليا .

�ملو�صوع �إخطار تنفيذ �صادر عن د�ئرة 
تنفيذ حمكمة �صلح دير �لبلح 

في القضية التنفيذية رقم 3936/ 2018
أبلغ���ك أنه طبقا لاللتزام المترتب عليكم  بموجب الكمبيالة والمحررة 
بتاريخ 2018/9/3م والمقام بموجبها القضية التنفيذية رقم 3936/ 
2018 م وال���ذي يلزمك في���ه بدفع مبلغ وقدره 1500 ش���يكل )الف 
وخمس���مائة شيكل ( باإلضافة إلى الرسوم والمصاريف لصالح طالب 

التنفيذ : محمد يوسف عبد العزيز حجازي .
لذلك نكلفك بالوف���اء بالتزامك وذلك بحضورك إل���ى دائرة التنفيذ 
بمحكمة صلح دير البلح في غصون أس���بوعين من تاريخ هذا اإلعالن 
لدف���ع المبلغ المطلوب باإلضافة للرس���وم والمصاريف وإذا لم تحضر 

فإن دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ حسب األصول .

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي   

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات
ليكن معلومًا للجميع بأن الس���يد/ إيهاب محمد درويش عبد الشافي 
من س���كان غزة هوية رقم / 900151143 تقدم بطلب لتصحيح اسم 
زوج موكلته بموجب وكالة خاصة س���جل 1540 صفحة 109 / 2015 
والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // عز الدين حافظ الشوا 

في القطعة 693 قسيمة 98 أراضي غزة
إلى االسم الصحيح له // عز الدين حافظ عثمان الشوا

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

في هذا اإلعالن.     26/ 11 / 2018م

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

وتأت���ي ه���ذه االعتق���االت بع���د الوقف���ة 
االحتجاجية التي نفذها نش���طاء في شارع 
صالح الدين قرب س���ور القدس التاريخي، 
احتجاجا عل���ى اعتقال االحت���الل لمحافظ 
القدس عدنان غيث وتمديد اعتقاله حتى 
اليوم الخميس برفقه نش���طاء اخرين ، كما 
مددت محكمة االحتالل االس���رائيلي أمس 
، توقيف نائ���ب أمين س���ر اقليم القدس 
عادل أبو زنيد ومدير مكتب محافظ القدس 
المحتلة محمد هلسة  حتى اليوم الخميس.

 وكان جيش االحتالل أقدم على مدار الثالثة 
األيام الماضية على ش���ن حمل���ة اعتقاالت 
واسعة ، شملت أكثر من 30 كادرا من حركة 

فتح بمختلف أنحاء مدينة القدس . 
وأصدر قائ���د المنطق���ة الوس���طى في 
جيش االحتالل االسرائيلي قرارا عسكريا 
يوم الثامن من الشهر الجاري بحق غيث 
، يقضي بمنعه م���ن الدخول أو التواجد 
س���تة  الغربية لمدة  مناطق الضفة  في 
، بدعوى التحريض وتش���كيل  أش���هر 

خطر على  " أمن الدولة "  . 

جرمية عدوانية
مس���ئول المكتب االعالم���ي لحركة الجهاد 
االس���المي داود ش���هاب أك���د أن حمالت 
االعتق���ال والمداهمة التي تش���نها قوات 
االحتالل في الق���دس والضفة المحتلة لن 
ترهب اهلنا وأبناء ش���عبنا ولن تثنينا عن 
اس���تمرار النضال والكف���اح بوجه إجراءات 

وسياسات االحتالل العدوانية .
ووص���ف ش���هاب خالل تصري���ح  صحفي 
وص���ل" االس���تقالل" نس���خه عن���ه ه���ذه 
االعتق���االت بالجريم���ة العدواني���ة الت���ي 
تهدف لمالحقة النش���طاء وقمع التحركات 
الش���عبية المجابهة لسياس���ات التهويد 

واالستيطان.
ودعا شهاب إلى الوحدة ورص الصفوف في 
مواجهة سياسات االحتالل التي يحاول من 
خاللها فرض سيادته المطلقة على القدس 
، محذرا من مخطط صهيوني يس���تهدف 
أي مظهر س���يادي عربي وفلس���طيني في 

القدس ، األمر الذي يس���توجب يقظة تامة 
لمواجهة كل المخططات الصهيونية.

تداعيات خطرية
المخت���ص بش���ؤون القدس ومدي���ر مركز 
القدس للحق���وق االقتصادية واالجتماعية 
زياد الحموري رأى أن مدينة القدس المحتلة 
تش���هد ارتفاع في وتيرة اعداد المعتقلين 
الفلسطينيين خالل األيام القليلة الماضية 

، التي تركزت ضد النشطاء.
أن  ل�"االس���تقالل"   الحم���وري  وأوض���ح 
االعتق���االت بصف���وف نش���طاء الفصائل 
المقدس���ة  بالمدينة  وخصوصا حركة فتح 
، تحم���ل مع���ان كثيرة من ضمنه���ا إنهاء 
كافة أش���كال عمل الس���لطة الفلسطينية 

وأجهزتها بالمدينة. 
وبين أن االحتالل اإلسرائيلي يحاول فرض 
س���يطرة الكاملة على مدينة القدس ،  من 
خ���الل ممارس���ة الضغوط���ات واإلجراءات 
العدي���دة ضد أهالي المدينة ، كسياس���ة 
الهدم بشكل يومي ، وقضايا تتعلق بفرض 

ضغوط���ات اقتصادي���ة كالضرائب كذلك 
اعتقال أطفال وكافة الفئات العمرية . 

ولف���ت إلى أنه للمرة األول���ى يتبع االحتالل 
اإلس���رائيلي سياس���ة االعتق���ال الجماعي 
في صفوف نش���طاء حركة فت���ح بالمدينة 
المحتل���ة ، بعد اإلفصاح ع���ن اجراء محافظ 
المدين���ة غي���ث تحقيقات م���ع مواطنين 

متورطين ببيع عقارات للمستوطنين.  

حرب مفتوحة 
المختص والباحث المقدس���ي جمال عمرو 
أكد أن االحتالل اإلس���رائيلي يعمل جاهدا 
لتهوي���د مدينة الق���دس المحتلة وفرض 
سيطرته عليها، من خالل اعتقال الناشطين 
والمواطنين واتباع وس���ائل وأساليب عدة 

لتحقيق أهدافه . 
وأوضح عمرو ل�"االس���تقالل" أن االعتقاالت 
الت���ي ينفذها االحتالل اإلس���رائيلي بحق 
الش���بان بالق���دس ؛ تهدف لقت���ل الروح 
الوطني���ة ل���دى الش���باب المنخرطين في 

األعمال واألنشطة الوطنية .

وبي���ن أن االحتالل اإلس���رائيلي يكثف من 
حمالت اعتقاله لكل من ينش���ط ضده في 
المدينة، منته���زا فرصة تعزيز عالقاته مع 
بعض الدول العربية واإلسالمية المتهافتة 
نح���و التطبيع، واضعه خلف ظهرها معاناة 
الشعب الفلسطيني المستمرة من االحتالل 

اإلسرائيلي. 
ولفت إل���ى أن الفلس���طينيين في مدينة 
المحتلة يواجه���ون حربًا مفتوحة  القدس 
من كافة الجبه���ات، إذ أن حملة االعتقاالت 
جزء من المعاناة والعذاب الذي يالقيه أبناء 
مدينة القدس المحتلة ، إذ يعانون من هدم 
المنازل واالستيالء على مختلف عقاراتهم ، 
باإلضافة للحفريات تحت المسجد األقصى 

والبناء على المقابر. 
وشدد على أن الناشطين وقادة حركة فتح 
بالمدين���ة ، ج���اء دورهم في دف���ع فاتورة 
حس���ن النوايا تجاه االحتالل اإلسرائيلي ، 
بعد ظنهم أن االحتالل س���يعاملهم بمبدأ 

مختلف عن غيرهم من الناشطين ضده . 

طال العشرات خالل أيام 

اعتقال النشطاء.. مخطط إسرائيلي لالستفراد والسيطرة على القدس
 غزة / �سماح املبحوح:

يوا�سل الحتلل الإ�سرائيلي حملته امل�سعورة �سد املواطنني والن�سطاء 
يف املدينة املقد�سة عرب عمليات العتقال والتنكيل امل�ستمرة، �سعيا 

لتنفيذ خمططاته ال�سهيونية الرامية لإلغاء الوجود الفل�سطيني و اأي 
مظهر �سيادي عربي يف املدينة، يف ظل �سمت عربي ودويل مطبق اإزاء 
انتهاكاته التهويدية مببانى ومعامل املدينة.  ونفذت قوات الحتلل 
الإ�سرائيلي حملة مداهمات واعتقالت وا�سعة خلل الأيام املا�سية ، 

يف مناطق خمتلفة من القد�س املحتلة وال�سفة الغربية طالت ع�سرات 
النا�سطني بف�سائل املقاومة ومواطنني بعد م�ساركتهم  بالفعاليات 

والن�سطة املناه�سة لوجوده والراف�سة لعتقال نواب وم�سئولني ، من 
خلل اقتحام منازلهم واعتقالهم وتعذيبهم يف �سجونها.  

الجهاد: اعتقاالت القدس جريمة عدوانية
 لن تمنع شعبنا من مواصلة كفاحه 
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )2078/ 2018(
يعل���ن للعموم ان���ه تقدم ل���إدارة العامة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: سعيد مصطفى على عبد الله من سكان خانيونس هوية رقم 
913518635 بصفت���ه وكيال عن: صائب وحيدر وزياد / أبناء مصطفى 

حسن الفرا
بموج���ب وكالة رق���م: 7860 / 2016 الصادرة عن خانيونس + 7861 / 

2016 خانيونس + 7862 / 2016 خانيونس
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 2356 قسيمة 2 المدينة السميري
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم الب���دء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  28/ 11/ 2018م

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

دولة فل�سطني
   املجل�س الأعلى للق�ساء

  لدى حمكمة ال�ستئناف بغزة املوقرة 
في االستئناف رقم 2015/58
 في الطلب رقم 2018/805

المستدعي: نغم الياس حبيب طرزي – غزة انصار خلف مدرسة أنس بن مالك
وكياله المحاميان / عبد الله الفرا وحسين ابو لطيفة – خانيونس

المس���تدعى ضده / عبد الحكيم سفيان فسفوس  خانيونس بجوار 
مدرسة خانيونس الثانوية بنات 

  مذكرة حضور بالنشر المستبدل
الى المس���تدعى ضده ) المس���تأنف ضده ( المذك���ور بعاليه بما أن 
المس���تدعي ) المس���تأنفة ( قد اقامت عليكم االستئناف رقم 58/ 
2015 اس���تنادا الى ما تدعي���ه في الئحة اس���تئنافها المرفق لكم 

نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم محكمة .
لذلك يقتضى عليكم الحضور الى هذه المحكمة خالل عشرة أيام من 
تاريخ تبليغكم به���ذه المذكرة كما يقتضى ان تودعوا قلم المحكمة 
ردكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ تبليغكم بهذه 
المذك���رة علما بأنه تحدد لها جلس���ة االثني���ن 2018/12/24 م لنظر 
الدعوى ويكون معلوما لديكم انكم تخلفتم عن ذلك يجوز للمدعي ان 

يسير في دعواه حسب االصول . تحريرًا في 2018/11/28 م 

رئي�س قلم حمكمة ال�ستئناف بغزة
ال�ستاذ / حممود احلفني

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )2076/ 2018(
يعل���ن للعموم انه تقدم ل���إدارة العامة لألراض���ي والعقارات بغزة 
السيد: محمد رياض عبد الرحمن أبو صالح من سكان خانيونس هوية 
رق���م 802694307 بصفته وكيال عن: حنين ونس���رين ودعاء / أبناء 

قاسم عبد الرحمن أبو صالح وحمدة محمد سليمان أبو عليان
بموجب وكالة رقم: 4083838 / 2018 الصادرة عن جدة

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 215 قسيمة 36 المدينة بني سهيال

 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم الب���دء في إجراءات فتح المعاملة. 

التاريخ:  27/ 11/ 2018م

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

رام الله/ االستقالل:
رص����د تقرير أص����دره المركز الفلس����طيني للتنمية 
والحريات اإلعالمية "مدى" االعتداءات اإلس����رائيلية 
التي استهدفت وما تزال تس����تهدف الصحافيين 
خ����الل تغطياته����م لفعالي����ات مس����يرات العودة 
السلمية على الحدود الش����رقية لقطاع غزة منذ نحو 

ثمانية شهور.
وأش����ار المركز في تقرير له وصل االستقالل نسخة 
منه، إلى ما ش����هدته مس����يرات العودة في الشهور 
الس����تة األولى، )ما بين انطالقته����ا في الثالثين من 
آذار 2018 وحت����ى الثالثي����ن من أيل����ول 2018( من 
اعتداءات إسرائيلية واسعة وجسيمة ضد الحريات 

اإلعالمية.
وأوض����ح أن ه����ذه االعتداءات أظه����رت تبني جيش 
االحتالل "سياسة رس����مية تقوم على إبعاد وسائل 
اإلعالم والصحافيين والصحفيات من أماكن الحدث 
ومنعهم من نقل صورة ما يجري بش����تى الطرق، بما 

في ذلك القتل".
ووث����ق تقري����ر "مدى" خالل الش����هور الس����تة التي 
يغطيه����ا استش����هاد اثنين م����ن الصحافيين هما 
ياس����ر مرتجى وأحمد أبو حس����ين برص����اص متفجر 
أطلقه عليهما جنود االحتالل في حادثين منفصلين 
أثناء تغطيتهما أحداث مسيرة العودة خالل نيسان 

الماضي، وإصاب����ة ما مجموعه 46 صحافًيا بالرصاص 
الحي والمتفجر، ما تس����بب للعدي����د منهم بإصابات 
خطي����رة وأبعده����م لفت����رات متباينة ع����ن تغطية 

األحداث أو العمل الصحفي.
ونوه إل����ى أن جمي����ع الصحفيين كان����وا يرتدون ما 
يميزهم كصحافيين، ومعظمهم أصيبوا بينما كانوا 

يتواجدون على مسافات بعيدة عن السياج الفاصل 
تتراوح ما بين 300-350 متًرا في معظم الحاالت.

ورصد التقرير إصابة ما مجموعه 25 صحافًيا وصحفية 
بقنابل غاز أطلقت على أجسادهم بصورة مباشرة، ما 
تسبب لبعضهم بإصابات خطيرة، ما اعتبره التقرير 
دلياًل اضافًيا على عمليات االس����تهداف المتعمدة 

للصحافيين من قبل جيش االحتالل.
وأش����ار إل����ى تاري����خ ممت����د م����ن عملي����ات القم����ع 
واالستهداف للحريات اإلعالمية في فلسطين، كان 
أش����دها جس����امة قتل جيش االحتالل 17 صحافًيا 
خالل أقل من ش����هرين أثناء الحرب التي شنها على 

قطاع غزة عام 2014.
وج����دد "م����دى" مطالبته بتش����كيل لجن����ة تحقيق 
مس����تقلة ف����ي جرائ����م االحت����الل ض����د الحري����ات 
االعالمية في فلس����طين، وفي مقدمتها جريمتا قتل 
الصحافيين ياس����ر مرتجى وأحمد أبو حسين وجميع 

جرائم االحتالل األخرى التي ضد الصحافيين.
ورأى أن اتساع نطاق جرائم االحتالل ضد الصحافيين 
ووس����ائل اإلعالم، وتصاعدها المس����تمر كًما ونوًعا، 
ليس إال نتاًجا مباش����ًرا إلف����الت جنود وضباط جيش 
االحتالل وقادته����م من العقاب على ما س����بق وتم 

اقترافه من جرائم خالل السنوات الماضية.
وأكد أن هذا ما يوجب على مختلف الجهات الدولية 
الرس����مية والحقوقية العمل عل����ى مالحقة مرتكبي 
جميع هذه الجرائم وتقديمه����م للعدالة ووضع حد 
لعملي����ات االفالت م����ن العقاب ال����ذي يعتبر محفًزا 
مباش����ًرا لمواصل����ة وتصعي����د االحت����الل اعتداءاته 
وجرائم����ه ض����د الصحافيي����ن ووس����ائل اإلعالم في 

فلسطين

رام الله/ االستقالل:
أدانت مؤسس���ة الدولية للتضامن مع األس���رى 
اإلس���رائيلي  االحت���الل  انته���اك  "تضام���ن" 
لخصوصية األس���يرات في معتق���ل "الدامون"، 
وذل���ك من خالل وجود أماكن االس���تحمام خارج 
الغرف، وأن وقت االس���تحمام هو على حس���اب 

موعد الفورة "ساحة المعتقل".
وأشارت المؤسسة في بيان صحفي، إلى تواصل 
معاناة األس���يرات البالغ عددهن 52 أسيرة في 
ظل اس���تمرار الهجمة الشرسة عليهن من قبل 
االحتالل وسجانيه، خاصة في معتقل "الدامون"، 
حي���ث تتدخل إدارة الس���جن والس���جانين في 

ش���ؤون حياتهن وعدم تجاوبه���م مع مطالبهن 
المحق���ة، وتتعمد التضيي���ق عليهن من خالل 

تقسيم وإقرار من يخرج إلى الساحة.
وأكدت أن أسيرات معتقل "الشارون" اللواتي تم 
نقلهن إلى "الدامون" مؤخًرا يعانين األمّرين، إذ ال 
تزال إدارة المعتقل ترفض إعطاءهن أغراضهن 
الش���خصية كالكتب والصور، في إشارة واضحة 
إل���ى سياس���ة االحتالل التي يس���تهدف فيها 
صمودهن على الرغم من نقلهن بشكل تعسفي 
إلى "الدامون" لعقابهن بس���بب رفضهن الخروج 

لساحة الفورة لحين إزالة كاميرات المراقبة.
وتتعرض حياة األسيرات بش���كل يومي للخطر 

نتيجة س���وء أوضاع الغرف، حي���ث أن غالبيتها 
فيها رطوب���ة عالي���ة، إضافة لع���دم توفر مياه 
ساخنة بشكل مس���تمر مع دخول فصل الشتاء 
وانخف���اض درج���ات الحرارة ما سيس���بب تردي 

أوضاعهن الصحية.
وطالبت مؤسس���ة "تضامن" المؤسسات الدولية 
اللجنة  رأس���ها  الحقوقي���ة واإلنس���انية، وعلى 
الدولية للصليب األحمر، ومجلس حقوق األنسان 
بتح���رك جدي وعاج���ل للضغط عل���ى االحتالل 
ومصلح���ة الس���جون لوق���ف انتهاكات���ه بحق 
األس���يرات، خاصة أنها ممارس���ات تتنافى مع 

اتفاقية جنيف الثالثة المادة 25 و26 و27.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعدت حكومة االحتالل اإلس���رائيلية مؤخًرا، مشروع قانون التفتيش العاري 

لألسرى الفلسطينيين وذلك بناًء على توصيات من شرطة االحتالل.
ويس���مح مش���روع القانون الجديد - حال المصادقة عليه - بتعرية السجناء 

واألسرى لدى الشرطة حتى مع عدم وجود شبهة لحملهم مواد ممنوعة.
وينص القانون الجديد على إجراء التفتيش العاري دون الحاجة لوجود شبهة 
بحمل األسير لمواد او معدات ممنوعة، بل في أي مرحلة من مراحل االعتقال.

وذك���رت صحيفة "هآرتس" العبرية أنه س���يكون من حق األس���ير معارضة 
التفتيش غير المبرر إال أن القانون يتيح لضابط الش���رطة اس���تخدام القوة 
للقيام بالتفتيش العاري. كما يس���مح مش���روع القانون الجديد بالتفتيش 
العاري لألس���ير ح���ال وصوله إلى الس���جن أو حتى مرك���ز التوقيف أو مركز 

الشرطة بشكل كامل ودون وجود مسوغ قانوني أو أمني.

