
 أصحاب المنازل المدمرة.. يدقون جرس 
اإلنـذار بالعـودة للمـدارس!

االحتالل يصادق على قانون تجميد 
تمويل العالج الطبي لألسرى

القدس المحتلة/ االستقالل: 
صادقت حكومة االحتالل اإلسرائيلي، أمس 
األحد، قانون���ًا يقضي بتجميد األموال التي 
تحوله���ا لعالج فلس���طينيين اعتقلوا بعد 
إصابتهم، وكذلك األس���رى في الس���جون 

التي تديرها مصلحة السجون.
وقدمت القان���ون عضو الكنيس���ت عنات بركو، 
بدعم من وزير األمن الداخلي جلعاد أردان، خالل 

الجلسة األسبوعية للحكومة اإلسرائيلية.
وقال التلفزيون اإلس���رائيلي: إنه بناء على طلب 
م���ن الوزي���ر أردان، فقد تم توس���يع صالحيات 
القان���ون لتش���مل أيضًا األس���رى في س���جون 

االحتالل.
وقالت عضو الكنيس���ت بركو في تعقيبها على 
القانون: »نح���ن ال نعال���ج »اإلرهابيين بالمجان، 
فإذا لم يتوفر لديهم المال فليبيعوا بيوتهم أو 
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نابلس/ االستقالل:
أصي���ب 19 مواطن���ًا بجراح متفاوتة ف���ي مواجهات 
اندلعت مس���اء أمس األحد مع االحتالل اإلسرائيلي 
عل���ى حاجز ح���وارة جن���وب نابلس ش���مال الضفة 

الغربية المحتلة. وذكر الهالل األحمر الفلس���طيني 
أن ش���ابًا أصيب بالرص���اص الحي في الق���دم، فيما 
أصيب 3 بالرص���اص المطاطي، و15 باالختناق خالل 

المواجهات التي اندلعت أمس على حاجز حوارة.

فيم���ا أصيب ع���دد م���ن المواطنين  صباح���ًا، خالل 
قمع قوات االحتالل مس���يرة داعمة لمدينة القدس 

المحتلة، على حاجز حوارة جنوب مدينة 
نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

إصابات بمواجهات مع االحتالل جنوب نابلس 

) APA IMAGES(   مو�جهات مع قو�ت �الحتالل على حاجز حو�رة جنوب نابل�س، �أم�س

15

رام الله/ االستقالل:
أف���اد تقرير لمركز القدس لدراس���ات الش���أن »اإلس���رائيلي« 
والفلس���طيني، بأن س���لطات االحت���الل تواصل سياس���اتها 

العنصرية ضد الفلس���طينيين، ومصادرة أراضيهم 
وإخط���ار الكثير من المنش���آت بالهدم خالل ش���هر 

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش����رات المس����توطنين اليه����ود، أمس األحد، باحات المس����جد 
األقص����ى المبارك ف����ي الق����دس المحتل����ة، بحماية أمنية من الش����رطة 

»اإلس����رائيلية«. وأف����ادت مص����ادر محلية أن 54 مس����توطنًا 
اقتحموا المس����جد األقص����ى وتجولوا في باحات����ه يوم أمس، 

رام الله/ االستقالل:
ق���ال وزي���ر األوقاف والش���ؤون الدينية الش���يخ يوس���ف ادعيس، 
إن س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي منعت رفع األذان في المس���جد 

اإلبراهيمي 47 وقتًا خالل الش���هر الماضي. وأكد ادعيس 
في بيان صحفي أمس األحد، أن االنتهاكات اإلس���رائيلية 

االحتالل يهدم 19 منشأة 
فلسطينية في نوفمبر الماضي

عشرات المستوطنين 
يقتحمون المسجد األقصى

االحتالل يمنع األذان في الحرم 
اإلبراهيمي 47 وقتًا بنوفمبر

02

02

02

غزة/ االستقالل: 
أعلنت هيئة الحراك الوطني لكس���ر الحصار  انطالق المسير البحري 

18 ف���ي أقصى ش���مال غرب قطاع غزة الي���وم االثنين؛ 
وذلك للمطالبة برف���ع الحصار وإنهاء معاناة المواطنين 

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعت���دى مجموع���ة م���ن المس���توطنين 
اإلس���رائيليين أمس األحد، على عشرات 
المركبات الفلس���طينية ف���ي بلدة كفر 

المثل���ث وخطوا عب���ارات  قاس���م ف���ي 
عنصري���ة. وذك���رت مص���ادر عبرية أن 

 30 إطارات  ثقبوا  مجهولين 
مركب���ة بالحي الش���رقي من 

غزة / سماح المبحوح:
ما زال رئيس ال���وزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو 
يغرق في دوامة الفس���اد التي بات���ت تقترب منه 
يوم���ًا بعد يوم ويخض���ع على إثره���ا للتحقيق من 

قبل الجه���ات القضائية اإلس���رائيلية، على الرغم 
م���ن التحدي وعدم االكتراث الذي يتحدى به التهم 

الموجهة إليه برفقه زوجته، فهل تكتب 
تلك التهم نهاية نتنياهو سياسيا؟،أم 

القدس المحتلة/ االستقالل:
صادق���ت حكومة االحتالل اإلس���رائيلي على تخصي���ص 700 مليون 

ش���يكل لدع���م مس���توطني ما يس���مى ب�«غ���الف غزة« 
وس���ديروت، أمس األحد. وبحس���ب صحيف���ة »يديعوت 

أسرى فلسطين: 450 حالة 
اعتقال خالل شهر نوفمبر

نتنياهـو يؤجـل إخـالء 
الخان األحمــر تحسبـًا مـن 

محكمة الهاي

انطالق المسير البحري الـ 18  
اليوم االثنين شمال القطاع 

مستـوطنــون يخطـون شعــارات 
عنصرية ويثقبون إطارات بكفر قاسم

الفساد يخنق نتنياهو.. هل اقتربت النهاية؟

حكومة االحتالل تدعم مستوطني 
»غالف غزة« بـ 700 مليون شيكل
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المصالحة تترنح.. 
وخالف »فتح 

وحماس« يتسع 
غزة/ قاسم األغا:

ال تزال عجل���ة المصالح���ة الوطنية تراوح 
مكانها، ف���ي الوقت الذي يتمس���ك فيه 
طرفا االنقس���ام بمواقفهما وش���روطهما؛ 

األم���ر الذي ُيش���ير إل���ى عدم 
أو  االنقس���ام،  إنهاء  03إمكاني���ة 

اإطالق نار على ال�صيادين واملزارعني بالقطاع 
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رام الله / االستقالل:
أظهر تقرير صادر عن "الهيئة اإلس���المية 
المس���يحية لنصرة القدس والمقدسات"، 
اس���تمرار االحت���الل بف���رض المزي���د من 
الس���يطرة األمني���ة على مدين���ة القدس 
المحتلة، في الوقت الذي اس���تهدفت فيه 

المقدسيين وقياداتهم.
وأش���ارت الهيئة، في تقريرها الش���هري، 
أمس  األحد، إلى تصاعد محاوالت االحتالل 
ف���رض المزيد م���ن الس���يطرة األمنية في 
القدس، عبر إنش���اء وحدة ش���رطة جديدة، 
تتشكل من عناصر أمن خدموا في مختلف 
الوح���دات الخاص���ة في ش���رطة االحتالل 
والجيش، م���ا يجعله���ا أداة فاعلة في يد 

شرطة االحتالل.
وتزامن تلك الخطوات اإلس���رائيلية، بقيام 
االحت���الل بش���ن اعتق���االت واس���عة في 
صفوف المقدس���يين، إضاف���ة لمنع وزير 
شؤون القدس عدنان الحسيني من السفر 
واحتجاز جواز سفره، ضمان عدم خروجه من 

البالد، وفق التقرير.
ولفتت الهيئة، إلى سماح رئيس الحكومة 
اإلس���رائيلية بنيامي���ن نتنياه���و ألعضاء 
اليمي���ن االس���رائيلي بتنفي���ذ اقتحامات 
للمسجد األقصى المبارك مرة بالشهر لكل 

عضو، كما أوصى قائد شرطة االحتالل في 
الق���دس بإمكانية رفع وتي���رة االقتحامات 

السياسية.
ونبه���ت الهيئة ف���ي تقريره���ا، إلى قيام 
بالتقنيات،  شركة إس���رائيلية متخصصة 
العمل عل���ى تغيير وتحصين العش���رات 
من الكاميرات في البلدة القديمة بالقدس 
المحتلة، ومحيط المس���جد األقصى، وقرب 
"ب���اب المغاربة" و"ب���اب الس���اهرة" و"باب 
األس���باط" وطريق اآلالم، إلى جانب التركيز 
على زيادة ع���دد الكاميرات وتحديثها في 

محيط البؤر االستيطانية.
أما عمليات الهدم، فقد وّثقت الهيئة هدم 
ا في  آليات بلدية االحت���الل 16 محاًل تجارًيّ
مخيم ش���عفاط لالجئين الفلس���طينيين 
شمالي شرق القدس، بحجة البناء من دون 
ترخي���ص، كم���ا وّثقت هدم 10 منش���آت 
سكنية وتجارية في كل من سلوان، وجبل 
المكبر، والطور، وشعفاط، وقلنديا، والزعيم، 

وبيت حنينا.
وأشارت الهيئة إلى الكشف عن نفق كبير 
أسفل البلدة القديمة وفي محيطها، يمتد 
من منطقة عين س���لوان جن���وب األقصى، 
باتجاه س���احة البراق، ويضم النفق الجديد 
ا أعمال  ثالثة أنف���اق فرعية، تش���هد حالًيّ

تفريغ ضخمة لألتربة.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل هذه األنفاق 
بش���كٍل دقيق، حيث تستمر أذرع االحتالل 
التهويدية بالعمل فيها، ولكن المعطيات 
األولية تشير إلى أن النفق بطول 600 متر، 

وبعمق يتجاوز الثالث طبقات.
كما بّين التقرير الش���هري مصادقة برلمان 
"الكنيس���ت" على مشروع قانون  االحتالل 
يسمح ببناء وحدات استيطانية في منطقة 
"الحدائق الوطنية" في س���لوان، ومصادقة 
ما تسّمى ب�"لجنة التنظيم والبناء اللوائية" 
عل���ى بن���اء 640 وح���دة اس���تيطانية في 

مستوطنة "رمات شلومو".
كما تسعى جمعيات استيطانية إلى وضع 
يدها على منازل فلسطينيين تسكنها نحو 
مائة عائلة في حي الش���يخ جراح بالقدس، 

وتهويده بالكامل.
وأعلنت بلدية االحتالل خالل الشهر الماضي 
عن مخطط استيطاني سيقام في بلدة جبل 
المكبر، ويتضمن إقامة سلسلة فنادق تضم 
نح���و 20 ألف غرفة فندقي���ة، على أن تقام 
هذه الوحدات على أراضي بلدتي السواحرة 
وصور باهر، وسيقام المشروع على مساحة 
48 ألف متر مربع، وسيضم مرافق عامة، من 

بينها رياض لألطفال وكنيس يهودي.

رام الله/ االستقالل:
أفاد تقرير لمركز القدس لدراسات الشأن 
»اإلسرائيلي« والفلسطيني، بأن سلطات 
العنصرية  تواصل سياساتها  االحتالل 
ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم 
وإخط���ار الكثير من المنش���آت بالهدم 
خالل شهر تشرين الثاني من عام 2018.

وأوضح التقرير أن االحتالل أخطر بهدم 
عشرات المنشآت الس���كنية والتجارية، 
فيما صادق عل���ى بن���اء آالف الوحدات 
السكنية االستيطانية في مستوطنات 
الضفة الغربية المحتل���ة، بعد مصادرة 
وتجري���ف أراضي مواطنين وش���ق طرق 
استيطانية.   وأش���ار المركز في تقريره 
اإلحصائي، أن إج���راءات االحتالل طالت 
منش���آت تع���ود لفلس���طينيين داخل 
الخط األخضر، وذلك ضمن سياس���تها 

التنكيلية بهم بهدف تهجيرهم. 
من جانبه قال مدير مركز القدس عماد أبو 
عّواد، بأّن الشهر الحالي شهد ارتفاعًا في 
عدد المباني المهدمة بالمقارنة مع الشهر 

المنصرم بنسبة 20%، ونّبه إلى أّن تركيز 
االحتالل على منطقتي الق���دس واألغوار 
يأتي ف���ي س���ياق تهوي���د المنطقتين 
بالكامل، وتقليص الوجود العربي فيهما. 
وحذر أبو عّواد من أّن استمرار نهج االحتالل 
دون التصدي لهذه الحملة الشرس���ة، من 
ش���أنه أن يدفع الوجود الفلس���طيني في 

األغوار إلى االنحس���ار ف���ي مناطق محددة 
األمر الذي سُيس���هل مهمة االحتالل، في 
قضم ما تبقى م���ن أراضي الغور الخصبة، 
والتي يعّده���ا اليمين اإلس���رائيلي جزًءا 

أساسيا من مشروع »إسرائيل« الكبرى.
 وذك���ر المرك���ز أن عملي���ات وإخطارات 
الهدم التي نفذتها س���لطات االحتالل 

وقدر عددها 19 ، كانت موزعة في مناطق 
الضفة المحتلة، والداخل الفلسطيني.

وف���ي جانب اإلخط���ارات، فقد س���ّلمت 
س���لطات االحتالل العديد من المنشآت 
إخط���ارات باله���دم، وكان معظمها في 
محافظ���ة الخليل، حي���ث رصد ما يقارب 

17 إخطارًا.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتدى مجموعة من المس���توطنين اإلس���رائيليين أمس األحد، على عشرات المركبات 

الفلسطينية في بلدة كفر قاسم في المثلث وخطوا عبارات عنصرية.
وذكرت مص���ادر عبرية أن مجهولين ثقبوا إطارات 30 مركبة بالحي الش���رقي من كفر 
قاس���م، باإلضافة لكتابة شعارات عنصرية من بينها »اليهود ال يصمتون«، في الوقت 

الذي زعمت فيه الشرطة اإلسرائيلية إنها فتحت تحقيقًا في الحادث.
وتكررت االعت���داءات والتصريحات العنصرية من قبل المنظمات اإلس���رائيلية أمثال 
»تدفيع الثمن« و«لهافا« و«فتية التالل« على المقدسات غير اليهودية ومنازل وسيارات 
وممتلكات الفلس���طينيين في الداخل المحتل والضفة الغربية بما فيها القدس، دون 

اتخاذ أي خطوات جدية لوقفها من قبل حكومة االحتالل.

رام الله/ االستقالل:
قال وزير األوقاف والش���ؤون الدينية الش���يخ يوس���ف ادعيس، إن سلطات االحتالل 

اإلسرائيلي منعت رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي 47 وقتًا خالل الشهر الماضي.
وأك���د ادعيس في بيان صحفي أمس األحد، أن االنتهاكات اإلس���رائيلية بحق العبادة 
للمس���لمين أصبحت تنحو منحى خطيرًا، وتعمل على بسط السيطرة اإلسرائيلية على 
أماكن دينية هي وقفية إس���المية وحق من حقوق المسلمين الخالصة، وهذا ما يظهر 
بشكل واضح سواء في منع األذان الذي يتكرر شهريًا بل وحتى يوميًا أو من خالل إغالق 

المسجد إلتاحة المجال لسوائب المستوطنين لتدنيسه من خالل اقتحاماته.
وطالب ادعيس، المجتمع الدولي بالوقوف أمام التزاماته بحماية األماكن المقدسة من 
االعتداء عليها، أو التغيير في معالمها من خالل التخطيط لوضع مصعد كهربائي في 

االبراهيمي يتيح لمزيد من المستوطنين المتطرفين لتدنيسه.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، أمس األحد، باحات 
المس���جد األقصى المبارك في القدس المحتلة، بحماية 

أمنية من الشرطة »اإلسرائيلية«.
وأف���ادت مص���ادر محلي���ة أن 54 مس���توطنًا اقتحم���وا 
المسجد األقصى وتجولوا في باحاته يوم أمس، كما أدوا 

طقوس���ًا تلمودية، كما رافقت القوات الخاصة المسّلحة 
وعناص���ر الش���رطة »اإلس���رائيلية« المس���توطنين منذ 
لحظ���ة اقتحامهم من »باب المغارب���ة« وحتى خروجهم 
من »باب السلسلة«. وأش���ارت إلى اقتحام 40 مستوطنًا 
من المرش���دين اليهود للمس���جد األقصى خالل الجولة 
الصباحية ذاتها. وال تزال شرطة االحتالل المتمركزة على 

األب���واب، تواصل التضييق على دخول الفلس���طينيين 
لألقص���ى، واحتجاز بعض هوياتهم الش���خصية حتى 
ا  خروجهم من المسجد. ويتعرض المسجد األقصى يومًيّ
)عدا الجمعة والسبت( لسلسلة انتهاكات واقتحامات من 
المس���توطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، بأعداد 

وفترات متفاوتة، في محاولة لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

حملة مسعورة استهدفت القدس وأبناءها خالل نوفمبر الماضي

مستوطنون يخطون شعارات عنصرية 
ويثقبون إطارات بكفر قاسم

االحتالل يمنع األذان في الحرم 
اإلبراهيمي 47 وقتًا بنوفمبر

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى

االحتالل يهدم 19 منشأة فلسطينية في نوفمبر الماضي

غزة/ االستقالل:
أش���ادت حركة "حماس"، أم���س األحد، بموقف حركة "فتح"، الرافض لمش���روع القرار 

األمريكي المطروح على الجمعية العامة لألمم المتحدة، إلدانة "حماس".
وقال موس���ى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي ل�"حماس"، في تغريدة نشرها على 
"تويتر":"موقف حركة فتح من مشروع القرار األمريكي المعروض على الجمعية العامة 
لألمم المتح���دة والذي يدين المقاومة، موقف مس���ئول ويعبر ع���ن مصلحة وطنية 
لش���عب تحت االحتالل". وثمن أبو مرزوق جهود "مندوب فلسطين في األمم المتحدة 

رياض منصور"، واصفًا إياها بأنها " لم تعرف الملل ولمسها العالم أجمع".
والجمعة الماضية، طالب حس���ين الش���يخ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الدول 
األعضاء في األمم المتحدة برفض مشروع قرار أمريكي يدعو إلى إدانة حركة "حماس"، 
معبرًا عن "رفضه لصيغة القرار المقدم من الواليات المتحدة األمريكية إلى الجمعية 
العامة لألم���م المتحدة إلدانة حماس". وقال، في بيان س���ابق: "القرار مرفوض جملة 
وتفصيال، ودليل قاطع على سياسة االنحياز األمريكي الكامل لالحتالل، والمساواة بين 
الضحية والجالد". بدوره، قال منصور، في تصريح س���ابق إن "مشروع القرار األمريكي 
"يستهدف الشعب الفلسطيني بأسره". ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة على 
مش���روع قرار قدمته الواليات المتحدة، إلدانة حركة حم���اس، الخميس المقبل، بعد 
تأجيل التصويت الذي كان مقررًا اليوم، بفعل ضغوط مارس���ها فلسطينيون، بحسب 

بيان صادر عن البعثة األمريكية لدى األمم المتحدة.
ويطالب المش���روع، ، بإدانة حركة حماس وحركة الجهاد اإلسالمي وإطالق الصواريخ 
من غزة، ويطالبها بوقف أعمالها االس���تفزازية ونبذ العنف. وفي حال قبول مش���روع 
القرار سيكون األول من نوعه الذي يدين "حماس" في الجمعية العامة لألمم المتحدة.

»حماس«: نشيد بموقف 
»فتح« الرافض لمشروع قرار 

أمريكي ُيدين حركتنا
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المصالحة تترنح .. وخالف "فتح وحماس" يتسع 

انطالق المسير البحري الـ 18  اليوم االثنين شمال القطاع 

يأتي ذلك في وقت يستمر فيه التراشق اإلعالمي 
بين الحركتين، وتش���كيك كل طرف بإرادة اآلخر 

وجديته بإنهاء االنقسام. 
وأمس، ج���ّددت حرك���ة "حم���اس" التأكيد على 
تمس���كها بتطبيق اتف���اق القاه���رة للمصالحة 
)2011(، كمنطل���ق لتحقيق الوح���دة، وإعادة بناء 

منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال عضو المكتب السياس���ي للحركة موس���ى 
أب���و م���رزوق: "إن اتفاقي���ة 2011 هي األس���اس 
الذي يجب أن ننطلق م���ن خالله لتحقيق الوحدة 
الوطنية والمصالح���ة المجتمعية وأمننا الوطني، 
وإع���ادة ترتيب منظم���ة التحرير الفلس���طينية 

لتشمل الكل".
واعتب���ر أبو مرزوق في تصريحات ل���ه أن اتفاقية 
2017 مج���رد آليات لتطبي���ق اتفاقية المصالحة 
2011، مش���يًرا إلى أنه "إذا لم تنجح هذه اآلليات، 
فلنبحث عن آليات جديدة إلنجاح اتفاقية 2011."

مصلحة استراتيجية
أما عض���و المجلس المرك���زي لمنظم���ة التحرير 
الفلس���طينية من رام الله عم���ر الغول، فقد حّمل 
حركة "حماس" المس���ؤولية الكاملة عن إفش���ال 
المصالح���ة؛ لرفضه���ا تنفي���ذ االتفاق���ات كاّفة 
المتعلقة بها، والتي وّقعت عليها )اتفاق 2017(، 
كما قال. وأض���اف الغول ل�"االس���تقالل": "قيادة 
حماس ال تريد المصالحة، وهي ال تريد للمش���روع 
الوطن���ي أن يتقدم، ولوحدة ش���عبنا أن تتحقق"، 
المصالح���ة مصلح���ة اس���تراتيجية  مؤك���ًدا أن 
لشعبنا الفلسطيني. وعن اجتماع اللجنة الوطنية 
العليا المنبثقة عن "المركزي"، بّين أنه س���يكون 
خالل األيام القليلة المقبلة، وس���يكون على رأس 

أولوياته بحث ملف المصالحة.
وتاب���ع: "كل الس���يناريوهات واردة وقائم���ة 
)عقب االنتهاء م���ن االجتماع(، لكن ال يمكن 

الجزم باإلجراءات التي سيتم اتخاذها".  

ودعا الغول الوس���يط المصري إلى تبّني مواقف 
أكث���ر وضوًحا وتحدي���ًدا تجاه الط���رف الُمعّطل 
للمصالحة، قائاًل: "ال يجوز أن تستمر األمور بهذه 
الش���اكلة )دون اإلع���الن المصرّي ع���ن الُمعّطل(، 

وعليهم أن يتحّدثوا بشكل ُمعلن". 
وش���ّدد عضو المجلس المركزي للمنظمة على أن 
"ملف المصالحة لن ُيغلق، سواًء اُتخذت إجراءات 
)عقابية( أم ل���م ُتّتخد، فهي خيار اس���تراتيجي 

بالنسبة للقيادة الفلسطينية".

عدم جدية 
من جهت���ه، الكاتب والمحلل السياس���ي من غزة 
ش���رحبيل الغري���ب، رأى أن حال���ة الجم���ود التي 
تعان���ي منها عجل���ة المصالحة، عل���ى الرغم من 
الجه���ود المصري���ة المتواصلة في ه���ذا اإلطار، 

تعود إلى موقف الس���لطة وحركة "فتح" الرافض 
لتطبيق اتفاق المصالحة الموقع بمايو/ 2011 في 

العاصمة المصرية.
وأضاف الغريب ل�"االس���تقالل": "حتى اآلن ما زال 
موقف الس���لطة وفتح من المصالحة واالتفاقات 
الموقعة، خصوًصا اتفاق 2011، باعتباره مرجعية 
أساس���ية لكل القضاي���ا والملف���ات العالقة غير 
واض���ح"، معتبًرا أن ذل���ك الموقف، واالس���تمرار 
بفرض العقوبات على قطاع غزة يش���ير إلى عدم 
إمكانية تحقيق المصالحة في المنظور القريب.   