»مدى« يرصد اعتداءات االحتالل على الصحفيين بمسيرات العودة

»تضامن« تدين انتهاكات االحتالل
 بحق األسيرات بمعتقل »الدامون«

مشروع قانون يسمح بتفتيش 
األسرى الفلسطينيين وهم عراة
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 دولة فل�سطني
  ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

   حمكمة بداية خانيون�س
 في القضية الحقوقي رقم 2018/318

   في الطلب الحقوقي رقم 1001/ 2018
المدعون / 1- نزار حمدي خليل البطة – سكان خانيونس 

 2- نضال حمدي خليل البطة – سكان خانيونس
3- جمال منذر حمدي البطة باألصالة عن  نفسه وباإلضافة لباقي ورثه
 المرحوم والده – سكان خانيونس

 وكيله المحامي / ناجي السعدي 
المدعى عليهما / 1- جيهان حمدي خليل البطة – مجهول محل االقامة 

2- نجوى حمدي خليل البطة  - مجهول محل االقامة 
نوع الدعوى / اثبات صحة عقد 

قيمة الدعوى / تتجاوز 100.000 مائة ألف دينار أردني 
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

 في القضة الحقوقي رقم 318/ 2018
إلى المدعى عليهم���ا المذكورين بعاليه بم���ا ان المدعين قد تقدموا 
بالقضية الحقوقية ) إثبات صحة عقد ( لذلك يقتضى عليكما الحضور 
إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكما هذه 
المذك���رة كما يقتضى ان تودعا قلم ه���ذه المحكمة ردكما التحريري 
خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكما ه���ذه المذكرة علما أنه 
قد تحدد لها جلس���ة الموافق 2018/12/18 للنظر في القضية وليكن 
معلوما لديكما انكما إذا تخلفتما عن ذلك يجوز للمدعين أن يس���يروا 

في الدعوى* حسب األصول . حرر في 2018/11/27م

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

  دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء

 لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
في القضية رقم 2018/235

  في الطلب رقم 2018/1117
  في الطلب رقم 1118/ 2018

المستدعية / سوالف محمد محمد ابو عيدة  من سكان معسكر جباليا – الفالوجا – هوية رقم )410524706(
وكالؤها المحاميان / ماهر وناهض وحاتم العطار

المستدعى ضدهم /
1-علي محمد محمد ابو عيدة  من س���كان  معس���كر جباليا – الستة الشهداء – 

مقابل شركة القمة ) اخر محل إقامة (
2-نضال محمد محمد ابو عيدة من س���كان معس���كر جباليا – الس���تة شهداء – 

مقابل شركة القمة ) اخر محل اقامة ( 
3-غدير محمد محمد بو عيدة من س���كان معس���كر جباليا – الس���تة الشهداء – 

مقابل شركة القمة ) اخر محل إقامة ( 
4-وضحة محمد محمد ابو عيدة من س���كان معس���كر جباليا – الستة الشهداء – 

مقابل شركة القمة ) اخر محل إقامة ( 
5-حمزة محمد محمد ابو عيدة من سكان معسكر جباليا – الستة الشهداء – مقابل القمة ) اخر محل إقامة ( 
6-أريج محمد محمد ابو عيدة من س����كان معس����كر جباليا – الستة الش����هداء – مقابل القمة  باألصالة عن 

نفسها وعن تركة والدها المرحوم / محمد محمد ابو عيدة ) اخر محل إقامة (

  ))مذكرة حضور بالنشر بالمستبدل ((
إلى المستدعى ضدهم المذكورين اعاله بما ان المستدعية المذكورة قد تقدم لدى 
محكمة بداية غزة بالقضية المرقومة اعاله وموضوعها ) إلغاء تس���جيل وإعادة قيد  
وتنفيذ عيني ( اس���تنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه وكذلك الطلب 2018/1117 
المتف���رع عن القضية وموضوعه تعيين قيم عل���ى االرض والعمارة موضوع الدعوى 
ونظ���را ألنكم مجهولو محل اإلقامة وحس���ب إختصاص محكم���ة بداية غزة في نظر 
ه���ذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 
لسنة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة الصلح في الطلب رقم 2018/1118 

بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل 
لذلك يقتضى عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم الموافق الخميس بتاريخ 

2018/12/27 الساعة التاسعة صباحا كما يقتضى عليك إيداع جوابكم التحريري 
خالل خمسة عشر يوم من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت 

عن ذلك سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرًا . حرر في 2018/11/25م        

))مع االحترام ((
رئي�س ق�سم حمكمة البداية بغزة 

دولة فل�سطني
لدى حمكمة �سلح دير البلح املوقرة

 في القضية رقم 2018/379 تقسيم أموال مشتركة
 في الطلب رقم 2018/1106

المستدعي / خليل زكريا حماد ابو سمرة باألصالة عن نفسه وباالضافة 
لباقي ورث���ة وتركة والده زكريا حماد ابو س���مرة س���كان دير البلح – 

المعسكر – شارع النخيل هوية رقم )937710440( 
 وكيله المحاميان / وليد قشالن وبشير ابو عبيد  

المستدعى ضده / محمد محمود حماد ابو سمرة         
سكان دير البلح  ) مجهول محل االقامة ( 

نوع الدعوى / تقسم أموال مشتركة 
قيمة الدعوى / عشرة آالف دينار اردني 

 مذكرة حضور بالنشر المستبدل في الطلب 2018/1106
  في القضية رقم )379/ 2018( تقسيم أموال مشتركة

إلى المس���تدعى ض���ده المذكور بعالي���ه بما ان المس���تدعي قد اقام 
عليك دعوى حقوقية ) تقس���يم أموال مشتركة ( بذلك يقتضى عليك 
الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك 
ه���ذه المذكرة كما يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري 
خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبلغك هذه المذكرة علما انه قد تم 

تحديد جلسة يوم الخميس 2018/12/27م للنظر في الدعوى .
وليك���ن معلوما لديك إنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي ان 

يسير في طلبه حسب االصول 
وتقبلوا فائق االحترام ,,,, حرر بتاريخ 2018/11/28م

  رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح 
اأ . اأكرم ابو طعيمه

غزة/ االستقالل:
انطل����ق في قطاع غ����زة أمس األربعاء، فعالي����ات المؤتمر 
الوطني اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 

الذي يأتي في 29 من نوفمبر لكل عام.
ويش����ارك في المؤتمر الذي نّظمته الجامعة اإلس����المية 
بمقره����ا في مدينة غزة ١٠٠ ش����خصية وطنية من قيادة 
هيئة مس����يرات العودة، وقادة فصائل، ورئاسة الجامعة، 

شخصيات أكاديمية ووجهاء وأصحاب رأي.
وق����ال رئيس المؤتمر غس����ان وش����اح إننا »نق����ول لألمم 
المتح����دة التي أقّرت هذا الي����وم العالمي يجب أن تقفوا 
مع الش����عب الفلسطيني، حيث ال يوجد شعب يرزح تحت 

االحتالل إاّل شعبنا .. هذه رسالتنا في المؤتمر«.
وأضاف وشاح »رسالتنا للعالم واألمم المتحدة وبريطانيا.. 
شعبنا ثابت لن ينهزم وسيزول االحتالل؛ ألن كل السنن 
تق����ول ذلك، وعلماء أوروبا والصهاين����ة يقولون ذلك، من 

جهته، أك����د رئيس الجامع����ة اإلس����المية ناصر فرحات 
أهمية نش����ر ثقافة الوعي للش����عب الفلسطيني وإنشاء 

جيل يعرف أرضه وقضيته ويحفظ تاريخه.
وقال: إن »اليهود لم يهزمونا إاّل بالعلم؛ الشعوب الجاهلة 
الفقي����رة ال يمكن أن تتحرر إاًل بالعل����م؛ لذا علينا أن نأخذ 

بأسباب العلم والثورة حتى نتحرر«.
بدوره، أوضح رئي����س الهيئة الوطنية العليا لمس����يرات 
العودة وكس����ر الحصار خال����د البطش أن ش����عبنا ابتكر 
وسيلة نضالية جديدة من أجل الحفاظ على حقوق شعبنا 
وكس����ر الحصار عن قطاع غزة. وج����دد البطش تأكيده أن 
الهدف الرئيس من مس����يرات العودة هو انهاء الحصار 
ع����ن غزة، »ونق����ول بوضوح ه����ي أقل األثم����ان يمكن أن 

يدفعها العدو«.
وأضاف »لن يس����تطيع المستوطنون العيش بغالف غزة 
دون رف����ع الحصار بالكام����ل، ولن يكون الغ����الف صالحًا 

للعيش«. وتاب����ع حديثه: »في الي����وم العالمي للتضامن 
مع ش����عبنا نؤكد على ش����كرنا إليران لالس����تجابة لطلب 
الهيئ����ة بتبني ش����هداء وجرحى مس����يرات العودة، وكنا 
نتمنى أن يتم التبني من مؤسس����ة الجريح الفلسطينية 
التي طالما رفعنا الصوت والمذك����رات عاليًا لتبني هؤالء 
الشهداء والجرحى«. ودعا البطش رئيس  السلطة محمود 
عباس إلى إرس����ال وفد لجنته المركزية لغزة للبدء بإنهاء 

االنقسام ورفع العقوبات، لبناء الشراكة الوطنية.
وأعرب رئيس مؤتمر فلس����طينيي أوروب����ا ماجد الزير في 
كلمة مسجلة ممثلة عن الجاليات الفلسطينية في الخارج 
عن فخره واعتزازه بالشعب الفلسطيني ومواصلة تمسكه 
بأرضه وثوابته. وقال الزير »نح����ن اخوانكم وابناؤكم من 
فلس����طينيي الش����تات ننظر اليكم بكل م����ا تعني آيات 
الفخ����ر، ثم نعتز بانتمائنا لفلس����طين وم����ن خالل اهلنا 

وشعبنا في غزة، نرسل برقية وفخر للضفة الصامدة«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
تلقت الحكومة االحتالل رسالة من مكتب المدعية العامة 
في المحكم����ة الجنائية الدولية في اله����اي، مفادها أنه 
»ال يوجد أي مش����كلة قضائية من ناحية القانون الدولي 
في تهجي����ر قرية خان األحمر«. وبحس����ب موق����ع »والال« 
اإللكترون����ي، فإن القائ����م بأعمال المستش����ار القضائي 
للحكومة، روعي ش����ايندورف، أجرى، مؤخ����را، لقاءات في 
الهاي، عرض فيها نية إسرائيل تهجير قرية خان األحمر. 

ونقل عن مصدرين سياسيين قولهما إنه في المحادثات 
تبين أن »اإلخالء )التهجير( ممكن«. يذكر في هذا السياق، 
أن »إذاع����ة الجيش« اإلس����رائيلية كانت ق����د أفادت، هذا 
األسبوع، بأن المستوى السياس����ي معني بتأجيل عملية 
اإلخالء لعدة أس����ابيع، نظرا ألن المدعية العامة في الهاي 
تنوي، قريبا، إصدار تقرير بش����أن وضع الفلسطينيين في 
الضفة الغربية. وأضافت اإلذاعة أن المس����توى السياسي 
اإلس����رائيلي معن����ي بتخفي����ف االنتقادات إلس����رائيل 

قبل نش����ر التقرير. يش����ار إلى أنه كان من المقرر أن يتم 
تهجير وهدم قرية خان األحمر في الشهر الماضي، إال أن 
نتنياهو قرر تأجيل عملية تهجير السكان لعدة أسابيع، 

بداعي استكمال المفاوضات مع سكان القرية.
وجاء هذا القرار بعد أن حذر المستشار القضائي للحكومة، 
أفيحاي مندلبليت، من أن تهجير السكان بالقوة سيمس 
بالمكانة الدولية إلس����رائيل، ويعرض الحكومة ووزراءها 

لشكاوى في المحكمة الجنائية الدولية في الهاي.

جنين/ االستقالل:
اختطفت وحدة إس���رائيلية خاصة أمس األربعاء، 
مواطن���ا من بلدة الس���يلة الحارثية غ���رب مدينة 
جني���ن خالل تواج���ده في عمله ف���ي بلدة برطعة 

الش���رقية المعزولة خلف جدار الفصل العنصري 
بجنين. وقالت مصادر محلية، إن وحدة مستعربين 
اختطفت الش���اب أحمد عبداللطيف فياض زيود 
من محل تجاري يعمل به ف���ي بلدة برطعة داخل 

جدار الفصل العنصري.
وأضافت أن الوحدة الخاصة انسحبت ونقلت زيود 
إلى جهة مجهولة علمًا أنه المختطف الثالث على 

يد الوحدات الخاصة منذ أول أمس في جنين.

غزة: انطالق فعاليات مؤتمر »اليوم العالمي 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني«

موقع عبري: الجنائية الدولية ال تعارض إخالء خان األحمر

وحدة إسرائيلية خاصة تختطف مواطنًا بجنين

خانيونس/ االستقالل: 
تعكف بلدية عبس����ان الكبيرة على اعداد ورقة سياسيات 
خاص����ة بالطاقة المتجددة حيث تم مناقش����ة النس����خة 
المبدئية من الورقة حيث تعتبر أول ورقة سياسات خاصة 
بالطاقة المتجددة في فلسطين في قطاع البلديات وذلك 
بتمويل من مؤسس����ة التعاون األلماني GIZ تحت اشراف 
خبير الطاقة المتجددة د. أنور أبو ظريفة. وتهدف الورقة 
للحصول على استخدام مصادر الطاقة المتجددة كبديل 
للمص����ادر التقليدية في حل أزمة الطاقة في فلس����طين 
عموم����ًا وفي قطاع غ����زة خصوصًا، وإنق����اذ البيئة، النه من 
المتوقع أن تسهم الورقة في وضع سياسات تهدف الى 
توفير بدائ����ل متجددة للطاقة واس����تخدام أمثل للموارد 

يضمن االستمرارية. 
ويذكر ان بلدية عبسان الكبيرة شاركت في مبادرة شبكات 
التع����اون وتبادل الخب����رات ما بين الهيئ����ات المحلية في 
قطاع غزة والت����ي تهدف الى تطوير واصالح قطاع الحكم 

المحلي.

بلدية عبسان الكبيرة 
تعد أول ورقة سياسيات 
خاصة بالطاقة المتجددة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ أيمن إسماعيل مبروك القدرة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)930681937( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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أعلن أنا المواطن/ نضال جبربل عبد العزيز زقوت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800351058( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطن/ جمعة عبد الحميد احمد ابو ثرية  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)975911181 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد خالد عبدالرحمن ثابت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801227414 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ش���عبان محمد امين ش���عبان عبد 
الله.عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل 
رق���م )801965336( فعل���ى م���ن يجده���ا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/شادي منير رجب ابوشعبان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)8011741828( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ زياد احمد احمد ابو عجوة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803174234( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ بش���ار نضال محمود الشيخ أحمد 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400877551( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

  إعالن فقد شيك
أعلن أنا / خليل محمد خليل عنبر من س���كان غزة وأحمل هوية هوية 
رقم ) 900781196( عن فقد الش���يك الذي يحمل رقم )20000462(  
والمس���حوب على بنك فلس���طين  والبالغ قيمته )$5000(  خمس���ة 
االف دوالر امريكي باس���م الس���احب / طارق ابو نحل وفقدت الشيك 
ال���ذي يحمل رقم )30000411( والمس���حوب على البنك االس���امي 
الفلس���طيني والبالغ قيمته )20000 ش���يكل ( عشرون الف شيكل 
باسم الساحب / شركة الماجد للمابس الجاهزة فأرجو ممن يجده ان 

يسلمه ألقرب مركز شرطة , وله جزيل الشكر والتقدير .

القدس المحتلة/ االستقال:
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن معاناة األسرى 
في مراكز التوقيف والتحقيق تتضاعف كثيًرا خال 
فصل الش���تاء، لعدم توفر مابس أو أغطية ش���توية 

أو وسائل تدفئة لألسرى في المَدد األولى لاعتقال.
وأوضح الباحث رياض األشقر، الناطق اإلعامي للمركز، 
أن ق���وات االحتال تنقل المواطنين الذين تعتقلهم 
من أنحاء الضفة الغربية مباش���رة إلى مراكز التحقيق 
والتوقيف وهم ال يملكون سوى مابسهم الشخصية، 
وغالبًا ال تس���مح لهم باصطح���اب مابس ثقيلة حين 

االعتقال، وبعضهم يعتقل بمابس النوم.
وقال األش���قر: "األسير يمكث في مراكز التحقيق في 
بعض األحيان عدة شهور في ظروف قاسية حيث ال 
تتوفر فيها أيٌّ من مقومات الحياة البسيطة، وال يملك 
األس���ير فيها سوى مابس���ه الخفيفة التي تقدمها 

إدارة السجن لألسير في الس���اعات األولى لاعتقال، 
وهى عبارة عن "افرهول" ال يقي برد الش���تاء، وكذلك 
ال توفر سلطات االحتال في تلك المراكز سوى غطاء 

خفيف عبارة عن "بطانية متسخة"، وفرشة قديمة.
وأش���ار المختص في ش���ؤون األس���رى إلى أن مراكز 
التوقي���ف ال تتوفر فيها وس���ائل تدفئ���ة أو أغطية 
كافية أو مياه ساخنه، والطعام المقدم لألسرى سيئ 
كم���ًا ونوعًا، "وأحيانا يجد األس���رى داخله حش���رات، 
ويعانون أش���د المعاناة م���ع دخول فصل الش���تاء، 
وغالبيتهم يصابون باألم���راض نتيجة تلك الظروف 
الصعب���ة"، إضافة إلى معاملة الس���جانين العدائية  

واالستفزازية.
وبين أن أسوأ مراكز التوقيف والتحقيق أبرزها "مركز 
عتصيون" الذى يرسف داخله العشرات من األسرى، 
وتنتش���ر فى زنازينه الرطوبة والعفن كثيًرا، ما يزيد 

من قس���وة الش���تاء، موضحًا أن إدارة السجن تتعمد 
إجراء حمات تفتيش مستمرة تخرج خالها األسرى 
في البرد س���اعاٍت دون ماب���س أو أغطيه مع انعدام  

وسائل التدفئة لألسرى.
واستذكر أبرز مراكز التوقيف والتحقيق التي تمارس 
فيها بحق األس���رى كل أش���كال التعذيب والتنكيل 
تحت س���مع وبصر المؤسسات الحقوقية واإلنسانية 
التي ال تحرك س���اكنًا، وهى مراك���ز توقيف "الجلمة" 
و"بتاح تكفا" و"المسكوبية" بالقدس، ومركز التحقيق 

في سجن "عسقان" وفى سجن "عوفر".
وطالب الصليب األحمر والمؤسس���ات الدولية، بزيارة 
مراك���ز التوقيف والتحقي���ق لاطاع مباش���رًة على 
االنتهاكات الوحش���ية التي يتعرض لها األسرى في 
تلك المراك���ز، والتدخل لحماية األس���رى من جرائم 

االحتال

الخليل/ االستقال:
قررت "المحكمة العليا" اإلس���رائيلية في قرار نادر 
أن الصن���دوق القومي اليهودي، م���ن خال فرعه 
"هيمنوت���ا"، هو صاحب ملكية مئات الدونمات من 
األراضي في مس���توطنة غوش عتصيون ش���مال 
الخلي���ل بالضف���ة الغربي���ة المحتّلة، بعد مس���ار 
قضائي ممت���د على مدار 22 عاًم���ا، وبعد 74 عاًما 
من االس���تياء عل���ى أرض تتبع إح���دى العائات 

الفلسطينية.
ورفض القضاة طعنًا قدمه الفلسطينيون ضد قرار 
محكمة منطقة القدس المحتّلة، التي حكمت أيًضا 

بأن الصندوق القومي اليهودي كان مالًكا لألرض.
يذك���ر أن 522 دونم���ًا ف���ي مس���توطنة "غ���وش 
الكيبوت���س  عليه���ا  أنش���ئ  الت���ي  عتصي���ون" 
االس���تيطاني، ومكاتب مجلس غ���وش عتصيون 
اإلقليمي، تم االس���تياء عليها من قبل "هيمنوتا" 
ع���ام 1944 من عائل���ة مرك���وس النصرانية التي 

هاجرت إلى أمريكا الجنوبية.
وذك���رت صحيفة "يس���رائيل هي���وم"، إن قضاة 
المحكمة العليا اإلس���رائيلية رفضوا هذا األسبوع 

اس���تئنافا قدم���ه فلس���طينيون ضد قرار س���ابق 
أصدرته "المحكمة المركزي���ة في القدس"، ينص 
على أن "الصن���دوق القومي اليه���ودي" هو مالك 

األرض.
ويمّكن القرار الجديد المستوطنين من بدء العمل 
ف���ي األراض���ي المصادرة وبن���اء مئ���ات الوحدات 

االستيطانية فيها.
ويدعي "الصندوق القومي اليهودي" شراء األرض 
عام 1944 عبر ش���ركة استيطانية تابعة له تدعى 
"هيمنوت���ا"، من عائل���ة فلس���طينية هاجرت إلى 

أمريكا الجنوبية.
وع���ام 1996 طلبت الش���ركة االس���تيطانية التي 
تدعي ملكية األرض من ما تسمى باإلدارة المدنية 
تس���جيلها رسميا باسمها، لكن فلسطينيين قالوا 
إن األرض مملوكة لهم، ورفعوا قضية ضد الشركة 

االستيطانية.
المركزي���ة اإلس���رائيلية في  المحكم���ة  وكان���ت 
القدس المحتلة قررت ع���ام 2016 اعتبار الوثائق 
الفلس���طينية التي تثبت ملكيتهم لألرض مزورة، 

وأن الشركة االستيطانية هي مالكة األرض.

أوضاع صعبة يعيشها األسرى بسجون االحتالل مع الشتاء

االحتالل يحكم للمستوطنين 
بامتالك أراٍض بالخليل غزة / االستقال:

أقر المجلس التش���ريعي الفلس���طيني أمس، قانون المصالحة المجتمعية بالقراءة 
الثانية وذلك في جلسة عقدها بمقره في مدينة غزة.

وأك���د النائب األول لرئيس المجلس أحمد بحر أهمي���ة قانون المصالحة المجتمعية 
وأن القانون كان قد أقره المجلس التش���ريعي س���ابًقا بالقراءتين العامة واألولى وأنه 
يكتس���ب أهمية كبيرة وينس���جم مع القانون األساس���ي، مؤكًدا أن القانون المذكور 

يضع ُأسس ومنطلقات قانونية ووطنية إلنهاء االنقسام وطي صفحته لألبد.
وش���دد على أن المجلس التشريعي الفلسطيني من أش���د الداعمين التفاق القاهرة 

2011م، والذي يعتبر المصالحة المجتمعية أحد أهم أركانها.
كما أكد أن التش���ريعي لن نكون إال عونًا لش���عبنا وعنصر تعزيز لوحدته السياسية 
والمجتمعية، كي يصبح أكثر تهيؤًا وجاهزيًة لمزيد من الصمود، ومزيد من االنخراط 

في المشروع التحرري المقاوم في مواجهة االحتال وإفشال قرارات ترامب.
الجدي���ر ذك���ره أن القانون يتكون م���ن "13" مادة من ضمنها إنش���اء لجنة مصالحة 
مجتمعي���ة تتابع المتضررين جراء أحداث االنقس���ام وتعمل عل���ى تعويضهم عن 
الخس���ائر المادية والمعنوية، هذا ويأتي القانون اس���تناًدا ألح���كام المادة "67" من 
النظام الداخلي للمجلس التش���ريعي، يتوافق مع أحكام القانون األساس���ي لس���نة 

"2003م" وتعدياته.

طولكرم/ االستقال:
اقتحم عشرات الجنود الصهاينة طولكرم شمال الضفة الغربية وضواحيها 
أمس  األربعاء وفتش���وا عددا كبيرا من المنازل س���يما ف���ي مخيم طولكرم، 

واستجوبوا مواطنين حول المطارد أشرف نعالوة.
وقال���ت مصادر محلي���ة، إن مواجهات عنيفة اندلعت ف���ي مخيم طولكرم الذي 
تركزت فيه الحملة العس���كرية بش���كل واس���ع وامتدت ألكثر من موقع داخل 
ومحيط المخيم، واستمرت لعدة ساعات وتم اعتقال عدد من األسرى المحررين 
والمواطنين . وفي بلدة كفر اللبد ش���رقي طولكرم اعتقلت قوات االحتال عددًا 
من المواطنين فيما  شملت المداهمات مناطق أخرى في طولكرم، بينها شويكة 

وذنابة وارتاح، ونصبت حواجز على مفارق الطرق الخارجية.

»إسرائيل« تواصل مالحقتها للمطارد 
أشرف نعالوة وتمنى بالفشل

التشريعي يقر قانون المصالحة 
المجتمعية بالقراءة الثانية

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح �سمال غزة 

إعالن بيع بالمزاد العلني للمرة الثانية
نعلن للعموم أنه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة صلح شمال غزة  
بناية س���كنية واقعة في أرض القسيمة 7/98 من أراضي بيت الهيا مكونة 
من ثاثة طوابق منها طاب���ق أرضي عبارة عن ثاث حواصل والمحجوزة على 
ذمة القضية التنفيذية رقم 2017/8711 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ 

/ أيمن محمد مطر القرم والمنفذ ضده / بهاء أكرم غزال الغزالي.
م���ع العلم بأن المزاد المبدئي قد رس���ى على المت���زاود / كايد غازي 

حسين نصر الله بمبلغ وقدره 121000 دوالر أمريكي.
وذلك يوم الخميس 2018/12/13 الس���اعة الثانية عش���ر ظهرًا في 

دائرة تنفيذ محكمة صلح شمال غزة .
فعلى من يرغب بالدخول ف���ي المزايدة ودفع مبلغ يزيد على المبلغ 
المدفوع أعاه الحضور لدائرة التنفيذ وتس���جيل اس���مه بعد دفع 
تأمين دخول المزاد %5 من قيمة تثمين البناية الس���كنية )قيمة 
التأمين 12100 دوالر( مستردة مع العلم بأن رسوم الداللة واالنتقال 

على من ترسو عليه المزايدة.
على ذمة القضية التنفيذية رقم 2017/8711 

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

رام الله / االستقال:
أعلن���ت وزارة التربية والتعليم العالي عن 
نيتها نزع االعتراف بكافة المؤسس���ات 
األكاديمي���ة المقامة في المس���توطنات 
اإلس���رائيلية، وعل���ى رأس���ها »جامع���ة 

أرائيل«.
وتنظم ال���وزارة اليوم الخمي���س مؤتمرًا 
صحفيًا هامًا، في مقر الوزارة بالماصيون، 
ح���ول »نزع االعتراف بكافة المؤسس���ات 
األكاديمي���ة المقامة في المس���توطنات 

اإلسرائيلية«.
وأوضح���ت أن هذا المؤتم���ر ُيعقد تزامًنا 
مع اليوم العالمي للتضامن مع الش���عب 
الفلس���طيني الذي يص���ادف 11/29 من 

كل عام.

»التعليم« تنوي نزع 
االعتراف بالمؤسسات 
األكاديمية المقامة 

بالمستوطنات
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أعلن أنا المواطن/ مروان محمود ابراهيم الشريف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)923987101( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/انور عبد ربه مسلم قديح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906706619( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد نعيم محمد عيسى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400118055( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/هنية سعيد حماد زياره
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)927851287( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ فارس فرج حسن حليوه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)902860444( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ هش���ام جميل اس���ماعيل جرغون 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801580846( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سامي سالم حماد ابو شباب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801076894 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عمار اسماعيل يوسف الغندور
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)801739913( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ تامر راجح عبدالرجمن العطار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802158071( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إسطنبول/ االستقالل:
أش���اد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتضحيات الشعب الفلسطيني دفاًعا عن 
القدس، وقال إن تركيا "س���تمنع المحتلين من إطفاء قناديل المدينة المقدسة" عبر 

تشجيع مواطنيها على زيارتها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خالل الجلس���ة االفتتاحي���ة لالجتماع ال�34 للجنة 
الدائم���ة للتعاون االقتص���ادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلس���المي )كومس���يك(، 
بمدينة إس���طنبول، أمس األربعاء. وأوضح أردوغان أّن فلسطين ستبقى ما دام هناك 
مس���لمون وأناس يدافعون عن الحق والعدالة والحري���ة. وبعث أردوغان بتحياته إلى 
ش���باب وبنات ونس���اء فلس���طين الذين يضحون بأرواحهم دفاًعا عن القدس، وإلى 

الالجئين الفلسطينيين الذين يذرفون الدموع منذ 70 عام شوًقا لوطنهم.
وأردف في هذا الس���ياق: "أتوّجه بس���الم خاص إلى أرض الحضارة والس���الم والخير 

فلسطين، وإلى القدس الشريف قرة عين العالم اإلسالمي كافة".
ودعا أردوغان إلى عدم الوقوع في فخاخ أولئك اللذين يحاولون اإليقاع بين المسلمين، 

من خالل التركيز على النقاط الخالفية والتباينات.

القدس المحتلة/ وكاالت:
أعلن الس���فير "اإلسرائيلي" لدى األمم المتحدة 
أن واش���نطن تقود جهودا لكسب دعم حاسم 
لل���دول األوروبية في تصوي���ت داخل المنظمة 

األممية على قرار يدين حركة حماس.
ومن المتوقع أن تصّوت الجمعية العامة لألمم 
المتحدة الجمعة أو االثنين على مش���روع قرار 
يدين إطالق الصواريخ على "إسرائيل" ويطالب 

بوقف لجوء حماس الى العنف.
وق���ال الس���فير "اإلس���رائيلي" دان���ي دانون 
األميركيين  الدبلوماس���يين  إن  للصحافيي���ن 
يج���رون محادثات م���ع نظرائهم ف���ي االتحاد 
األوروبي بشأن مش���روع القرار. ومن شأن الدعم 
األوروبي أن يعزز بش���كل كبي���ر حظوظ تبني 

الجمعية العامة التي تضم 193 دولة للقرار.
وأض���اف دان���ون خ���الل مؤتم���ر صحافي أن 

"الوالي���ات المتحدة تبحث الن���ص مع االتحاد 
االوروبي"، مشيرا الى انه "بالنسبة الينا، تقديم 
هذا القرار بدع���م من االتحاد األوروبي له رمزية 

كبيرة".
وفي حال تبني القرار ستكون هذه المرة األولى 
التي تص���ّوت فيها الجمعي���ة إلدانة حماس، 
الحركة اإلس���المية التي تحك���م قطاع غزة منذ 

عام 2007.
وقال دبلوماس���يون أوروبيون أن هناك خالفات 
حول النص األميركي المقترح، خصوصا لناحية 
تضمين���ه قرارات األمم المتحدة واإلش���ارة إلى 
حل الدولتين للنزاع االس���رائيلي الفلسطيني 

الذي تدعمه األمم المتحدة.
وتدين مسودة النص "حماس إلطالقها صواريخ 
بشكل متكرر على إس���رائيل وتحريضها على 
العن���ف"، كم���ا "تطال���ب حم���اس وغيرها من 

الجهات المسلحة الفاعلة بوقف جميع األعمال 
االستفزازية واألنشطة العنيفة".

وأدرج االتح���اد األوروبي حم���اس على قائمته 
السوداء للجماعات اإلرهابية.

وفي حزيران/يونيو س���عت السفيرة األميركية 
ل���دى األمم المتحدة نيك���ي هايلي إلى اضافة 
تعدي���الت على قرار مدعوم م���ن العرب يدين 
إسرائيل بسبب العنف في غزة، لكنه فشل في 

الفوز باألصوات المطلوبة في الجمعية العامة.
وصّوت���ت 62 دولة لصال���ح التعديل األميركي 
ال���ذي يدين حم���اس مقاب���ل 58 صوتا ضده 

وامتناع 42 عن التصويت.
وقال الس���فير اإلس���رائيلي إن مس���ودة القرار 
األميركي أنتجت "حاًل رابحا للجميع" بالنس���بة 
الى حكومته، ألنه يجبر العواصم العالمية على 

تحويل اهتمامها إلى حماس.

أردوغان: سنمنع المحتلين 
من إطفاء قناديل القدس

أمريكا تضغط لدعم قرار في األمم المتحدة يدين »حماس«

غزة / دعاء الحطاب:
الجامعات  أس���اتذة  م���ن  ع���دد  ح���ّذر 
واألكاديميي���ن م���ن خط���ورة إيق���اف 
مس���يرات العودة قبل تحقيق أهدافها 
وذلك اس���تجابة للوع���ود التي تطلقها 
الحصار  لتخفي���ف  االحتالل  س���لطات 
عن قط���اع غزة، مش���ددين على ضرورة 
ابتكار أس���اليب وأدوات خالقة لضمان 
استمراريتها بنفس الزخم حتى تؤتي 

ثمارها بأقل الخسائر الممكنة.
وطالب هؤالء خ���الل لقاء حواري بعنوان 
"مس���يرات العودة في عيون أس���اتذة 
الثقاف���ة،  وزارة  نظمت���ه  الجامع���ات" 
بالتعاون مع جمعية أساتذة الجامعات، 
بضرورة تحويل المس���يرات إلى فعالية 
وطنية يشارك فيها كافة أبناء الشعب 
الجاليات  واس���تنهاض  الفلس���طيني، 
الفلس���طينية في دول العالم لتشكيل 
للحق���وق  مناص���ر  ضاغ���ط  ع���ام  رأي 

الفلسطينية.
وش���ددوا على ضرورة أن يساهم الرأي 
العام في تغيير سياس���ات الحكومات 
وتعامله���ا مع الش���عب الفلس���طيني، 
مؤكدين أن حق الع���ودة قضية وطنية 
عامة تمس كل فلسطيني وليس قطاع 

غزة تحديدًا.
ودعوا إلى ضرورة استثمار حالة االجماع 
الت���ي أوجدته���ا  والوح���دة الوطني���ة 

مس���يرات العودة والعمل عل���ى إنهاء 
االنقس���ام ونبذ الخالفات والتوافق على 
لمواجهة  ش���املة  وطنية  استراتيجية 
الفلسطينية  القضية  االحتالل وحماية 
من التهدي���دات التي تفرضها "صفقة 
القرن"، خاصة في ظ���ل هرولة األنظمة 
العربي���ة لتطبيع عالقته���ا مع حكومة 

االحتالل.
إجراء  بض���رورة  المش���اركون  وأوص���ى 
مراجع���ة ش���املة للخط���اب اإلعالم���ي 
الفلس���طيني، وتش���كيل لجان إعالمية 
متخصص���ة ومؤهل���ة ناطق���ة باللغات 
األجنبية لمخاطب���ة الرأي العام العالمي 
لكش���ف حقيقة  التي يفهمها  باللغة 

الصراع مع االحت���الل وتعرية ومواجهة 
الدعاية الصهيونية.

المحافظ���ة  ض���رورة  عل���ى  وش���ددوا 
عل���ى س���لمية المس���يرات ومعالج���ة 
إلحراج  العش���وائي،  الميداني  السلوك 
العال���م وعدم  أم���ام  االحت���الل  جيش 
اعط���اءه الذرائع الرت���كاب جرائم بحق 

المتظاهرين السلميين العزل.
كما دعا المش���اركون إلى نش���ر ثقافة 
العودة والتمسك بالحقوق الفلسطينية 
المدارس  المدني على مستوى  والعمل 
وتس���يير  الفلس���طينية  والجامع���ات 
رح���الت ميدانية إلى مخيم���ات العودة 
يتخلله���ا فعالي���ات وأنش���طة ثقافية 

وتراثي���ة وذلك لتعزي���ز الوعي الوطني 
لدى الجيل الناشئ.

وأوضح مدير عام التنمية الثقافية في 
وزارة الثقاف���ة فواز السوس���ي أن اللقاء 
الح���واري يأتي ضم���ن جه���ود الوزارة 
لتعزي���ز ثقافة المقاوم���ة في المجتمع 

الفلسطيني.
وأش���ار إلى أنها قامت بعقد سلسلة من 
اللقاءات وورش العمل بمش���اركة عدد 
من النخب والمختصين في العديد من 
ووجهات  أرائهم  المجاالت الس���تطالع 
نظرهم حول مس���يرات العودة وتقييم 
أدائها ورفع التوصيات للهيئة الوطنية 
العليا للمسيرات آلخذها بعين االعتبار.

رام الله/ االستقالل:
وقعت وزارة الصحة ي���وم أمس األربعاء، مع لجنة العون النرويجية "نورواك"، اتفاقية 
إلنش���اء محطة لتوليد االكس���جين لصالح مجمع ناصر الطبي في محافظة حانيونس 

بقطاع غزة، بتكلفة تفوق 213 ألف دوالر.
ووقع االتفاقية وزير الصحة د. جواد عواد، ومديرة مؤسس���ة نورواك في فلس���طين د. 
ماري���ت ينغ، وذلك في مكتب الوزير عواد برام الله. وأكد وزير الصحة أن هذه المرحلة 
تعد المرحلة السادس���ة ضمن مشروع كبير وضخم بش���كل متواصل، حيث تم إنجاز 
المراحل الخمس السابقة منه، في كافة المستشفيات في محافظات الوطن الشمالية 

والجنوبية، وبتكلفة إجمالية تفوق 6 ماليين دوالر.
وأوضح الوزير عواد أنه بعد االنتهاء من هذه المرحلة من المش���روع، س���يتم االكتفاء 

ذاتًيا من إنتاج األكسجين في كافة المشافي الحكومية في الضفة وقطاع غزة.
ويش���مل المشروع تركيب محطات لتوليد األكسجين إضافة الى تأمين قطع غيار لها 

في حال تعطلها، وإجراء صيانة دورية لها.

أكاديميون يحذرون من إيقاف مسيرات العودة 

غزة/ االستقالل:
حذرت وزارة األوقاف والشئون الدينية المواطنين في قطاع غزة، من دفع أية 
مبالغ أو رس���وم مالية ألي ش���ركة مهما كانت قيمتها تتعلق ببرنامج العمرة 
لهذا العام، 1440ه�. ودعت الوزارة المواطنين لعدم التعامل أو التعاطي مع 
األخبار أو األنباء المتداولة عبر وسائل التواصل االجتماعي بخصوص العمرة 

مالم يصدر بيان رسمي عن األوقاف.

الصحة توّقع اتفاقية إلنشاء 
محطة توليد لألكسجين في غزة

األوقاف تحذر المواطنين بغزة 
من دفع أية مبالغ مالية للعمرة
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صب���اح القابضين على الش���مس لكيال يس���تبّد 
ة  الظالم باألّمة، ولكيال تخنقها الرطوبة السياس���يّ
والعفن البغي���ض... صباح الح���ّرة التي تجوع وال 
تأكل بثدَيْيها... صباح األبّية التي تستعصي على 

الركوع، وال تبيع أبناءها في سوق النخاسة.
صباح المدينة التي تعش���ق النجوم، فتغدو قمر 
هذه األّمة التي تحاصره���ا الدياجير، وتجترح من 

، وحكايا من بطوالت.
ٍّ
عتمتها نجومًا من عز

صباح العرين الذي ال يخون أسوده، والقالع التي ال 
بالصبر والمصابرة،  ُتفّرط بمقاتليها...تذود عنهم 
وتطعمه���م لحمه���ا ك���ي ال يجوع���وا، وُتضّم���د 
جراحاتهم كّلما أغل���ق المرتزقة معابرهم، وبالغوا 

في لّف الحبل على أعناقها.
صباح المدينة التي تفتح للتاريخ أبوابها، وتنادي 
– رغ���م اختناقها – في العالمي���ن: يا ثّوار األرض، 

 بيننا وبينك���م، وراية نصٍر 
ٍّ
تعاَل���ْوا إلى كلمة ع���ز

 في وجه جالوت الذي 
ٍّ

ُنخّضبها وإياكم، ورميِة حق
يمأل األرض جورًا وُظلما.

صباح البي���وت المرصوف���ة من حج���ارة الصمود، 
والمخّيمات التي ُتشرع أبوابها للمقاومين، وتجاهر 
في عنادها، وتقول: يا فرسان األّمة، ادخلوا غّزَة إن 
ش���اء الله آمنين، رافعين رؤوسكم مستبسلين، ال 
يضّركم من حاصرك���م، وال يفتُّ من عزيمتكم من 
خانك���م، وكونوا يدًا على المحتّل ال ُتبقي للغاصب 

ُعلّوًا وال تذُر.
صباح الفتية المصنوعي���ن من رياحين، والطفولة 
التي تقاوم اليأس بأطراف قلبها الغّض، وال تموت.

صب���اح العوائل التي ال تج���د خبز الصباح فتصوم 
عن الدنايا، وُتلقم أبناءها ثدَي الصمود والكبرياء

صباح األزّقة التي تحفظ للمدينة تواريخ صمودها، 

وتتآكل حجارتها وال تصدأ فيها ذاكرة.
صباح الش���وارع الت���ي تحّولت إل���ى مياديَن للعّز، 
 مرصوف���ة بعب���ق الش���هادة، وبس���الة 

َ
وتواري���خ

المقاتلي���ن الذي���ن قَضْوا نحبه���م دون أن ُيبّدلوا 
تبديال.

صب���اح الجرح���ى الذي���ن أعطبتهم الح���رب ولم 
، ويقفون على ُأهبة 

ٌّ
ينكسروا...يئّنون بصوٍت كّله عز

النفي���ر رغم تقّطع أطرافهم، وقّلة ذات أيديهم إال 
أّن أرصدتهم من العزيمة عالية، ويقينهم بالنصر 

كبيٌر وكبير.
صباح األطفال الذين يرجمون الطائرات بالسخرية، 
الورقّي���ة،  بطائراته���م  األباتش���ي  وُيجابه���ون 
ون الغزاة أْن يمّروا من شوارع غّزة راجلين أو  ويتحدَّ

في ناقالتهم ُمحّصنين.
صب���اح المدين���ة التي تجوع لتش���بع األّم���ة عّزًة، 

وترت���دي أثواب الع���ّزة واالنتصار؛ لك���ي يتوّقف 
الُعرُي العربّي، والسقوط في أحضان الطغاة.

صباح الح���ّرة التي تنج���و من مط���اردة الجاهلّية 
العربّي���ة التي تحاوُل َوْأَدها وتقاوم، ُتعّلم األجيال 
معنى الكرامة، وتس���عى جاهدة لغسل واقعهم 

من العار الذي ألحقه الحكاُم الخونة بتاريخها.
يتعُب القه���ر في جنباته���ا وال تتعب، ويمتّص 
 

ٍّ
الحرم���ان كل مالمحه���ا وال ُتعط���ي الدنّية لعتل

زنيم...
منذ عق���ٍد ويزيد وهي محش���ورة بي���ن القناصة 
والقراصن���ة... بين الج���وع والمرض...بي���ن أعراٍب 
متآمرين، ومرتزقٍة سفلٍة، وعدوٍّ جبان...لكنها عبثًا 

تموت، او ُتسقَط البندقّية من يدها.
صباح العّز يا بلدًا ُيس���ّطر ف���ي التاريِخ ملحمًة من 

صبٍر وتضحيٍة وبطولة.

من الس���ابق ألوانه الحديث حول فش���ل المصالحة الفلس���طينية ووقف الجهود المبذولة 
لتذليل العقبات وجسر الهوة وتقريب وجهات النظر, ألن الوسيط المصري لن يتوقف عن 
بذل الجهود وتقديم األطروحات لطرفي االنقس���ام, وطرح البدائل, فمن غير المس���موح ان 
تصل المصالحة إلى نقطة الالعودة, س���واء على المستوى الفلسطيني, أو العربي, أو حتى 

على المستوى الدولي, ودليلنا على ان الجهود ال زالت تبذل لتحقيق المصالحة عدة نقاط.
أوال: وصول األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي األستاذ زياد النخالة إلى القاهرة للمشاركة 
في جلسات الحوار مع الوفد المصري, وتذليل العقبات أمام المصالحة الفلسطينية والتشاور 
حول األمور العالقة واهم المش���كالت التي تعترض مس���ار المصالحة وتهدد بإفش���الها, 
ودائما تلعب حركة الجهاد اإلسالمي دور المنقذ عندما تصل األمور لطريق مسدود, تتشاور 

مع كل األطراف إليجاد الحلول المناسبة, بشرط ان تبقى المصالحة فلسطينية. 
ثانيا: ان مصر لم تعلن حتى اآلن توقف جهودها في ملف المصالحة والوصول إلى طريق 
مس���دود, فهي ال زالت تبذل جهودًا مضنية بالقبول بالورقة التنفيذية إلى طرحتها على 
وفدي فتح وحماس, وال صحة لما قاله وفد فتح بأنه لم يتلق أية أوراق جديدة من المصريين. 
ثالثا: رغم التصريحات التوتيرية لعزام األحمد وحس���ين الشيخ حول موقف حركة حماس 
من المصالحة الفلس���طينية, وعدم استجابتها لمطالب السلطة الفلسطينية, إال أنهما لم 

يعلنا حتى اآلن توقف مشاركة وفد حركة فتح في الحوار والنقاش حول القضايا العالقة. 
رابعا: ان الجميع يدرك ان التس���هيالت المزمع اتخاذها لرفع الحصار عن قطاع غزة مقترنة 
بملف المصالحة, وهذا ما تحدث عنه ميالدينوف في أكثر من مناسبة, واقره الوفد المصري 
خالل اجتماعه بوفدي فتح وحماس, وهو ما يعني ان الجهود س���تتواصل على المس���توى 

اإلقليمي والدولي حتى يتم التوقيع على المصالحة. 
في خضم هذه المعطيات التي نسوقها لكم يجب التأكيد على ان المصالحة ليست قريبة, 
وان هناك عقبات كأداء تعترض هذا المس���ار, وان هناك قضايا ال تقبل الحلول الوس���ط, 
والمش���كلة األكبر ان القاعدة التي تنطلق منها الفصائل الفلسطينية المقاومة للمصالحة 
مع الس���لطة وفتح, وهى قاعدة الجهاد والمقاومة, ال تقنع الس���لطة وفتح, وترفض ان تقر 
المصالح���ة على هذه القاع���دة, إنما تريدها مصالحة على قاعدة الس���الم الذي ال خيار آخر 
سواه, بحيث تتس���لم فيه السلطة كل شيء, وتتحكم في كل شيء, حتى غرفة العمليات 
المشتركة بكل ما فيها من ملفات أمنية وعسكرية تريدها السلطة ان تخضع لها, وهذا هو 
جوهر الخالف بين وفد فتح والس���لطة من جهة, وحماس وفصائل المقاومة الفلسطينية 

من جهة أخرى.   
حركة الجهاد اإلس���المي وأمينها العام األستاذ زياد النخالة ال يملكان عصا سحرية إلقناع 
طرفي االنقس���ام بضرورة التوقيع على المصالحة الفلس���طينية, لكن األمين العام لحركة 
الجهاد اإلسالمي األستاذ زياد النخالة جاء إلى القاهرة ليؤكد على المحددات التي يجب ان 
تحكم المصالحة الفلس���طينية, وأهمها ان المصالحة يجب ان تبنى على قاعدة المقاومة, 
وأنه���ا يجب ان تس���تند لبرنامج وطني يتفق عليه الجمي���ع, وال يمكن ان تبنى المصالحة 
على التفريط بثوابت ش���عبنا, وحقنا في مواجهة االحتالل بكل الطرق الممكنة, واستمرار 
وتعزيز مس���يرات العودة الكبرى حتى ننتزع حقوقنا من ه���ذا االحتالل المجرم, وان هذه 
األم���ور ال يمكن ان تكون نق���اط خالف مع وفد حركة فتح, على اعتبار أنها محل إجماع لكل 
الفصائل الفلس���طينية, وقبل ذلك هي محل إجماع لش���عبنا الصام���د المرابط في الوطن 
وشعبنا الفلسطيني في الشتات, لذلك يجب ان تكون منطلقات المصالحة واضحة للجميع 
حتى يتم انجازها وتحقيقها وضمان الحفاظ عليها وأال تتعرض لالنهيار في أية لحظة ال 

قدر الله.   