وعّد تمس���ك "فت���ح" باتفاق المصالح���ة 2017، 
ورفضه���ا تنفي���ذ االتف���اق األساس���ي )2011(، 
يعك���س إصرارها عل���ى موقفها ال���ذي يتمحور 
حول مصطل���ح "تمكين الحكوم���ة الضبابي" في 

قطاع غزة، دون دفع استحقاقات الملفات األخرى 
)منظم���ة التحرير، عقد اإلط���ار القيادي للمنظمة، 

االنتخابات، األمن، المصالحة المجتمعية ..(.  
وق���ال: "إن رف���ض فتح تنفيذ اتف���اق المصالحة 
2011 يعكس عدم جّديتها في إتمام المصالحة 
التي ُتش���كل رافعة أساس���ية للقضية الوطنية 

بشكل جاّد، ".
وع���ّد الكات���ب والمحل���ل السياس���ي تهديدات 
قادة من الس���لطة وحركة "فتح" باتخاذ "إجراءات 
عقابية" جديدة ضد القطاع للضغط على "حماس" 
"تكريس لالنقسام، وس���يصب في صالح تنفيذ 
صفقة القرن، ودفع القطاع نحو االنفصال التام".      
وأمس األحد، ألمح المتحدث باس���م حركة "فتح" 
في قطاع غزة عاطف أبو س���يف، إلى أن إجراءات 

قادمة سُتتخذ )لم تذكرها(؛ ل�"تقويض االنقسام 
والمس���اس بعصبه سياس���ًيا وقانونًيا وإدارًيا"، 
وفق تعبيرها. وقال أبو س���يف ل� "سوا": "إن حركة 
حماس ترفض جميع اتفاقات المصالحة باستثناء 
اتفاق مايو/ 2011، لكونه االتفاق الوحيد  الذي ال 

ُيشير إلى تشكيل حكومة وفاق وطني".     
وأكد تمس���ك حركت���ه بكل االتفاق���ات بما فيها 
اتف���اق 2011، متهمًا "حم���اس" "بتجاوز حكومة 
الوف���اق وعرقلة عملها بالقطاع، وإبقاء الوضع على 

ما هو عليه اآلن".  
ووقعت الفصائل الفلسطينية كافة ب� 4 مايو/ أيار 
2011 بالقاهرة اتفاقًا لمعالجة القضايا كافة، التي 

نجمت عن حالة االنقسام الفلسطيني عام 2007.
وعل���ى إثر االتفاق الذي لم ُيطّبق تش���ّكلت لجان 
رئيس���ية إلتمام المصالحة، وه���ي: إعادة هيكلة 
منظمة التحرير الفلس���طينية، وتشكيل حكومة 
وحدة وطنية، االنتخابات، والمصالحة المجتمعية، 
والحريات العامة وبن���اء الثقة، وتفعيل المجلس 
التش���ريعي. وفي 12 أكتوبر 2017 وقعت حركتا 
"فتح" و"حم���اس"  اتفاقًا لتطبيق بنود المصالحة 
ف���ي القاهرة برعاية مصرية، تم بموجبه تس���ليم 
حركة "حماس" الوزارات والهيئات والمعابر كاّفة 
في قط���اع غزة إلى حكومة الوفاق الوطني، وإعادة 
المئات من موظفي الس���لطة الُقدامى لوزاراتهم 
هناك، فيما بقيت مش���كلتا "الجباي���ة الداخلية" 
وموظف���و حكوم���ة حم���اس الس���ابقة، عقبتين 

كبيرتين أمام إتمام المصالحة.
ومنذ إبري���ل 2017، تف���رض الس���لطة إجراءات 
عقابية ض���د قطاع غزة، تمثل���ت بتقليص كمية 
الكهرب���اء الواردة له من جان���ب االحتالل، وفرض 
خصومات على رواتب موظفي الس���لطة تتراوح ما 
بين 30 - 50 %، وإحالة اآلالف منهم إلى التقاعد 
اإلجباري الُمبكر، إضاف���ة إلى تقليص التحويالت 

الطبية للمرضى.

غزة/ قا�سم الأغا:
ل ت��زال عجلة امل�س��احلة الوطنية تراوح مكانه��ا، يف الوقت الذي 
يتم�س��ك فيه طرفا النق�س��ام مبواقفهما و�س��روطهما؛ الأمر الذي 
ُي�سري اإىل عدم اإمكانية اإنهاء النق�سام، اأو تقريب ُوجهات النظر يف 

الوقت القريب. وتتم�س��ك حركة "فتح" ب�س��رط "التمكني ال�سامل 
والكامل" حلكوم��ة رامي احلمد اهلل يف قطاع غزة بناًء على اتفاق 
امل�س��احلة لع��ام 2017، بينما تطال��ب حركة "حما�س" وف�س��ائل 

فل�سطينية اأخرى بتطبيق اتفاق امل�ساحلة املوقع عام 2011.

، عقدت جولة جديدة للم�س��احلة يف  وخالل الأ�س��بوعني املن�س��رَمنينْ
القاه��رة، اإذ اجتم��ع م�س��وؤولون يف جه��از املخاب��رات العامة امل�س��رية 
ب�سكل منف�سل مع قيادتي "حما�س" و"فتح"، يف م�سعًى م�سري لتحريك 

عجلة امل�ساحلة، دون الإف�ساح الر�سمي عن خمرجاتها.

غزة/ االستقالل: 
أعلن���ت هيئة الحراك الوطني لكس���ر الحص���ار  انطالق 
المس���ير البحري 18 في أقصى ش���مال غ���رب قطاع غزة 
اليوم االثنين؛ وذلك للمطالبة برفع الحصار وإنهاء معاناة 

المواطنين في غزة.
جاء ذل���ك خالل مؤتم���ر صحفي نّظمته هيئ���ة الحراك 
بالتعاون م���ع الهيئة الوطنية العليا لمس���يرات العودة 
وكس���ر الحصار بميناء غزة أمس األحد، حيث س���تنطلق 
عشرات القوارب من شاطئ بلدة بيت الهيا شمال القطاع 

الثانية عصًرا يصاحبها جماهير حاشدة مؤازرة بًرا.
وقال���ت المتحدثة باس���م هيئة الحراك الوطني لكس���ر 
الحصار دعاء ش���رف إن غزة وهي تقف وحيدة ضد هذا 
الظلم الواقع عليها طيلة 12 ع���ام؛ لتعلن للعالم قرارها 
ولتؤكد عل���ى ارادته���ا الصلبة لمواجهة ظل���م الحصار 
والعقوبات الجماعية التي يفرضها االحتالل والس���لطة 

على حد سواء.
وشددت ش���رف على أن انطالق فعاليات الحراك البحري 
تأت���ي للتأكيد عل���ى "حقنا في بحرنا وحقن���ا في الحرية 
والصيد دون أي قيود، وحقنا في الميناء وإقامة ممر مائي 

يسهل علينا وعلى أبناء شعبنا حرية السفر والتجارة".

ودعت أبناء ش���عبنا لالحتش���اد ق���رب موق���ع "زيكيم" 
العس���كري أقصى ش���مال قطاع غزة؛ لدعم هذا الحراك 
البحري، حاثة كل الجهات ذات العالقة للعمل على توفير 

الحماية الكاملة لهذا الحراك البحري السلمي.
وأضاف���ت "إن هيئ���ة الح���راك الوطني لكس���ر الحصار 
ستواصل بذل كل جهد ممكن من أجل كسر هذا الحصار 
الظالم، وانهاء هذه المعاناة االنس���انية التي لم يشهد 

التاريخ الحديث لها مثياًل".
واستنكرت شرف محاوالت االدارة األمريكية التخاذ قرار 
في األمم المتحدة إلدانة المقاومة الفلس���طينية وحركة 

حماس.
وأك���د القيادي في الجبه���ة الديمقراطية محمود خلف-

عضو الهيئة الوطنية العليا لمس���يرات العودة وكس���ر 
بطابعها  الع���ودة س���تتواصل  الحص���ار-أن مس���يرات 

وأدواتها الس���لمية؛ للتأكيد على حق شعبنا في العودة 
وكسر الحصار.

وقال خلف "نذهب بمس���يرات العودة م���ن أجل البحث 
عن الحياة لش���عبنا، وليس البحث عن الموت كما يّدعي 
االحتالل؛ تأتي رس���التنا للعالم أن شعبنا يطالب األحرار 
للوقوف بجانب الحق الفلسطيني األصيل للعيش بحرية 

وكرامة أسوًة بكل شعوب العالم".
ثمن جهود مص���ر في التخفيف عن قط���اع غزة، مطالبًا 
إياها الس���تكمال جهودهم لتسهيل حركة المسافرين 
من وإلى مصر؛ "ألنن���ا نرى بالجهد والدور المصري جهدًا 
رئيس���يًا داعم���ًا للقضية الفلس���طينية عل���ى مختلف 
المس���تويات". وأطلقت هيئة الحراك الوطني قبل نحو 5 
أش���هر عدة رحالت بحرية نحو العالم الخارجي والحدود 
الش���مالية للقطاع، في محاولٍة لكسر الحصار البحري عن 
قطاع غزة، إال أن االحتالل يقمع المشاركين فيها، ويعمل 

على إفشالها واعتقال من على متنها.
ومنذ 30 مارس الماض���ي ينّظم المواطنون مظاهرات 
سلمية في مخيمات العودة ش���رقي محافظات قطاع 
غ���زة الخم���س؛ للمطالب���ة بثبيت حق العودة وكس���ر 

الحصار كاماًل عن القطاع.
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 إعالن صادر عن جمعية جود الخيرية 
تعل���ن جمعية جود الخيرية عن عق���د االجتماع )العادي( للجمعية 
العمومي���ة ع���ن الع���ام )2018( وذل���ك ي���وم الخمي���س الموافق 
2018/12/13 الساعة 11:00 )صباحا( في مقر الجمعية الكائن في 
محافظة رفح تل السلطان بجوار دوار الغريز وذلك لمناقشة )جدول 
االعم���ال( و انتخاب مجل���س ادارة جديد للجمعية بعد اس���تكمال 
االتي في أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 الى الساعة 2:00 .
 1- اس���تمرار فتح باب االنتساب و تس���ديد االشتراكات للجمعية 

العمومية لعام )2018( و ذلك حتى تاريخ 2018/12/5 م 
2- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة وذلك لمدة 3 ايام من 

تاريخ 2018/12/6 حتى تاريخ 2018/12/9 
3- فتح باب االعتراض  على المرشحين وذلك لمدة 2 ايام من تاريخ 

2018/12/10 حتى تاريخ 2018/12/12 

    مع فائق االحرتام و التقدير
جمل�س ادارة اجلمعية 
  حليمة عبد ال�سالم 

وذك���رت الصحيف���ة أن التهمة المركزي���ة تتحدث عن 
تورط " نتنياهو" مع رجل أعمال يدير ش���ركة االتصاالت 
اإلس���رائيلية " بي���زك" باإلضاف���ة لموق���ع "واال" العبري 
، ويج���ري الحديث ع���ن تلقيه رش���اوى و قيامه بأعمال 
تناقض منصبه بعد تدخله في إرس���اء عطاء على شركة 
"بيزك"، كما طلب بش���كل غير مباش���ر من رجل األعمال 

التدخل في محتويات موقع "واال" لصالح سياسته.
وبحس���ب بيان الش���رطة، فالعالقات بين نتنياهو ورجل 
األعمال "ش���اؤول ألوفيتش" كانت تش���وبها الرشاوى، 
وبينت نتائ���ج التحقيق تدخل نتنياه���و ومقربوه بين 
عامي 2012 حتى العام 2017 في المواد المنشورة على 
موقع "واال"، كما تدخلوا في تعيين موظفين في الموقع 
)محررين ومراس���لين( من خالل استغالل عالقاتهم مع 

رجل األعمال المذكور.
وعلى صعيد أحزاب المعارضة ، طالبت زعيمة المعارضة 
"تسيبي ليفني" باس���تقالة فورية  " لنتنياهو  " وإجراء 
انتخابات مبكرة ؛ س���عيا للحص���ول على حكومة نظيفة 
من الفس���اد ، كما دعا زعيم حزب العم���ل "آفي غباي"  " 
نتنياهو " لالستقالة وتسليم المفاتيح قبل فوات األوان.

لن ت�سقطه
المختص بالش���أن اإلسرائيلي عامر خليل استبعد فكرة 
انه���اء حي���اة " نتنياهو "  السياس���ية ف���ي ظل قضايا 
الفس���اد الموج���ه له وتوصيات الش���رطة اإلس���رائيلية 
بتقديم ملفات الفساد للنيابة ومستشار الحكومة ، الفتا 
إل���ى أن اإلجراءات القضائية تأخ���ذ وقتًا طويال قد تمتد 

لعام كامل . وقال خليل ل�"االستقالل ":" من المتوقع في 
ح���ال اإلعالن عن انتخابات مبكرة ف���ي دولة االحتالل أن 
يدخل " نتنياهو " كمناف���س فيها ، في ظل اإلجراءات 
القضائية داخل مؤسس���ات االحتالل اإلسرائيلي التي 

تأخذ وقتًا طويال قد تمتد لعام كامل " .  
وأض���اف : " أن اإلج���راءات القضائي���ة داخ���ل االحتالل 
الصهيون���ي ، تتدرج م���ن نقل ملفات الفس���اد للنيابة 
العامة ثم المستش���ار القضائي للحكومة ، وغيرهم من 

المسئولين ". 

وأشار إلى أن " نتنياهو " يقاتل في الوقت الراهن لتمرير 
قانون ينص على وقف اإلجراءات القضائية ضد رئيس 
الوزراء ، زاعما أن من يحتل المنصب في وضع حساس ال 
يقبل أن يوجه له تهم أو يخضع للتحقيق والمحاكمة . 

وأوضح أن " نتنياهو " يحاول باس����تمرار نفي التهم 
الموجهة له ، والتذرع بأن ال أصل لها ، منوها إلى أن 
م����ا يطلبه المعارضون من اس����تقالته هو أمر حتمى 
في ح����ال تم البدء بإج����راءات محاكمت����ه والخضوع 
لجلس����اتها ، كم����ا حدث م����ع الرئيس اإلس����رائيلي 

السابق " موشيه كساف "  وآخرين . 
ورأى أن نتائج استطالع الرأي التي أظهرت تأييدًا ساحقًا 
ل� " نتنياه���و "  جاءت نتيجة أن الجمهور اإلس���رائيلي 
ينحاز بش���كل كبير لليمين  ، كما أن حديث " نتيناهو " 
بوسائل اإلعالم المختلفة عن الظلم الواقع عليه وبطالن 

التهم الموجه له جاءت لصالحه  . 

خيارات االإنقاذ 
بدوره ، اتفق المختص بالش���أن اإلس���رائيلي  عمر 
جعارة مع سابقه باستبعاد استقالة " نتنياهو " من 
منصبه كرئيس وزراء، على الرغم من ملفات الفساد 
الموجهة له ، والتحقيقات الجارية معه، مشددا على 
تمس���ك " نتنياهو "  بمنصبه ومن الصعب التخلي 

عنه بسهولة . 
ورأى جع���ارة ل�"االس���تقالل "  أن حج���م الملف���ات التي 
تكش���ف فس���اد " نتنياهو " كبيرة وكفيلة بإسقاط أي 
رئيس وزراء ورميه في السجن ، إال أن لجوءه لبناء وحدات 
استيطانية وتنفيذ مشاريع تخدم الرأي العام باستمرار 

يمكن أن يشكل جدار حماية له . 
وأشار إلى أن نتنياهو باستطاعته أن يجد منافذ قانونية 
للخروج من كومة المآزق الواق���ع فيها؛ لكون االتهامات 

ذاتها تعود بالمصلحة العامة على دولة االحتالل.
وتوق���ع  أن يلج���أ " نتنياه���و " إل���ى بع���ض الخيارات 
السياسية إللهاء اإلعالم الصهيوني ، والتي تنحصر في 
تس���جيله أزمات في المنطقة هنا أو هناك ، إلثارة انتباه 

اإلعالم. 

الفساد يخنق نتنياهو.. هل اقتربت النهاية؟
غزة / �سماح املبحوح:

ما زال رئي�س الوزراء ال�س��هيوين بنيامني نتنياهو يغرق 
يف دوام��ة الف�س��اد التي باتت تقرتب من��ه يومًا بعد يوم 
ويخ�سع على اإثرها للتحقيق من قبل اجلهات الق�سائية 
االإ�س��رائيلية، على الرغم من التح��دي وعدم االكرتاث 

الذي يتحدى به التهم املوجهة اإليه برفقه زوجته، فهل 
تكتب تلك التهم نهاية نتنياهو �سيا�سيا؟،اأم اأنه �سينجح 
من النجاة منها؟  ووفق �سحيفة »معاريف« العربية فاإن 
ال�سرطة اال�سرائيلية اأو�ست بتقدمي الئحة اتهام بحق 
رئي�س وزراء االحتالل االإ�س��رائيلي بنيامني نتنياهو، يف 

املل��ف املعروف با�س��م »املل��ف 4000« ، وي�س��مل تهم اأمن 
بينه��ا الر�س��اوى وا�س��تغالل املن�س��ب وخيان��ة االأمانة ، 
ت�س��مي اإعالميًا "املل��ف 1000" ،  و »امللف 2000« ، كما 
يجرى التحقيق معه يف ق�سية رابعة ، وهي �سفقة �سراء 

» اإ�سرائيل » غوا�سات وقوارب حربية من اأملانيا .

 القدس المحتلة/ االستقالل:
يواص���ل رئيس حكوم���ة االحتالل، بنيامي���ن نتنياهو، 
المراوغ���ة في ملف التجمع البدوي الخان األحمر ش���رق 
القدس المحتلة، بحيث أبقى على تأجيل إخالء التجمع 
الس���كني تحس���بًا من اإلج���راءات التي ق���د تصدر عن 

المحكمة الجنائية الدولية في الهاي.
وبحس���ب صحيف���ة "هآرت���س" العبرية، ف���إن تجميد 
إخالء التجمع البدوي يهدف إلى تس���هيل اس���تئناف 
المفاوضات بي���ن "الدولة والس���كان"، وذلك على ضوء 
الضغوطات الدبلوماس���ية على "إسرائيل" وخشية من 
اتخ���اذ خطوات ضدها في المحكم���ة الجنائية الدولية 

في الهاي.
وأوضح���ت الصحيفة أن���ه ال يوجد عل���ى أرض الواقع، 
مفاوضات بين الدولة وأهالي الخان األحمر، فيما قدرت 
جهات في المؤسس���ة السياسية، أن نتنياهو، يسعى 
من خالل المراوغة إلى اس���تغالل الوقت لحين أن يتبدد 
الضغط عليه، سواء من المستوطنين ومعسكر اليمين 

أو من المجتمع الدولي وخاصة المحكمة الدولية.

وأث���ارت توصي���ات نتنياه���و تأجي���ل إخ���الء القرية 
معارضة قوية بي���ن أعضاء "البيت اليه���ودي"، كما أن 
ذلك تناقض مع موقف وزير الحرب األس���بق، أفيغدور 
ليبرمان، المع���ارض لتوصيات رئي���س الحكومة الذي 
حول التوصيات لمصادقة المجلس الوزاري اإلسرائيلي 

المصغر للشؤون األمنية والسياسية )الكابينيت(.
وصوت الكابينيت، على مقت���رح نتنياهو، تأجيل هدم 
الخ���ان األحمر لع���دة أس���ابيع، وذلك بغية اس���تنفاذ 
المفاوضات التي أعلن عنها نتنياهو والتي تهدف إلى 

تنظيم قضية إخالء التجمع السكني بالتوافق.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية وسياسية قولها 
إن "الخوف في "إس���رائيل" ال ينبع من تحقيق مستقل 
حول الخان األحمر، المشكلة األساسية فحص أولي من 
قب���ل المحكمة في الهاي، حيث س���يتم نش���ر نتائجه 
قريبا، وسيحدد الفحص ما إذا كان للمحكمة اختصاص 
وصالحية في الضفة الغربية وغزة. إذ تعارض إسرائيل 
بش���دة هذه اإلمكانية، على أساس أن فلسطين ليست 

دولة يمكن أن تنضم إلى معاهدة روما".

وقال المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، 
إن الحاج���ة إلى تجميد إخالء الخان األحمر هي قانونية، 
حي���ث كانت الفكرة من���ح الفرصة األخي���رة للتفاوض، 
مضيف���ا إنه "يفكر في تقديم موقف تفصيلي بش���أن 
عدم اختص���اص المحكمة الجنائي���ة الدولية في هذا 

الصدد".
وكانت سلطات االحتالل قد أمهلت أهالي الخان األحمر 
حتى األول من تش���رين األول الجاري له���دم منازلهم 
ذاتيا، وإال س���تقوم قوات بذلك تنفيذًا لقرار المحكمة 
العليا اإلس���رائيلية من ش���هر آب/أغس���طس الماضي، 
بعد رد االلتماس بزعم أن التجمع الس���كني أقيم بدون 

تراخيص وفوق ما يسمى "أراضي دولة".
ويقطن الخ���ان األحمر نحو 200 فلس���طيني، نصفهم 
من األطف���ال وغالبية الس���كان من الالجئين، بحس���ب 
تس���جيالت وكال���ة األم���م المتحدة لغوث وتش���غيل 
الالجئين الفلس���طينيين )األون���روا(، كما يضم التجمع 
الس���كني مدرس���ة تخدم 170 طالبا، من عدة تجمعات 

سكنية بدوية من قضاء القدس.

القدس المحتلة/ االستقالل:
صادق���ت حكومة االحتالل اإلس���رائيلي عل���ى تخصيص 700 مليون ش���يكل لدعم 

مستوطني ما يسمى ب�"غالف غزة" وسديروت، أمس األحد.
وبحسب صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية، فإن خطة حكومة االحتالل تشمل دعم 
بناء مصانع، وتعزيز األمن الشخصي، وإقامة مناطق صناعية، ودعم الزراعة والسياحة 
والصح���ة. وقال رئي���س حكومة االحت���الل بنيامين نتنياهو خالل جلس���ة الحكومة 
اإلس���رائيلية: إن الخطة تهدف إلى تقوية صمود مس���توطني غالف غزة ، وسننفق 

700 مليون شيكل على برامج وخطط لرفاهية المستوطنين".

حكومة االحتالل تدعم مستوطني 
»غالف غزة« بـ 700 مليون شيكل

نتنياهو يؤجل إخالء الخان األحمر تحسبًا من محكمة الهاي

وكاالت/ االستقالل:
ش���ارك المنتدى الفلس���طيني في بريطانيا إلى 
جانب حمل���ة التضامن البريطانية مع فلس���طين 
وباقي المنظمات األخ���رى في اعتصام احتجاجي 
أم���ام مقر هيئة اإلذاع���ة البريطاني���ة لمطالبتها 
بالتخلي عن رعاية المس���ابقة الغنائية األوروبية 

السنوية "يورو فيجن"، والمقرر عقدها في القدس 
المحتلة.

ف���ارس التميمي تحدث باس���م المنت���دى مؤكدًا 
الح���ق بانتقاد "إس���رائيل" وهمجيته���ا وأن هذا 
ليس عداء للس���امية ب���أي حال، فيم���ا قدم فنان 
فلسطيني، قصيدة تضامنية مع ضحايا االحتالل 

في فلسطين.
بدوره، أكد بن جمل المتحدث باسم حملة التضامن 
مع فلس���طين ف���ي بريطانيا اس���تمرار فعاليات 
الضغط من أجل مقاطعة ه���ذه الفعالية، ووجود 
عريضة يتم التوقيع عليها لمناقشة المسألة في 

البرلمان البريطاني.

اعتصام رافض لمسابقة غنائية أوروبية في القدس المحتلة
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دولة فل�سطني
الإدارة العامة للوازم العامة

جلنة العطاءات املركزية

تعلن وزارة المالية / لجنة العطــاءات المركــزية عن طرح عطاءات حكومية مختلفة  تبعًا للشروط والمواصفات 
الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.

فعلى الشركات ذات االختصاص والمسجلة رسميًا وترغب في المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية 
/ اإلدارة العامة للوازم العامة ـ المبنى الجديد غرب محطة فارس للبترول خالل أوقات الدوام الرســـمي من أجل 
الحصول على كراســـة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ )300( شيكل غير مستردة تورد الى خزينة 

وزارة المالية .
آخر موعد لقبول العروض  بالظرف المختوم في صندوق العطاءات باإلدارة العامة للوازم- وزارة المالية في غـزة 
الساعة الحادية عشر من يوم الثالثاء الموافق 2018/12/11وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المتناقصين في 

نفس الزمان والمكان.

لجنة العطاءات المركزية
مالحظة:ـ

1. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
2. يجـــب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االســـالمي أو بنك اإلنتاج أو بنـــك البريد )كتأمين دخول عطاء( 

أوحسب الشروط في كل عطاءصالحة لمدة ثالثة شهور على األقل عن كل عطاء.
3.االدارة العامة للوازم غير مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق مع العطاء ..

.www.mof.gov.ps 4. لالطالع على كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة المالية
5. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم :0598967679
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رقم العطاءاسم العطاء

توريد مواد غذائية جافة لصالح وزارات دولة فلسطين 

توريد مواد غذائية طازجة لصالح وزارتي الصحة والداخلية 

توريد خضار وفواكه لصالح وزارتي الصحة والداخلية 

مطبوعات لصالح وزارة المالية

تأمين المركبات الحكومية 

تقديم خدمة التوليد

تقديم خدمة نظافة مستشفى كمال عدوان لصالح الخدمات الطبية العسكرية – وزارة الداخلية 

2019/08

2019/09

2019/10

2019/11

2019/12

2019/13

2019/14

رام الله/ االستقالل:
قال مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن 
ســـلطات االحتالل واصلت خالل شـــهر 
حمالت  الماضي  الثاني/نوفمبر  تشرين 
االعتقال التعســـفية ضد أبناء شـــعبنا 
بكافـــة شـــرائحه، حيث رصـــد المركز 
االعتقاالت  الشـــهري حول  في تقريره 
)450( حالـــة اعتقال، مـــن بينهم )71( 
طفاًل قاصرًا، و)9( نساء وفتيات، إضافة 

لنائبين من المجلس التشريعي.
وأكـــد المركز فـــي بيان صحفـــي ، أن 
االحتالل اعتقل )6( مواطنين من قطاع 
غزة، )3( منهـــم صيادون تم اعتقالهم 
خالل ممارســـة عملهم قباله شـــواطئ 
القطـــاع بعـــد مصـــادرة مراكبهم، وقد 
أطلق ســـراحهم بعـــد التحقيق معهم 

في ميناء اسدود.
وأضاف بأن قوات االحتالل اعتقلت خالل 
ذات الشـــهر محافظ القـــدس" عدنان 
غيث" وذلك ضمن حملة اعتقاالت طالت 
العشـــرات مـــن المقدســـيين، وكذلك 
اعتقلت الصحفي " أحمد الخطيب" من 
رام الله وحولته الـــى االعتقال اإلداري، 
واعتقلت الطالب في كلية اإلعالم " ليث 
جعـــار" من طولكرم علـــى معبر الكرامة 

أثناء عودته من السفر.
وأشـــار المركز إلـــى أن االحتالل واصل 
الشـــهر الماضي اســـتهداف النســـاء 
باالعتقـــال  القاصريـــن  واألطفـــال 
واالســـتدعاء حيـــث رصـــد المركز)71( 
حالة اعتقال ألطفـــال، أصغرهم الطفل 
"عمر ربيع أبو عياش" )8 ســـنوات( بعد 
مالحقتـــه على مدخل بيت أمر شـــمال 

الخليل والطفل "خالد مراد شتيوي" ١٣ 
عامًا من قلقيلية.

كما رصد المركز )9( حاالت اعتقال لنساء 
الطالبة  بينهن قاصرتان وهما  وفتيات 
في الصف الثامن "رهـــف الرجبى" 14 
عـــام أثناء ذهابها الى مدرســـتها قرب 
الحرم اإلبراهيمي، والفتاة " آيات ذياب 
مصلح" 17 عامًا من رام الله، فيما اعتقل 
االحتالل الجريحـــة "فاطمة عبد الرحمن 
الدراويـــش" )38 عامًا( مـــن مدينة دورا 
بعد إطالق النار عليها واصابتها بجراح 
بحجـــة محاولـــة تنفيذ عمليـــة طعن، 
ونقلها الى مستشـــفى "هداســـا عين 
العـــالج، واعتقل كذلك  لتلقـــى  كارم" 
والده وشـــقيقه الفتى "عبد الرحمن أبو 
جمل" منفذ عملية الطعن في قرية جبل 
المكبر، والذي استشهد بعد أسبوع من 

اصابته برصاص االحتالل.
وأوضح المركز بأن أعداد نواب المجلس 

التشـــريعي المختطفين لدى االحتالل 
ارتفع خـــالل نوفمبر الماضـــي الى )6( 
نواب، بعد قيام قـــوات االحتالل بإعادة 
أبو  النائبيـــن "محمـــد مطلق  اعتقـــال 
جحيشه " )63عامًا(، في بلدة "اذنا" غرب 
الخليل، والنائب المقدســـي المبعد عن 
مدينة القـــدس "أحمد محمـــد عطون" 
)52( عامـــًا بعـــد اقتحام المنـــزل الذي 

يقيم به في البيرة منذ ابعاده.
بـــأن ســـلطات االحتالل  وأكـــد المركز 
واصلـــت خالل نوفمبر إصـــدار القرارات 
االدارية بحق األســـرى الفلســـطينيين، 
حيث أصدرت محاكم االحتالل الصورية 
)47( قـــرارًا إداريًا، منهـــم )13( قرارات 
جديـــدة للمرة األولى غالبيتهم أســـرى 
محرريـــن أعيـــد اعتقالهم مـــرة أخرى 
وفـــرض عليهـــم اإلداري، و)34( قـــرارًا 
ألســـرى  االعتقالية  الفتـــرات  بتجديد 
إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين 

شهرين إلى ستة أشهر.
وبّين بأن ســـلطات االحتالل واصلت خالل 
نوفمبـــر مـــن اعتداءاتها على األســـرى 
واألســـيرات والتنكيـــل بهـــم، وفـــرض 
عقوبات جديـــدة بحقهم، حيث اقتحمت 
قوات القمع قســـم )7( في سجن رامون، 
وشـــرعت بحملـــة تفتيـــش كبيـــرة في 
أقســـامه بعد ان أخرجت جميع األســـرى 
منه، وعبثـــت بمقتنياتهـــم وعاثت بها 
خرابًا. كما اقتحمت قسم 6 بسجن النقب 
ونقلت األسرى البالغ عددهم 120 أسيرًا 
الى أقســـام اخرى وأجرت حملة تفتيش 
واســـعة، ونكل جنود االحتالل باألســـير 
"عمر محمد شحادة" )26 عامًا( من الخليل 
بعد استدعائه لدى مخابرات االحتالل في 
بالضرب  انهالـــوا عليه  "عتصيون" حيث 
المبّرح على أنحاء جسده بالعصى واألرجل، 
وتركـــوه ملقى على األرض لســـاعات في 

البرد القارس وهو مقيد اليدين.

رام الله /االستقالل:
دعا رئيس هيئة شـــؤون األسرى والمحررين اللواء 
قدري أبو بكر، الحركة األسيرة في سجون االحتالل 
واألســـرى المحررين وكافة المؤسســـات العاملة 
في هـــذا المجال، للتريث في الحكم على ما يصاغ 
مـــن تنظيم للعالقـــة بين الهيئة ونادي األســـير 

الفلسطيني.
واوضح اللواء أبو بكر في بيان صحفي أمس  األحد، 
أن العالقـــة بين النادي والهيئـــة عالقة تكاملية، 
مشيرًا إلى أن هناك جهودًا لتنظيم العمل بينهما 

مع الحفاظ على الجسمين، وبما ال يمس الخدمات 
والحقوق الثابتة لألسرى والمحررين وعائالتهم.

وأضاف أن ما يجري من حوارات بين الهيئة ونادي 
األسير هي لترتيب العمل الوظيفي والصالحيات 
المناطة بكل طرف، ليكون الدور بينهما تكامليًا ال 

عمل متكرر بما يخدم عمل المؤسستين.
وطالـــب اللواء أبو بكر جميع المعنيين والمتابعين 
وأصحـــاب العالقة بعدم الخلـــط والتعاطي مع ما 
يتم تناوله من إشـــاعات وبيانـــات مغلوطة وغير 

صحيحة.

رام الله / االستقالل:
قالت هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين "إن إدارة معتقالت االحتالل تواصل إهمال 
األوضاع الصحية لألســـرى والمعتقلين، خاصة ذوي األمراض المزمنة، فهي تتعمد 

تجاهل أمراضهم، وعدم التعامل معها بشكل جدي".
وكشـــفت الهيئة فـــي تقرير صحفي أمس األحـــد، عن عدد من الحـــاالت المرضية 
الصعبة القابعة في عدة سجون إســـرائيلية، ومن بينها: حالة األسير باسم نعسان 
)24 عاما( من قرية المغير شمال مدينة رام الله، والذي يمر بوضع صحي سيئ، فهو 
يشـــتكي من اصابة قبل اعتقاله برجله اليسرى كما أنه يعاني من مشاكل بالقولون 
وُعلق له كيس خارجي )لإلخراج(، وهو بحاجة ماسة إلجراء عملية جراحية بأسرع وقت 

ممكن، غير أن إدارة معتقل "عسقالن" تماطل في تحويله.
وحسب التقرير، يمر األسير ياسر ربايعة )44 عاما( من مدينة بيت لحم، والقابع حاليا 
في معتقل "عسقالن"، بظروف صحية غاية في السوء، فهو مصاب بمرض السرطان 
منـــذ فترة طويلة، وقد تفاقم وضعه الصحي جـــراء مماطلة إدارة معتقالت االحتالل 
في تقديم العالج الالزم له، ومؤخرا بدأ االســـير بالخضوع لجلسات العالج الكيميائي 

ويتناول 6 حبات دواء يوميا، لكنه بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة. 
ويشتكي األسير مهدي حجير )27 عاما( من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، من 
مشاكل حادة في األعصاب وفي كثير من االحيان ُيصاب األسير بتشنجات، وتكتفي 
إدارة معتقـــل "عوفر" بإعطائه دواء ومهدئـــات لجعله ينام من دون تقديم أي عالج 

مناسب لوضعه الصحي.
كما رصـــد تقرير الهيئة حالتين مرضيتين تقبعان فـــي معتقل "النقب"، إحداهما 
حالة األسير محمد مرداوي )39 عاما( من بلدة عرابة بجنين، والذي يعاني من مشاكل 
بالرئـــة قبل اعتقاله، حيث تم اســـتئصال جزء منها، وهو بحاجـــة إلى عناية فائقة 
لوضعه الصحي، لكن منذ أن تم اعتقاله وزجه في معتقل "النقب"، لم يتلق أي عالج 

حقيقي لحالته الصحية.
وأوضح األسير مرداوي لمحامي الهيئة أنه عند تدهور حالته يتم نقله إلى ما ُيسمى 

عيادة معتقل "الرملة"، وتكتفي بإعطائه عالجا موضعيًا ومسكنات فقط.
أمـــا عن األســـير محمود زغلـــول )36 عاما( مـــن محافظة طولكرم، فهـــو يعاني من 
حساســـية بالجلد حول عينيه وجبينه، كما أنه يشـــتكي مـــن الجيوب األنفية، وهو 
بحاجة إلى إجراء فحوصـــات طبية عاجلة، غير أن إدارة المعتقل تماطل بتحويله، وال 

ُتقدم له أي عالج.

إدارة السجون تستهتر باألوضاع 
الصحية لألسرى المرضى

أسرى فلسطين: 450 حالة اعتقال خالل شهر نوفمبر

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصـــدرت محكمة االحتالل أمس األحد، قراًرا يقضي 
باإلفراج عن محافظ القدس المحتلة عدنان غيث و٩ 

معتقلين من كوادر حركة فتح بشروط.
وذكر مدير نادي األســـير بالقـــدس ناصر قّوس أن 
قضاة المحكمة فرضوا اإلبعـــاد عن الضفة الغربية 
لمدة ١٤ يوًما والحبس المنزلي لمدة خمســـة أيام، 
ودفـــع كفالة ماليـــة قيمتها ٥٠٠ شـــيكل، مقابل 

اإلفراج عن المحافظ و٩ مقدسيين.
والمعتقلـــون التســـعة المفـــرج عنهـــم هم عالء 
أبـــو الهوى، وعامر عـــواد، وفادي محمود، وحســـام 

أبو اســـنينة، وخليل بشـــير، محمد القـــاق، وأحمد 
مصطفى، واياد هدرة، وحاتم مهلوس.

وكانت محكمة الصلح غربي القدس المحتلة أصدرت 
قرارًا يوم الخميس الماضي يقضي بتمديد توقيف 
المحافظ و٩ مقدسيين من حركة فتح ألمس األحد، 

واالفراج عن ٢٤ مقدسيا.
ويعتبر المعتقلـــون المفرج عنهم أمس والخميس 
الماضي ضمن نحـــو ٤٠ معتقاًل من كـــوادر حركة 
فتح، اعتقلوا قبل نحو أســـبوع خالل حملة اعتقاالت 
واســـعة شـــنتها قوات االحتالل في عـــدة مناطق 

بالمدينة.

هيئة األسرى: نعمل على تنظيم 
العالقة مع نادي األسير

االحتالل يفرج عن محافظ 
القدس و٩ آخرين بشروط
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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 )2079/ 2018(
يعل���ن للعموم انه تقدم ل���إدارة العامة لألراض���ي والعقارات بغزة 
السيد: خزاع رجب علي حلس من سكان غزة هوية رقم 931390215 

بصفته وكيال عن: خالد رباح حسين حلس
بموجب وكالة رقم: 425 / 2018 الصادرة عن السعودية

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 852 قسيمة 69 المدينة غزة التركمان

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

المعاملة. التاريخ:  28/ 11/ 2018م

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

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )2082/ 2018(
 

يعلن للعموم انه تقدم لإدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
سمير عيد حسن سمور من سكان بني سهيال هوية رقم 947614830 
بصفته وكيال عن: س���لوى وخال���د وحاتم ومحمد وزي���اد ورنده / أبناء 

سليمان عودة سمور وفوزية مرزوق سمور ورائد سليمان عودة سمور 
بموجب وكالة رقم: 10545 / 2015 الصادرة عن ألمانيا + 361667626 

/ 2015  جدة
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 220 قسيمة 41 المدينة بني سهيال 
 فم����ن له أي اعتراض بهذا الش����أن عليه التق����دم باعتراضه إل����ى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس����ة عش����ر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ:  2/ 12/ 2018م

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

الناصرة/ االستقالل:
ش���نت شرطة االحتالل االس���رائيلي حملة اعتقاالت في أوساط أطباء وصيادلة طالت 
أربعي���ن منهم في مناطق مختلفة من أراضي ال���� 48، على خلفية مزاولتهم المهنة 

دون انهائهم المتطلبات االكاديمية.
وقالت في بيان صادر عن الشرطة إنها اعتقلت أربعين طبيبا وصيدالنيا وطبيبًا متدربًا 
م���ن الجليل والمثلث والنقب، بعضهم من مجدل ش���مس وكفر مندا وجس���ر الزرقاء 
واللقية، بش���بهة مزاولة المهنة في "إسرائيل" خالًفا للقانون، بعد أن قدموا شهادات 

من جامعات في أرمينيا دون إنهائهم الواجبات االكاديمية.
وأطلقت ش���رطة االحتالل على حملة االعتقاالت التي نفذت صباح أمس اسم "رخصة 
للقتل"، زاعمة أن الشبهات المنسوبة للمعتقلين من شأنها أن تسبب أضرارًا جسدية 
وحتى الوفاة للمرضى، وتم تمديد اعتقال المعتقلين في محكمة الصلح في الناصرة.

القدس المحتلة / االستقالل:
رصد مركز القدس لدراس���ات الشأن اإلسرائيلي والفلس���طيني 355 انتهاًكا ارتكبه 

جيش االحتالل ومستوطنوه بحق الفلسطينيين خالل شهر نوفمبر الماضي.
وتمثلت تل���ك االنتهاكات في حواجز عس���كرية دائمة وأخرى طّي���ارة، وإغالق طرق 
رئيس���ية مما كان يتسبب بأزمات مرورية خانقة، واقتحامات لمختلف مناطق الضفة، 
واندالع مواجهات وإصابة العشرات من المواطنين، وهدم عشرات المنازل والمنشآت، 
ومصادرة أموال المواطنين ومركباتهم الخاصة، وكذلك اعتداءات المستوطنين على 

القرى وممتلكات المواطنين.
وأش���ار مدير المركز عماد أبو عّواد، إلى أّن ح���االت االنتهاك اآلخذة في االزدياد باتت 
روتين���ًا قاتاًل يتعرض له الفلس���طيني، خاصة في ظل الحماي���ة التي توفرها قّوات 
االحتالل للمس���توطنين في الضفة الغربية لتنفيذ اعتداءاتهم وبناء إمبراطوريتهم 
االس���تيطانية. وطالب أبو عّواد المؤسسات المحلية والدولية القانونية بضرورة فضح 
جرائم االحتالل، ورفع معاناة الفلس���طينيين إلى المحافل الدولية، وطالب الس���لطة 
الفلس���طينية بضرورة التوج���ه إلى المحاك���م الدولية وتحديدًا محكم���ة الجنايات 

للتصدي للحملة الشرسة من قبل االحتالل ومستوطنيه.
وأش���ار إلى وجود عشرات االنتهاكات على حواجز جيش االحتالل العسكرية الدائمة 
والطيارة، في مختلف أنحاء غزة والضفة بما فيها القدس المحتلة، والسفر خارج البالد 

عبر معبر الكرامة، والتي تعتبر انتهاكًا لحق التنقل اآلمن والمكفول حقوقًيا.

رام الله/ االستقالل:
واصلت أجهزة أمن الس���لطة اعتقال األم الفلس���طينية سهى جبارة من بلدة 
ترمسعيا شمال رام الله لليوم ال�30 وسط تردي وضعها الصحي، حيث إنها 

مضربة عن الطعام لليوم ال�13.
وقالت مصادر من عائلة المعتقلة جبارة في تصريح لها، إن وضعها الصحي 
في تردٍّ مس���تمر، وباتت حياتها في خطر وصراع مع الموت بسبب التعذيب 

واإلضراب المتواصل لها عن الطعام.
وبحس���ب عائلة جبارة فإن أجهزة أمن الس���لطة توجه للمعتقلة السياس���ية 
سهى جبارة تهمة مساعدة أسر الشهداء واألسرى، مؤكدين أن التهمة تعد 
خروجًا عن منظومة القيم واألخالق المتعارف عليها فلس���طينيا منذ القدم، 
مناش���دين المؤسس���ات الحقوقية التدخل لإفراج عنها، والعودة ألطفالها 

الثالثة.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
كثفت أجهزة السلطة الفلسطينية، من حملة اعتقاالتها في الضفة الغربية 
وذلك بسبب إصرار الفلسطينيين في الضفة على عدم تمرير قانون الضمان 
االجتماع���ي، حيث اعتقلت 7 مواطنين، فيم���ا تواصل احتجاز آخرين بينهم 

مضربون عن الطعام العتقالهم دون سند قانوني.
ففي الخليل اعتقلت أجهزة الس���لطة 7 من كوادر حزب التحرير على خلفية 
االحتجاج���ات على قانون الضم���ان االجتماعي وه���م: د. مصعب أبو عرقوب 
الناطق اإلعالمي باس���م الحزب، ومحمود الهشلمون، وعمار دويك، ونضال أبو 

ملش، وإبراهيم منسية، وبشير العملة، وفهد العملة.
وفي ذات الس���ياق، ذكرت مصادر محلية، أن أفراد من األجهزة األمنية صوروا 

المشاركين في الوقفة االحتجاجية على دوار المنارة عصر أول أمس.
بدوره، يواصل األسير المحرر الجريح لؤي األشقر إضرابه المفتوح عن الطعام 
لليوم الس���ابع على التوالي، احتجاجا على اعتقاله من أجهزة أمن السلطة في 

طولكرم، وتحويله إلى سجن أريحا بتهمة تقديم دعم مالي لعائلة شهيد.

غزة/ االستقالل:
أطلقت وزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة، أمس األحد، سلسلة فعاليات 

مختلفة بمناسبة يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني.
وأعلن س���المة معروف رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي، خالل مؤتمر صحفي عقده 
بمقر ال���وزارة، عن البدء في تنفيذ ع���دة فعاليات متنوعة في إط���ار الوفاء للصحفي 
الفلس���طيني وبما يليق بتضحيات الصحفيين الفلسطينيين وصمودهم وسعيهم 
الدءوب لنق���ل الحقيقية رغ���م كل التنكيل والمن���ع واالنته���اكات المختلفة التي 

يتعرضون لها في طريقهم لنقل الحقيقة ولتثبيت الحق الفلسطيني.
ولفت معروف إلى أن الفعاليات واألنش���طة، التي ستبدأ خالل الشهر الجاري، تتمثل 
في: دوري كرة قدم للمؤسسات اإلعالمية، يليه عارض للصور الصحفية التي تناولت 
مس���يرات العودة س���واء كصور جمالية، أو إخبارية، أو توثيقية، أو إنس���انية؛ وصوال 
لالحتفال المركزي والذي س���يهتم بتكري���م الصحفيين المصابين خالل عملهم في 
تغطية أحداث مس���يرات العودة. واس���تعرض معروف خالل المؤتمر ملخصًا لتقرير 
الحري���ات اإلعالمية خالل العام الجاري 2018 منذ 1 يناير وحتى تاريخه، والذي أظهر 
ازدي���ادا واضحا في وتي���رة اعتداءات االحتالل ضد الحريات اإلعالمية في فلس���طين 
مقارن���ة بما كان علي���ه الحال العام الماضي أو خالل األعوام العش���رة الماضية، وذلك 
نتيجة انته���اكات االحتالل الممنهجة ضد الطواقم الصحفي���ة العاملة في تغطية 

مسيرات العودة وكسر الحصار بقطاع غزة.
وبل���غ إجمالي اعتداءات االحتالل بحق حرية العم���ل الصحفي في قطاع غزة والضفة 
الفلس���طينية، التي وثقتها وحدة الرصد والمتابعة ب���وزارة اإلعالم، خالل هذا العام 
حتى تاريخ األول من ديس���مبر ما مجموع���ه )811( انتهاكًا قامت بها قوات االحتالل، 

بواقع )282( انتهاكًا في قطاع غزة، و)529( انتهاكًا في الضفة والقدس.