بعيدًا عن الفشل

عبد الله الشاعرصباح العز يا غزة!

رأي
ه���ذه العب���ارة المعنونة للمقال ج���اءت على 
لسان المحلل الصهيوني بصحيفة« يسرائيل 
هي���وم«، الصحاف���ي رام كوهي���ن، حيث قال 
في مق���ال له بالصحيف���ة المذك���ورة بتاريخ 
2018/11/19م » ان إس���رائيل ت���درك ان���ه ال 
يوجد حل عس���كري للوض���ع القائم في قطاع 
غ���زة، ومن المس���تحيل التغلب عل���ى مدينة 
غالبية س���كانها مدنيون« ، مضيفا »منذ أكثر  
م���ن عقد من الزمن وإس���رائيل تحاول إخضاع 
ق���ادة حم���اس، ولم تنج���ح في ذل���ك ألنهم 
مدعوم���ون من الش���عب، ويعيش���ون معهم 
الم���رارة والصعوبات«، مؤك���دا » ال أحد يعتقد 
جدي���ا أنه من الممك���ن غزو قطاع غ���زة وطرد 
حماس وإقامة نظام عسكري، أو تتويج رئيس 
الس���لطة الفلس���طينية محمود عباس كدمية 

إسرائيلية«.
المحل���ل  الت���ي يتبناه���ا  النظ���ر    وجه���ة 
الصهيوني رام كوهين، يشاركه فيها الكثير 
م���ن الصهاين���ة على اختالف مس���توياتهم 
واألمنية  والصحافية  السياس���ية  ومواقعهم 
... ال���خ، والت���ي تتمح���ور حول ان���ه ال يمكن 
هزيم���ة المقاومة ف���ي غزة وف���رض األجندة 
الصهيوني���ة عليها كما ه���و الحال مع النظام 
العربي الرس���مي, ولها من األسباب الوجيهة 
م���ا يجعلها اق���رب إلى الواق���ع والحقيقة من 
الوجهة المضادة الت���ي ترى بإمكانية هزيمة 
وس���حق المقاومة في قطاع غزة ومن يدعمها 
في محور المقاومة الرافض للكيان الصهيوني 
ومشروعه في المنطقة، ويتبناها الذين ربطوا 
مصيره���م بمصير الكيان الصهيوني وداعمة 
أالس���تكباري »أمري���كا«، ومن هذه األس���باب 

الوجيهة:-
1: اجماع قادة الجيش الصهيوني بأنه ال يوجد 
سبب لشن حرب على قطاع غزة فبحسب تقرير 
نشرته صحيفة يديعوت احرنوت الصهيونية 
في عددها الص���ادر بتاريخ 16-11-2018 فان 
ق���ادة الجيش الصهيوني يجمعون انه »حتى 
بعد إطالق 520 قذيف���ة صاروخية وهاون من 
غزة خ���الل يومين ، وهذا زمن قياس���ي، فانه 
ال يوجد س���بب لش���ن حرب«، ف���ي حين كتب 
المحلل الصهيوني بوحبوط« ان رئيس أركان 
الجيش اإلس���رائيلي غ���ازد ايزنك���وت يقدر 
ان األفض���ل هو عدم االنج���رار إلى حرب ومنع 

نش���وبها«، هذا اإلجماع للقادة العس���كريين 
الصهاينة له ما له من التأثير السلبي السيئ 
عل���ى الجندي الصهيوني، فكيف س���يذهب 
هذا الجندي للمعرك���ة ويقاتل فيها بأقصى 
طاقت���ه وعزيمته، وهو يس���مع قادته يقولون 

انه ال يوجد سبب لشن حرب على غزة.
ان معرفة الس���بب ووضوح الهدف فضال عن 
إمكاني���ة تحقيقه م���ن أق���وى العوامل التي 
تدف���ع بالجندي إل���ى س���احة المعركة وبذل 
أقصى الوسع والجهد في سبيل تحصيل تلك 

األهداف والنتائج.
2: تآكل ثقة الجمه���ور الصهيوني بالجيش 
وقدراته ، يقول الصحفي الصهيوني بوحبوط« 
ان الجيش يواجه في هذه األثناء أزمة في ثقة 
الجمه���ور ب���ه، وتجلت خالل مظاهرة س���كان 
غالف غزة قرب مقر وزارة الحرب في تل أبيب«، 
مؤكدا ان« ثقة الجمهور )بالجيش( تصدعت« 
كما ان استقالة وزير الدفاع ليبرمان السريعة 
بعد الجولة األخيرة واألس���باب التي ساقها قد 
أدت إلى المزيد  من التصدع في ثقة الجمهور 
الصهيوني في جيش���ه، فقد كت���ب المحلل 
السياس���ي ف���ي صحيفة يديع���وت احرنوت 
ناحوم برني���اغ بتاريخ 16-11-2018 » ليبرمان 
تسبب بضرر لقدرة الردع والثقة التي يوليها 
الجمهور في إس���رائيل للجيش ، فوزير حرب 
يهاجم خالل اس���تقالته تقديرات وتوصيات 
الجيش اإلس���رائيلي هو حدث غير مس���بوق ، 
وبالنس���بة للجيش فان الضرر كبير«، » أضف 
إل���ى ذلك ان كل هذه الخط���وات نفذت خالل 
والية ليبرمان نفس���ه في وزارة الحرب س���واء 

أكان ذلك بموافقته أو رغما عنه«.
3: الثمن الذي س���تدفعه الجبه���ة الداخلية 
الجول���ة األخيرة  أك���دت  الصهيوني���ة حيث 
)كم���ا الجوالت الس���ابقة( ان الجبهة الداخلية 
الصهيوني���ة ل���ن تكون بمنأى عن الخس���ائر 
المادي���ة والمعنوي���ة وعن القتلى واألش���الء، 
وهذا م���ا لم يمكن لهذه الجبه���ة ان تتحمله 
خاصة وانه طوال س���نوات الصراع  مع الكيان 
الصهيوني كانت بمنأى عن الخسائر والحرب، 
ألن الح���رب كان���ت تدور عل���ى ارض اآلخرين، 
وكلما زادت الخس���ائر في الجبه���ة الداخلية 
فان ذلك س���يدفع به���ا لالنتقام م���ن القادة 
الذي���ن أوصلوه���ا لهذا الم���أزق، فضال عن ان 

ذلك س���يكون مبررا للكثيرين لمغادرة الكيان 
الصهيوني والبحث عن مكان أكثر أمنا و أمانا 

في أوروبا وأمريكا.
4: خوف القيادات السياس���ية والعس���كرية 
الصهيوني���ة م���ن الخس���ارة ، كل في موقعه 
وتطلعاته، ألنه في الحرب وكما يقول المحلل 
الصهيوني رام كوهين في صحيفة إسرائيل 
هيوم 19-11-2018 »في الحرب على غزة سوف 
يخس���ر كل من لديه ش���يء يخسره« ، القيادة 
السياس���ية والعس���كرية تتفهم ه���ذا أكثر  
من أي وقت مض���ى ، وبالتالي ال تدفع  باتجاه 
مواجهة عس���كرية«، ألنهم إذا زادت الخسائر 
في الجبه���ة الداخلية فان ذلك س���ينعكس 
على تلك القيادات ومواقعها، يقول الصحفي 
الصهيون���ي بوحب���وط »وفقا لرئي���س أركان 
الجيش فانه يفضل مجيء الجمهور للتظاهر 
على ان يشارك بجنازات عسكرية، فيما نقلت 
صحيفة يديعوت احرنوت« ترددت في إحدى 
مداوالت قيادة الجيش الصهيوني مقولة أنه 
نفضل إطارات مش���تعلة في اشكلون وليس 

جنازات في المدينة«.
5: تضاعف  ق���وة المقاومة كما ونوعا وهذا ما 
يش���هد به الجميع مما ي���راه على ارض الواقع 
خالل ج���والت الحروب المتكررة على قطاع غزة 
, م���ن حرب 2008 حتى الجول���ة األخيرة التي 
ش���هدت إطالق 520 قذيفة صاروخية وهاون 
من قطاع غ���زة خالل يومين فق���ط، والحكمة 
الت���ي أدارت بها المقاوم���ة المعركة من خالل 
غرفة العمليات المش���تركة والتدرج والتوسع 
في دائرة المعركة، إضاف���ة إلى دقة التوجيه 
والقوة التدميرية للصواريخ )الباص - عمارات 
عسقالن(، األمر الذي اجبر ليبرمان المستقيل 
عل���ى الق���ول 22-11-20128 » لق���د أصبحت 
حرك���ة حماس أق���وى بكثير عم���ا كانت عليه 
ف���ي الماضي« ، يضاف إل���ى ذلك تمدد محور 
المقاومة وازدياد قوته وتأثيره رأس���يا وأفقيا 
وتوج���ه بوصلت���ه نح���و القدس وفلس���طين 

حصريا.
لهذه األسباب وأسباب أخرى ال يتسع المجال 
لذكرها »منعا لإلطال���ة« ال يمكن التغلب على 
غ���زة وهزيم���ة المقاوم���ة ، بل عل���ى العكس 
س���تعجل هذه األس���باب انتص���ار المقاومة 

وهزيمة الكيان الصهيوني  ان شاء الله.

ال يمكن التغلب على غزة
 تيسير الغوطي
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االستقالل/ وفا
يبلغ حج����م اإلنتاج الس����نوي للحجر 
والرخام في فلسطين نحو 16 مليون 
متر مربع، فيما  تصل المبيعات قرابة 
ال� 450 مليون دوالر، األمر الذي جعل 
من فلس����طين في المرتب����ة الثانية 
عش����رة عالميًا،  بانتاج الحجر والرخام 

وفق وزارة االقتصاد الوطني.
وبحس����ب تقرير البن����ك الدولي فإن 
مناطق المصنف����ة "ج"، التي تخضع 
فيها  الكاملة،  اإلسرائيلية  للسيطرة 
أراٍض تصل����ح كمحاج����ر بحوالي 20 
ألف دونم، وباحتياطي تقدر قيمته 

ب�30 مليار دوالر.
ويبلغ عدد منشآت الحجر والكسارات 
في الضفة الغربية وقطاع غزة 1650، 
منها 658 تقع ف����ي محافظتي بيت 

لحم والخليل.
ويش����غل هذا القطاع نح����و 13500 

عامال طبقًا التحاد الحجر والرخام.
وتص����در فلس����طين %56 إلى دولة 
الكي����ان، الت����ي تصدر م����ن خاللها 
نسبة عالية لألسواق األخرى، و15% 
لألس����واق العالمية، و%20 للس����وق 

المحلي.
وتش����كل هذه الصناعة اليوم 4.5% 
م����ن الناتج اإلجمالي في فلس����طين، 
ويس����تثمر فيها ما يزي����د على 700 

مليون دوالر سنويا.
وشق الحجر الفلسطيني طريقه نحو 
الخارج منذ عام 1996، حس����ب مدير 
عمليات ش����ركة نصار، م����روان نصار 
أحد أكبر ش����ركات إنت����اج الحجر في 
الوطن، رغ����م أن التصدي����ر كان في 

البداي����ة محصورًا عل����ى األردن، لكن 
هذه األيام يصل الحجر إلى أكثر من 

90 دولة.
حسب  الفلس����طيني  الحجر  ويتميز 
نص����ار ال����ذي كان يتح����دث لوكالة 
االنباء الرس����مية "وفا" بتعدد ألوانه، 
المناخية،  الظ����روف  م����ع  وتأقلم����ه 
العتماده على مواصفات عالمية في 
اإلنتاج والتصدير، واستخدام أحدث 

المعدات.
صناع����ة  اتح����اد  رئي����س  ويق����ول 
الحج����ر والرخام صاي����ل الجندي، إنه 
يس����هل التعرف على الحجر والرخام 
التن����وع  م����ن حي����ث  الفلس����طيني 
في الل����ون والتطبي����ق، وذلك أعطاه 

خصائص تنافس����ية قادرة أن تقدم 
حلواًل وخيارات لتلبية متطلبات قطاع 

البناء محليًا، وإقليميًا، ودوليًا.
الخبرة  أن  ل�"وف����ا"  الجندي  ويضيف 
والدراية والمعرفة التي اكتس����بتها 
العامل����ة  والمؤسس����ات  الش����ركات 
بالحج����ر والرخ����ام ف����ي فلس����طين 
الصناع����ات  إح����دى  باعتباره����ا 
تحقيق  ف����ي  س����اهمت  التقليدية، 
الحص����ة الس����وقية األكب����ر محلي����ًا، 
العالمية  إل����ى  نش����اطها  وانتق����ال 
العالميي����ن  المنتجي����ن  لتناف����س 

وتخترق أسواقهم.
ويفخ����ر الجندي ب����أن صناعة الحجر 
هي فلسطينية %100 في مستوى 

التصنيع والتسويق واإلدارة، بالتالي 
أصبحت ركيزة أساس����ية للصناعات 
الوطني����ة، كما أنها تش����كل الحصة 
األكبر من مجموع ما تصدره فلسطين 

سنويًا إلى الخارج.
وحسب دراس����ة أعدتها الباحثة في 
فإن  المصري،  روان  بيرزي����ت  جامعة 
الخليل المحافظ����ة األعلى في إنتاج 
الحج����ر، حيث أنها تنتج س����نويًا من 
الحجر المصّنع أكثر من 8 ماليين متر 
مربع و350 ألف متر مكعب من الحجر 
الخ����ام في الظ����روف الطبيعية، لكن 
ه����ذه األرقام تراجعت إل����ى أقل من 
النصف بعد إغالق عدد من المصانع 

لعدة ظروف، من بينها االحتالل.

تقرير: الحجر والرخام عماد االقتصاد الوطني بفلسطين

رام الله/ االستقالل:
وقع مصرف الصفا »اإلس���المي« ومؤسسة الحسين للس���رطان، في مقر اإلدارة العامة 
لمصرف الصفا ب���رام الله، اتفاقية ضمن »برنامج رعاي���ة التكافلي« لتغطية وتأمين 
نفقات العالج في مؤسس���ة الحس���ين لموظفي المصرف، وذل���ك حرصا على تقديم 
أفضل االمتيازات، وتجسيدا لمسؤولية المصرف تجاه موظفيه وعائالتهم باإلضافة 

إلى دعم دور مؤسسة الحسين للسرطان في التثقيف والتوعية حول المرض.
ووقع االتفاقي���ة كل من نضال البرغوثي مدير عام المصرف، وخزيمة الصقري مديرة 
برنامج رعاية في مؤسس���ة الحس���ين للس���رطان، بحضور عدد من مسؤولي وموظفي 

المصرف والمؤسسة، إلى جانب عدد من ممثلي وسائل اإلعالم.
ويعد »برنامج رعاية التكافلي« لتغطية تكاليف عالج مرض الس���رطان أحد اهم برامج 
مؤسسة الحسين للس���رطان الذي يمنح مش���تركيه الفرصة لتلقي العالج )في حال 
اإلصابة به ال قدر الله( مقابل رس���وم اشتراك س���نوية رمزية. يذكر أن مركز الحسين 
للس���رطان، يعد من المراكز الرائدة على مستوى الشرق األوسط، حيث يوّظف أحدث 
ما توصل إليه العلم من سبل الرعاية الشمولية لعالج ورعاية المرضى األطفال والكبار 
المصابين بجميع أنواع السرطانات، حيث أن المركز ُمعتمد من ِقبل »اللجنة المشتركة 
الدوليةJCI » كمركز متخصص في عالج السرطان بصورة محددة، ليكون بذلك المركز 

الوحيد في الدول النامية الحاصل على هذا االمتياز الطبي.

»الصفا« يوقع اتفاقية تعاون 
مع مؤسسة الحسين للسرطان

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت المملكة العربية الس���عودية أمس األربعاء، تقديم 50 ملي���ون دوالر إلى وكالة غوث 
وتش���غيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(. وأعلن المش���رف العام على مركز الملك سلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية عبد الله الربيعة خالل مؤتمر صحفي عقد في الرياض، مع مفوض 

عام »األونروا« بيير كرينبول عن تقديم المبلغ لوكالة الغوث التي تعاني من أزمة تمويل.
ونظمت العديد من المؤتمرات الدولية مؤخرا لجلب تمويل ألونروا عقب قرار الرئيس 

األمريكي دونالد ترمب تقليص دعم واشنطن للمنظمة األممية بشكل كبير.

السعودية تقدم
 50 مليون دوالر ألونروا

رام الله/ االستقالل
وقعت ش���ركة االتصاالت الفلسطينية "بالتل" اتفاقية 
شراكة مع البنك الوطني لتقديم خدمات مراكز البيانات 
وجرى توقي���ع االتفاقي���ة بحضور أحمد الحاج حس���ن 
المدير العام للبنك الوطن���ي ومعن ملحم المدير العام 
لشركة االتصاالت الفلسطينية "بالتل" في مركز "بالتل" 

لقطاع االعمال في مدينة رام الله.
وأكد الحاج حس���ن على أهمية هذه االتفاقية بالنسبة 
للبن���ك كونها س���تمّكنه من االس���تفادة م���ن خدمات 
االس���تضافة التي يقدمها مركز بيان���ات “بالتل" األمر 

الذي سيساعد البنك في حفظ بياناته وحمايتها.
وثّم���ن الح���اج حس���ن دور "بالتل" المتمي���ز في مجال 
االتص���االت وتكنولوجي���ا المعلومات مضيف���ًا: "نفخر 
بوج���ود مراك���ز بيانات متقدم���ة في فلس���طين تلبي 
احتياجات قط���اع االعمال الفلس���طيني لتكون وجهة 

للشركات الكبرى وبديال محليًا متطورًا وموثوقًا لخدمات 
مراكز البيانات، االمر الذي س���يكون له عظيم األثر على 

االقتصاد الفلسطيني بشكٍل عام.
وم���ن جهته عّبر ملحم عن فخره بالش���راكة مع البنك 
الوطن���ي مثمنًا الثق���ة التي أوالها البنك ل���� "بالتل" 
من خالل اس���تفادته من خدمات استضافة الخوادم 
التي يقدمه���ا مركز بيانات "بالت���ل"، مؤكدًا بأنه تم 
تجهي���ز مرك���ز البيانات وف���ق أعلى معايي���ر مراكز 
البيانات وباس���تخدام أحدث التقنيات التكنولوجية 
ليتمتع مش���تركو "بالتل" من قطاع األعمال بخدمات 
االستضافة بأعلى السعات وخدمات الربط بكل أمان 

وخصوصية.
مضيف���ًا: " قامت "بالتل" بخطوة نوعية وغير مس���بوقة 
في فلس���طين تمثلت بتجهيز مراك���ز بيانات متطورة 
وبمستويات عالمية، مش���ددًا على أهمية هذه المراكز 

ومس���اهمتها الكبي���رة في تط���ّور قط���اع االتصاالت 
الفلسطيني.

وعن الخدمات التي تقدمها مراكز بيانات "بالتل" وّضح 
لؤي أبو ش���خيدم مدير إدارة المبيع���ات في "بالتل" أن 
مراكز البيانات س���تقدم خدمات نوعية وعالية الجودة 
 )co- location( أهمها خدمات اس���تضافة الخ���وادم
وخدمات ادارة حماية الخوادم من الهجوم واالختراقات 
من قب���ل فريق متخصص عل���ى مدار الس���اعة وطيلة 
ايام االس���بوع وخدمات الخ���وادم االفتراضية وخدمات 
الحوسبة السحابية بأنواعها IaaS PaaS SaaS وخدمة 
مس���احات التخزين للبيان���اتStorage( ( وغيرها من 

الخدمات التي تقدم بمراكز البيانات العالمية.
والجدي���ر ذك���ره أن "بالتل" تمتلك ع���دة مراكز بيانات 
متخصصة وتقوم حاليًا بوضع اللمس���ات األخيرة لمركز 

بيانات جديد في مدينة البيرة.

»بالتل« و البنك الوطني توقعان اتفاقية
 شراكة لتقديم خدمات مراكز البيانات

االستقالل/ وكاالت:
هبطت أس���عار الذه���ب، إلى أدنى مس���توى في 
أكثر من أس���بوع مع صعود الدوالر بعد تصريحات 
لريتشارد كالريدا نائب رئيس مجلس االحتياطي 
االتح���ادي )البن���ك المرك���زي األميرك���ي( عززت 
التوقع���ات باس���تمرار المجلس في رفع أس���عار 

الفائدة.
وفي الس���اعة 18:54 بتوقي���ت غرينتش، من يوم 

الثالث���اء الماضي، كان الس���عر الف���وري للذهب 
منخفًضا 0.6 بالمئة إل���ى 1214.64دوالر لألوقية 
)األونصة(. وخالل الجلسة، المس المعدن األصفر 
أدنى مس���توياته منذ 15 نوفمب���ر عند 1211.36 

دوالر لألوقية.
وهبطت الذهب في تس���وية العق���ود األميركية 
اآلجلة تس���عة دوالرات، أو ما يع���ادل 0.7 بالمائة، 

إلى 1213.40 دوالر لألوقية.

وصعد الدوالر بعدما ق���ال كالريدا، إن على البنك 
المرك���زي أن يس���تمر في رف���ع أس���عار الفائدة 
تدريجي���ا، لكن "من المهم عل���ى وجه الخصوص" 

مراقبة البيانات االقتصادية.
ومن بين المعادن النفيس���ة األخ���رى، انخفضت 
الفض���ة 0.7 بالمائة في المعام���الت الفورية إلى 
14.13 دوالر لألوقية، بعدما كانت المس���ت أدنى 
مستوى منذ 15 نوفمبر عند 14.05 دوالر لألوقية.

االستقالل/ وكاالت:
أوردت وكال���ة أنباء بلومبيرغ االقتصادي���ة األمريكية، أمس 
األربعاء، أن الحكومة المصرية لن تكون بحاجة إلى تمويالت 

إضافية من صندوق النقد الدولي.
ونقلت الوكالة عن وزير المالية المصري محمد معيط،، قوله 
إن بالده قد تطلب تعاونا م���ع صندوق النقد الدولي، "لكننا 

لسنا بحاجة إلى أي تمويالت إضافية".
وفي 2016، وافق صندوق النق���د الدولي على إقراض مصر 
12 مليار دوالر يصرف على ش���رائح، ضم���ن برنامج إصالح 

اقتصادي مشترك.
وش���مل برنامج اإلص���الح االقتصادي تحرير أس���عار صرف 
العملة المحلية "الجنيه"، وزيادة ضرائب، وفرض أخرى، ورفع 
الدعم عن عديد الس���لع الرئيس���ة، أفضت إلى ارتفاع نسب 

التضخم لمستويات قياسية، قبل أن تتراجع الحقا.
وإلى جانب ق���رض الصندوق، يطرح المركزي المصري نيابة 
ع���ن وزارة المالية، أذون وس���ندات خزانة على المؤسس���ات 

المالية المحلية واألجنبية بشكل أسبوعي.
ويس���تهدف الطرح الحصول على س���يولة بالنقد األجنبي 
لتلبية احتياجات الحكومة وس���داد التزاماتها الخارجية من 

النقد األجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد.
وصعد الدي���ن الخارجي لمصر إل���ى 92.64 مليار دوالر في 
نهاية يونيو / حزيران 2018، وفقا لرئيس الوزراء مصطفى 

مدبولي.

الذهب يهبط ألدنى مستوى في أسبوع

مصر: لسنا بحاجة 
إلى تمويل إضافي 
من صندوق النقد

الخميس 21 ربيع األول 1440 هــ 29 نوفمبر 2018 م

االستقالل/ وكاالت:
دش���نت 15 جمعية أهلية ف���ي البحرين 
“المبادرة الوطني���ة البحرينية لمناهضة 
التطبيع مع العدو الصهيوني” وأصدرت 
بيان���ًا في حف���ل نظم األربع���اء بجمعية 

مناهضة التطبيع.
وج���اء في البي���ان »تن���ادت مجموعة من 
مؤسس���ات المجتمع المدن���ي البحريني 
للوقوف على هذه األخب���ار المقلقة التي 
تعد األخطر من نوعها على حقوق الشعب 
الفلس���طيني وقضاي���اه العادل���ة كحق 
العودة والتحرير وذلك تمهيدًا لتصفية 
القضي���ة الفلس���طينية لتمري���ر صفقة 
القرن، ومن هنا قررت مؤسسات المجتمع 
المدن���ي المجتمع���ة على اإلع���الن عن” 
المب���ادرة الوطنية البحريني���ة لمناهضة 

التطبيع مع العدو الصهيوني”.
الخط���وات  ه���ذه  أن  المب���ادرة  ورأت 
التطبيعية تأتي تتويجًا للسياسات التي 
الماضية  الس���نوات  امتداد  اتخذت على 
من قبل العديد األنظم���ة العربية، حيث 
عمدت ارضاًء لإلمالءات الغربية الى تغيير 
الخطاب في مواجهة الكيان اإلس���رائيلي 
وحرف بوصلة الصراع في اتجاهات اخرى 
فحول���ت اهتمام جزء من أبن���اء األمة عن 

القضية المركزية. 
وش���ددت على أن القضية الفلس���طينية 

هي قضي���ة األمة العربية م���ن محيطها 
إلى خليجها ومس���ؤولية عودة فلسطين 
ألهله���ا والحفاظ على القدس الش���ريف 
من عبث الغزاة الصهاينة تقع على عاتق 
الش���عب الفلس���طيني واألمتين العربية 

واإلسالمية.
وأكدت على حق الش���عب الفلس���طيني 
ف���ي اس���تعادة أرضه وتأس���يس دولته 
المس���تقلة وعاصمتها الق���دس و اعتبار 

ليتحول إلى »اسرائيل«، وبداًل من عصابات 
الصهاينة الى جيش الدفاع االسرائيلي، 
باإلضافة الى اللقاءات الس���رية والعلنية 
مع مجرمي الكيان من قبل مس���ؤولين في 

األنظمة العربية.
كم���ا ج���اء “نح���ن الموقعون عل���ى هذا 
البيان وانطالقًا من إيماننا بحق الش���عب 
الفلس���طيني بالعودة إلى وطنه السليب 
وذلك تنفيذًا لقرارات األمم المتحدة التي 

الكيان اإلسرائيلي المعتدي كيانًا غاصبًا 
وقائم���ًا على أس���اس الع���دوان واحتالل 
األراضي العربية وح���ق مقاومته مكفول 

لجميع أحرار العالم.
واعتبرت أن إقدام هذه األنظمة على إلغاء 
مكات���ب مقاطعة البضائع اإلس���رائيلية 
في دولها، والس���ماح لجه���ات بالترويج 
المحتلة، كما  لألراضي  لزيارات تطبيعية 
غيرت المصطلحات تجاه الكيان الغاصب 

اعتبرت الكيان الصهيون���ي القائم على 
عقيدة عنصرية كيان���ًا محتاًل، وهو قائم 
قس���رًا على قتل وتهجير ونهب أصحاب 
األرض؛ فإنن���ا نعب���ر عن عظيم ش���جبنا 
واستنكارنا للصمت الرسمي الغير المبرر 

اتجاه المبادرات التطبيعية األخيرة«.
وتابع���وا »كما نؤكد وقوفنا التام مع كافة 
الخطوات الشعبية الرافضة لهذا التطبيع 
التي تبنتها مؤسسات المجتمع المدني 
في وجه المبادرات التطبيعية مع الكيان 
الصهيون���ي الغاصب وحلفائه لما يمثله 
ه���ذا التقارب من إعالن ع���ن التخلي عن 

أصحاب األرض«.
للزيارة  الراف���ض  »موقفنا  عل���ى  وجددوا 
الفترة  لوف���د صهيوني خ���الل  المزمعة 
المقبل���ة، ونعلن بأننا بص���دد اإلعالن عن 
المجتمع  نداء موج���ه لكافة مؤسس���ات 
المدني البحريني���ة وذلك لتأكيد الرفض 
الش���عبي للتطبيع مع العدو الصهيوني 

المجرم«.
البحريني  الش���عب  أبناء  الموقعون  ودعا 
القاط���ع لجميع  للتعبي���ر عن رفضه���م 
مح���اوالت التطبي���ع وااللت���زام وبالوحدة 
الوطنية، وتقديم الدعم المادي والمعنوي 
للشعب الفلسطيني الذي يشكل طليعة 
األمة ف���ي مواجهة الكيان اإلس���رائيلي 

وقوى االحتالل الداعمة له.

البحرين: اإلعالن عن مبادرة وطنية لمناهضة التطبيع مع الكيان

االستقالل/ وكاالت:
أعلن مس���ؤول في الجيش الروسي األربعاء، أن نظامًا 
جديدًا لصواري���خ أرض-جو أس400- سينش���ر "في 
المستقبل القريب" في القرم، شبه الجزيرة االوكرانية 
التي ضمتها روسيا في 2014 وحيث تصاعد التوتر 

منذ األحد.
وقال الكولونيل فاديم اس���تافييف المتحدث باسم 
المنطقة العس���كرية الروس���ية الجنوبية كما نقلت 
عنه وكالة انترفاكس "في المستقبل القريب، سيتم 
نص���ب نظام الدفاع الجوي في موق���ع قتالي لحماية 

المجال الجوي لالتحاد الروسي".
وبحس���ب وكالة ريا نوفوس���تي فإنه سينصب قبل 
نهاية الس���نة، لينضم إلى األنظمة الثالثة إس400- 

الموضوعة قيد الخدمة أساسًا في القرم.

واألحد الماضي وقع حادث بين خفر السواحل الروسي 
وثالث س���فن تابعة للبحرية االوكرانية حاولت دخول 
بح���ر آزوف عبر مضي���ق كيرتش الخاضع لس���يطرة 
روس���يا، ما أدى إلى احتجاز السفن الثالث قبالة القرم 
مع أفراد الطواقم البالغ عددهم 24 بحارًا بينهم ثالثة 

جرحى.
وتعتب���ر تل���ك الحادث���ة أول مواجهة مس���لحة بين 
أوكرانيا وروس���يا منذ ضم شبه جزيرة القرم في آذار/

مارس 2014.
ونظ���ام إس400- البالغ م���داه نظري���ا 400 كلم هو 
األحدث بين أنظمة الدفاع الجوي واألنظمة المضادة 
للصواريخ، الروسية ويعدر فخر صناعتها العسكرية. 
وتم بيعه إلى الهند وتركيا ما أثار غضب حلفاء أنقرة 

داخل حلف شمال االطلسي ال سيما واشنطن.

االستقالل/ وكاالت:
قال مصدر دبلوماس���ي ف���ي مجلس 
األم���ن الدول���ي أم���س األربع���اء، إن 
الوالي���ات المتح���دة تؤخ���ر اعتم���اد 
المجلس مش���روع قرار بريطاني بشأن 

األوضاع اإلنسانية في اليمن.
وأض���اف المص���در أن خب���راء البعثة 
األميركية لدى األمم المتحدة يحاولون 
إحباط إمكاني���ة التصويت على القرار 

في هذه المرحلة.
وكان���ت بريطانيا قد وزعت مش���روع 
القرار قبل أكثر من أسبوع على أعضاء 

مجلس األمن الدولي.
إل���ى دعم  ويه���دف مش���روع القرار 

خمسة مطالب تقدم بها وكيل األمين 
العام للشؤون اإلنسانية مارك لوكوك 

الحتواء خطر المجاعة في اليمن.
كم���ا يدعو المش���روع األط���راف إلى 
وقف األعم���ال العدائية في محافظة 
الحدي���دة والمناط���ق ذات الكثاف���ة 

السكانية.
الس���يناتور  من جه���ة أخرى، ج���دد 
األميرك���ي بيرن���ي س���اندرز انتقاده 
للحرب في اليمن "بقيادة الس���عودية 
ودعم أميركي"، وق���ال في تغريدة له 
على حسابه في تويتر إن التدخل في 

اليمن أدى لمقتل آالف المدنيين.
وأشار ساندرز إلى أن أكثر من 85 ألف 

طف���ل ماتوا جوعا، وأض���اف أن الكيل 
قد طف���ح، ويجب أن يوق���ف مجلس 
الشيوخ الدعم األميركي لهذه الحرب.

في السياق ذاته، قال االتحاد األوروبي 
إن الوقت قد حان إلنه���اء الحرب في 
اليمن بعد ثالث س���نوات من األعمال 
العدائية التي دمرت البلد وتس���ببت 

في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.
واعتب���ر االتح���اد األوروبي ف���ي بيان 
أن الدع���وات األخي���رة لوق���ف إطالق 
النار وتكثيف الجهود الدبلوماس���ية 
لضبط  األط���راف  اس���تعداد  وكذلك 
النف���س يمكن أن تس���اعد على فتح 

آفاق جديدة للتسوية.

االستقالل/ وكاالت:
اعتبر الرئيس األمريكي دونالد ترمب أن انخفاض أهمية نفط الشرق األوسط بالنسبة لبالده 
قد يدفعها لالنس���حاب من المنطقة، مش���يًرا إلى أنه رغم ذلك هناك سبب آخر يحملها على 

البقاء هناك.
وقال ترمب في مقابلة له مع صحيفة "واش���نطن بوست" ُنشرت أمس: "هل سنبقى في تلك 
المنطقة؟، هناك س���بب واحد للبقاء هو إسرائيل )..( النفط كسبب )البقاء( تتضاءل أهميته، 

ألن إنتاجنا منه في الوقت الحالي أكبر من أي وقت مضى".
وأضاف: "هذا يعني أننا، قد نصل فجأة إلى نقطة لن نحتاج فيها إلى البقاء هناك"، فالشرق 

األوسط "جزء خطير وعنيف من العالم".
واستدرك ترمب: "لكن السعودية تملك نفوًذا غير عادي في االقتصاد واألمن واالستقرار في 
الش���رق األوسط.. واستمرار العالقات بين البلدين مهم جًدا الستمرار هذا االستقرار في ذلك 

الجزء الخطير من العالم" حسب قوله.
وتعد الواليات المتحدة األمريكية الداعم الرئيس ل� "إس���رائيل" وتقدم لها مساعدات مالية 

وعسكرية منذ تأسيسها على األراضي المحتلة عام 1948.

االستقالل/ وكاالت:
أحيت جامع���ة الدول العربية، الي���وم األربعاء، 
الش���عب  م���ع  للتضام���ن  العالم���ي  الي���وم 
الفلس���طيني، وذل���ك تأكي���دا عل���ى مركزية 
القضية الفلس���طينية وعلى الدعم والتضامن 
الكام���ل مع الش���عب الفلس���طيني في نضاله 
المش���روع من أجل الحرية واالستقالل، وإقامة 
دولته الفلس���طينية ذات السيادة وعاصمتها 

القدس الشريف.
وق���ال األمين العام للجامع���ة العربية أحمد أبو 
الغي���ط في كلمت���ه التي ألقاها في الجلس���ة 
االفتتاحي���ة، إن هذا الي���وم نتذكر فيه حقوق 

الش���عب الفلس���طيني غير القابل���ة للتصرف 
وحقوقه الطبيعية في ممارسة تقرير المصير، 
وإقامة دولته المس���تقلة وعاصمتها "القدس 

الشرقية".
واضاف، أن ذكرى التضامن العالمي مع الشعب 
الفلس���طيني تمر علينا هذا الع���ام، في وقت 
تتعرض فيه القضية الفلسطينية لتهديدات 
غي���ر مس���بوقة إذ م���ا زال���ت اإلدارة األمريكية 
ُتص���ر على اتخاذ جملة م���ن المواقف المنحازة 
والقرارات الُمجحفة التي توشك أن تقضي على 
أي فرص���ة لتطبيق حل الدولتين دون أن تطرح 

بديال مقبوال أو معقوال.

الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني

روسيا ستنشر صواريخ »أس400« في القرم

ترمب: سبب بقاء قواتنا في
 الشرق األوسط حماية »إسرائيل«

واشنطن تعرقل قرارا دوليا بشأن المجاعة في اليمن
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االستقالل/ وكاالت:
دش���نت 15 جمعية أهلية ف���ي البحرين 
“المبادرة الوطني���ة البحرينية لمناهضة 
التطبيع مع العدو الصهيوني” وأصدرت 
بيان���ًا في حف���ل نظم األربع���اء بجمعية 

مناهضة التطبيع.
وج���اء في البي���ان »تن���ادت مجموعة من 
مؤسس���ات المجتمع المدن���ي البحريني 
للوقوف على هذه األخب���ار المقلقة التي 
تعد األخطر من نوعها على حقوق الشعب 
الفلس���طيني وقضاي���اه العادل���ة كحق 
العودة والتحرير وذلك تمهيدًا لتصفية 
القضي���ة الفلس���طينية لتمري���ر صفقة 
القرن، ومن هنا قررت مؤسسات المجتمع 
المدن���ي المجتمع���ة على اإلع���الن عن” 
المب���ادرة الوطنية البحريني���ة لمناهضة 

التطبيع مع العدو الصهيوني”.
الخط���وات  ه���ذه  أن  المب���ادرة  ورأت 
التطبيعية تأتي تتويجًا للسياسات التي 
الماضية  الس���نوات  امتداد  اتخذت على 
من قبل العديد األنظم���ة العربية، حيث 
عمدت ارضاًء لإلمالءات الغربية الى تغيير 
الخطاب في مواجهة الكيان اإلس���رائيلي 
وحرف بوصلة الصراع في اتجاهات اخرى 
فحول���ت اهتمام جزء من أبن���اء األمة عن 

القضية المركزية. 
وش���ددت على أن القضية الفلس���طينية 

هي قضي���ة األمة العربية م���ن محيطها 
إلى خليجها ومس���ؤولية عودة فلسطين 
ألهله���ا والحفاظ على القدس الش���ريف 
من عبث الغزاة الصهاينة تقع على عاتق 
الش���عب الفلس���طيني واألمتين العربية 

واإلسالمية.
وأكدت على حق الش���عب الفلس���طيني 
ف���ي اس���تعادة أرضه وتأس���يس دولته 
المس���تقلة وعاصمتها الق���دس و اعتبار 

ليتحول إلى »اسرائيل«، وبداًل من عصابات 
الصهاينة الى جيش الدفاع االسرائيلي، 
باإلضافة الى اللقاءات الس���رية والعلنية 
مع مجرمي الكيان من قبل مس���ؤولين في 

األنظمة العربية.
كم���ا ج���اء “نح���ن الموقعون عل���ى هذا 
البيان وانطالقًا من إيماننا بحق الش���عب 
الفلس���طيني بالعودة إلى وطنه السليب 
وذلك تنفيذًا لقرارات األمم المتحدة التي 

الكيان اإلسرائيلي المعتدي كيانًا غاصبًا 
وقائم���ًا على أس���اس الع���دوان واحتالل 
األراضي العربية وح���ق مقاومته مكفول 

لجميع أحرار العالم.
واعتبرت أن إقدام هذه األنظمة على إلغاء 
مكات���ب مقاطعة البضائع اإلس���رائيلية 
في دولها، والس���ماح لجه���ات بالترويج 
المحتلة، كما  لألراضي  لزيارات تطبيعية 
غيرت المصطلحات تجاه الكيان الغاصب 

اعتبرت الكيان الصهيون���ي القائم على 
عقيدة عنصرية كيان���ًا محتاًل، وهو قائم 
قس���رًا على قتل وتهجير ونهب أصحاب 
األرض؛ فإنن���ا نعب���ر عن عظيم ش���جبنا 
واستنكارنا للصمت الرسمي الغير المبرر 

اتجاه المبادرات التطبيعية األخيرة«.
وتابع���وا »كما نؤكد وقوفنا التام مع كافة 
الخطوات الشعبية الرافضة لهذا التطبيع 
التي تبنتها مؤسسات المجتمع المدني 
في وجه المبادرات التطبيعية مع الكيان 
الصهيون���ي الغاصب وحلفائه لما يمثله 
ه���ذا التقارب من إعالن ع���ن التخلي عن 

أصحاب األرض«.
للزيارة  الراف���ض  »موقفنا  عل���ى  وجددوا 
الفترة  لوف���د صهيوني خ���الل  المزمعة 
المقبل���ة، ونعلن بأننا بص���دد اإلعالن عن 
المجتمع  نداء موج���ه لكافة مؤسس���ات 
المدني البحريني���ة وذلك لتأكيد الرفض 
الش���عبي للتطبيع مع العدو الصهيوني 

المجرم«.
البحريني  الش���عب  أبناء  الموقعون  ودعا 
القاط���ع لجميع  للتعبي���ر عن رفضه���م 
مح���اوالت التطبي���ع وااللت���زام وبالوحدة 
الوطنية، وتقديم الدعم المادي والمعنوي 
للشعب الفلسطيني الذي يشكل طليعة 
األمة ف���ي مواجهة الكيان اإلس���رائيلي 

وقوى االحتالل الداعمة له.

البحرين: اإلعالن عن مبادرة وطنية لمناهضة التطبيع مع الكيان

االستقالل/ وكاالت:
أعلن مس���ؤول في الجيش الروسي األربعاء، أن نظامًا 
جديدًا لصواري���خ أرض-جو أس400- سينش���ر "في 
المستقبل القريب" في القرم، شبه الجزيرة االوكرانية 
التي ضمتها روسيا في 2014 وحيث تصاعد التوتر 

منذ األحد.
وقال الكولونيل فاديم اس���تافييف المتحدث باسم 
المنطقة العس���كرية الروس���ية الجنوبية كما نقلت 
عنه وكالة انترفاكس "في المستقبل القريب، سيتم 
نص���ب نظام الدفاع الجوي في موق���ع قتالي لحماية 

المجال الجوي لالتحاد الروسي".
وبحس���ب وكالة ريا نوفوس���تي فإنه سينصب قبل 
نهاية الس���نة، لينضم إلى األنظمة الثالثة إس400- 

الموضوعة قيد الخدمة أساسًا في القرم.

واألحد الماضي وقع حادث بين خفر السواحل الروسي 
وثالث س���فن تابعة للبحرية االوكرانية حاولت دخول 
بح���ر آزوف عبر مضي���ق كيرتش الخاضع لس���يطرة 
روس���يا، ما أدى إلى احتجاز السفن الثالث قبالة القرم 
مع أفراد الطواقم البالغ عددهم 24 بحارًا بينهم ثالثة 

جرحى.
وتعتب���ر تل���ك الحادث���ة أول مواجهة مس���لحة بين 
أوكرانيا وروس���يا منذ ضم شبه جزيرة القرم في آذار/

مارس 2014.
ونظ���ام إس400- البالغ م���داه نظري���ا 400 كلم هو 
األحدث بين أنظمة الدفاع الجوي واألنظمة المضادة 
للصواريخ، الروسية ويعدر فخر صناعتها العسكرية. 
وتم بيعه إلى الهند وتركيا ما أثار غضب حلفاء أنقرة 

داخل حلف شمال االطلسي ال سيما واشنطن.

االستقالل/ وكاالت:
قال مصدر دبلوماس���ي ف���ي مجلس 
األم���ن الدول���ي أم���س األربع���اء، إن 
الوالي���ات المتح���دة تؤخ���ر اعتم���اد 
المجلس مش���روع قرار بريطاني بشأن 

األوضاع اإلنسانية في اليمن.
وأض���اف المص���در أن خب���راء البعثة 
األميركية لدى األمم المتحدة يحاولون 
إحباط إمكاني���ة التصويت على القرار 

في هذه المرحلة.
وكان���ت بريطانيا قد وزعت مش���روع 
القرار قبل أكثر من أسبوع على أعضاء 

مجلس األمن الدولي.
إل���ى دعم  ويه���دف مش���روع القرار 

خمسة مطالب تقدم بها وكيل األمين 
العام للشؤون اإلنسانية مارك لوكوك 

الحتواء خطر المجاعة في اليمن.
كم���ا يدعو المش���روع األط���راف إلى 
وقف األعم���ال العدائية في محافظة 
الحدي���دة والمناط���ق ذات الكثاف���ة 

السكانية.
الس���يناتور  من جه���ة أخرى، ج���دد 
األميرك���ي بيرن���ي س���اندرز انتقاده 
للحرب في اليمن "بقيادة الس���عودية 
ودعم أميركي"، وق���ال في تغريدة له 
على حسابه في تويتر إن التدخل في 

اليمن أدى لمقتل آالف المدنيين.
وأشار ساندرز إلى أن أكثر من 85 ألف 

طف���ل ماتوا جوعا، وأض���اف أن الكيل 
قد طف���ح، ويجب أن يوق���ف مجلس 
الشيوخ الدعم األميركي لهذه الحرب.

في السياق ذاته، قال االتحاد األوروبي 
إن الوقت قد حان إلنه���اء الحرب في 
اليمن بعد ثالث س���نوات من األعمال 
العدائية التي دمرت البلد وتس���ببت 

في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.
واعتب���ر االتح���اد األوروبي ف���ي بيان 
أن الدع���وات األخي���رة لوق���ف إطالق 
النار وتكثيف الجهود الدبلوماس���ية 
لضبط  األط���راف  اس���تعداد  وكذلك 
النف���س يمكن أن تس���اعد على فتح 

آفاق جديدة للتسوية.