مركز يرصد 355 انتهاكًا إسرائيليًا 
بحق الفلسطينيين بنوفمبر

المعتقلة سهى جبارة 
تواصل إضرابها عن 
الطعام لليوم الـ13

األجهزة األمنية بالضفة 
تعتقل 7 مواطنين 

غزة/ االستقالل:
أكدت لجنة دعم الصحفيين، أمس األحد، أن شهر نوفمبر/ 
تشرين ثاني س����جل مزيدًا من االعتداءات واالنتهاكات 
"اإلسرائيلية" التي تعرض لها الصحفيون والعاملون في 
الحقل اإلعالمي في األراضي الفلس����طينية المحتلة، األمر 
الذي يشير إلى تدهور كبير وخطير على مستوى الحريات 
اإلعالمية، يس����توجب من جميع المؤسس����ات الحقوقية 
واإلعالمية التحرك الفعلي والجاد من أجل وقف سياس����ة 

االستهداف والمالحقة.
وأوضح����ت اللجنة، أن عدد هذه االنته����اكات وصل إلى ) 
56 (  انتهاكًا "إسرائيليًا"، ما بين استهداف الصحفيين 
ومؤسس����اتهم، واعتق����ال وتمدي����د اعتق����ال، ومنع من 
التغطية وإغالق مواقع وصفحات الكترونية، ويأتي ذلك 
ضمن سياس����ة االحتالل الممنهجة، للحد من نشاطهم، 
يقابله )5( من االنتهاكات من قبل جهات فلسطينية في 

الضفة وغزة.
وذكرت لجنة دعم الصحفيين، في تقريرها لشهر نوفمبر/ 
تش����رين ثان����ي2018، أن عدد االعتق����االت التي ارتكبها 
االحتالل بحق الصحفيين الفلسطينيين) 2( حالة اعتقال 
لكل من الصحفيي����ن أحمد الخطيب من رام الله، ومحمود 
قشمر من قلقيلية، واحتجاز )3( آخرين وهما ثائر شريتح، 

ونضال أبو بكر، والكاتبة سوزان أبو الهوى.
فيم����ا س����جلت وح����دة الرصد حال����ة)1( تمدي����د اعتقال 
للكاتب����ة لم����ى خاطر، وإص����دار أم����ر باالعتق����ال اإلداري 

عدد)1(  للصحفي أحمد الخطيب.
وصعد االحتالل ف����ي اس����تهدافه للصحفيين من خالل 
تعريضهم لإصابة المباش����رة بالرصاص الحي والمطاط، 
واالعتداء عليه����م بالضرب والركل، والتهديد ورش����هم 
بالغاز السام وغيره من وسائل العنف أو اإلهانة والمعاملة 
الحاط����ة بالكرامة واإلنس����انية، والتي بلغت خالل ش����هر 
نوفمبر المنصرم ) 18( حالة اعتداء، نال منها 12  صحفيًا 
في قطاع غ����زة، و6 آخرين في الضفة المحتلة، وكان ذلك 
بهدف منعهم عن ممارسة عملهم والحد من تغطيتهم 

اإلعالمية لجرائم االحتالل.
وف����ي انته����اٍك إضاف����ي لهذا الش����هر، س����جل التقرير 
تم����ادي االحتالل في اس����تهدافه لمبنى قن����اة األقصى 
الفضائية وتحطيمه بالكامل بعدة صواريخ، كما تضررت 
بشكل جزئي مؤسس����ة الثريا لإعالم جراء قصف مجاور 

لتسجل)2( حالة تحطيم وهدم.
وبش����أن حاالت المنع م����ن التغطية والحد من ممارس����ة 
نش����اط الصحفيين وأداء مهامهم، رص����دت اللجنة، منع 
العدي����د من الصحفيين في تغطية بلغت ) 3( حاالت من 

الفعاليات ومسيرات االحتجاج، كما سجلت منع ) 3( حالة 
من السفر .

ووث����ق التقرير )4( حالة اقتح����ام ومداهمة جرى أعقابها 
تفتي����ش وتحطيم وعبث بمحتويات من����ازل الصحفيين 

قبل اعتقالهم.
وفي جانب الحملة المس����تمرة ضد المحتوى الفلسطيني 
على الفيس����بوك، إدارة الفيس بوك، واليوتيوب  وبالتآمر 
مع االحت����الل تحذف وتغلق )19( موقعًا وصفحة إعالمية 

على الفيس بوك ومشرفيهم.
 وفي س����ياق االنتهاكات الداخلية الفلس����طينية سجل 
تقرير لجنة دعم الصحفيين )5 ( من االنتهاكات  من قبل 
جهات فلس����طينية في قطاع غزة، 4 في الضفة المحتلة 

و1 من غزة.
وتمثلت االنتهاكات في تسجيل)2( حالة تأجيل محاكمة  
من قبل المحكمة الفلسطينية برام الله بحق الصحفيين 
رامي س����مارة ونائلة خليل، )1( حالة تحطيم بعد أن ألقى 
مجهولون،  قنبل����ة ومفرقعات نارية على منزل وس����يارة 
مراسل إذاعة "الشمس" الصحافي عادل طربية من مدينة 
س����خنين، ما تس����ّبب في اندالع حريق ف����ي المكان، كما 
س����جلت منع من التغطية ع����دد)1(، واحتجاز )1( صحفي 

من غزة.

»اإلعالم« تطلق فعاليات يوم الوفاء دعم الصحفيين: االحتالل يرتكب 56 انتهاكًا خالل شهر نوفمبر
للصحفي الفلسطيني بغزة

اعتقال 40 طبيبًا 
وصيدالنيًا بأراضي الـ48
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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 )2081/ 2018(
يعل���ن للعموم ان���ه تقدم ل���إدارة العامة لألراض���ي والعقارات بغزة 
الس���يد: منار محمد محمود أبو عش���يبة من سكان الزوايدة هوية رقم 
900580853 بصفت���ه وكيال عن: محمد محم���ود محمد دحبور ومريد 
ومنيب ومهند ومرام و"لقاء محمود" ومنذر / أبناء محمد محمود دحبور 
بموج���ب وكالة رقم: 89 / 2017 الصادرة ع���ن أوكرانيا + 10 / 2018 
أوكرانيا + 11 / 2018 أوكرانيا + 12 / 2018 أوكرانيا + 4231 / 2018 

النرويج + 990 / 2018 بلجيكا  + 991 / 2018 بلجيكا 
مالحظات / البيع بال ثمن

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2343 قسيمة 3 المدينة النصيرات

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن علي���ه التقدم 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:  2/ 12/ 2018م

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

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

إعالن  صادر عن اللجنة المركزية 
للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة 

بشأن/ بإيداع مشروع ترخيص محطة و قود فئة )ج(
تعلن اللجنة المركزية للتنظيم و بناء المدن بمحافظات غزة للجمهور 
الكريم بأنها قد قررت بجلس���تها رق���م 2018/43 المنعقدة بتاريخ 

.2018/11/21
إيداع ترخيص محطة وقود فئة )ج( على ارض القسيمة رقم )99( من 
القطعة رقم )670( من اراضي المغراقة المقدمة للجنة باسم السيد/ 

عدنان عيد احمد الخرطي.
و عليه يحق لجميع ذوي الشأن في األراضي و األبنية و األمالك األخرى 
المشمولة بالمنطقة بصفتهم من اصحاب االمالك أو بأي صفة اخرى 
ان يتقدموا باعتراضاتهم على المش���روع وذلك خالل مدة )30 يوم( 

من تاريخ نشر هذا االعالن .
تقدم االعتراض���ات لدى مكتب اللجن���ة المحلية للبن���اء و التنظيم 
بمقره���ا في بلدية المغراقة و للس���يد/ س���كرتير اللجن���ة المركزية 

بمكتبه بوزارة الحكم خالل ساعات الدوام الرسمي.
))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد انقضاء المدة المحددة((

   اللجنة املركزية للأبنية و تنظيم املدن 
  مبحافظات غزة

 خان يونس/ االستقالل:
عق���دت بلدي���ة خ���ان يون���س جنوب 
محافظ���ات غ���زة م���ع جمعي���ة طالئع 
فلس���طين لقاء مش���تركًا لبح���ث ُجملة 
من البرامج والمش���اريع التي من شأنها 
للطالئع  المقدم���ة  الخدم���ة  تحس���ين 
والش���باب ف���ي مدين���ة خ���ان يونس 
لقاءات مش���تركة  إلى تنفيذ  باإلضافة 
تس���اعد على تعزيز الخدمات المقدمة 

للمواطنين.
وكان م. عالء الدين البطة رئيس البلدية، 
وبحضور مدير مكتبه م. س���عد عاشور، 
ومس���ئول المكت���ب اإلعالم���ي للبلدية 
صائب لقان، قد التقوا وفدًا من جمعية 
طالئع فلسطين برئاسة مدير الجمعية 
أحمد أب���و مصطفى، ومس���ئول العمل 
المجتمع���ي من���ار مهدي، ومس���ئولة 

العالقات العامة مادلين فهمي.
وناق���ش الطرفان مجموع���ة من األفكار 
العم���ل  تعزي���ز  ش���أنها  م���ن  الت���ي 
المجتمع���ي وفتح قواس���م مش���تركة 
لتوطي���د العالق���ات الثنائي���ة في ظل 
األوضاع الراهن���ة، باإلضافة إلى تنفيذ 

فعاليات لدعم الشباب والطالئع.
و أكد م. البطة على أن بلدية خان يونس 
تفت���ح أبوابها أم���ام الجميع وتش���جع 
كافة المب���ادرات الش���بابية التي تعزز 
ال���دور المجتمعي وتس���اعد على إيجاد 
مس���احات جديدة للتعاون المش���ترك، 

معربًا عن أمله أن تحظى الفترة المقبلة 
بمزي���د من التع���اون لخدمة الش���رائح 

المجتمعية المختلفة
وفي س���ياق متصل نظمت بلدية خان 
يون���س جن���وب محافظات غ���زة ندوة 
بعن���وان : "أثر اس���تخدام التكنولوجيا 
على األبناء" وذلك لتس���ليط الضوء على 
مخاطر التكنولوجي���ا على األجيال التي 
تس���تخدمها بش���كل كبير، وذلك في 

قاعة التدريب بالمكتبة العامة .
وحضر الندوة مسئول المراكز الخارجية 
د. مروان المصري، ومسئولة وحدة المرأة 
تغريد ش���عت، وضيف الندوة أس���تاذ 
أصول التربية المساعد د. آمال أبو عامر، 

والناش���طات المجتمعي���ات كل من د. 
بلقي���س أبو جامع، ود. خت���ام أبو عودة، 
والطاقم اإلداري بالمكتبة ومجموعة من  

أولياء األمور والطلبة.
وأكد د. المصري على أهمية الندوة في 
إبراز حج���م المخاطر الت���ي قد تصيب 
األبن���اء نتيج���ة الس���تخدام األجه���زة 
التكنولوجي���ة لفت���رات طويل���ة حيث 
تؤدي إلى مش���اكل س���لوكية ونفسية 

عوضًا عن االنطواء والتوحد.
وبدورها تطرقت د. أبو عامر إلى مجموعة 
اإليجابية الس���تخدام أجهزة  اآلثار  من 
التكنولوجيا لس���اعات مح���دودة والتي 
تعمل على توس���يع المدارك والتفكير 

وزي���ادة الثقافة العام���ة وفتح مجاالت 
أمام متابعة التطور المتالحق في شتى 
عل���وم الحي���اة، وبينت اآلثار الس���لبية 
للتكنولوجي���ا على النواحي النفس���ية 
واالجتماعي���ة واألخالقي���ة والصحي���ة 

والجسدية لألبناء.
وم���ن جانبها أثن���ت د. أبو ع���ودة على 
جهود بلدي���ة خان يون���س ومكتبتها 
العامة ف���ي تعزيز الثقاف���ات وتنظيم 
اللق���اءات المجتمعية الت���ي تعزز من 
مكانتها المجتمعي���ة وتفتح المجاالت 
والمبادرات  المؤسس���ات كاف���ة  أم���ام 
الش���بابية لتعزيز وتوطي���د لغة الحوار 

والتعاون المشترك.

غزة/ االستقالل:
 أطلعت بلدية غزة، وفًدا من الصليب األحمر الدولي على المش���اريع الحيوية المنفذة 
في المدينة، واحتياجات المدينة إلى مشاريع جديدة لتطوير قطاعي المياه والصرف 

الصحي.
 وضم الوفد مدير بعثة الصليب األحمر في األراضي المحتلة دانييل، وممثل قس���م 
الهندس���ة والمياه والمسكن في جنيف، ومنسقة قسم المياه والمسكن في القدس 

جوانا، ومديرة قسم المياه والمسكن في غزة ومهندسي القسم.
 وكان في اس���تقبالهم مدير عام المياه والص���رف الصحي في البلدية م. رمزي أهل، 

ومدير دائرة الصيانة م. جمال عناية.
 وأطلع م. أهل، الوفد الزائر على أوضاع المياه والصرف الصحي في مدينة غزة، وحاجة 
أحي���اء المدينة المختلفة إلى مش���اريع جديدة لتأهيل وتطوير الش���بكات القائمة، 

وتمديد شبكات جديدة، إلى جانب مشاريع تصريف مياه األمطار.
 وش���ملت الجولة المش���اريع التي تنفذها البلدية بتمويل من اللجنة الدولية، أبرزها 
مش���روع إعادة إعمار مصب بركة تجميع مياه األمطار بحي الش���يخ رضوان من الجهة 
الغربية على ش���اطئ البح���ر، وتمديد خط كهرباء إضافي لمحطة الفوايدة، ومش���روع 

إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي في مناطق مختلفة من المدينة.
 وتأت���ي هذه الزيارة في إطار التعاون المش���ترك بين البلدي���ة والصليب األحمر في 

تنفيذ المشاريع الخدماتية، وبحث إمكانية دعم وتمويل مشاريع جديدة.

جباليا/ االستقالل:
ش���رعت بلدية جبالي���ا النزلة في أعمال مش���روع 
تطوير ش���ارع معاذ بن جبل في المنطقة الغربية، 
بتكلف���ة تق���ارب 311,000 $ بتموي���ل صندوق 

تطوير وإقراض البلديات.
وق���ال المهندس المش���رف على المش���روع إياد 
ريحان، إن أعمال المش���روع تشمل رصف الشارع 

الذي يبلغ طول���ه 700 متر ومس���احته اإلجمالية 
تق���ارب 6500 متر بم���ادة الزفتة، وإنش���اء جدر 
استنادية ستس���تخدم 50 كوب إسمنت تقريبا، 
وكذلك تمديد شبكة مياه جديدة، وتطوير شبكة 

الصرف الصحي القائمة في المنقطة.
وأوضح المهن���دس ريحان، ب���أن البلدية انتهت 
من إزالة التعديات على الش���ارع، وشرعت بتنفيذ 

أعمال المشروع الذي تنتهي أعماله في إطار زمني 
مدته 4 أشهر.

ون���وه ريحان، إل���ى أن المش���روع س���يعمل على 
إحي���اء وتطوير المنطقة، وتس���هيل حركة المرور 
للس���يارات والمارة، ومنع تجمع مي���اه األمطار في 
الطري���ق أثن���اء المنخفضات الجوية، وتحس���ين 

خدمتي المياه والصرف الصحي.

رام الله/ االستقالل:
حذر وزير األوقاف والش���ؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، من التعديات 
الت���ي تطال األراضي الوقفية؛ خاصة من قب���ل المواطنين الذين ال يتورعون 
عن التعدي على حرمات وحقوق الله س���بحانه وتعالى، مطالبا بضرورة حماية 
أرض الوق���ف وممتلكات���ه والمحافظة عليه���ا لما فيها م���ن حماية لحقوق 

المستفيدين منها من الفقراء والمحتاجين.
ج���اء ذلك خالل لقائه مع وفد من "عش���ائر الجهالين" و"مش���اريع العيزرية" 
و"بل���دة العيزرية في مكتبه أم���س  األحد، يرافقه مدير عام أوقاف ش���رقي 

القدس الشيخ إبراهيم زعاترة.
وأكد ادعيس، أن وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية ماضية في حماية 
وحفظ حق���وق األوق���اف والمس���تفيدين منها، فه���ذا واجب ديني 
وفرض وطني يأتي في س���ياق حماية حقوق المسلمين في أوقافهم 

ومقدساتهم.
وكان الوف���د قد تحدث م���ع الوزير ادعيس حول االعت���داء على قطعة أرض 
وقفية تقع في "حبايل الش���رمان" في منطقة العيزرية، وضرورة رفع التعدي 

عنها بالطرق القانونية.

رام الله/ االستقالل:
أرسلت وزارة الصحة، شحنة أدوية ومس���تلزمات طبية، من مستودعاتها في 
نابلس إلى مس���تودعاتها في قط���اع غزة، بتبرع من جمعي���ة الهالل األحمر 

التركي.
وأوضح���ت الوزارة في بيان صحفي أمس األحد، أن الش���حنة تضم مس���تلزمات طبية 
وأدوية لعالج مرضى الس���رطان، والكل���ى، واألمراض المزمنة، مش���يرة إلى أن تكلفة 
الش���حنة تبلغ 274 ألف دوالر، بوزن 8 أطنان ونصف، مش���يرًا إلى أن الشحنة ستصل 
قط���اع غزة اليوم . من جهته، أش���اد وزير الصحة جواد ع���واد، بجهود تركيا وجمعية 
اله���الل األحم���ر التركي ودعمها المتواص���ل للقطاع الصحي الفلس���طيني، موضحًا 
أن هن���اك العديد من المش���اريع الحيوية التي قدمتها تركيا لفلس���طين في جميع 

المجاالت خاصة في القطاع الصحي.
م���ن جهته، أك���د رئيس جمعية اله���الل األحمر التركي، اس���تمرار الدع���م التركي 
لفلسطين، خاصة في المجاالت الصحية، مشيرًا إلى أن الحصار اإلسرائيلي المتواصل 

على قطاع غزة، أثر سلبًا على كافة المجاالت، خاصة الصحية.

ادعيس يحذر من التعديات 
على األراضي الوقفية

»الصحة« ترسل شحنة أدوية 
إلى قطاع غزة بدعم تركي

بلدية غزة تطلع وفدًا من الصليب 
األحمر على مشاريع حيوية

بلدية جباليا تشرع بتطوير شارع معاذ بن جبل

بلدية خانيونس تبحث جملة من
 البرامج والمشاريع الخدماتية للشباب
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أعلن أنا المواطنة/ وفاء همام احمد عوض
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803592591( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/احمد مصطفى اسماعيل سكر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411067853( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/صابرين سليمان رمضان ابو ليمون
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)80710287( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/صباح محمود احمد مهدي
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)912257060( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ آالء عماد حمدان عاشور
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)403742851( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ انتصار عطية صادق الترك
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)700067614( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/احمد عبد الخالق جبر القططي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803350107( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/وفاء رأفت فؤاد ابو شعبان
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)966566473( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم محمد رجب كسبة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804711935( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

" س���حويل" واحد من مئات المواطنين 
الذي���ن دمرت منازلهم خ���ال العدوان 
اإلس���رائيلي األخير على قطاع غزة عام 
التش���ريد  الويات من  2014، وعان���وا 
والعيش في منازل ُمستأجرة، على أمل 
أن تتحرك عجلة اإلعمار بش���كٍل أسرع 
نح���و األمام، والي���وم يتجرع���ون مرارة 
األل���م إثر قرار "اون���روا" وقف دفع بدل 
اإليجار ليزيد الخناق عليهم، خاصة في 
ظل األوضاع االقتصادية والمعيش���ية 

الصعبة التي يمر بها القطاع.
وهدد أصحاب البيوت الُمدمرة  بالعودة 
م���رة أخرى لإلقام���ة في مراك���ز اإليواء 
داخل مدارس األونروا في حالة لم تقوم 

الوكالة بدفع بدل اإليجار لهم. 

خطوات ت�صعيدية 
ويق���ول ل�"االس���تقال":" إن االونروا لم 
تدفع لنا بدل االيجار للش���هر السادس 
االقتصادي  والوض���ع  التوال���ي،  عل���ى 
والمعيشي تحت الصفر بالكاد أستطيع 
توفي���ر احتياجات ابنائ���ي  الضرورية 
ج���دًا، فكيف سأس���تطيع دفع ايجار 6 
شهور؟"، مش���يرًا إلى أن "أونروا" كانت 

تدفع له بدل ايجار225 دوالرًا كل ثاثة 
شهور.

بإنهاء  أملنا  أعدم���ت  الوكالة  وأضاف:" 
ُمعاناتن���ا وأزمتن���ا حينم���ا أعلنت أنها 
للمتضرري���ن  االيج���ار  ب���دل  أوقف���ت 
بس���بب العج���ز المالي، وقال���ت: إنه ال 
ُيوج���د أي دعم مال���ي لبرنامج الطوارئ، 
مما أجب���ر أصحاب بي���وت االيجار على 
طردنا بالش���ارع بعد فقدان االمل بدفع 

التزاماتنا المالية لهم". 
ولفت إلى أنه وع���دد كبير من أصحاب 
البي���وت المدمرة في عزب���ة بيت حانون 
لجئ���وا للعي���ش بخيام بع���د طردهم 
من من���ازل االيجار، مؤك���دًا إن لم تقرر 
الوكالة تقم بدل االيجار خال 48ساعة، 
س���يلجئون وعائاته���م ال���ى مدارس 
االون���روا، واالقام���ة فيه���ا حت���ى بناء 

منازلهم أو إيجاد مس���اكن بديلة لهم. 

تزيد املعاناة
كما س���ابقه ُتس���يطر حالة من السخط 
واالس���تياء على الُمواطن عاء الكفارنة 
أح���د أصح���اب البي���وت الُمهدمة، في 
ظل عدم قيام وكالة الغوث وتش���غيل 

الاجئي���ن " اونروا" بإيجاد حلول ُتنهي 
بعد يوم  يوم���ًا  الُمتزايدة  ُمعاناته���م 
ج���راء ع���دم دفع ب���دل االيج���ار لهم، 
االقتصادية  األوضاع  مع  تتزامن  والتي 

والمعيشية المأساوية بالقطاع. 
ويق���ول الكفارن���ة الذي ُيعيل أس���رة 
مكونة م���ن 5أفراد، ل�"االس���تقال:" إن 
الوكال���ة من���ذ ح���رب 2014 تعهدت 
بصرف بدل ايجار لن���ا حتى يتم اعمار 
بيوتنا، وبالفعل كان���ت تعطيني 225 
دوالرًا للش���هر الواح���د، واالن ال أحصل 

منها شيء  منذ 6شهور". 
وأض���اف:" تقول لنا إنه���ا: أوقفت بدل 
االيج���ار بحج���ة العجز المال���ي واغاق 
برنامج الطوارئ، وقب���ل أيام أعلنت عن 
تراجع العجز لديها، فلماذا لما تستأنف 
للمهدم���ة بيوتهم  ب���دل االيجار  دفع 

حتي اليوم؟". 
ويس���أل "بداًل من أن تعمل الوكالة على 
سرعة إعادة بناء منازلنا وتحل مشاكلنا، 
جاءت لتزيد من معاناتنا في هذا االجراء 
الظالم تحت سمفونية العجز المالي؟".

وأنهى حديثه قائًا:" إن لم تقم "أونروا" 

بإيجاد حلول لُمشكلتنا سنضطر للجوء 
لحين توفير مس���كن  االونروا  لمدارس 
لنا، فنحن لن نقبل العيش بالش���ارع مع 
أبنائنا خاصة في ظ���ل الطقس البارد"، 
ُمحمًا "اونروا" المس���ؤولية الكاملة في 

حال تعطلت المسيرة التعليمية. 

تداعيات خطرية 
وبدوره، حذر عدنان أبو حس���نة الناطق 
باسم وكالة غوث وتش���غيل الاجئين 
الفلس���طينيين "اونروا"، من التداعيات 
الخطي���رة الُمترتبة عن لج���وء أصحاب 
الم���دارس،  إل���ى  المهدم���ة  المن���ازل 
والُمتمثلة بتعطيل العملية التعليمية 
كامل���ة، وازاحة 280أل���ف طالب وطالبة 
في الش���ارع، األمر الذي من شأنه زيادة 
األوضاع س���وءًا في القط���اع، متمنيًا أال 
ُتنف���ذ تلك الخطوة ألن "اونروا" لم تقرر 
ذلك لكن ع���دم وجود تمويل تس���بب 

بعدم دفع بدل االيجار. 
وأوضح ل�"االستقال، أن الوكالة األممية 
كانت تدفع ألصحاب المنازل الُمهدمة 
بدل االيجار ضمن برنامج الطوارئ الذي 
أصبح���ت ميزانيت���ه صف���رًا، بعد قطع 

اإلدارة االمريكية حوالي 91 مليون دوالر 
من مساعداتها المالية الُمقدمة له. 

وبي���ن أن تراجع العج���ز المالي لألونروا 
م���ن 464 ملي���ون دوالر ال���ى 21 دوالر، 
 " الرئيس���ية  لبرام���ج  بالنس���بة  كان 
التعلي���م ،الصحة، اإلغاثة"، في حين لم 
يتوف���ر حتى اللحظة أي تمويل لبرنامج 
الطوارئ الذي يتعامل مع نتائج الحروب 
والحص���ار في قطاع غ���زة، ومن ضمنها 

بدل االيجار. 
وأك���د أن "أونروا" ُتح���اول جاهدة إعادة 
إحي���اء برنامج الط���وارئ، لكونه برنامجًا 
ُمهم���ًا للقطاع غ���زة الُمحاصر والمحتل 
وفق القانون الدول���ي، وأن عدم وجوده 
من ش���أنه أن يزيد األوضاع المعيشية 

واالقتصادية سوءًا بالقطاع.  
ولفت الى أن الوكالة على موعد مع ازمة 
مالي���ة جديدة مع مطل���ع 2019، بقيمة  
360 ملي���ون دوالر وهي قيمة التمويل 
األمريك���ي المتوقف، ُمش���ددًا على أن 
الوكالة س���تبذل جهودًا جبارة للحفاظ 
على البرامج األساس���ية وهي "التعليم 

والصحة واإلغاثة". 