االستقالل/ وكاالت:
اعتبر الرئيس األمريكي دونالد ترمب أن انخفاض أهمية نفط الشرق األوسط بالنسبة لبالده 
قد يدفعها لالنس���حاب من المنطقة، مش���يًرا إلى أنه رغم ذلك هناك سبب آخر يحملها على 

البقاء هناك.
وقال ترمب في مقابلة له مع صحيفة "واش���نطن بوست" ُنشرت أمس: "هل سنبقى في تلك 
المنطقة؟، هناك س���بب واحد للبقاء هو إسرائيل )..( النفط كسبب )البقاء( تتضاءل أهميته، 

ألن إنتاجنا منه في الوقت الحالي أكبر من أي وقت مضى".
وأضاف: "هذا يعني أننا، قد نصل فجأة إلى نقطة لن نحتاج فيها إلى البقاء هناك"، فالشرق 

األوسط "جزء خطير وعنيف من العالم".
واستدرك ترمب: "لكن السعودية تملك نفوًذا غير عادي في االقتصاد واألمن واالستقرار في 
الش���رق األوسط.. واستمرار العالقات بين البلدين مهم جًدا الستمرار هذا االستقرار في ذلك 

الجزء الخطير من العالم" حسب قوله.
وتعد الواليات المتحدة األمريكية الداعم الرئيس ل� "إس���رائيل" وتقدم لها مساعدات مالية 

وعسكرية منذ تأسيسها على األراضي المحتلة عام 1948.

االستقالل/ وكاالت:
أحيت جامع���ة الدول العربية، الي���وم األربعاء، 
الش���عب  م���ع  للتضام���ن  العالم���ي  الي���وم 
الفلس���طيني، وذل���ك تأكي���دا عل���ى مركزية 
القضية الفلس���طينية وعلى الدعم والتضامن 
الكام���ل مع الش���عب الفلس���طيني في نضاله 
المش���روع من أجل الحرية واالستقالل، وإقامة 
دولته الفلس���طينية ذات السيادة وعاصمتها 

القدس الشريف.
وق���ال األمين العام للجامع���ة العربية أحمد أبو 
الغي���ط في كلمت���ه التي ألقاها في الجلس���ة 
االفتتاحي���ة، إن هذا الي���وم نتذكر فيه حقوق 

الش���عب الفلس���طيني غير القابل���ة للتصرف 
وحقوقه الطبيعية في ممارسة تقرير المصير، 
وإقامة دولته المس���تقلة وعاصمتها "القدس 

الشرقية".
واضاف، أن ذكرى التضامن العالمي مع الشعب 
الفلس���طيني تمر علينا هذا الع���ام، في وقت 
تتعرض فيه القضية الفلسطينية لتهديدات 
غي���ر مس���بوقة إذ م���ا زال���ت اإلدارة األمريكية 
ُتص���ر على اتخاذ جملة م���ن المواقف المنحازة 
والقرارات الُمجحفة التي توشك أن تقضي على 
أي فرص���ة لتطبيق حل الدولتين دون أن تطرح 

بديال مقبوال أو معقوال.

الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني

روسيا ستنشر صواريخ »أس400« في القرم

ترمب: سبب بقاء قواتنا في
 الشرق األوسط حماية »إسرائيل«

واشنطن تعرقل قرارا دوليا بشأن المجاعة في اليمن



الخميس 21 ربيع األول 1440 هــ 29 نوفمبر 2018 م

االستقالل/ مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية:
منذ اس���تقالة ليبرم���ان م���ن الحكومة على 
خلفية التصعيد األخير، وبس���بب ما وصفه ب� 
"إذعان الحكومة لإلرهاب"؛ وحكومة االحتالل 
والمشهد اإلس���رائيلي كله يعيش حالة من 
التعقيد والشحن والكثير من عدم الوضوح، 
والس���ؤال األب���رز هو "إلى أين س���يذهب بنا 
نتنياهو؟ إل���ى انتخابات تناس���ب مصالحه 
أم إلى تس���وية مع القط���اع؟ أم إلى تصعيد 
أمني؟ وعلى أي���ة جبهة يمكن أن يكون هذا 
التصعيد؟ أم إلى اختراقات إقليمية جديدة؟ 
أم إل���ى أكثر من توجٍه من ه���ذه التوجهات 
سوية، فبعضها قد يكمل اآلخر وال يتناقض 

معه؟".
الكثير من الضباب يخفي الحراك الحقيقي، 
حي���ث يتداخل األمني م���ع الحزبي الداخلي، 
أج���واء انتخابي���ة من جه���ة، وتوت���ر أمني 
يتزايد من جه���ة ثانية، وتوصيات في ملف 
التحقيقات من جهة ثالثة، وتطورات كبيرة 
على س���احة "إس���رائيل" اإلقليمية والدولية 
من جه���ة رابعة، ومش���اريع قوانين مجدولة 
زمنًيا، تكاد تعص���ف بما تبقى من االئتالف 
من جهة خامسة، مثل "قانون ساعر" وقانون 

التجنيد.
لكن من بين كل ذلك، تبقى األولوية للصراع 

عل���ى جبهة القطاع، فهو الص���راع والقضية 
األكثر تفجًرا وحساس���ية، وم���ا زالت حكومة 
نتنياهو لم تحس���م موقفها من���ه تماًما، أو 
بش���كل أكثر دقة لم تصل إلى اتفاق نهائي 
ينظم العالقة مع القطاع وينهي حالة التوتر، 
فبرغم كل ما قيل من تفاهمات توصل إليها 
الوسطاء؛ عملًيا ال زالت األمور على حالها، فال 
زالت قابلة لالنفج���ار كما يقول ميالدينوف، 
كما ال زالت أيًضا قابلة لالحتواء عبر تسويات 
مؤقتة تخفف من التوتر وتفتح المجال أمام 

تزايد فرص االنفراج.
ضبابي���ة المش���هد وارتباط���ه بالكثير من 
الداخلي والخارجي، واستناًدا  التوتر  عوامل 
إلى حالة عدم الرضى الشعبوية اإلسرائيلية 
ع���ن نتائج جول���ة التصعي���د األخيرة على 
وخطاب  والسياس���ي،  الش���عبي  المستوى 
نتنياهو في مقر وزارة الدفاع أثناء تس���لمه 
لمهام منص���ب وزير األمن خلًف���ا لليبرمان، 
وم���ا حمله من تحذير وتهدي���د ووعيد؛ كل 
ذلك خل���ق حالة من الش���عور بالحذر وعدم 
االرتياح، س���واء لدى الفلسطينيين أو لدى 
اإلس���رائيليين، وفي ظل غياب المعلومات 
يظل التحوط بالكثي���ر من الحذر هو الخيار 
األصوب دائًم���ا. ُيضاف لذلك نش���ر أخبار 
تزيد من موجب���ات الحذر، لها عالقة برئيس 

هيئة األركان غادي ايزنكوت الذي تشارف 
واليته عل���ى االنتهاء، وكان س���يخلفه في 
المنصب -كما ه���و مقرر في األول من يناير 
المقبل- الجنرال أفيف كوخافي، حيث طلب 
تمديد واليته ألسبوعين، وألغى زيارة هامة 
إل���ى ألمانيا كان مخطًطا لها مس���بًقا، وكان 
س���يلتقي خاللها بقيادة المنظومة األمنية 
األلمانية، مكتب ايزنكوت برر إلغاء الزيارة أو 
تأجيلها بازدحام جدول أعماله، وبرر تمديد 
واليت���ه ألس���بوعين بمتطلب���ات وإجراءات 
التسليم واالستالم لرئيس األركان الجديد، 
وهي أس���باب ومب���ررات قد تب���دو منطقية 
تماًم���ا، حي���ث انه ربم���ا بس���بب التصعيد 
األخير واس���تقالة ليبرم���ان وتأخر الحكومة 
في المصادقة عل���ى تعيين رئيس األركان 
الجديد، قد حدث تأخير زمني ألزم ايزنكوت 
بإلغاء زيارته وطلب تمديد واليته، لكن األمر 
في حالتنا، وفي ظل ه���ذه الحالة الضبابية 
والكثي���ر م���ن الهواجس والش���ك والريبة؛ 
يصبح س���بًبا آخ���ر لمزيد من الش���ك بنوايا 
االحت���الل، وهي نوايا ليس���ت بالضرورة أن 
تس���تهدف جبهة القطاع، ال سيما في ظل 
الحديث المعلن عن أولويات جبهة الشمال.

عامل آخر يمكن إضافته والبّد من أخذه بعين 
االعتبار، له عالقة بالقوة الخاصة اإلسرائيلية 

التي عملت في القطاع، والس���ؤال: هل خرج 
جميع أف���راد هذه القوة أم أن بعضهم ال زال 
عالًقا في القطاع؟، هذا مجرد تساؤل من باب 
التحوط للمحتم���ل نظرًيا، رغ���م أننا نعتقد 
بأن وزير األمن ليبرمان ما كان ربما س���يقدم 
اس���تقالته في حال أن بعض أف���راد القوة - 
الت���ي ُيفترض أنه كان واح���ًدا مّمن صادقوا 

على مهمتها - ال زال عالقا في القطاع. 
ش���ركاء نتنياهو الرئيس���يون في االئتالف، 
كل م���ن بينيت وكحل���ون اللذْين اضطرهما 
نتنياه���و للبقاء في االئت���الف رغم أنفهما، 
ورغ���م معرفتهما بأن نتنياه���و - الذي تذرع 
بالمس���ؤوليات األمنية الكبي���رة والتحديات 
الهام���ة لإلبقاء على ائتالف���ه - أراد التالعب 
بهم���ا لخدم���ة أجندت���ه الحزبي���ة ولخدمة 
توقي���ت انتخابي مالئم له، يدركون تماًما أن 
االنتخابات أمر ال مفر منه، فإن لم تحدث في 
م���ارس القادم فإن موعده���ا المحتمل اآلخر 
هو ف���ي نهاية ماي���و القادم، وه���و الموعد 
األكث���ر مناس���بة لنتنياهو بحس���ب الكثير 
م���ن المراقبي���ن، لكنهم مضط���رون لمجاراة 
لعبة نتنياهو خوًفا من تحمل مس���ؤولية أن 
يحملهم نتنياهو مس���ؤولية إسقاط حكومة 

اليمين. 
وم���ع ذلك، يع���رف نتنياهو وش���ركاؤه في 

االئت���الف أن ثمة متغيرات ال يمكن التحكم 
بها بش���كل كامل، ال سيما في ظل حكومة ال 
تث���ق بقدرتها على تمري���ر أي من القوانين 
وال تثق بقدرتها على الصمود أمام مش���اريع 
حج���ب الثقة عنه���ا، وأولها مش���روع قانون 
الخدمة في قوى األمن، الذي طالبت الحكومة 
م���ن محكمة العدل العلي���ا أن تؤجل الموعد 
النهائي لس���ن قانونه ألربعة أشهر الحقة، 
رغ���م ان ذات المحكمة اس���تجابت أكثر من 
مرة لطلبات الحكومة بتأجيل س���ن القانون. 
ويأمل نتنياه���و من التأجي���ل الوصول إلى 
إجازة الكنيست في الربيع، لكن ثمة احتمال 
أال تس���تجيب المحكمة لطلب الحكومة أو ان 
تمن���ح الحكومة فترة تأجيل قصيرة من عدة 

أسابيع.
بكليته  اإلس���رائيلي  المش���هد  الخالص���ة: 
يعاني من حالة من السيولة العالية، ومنفتح 
عل���ى احتماالت كثيرة م���ن انتخابات مبكرة 
واختراقات كبي���رة على الس���احة اإلقليمية 
وتصعي���د أمني أو تقدم مس���ار التس���وية 
الميدانية على جبهة القطاع والتصعيد في 
س���احة الضفة، والتصعيد في ساحة الضفة 
يظل احتماال قائمًا دومًا نظرًا لشعبيته وقلة 
كلفت���ه والرتباطه بالمصال���ح األيديولوجية 

لليمين الصهيوني الحاكم.

ضبابية المشهد اإلسرائيلي وموجبات الحذر

القدس المحتلة/ االستقالل:
التقى رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي 
ووزي���ر الجيش بنيامي���ن نتنياهو أمس 
األربعاء، مع رئيس األركان األسبق بيني 
غانتس في مكتبه بالقدس وذلك ضمن 
سلس���لة مش���اورات يجريها م���ع قادة 
الجيش الس���ابقين من���ذ توليه لحقيبة 

وزارة الجيش.
وذك���رت القن���اة الثاني���ة العبري���ة أن 
الجيش  بوزيري  التقى مؤخ���ًرا  نتنياهو 
آرنز، وعمير بيرتس.  السابقين موش���ي 
في حين سيلتقي قريًبا مع رئيس أركان 
الجيش األسبق غابي أشكنازي، ومع وزير 

الجيش األسبق شاؤول موفاز.
اللق���اءات  أن  الصحيف���ة  وبين���ت 
ته���دف للوصول إلى تصور عس���كري 
اس���تراتيجي حول وجهة "إس���رائيل" 
حيث  الراهنة  والتحديات  المستقبلية 
يس���عى نتنياهو للحصول على تجارب 

قادة الجيش السابقين.
يش���ار إلى أن نتنياه���و احتفظ بوزارة 
الجيش لنفسه عقب استقالة أفيغدور 
ليبرم���ان قب���ل أس���ابيع قليل���ة عل���ى 
المقاومة  خلفية التصعيد األخي���ر مع 
الفلس���طينية في قطاع غزة والموافقة 

على وقف إطالق النار معها.

القدس المحتلة/ االستقالل:
بدأ جيش االحتالل اإلس���رائيلي، هذا األس���بوع، بتفعيل ما 
يسمى موقع القيادة العليا في مقر وزارة األمن في "تل أبيب"، 
والذي استمر بناؤه عشر سنوات، وسيتم افتتاحه رسميا بعد 

أسابيع معدودة، وسيطلق عليه اسم "قلعة صهيون".
ووصفت صحيف���ة "يس���رائيل هيوم"، االربع���اء، موقع 
القيادة هذا بأنه "حديث"، وقالت إن رئيس أركان الجيش 
اإلسرائيلي س���يدير منه الحروب والعمليات العسكرية 
الهام���ة والعمليات التي تبقى س���رية غالبا، إال في حال 
تشوشها وفش���لها، مثلما حدث في العملية العسكرية 
الخاصة في خانيونس مؤخرا، بعد أن اكتش���فها مقاتلو 

كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس.

واضافت الصحيفة أن "الجيش سيدير عملياته من موقع 
القيادة هذا في ح���االت الطوارئ والح���االت االعتيادية 
أيضا، بواس���طة أجهزة تحكم ومراقب���ة متقدمة للغاية، 
و’قلعة صهيون’ هي موقع قي���ادة عصري، جديد، قادر 
عل���ى الصمود وتكنولوجي للغاي���ة، يالئم خطة تفعيل 

هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي".
وتابعت الصحيف���ة أن "موقع القيادة س���يمّكن تحكما 
بكافة عملي���ات الجيش في الجبه���ات المختلفة ويوفر 
استجابة كاملة لتفعيل الخطوات العمالنية في الجيش. 
وفي الفترات االعتيادية، س���يجلس ف���ي موقع القيادة 
ضباط شعبة العمليات باألساس، وخاصة لواء العمليات 

في الجيش اإلسرائيلي".  

القدس المحتلة/ االستقالل:
دّل���ت معطيات جدي���دة عل���ى ارتفاع ح���االت االنتح���ار في 
»إسرائيل«، في العام 2016، وهو العام األخير الذي تتوفر فيه 
معطيات كاملة.  وقالت وزارة الصحة اإلس���رائيلية، إنه في هذا 
العام، أقدم 390 ش���خصا على االنتحار، بينهم 321 رجال و69 
امرأة.  وكان قد أقدم على االنتحار 342 شخصا في العام 2015. 
ويعني ذلك أن نسبة االنتحار ارتفعت من 5.6 حالة انتحار لكل 
100 ألف إنسان إلى 6.2 حالة.  ومعظم هذه الحاالت كانت بين 

الفئات العمرية 25 – 64 عاما.
من جهة أخرى، وخالفا التجاه انخفاض حاالت االنتحار، فإن عدد 
مح���اوالت االنتحار يرتفع باطراد، حيث ُس���جلت 6527 محاولة 
انتح���ار في العام 2016، ووصل منفذوها إلى أقس���ام الطوارئ 

في المستش���فيات، مقابل 6409 في العام 2015. وارتفع هذا 
الع���دد في العام الماض���ي إلى 6731 محاول���ة انتحار. وبّينت 
معطيات مجلس سالمة الطفل أنه في العام 2017 تم تسجيل 
861 محاولة انتحار بين أوالد وفتية دون سن 17 عاما، وبينهم 

292 ولدا دون سن 14 عاما.
ونقلت صحيفة »هآرت���س« في عددها الصادر أمس، عن 
خبراء قولهم إن »إس���رائيل« ال تفعل ما فيه الكفاية في 

هذا المجال. 
ولفت الطبيب النفسي، البروفيسور حغاي حرمش، إلى أن »عدد 
الموت���ى جراء االنتحار أعلى من عدد الموتى في حوادث الطرق. 
لكن من أجل معالجة ذوي األفكار االنتحارية يخصصون أربعة 

ماليين شيكل وللحوادث 400 مليون شيكل«.  

»قلعة صهيون«: موقع قيادة جديد 
إلدارة عمليات جيش االحتالل

ارتفاع حاالت االنتحار في 
»إسرائيل« في العام 2016

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس األربعاء، عن تأسيس لواء جديد باسم 

"باران" سيعمل عند الحدود المصرية.
وذك���رت القناة 14 العبرية بأن حفل تأس���يس الل���واء الجديد عقد بحضور 
ما يس���مى قائد المنطقة الجنوبية بالجيش هرتس���ي هاليفي. موضحة أن 
تشكيل "باران" سيكون مسؤوال عن القطاع الغربي ل� "إسرائيل" عند الحدود 

مع مصر.
ولفتت القناة إلى أن اللواء سيعمل بداًل من لواء "ساغي" الذي عمل عند حدود 

مصر، وسيضم كتيبتين لحماية الحدود وهما "الفهد" و"كركال".
بدورها أشارت صحيفة "معاريف" إلى أن مقر اللواء الجديد سينتقل من جبل 

"ساغي" بالنقب إلى منطقة "كيتزيوت".
ونقلت الصحيفة عن مصدر عس���كري رفيع المستوى قوله: "إن تغيير موقع 
مقر اللواء سيس���مح بحماية أفضل لمنطقة نيتزان���ا حيث توجد المزيد من 

المستوطنات اإلسرائيلية".

االحتالل يؤسس لواء »باران« 
لحماية الحدود مع مصر

نتنياهو يبحث مع قادة جيشه
 السابقين التحديات التي تواجه الكيان
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االستقالل/ وكاالت:
يعتبر استهالك الفحم الحجري من أخطر أسباب التلوث البيئي 
واالحتب���اس الحراري ل���أرض، إال أن الكثير م���ن دول العالم ال 

تستطيع االستغناء عنه، فما السبب وراء ذلك؟
على الرغم من الدور اله���ام الذي لعبه الفحم في نهضة الثورة 
الصناعي���ة في العالم، إال أنه أيضا دفع الكرة األرضية إلى حافة 

كارثة بيئية هي االحتباس الحراري.
وفي ضوء ما س���بق، أص���درت لجن���ة األمم المتح���دة الخاصة 
باالحتباس الح���راري والتغير البيئي، تحذيرا حديثا يحض على 
ضرورة إجراء تحوالت هامة وعاجلة في بنية االقتصاد العالمي، 
وفي مقدمته���ا االس���تغناء الكامل عن اس���تخدام الفحم في 

الصناعة.
لكن وعلى الرغم من معرفة الحكومات بالتبعات الكارثية للفحم، 
إال أن اس���تهالكه ال يتناقص مع السنين، بل يزداد وينتشر في 

كثير من الدول.
وتكمن أسباب إدمان العالم على الفحم في تكاليف استخراجه 

الرخيصة وانتش���اره في غالبية دول العالم، المتقدمة والنامية 
منه���ا. كما يعد الفحم مصدرا س���ريعا وناجع���ا لتوليد الطاقة 
الكهربائية الالزمة لتش���غيل المصانع الضخمة، بغية تكثيف 

اإلنتاج الصناعي.
وبناء على ما سبق، تستغل الش���ركات العالمية نفوذها الكبير 
داخل حكومات الدول، الس���تخدام المزيد م���ن الفحم الحجري، 
بهدف مد األس���واق وزيادة س���رعة اإلنتاج والنمو المالي، األمر 
الذي يجعل البنوك هي أيضا مهتمة باس���تهالك غير منقطع 

للفحم الحجري.
وعالوة على ذلك، يعد الفحم طوق نجاة للسياسيين في توفير 
طاقة كهربائية رخيصة وغير منقطعة للمواطنين وللش���ركات 
الكبرى، ما يعزز شعبيتهم وقوتهم السياسية في أروقة الحكم.

وأخي���را، ال تثق بع���ض الحكومات بمصادر الطاق���ة المتجددة، 
فالطاقة الشمسية تحتاج لش���مس مشعة دائما، وطاقة الرياح 
تحتاج لهبوب الرياح بشكل شبه مستمر، في حين يعمل الفحم 

في جميع الظروف المناخية.

االستقالل/ وكاالت:
قدم مجموعة من األطباء المختصين باألطفال نصيحة، 
ع���ززوا من خاللها مس���اوئ الضرب والعق���اب البدني 
بمختلف أنواعه لأطفال؛ بسبب احتمال حدوث أضرار 

على المدى الطويل.
وفي تقرير نش���ر أمس، تق���ول األكاديمية األمريكية 
لطب األطفال إن األضرار يمكن أن تش���مل العدوانية، 
وتغييرات ف���ي الدماغ، وتعاطيا للمخدرات، وس���لوكا 

انتحاريا لدى األطفال في مرحلة البلوغ.
في السابق، كانت األكاديمية األمريكية لطب األطفال 
تقول إنه يجب "تشجيع" اآلباء على عدم انتهاج منهج 
الضرب. لكن هذه األيام تقول األكاديمية إن على اآلباء 
أالاّ يصرخوا أو يضربوا أو يصفعوا أو يهددوا أو يهينوا 
أطفاله���م، وبدال من ذل���ك عليهم أن يجدوا أش���كاال 

"صحية " أخرى لمسألة االنضباط وتعديل السلوك.