بعد توقف »أونروا« دفع بدل اإليجار

 أصحاب المنازل المدمرة.. يدقون جرس اإلنذار بالعودة للمدارس!
غزة/ دعاء احلطاب: 

مل يتخيل املُواطن رزق �صحويل اأحد 
اأ�صحاب البيوت املُدمرة يف عزبة بيت 
حانون جراء عدوان عام 2014 على 

قطاع غزة، اأن تنقلب حياته راأ�صًا على 
عقب جراء عدم دفع "اونروا" بدل 

االيجار له لل�صهر ال�صاد�س على التوايل، 
فقد ا�صطر وعائلته للعي�س داخل خيمة 

�صغرية بجانب بيته املُدمر، بعد تراكم 
االيجار عليه. ويبدي �صحويل تذمرًا 

كبريًا من االأو�صاع التي يعي�صها اأ�صحاب 
البيوت املُدمرة يف قطاع غزة، ال�صيما مع 

غياب بريق اأمل ُيب�صر باإنهاء ُمعاناتهم، 
لعدم قدرتهم على االإيفاء الأ�صحاب 

املنازل بدفع ما عليهم من التزامات مالية 
نظرًا لظروفهم ال�صعبة. 
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م���ن المفترض ان يكون قد ابتدأ تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة الذي ترعاه مصر, وان يش���رع االحتالل الصهيوني 
بخطوات جديدة كالبدء بإجراءات إعادة إعمار القطاع المحاصر، وإنجاز مشاريع تتعلق بتحويل محطة الكهرباء بغزة للعمل بالغاز 
الطبيعي، باإلضافة إلى إدخال حاويات إلى القطاع تحتوي على معدات من أجل اس���تكمال بناء منش���أة تحلية المياه, وتوس���يع 
مس���احة الصيد البحري إلى نحو عش���رين ميال بحريا, وغير ذلك من الخطوات, لكن »إس���رائيل« التي عودتنا على التنصل من 
التزاماته���ا ال زال���ت تناور وتحاول االلتفاف على تلك الق���رارات التي تم التوافق عليها مع مصر, وتح���اول ان تختبر مدى صبر 
المقاومة الفلسطينية على مثل هذه السياسات المستفزة للمقاومة الفلسطينية وأجنحتها العسكرية, وكأن إسرائيل تدفعنا 

لمواجهة عسكرية جديدة.
تصريحات لقادة الفصائل الفلس���طينية حذرت من مماطلة االحتالل وسعيه للتنصل من التزاماته, وهددت بالتصعيد مجددا 
في مس���يرات العودة الكبرى, وإعادة تفعيل وحدات اإلرباك الليل���ي والطائرات الحارقة ووحدات ميدانية أخرى أرهقت االحتالل 
واس���تنزفت من قدرات الجيش الصهيوني, حتى يدرك االحت���الل جدية الفصائل المقاومة وقدرتها على تحريك الميدان ضد 
االحتالل الصهيوني, وان االحتالل ان كان جادا في التهدئة فعليه ان يلتزم بتنفيذ مراحلها دون تس���ويف أو مماطلة, وصوال 
إل���ى رف���ع الحصار كامال عن قطاع غزة المحاصر صهيونيا منذ اثني عش���ر عاما, وان تأخير تنفيذ مراحل التهدئة س���يدفع إلى 
تسخين الميدان وإعادة تفعيل عمل الوحدات الميدانية, وتكثيف الحراك السلمي البري والبحري في وجه االحتالل.  لقد تعودت 
الفصائل الفلس���طينية على مثل هذا األسلوب الصهيوني المس���تفز بالتهرب من تنفيذ االستحقاقات, وهى قادرة على الرد 
باألسلوب الذي يفهمه االحتالل جيدا, لكنها دائما تحترم الدور المصري الذي تلعبه القاهرة كوسيط لإلشراف على تنفيذ بنود 
اتفاق التهدئة, لذلك ال تلجأ إلى الخطوات التصعيدية ضد االحتالل إال بعد ان تعطي الفرصة للوسيط المصري كي يمارس دوره 
ويلزم االحتالل الصهيوني بتطبيق ما تم االتفاق عليه, وحتى ال يتذرع أي طرف بأن الفصائل الفلس���طينية اخترقت التهدئة 
أو تجاوزت ما تم التوافق عليه مع مصر للحفاظ على التهدئة, من هنا نؤكد ان االحتالل وحده هو من يتحمل مس���ؤولية انهيار 
التهدئة, وان كل التهديدات التي يروجها عبر وس���ائل إعالمه المختلفة لن تجعل المقاومة تتراجع قيد أنمله عما تم التوافق 

عليه بضرورة رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة, فال عودة للوراء, إما رفع الحصار, وإما استمرار وتصاعد المسيرات.  
نحن ندرك ان حكومة نتنياهو الضعيفة تمر بمأزق كبير داخليا, وتمارس عليها ضغوطات رهيبة لتوجيه ضربة عس���كرية إلى 
قطاع غزة كي يسترد الجيش الصهيوني هيبته المفقودة, ويعيد التوازن إلى الجبهة الداخلية المهترئة والتي تزعزعت ثقتها 
في ذاك الجيش الذي وصفوه بأنه ال يقهر, وندرك ان نتنياهو قطع على نفسه عهدا أمام األحزاب الصهيونية المتحالفه معه 
لتوجيه ضربات عس���كرية لجهات عديدة تعيد للجيش هيبته ومكانته, لكن هذا كله لم يزعزع مواقف فصائل المقاومة, ولم 
يدفعها إلى التراجع, ولن يثنيها عن االستمرار في تسيير مسيرات العودة الكبرى مهما كان الثمن, وإذا كانت »إسرائيل« تريد 
ان تتنصل من التزاماتها أمام الوسيط المصري, وتريد توتير األوضاع إليجاد مبررات للبدء بعدوان جديد على قطاع غزة, فإن هذا 
لن يرعبنا, ولن يدفع المقاومة لتغيير مواقفها, فاأليدي ال زالت على الزناد, والميدان مهيأ للمقاومة كي تستكمل معركتها مع 
االحتالل,  وأيا كان توجه االحتالل فشعبنا سيحمي مقاومته, وسيبقى صامدا في وجه العدوان ألنه يعلم انه لن يصل إلى حقوقه 

واهدافة, إال من خالل المقاومة التي تجيد مخاطبة االحتالل باللغة التي يفهمها. 
هناك من المحللين من يتحدث عن أن الحرب القادمة س���تكون حربا  طاحنة, والجثث لن تحصى بسهولة ويستدل بتهديدات 
لمجرمين صهاينة »بأن االنتصار لن يكون انتصارًا إذا لم تتدحرج الرؤوس في الشوارع, وان هذا لن يحدث إال بتدمير غزة يجب 
أال يبق���ى فيها حجر فوق حجر, يجب طردهم وقتل كل من يتبقى منه���م, ونحن نؤكد ان هذا اإلجرام الصهيوني ولى إلى غير 
رجعة, ولن يس���مح به على اإلطالق, وان المقاومة قادرة على الدفاع عن نفس���ها وشعبها, لن يستطيع االحتالل ان يخطو خطوة 
واحدة على ارض غزة دون ان يس���قط له قتلى ويتكبد خس���ائر فادحة, وهو يدرك أكثر من غيره ان المقاومة قادرة على إيالمه 

وإيقاع خسائر كبيرة في صفوفه.   

تهديد بالتصعيد 
رأي

ألس����باب عديدة حررت أمري����كا عدة ماليين 
من العبيد فوق أراضيها س����نة 1863، ولكن 
أمري����كا كله����ا لما ت����زل تعي����ش العبودية 
لقوى الضغط اليهودي التي تس����يطر على 
مقدرات الوعي للشعب األمريكي، وعلى قراره 
السياسي، وعلى مؤسساته حتى بات تقديم 
مبل����غ 38 مليار دوالر مس����اعدة إلس����رائيل 
على مدار عشر س����نوات، أمرًا داخليًا، ال يجد 

اعتراضًا من دافع الضرائب األمريكي.
لق����د بلغ االنقي����اد األمريكي لق����وة الضغط 
اليه����ودي ح����د التناف����س فيم����ا بينه����م 
والتذل����ل إلرضائهم،  اليهود،  م����ن  للتقرب 
فأعل����ن الرئي����س األمريكي ترام����ب أن بقاء 
القوات األمريكية في المنطقة مقترن ببقاء 
إسرائيل، وأكد أن مصلحة إسرائيل هي التي 
تحتم على أمريكا التدخل في قضايا الشرق 
األوسط، وليس مصالح أمريكا النفطية، التي 
لم تعد ذات شأن بعد اس����تغناء أمريكا عن 

نفط الشرق.
ترام����ب يع����رف أن الكونج����رس األمريكي 
لي����س مؤي����دًا إلس����رائيل فقط، ب����ل خادم 
مطيع ألوامره����ا، ويكفي أن نتذكر أن أعضاء 
الكونج����رس األمريكي صفقوا 31 مرة وقوفًا، 
لنتانياهو رئيس وزراء إس����رائيل الذي ألقى 
كلمته أمامهم قبل عامين، ، لذلك فإن طالب 
الفوز بالرئاسة أو عضوية الكونجرس، أو حتى 
بمنصب أو مكانة سياسية مشروط بالتقرب 
من إس����رائيل، وهذا ما س����عت إليه مندوبة 
أمري����كا في األم����م المتحدة نيك����ي هايلي، 
وهي تتق����دم بمش����روع قرار يدي����ن حركة 
حماس إلطالقه����ا الصواريخ على التجمعات 

الصهيونية، بل وإلطالقها البالونات الحارقة، 
دون األخذ باألس����باب، ودون االلتفات للدمار 
الذي تخلفه القاذفات اإلسرائيلية العمالقة، 
ولقد تج����اوزت الوقاح����ة األمريكية كل حد 
حين ضغطت على دول االتحاد األوروبي 28 
التخاذ موقف مؤيد لمشروع القرار األمريكي.

إدان����ة حركة حماس ه����ي إدان����ة للقضية 
الفلس����طينية الت����ي ترف����ض أن تموت من 
الهجمة  والتح����رك ض����د  العال����م،  ضمي����ر 
األمريكية المنسقة مع الصهاينة ليس شأنًا 
فلس����طينيًا محضًا، وال يكفي جهد المندوب 
الفلس����طيني ري����اض منص����ور لمواجه����ة 
الهجمة األمريكية، المطلوب هو وقفة عربية 
ش����عبية، على مستوى القاهرة وعمان وبقية 

العواصم العربية.
وإذا كان����ت مس����ؤولية التص����دي للعدوان 
الس����لطة  عات����ق  عل����ى  تق����ع  األمريك����ي 
الفلسطينية قبل الجميع، فإن ذلك يعني أن 
بيانات الشجب لم تعد تكفي، والمطلوب أن 
تتوجه الس����لطة الفلسطينية أن تدعو لعقد 
جلس����ة طارئة لوزراء خارجية الدول العربية، 
ولمنظمة المؤتمر اإلسالمي، فمجرد مناقشة 
مشروع إدانة الجمعية العامة لحركة حماس 
والجه����اد وق����وى المقاومة يعن����ي تكريس 
االحت����الل، وإعط����اءه الش����رعية في قصف 
بالطائرات  كل تجم����ع مدن����ي فلس����طيني 
الحديثة، ويعني ش����رعية اقتحام المدن في 
الضفة الغربية، والزج بآالف الفلس����طينيين 
في الس����جون اإلس����رائيلية، ويعني شرعية 
االستيطان والس����يطرة على األرض، ومباركة 

التهويد للقدس.

إن قرار إدان����ة المقاومة هو عمليًا قرار تبرئة 
جيش االحتالل من الدم الفلس����طيني، وهو 
رخصة قتل للمدنيين الفلس����طينيين بحجة 
الدفاع عن النفس، وهذا الفجور السياس����ي 
األمريك����ي ال يكفي أن يواجه في أروقة األمم 
المتح����دة، بل يجب أن يواجه على مس����توى 
الش����عوب العربية واإلسالمية، التي يتوجب 
أن يرتف����ع صوته����ا، أن تصرخ ض����د التجبر 
األمريك����ي عل����ى حقوق الش����عوب الرافضة 
لالحت����الل، فالدع����وة العتب����ار المقاومة ضد 
االحت����الل إرهابًا ه����ي اعتداء على مش����اعر 
كل الع����رب، وكل أولئك الذين يدعمون حق 
الش����عب الفلس����طيني في تقري����ر مصيره، 

واسترداد حقه المغتصب. 
مالحظة: تفاخر بعض الساس����ة األمريكيين 
ب����أن أجدادهم يه����ود هو جزء م����ن عبودية 
الش����عب األمريكي، وتقديم الوالء المس����بق 
للفوز في أي منافس����ة قادمة، وهذا ما حدث 
لهيالري كلينتون مرشحة الرئاسة األمريكية 
التي تنافس����ت مع ترامب، لقد اعترفت في 
مذكراته����ا ب����أن جدها ألمه����ا كان يهوديا، 
وقالت مادلين أولبرايت، بأنها لم تكن تعرف 
أنها يهودية إلى حين كبرت، وكش����ف لها 
صحفي أمريك����ي عن وثائ����ق قديمة تؤكد 
بتولي  لها  للس����ماح  يهوديته����ا، كمقدمة 
منصب وزيرة الخارجي����ة، وهذا ما فتح الباب 
لجون كي����ري ليكون وزي����ر الخارجية، بعدما 
بكى عل����ى معاناة آبائه اليه����ود، ولن يكون 
آخرهم الرئيس الحالي ترامب الذي يتفاخر 
بأن أحفاده صاروا يهودًا. فإلى أين ستفضي 

بأمريكا هذه العبودية للقوى اليهودية؟!

أمريكا حررت العبيد.. ولم 
تتحــرر مــن العبوديــة

د. فايز أبو شمالة

مقارن����ة وضع الضف����ة الغربية بوضع غزة المحاصرة قد يثير البعض، ولكن وبش����كل 
س����ريع نرى ان ساعات الفجر األولى من الضفة الغربية، ومن على قمم الجبال والتالل 
تس����مع أصوات القنابل الصوتية والمس����يلة للدموع وتفجير األبواب وهذا كله خالل 
اقتحامات وتدنيس للمدن والقرى، وما يصاحب ذلك ضرب وس����رقة أموال واعتقاالت 

ال تستثني طفال وال امرأة وال شابا يافعا، وكأن هناك معركة أو حرب مصغرة.
فيم����ا س����اعات فجر غزة؛ كله اس����تعدادات للجول����ة القادمة من الح����رب المتواصلة 
والمفروضة عليهم من قبل االحتالل رغم ان الظاهر هناك تهدئة، والتهدئة ال تعني 

ان الجوالت توقفت، فبين عشية وضحاها قد تتجدد الجوالت.
فج����ر الضفة الغربية صعب جدا؛ فتصور انك في منزلك وبين أحضان أطفالك نائما، 
وي����دق ب����اب منزلك بعنف، ضيف غير مرغ����وب فيه ومجبر ان تفتح ل����ه األبواب وإال 
فجروها، ليصحو أطفالك على »وجوه عليها غبرة، ترهقها قترة«، مرعبة ومخيفة، ومن 
ثم يقتادونك تحت تهديدي السالح للتحقيق على اليك في أل«فيسبوك«، أو عبارة، 

أو مشاركة في مظاهرة، أو حتى بال تهمة كما يجري مع المعتقلين اإلداريين.
بعز عزيز أو ذل ذليل؛ رغم أن الزاد قليل والمسير طويل، نجحت غزة في طرد المحتل 
وهو ما س����تفعله الضفة الغربية وان بدا غير ذل����ك في ظل المرحلة الحالية الصعبة، 
وم����ن يظن غير ذلك؛ فهو يعيش ويحيا في مس����تنقع فكر الهزيمة، وتش����رب منه 
كثيرا - مفاهيم وأفكار - االستسالم لألمر الواقع، والتعايش معه، ولن تذكره األجيال 
الالحقة، وال التاريخ بخير، ولو في سطر واحد، أو في شطر كلمة، فال مكان للعظماء عبر 

التاريخ تحت الرايات البيضاء.
أصعب س����اعات في الضفة هي ساعات الفجر األولى على مدن وقرى وبلدات الضفة؛ 
فحمالت االعتقال المسعورة تطال الصغير والكبير، وال تدع حتى األطفال الصغار وال 

الفتيات وال النساء، فكل محرم وممنوع وال يجوز، هو حالل في عرف االحتالل الظالم.
تصاعد حم����الت االعتقال اليومية ف����ي مختلف مدن الضفة الغربي����ة؛ والتي يصل 
معدلها اليومي ألكثر من 20 مواطنا، مؤش����ر عل����ى أن الضفة تقلق االحتالل؛ ولذلك 

يسارع لقتل والتخلص من قلقه هذا؛ عبر حمالت اعتقال مسعورة يومية.
لو كانت ال تش����كل الضفة خطرا حاليا ومس����تقبليا على دولة االحتالل؛ لما قام بهكذا 
حمالت اعتقال كبيرة العدد بشكل الفت، لتكون التهم الموجهة لهم تعبر عن خوف 

وعجز دولة االحتالل بشكل دفع »نتنياهو« للخوف على مستقبل كيانه.
من يش����كك وال يقتنع مما سبق، وال يعتقد انه توجد حالة متعاظمة من استنهاض 
الضفة وزيادة خطرها على االحتالل؛ فما هو تفسيره لالقتحامات اليومية المتزايدة؛ 
للقرى والمدن الفلسطينية؛ وما هو تفسيره لالعتقاالت على الحواجز الثابتة والطيارة.

حكومة«نتنياهو« بغبائها وصلفها؛ تس����رع من ح����راك ونهوض الضفة الغربية؛ عبر 
ممارس����اتها الصبيانية وقرارتها الحمقاء المتغطرسة؛ فهل يعقل أن تبقى الضفة 
صامت����ة صمت القبور؛ على القتل والتقس����يم الزماني والمكاني للمس����جد األقصى، 
وتدنيسه بشكل متحٍد وسافر من قبل المستوطنين، عدا عن الطرد والتهجير وسرقة 
أخص����ب األراضي؛ وهل يعقل؛ وإ حصل ولو حالة واح����دة في التاريخ أن صمت وقبل 

شعب بمحتل غاصب ولم يقاومه بكل الطرق والوسائل المتاحة؟!
من صور معاناة الضفة اليومية وساعة بساعة؛ هو ما يمارس من ضغط شديد يوميًا 
عل����ى المواطنين بإذاللهم عل����ى الحواجز؛ والمزارعين بمص����ادرة أراضيهم؛ والعمال 
بالحط من كرامتهم وإذاللهم، واعتداءات متواصلة يوميًا ومكررة؛ واعتقاالت متزايدة 
وغيره الكثير الكثير؛ يجعل الغضب يتراكم من قبل جيل الش����باب الحالي؛ والغضب 

ال بد له من التنفيس، والذي ال يكون إال في وجه االحتالل الغاشم.

فجر الضفة اعتقاالت وغزة استعدادات
د. خالد معالي

رفيق أحمد علي
الصدامات أو المواجهات التي تلت الحرب األخيرة »الثالثة« ما بين المقاومة الفلس����طينية والعدو الصهيوني 
عام 2014 - دون إمكانية شمولها أو تطويلها- لتسمى حربًا رابعة، قد أثبتت بال شك أنه قد أصبح هناك نوٌع 
م����ن التوازن بين كفة الع����دّو وكفة المقاومة والجهاد في غزة!  وبالطبع فهو لي����س توازن قوة؛ ألّن العدو- بال 
شّك- متفّوق علينا بإمكاناته العسكرية والتكنولوجية، لكننا يمكن أن نسميه »توازن ُرعب« وأكثر من ذلك هو 
رجحان نسبة الرعب لدى العدّو على نسبته فينا؛ ذلك أنه بمجرد أن تبدأ أية مواجهة، وتبدأ صواريخ المقاومة 
والجهاد في التساقط على المدن المحتلة القريبة، يهرع سكانها إلى المالجئ، ويدّب الرعب في قلوب سكان 
الغالف القريب من القطاع، فيسارعون إلى ترك منازلهم والهروب إلى بعيد! في حين أّن ساكني القطاع يبقون 
ف����ي منازله����م، غير آبهين وال مرعوبين؛ ألّن العدو أصبح ال يجرؤ على االقتح����ام البري لغزة المقاومة والصمود 
والجهاد الغائظ العنيد .. إذ يحس����ب حس����ابًا كبيرًا لخسائره البشرية المتوقعة..  وكما قال الله تعالى عنهم 
في القرآن الكريم: » ولتجدّنهم أحرص الناس على حياة..« فال يملكوّن إال أن يدّمروا بعض المواقع الخالية، أو 
العمائ����ر بعد اإلنذار بإخالئها..  ويظل من ح����ق المقاومة أن توجه صواريخها إلى أّي مكاٍن فيهم؛ على اعتبار 
أّن جميعهم دخالء مغتصبين للمكان والديار! أليس����ت كفة الرعب تميل بهم أكثر مما تميل بنا؟ وس����بحان 
الله تعالى إذ يقول في كتابه المجيد: »س����نلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أش����ركوا بالله ما لم ُينّزل به 
سلطانًا ومأواهم الناُر وبئس مثوى الظالمين«)آل عمران: 151( فكيف لو أعددنا القوة التي تتوازن مع قوتهم 
وتس����تطيع أن تقتحم عليهم، بعباٍد لله حريصين على الموت والش����هادة في س����بيل الله، حرص أولئك على 
الحياة؟ وعندئذ يغشاهم الرعب األكبر؛ ليرحلوا جميعًا عّما اغتصبوا من البالد، وهم يدّمرون بيوتهم بأيديهم؛ 
 ..« :

ّ
لئ����ال تق����ع في أيدينا، بداًل من تدمير بيوتنا الواقع اليوم فينا، ويتحقق فيهم قول الله تعالى ووعده الحق

عَب ُيْخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا ُأولي األبصار«)الحش����ر من  فق����ذف في قلويهم الرُّ
اآلية2(  وليس ذلك ببعيٍد وال كثير؛ إذا وجدنا المؤازر النصير من إخوٍة لنا مسلمين مؤمنين، يقفون في الصف 
المن����اوئ للعدو الصهيوأمريكي، ال الممالئ المعين! ليس ببعيٍد وال كثير؛ إذا ُصّفينا من ش����وائب المثّبطين 
الخالفين.. والراكعين المنبطحين تحت األقدام والبس����اطير.. وهنا يتطّلب من علماء السالطين أن يخَشوا الله 
في أنفسهم ودينهم وفتاواهم لسالطينهم؛ فال ُيفتوا بما يقرُّ باطلهم ويحّسن القبيح لهم، ويقيم دولتهم 

وال يقّومهم، طلبًا لمنصٍب زائل من مناصب الدنيا، بئس الطالُب والمطلوب!

عب إلى توازن القوى من توازن الرُّ



االثنين 25 ربيع األول 1440 هــ 3 ديسمبر 2018 م

رام الله/ االستقالل
الفلسطيني  العمالي  الحراك  أعلن 
إلسقاط قانون الضمان االجتماعي، 
التصعي���دي ضد  البرنام���ج  ع���ن 

القانون ابتداء من اليوم اإلثنين.
ودع���ا بيان الح���راك العمالي ، إلى 
خوض إضرابات جزئية، األول اليوم 
اإلثنين من الس���اعة الثانية ظهرًا 
والثاني يوم الخميس 2018-12-6 

في كافة الشركات والمؤسسات.
وناش���د الحراك في بيانه، الرئيس 
التدخل  محمود عب���اس بض���رورة 
العام���الت  إلنص���اف  الف���وري 
ثباته���م  وتكري���س  والعاملي���ن 

ووجودهم على هذه األرض.
وأشار البيان، إلى أن يوم الخميس 
م���ن األس���بوع المقب���ل، س���ينفذ 
الحراك اعتصامًا على دوارة المنارة 

يبدأ من الساعة الثانية ظهرا.
الموظفي���ن  عش���رات  وأمض���ى   
والعمال الفلسطينيين 3 لياٍل في 
ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، 
للمطالبة بإس���قاط قانون الضمان 

االجتماعي بصيغته الحالية.
ومن���ذ الخمي���س الماض���ي، أعلن 
الحراك الموحد م���ن قانون ضمان 
اجتماعي عادل، عن وقفة احتجاج 
ض���د القانون يس���تمر من مس���اء 

الخميس حتى مساء السبت.
باس���تقالة  الحراك،  بي���ان  وطالب 

ممثلي العمال من ادارة مؤسس���ة 
الضمان االجتماعي.