ويشير مجموعة األطباء إلى أن الضرب -خاصة لأطفال 
الصغار- يتنافى مع األبوة واألمومة.

وف���ي حين أنه ال يزال بعض اآلب���اء يعتقد أن الضرب 
يمكن أن يؤدي إلى تحس���ين في السلوك على األقل 
في مدة قصيرة، إال أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن 
الضرب لي���س أكثر فعالية من العقوبات غير المادية، 
بم���ا فيه���ا الوقت المس���تقطع، ووضع ح���دود ثابتة، 

وإحداث أمور غير مرغوبة لأطفال.
كم���ا يقت���رح األطباء وض���ع ألعاب مفضل���ة لأطفال، 
وتقليل وقت الشاش���ة لهم، ويقولون إنه "على الرغم 
من أن العديد من األطفال الذين تعرضوا للضرب أثناء 
طفولته���م أصبحوا بالغين وس���عداء وأصح���اء، إال أن 
األدلة الحالية تشير إلى أن الضرب ليس ضروريا، وقد 

يؤدي إلى إحداث أضرار على المدى الطويل".
وقد ع���ززت الدراس���ات التي نش���رت ف���ي العقدين 

الماضيي���ن األدل���ة على أن الض���رب يمكن أن 
يجعل األطفال الصغار أكثر عدوانية وتحديا.
وق���د ربطت دراس���ات أخ���رى بي���ن العقوبة 
الجس���دية ف���ي الطفول���ة وبي���ن التغيرات 
المتأخ���رة التي تطرأ عل���ى الدماغ في مرحلة 
البل���وغ، بما فيها انخفاض الم���ادة الرمادية، 
وارتف���اع مس���تويات هرمون���ات اإلجه���اد، 

باإلضافة إلى أن السلوك االنتحاري، واستخدام 
المخدرات، والغضب، من بين العواقب المحتملة 

األخرى نتيجة العنف.
كما تح���ذر األكاديمي���ة من اإلس���اءة اللفظية 

القاس���ية الت���ي فيه���ا إهان���ة لأطف���ال، 
مستش���هدة بالبح���وث الت���ي تربط هذه 
األمور بمشاكل االكتئاب وسلوك التمرد 

لدى المراهقين.

االستقالل/ وكاالت:
قامت جامعة صينية بربط منح الش���بكة 
الال سلكية “واي فاي” لطالبها في مقابل 
حل معادلة رياضية تقودهم الس���تخراج 
كلمة م���رور ش���بكة الواي ف���اي الخاصة 

بالجامعة.
تايم���ز”  “غلوب���ال  صحيف���ة  وذك���رت 
الصيني���ة أن جامع���ة نانجين���غ للمالحة 

ق���ت اللوحة التي  الجوي���ة والفضائية ُعلِّ
تضم لغز الرياضيات عل���ى جدار مطعم 
الجامعة، حيث تت���وارى كلمة المرور في 
الظاهرة  اإلرشادات  الجواب بحسب  ثنايا 

في صور نشرها اتحاد الطلبة.
وأضاف���ت الصحيفة الصينية: “ليس���ت 
التي  الوحي���دة  المعضل���ة  ه���ذه ه���ي 
يواجهها الط���الب للوصول إلى اإلنترنت 

في حرم الجامعة، فهناك لحن موسيقي 
من ثمان���ي نوتات )عالمات موس���يقية( 
يحتوي على كلمة المرور لالتصال بشبكة 
الواي فاي بانتظار أن يحله الطالب من زوار 

مطعم مكتبة شينيوان في الجامعة”.
ونقلت الصحيفة عن موظف يدعى “جي” 
أنه���م اختاروا لغ���ز النوتة الموس���يقية 
لمطعم المكتبة ألن معظم زواره من طالب 

قس���م الفنون الحرة، في حين اختير لغز 
الرياضي���ات في المطعم اآلخر ألن معظم 
زبائنه من طالب الهندسة، وهؤالء تمكن 

العديد منهم فعليا من حل المعادلة.
ومع ذلك فإن طالب الجامعة ال يش���عرون 
بالقل���ق من هذا التح���دي، ألنه بمجرد أن 
يحل طالب ذكي المعادلة فإنه يش���ارك 
كلمة المرور مع آخرين وسرعان ما تنتشر 

بين الجميع، بحسب ما ذكره مستخدمون 
على موق���ع التواصل االجتماعي الصيني 

“ويبو”.
ومن غير المعروف هل تتبدل كلمة المرور 
يومي���ا أم ال، لكن آخرين قالوا إن المعادلة 
الرياضية تختبر األساس���يات، وأي طالب 
كان يولي اهتماما خالل الفصل الدراسي 

سيتمكن من حلها.

في الصين.. اإلنترنت في مقابل حل معادلة رياضية!

بالرغم من ضرره الهائل لكوكبنا.. لماذا 
يصعب االستغناء عن الفحم الحجري؟

االستقالل/ وكاالت:
التراس���ل  يس���تعد تطبي���ق 

الفوري الشهير “واتساب” 
لطرح ميزة مهمة ستكون 
إج���ازات  خ���الل  مفي���دة 
الذي���ن  المس���تخدمين، 
يرغب���ون في االس���ترخاء 
ع���ن ضغ���ط  واالبتع���اد 

واإلش���عارات  الرس���ائل 
المزعجة.

وأف���ادت مص���ادر إعالمي���ة أن 
واتس���اب س���يضيف خاصية حالة 

اإلج���ازة أو vacation mode الت���ي تهدف 
إلى إيقاف كل اإلش���عارات القادمة للمستخدم أثناء 

تفعيلها.
وسيكون بإمكان المستخدمين تجاهل كل اإلشعارات 

القادمة من التطبيق، مما يعني أنه لن 
يتوصل بأي رس���الة جديدة خالل 
تفعيل ه���ذا الوض���ع وتحاكي 
هذه الخاصي���ة وضع الطيران 
الموج���ود ف���ي كل الهواتف 
الذكية، والت���ي تمنع الجهاز 
م���ن اس���تقبال أي اتصال أو 

رسالة نصية خالل تفعيلها.
إلطالق  كذلك  الشركة  وتخطط 
مي���زة رب���ط الحس���ابات التي 
على  رب���ط حس���ابك  تتي���ح 
الحس���ابات  م���ع  الواتس���اب 
مث���ل  األخ���رى،  االجتماعي���ة 
فيسبوك وإنس���تغرام، حيث س���يتم استخدام هذه 
الخاصية في حال أراد أي مس���تخدم استرجاع حسابه 

على فيسبوك أو إنستغرام.

االستقالل/ وكاالت:
منع���ت االس���تخبارات النيوزيلندي���ة، ثاني أكبر ش���ركة 
التص���االت الهواتف المحمول���ة في البالد "س���بارك"، من 
اس���تخدام أجهزة "ه���واوي" الصينية في ش���بكات الجيل 
الخامس المقرر تطويرها، قائلًة إنها "تش���كل مخاطر كبرى 

على األمن القومي".
وقالت شركة "س���بارك" في بيان، إن المدير العام للمكتب 
الحكومي ألمن االتص���االت، أندرو هامبتون، أبلغ الش���ركة 
أمس األربعاء، بأنها ال تستطيع استخدام األجهزة الصينية 
للجيل الخامس من شبكة االتصال الالسلكي المخطط لها.

وأكد هامبتون أن المكتب الحكومي ألمن االتصاالت، أجرى 
أخيرًا تقييمًا لبالغ من سبارك، لكنه رفض االدالء بمزيد من 

التعليقات عن العملية التنظيمية الجارية.
وق���ال: "يتعامل المكت���ب الحكومي ألم���ن االتصاالت مع 
جميع البالغات التي يتلقاها على أنها حساسة من الناحية 
التجاري���ة". وتأتي الخطوة، بعد تقاري���ر تفيد بأن الواليات 
المتح���دة تضغط عل���ى حلفائها للتوقف عن اس���تخدام 

أجهزة اتصاالت شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية.
ومنعت أستراليا بالفعل استخدام هواوي في شبكاتها من 

الجيل الخامس.

نيوزلندا: »هواوي« تشكل خطرًا على األمن القومي

واتساب تطرح ميزة “اإلجازة” لمستخدميها

قــد يــؤدي إلــى تغيــراتضرب األطفال 
 دماغية وعدوانية في السلوك
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مدريد/ االستقالل: 
تتطلع فرق إشبيلية وريال بيتيس وفياريال، لبلوغ دور 
الـ 32 في مسابقة الدوري األوروبي، من خالل مباريات 
الجولة الخامســـة قبـــل األخيرة فـــي دور المجموعات 

للبطولة، والتي تقام اليوم الخميس.
وعلى مـــدار الجوالت األربع الماضية، حســـمت 7 فرق 
فقـــط بطاقات تأهلها إلى الـــدور التالي، فيما خرجت 
ســـبعة فرق أيضا مـــن الصراع على بطاقـــات التأهل، 
بغض النظر عن نتائج الجولتين الخامسة والسادسة.

ويتنافس 34 فريقا على 17 بطاقة متبقية إلى دور الـ 
32 للمسابقة، حيث ينتظر أن تحسم الجولة الخامسة، 

العديد من هذه البطاقات المتبقية.
وتسعى أندية إشـــبيلية وريال بيتيس وفياريال إلى 
الحفاظ علـــى راية الكرة اإلســـبانية مرفوعة عاليا في 

هذه البطولة.
ويحتاج إشـــبيلية إلى نقطة التعادل فقط في مباراته 
أمـــام مضيفه ســـتاندر لييـــج البلجيكـــي )6 نقاط(، 

ليضمن التأهل إلى دور الـ 32 للمسابقة.
ويتصدر إشبيلية، المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط 
بفارق األهداف فقط أمام كراســـنودار الروســـي الذي 

يستضيف بلدية أكهيسار سبور التركي.

ويخوض إشـــبيلية، المباراة مفعمـــا بالثقة، خاصة مع 
تربعه على قمة الدوري اإلســـباني حاليا، لكن منافسه 
فـــي مباراة الغد لـــم يعد أمامه ســـوى الفوز في هذه 
المبـــاراة، للحفاظ علـــى فرصته في المنافســـة على 

بطاقة التأهـــل. كما يحتاج ريـــال بيتيس إلى نقطة 
التعـــادل فقط في مباراته أمام أولمبياكوس اليوناني 
بالمجموعة السادســـة، ولكن بشـــرط عدم فوز ميالن 
اإليطالي على ضيفه ديديالنجي من لوكسمبورج في 

المباراة األخرى بالمجموعة.
ويتصـــدر ريال بيتيـــس، المجموعـــة برصيد 8 نقاط 
مقابل 7 نقاط لكل من أولمبياكوس وميالن، فيما يقبع 

ديديالنجي في قاع المجموعة بال رصيد من النقاط.
ويأمـــل ميالن في ســـقوط بيتيس في فـــخ التعادل، 
خاصة وأن الفريق اإليطالي مرشـــح بقـــوة للفوز على 

ديديالنجي.
في المقابل، ســـيكون فياريال بحاجـــة إلى الفوز على 
مضيفه رينجرز االســـكتلندي، إذا أراد حســـم تأهله 
للدور التالي من خالل هذه الجولة في مجموعة ال تزال 
فيها الفرصة ســـانحة أمام جميع فرقهـــا لبلوغ الدور 

التالي.
ويتصـــدر فياريـــال، المجموعة برصيـــد 6 نقاط 
مقابل 5 نقاط لكل من رينجرز وسبارتاك موسكو 
الروسي الذي يســـتضيف رابيد فيينا النمساوي 

)4 نقاط(.
وتبدو المنافسة معقدة للغاية في المجموعة التاسعة 
نظرا لوجود فرص جيدة لكل فريق في المجموعة التي 
يتصدرها جينك البلجيكـــي برصيد 7 نقاط مقابل 5 
نقاط لكل من ساربسبورج النرويجي ومالمو السويدي 

وأربع نقاط لبشكتاش.

ثالثي الليجا االسبانية يتطلع لحسم التأهل في الدوري األوروبي

ليفربول/ االستقالل: 
قال األلمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول اإلنجليزى، 
إن محمد صالح استعاد بريقه المعهود، مشيرا إلى أنه يمتلك 
المقومات التى تؤهله للســـير على خطـــا الثنائى األفضل فى 

العالم ليونيل ميسى وكريستيانو رونالدو.
وفى تصريحات نقلتها صحيفـــة »ليفربول إيكو« اإلنجليزية، 
أوضح كلوب أن محمد صالح اســـتعاد مســـتواه المعهود من 
الناحيـــة التهديفية والبدنية بعدما تعافـــى نهائيا من أثار 
اإلصابة التى تعرض لها فى الكتف بنهائى دورى أبطال أوروبا 
الموسم الماضى أمام ريال مدريد اإلسبانى، وهى اإلصابة التي 

أثرت بالسلب على مستواه طوال الفترة الماضية.
وأضـــاف أن عـــدم حصول صالح علـــى الراحـــة الكافية عقب 
مشـــاركته مع منتخب مصر فـــى بطولـــة كأس العالم، لعبت 
دوًرا ســـلبًيا فى تراجع مستوى الالعب، مشيًرا إلى أن األسابيع 

الثالثة التى منحت له للراحة لم تكن كافية حينها.

االستقالل/ وكاالت: 
ترغب العديد من األندية اإلنجليزية واإليطالية، في 
التعاقد مع الالعب اإلسباني إيسكو نجم نادي ريال 

مدريد اإلسباني خالل الفترة المقبلة.
ويعاني إيسكو في الفترة الحالي بسبب عدم اللعب 
بصـــورة منتظمة مـــع النادي الملكـــي، تحت قيادة 

المدرب األرجنتيني سانتياجو سوالري.
وقالت صحيفة أس اإلســـبانية أن أندية مانشستر 
اإلنجليزي، يوفنتوس  ليفربول  اإلنجليزي،  ســـيتي 
اإليطالـــي، توتنهـــام اإلنجليزي، ميـــالن اإليطالي، 
آرسنال اإلنجليزي، تشيلســـي اإلنجليزي، سبق لها 
وأن اهتمت بالتعاقد مع إيســـكو خالل الســـنوات 

األخيرة.
انضم إيســـكو إلى صفـــوف ريال مدريـــد في عام 

2013 قادًما من نادي ماالجا اإلسباني.

7  أندية تتصارع 
لحسم صفقة 

»إيسكو« في يناير

كلوب: »صالح« 
على نفس مستوى 
»رونالدو وميسي«

غزة / عبدالله نصيف:
أعلـــن  نـــادي الصداقة عن انضمـــام الالعب 
محمود عطيـــة الى صفوف الفريق األول لكرة 
القدم على سبيل اإلعارة، حيث شارك الالعب  
فـــي مرحلـــة الذهـــاب مـــع فريـــق خدمات 

النصيرات في دوري الدرجة االولى.
ونجـــح الصداقة في ضم عطية على ســـبيل 
اإلعـــارة بعد االتفـــاق مع فريقه االســـتقالل 
للمشـــاركة مع الفريق في مرحلة إياب دوري 

القدس الممتاز.
ويلعب عطيـــة في مركز خط الوســـط، حيث 
يحـــاول الصداقة لتعزيز صفوفه قبل انطالق 
مرحلة اإلياب للخروج من المأزق الذي يتواجد 

به الفريق في المركز األخير .
هذا و أعلن نادي األقصى رســـميا ضم الثالثي " محمد 
الغول قادما من خدمات النصيرات  و محمد أبو شعيب 

من اتحـــاد الشـــجاعية  و أحمد بركة الـــذي يعتبر من 
المهاجمين المميزين في دوري الثانية، حيث ســـاهم 
بتســـجيل العديد من األهـــداف مع اتحـــاد الدير في 

مرحلة الذهاب، وضعته في قمة ترتيب 
الهدافين .

وسجل بركة ٥ أهداف مع فريقه السابق 
اتحاد دير البلح الذي أنهي تعاقده معه 

لينتقل الي فريق االقصى .
فيما وقـــع الالعب علي أبـــو عبيدة على 

كشوفات نادي أهلي النصيرات 
 و يعتبـــر أبو عبيـــدة مـــن المدافعين 
المميزين و ســـبق وأن لعـــب مع فريق 
العـــودة . ويســـعى أهلـــي النصيرات 
لتعزيز صفوفـــه بالعبين جدد لمواصلة 
الـــدوري وخطف  المنافســـة على لقب 
بطاقـــة التأهـــل للدرجة االولـــى ، التي 

ينافس عليها نادي األقصى .
حيـــث يتصدر األهلي و األقصى جدول الترتيب بدوري 

الدرجة الثانية " فرع الوسطى و الجنوب "

الرام/ االستقالل: 
أعلن االتحاد الفلســـطيني لكرة القدم عن تجديد الشـــراكة مع شركة 
oreedo للهاتف النقال، لرعاية دوري المحترفين في الضفة الغربية، 

والدوري الممتاز في قطاع غزة.
وقال اتحـــاد الكرة، إن تجديد الرعاية جاء بفضل مجهودات  رئيســـة 
اللـــواء جبريل الرجوب من خالل التواصل الدائم مع الشـــركة  من أجل 

تجديد الشراكة ورعاية الدوري الفلسطيني.
وكان االتحاد الفلســـطيني لكرة القدم أعلن في وقت سابق مع انطالق 
الدوري الفلســـطيني عن تســـمية الـــدوري الحالي بـــدوري " القدس" 
للمحترفيـــن الضفة الغربيـــة، ودوري القدس الممتـــاز في قطاع غزة، 

بسبب عدم التوصل التفاق بخصوص الرعاية مع الشركة.

»ooredoo« ترعى عطية يوقع للصداقة و األقصى يضم 3 العبين
دوريي الممتازة 

والمحترفين هذا الموسم
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رام الله/ االستقالل: 
قطعت ق����وات االحتالل اإلس����رائيلي أمس 
األربع����اء، األس����الك الرابطة لش����بكة اآلذان 
الموح����د ف����ي مس����جد قرية الخ����ان األحمر 
بمدينة القدس المحتلة. وقال وزير األوقاف 
والشؤون الدينية يوسف ادعيس في بيان 
إن هذا االنتهاك ما هو إال إضافة إلى الملف 

األس����ود النتهاكات االحتالل اإلس����رائيلي 
المتعلق����ة بالجوان����ب الديني����ة، الت����ي لم 
تتوقف ليوم واحد. وأضاف: »ما نيته تركيب 
مصعٍد كهربائي في المس����جد اإلبراهيمي 
ال����ذي يض����ر ببنيت����ه المادي����ة والتراثية، 
األقصى،  للمس����جد  المتكررة  واقتحامات����ه 
وغيرها من االنتهاكات إال دليل واضح على 

هذا األم����ر«. وطالب ادعيس منظمات حقوق 
اإلنسان التي تكفل حق االنسان في القيام 
بعبادته عل����ى الوجه الصحي����ح بإدانة هذا 
األمر المس����تهجن والمرفوض دينيا وخلقًيا 
وإنسانًيا. وناش����د المجتمع الدولي بضرورة 
إيقاف االعتداءات اليومية من قبل االحتالل 
على الفلسطيني وأرضه وبيته، ومقدساته.

البريج/ االستقالل:
أعلنت بلدية البريج  انطالق العمل في مشروع 
تطوير وتبلي���ط المرحلة االول���ى من منطقة 
الش���هيد، بعد ثالثة أس���ابيع ، حيث تشرف 
شركة ش���نن للمقاوالت على تنفيذ المشروع 

بدع���م وتمويل من دولة الكويت الش���قيقة.  
ويش���مل المش���روع تطوير وتبليط مناطق ) 
ش���ارع المكتبة - شارع النزهة - شارع الصالح 
( والمم���ول من الحكوم���ة الكويتية بالتعاون 
م���ع وزارة الحكم المحلي. وعب���رت البلدية عن 

ش���كرها لدولة الكوي���ت الش���قيقة حكومة 
وش���عبا  الداعمة للمش���روع، ول���وزارة الحكم 
المحلي وللش���ركة المنفذة للمشروع، متمنية 
م���ن س���كان منطقة المش���روع التع���اون مع 

الطواقم الفنية اثناء مرحلة تنفيذ المشروع.

خان يونس/ االستقالل: 
طال����ب متحدث����ون ومختص����ون بض����رورة تضافر 
وتكاث����ف الجه����ود إليصال ص����وت النس����اء في 
المجتمع الفلسطيني إلى جميع المسئولين وذلك 
لتمكينهن في عملية صنع القرار، وتلبية مطالبهن 
المتمثل����ة ف����ي صيان����ة حقوقه����ن االجتماعي����ة 
واالقتصادي����ة والسياس����ية، موضحي����ن أن غياب 
س����لطة التش����ريع أدى لعدم وجود استراتيجيات 
عامة لحماية النساء من العنف، مقترحين  مجموعة 
من البدائل السياس����ية واالجتماعية لتشكيل إطار 
ضاغط وتوفير بيئة آمنة للنس����اء ف����ي ظل إزدياد 

وتيرة العنف. 
ج����اءت تلك التوصي����ات خالل لقاٍء موس����ٍع نفذته 

بلدي����ة خانيون����س بالتع����اون مع جمعي����ة المرأة 
العاملة الفلسطينية للتنمية ضمن حملة )16 يوًما 
لمناهضة العن����ف ضد المرأة( تحت ش����عار »أنت 
ال تملكن����ي،، بكفي اس����تبداد وعن����ف( وهي حملة 
عالمية أطلقته����ا منظمة األمم المتحدة عام 1991 
بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد 
النساء والفتيات حول العالم، وتبدأ الحملة الخامس 
والعش����رين من نوفمبر اليوم العالمي للقضاء على 
العنف ض����د المرأة، وتنتهي بتاريخ 10 ديس����مبر 
اليوم العالمي لحقوق اإلنسان. وحضر اللقاء رئيس 
بلدية خانيونس م. عالء الدين البطة، ورئيس قسم 
العالقات العامة أيمن القدرة، ومسئول وحدة المرأة 
تغريد شعت، وممثل جمعية المرأة العاملة ياسين 

أبو عودة، ومنسق الجمعية- فرع غزة رنا أبو شعبان، 
وحشد من النساء الفلسطينيات.

وأكد م. البطة أن الدين اإلس����المي الحنيف والسنة 
النبوي����ة العطرة قد حثا على احت����رام المرأة وصون 
كرامته����ا والحف����اظ عل����ى مكانته����ا، ، معبرا عن 
فخر واعتزاز المس����لمين ب����أن أول من نادى بحقوق 
المرأة هو اإلس����الم وأن هذا الدي����ن هو الذي حمى 
الم����رأة وأعطاها كل حقوقها. وبين أن المرأة نصف 
المجتم����ع وهي تحتض����ن وتربي وتعل����م النصف 
اآلخر، ش����اكرًا القائمين على تنظيم الفعالية معربًا 
عن أمل����ه أن يكون هن����اك حوار قوي فلس����طيني 
لتغيير الوضع الراهن بح����ق المرأة. وخالل كلمتها 
قدمت أبو شعبان نبذه  تعريفية عن جمعية المرأة 

العامل����ة وأهدافه����ا ومهامها، موضح����ًة  ثوابتها 
ومواقفها تجاه حقوق اإلنس����ان بشكل عام وحقوق 
الم����رأة بش����كل خاص الت����ي تعتبر ج����زءًا ال بتجزأ 
من حقوق اإلنس����ان. وأش����ارت الناش����طة النسوية 
ومسئولة اتحاد لجان المرأة في محافظة رفح سميرة 
عبد العليم إلى أن القانون األساس����ي الفلسطيني 
تضمن مبدأ المس����اواة وعدم التمييز على أس����اس 
الِع����رق أو النوع أو الدين، إال أن����ه في مقابل ذلك ال 
زالت هناك قوانين تسهم في تعميق التمييز ضد 

المرأة وبالتالي تهدر حقوقها.
م����ن ناحيته أكد أبو ع����ودة أن المرأة جزء ال ينفصل 
ب����أي حال من األح����وال عن كي����ان المجتمع الكلي، 
وهي المكون الرئي����س للمجتمع، الفتا إلى أن هذه 

الفعالية تهدف لتسليط الضوء على صوت النساء 
الفلسطينيات اللواتي يتعرضن للتمييز.

بدورها تحدثت المحامية س����اجدة أب����و عتيلة عن 
مراحل تطور القانون الفلس����طيني على مدار الزمن 
منذ تاريخ الحكم العثمان����ي مرورًا بعهد االنتداب 
البريطاني انتهاًء بالقانون األساس����ي الفلسطيني 
الذي وضعته السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها 
ع����ام 1994، ثم تحدثت ع����ن القضايا التي تخص 

المرأة والتي تشهدها المحاكم الفلسطينية.
وتخلل اللقاء فقرة شعرية تالها التوقيع على مذكرة 
لسن قانون أحوال ش����خصية فلسطيني موحد، ثم 
اختت����م بوقفة صامت����ة للتعبير ع����ن التضامن مع 
النساء المعنفات اللواتي يواجهن العنف بصمت.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت صحيفة »يس���رائيل هيوم« العبري���ة، النقاب عن 
أن تس���يبي حوتوفيلي؛ نائب وزير الخارجية اإلس���رائيلية، 
ا من العاملين في »تل أبيب«،  التقت 50 سفيًرا ودبلوماس���ًيّ
وطالبته���م بوق���ف تقديم الدع���م لوكالة غوث وتش���غيل 

الالجئين الفلسطينيين »أونروا«.
وأش���ارت الصحيفة العبرية أمس األربعاء، إلى أن حوتوفيلي 
أبلغت السفراء والدبلوماس���يين بأن »سياسة إسرائيل هي 
إغالق األونروا، وإنها )الوكالة األممية( هي المشكلة وليست 

الحل«.
وذك���رت الصحيفة، أنه خالل اإلحاط���ة اإلعالمية التي جرت 
في وزارة الخارجية، ذكرت حوتوفيلي التغيير في سياس���ة 
الوالي���ات المتح���دة فيما يتعل���ق باألونروا، واس���تعرضت 
التعامل مع الحاالت األخرى لالجئين في جميع أنحاء العالم.

وادع���ت: »لقد رأينا طوال س���نوات عديدة كي���ف بداًل من 
توطين الالجئين األصليي���ن، عملت األونروا على زيادة عدد 
الالجئين، حيث نقلت بشكل مباشر مكانة الالجئ من جيل 

إلى جيل«.
وزعمت أن »توريث« صفة الالجئ »يرسخ الصراع«، مضيفة: 
»لماذا بعد مرور 70 عاًما، ما زال هناك الجئون فلسطينيون، 
عندم���ا يكون م���ن الواض���ح للجميع أن أقل م���ن 100 ألف 

فلسطيني من فترة 1948 ما زالوا على قيد الحياة؟«.
وللم���رة األولى، قدم���ت حوتوفيلي للس���فراء نموذًجا بدياًل 
نيابة عن الحكومة اإلس���رائيلية، صمم لمس���اعدة الالجئين 
الفلس���طينيين وأحفادهم، وطلبت منهم نقل الرسالة إلى 
حكوماتهم. وقالت: »النم���وذج األردني الذي قام األردن في 
إطاره بتوطين الالجئين بشكل كامل هو نموذج صحيح أيًضا 

لسوريا ولبنان«.
ودع���ت إلى فصل نظام التعليم في القدس المحتلة، مبينة: 
»يجب الفصل بين القدس الش���رقية التي تس���يطر عليها 
إس���رائيل، وبين مناطق السلطة الفلسطينية، وال يوجد مبرر 
إلدارة جهازي تعليم للناس أنفس���هم، وإن المسؤولية عن 
التعليم في المنطقة )أ( هي للسلطة الفلسطينية وال ينبغي 

أن تكون تابعة لألونروا«.
وأشارت إلى أن الوضع في قطاع غزة »معقد، وهناك منظمات 
تابعة لألمم المتحدة، مث���ل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
الت���ي تعمل بمثابة خط أنابيب بديل لتقديم المس���اعدات 
اإلنس���انية، ال يوج���د مبرر للحف���اظ على ماليي���ن الالجئين 

الخياليين، الالجئين الوهميين«.
وأك���دت »يس���رائيل هي���وم« أن الرس���ائل الت���ي نقلتها 
حوتوفيلي تم تنس���يقها م���ع رئيس الوزراء اإلس���رائيلي 

بنيامين نتنياهو والذي يتولى أيًضا حقيبة الخارجية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أمس األربعاء، أن هناك مخاوف كبيرة لدى األجهزة 
األمنية اإلس���رائيلية من أن تشهد الضفة الغربية تصعيًدا بسبب عمليات »تدفيع الثمن« 
التي تقوم بها مجموعات من المس���توطنين في مناطق السلطة. ووفقا لبيانات أمنية، فإنه 
وخ���الل عام 2017 ت���م تحديد 79 هجوًما على خلفية قومية من قب���ل تلك الجماعات، في 
حين أنه منذ بداية العام الجاري وقع 118 هجومًا قبل أن ينتهي العام بشهر واحد. وتقول 
الصحيفة، إن وسائل اإلعالم الفلسطينية والشارع الفلسطيني يركز في حواراته على تلك 
الهجمات، م���ا دفع الجهات األمنية للتحذير من وقوع كارثة، مش���يرًة إلى أن بعض القرى 
والبلدات الفلسطينية أنشأت لجاًنا للدفاع عنها وكشِف المستوطنين الذين يقدمون على 

تلك الهجمات بخّط الشعارات المعادية وثقب اإلطارات ومحاولة إحراق مباٍن.
وبحس���ب الصحيفة، فإن األجهزة األمنية اإلس���رائيلية تخش���ى من أن تقوم تلك اللجان 

بالقبض على مستوطن والتنكيل به، ما قد يؤدي إلى تصعيد كبير على األرض.
ويزعم جهازا الش���اباك والش���رطة أنهما يجدان صعوبة في مواجه���ة الظاهرة المتنامية 
للجريم���ة القومية، بس���بب الصعوبات القانونية لعدم تش���خيصهم، خاصًة وأن بعضهم 
ليسوا من سكان مستوطنات الضفة. وقّدرت المؤسسة األمنية خالل الشهرين الماضيين، 
وج���ود احتمالّية لتصاعد العنف بالضفة، وأن مس���توى ذلك ازداد بالفعل من خالل تنفيذ 

فلسطينيين من 2 إلى 3 هجمات في متوسط األسبوع الواحد.

»إسرائيل« تحرض دول العالم 
لوقف تمويل »أونروا«

مخاوف أمنية إسرائيلية 
من تصعيد بالضفة بسبب 

عمليات »تدفيع الثمن«

 االحتالل يقطع أسالك األذان 
الموحد بالخان األحمر

 بلدية البريج تعلن انطالق المرحلة 
األولى من تبليط منطقة الشهيد 

مختصـون يطالبـون بتشـريعـات قانونيــة تكفـل حقـوق المــرأة

غزة/ االستقالل:
وّجهت الخارجية الروس���ية دعوة رسمية لرئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية 

لزيارة العاصمة الروسية موسكو.
وأوض���ح مكتب هنية ف���ي بي���ان صحفي أمس 
األربعاء أن هذه الدعوة حملها س���فير جمهورية 

روس���يا االتحادي���ة ل���دى دولة فلس���طين حيدر 
رش���يد خالل لقائه رئيس المكتب السياسي في 
مكتبه غرب مدينة غزة صباح أمس. وأش���اد هنية 
بالجهود الروسية تجاه القضية الفلسطينية، كما 
وتم بحث آخر المس���تجدات الداخلية والخارجية. 
من جانبه، أّكد الس���فير الروس���ي بذل بالده كافة 

الجه���ود عل���ى جميع األصع���دة تج���اه القضية 
الفلسطينية.

يشار إلى أن روسيا تقيم عالقات مع حركة حماس 
حيث كان رئيس مكتبها الس���ابق خالد مش���عل 
وقيادات بارزة قد زاروا موس���كو خالل الس���نوات 

الماضية والتقوا كبار المسؤولين الروس.

غزة/ االستقالل: 
أك���د مصدر ف���ي حركة الجهاد اإلس���المي أن 
المعتقلين ل���دى االجهزة  األمنية في نابلس، 
محمد وصامد س���الم دخ���ال إضرابا عن الطعام 
منذ يومين احتجاجا على استمرار احتجازهما 
دون تهم���ة وفي ظ���روف اعتقالية قاس���ية، 
فيم���ا تواصل أجه���زة أمن الس���لطة اعتقال 
عدد من نش���طاء الحركة دون توجيه اتهامات 
واضحة له���م. ويحتجز جه���از األمن الوقائي 

التابع للس���لطة بنابلس القريبين س���الم منذ 
ثالثة أش���هر، بتهمة االنتم���اء لحركة الجهاد 

اإلسالمي.
ومنذ تاري���خ 11-9-2018، يواصل جهاز األمن 
الوقائي اعتق���ال المحامي محمد نعمان تميم 
سالم )28عاما( من قرية بزارية بنابلس، دون أن 

يقدم الئحة اتهام ضده حتى اللحظة.
واعتقل الوقائي المحامي سالم من بيته، وهو 
اآلن موقوف عل���ى ذمة الجه���از، وتم تمديد 

اعتقاله من قبل محكمة السلطة ثالث مرات.
كما يواصل جهاز األمن الوقائي اعتقال صامد 
عب���د الجبار تميم س���الم )28عام���ا( من قرية 
بزارية أيضا، منذ تاري���خ 24-8-2018 دون أن 

يقدم الئحة اتهام ضده حتى اللحظة.
وت���م اعتقال صامد من م���كان عمله في جهاز 
ح���رس الرئيس وتم فصله بعد االعتقال، وهو 
اآلن معتقل على ذمة جهاز األمن الوقائي وتم 

تمديده من قبل محكمة السلطة ثالث مرات.

الخارجية الروسية توجه دعوة رسمية لهنية لزيارة موسكو

مصدر في الجهاد: المعتقالن لدى وقائي نابلس 
محمد وسالم صامد مضربان عن الطعام منذ يومين

خالل ثالثة أسابيع 

خالل لقاء موسع عقدته بلدية خانيونس 
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لندن/ االستقالل:
رصد ش���ريط فيديو لحظات مميتة، عاشتها سيدة صينية كانت برفقة زوجها، الذي 

كان يقود سيارته بسرعة جنونية.
ويبدأ الفيديو، الذي نش���رته صحيفة "ديلي مي���ل" البريطانية، الثالثاء، بلقطات من 
داخل الس���يارة، التي كان يبدو أنها تس���ير بس���رعة كبيرة، قبل أن تصطدم بجانب 

الطريق، وكان الزوجان في هذا الوقت يتشاجران.
لكن األمر لم يتوقف عند مجرد تصادم عادي، إذ رصد فيديو س���جلته كاميرا المركبة، 
وهي تنقلب مرات عدة، قبل أن تقذف ش���خصا في الهواء، سرعان ما سقط بقوة فوق 

قضبان سياج منزل.
وب���دا أنه في حال نجا من كان في داخل الس���يارة، فإنه لن ينج���و من القضبان، لكن 

لحسن الحظ نجت الزوجة التي سقطت عليها.
وذك���رت "ديلي ميل" نقال عن تقارير محلية، أن المرأة نقلت إلى المستش���فى، وهي 

تنزف دما من رأسها، لكن إصابتها غير مهددة لحياتها.
وأوضح���ت أن الح���ادث وقع، الجمعة، في مدينة كايلي بمقاطعة قويتش���و ش���رقي 
الصين. وقال ضابط في الشرطة، إنهم عثروا على شخصين مصابين، رجل وامرأة لدى 
وصولهم إلى مكان الحادث. قالت الشرطة التي أشارت إلى أنها تعتقد أن الزوجة لم 

تكن ترتدي حزام األمان، األمر الذي ساعد في قذفها خارج السيارة بقوة.
وأضاف الضابط، أنه لحس���ن الحظ أن قضبان الس���ياج كانت خشبية ومسطحة، ولم 

تكن معدنية أو ذات قمم مدببة، لكن وضع الزوجة أسوأ.

فيديو يوثق نجاة امرأة من 
الموت مرتين خالل ثوان

واشنطن/ االستقالل:
دخل عريس يدعى "دافيد" 32 عاًما، ويقطن بواشنطن، في نوبة ضحك هستيرية يوم 
زفافه، حينما كان يستعد الستقبال عروس���ه "بريان دنيس" 29 عاًما، وعندما استدار 
تفاج���أ بصديقه المقرب "تيمي هورتون"، يرتدي فس���تان زفاف ب���داًل من العروس، 
بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. ىانفجر الصديقان بالضحك وسط 
تصفي���ق وضحك الع���روس والحضور، وكاد أن يس���قط أرًضا من الصدمة والدهش���ة 
ألن���ه كان يتوقع رؤيته زوجته. وقال دافيد: "بينما أس���تدير خلفي كنت قلًقا وأحاول 
ضبط أعصابي ألنني على وش���ك رؤية عروستي بثوب الزفاف ألول مرة، لكنني وجدت 

صديقي". 
ووجد صديقه على حالة شاحبة وكثيف الشعر، وأضاف:" أنا أحب صديقي كثيًرا لكن 

ليس بهذه الطريقة، وكنا على وشك السقوط من الضحك".
وتابع: "س���يظل هذا الموقف وهذا اليوم عالًقا بذاكرتي طول الوقت، فهو أضاف شيًئا 

من الفكاهة والمرح على اليوم وأزال توتري وقلقي الشديد".

باريس/ االستقالل: 
قال متحدث باس���م دار ارتكوري���ال للمزادات، إن جزءا من ال���درج الحلزوني 
األصلي لبرج إيفل، أحد أش���هر المقاصد الس���ياحية بالعاصمة الفرنس���ية 

باريس، بيع في مزاد، الثالثاء، بثالثة أمثال سعره المبدئي.
وحاز الفائز بالمزاد، وهو جامع مقتنيات من منطقة الش���رق األوسط لم يذكر 
اس���مه، على ذلك الجزء من ال���درج المعدني الذي يعود إلى 129 عامًا مضت، 

بمبلغ 191 ألف دوالر أمريكي تقريبًا.
ويبلغ ارتفاع هذا الجزء 4.3 أمتار ووزنه 900 كيلوغرام تقريبًا، ويتضمن نحو 

25 درجة.
وكان ه���ذا الجزء من الدرج ضمن مجموع���ة خاصة في كندا، وكان واصال بين 
أعل���ى طابقي���ن في برج إيفل، وه���و واحد من 24 جزءًا من ال���درج الذي جرى 

تفكيكه عام 1983 بعد تركيب مصعد بين الطابقين.
ويمكن مش���اهدة بقية أجزاء الدرج في مواقع أخرى، مثل حدائق مؤسس���ة 
يويش���ي في اليابان، وق���رب تمثال الحرية في نيوي���ورك، وفي ديزني الند 

بوالية فلوريدا األمريكية.
وكان الدرج، الذي بيع الثالثاء، معروضًا منذ 20 يومًا في س���احة دار المزادات 

بشارع الشانزليزيه في باريس.

هيوستن/ الالستقالل: 
حصل خل���ل تقني في جهاز ص���راف آلي تابع لبن���ك "Bank of America"، في 
مدينة هيوستن األمريكية، وأخرج لزبون ورقة من فئة 100 دوالر بدال من 20 دوالرا.
وانتش���ر خبر جهاز الصراف الذي "يوزع" أوراقا من فئة 100 دوالر على من يسحب 
مبلغا منه، في ش���بكات التواصل االجتماعي، وأدى لوقوف السكان المحليين في 

طوابير أمام هذا الجهاز.
وحصلت مش���ادة بين المواطنين الذين وقفوا في طابور على "صراف المائة دوالر"، 
جذبت انتباه الش���رطة، وبعد وصول مس���اعدي العمدة، تم إغ���الق جهاز الصراف 

اآللي.
وأص���در بنك "Bank of America "، بيانا يوضح حصول أخطاء في جهاز الصراف 
اآلل���ي أثناء تلقيمه أوراق 100 دوالر عن طريق الخطأ. وأكد المصرف في بيانه على 
أن كل م���ن حظ���ي بورقة 100 دوالر عن طريق الخطأ من ه���ذا الجهاز اآللي يمكنه 

االحتفاظ بها.

بيع جزء من برج 
إيفل.. كم المبلغ؟

صراف آلي يوزع مئات 
الدوالرات على العمالء!

أمريكي يتفاجأ بتبديل 
العروس يوم زفافه

االستقالل/ وكاالت: 
غالب���ا م���ا تك���ون الرح���الت الخاصة أو 
العائلي���ة أو الجماعية فرص���ة اللتقاط 
الصور التي تؤرخ ه���ذه الرحلة أو تلك، 
كما تؤرخ لبعض األوق���ات الجميلة من 
أجل الذكرى. وتش���هد الرحالت الكثير 
من األوق���ات واللحظات المرحة، لكن أن 
يكون المرح مصدره ملك الغابة، فهذه 
صف���ة ال تتمتع به���ا األس���ود، على ما 

نعرفه عنها على األقل.
غي���ر أن م���ا س���جلته كامي���را مصممة 
المالبس روز فليمنغ )49 عاما( أثناء أول 
رحلة سفاري لها في كينيا كان أمرا غير 
عادي. فقد نجح���ت فليمنغ في التقاط 
صورة ألسدين اثنين في محمية ماساي 

مارا في كينيا.
األمر ع���ادي حتى اآلن، إذ يب���دو أنهما 
التقطا رائح���ة مجموعة من اللبؤات في 
ذلك الصباح المش���مس، بحسب ما ذكر 

موقع "ميل إون الين" على اإلنترنت.
غير أن مالم���ح وجهيهما بدت وكأنهما 
تب���ادال نكت���ة خاصة وأخ���ذا يضحكان 
عليه���ا، كما ه���و الحال مع ش���خصين 

بالغي���ن يتبادالن الن���كات والمزاح في 
يوم ممتع. وقالت فليمنغ "لقد بدا األمر 
رائعا للغاية.. لم أر مثل هذا الس���لوك 
من قب���ل وال حتى على قناة ناش���ونال 
جيوغرافي.. لقد كنا نش���اهد األسدين 
وهما يمارس���ان هذا السلوك ألكثر من 
س���اعة". غير أن التعليقات على الصور 

ودارت معظمها  بدوره���ا،  كانت مثيرة 
ألقاها  الت���ي  النكت���ة"  ح���ول "طبيعة 
أحدهم���ا، وبالطبع ش���ملت التعليقات 
أحداث���ا جاري���ة ف���ي أوروب���ا والواليات 
المتحدة، مثل البريكس���ت في بريطانيا 
التش���ريعية  االنتخاب���ات  نتائ���ج  أو 

النصفية في الواليات المتحدة.

لكن من بين التعليقات ما قاله أحدهم، 
ويبدو أنه مر بتجربة س���يئة مع النساء: 
"انظروا إليهما.. كالهما ذكران.. الذكور 

أكثر روعة من اإلناث".
لك���ن األكثرية م���ن ه���ذه التعليقات 
أش���ارت إلى المفاج���آت الموجودة في 

الطبيعة وسحرها.

صورة أسدين يضحكان تثير موجة من السخرية والتندر

فتيات من ذوات االحتياجات اخلا�صة ميار�صن ريا�صة كرة ال�صلة )ت�صوير / حممود عجور(

البحيرة/ االستقالل: 
بع���د أن تداول مس���تخدمو مواقع التواصل االجتماعي بمص���ر، فيديو مرعبًا 
لجنازة س���يدة متوفاة من محافظة البحيرة ش���مال مصر، حيث يحاول حاملو 
النعش الدخول به إلى المس���جد للصالة على جثمان الس���يدة إال أن النعش 
يرف���ض الدخ���ول ويدفع حاميله إل���ى العودة للخلف. ويظه���ر في الفيديو 
المش���اركون فى حمل الجنازة وهم يعودون بظهورهم دون إرادتهم للخلف 
عند دخول المس���جد، ويرددون " ال إل���ه إال الله" إال أن النعش يرفض الدخول 

ويظل يدور بهم أمام المسجد. 
وقال ناش���ر الفيديو:"ياريت حد من علمائنا يفس���ر لنا ايه اللى بيحصل ده 
انا اترعبت اقس���م بالله من ساعة لما شفت الفيديو ده وبالش حد يفتى ربنا 
يرحمك ويغفرلك ويتجاوز عن س���يئاتك".  وقال  إمام المسجد ، موضحا سر 
رفض النعش الدخول للمس���جد،:" هذه المرأة يش���هد لها الجميع بالصالح 
والتقوى، لم تدخل المس���جد بسبب أنها أقسمت على الله أن ال يصلى عليها 
إال ف���ي حضور ابنها، وكان في س���فر خارج مصر فرف���ض النعش أن يدخل 
المسجد واتصلنا بابنها وحضر في ذات اليوم وعندما وضع يده على نعشها 

وقال ال إله إال الله ورثا أمه تحرك النعش مسرًعا للمسجد«.

"نعش امرأه" يرفض دخول 
المسجد للصالة عليها  