ويطالب الح���راك، بضرورة تعديل 
أكث���ر من 27 بن���دًا، يراها مجحفة 
وبع���د  حالي���ا،  العاملي���ن  بح���ق 
وصوله���م إلى س���ن التقاعد )60 

عاما(.

ويمنح قان���ون الضمان االجتماعي 
الفلس���طيني، الموظفين بعد سن 
60 عامًا في القط���اع الخاص، راتبًا 
ش���هريا محددا وفق عدد سنوات 
العمل، وعدد االقتطاعات الشهرية 
من الموظف قب���ل التقاعد، وقيمة 

الراتب الشهري.

 احتجاجًا على »الضمان«

الضفة: إضراب جزئي اليوم واعتصام نهاية األسبوع المقبل

جنين/ االستقالل
أوصى مش���اركون في ورش���ة عم���ل نظمتها مؤسس���ة التعاون 
اإليطال���ي وجمعيتا مربي النحل في جني���ن ورام الله، بالتعاون مع 
مديرية الزراعة ف���ي جنين، أمس، على ض���رورة دعم مربي النحل، 
وإنشاء مختبرات خاصة لفحص جودة العسل وتشخيص األمراض 

التي تصيب النحل.
وش���دد المشاركون في الورشة، التي استمرت لمدة ثالثة أيام عن 
قطاع النحل، على أهمية التنس���يق والتواصل ما بين وزارة الزراعة 
وجمعيات مربي النحل الفلسطيني لتطويره، على ضرورة االنضمام 
إل���ى الجمعيات القائمة لما له أثر ف���ي تقليل كلفة اإلنتاج وزيادة 

الربح .
وأك���دوا أن ج���دار الضم والتوس���ع العنصري منع وح���د من حركة 

المزارعين، لنقل الخاليا من منطقة الى أخرى.
وأوصى المش���اركون بضرورة تجديد الرقابة على األسواق للحد من 
ظاهرة تهريب العس���ل "اإلس���رائيلي" الى مدن الضفة، مطالبين 
بوض���ع حد لظاهرة احتكار نوع من بذور بعض األزهار من النباتات، 

ومنع توريدها الى الضفة والتي توفر زهرًا في الموسم الربيعي .
من جهت���ه، تحدث مدير زراعة جنين باس���م حم���اد حول أهمية 
البرنامج اإلرش���ادي لقطاع النح���ل، وخاصة من ناحي���ة التعريف 

بالمشاكل التي يعاني منها قطاع النحل .

توصية بدعم مربي النحل 
وتشديد الرقابة على 
العسل المهرب للضفة

االستقالل/ وكاالت
أعلنت وزارة المالية المصري، أن سعر الدوالر الجمركي 
للس���لع "غير الضرورية والترفيهية" سيرتبط بسعر 
الص���رف المعلن لل���دوالر لدى البن���ك المركزي لمدة 
شهر اعتبارًا من مطلع كانون األول / ديسمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة أن س���عر الدوالر الجمركي الجديد، 
والذي س���يخضع لس���عر الصرف المعل���ن من البنك 
المركزي "يس���اهم في زيادة حصيل���ة الضريبة على 

القيمة المضافة للسلع الكمالية والترفيهية".
وحدد البيان، السلع غير الضرورية والترفيهية مثل: 
الكافيار، والجمبري، واإلس���تاكوزا، وأس���ماك الزينة، 
والببغاوات، والخمور، وأغذية الكالب والقطط، وأدوات 

التجميل، والسيجار ومنتجات التبغ، والزهور.
ووفق���ا للبي���ان، فإن الق���رار أخضع عددًا من الس���لع 

للتعامل بس���عر الدوالر المعلن م���ن البنك المركزي 
المصري وهي سلع معفاة من الضريبة الجمركية من 
األساس، مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب 
اآلل���ي بأنواعها، إلى جانب ال���واردات التي لها مثيل 

محلي مثل بعض أنواع األحذية واألثاث.
وتتضمن تلك السلع، الواردات التي لها مثيل محلي 
كبعض أن���واع األحذية واألثاث وبع���ض الواردات 
مثل س���يارات الركوب الخاص���ة والدراجات النارية 

والتكاتك.
وأش���ارت "المالية" إلى أنه تقرر تثبيت س���عر الدوالر 
الجمركي خالل الش���هر الجاري عند 16 جنيها للسلع 

االستراتيجية والضرورية ومدخالت وعناصر اإلنتاج.
وق���ال وزير المالي���ة المصري، محمد معي���ط، إن قرار 
التثبيت لتلك الفئة يأتي في "صالح الطبقة الوسطى 

ومحدودي الدخل واالقتصاد القومي وتشجيع المنتج 
المحلي واس���تغالل أمث���ل لموارد مصر م���ن العملة 

الصعبة وخلق فرص عمل".
وأش���ارت مصادر مطلعة بمصلحة الجمارك المصرية، 
إلى أن إلغاء الدوالر الجمركي للس���لع الترفيهية من 
شأنه أن يحقق إيرادات إضافية بقيمة تتراوح بين 2 
و2.5 مليار جنيه، إضافة إلى وقف اس���تنزاف العملة 
األجنبية ف���ي واردات غير ضرورية والبحث عن بدائل 

محلية.
وأك���دت أن القائمة التي تم توزيعه���ا على المنافذ 
الجمركي���ة تضم أكث���ر من 400 صنف س���تتعامل 
بالرس���وم الجمركية، وبدأ تطبيقه���ا اعتبارًا من يوم 
أول أمس السبت، وفقًا لسعر الصرف المعلن بالبنك 

المركزي المصري.

قرار مصري يرفع أسعار السيارات وبعض السلع

االستقالل/ وكاالت
اتفقت الصين والوالي���ات المتحدة على وقف فرض تعريف���ات جمركية جديدة مع 
إجراء الدولتين محادث���ات تجارية بهدف التوصل التفاق في غضون 90 يوما، وذلك 
حس���بما قال البي���ت األبيض  عقب محادث���ات جرت في األرجنتين بين الرئيس���ين 

األميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ.
وأضاف البيت األبيض، أمس السبت، أن ترامب وافق على عدم زيادة التعريفات على 
س���لع صينية تس���اوي 200 مليار دوالر إلى 25 % ابتداء من أول يناير/ كانون الثاني 
مثلما ُأعلن من قبل، كما وافقت الصين على شراء كمية لم يتم تحديدها وإنما "كبيرة 

جدا" من المنتجات الزراعية والصناعية والطاقة ومنتجات أخرى.
وقال البيت األبيض أيضًا إن الصين "مس���تعدة للموافقة على صفقة شركة كوالكوم 
)األميركية لنظم االتصاالت( التي لم تتم الموافقة عليها سابقا إذا أعيد تقديمها".

وأض���اف البيت األبيض إنه إذا لم يتم التوصل التفاق في غضون 90 يوما مع الصين 
بش���أن قضايا تجارية، من بينها نقل التكنولوجيا والملكي���ة الفكرية والحواجز غير 
الجمركي���ة والس���رقة اإللكترونية والزراعة، يتف���ق الجانبان على زي���ادة التعريفات 

الجمركية التي تبلغ نسبتها %10 إلى 25 %.
وتصاعدت الحرب التجارية بين البلدين، وفرضت الواليات المتحدة رس���ومًا إضافية 
على سلع صينية وصلت إلى 250 مليار دوالر، وردت الصين بتعريفات انتقامية على 

واردات أميركية بقيمة 110 مليارات دوالر.

االستقالل/ وكاالت
تراجعت أس���عار الوقود في 3 دول خليجية )قطر وسلطنة ُعمان 
واإلمارات( خالل ديسمبر/ كانون األول الجاري بنسب تجاوزت 12 

%، تزامنًا مع تراجع أسعار النفط في األسواق العالمية.
وحس���ب البيانات الرس���مية، انخفضت أس���عار البنزين بنوعيه 
)الع���ادي والممتاز( في الدول الثالث، بنس���ب تراوحت بين 4.3 

% إلى 12.6 %.
تزامن ذلك مع هبوط أس���عار النف���ط العالمية بأكثر من 30 % 
خالل ش���هر ونصف الش���هر، نزواًل من أعلى مس���توى في أربع 
س���نوات، 86 دوالرًا للبرميل، إلى متوسط 60 دوالرًا للبرميل في 

الوقت الحالي.
وتتبع الدول الخليجية الثالث آلية لتعديل أس���عار المشتقات 
المحلية بشكل ش���هري، لتتواكب مع األسعار العالمية، مضافًا 

إليها ثمن خدمات النقل والتوزيع.
في المقابل، تغير دول الس���عودية والكويت والبحرين أس���عار 

المحروقات، كلما رأت أن هناك حاجة إلى ذلك.
وانخفضت األسعار في قطر بنسب تراوحت بين 2.4 % للديزل، 

ونحو 12.2 % للبنزين العادي، و11.9 % للممتاز.
التراجعات في السلطنة كانت األقل، إذ انخفض البنزين بنوعيه 
الممتاز والعادي بنس���ب 4.3 % و4.9 % عل���ى الترتيب، بينما 

تراجع الديزل 3.8 %.
وجاء التراجع في اإلمارات في البنزين العادي والممتاز بنس���بتي 
12.6 % و12.4 % على التوالي. فيما نزل الديزل بنسبة حتى 9 

% في أكبر نسبة انخفاض له منذ ستة أشهر.
ورغم انخفاض أسعار الوقود، يش���هد التضخم ارتفاعًا ملحوظًا 
ف���ي دول الخليج. وقال صندوق النق���د العربي: إن هناك عوامل 
رئيسية س���تؤثر في ارتفاع األسعار بدول الخليج، خاصة فرض 

الضرائب واإلصالحات االقتصادية والمالية.
وقال الصندوق ف���ي تقرير آفاق االقتص���اد العربي، الذي صدر 
مؤخرًا، إن التضخم الخليجي سيس���جل نح���و 3 % خالل العام 
الج���اري، وذكر أن معدل التضخم س���يتأثر بارتفاع مس���تويات 

الطلب الكلي على السلع، إضافة إلى العوامل األخرى.

االستقالل/ وكاالت:
بلغت نس���بة معدل البطالة في األردن للربع الثالث من العام الحالي 18.6 في 
المائة وبارتف���اع مقداره 0.1 عن الربع الثالث من عام 2017، بحس���ب تقرير 

لدائرة اإلحصاءات العامة األردنية.
وأوض���ح التقرير الذي صدر أمس األحد، أن معدل البطالة للذكور بلغ 16.3% 
مقابل %27.1 لإلناث للفترة ذاتها، مما يوضح أن معدل البطالة ارتفع للذكور 
بمقدار %0.9 وانخفض لإلناث بمق���دار %2.8 مقارنة بالربع الثالث من عام 
2017. وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة كان مرتفعًا بين حملة الشهادات 
الجامعية )ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى(، حيث بلغ %24.1 مقارنة 

بالمستويات التعليمية األخرى.
كما أش���ار التقري���ر إلى أن %58.2 م���ن إجمالي المتعطلي���ن هم من حملة 
الش���هادة الثانوي���ة فأعل���ى، وأن %41.8 م���ن إجمال���ي المتعطلين كانت 

مؤهالتهم التعليمية أقل من شهادة الثانوية العامة.
وكانت الحكومة األردنية قد رفعت في مش���روع قانون موازنة 2019، المبالغ 
المخصصة لش���بكة األمان االجتماعي بزيادتها م���ن 880 مليون دوالر لعام 
2018 إل���ى 922 مليون دوالر لعام 2019 حيث تم زيادة مخصصات صندوق 
المعونة الوطنية والمعالج���ات الطبية إضافة إلى زيادة مخصصات صندوق 

دعم الطالب في الجامعات.

تراجع أسعار الوقود 
بثالث دول خليجية 

بين 4.3 و12.6%

أميركا والصين توقفان
 فرض رسوم جديدة 90 يومًا

ارتفاع نسبة البطالة 
في األردن إلى 18.6%
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ سعيد رجاء سعيد سباخي
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)411974587( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ وكاالت:
قالت مص���ادر إعالمية إن الرئيس 
ماك���رون  إيمانوي���ل  الفرنس���ي 
زار أم���س األح���د، "ق���وس النصر" 
فور وصول���ه إلى باري���س آتيًا من 
األرجنتي���ن، وذل���ك للوقوف على 
الحال���ة األمني���ة التي تش���هدها 

البالد.
نقابات  اتحاد  أن  المصادر  وذكرت 
بفرض  الحكومة  تطالب  الش���رطة 
حالة الطوارىء، الفتة إلى أّن حركة 
السترات الصفر فش���لت إلى اآلن 

في وضع هيكلية لتحركها.
الفرنس���ية  الس���لطات  وأعلن���ت 
التع���رف على هوي���ة ثالثة آالف 
ش���خص ممن وصفتهم  بمثيري 
الشغب على أن تتم إحالتهم إلى 

التحقيق.
وكان نحو مئة ش���خص قد أصيبوا 
الش���رطة  بينه���م 14 من عناصر 
مع  الصدامات  خ���الل  الفرنس���ية 
حركة السترات الصفر. كما اعُتقل 

283 متظاهرًا.
االحتجاج���ات في  وتأت���ي ه���ذه 
أصح���اب  بدأه���ا  الت���ي  فرنس���ا 
لقرارات  رفضًا  الصفراء  الس���ترات 
رف���ع الضرائب على الوقود وارتفاع 

تكاليف المعيشة في البالد.

إيمانوي���ل  الفرنس���ي  الرئي���س 
التي  ماكرون قال: إن االحتجاجات 
ش���هدتها باري���س ال عالق���ة لها 

بالمطالب السلمية والمشروعة.
ف���ي ختام  وفي مؤتم���ر صحافي 
مشاركته بقمة مجموعة العشرين 
ماك���رون  اته���م  باألرجنتي���ن، 
أعم���ال  بارت���كاب  متظاهري���ن 
تخريبية وبأنهم ال يريدون التغيير 

بل  إثارة الفوضى في البالد.
الفرنس���ي  الداخلي���ة  أم���ا وزي���ر 

كريستوف كاستانيه لم يستبعد 
اللج���وء إلى فرض حال���ة الطوارئ، 
داعيًا حركة الس���ترات الصفر إلى 

الحوار.
وش���هدت م���دن فرنس���ية أخرى 
احتجاجات للسترات الصفر، بينها 

ليل وبوردو ومرسيليا.
رئيس  التظاه���رات  في  وش���ارك 
حزب تيار فرنس���ا غي���ر الخاضعة 
جان لوك ميالنش���ون، الذي وصف 

ما يجري، بالثورة الشعبية.

وأش���ار إل���ى أن م���ا يج���ري ف���ي 
باري���س هو نتيجة قمع الش���رطة 
المتظاهرين وقطع الطرق أمامهم.

الفرنسية  الوطنية  الجبهة  زعيمة 
ماري���ن لوبان، أش���ادت بتظاهرات 

السترات الصفر في باريس.
وفي تغري���دة على موق���ع تويتر 
المتطرف  اليمين  زعيمة  توجهت 
إلى المتظاهرين بوصفهم "شعب 
فرنس���ا الذي يقف ف���ي مواجهة 

الحثالة"، بحسب تعبيرها.

هدوء حذر في فرنسا بعد حرب الشوارع 
بين السترات الصفراء والشرطة

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن أنقرة 
لن تطمئن حتى ُيعلن عن الجهة التي أمرت بقتل 
الصحفي الس���عودي جمال خاشقجي. وأضاف أن 

هذا اإلعالن من مصلحة السعودية.
وأكد أردوغان أن تركيا ال تريد إلحاق الضرر باألسرة 
الحاكمة في الس���عودية أو الفت في عضدها، وأن 
حل القضية س���يكون أيضا في صالحها، مشددًا 
أن���ه يرفض قول ول���ي العهد الس���عودي بأنه ال 

يمكن اتهام أحد بجريمة قتل خاش���قجي بدعوى 
أنه لم يثبت وقوع الجريمة أصال.

وقال -في مؤتم���ر صحفي بخت���ام قمة مجموعة 
العش���رين في العاصم���ة األرجنتيني���ة بوينس 
آي���رس بعد لقاء له مع الرئي���س األميركي دونالد 
ترام���ب- إنه ال يمك���ن قبول موقف ول���ي العهد 

السعودي بشأن هذه الجريمة.
وأض���اف أن رئيس الوزراء الكن���دي طرح موضوع 
مقتل خاشقجي على ولي العهد السعودي محمد 

بن سلمان وأجابه "جوابًا ال أصدقه".
وأوضح أردوغان أنه من "اللحظة األولى التي علمنا 
فيها بالجريمة حش���دنا جمي���ع طاقاتنا من أجل 

الكشف عن مالبساتها".
وش���دد عل���ى أن الحقيق���ة التي س���عت اإلدارة 
الس���عودية إلى إنكارها أوال ثم محاولة تش���ويه 
الحقائق، وأخيرًا االعتراف بوقوعها، تجلت بفضل 
الموق���ف التركي الحازم، حس���ب تعبير الرئيس 

التركي.

االستقالل/ وكاالت
أكد المتحدث باس���م الخارجي���ة اإليرانية بهرام قاس���مي أمس األحد، إنه ال 
يوج���د أي قرار أممي يمنع إيران من متابع���ة برنامجها الصاروخي أو قيامها 

باختبارات في هذا الشأن.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية اإليرانية )إرنا( عنه القول: »البرنامج 
الصاروخي اإليراني ذو طبيعة دفاعية تم تصميمه وفق متطلبات محلية، وال 
يوجد أي قانون أممي يمنع إي���ران من مزاولة برنامجها الصاروخي أو قيامها 

باختبارات في هذا الشأن«.
وكان وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو كتب الس���بت على موقع »تويتر« 
أن »النظام اإليراني أطلق للتو صاروخًا باليستيًا متوسط المدى يمكنه حمل 
رؤوس حربية عدة«، واعتبر أن ه���ذا ينتهك القرار 2231 الصادر عن مجلس 

األمن الدولي.
تجدر اإلش���ارة إلى أن القرار 2231 الص���ادر عن مجلس األمن في تموز/يوليو 
م���ن عام 2015 يتعلق بدعم االتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران 

والقوى الكبرى في الشهر نفسه.
وخاطب قاس���مي الوزير األمريكي بالقول: »من المضحك والمثير للس���خرية 
أن تس���تندوا إل���ى قرار أمم���ي قمتم بانتهاكه واالنس���حاب من���ه بأحادية 
وتفرد، وحاولتم حث ال���دول األخرى على نقضه وأطلقتم تهديدات ضد من 

يعارضكم في هذا الموقف«.
كان الرئيس األمريكي دونالد ترامب قد انسحب في أيار/مايو الماضي بصورة 

أحادية من االتفاق النووي. إال أن بقية أطراف االتفاق أكدت تمسكها به.

الخارجية اإليرانية: ال حظر 
على البرنامج الصاروخي 
اإليراني في أي قرار أممي

االستقالل/ وكاالت:
كتبت صحيفة »األوبزرفر« البريطانية إن األس���بوع الجاري كان أسبوعًا صعبًا 
على الرئي���س األمريكي دونالد ترامب، حيث واجه واح���دا من األمور التي ال 
يفضلها على اإلطالق، حيث اضطر للمش���اركة في قمة العشرين مع غيره من 

الزعماء، ولم يكن المحور الوحيد لالهتمام كما يريد ويفضل.
وتقول الصحيفة: إن التعامل مع غيره من الزعماء الذين يعتبرون أنفس���هم 

أندادًا له أمر مربك بالنسبة لترامب.
وتضيف أن ترامب يسعى دوما للهيمنة على القاعة وللحديث بينما يصغي 
ل���ه اآلخرون. كما أنه يجد أن التع���اون والتعددية وتبادل اآلراء واألفكار أمورًا 

غريبة عليه.
وترى الصحيفة أن أس���لوب ترامب المهين غير المحبذ للنقاش واالس���تماع 
لآلراء والمع���ادي للتحدي ال يتماش���ى مع النظ���ام الديمقراطي الذي يجب 

بمقتضاه أن يكون الرئيس عرضة للمحاسبة والمساءلة من الناخبين.

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت وكال���ة أنباء البحرين أن الحكومة قدمت اس���تقالتها يوم أمس األحد 
إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة كما هو متبع بعد االنتخابات البرلمانية.

وأعلنت الحكومة نتائج جولة اإلعادة في االنتخابات في وقت س���ابق من يوم 
األحد. 

وجرت االنتخابات يوم 24 نوفمبر تش���رين الثان���ي بينما جرت جولة اإلعادة 
يوم السبت.

األوبزرفر: ترامب يتداعى 
في الداخل والخارج

استقالة حكومة البحرين 
بعد إعالن نتائج االنتخابات

أردوغان: ال يمكن قبول موقف بن سلمان بشأن مقتل خاشقجي

االستقالل/ وكاالت:
انتقد نائب الرئيس األمريكي »مايك بينس« توقف ش���ركة »اير بي إن بي« 
)Airbnb( عن عرض إعالنات لتأجير مس���اكن في المستوطنات اإلسرائيلية 

المقامة على أراضي فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وقال »بينس« أمام المؤتمر السنوي ل�«المجلس اإلسرائيلي األمريكي« بوالية 

فلوريدا، إن »اإلدارة األمريكية تعارض بشدة قرار )اير بي إن بي(«.
وهاجم مؤيدي مقاطعة »إس���رائيل«، وقال »إن BDS حركة مقاطعة إسرائيل 
وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها مخطئة، وال مكان لها في 

السوق الحرة األمريكية«.
وش���ركة »اير بي إن بي« تتيح عبر موقعها اإللكتروني تأجير واستئجار أماكن 
للس���كن في 33 ألف مدينة ب� 192 دولة، ويقع مكتبها الرئيس���ي في مدينة 
س���ان فرانسيس���كو بوالية كاليفورنيا األمريكية. وقبل نحو عش���رة أيام أعلن 
موقع الشركة العقارية شطب الوحدات السكنية االستيطانية اإلسرائيلية في 

الضفة الغربية من قوائمه، لكونها “مركز الخالف الفلسطيني اإلسرائيلي.

االستقالل/ وكاالت:
كشفت صحيفة "بيلد" األلمانية واس���عة االنتشار أمس، أن ريزو شالوخ كبير خبراء 
ش���ركة "في إم بي" ورئيس الكتل���ة البرلمانية لحزب الخضر األلماني الس���ابق قدم 
اس���تقالته من الشركة احتجاجا على محاولة الس���لطات السعودية اختراق الشركة 
وتلميع صورة ولي العهد محمد بن س���لمان من خاللها. ووصف ش���والخ ولي العهد 
السعودي بأنه دموي بسبب تلطخ س���معته في حرب اليمن وجريمة قتل الصحفي 

جمال خاشقجي.
كما واصلت صحيفة "بيلد" نشر تقارير استقصائية عن جماعات الضغط في ألمانيا 
التي اس���تأجرتها السلطات السعودية لتلميع صورة بن سلمان ومحاولة الوصول إلى 

مراكز صنع القرار في ألمانيا، بعد أن أوقفت ألمانيا تصدير السالح إلى السعودية.
ونش���رت الصحيفة األحد الماضي وثائق س���رية تكش���ف محاوالت الشركة اختراق 

مؤسسات صناعة القرار األلمانية كالرئاسة ودار المستشارية.
كما ونش���رت أسماء لعدد من الصحفيين األلمان البارزين الذين قالت: إنهم يعملون 

على تغيير الصورة التي وصفتها بالدموية وارتسمت حول ولي العهد السعودي.

نائب ترمب ينتقد شركة 
عالمية أوقفت إعالنات لتأجير 

مساكن بالمستوطنات

استقالة خبير ألماني 
احتجاجًا على محاوالت 

لـ »تلميع« بن سلمان
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عك���س قرار حماس إط���اق صلية كثيفة 
من الصواريخ على إسرائيل )في التصعيد 
)11-12 تش���رين الثان���ي( تقدير حماس 
ب���أن المطلوب ه���و ضربة قوي���ة ومؤلمة 
إلس���رائيل، ولكنه���ا ف���ي ذات الوق���ت 
مح���دودة من حيث مدى الصواريخ، بحيث 
تسمح بالعودة إلى تفاهمات التهدئة. أما 
الرد اإلسرائيلي بدوره فكان قاسًيا، ولكنه 

محسوب مع ذلك.
منذ عدة أش���هر يح���اول المصريون، إلى 
جانب مبع���وث األمم المتح���دة نيكوالي 
ميادينوف، العمل على تسوية في قطاع 
غزة، من خ���ال الربط بين ث���اث جهات: 
الفلسطينية،  إسرائيل وحماس والسلطة 
وإس���رائيل  حم���اس  بي���ن  فالتس���وية 
س���تمس بمكانة الس���لطة كممثل وحيد 
للفلسطينيين، وستخّلد حكم حماس في 
قطاع غزة، ومن جه���ة أخرى فإن مصالحة 
والسلطة  بين حماس  فلسطينية داخلية 
ستمس بقدرة إسرائيل على الفصل بين 

قطاع غزة والضفة الغربية.
منذ بدء مس���يرات العودة ف���ي ال� 30 من 
مارس، حاولت حماس الوصول إلى تسوية 
غايتها "الهدوء مقابل رف���ع الحصار"، أما 
إسرائيل فوضعت معادلة واضحة تتمثل ب� 
"الهدوء مقابل الهدوء"، واشترطت التقدم 
والمفقودين  الجنديْي���ن  جثماني  إلعادة 
ل���دى حم���اس، ولم تكن مس���تعدة لمنح 
حماس إنجازات تعزز قوتها في الس���احة 

الداخلية وتمنحها شرعية "للعنف" الذي 
مارس���ته على حدودها. وبالتوازي، رفضت 
السلطة الفلسطينية المساعدة في تقدم 
التس���وية الت���ي تعزز حك���م حماس في 
القطاع، واش���ترطت نقل كل الصاحيات 

المدنية واألمنية.
التفاهم���ات الت���ي تس���عى إليها مصر 
تتش���كل من ثاث مراحل أساسية: وقف 
نار طويل مقابل تس���هيات في الحصار، 
إعمار القطاع، وعودة حكم السلطة بشكل 

تدريجي إلى القطاع.
حماس حّسنت في السنة األخيرة وضعها 
االس���تراتيجي حيال إس���رائيل، السلطة 
الفلس���طينية واألس���رة الدولي���ة، وذلك 
بفضل السياس���ة التي يتصدرها يحيى 
الس���نوار من���ذ انتخابه لمنص���ب رئيس 
القيادة السياسية في القطاع، فقد عرض 
السنوار خطة سياسية، وغير حالًيا طبيعة 
الكفاح من التشديد على الجانب الوطني/ 
الدين���ي إل���ى التركي���ز على المس���توى 

المدني/ اإلنساني.
الس���لطة الفلس���طينية تجد نفسها في 
ورطة، وتق���ف في ه���ذه المرحلة وحدها 
في المعركة التي تخوضها إلسقاط حكم 
حماس، ويس���عى رئيسها محمود عباس 
الس���تغال ضائقة حماس ك���ي يجبرها 
للتوقيع عل���ى اتفاق مصالحة ينقل إليها 

السيطرة المدنية واألمنية والساح.
ورغم أن إلسرائيل ومصر مصلحة أساسية 

مش���تركة بإس���قاط حكم حماس في غزة 
وإعادة حكم الس���لطة إل���ى القطاع؛ فقد 
قررتا تكريس الهدوء على المدى القصير، 
وهما غير مس���تعدتْين الحتمال المخاطر 
التي ينطوي عليه���ا التصعيد والتدهور 
إل���ى مواجهة عنيف���ة نتيجة اس���تمرار 
الضغط عل���ى حماس. يتبي���ن أنه وعلى 
خ���اف الماضي، فإن مص���ر ال ترى اليوم 
في المصالحة الفلسطينية شرًطا ضرورًيا 
لتحس���ين الوضع ف���ي قطاع غ���زة، وهي 
مس���تعدة ألن تتوصل إلى تفاهمات مع 
حماس حت���ى دون تدخل الس���لطة. ومع 
ذلك، تفهم مصر بأن���ه في مرحلة تنفيذ 
القطاع ستضطر  المدنية في  المش���اريع 
إلى السلطة، ولهذا فهي تعكف بالتوازي 
عل���ى تحقي���ق المصالحة الفلس���طينية 
فباس���تعدادها  إس���رائيل،  أما  الداخلية. 
الوصول إلى تفاهمات مع حماس، في ظل 
تجاوز الس���لطة؛ تدلل عملًي���ا على أنها ال 
ترى في السلطة ش���ريًكا في أية تسوية، 
كما يدلل هذا االستعداد على أن إسرائيل 
تس���عى إلى الهدوء في س���احة غزة بكل 
ثمن تقريًب���ا، بدعوى أن غزة هي س���احة 
ثانوية ويجب تركيز القوى والجهود على 
الساحة الشمالية )سوريا ولبنان( بصفتها 

ساحة أساسية.
خاصة القول: قطاع غزة هو إقليم يعيش 
أزمة إنس���انية وتحكم���ه منظمة معادية 
إلس���رائيل، وبغياب حل لهذا الواقع؛ فإن 

السياسة المطبقة عملًيا هي منع التعاظم 
العس���كري لحماس وممارسة الضغط من 
أجل خلق ردع يمنعها من استخدام القوة، 
إلى جانب تحديدها كعنوان مسؤول عّما 
يجري في القطاع، في ظل االعتراف بحكم 

األمر الواقع.
تتمسك إس���رائيل بسياسة الفصل بين 
قطاع غزة والضفة الغربية، تلك السياسة 
الس���لبي  التأثير  إلى تقلي���ص  الرامي���ة 
للقطاع على الضف���ة، انطاًقا من التقدير 
بأن ليس في قدرة الس���لطة الفلسطينية 

استئناف تواجدها وحكمها في القطاع.
تعلن إس���رائيل على المأل بأنه ال مصلحة 
لها ف���ي حرب في غ���زة، وبأنه���ا معنية 
بتهدئة طويل���ة المدى، فقد صرح رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء 
زيارته إلى باري���س، بأنه ال يخاف الحرب، 
ولكن يريد منعها حين ال تكون ضرورية، 
وقدر بأن حرًبا أخرى ستعيد إسرائيل إلى 
الوضع إياه ال���ذي كانت فيه بعد "الجرف 
الصامد"، بالمقابل، يّدعي مس���ؤولون كبار 
في الس���احة السياس���ية والكثيرون في 
الجمهور اإلس���رائيلي بأن���ه يجب الخروج 
م���ع حماس  واس���عة  لعملية عس���كرية 

وتعزيز الردع اإلسرائيلي.
عملًيا، توجد إس���رائيل وحماس في شرك 
مشابه؛ من جهة هما غير معنيتْين بجولة 
قتالية تجبي منهما أثمانًا وتعيدهما إلى 
نقطة الب���دء، ومن جهة أخ���رى ال تريدان 

الس���ماح للطرف اآلخر بتحقيق إنجازات، 
والظهور بمظهر من يتفاوض مع العدو.

األولوي���ة  تعط���ي  أن  إس���رائيل  عل���ى 
لمصالحه���ا بعي���دة المدى على حس���اب 
المصال���ح قصي���رة األم���د في الس���احة 
الفلس���طينية، األفضل إلسرائيل أن يتم 
إعم���ار القط���اع عن طريق الس���لطة، لكي 
تقطف هي وليس���ت حماس ثمار اإلعمار 
ف���ي نظر الجمه���ور الفلس���طيني؛ لذلك 
عليها أن تبلور غاية مشتركة مع السلطة 
ومصر وجهات االختصاص على الس���احة 
المشتركة هي تخفيف  والغاية  الدولية، 
القطاع وتطوير  اإلنس���انية في  الضائقة 
البنى التحتية بشرط إعادة حكم السلطة 
إلى القطاع، وس���يكون العمل المش���ترك 
رافعة ضغط كبيرة على حماس، وسيقّيد 

قدرتها على المناورة.
المجتمع الدولي ما يزال يبدي استعداده 
للمس���اعدة ف���ي مش���اريع قط���اع غ���زة، 
بل  بمش���اركتها،  مصلح���ة  وإلس���رائيل 
ومقاس���متها، وذلك ألن مشاركة جهات 
دولية ف���ي القطاع ستش���كل عامل لجم 
لحماس، وس���تعظم ثمن خسارتها إذا ما 
اختارت العودة إل���ى المقاومة "العنيفة". 
على إسرائيل أن تساعد مصر في مساعي 
المصالحة الفلس���طينية الداخلية، وذلك 
بهدف تعزيز سيطرة السلطة بزمام األمور 
في غزة كجهة مس���ؤولة، واعتبارها عنواًنا 

للدفع باتجاه تسوية سياسة.

مركز اأطل�س للدرا�سات الإ�سرائيليةقطاع غزة: نظرة للمدى البعيد
)عن مركز درا�سات الأمن القومي - بقلم: كيم ليف واأودي ديكل(

القدس المحتلة/ االستقال:
تواص���ل حكومة اليمي���ن المتطرف اإلس���رائيلية محاوالت ف���رض القانون 
اإلس���رائيلي على الضفة الغربية المحتلة، األمر الذي يتناقض بشكل كامل 

مع القانون الدولي.
ويح���اول حزب "البيت اليهودي" تمرير قوانين تفرض القانون اإلس���رائيلي 
على الضفة، بذريعة فرضه على المس���توطنات، تمهيدًا لمخطط ضم أجزاء 

واسعة من الضفة إلى "إسرائيل".
وذك���رت اإلذاع���ة العامة اإلس���رائيلية "كان"، األح���د، أن نائ���ب وزير األمن 
اإلسرائيلي، إيلي بن دهان، من "البيت اليهودي" وجه رسالة إلى جميع رؤساء 
اللجان في الكنيس���ت، وطالبهم بأن تسري مشاريع القوانين التي تناقشها 

لجانهم على الضفة الغربية.
وطالب بن دهان في رس���الته رؤساء لجان الكنيس���ت بإرجاء المصادقة على 
مش���اريع القوانين في اللج���ان إلى حين يكون باإلمكان فرض أمر عس���كري 
صادر عن قائد المنطقة الوس���طى في جيش االحتال اإلسرائيلي، المسؤول 
عن الضفة الغربية بموجب القانون اإلسرائيلي، وبعد ذلك يتم االستمرار في 

إجراءات سن مشاريع القوانين.
وقالت اإلذاعة اإلس���رائيلية أن أغلبية رؤساء اللجان في الكنيست استجابت 

لطلب بن دهان.
يش���ار إلى أن المش���رعين اإلس���رائيليين يكونون بذل���ك مخالفين للقانون 
والمعاه���دات الدولي���ة، كون الضف���ة الغربية منطقة محتل���ة وُيمنع فرض 
القوانين المدنية لدولة االحتال عليها. لكن إجراءات كهذه تأتي اس���تمرارًا 
النته���اكات إس���رائيل المتواصلة والدائم���ة للقانون الدول���ي في األراضي 
المحتلة وفي مقدمتها إقامة المس���توطنات ونقل سكان مدنيين من داخل 

إسرائيل إلى األراضي المحتلة.  
ومن ش���أن فرض القوانين اإلس���رائيلية على الضفة الغربي���ة إلحاق أضرار 
جس���يمة بالحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها توس���يع هائل في سياسة 

هدم البيوت.

مطالبة لجان الكنيست 
بفرض قوانين على 

الضفة الغربية
القدس المحتلة/ االستقال:

أف����اد تقري����ر "إس����رائيلي"، ب����أن قانون 
التجني����د للحريدي����م المتطرفين يهدد 
إلى  الحاكم والتوجه  بس����قوط االئتاف 

انتخابات مبكرة.
وق����ال تقرير لصحيف����ة "هآرتس" أمس 
األحد، إن مظاهرة خرجت الشهر الماضي 
في مدين����ة بني ب����راك الت����ي يقطنها 
الحريدي����م المتديني����ن المتطرفين ضد 

قانون التجنيد الذي يطال الحريديم.
وأكد أن: "مش����روع القان����ون ينتهي في 

منتصف ه����ذه الليل����ة )الماضية(   ولم 
ينجح االئتاف الحاكم على اتفاق بشأن 
مخطط جديد وسوف تقرر محكمة العدل 
العليا غدًا ما إذا كانت سوف توافق على 
طلب الحكومة االس����رائيلية تأجيل إقرار 
القانون حتى نهاية آذار/مارس المقبل".

يذك����ر أن القانون المذكور س����مح بإعفاء 
طاب المدارس الدينية، وقال مس����ؤول 
كبي����ر في االئتاف الحاك����م: إن محكمة 
العدل العليا س����وف تس����مح للكنيست 

بتأجيل سن القانون لمدة شهر واحد.

ولفت التقرير إلى أن االئتاف الحاكم لم 
يستطع وضع خطة تسمح بالموافقة على 
سن القانون، وكانت حركة شاس وديغل 
هتوراة في داخ����ل يهودوت هتوراة، قد 
س����محوا بتمرير مقترح وزارة الدفاع الذي 
تم تمريره بالقراءة األولى في الكنيست.

وبحسب التقرير فإن نتنياهو غير مهتم 
بتغيي����ر مش����روع القان����ون وال يريد أي 
تغيير خوفًا من الذه����اب إلى انتخابات 

مبكرة.

القدس المحتلة/ االستقال:
قال الكاتب العسكري في صحيفة "معاريف" تل 
ليف رام، إن "إس����رائيل" تفضل شن هجمات في 
سوريا على الدخول في حرب مع حزب الله بلبنان.

وأش����ار الكاتب في مقال له أم����س األحد إلى أن 
االستهداف اإلسرائيلي في سوريا ليلة الخميس 
هو رسالة مباشرة لسوريا حيث هو الهجوم األكبر 
حجمًا واألش����د منذ الهجمات الت����ي نفذت وقت 

سقوط الطائرة الروسية قبل شهرين ونصف.
وبّين أن االس����تهداف في جنوب سوريا عادة ما 
يك����ون ضد األهداف المتعلقة بالتواجد اإليراني 

في سوريا والجماعات الموالية إليران هناك.
ولفت إلى أن الهجوم الذي وقع في س����وريا ليلة 
الخمي����س كان بعد س����اعات من هب����وط طائرة 
إيراني����ة في مطار بي����روت، فيم����ا ترجح مصادر 
اس����تخباراتية ب����أن الطائرة التي تديره ش����ركة 

مدنية يفترض أنها تعمل تحت إشراف الحرس 
الثوري اإليراني.

وذكر الكاتب ما نقلته ش����بكة فوكس بأن طائرة 
تابع����ة لنف����س الش����ركة كانت تحم����ل معدات 
لتحس����ين دق����ة صواريخ حزب الل����ه هبطت في 
بي����روت بعد توق����ف مؤقت في س����وريًا، وكانت 
الرحلة مباش����رة من طهران إل����ى بيروت ويبدو أن 

هذه ليست المرة األولى.

»إسرائيل« تفضل مهاجمة سوريا
 على الدخول في حرب مع حزب الله

مظاهرات احتجاجية في الكيان 
ضد قانون التجنيد للحريديم
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االستقالل/ وكاالت
كشفت دراسة أمريكية حديثة، بأن األغذية التي تحتوي 
على األحماض الدهنية "أوميجا3" وعلى رأس���ها األسماك 
الدهني���ة، لها تأثيرات مضادة ألكثر س���رطانات العظام 

شيوًعا وهو الساركوما العظمية.
الدراسة أجراها باحثون بجامعة إلينوي األمريكية، ونشروا 
 Journal of( نتائجه���ا، في العدد األخي���ر من دوري���ة

Medicinal Chemistry( العلمية.
والساركوما العظمية هو ورم سرطاني 

ينش���أ ف���ي العظ���ام، ويعد من 
شيوًعا  العظام  سرطانات  أكثر 
وأكثرها انتش���ارًا لدى األطفال، 

ويظهر عادة قبيل س���ن العاشرة 
وعند المراهقي���ن والبالغين، ويزيد 

معدله بنس���بة تصل إل���ى الضعف عند 
الذكور عنه لدى اإلناث.

ومن المعتاد أن ينش���أ ال���ورم بالعظام 
المحيط���ة بالركبة بصفة خاص���ة، وكثيًرا 

ما ينتقل إلى الرئتين، حي���ث إن حوالي %80 من حاالت 
انتقال الورم تكون إلى الرئتين.

وفي دراس���ة أجري���ت على الفئ���ران المصاب���ة بالمرض، 
اكتش���ف الفريق أن األطعمة الغنية باألحماض الدهنية 
"أوميج���ا3" س���اعدت على عرقل���ة نمو وانتش���ار الخاليا 

السرطانية.
وأضافوا أن األحم���اض الدهنية "أوميجا3" غنية بمركبات 
تسمى "اإليبوكسيدات" لها خصائص مضادة لاللتهابات، 

وتس���تهدف األورام السرطانية في العظام، وتساعد على 
عدم انتشارها وانتقالها إلى الرئة.

وتس���تخلص تلك األحماض من مصادر نباتية مثل بذور 
الكتان والزيوت مثل زيت الصويا والكانوال، أو من األسماك 
الدهنية مثل الس���المون والتونة والماكريل والس���ردين 

 ، ن لمو لس���ا ا زيت السمك والطحالب.و
ل  ق���ا و

داس،  أديتي  الدكت���ور 
قائ���د فريق البح���ث، إن "األحم���اض الدهنية 
"أوميجا3" له���ا خصائص مضاد لاللتهاب���ات وتقلل من 
األل���م، لكن الدراس���ة اكتش���فت أنها مضادة للس���رطان 

وتوقف الخاليا السرطانية من االنتشار".
وأضاف أن "تناول األغذية الغني���ة باألحماض الدهنية يؤدي 
إلى تكوين هذه المواد في الجسم، ويكون له تأثيرات عالجية 
مفي���دة، وخاص���ة لمرضى الس���رطان إذا تناول���وه بالتزامن مع 

العالجات الكيماوية وأدوية السرطان األخرى".

دراسة: األسماك الدهنية 
تكافح سرطان العظام

االستقالل/ وكاالت
التلقائي على  تعمل برام���ج التش���غيل 
إبطاء إقالع الكمبيوتر وتس���تهلك قدرة 
الحوسبة دون داٍع، ولذلك على المستخدم 
التحقق من برامج التشغيل التلقائي من 

وقت إلى آخر.
ويمك���ن ألصحاب حواس���يب ويندوز 10 
ذلك ع���ن طريق مدير المه���ام بالضغط 
 ،Ctrl + Alt + Delete المتزامن على أزرار
تحت عالمة التبويب التشغيل التلقائي.

وبطبيع���ة الح���ال ال يج���وز من���ع برامج 
مكافحة الفيروس���ات، أو مشغل لوحة 
اللم���س في أجه���زة الالب ت���وب من 
التشغيل مع إقالع الكمبيوتر، ألن هذه 
البرام���ج يجب أن تظل فعالة في الخلفية 
باس���تمرار. وعند  الشك  ال يفضل تغيير 

البند المعني.
ولكن هناك الكثير م���ن البرامج، بدءًا من 
حزم���ة تطبيق���ات أوفيس م���رورًا ببرامج 
ضغ���ط الملفات وصواًل إلى برامج "بي دي 
إف"، التي ال تحتاج لتشغيلها تلقائيًا مع 
إقالع الكمبيوت���ر، ويمكن "تعطيل" هذه 
البرامج م���ن قائمة التش���غيل التلقائي 

بنقرة بالزر األيمن للفأرة.

االستقالل/ وكاالت:
ذك���رت صحيفة “ديلي مي���ل” البريطانية، أن 
دراس���ة فنلندية حديثة، ق���د توّصلت إلى أن 
ارتي���اد حمامات البخ���ار “الس���اونا” على نحو 
منتظم خالل أيام األس���بوع يساعد على خفض 
احتم���ال اإلصاب���ة بأمراض القلب في أواس���ط 

العمر.
وبحسب الصحيفة، فإن دخول “الساونا” ل� 4 أو 
7 مرات في األسبوع يعود بنفع كبير على جسم 

اإلنسان على غرار التمارين الرياضية.
الدراسة أجراها باحثون من جامعة “إيسترن 
فنلن���د” عل���ى عينة من 1688 رج���ال وامرأة 
تج���اوزت أعماره���م 50 عام���ا، واس���تمرت 
المواكبة طيلة 15 عامًا إذ أظهرت النتائج أن 
من يرتادون “الس���اونا” م���ا بين 4 و7 مرات 
في األسبوع تقل عرضتهم لإلصابة بأمراض 
القلب بنسبة 25 بالمئة مقارنة باألشخاص، 
الذين يقصدون غرفة البخار مرة واحدة فقط 

في األسبوع.
وفي السياق، يقول األكاديمي “جاري لوكانن”، 
وهو أحد المش���اركين في الدراسة، أن الفائدة 
الكبرى للس���اونا تكمن ف���ي عملها على خفض 
ضغط الدم فضال عن تحفيزها لنبضات القلب 

مثل التمارين الرياضية.

حيلة لتسريع 
إقالع الكمبيوتر

فوائد سحرية لحمام 
البخار.. تعّرف عليها

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت دراس���ة حديثة أن الهات���ف الذكي، 
الذي قد يب���دو براقا وناصعا أمامك، هو أقذر ب�7 

أضعاف من مقعد المرحاض.
ووفق���ا للدراس���ة التي نش���رتها "ديل���ي ميل" 
البريطاني���ة، فالهواتف المحمي���ة بحافظة من 
الجلد تحوي معظم البكتيريا، فضال عن أن تلك 
المغطاة بحافظات بالس���تيكية تحتوي كمًا من 
الجراثي���م، يقدر بأكثر م���ن 6 أضعاف من تلك 

الموجودة في مقعد المرحاض.
وأظهر مس���ح لموظفي المكات���ب أن 2 من كل 
5 أش���خاص يأخذان هواتفهم���ا معهما عندما 

يدخالن حمام عملهما.
 وقامت شركة نظافة بأخذ عينات لهواتف ذكية 
ومقاعد مراحيض، باس���تخدام جهاز يتمكن من 
إظهار الميكروبات الحية الموجودة على السطح.

وقالت الصحيف���ة: إن مقعد المرحاض، الذي تم 
مسحه بهذه الطريقة، أظهر 220 بقعة ساطعة، 
حيث تكمن البكتيريا، لكن متوس���ط البقع التي 
ظه���رت على س���طح الهاتف المحم���ول بلغت 

.1479
وقال أس���تاذ علم الجراثيم ف���ي جامعة أبردين 
االس���كتلندية هيو بنينجتون: "إن مسح هاتف 
ذكي يش���به فحص ورقة المناديل المخصصة 

للتخلص من الجراثيم، فم���ن المتوقع أن تعثر 
على الجراثيم بسبب االتصال الجسدي القريب 

الذي قمت به مع جهازك مرات عدة في اليوم".
وتاب���ع: "س���يكون هناك فيروس���ات من جنس 
نوروفي���روس عل���ى الهواتف في ه���ذا الوقت 
من الع���ام، لكن األن���واع األخرى م���ن الجراثيم 
عل���ى الهواتف الذكية س���تكون عل���ى األرجح 
من بكتيريا خاصة؛ بس���بب تمرير الهاتف بين 
األشخاص، لكن يظل احتمال تطورها إلى مرض 

منخفضا".
وتاب���ع: "على الرغم من ذلك، ق���د يكون من غير 
المقبول تمرير الهواتف الذكية بين األشخاص".

مفاجــأة.. هاتفـــك الخلــوي أقــذر بـ7 مــرات مــن مرحــاض منزلــك!

االستقالل/ وكاالت:
حذر علماء من أن البكتيريا التي تعيش على جلد جميع البش���ر تتحول للدفاع 
عن نفس���ها ضد األدوية والمض���ادات الحيوية، ويمكن أن ت���ؤدي إلى زيادة 

العدوى المنقولة بعد الجراحة.
وتتش���ابه البكتيريا م���ع جرثوم���ة المش���افي "MRSA"، المقاوم���ة بالفعل 

للمضادات الحيوية.
وتعيش المكورات العنقودية )ع���ادة تكون غير مؤذية( على جلد كل فرد، ولكن 
يمك���ن أن تصل إل���ى الج���روح بعد الجراحة، مس���ببة 

التهابات خطيرة.
وح���دد علم���اء جامع���ة "Bath" أش���كاال أكثر 
فتكا م���ن البكتيريا التي وج���دت على جلد 
األش���خاص الذين أصيبوا بالعدوى بعد 
الجراح���ة. ويقول���ون: إن معرفة أي 
المرضى يحمل ه���ذا النوع األكثر 
فتكا، يمكن أن تساعد األطباء في 

الوقاية من العدوى بعد العمليات الجراحية، أو معالجتها بسرعة.
وألن البكتيري���ا الجدي���دة تجد طريقها باس���تمرار إلى جلد الناس، فإن الس���الالت 

الخطيرة المقاومة لألدوية، يمكن أن تنتشر بسهولة.
وقال البروفيسور سام شيبارد، من مركز "Milner" للتطوير، إن "المكورات العنقودية 
البكتيري���ة هي عام���ل قاتل على مرأى من الناس. وتم تجاهلها س���ريريا دائما ألنه 
ُيفترض في كثير من األحيان أنها ملوثة في عينات المختبر، أو تم قبولها ببس���اطة 

كمخاطرة معروفة للجراحة".
ويمكن أن تكون اإلصابات بعد الجراحة خطيرة للغاية، كما يمكن أن تكون قاتلة.

ووج���د العلماء 61 اختالفا بي���ن جينات البكتيريا على جل���د المرضى الذين أصيبوا 
بالعدوى بعد عملية استبدال مفصل الورك أو الركبة أو عملية تثبيت العظام، وتلك 

الموجودة لدى المرضى األصحاء.
وُوجد أن س���الالت البكتيريا المميتة مجهزة بشكل أفضل لالنتشار في مجرى الدم 
وتجنب الجهاز المناعي، ما يعني أنها يمكن أن تسبب مرضا مميتا. كما أن الجينات 
المتغيرة تجعل أسطح الخاليا البكتيرية لزجة، وتمكنها من تشكيل طبقة واقية، ما 

يجعلها مقاومة للمضادات الحيوية.

علماء يحذرون من »قاتل« يعيش على جلد الجميع!
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القاهرة/ االستقالل: 
أعل���ن نادي األهلي المصري، أمس األح���د، تعاقده مع الالعب 

محمود سلمي الذي يلعب في صفوف نادي الشجاعية.
وأوضح األهلي المصري، أن مستش���ار التعاقدات في النادي 
المهن���دس عدلي القيعي، نج���ح في الحص���ول على توقيع 
س���لمي، صانع ألعاب نادي الشجاعية الشهير ب�«ميسي غزة«، 
وهو من مواليد 97، لمدة خمسة مواسم بحضور وكيل أعماله 

تامر النحاس.
وكان مس���ؤولو ن���ادى الزمالك أب���دوا اهتمامه���م بالموهبة 
الفلس���طينية خالل الس���اعات الماضية وأجروا عدة اتصاالت 

بس���لمي وأح���د أقاربه واتفق���وا عل���ى كافة األم���ور المادية 
والتعاقدية مع الالعب وناديه ، إال أن دخول مس���ؤولي األهلي 

في الساعات الماضية أفسد صفقة انتقاله للغريم الزمالك.
يش���ار إلى أن رئي���س اللجنة الفني���ة بالن���ادي األهلي عالء 
ميهوب، أوصى الجهاز الفني بالفريق األول ولجنة التعاقدات 
بضرورة التعاقد مع سلمي، والذى وصفه بأحد أفضل المواهب 
العربية في مركز صانع األلعاب، خاصة أن الالعب سيتم قيده 
تحت السن وسيقيد كمصري حس���ب لوائح االتحاد المصري 
لك���رة القدم بمعاملة الالعبين الفلس���طينيين كمصريين في 

قوائم األندية.

دبلن/ االستقالل: 
أقيم���ت قرعة تصفي���ات بطولة يورو 2020 التي س���تقام في 12 دولة 
أوروبية في الفترة ما بين 12 يونيو و12 يوليو من عام 2020 خالل حفل 
بمدينة دبل���ن اآليرلندية حضره ممثلون عن 55 اتح���اد أوروبي محلي، 
وأقيمت على س���ت مستويات بواقع 10 مجموعات لتصعد ب� 24 منتخبًا 

للنهائيات.
أسفرت القرعة عن صدام ناري بين هولندا وألمانيا في مجموعة واحدة، 
كما وضعت إسبانيا في مواجهة مع السويديين. جاءت هولندا وألمانيا 
في المجموعة الثالثة برفقة إيرلندا الش���مالية وإس���تونيا وبيالروسيا، 
ووقعت إنجلترا في المجموعة األولى إلى جانب التشيك وبلغاريا والجبل 

األسود وكوسوفا. وفي المجموعة الثانية التي تزعمتها البرتغال، تلعب 
منتخبات أوكراني���ا وصربيا وليتوانيا ولوكس���مبورغ إلى جانب »برازيل 

أوروبا« أبطال النسخة األخيرة في يورو فرنسا 2016.
وحلت إس���بانيا في المجموعة السادسة مع الس���ويد والنرويج ورومانيا 
وجزر فارو ومالطا، في حين وقعت فرنسا بالمجموعة الثامنة مع آيسلندا 
وتركيا وألبانيا ومولدوفا وأندورا. وفي المجموعة التاسعة، أسفرت قرعة 
تصفي���ات »يورو 2020« عن وقوع بلجيكا، التي حلت ثالثة في مونديال 
روسيا 2018، مع روسيا وأسكتلندا وقبرص وكازاخستان وسان مارينو.

أما إيطاليا فحلت في المجموعة العاش���رة إلى جانب منتخبات البوسنة 
والهرسك، وفنلندا واليونان وأرمينيا وليختنشتاين.

األهلي المصري يتعاقد مع »ميسي غزة«

مواجهات نارية في قرعة تصفيات أمم أوروبا 2020 

ليفربول يقتل إيفرتون في اللحظة األخيرة  وأرسنال يضرب توتنهام بـ »رباعية«

غزة/ محمد العقاد:
انتهت الجولة الحادية عش���ر واألخيرة م���ن مرحلة ذهاب 
دوري "الق���دس" للمحترفين، في الضف���ة الغربية المحتلة 
والتي ش���هدت فيها االثارة والندية بين الفرق الرياضية، 
والتي توج على أثرها نادي مركز بالطة بلقب بطل الش���تاء 
برصيد 23 نقطة بفارق األهداف عن مالحقه المباشر نادي 
ش���باب الخليل الذي يتساوى معه بنفس الرصيد، وفي قاع 
الترتيب يتذيل مركز طولكرم برصيد 4 المركز الثاني عشر 
واألخير ويس���بقه بالمركز الحادي عش���ر ش���باب الظاهرية 

برصيد 5 نقاط.
وش���هدت مرحلة الذهاب إقامة 66 لق���اء، وفرض التعادل 
نفس���ه في 11 لقاء، وس���جل من خالله الالعبون 170هدفًا، 
منهم هدفان ذاتيان، وتصدر خالد سالم قائمة الهدافين 
برصي���د 12 هدف���ًا، ويالحقه ع���دي الدباغ ب������ 8، وخلدون 

الحلمان 7 أهداف.
واحتس���ب حكام اللقاءات 24 ضربة جزاء سجل من خاللها 

20 هدف���ًا وأهدر منه���م 4 أهداف، وإش���هار 246 بطاقة 
صفراء، و23 حالة طرد بالبطاقة الحمراء.

وتصدر صاحب المركز الثالث نادي هالل القدس "الغزالن" 
قائمة أفضل خط هج���وم برصيد 27 هدفًا، فيما كان األول 
والوصيف مركز ش���باب بالطة "الجدعان" وش���باب الخليل 
أق���وى خط دفاع وتلقت ش���باكهم 10 أهداف مناصفة مع 
ش���باب األمعري بنفس الرصيد، فيما س���جل مركز طولكرم 
كأس���وأ خط هج���وم برصيد 6 أهداف، وتلقت ش���باكه 24 
هدف���ًا، ويليه ش���باب الظاه���رة برصيد 7 أه���داف وعليه 

21هدفًا.
وتمكنت فرق مركز ش���باب بالطة وهالل القدس وش���باب 
الس���موع من إحراز أكبر ف���وز داخلي أقيم عل���ى مالعبهم، 
وجاءت النتائج بفوز المتصدر على الظاهرية 1-5، والغزالن 
على ترج���ي وادي النيص بنفس النتيجة، والس���موع على 
مركز بالط���ة برباعية نظيف���ة، فيما كان أكب���ر فوز خارجي 

للجدعان على ثقافي طولكرم برباعية نظيفة.

غزة/ االستقالل: 
أعلن االتحاد الفلس���طيني لكرة الس���لة عن انطالق 
مباريات االس���بوع الس���ابع عش���ر من دوري جوال 
لكرة الس���لة اليوم االثنين وس���ط منافس���ة قوية 
عل���ى احتالل الصدارة قبل جولتين فقط من نهاية 

الدوري.
ويخ���وض خدمات رف���ح مباراة هامة أم���ام جمعية 
الشبان المسيحية من أجل تعديل المسار والعودة 

إل���ى االنتص���ارات بعد الهزيمة الت���ي تعرض لها 
األسبوع الماضي.

 فيم���ا يلتقي خدمات خانيونس م���ع خدمات دير 
البلح في نفس اليوم في المكان ذاته, وتنطلق غدًا 
الثالثاء مباراة القمة التي تجمع بين متصدر الدوري 
خدمات المغازي ووصيفه خدمات البريج على ملعب 
سعد صايل, ويختتم األسبوع مبارياته يوم األربعاء 

في لقاء بين شباب البريج وغزة الرياضي.

 غزة: انطالق 
مباريــات الـ17  
عشر من دوري 
جوال السلوي 

 بالطة بطال لمرحلة ذهاب 
دوري »القدس« للمحترفين 

لندن/ االستقالل: 
ا قاتالاً من نظيره  خط���ف فريق ليفربول انتصاراً
إيفرت���ون بهدف نظي���ف، في المب���اراة التي 
جمعت الفريقين أم���س األحد، بالجولة الرابعة 

عشر من »البريميرليج«.
أح���رز أوريج���ي ه���دف انتص���ار ليفربول في 

الدقيقة 96.
وش���ارك الدول���ي المصري محم���د صالح نجم، 
وأيقونة فري���ق ليفربول في اللقاء منذ البداية، 

وخرج ُمستبدالاً في الدقيقة 75.
بهذا االنتص���ار ارتفع رصي���د ليفربول إلى 36 
نقط���ة ف���ي وصاف���ة ج���دول ترتي���ب بطولة 
»البريميرليج«، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 

22 نقطة في المركز السادس.
فيما  انتفض آرسنال في وجه غريمه توتنهام، 
ليهزم���ه )4-2( على ملعب "اإلم���ارات"، ضمن 

الجولة ال�14 من البريميرليج.
وأحرز أهداف آرس���نال كل من، بيير إيميريك 
أوباميانج في الدقيق���ة 10 من ركلة جزاء و56 
،  وألكسندر الكازيت بالدقيقة )74(، ولوكاس 
توري���را بالدقيق���ة )77(، فيما س���جل هدفي 
توتنهام، إريك داير في الدقيقة )30(، وهاري 

كين في الدقيقة 34 من ركلة جزاء .
وبهذه النتيجة، يرتف���ع رصيد الجانرز إلى 30 
نقطة، ليحتلوا المركز الراب���ع، بفارق األهداف 

أمام توتنهام، صاحب المركز الخامس.

هذا و اس���تطاع تشيلس���ي أن يع���ود لطريق 
االنتصارات بالدوري اإلنجليزي، بعد الفوز على 
فوله���ام، اليوم بهدفين نظيفي���ن، في اللقاء 
الذي يطلق عليه "ديربي لندن الصغير" ضمن 
مباريات الجولة ال� 14 من البريمييرليج، بملعب 

ستامفورد بريدج.
وأحرز بيدرو، هدف تشيلسي األول في الدقيقة 
الرابع���ة من عم���ر المباراة، وأض���اف لوفتوس 

تشيك الهدف الثاني في الدقيقة 82.
وارتفع رصيد تشيلسي إلى 31 نقطة، بالمركز 
الثالث ف���ي جدول ترتيب ال���دوري اإلنجليزي، 
بينم���ا توقف رصيد فولهام عن���د 8 نقاط في 

المركز ال� 20.
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رام الله/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي أم���س األحد ثالثة مواطنين من 
الضفة الغربية المحتلة بينهم فتى. وقال نادي األسير الفلسطيني 
إن ق���وات االحتالل اعتقلت المواطن أنس جاس���ر عمر )22 عامًا( من 

محافظة طولكرم.
فيما جرى اعتقال للفتى أحمد ش���اهر غي���ث )15 عامًا( من محافظة 
الخليل، ومواطن آخر من محافظة بيت لحم وهو أحمد رمزي المش���ني. 
وذكر نادي األسير أن قوات االحتالل اعتقلت خالل اليومين الماضيين 

قرابة عشرة مواطنين بينهم الفتاة واألسيرة المحررة ملك الخطيب.

رام الله / االستقالل:
قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله أمس األحد، إن الحكومة 
منفتح���ة على المقترحات فيما يتعل���ق بقانون الضمان 
االجتماع���ي وأن الحكوم���ة لي���س لها أي عالق���ة بأموال 
صندوق الضمان. وأضاف الحمد الله خالل لقائه وفًدا من 
نقابة المحاميين برام الله أن المشاورات بخصوص قانون 
الضمان مستمرة، مش���دًدا على أن مؤسسة الضمان هي 
من سيكمل تنفيذ بنود القانون ب�«استقاللية وشفافية«. 
ووضع الحمد الله الوفد في صورة آخر التطورات بخصوص 
قضي���ة الضمان االجتماعي، مش���دًدا عل���ى أن الحكومة 
س���تقوم بالتنس���يب للرئيس للتعديل على بنود قانون 

الضمان، بأثر رجعي، وبصيغة توافقية، وبما يرضي كافة 
أصحاب العالقة، ويس���اهم في الدف���ع بتطبيق القانون 
وفق مصلح���ة العّمال. يذكر أن مئ���ات العمال اعتصموا 
عل���ى دوار المنارة منذ مس���اء الخمي���س الماضي، لمدة 
ثالثة أيام متواصلة وواصلوا نومهم في الش���وارع وسط 
رام الله، مطالبين الحكومة بتعديل القانون وإعادة النظر 
في بنوده، بما يتناس���ب مع حق���وق العمال والموظفين. 
ومن أبرز عي���وب قانون الضمان، اقتطاع نس���بة 7.2 من 
رواتب العاملي���ن في ظل تدني األج���ور، وجعل القانون 
إلزامًيا للعمال في الوقت الذي يطالب فيه العمال بجعله 

اختيارًيا، وتأمينات العجز والشيخوخة وإصابات العمل.

غزة/ االستقالل:
نّظم���ت جمعية اعمار للتنمي���ة والتأهيل أمس 
األح���د، وقفة تضامني���ة م���ع ذوي اإلعاقة بغزة 
بمناس���بة الي���وم العالمي ل���ذوي اإلعاقة والذي 

يصادف الثالث من ديسمبر لكل عام.
واحتش���د عدد من المعاقين أمام مقر اليونسكو 
التاب���ع لألمم المتح���دة غرب مدينة غزة وس���ط 
شعارات تدعو لمساندتهم ودعمهم وفتح معبر 
رفح إلدخال األدوات المس���اعدة لهم وللس���ماح 
بالس���فر للعالج. وتأتي الوقفة على ش���كل فني 
يقوم بها أطفال من ذوي اإلعاقة؛ إذ يرسمون على 
لوحات فنية أمام اليونسكو آمالهم وطموحاتهم 

وما يرغبون بإيصاله من رسال للمندوب األممي.
وقال مس���ؤول اإلع���الم بجمعية اعم���ار للتنمية 

والتأهيل أيمن س���المة: إن ه���ذه الوقفة تأتي 
أمام مقر اليونس���كو باعتبارها مؤسس���ة أممية 
دولي���ة، وهي تحتفل بمثل ه���ذه األيام بحقوق 
المواطنين المش���روعة لهم، الس���ّيما في اليوم 

العالمي للمعاق.
وأوض���ح س���المة أن فعالية التضام���ن مع ذوي 
اإلعاقة هدفها تقديم مذكرة احتجاج لليونسكو؛ 
جراء غياب كامل حقوق ذوي اإلعاقة، وأن الشعب 
الفلس���طيني يعان���ي وي���الت الحص���ار واغالق 
المعابر، وهذه الشريحة هي األكثر معاناة لعدم 

وجود أي مراكز تهتم فيهم بمجال اعاقتهم.
وذكر أن ذوي اإلعاق���ة يعانون جراء غياب مراكز 
صيان���ة القوقعة بغزة؛ إذ إن���ه ال يوجد أي مركز 
للصيان���ة، مضيًفا "معبر رفح مغل���ق؛ لذا الطفل 

يبق���ى يعان���ي حت���ى يفقد الس���مع لش���هور 
ولس���نوات، حتى يتمكن من السفر ليتم صيانة 

وإعادة برمجة في مصر".
وتابع حديث���ه "هناك أطفال يحتاجون لعمليات 
زراع���ة قوقعة وتكلفتها 30 أل���ف دوالر؛ ال بد أن 
يس���افروا للخارج وإيجاد جه���ات داعمة لتنفيذ 
ه���ذه العمليات"، مش���يرًا إلى أن هن���اك أدوات 
خاصة يحتاجها ذوو اإلعاق���ة، وهي غير متوفرة 
بالش���كل المطلوب، مثل "الكراسي المتحركة أو 

عوكر أو عكاكيز أو غيرها".
وتضمنت المذكرة التي سّلمها أطفال ذوو إعاقة 
لمدير مكتب اليونس���كو مطالب بفتح معبر رفح، 
والضغ���ط على االحت���الل لفتح المعاب���ر وإجراء 
عمليات زراعة أو توفر أدوات مساعدة للمعاقين.

بانكوك/ االستقالل:
نظ���م عش���رات الالجئين الع���رب غالبيتهم من 
المفوضية  أمام مق���ر  الفلس���طينيين اعتصامًا 
الس���امية لش���ؤون الالجئي���ن ف���ي العاصم���ة 
التايلندي���ة بانكوك، احتجاجًا على تجاهل األمم 
المتح���دة حقوقه���م كالجئي���ن والتغاضي عن 
أوضاعهم المأساوية. وطالب المعتصمون األمم 
المتح���دة باالعت���راف بهم كالجئي���ن وتعجيل 
توطينهم في دول اللجوء كأستراليا وكندا ودول 

أوروبية أخرى، والعمل على نيل حقوقهم.
ويش���تكي نح���و 600 الج���ئ معظمه���م م���ن 
الفلسطينيين، من ظروف معيشية صعبة ودون 
حماية قانونية مما عرضهم للس���جن والمالحقة، 

إضاف���ة إلى عدم دعم األم���م المتحدة لهم ماليًا 
وعدم توفير الرعاية الصحية والتعليمية.

وحمل األطفال خالل االعتصام ش���عارات تحّمل 
األمم المتحدة ومفوضي���ة الالجئين في تايلند، 
المس���ؤولية عن ضياع حقوقهم خالل السنوات 

الماضية وبأنها قتلت أحالمهم وطفولتهم.
كما ناشد المشاركون من نساء وأطفال وكبار في 
السن المنظمات الدولية واإلنسانية بتوفير وطن 
آمن لهم، مشّددين أّنهم بال أمان وال يستطيعون 

العودة إلى أوطانهم.
وأكد أحد المشاركين في االعتصام أن المسؤولين 
الفلس���طينيين ل���م يتدخلوا بش���كل جّدي من 
أج���ل إطالق س���راح المعتقلين الفلس���طينيين 

في الس���جون التايلندية، وحّل أزم���ة الالجئين 
الفلسطينيين مع السلطات التايلندية وتسوية 

أوضاعهم القانونية.
وكان���ت مجموع���ة العمل من أجل فلس���طينيي 
س���ورية دعت في بي���ان لها المجتم���ع الدولي 
ب���كل مؤسس���اته للتدخ���ل العاجل والس���ريع 
لوقف االنتهاكات الت���ي يتعرض لها الالجئون 
الفلس���طينيون في تايلند، وناش���دت الحكومة 
التايالندي���ة اإلف���راج الفوري ع���ن المحتجزين 
لديها وتس���وية أوضاعه���م القانونية واحترام 
بموج���ب  والعم���ل  وكرامته���م  إنس���انيتهم 
النصوص والمواثيق الدولي���ة واإلعالن العالمي 

لحقوق اإلنسان.

الزوايدة/ االستقالل: 
افتتحت بلدية الزوايدة  السبت مشروع تأهيل شارع عمر بن عبد العزيز بحضور رئيس 
البلدية د.أيمن أبو سويرح وأعضاء المجلس البلدي ورئيس بلدية الزوايدة السابق حسن 
أبو مزيد، ومدير االدارة العامة للمشاريع، نضال المسلمي، ومدير المشاريع في المنطقة 
الوس���طى م. طارق الحوراني، ورئيس مجلس ادارة ش���ركة أبناء شنن للمقاوالت العامة 
وع���دد كبير من لجان األحياء وس���كان الحي وعدد من موظف���ي البلدية . وأوضح رئيس 
البلدية  أبو س���ويرح عن س���عادته البالغة لتنفيذ هذا الش���ارع الذي كان يعتبر مطلبًا 
لس���كان الحي البالغ طوله 800 وعرضه 10م وبتكلف���ة اجمالية 360 ألف دوالر، مبينا أن 
المش���روع شمل أعمال البنية التحتية من ش���بكات صرف صحي ومياه وبالط انترلوك. 
وقدم ش���كره لدولة الكويت الش���قيقة عل���ى تمويلها للمش���روع ووزارة الحكم المحلي 
وشركة ش���نن والمجلس البلدي السابق الذي س���عى لتنفيذه وجميع من ساهم بتلك 
البصمة في هذا المش���روع . من ناحيته عبر المس���لمي عن شكره لجميع من تعاون في 
انجاح المشروع،  مضيفا" من حق المواطن محاسبتنا اذا كان هناك تقصير".  وفي كلمة 
لسكان الحي أكد  سالم أبو سويرح على أهمية انجاز هذا الشارع الذي يربط شارع األمل 
بحي الس���وارحة، ويخدم أكثر من 10 آالف مواطن، مقدمًا شكره لدولة الكويت الشقيقة 
في دعم القضية الفلس���طينية والمجلس البلدي. وف���ي نهاية الحفل تم تقديم دروع 

شكر لإلدارة العامة للمشاريع ولشركة أبناء شنن للمقاوالت وتم قص شريط االفتتاح.

البريج/ االستقالل: 
ش���رعت دائرة الصحة في بلدية البريج صباح  أمس األح���د بتنفيذ حملة كبيرة  
تضمن���ت تنظيف عدة ش���وارع داخلية ومتفرقة في البري���ج، حيث تم تنظيف 
الشوارع وازالة القمامة  والرمل والمخلفات وترحيلها الى أماكن بعيدة ومخصصة 
لجمع القمامة.  أشارت البلدية إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من حمالت 
النظافة التي نفذتها البلدية لتشجيع وغرس مبادئ النظافة والسلوك الحضاري 
بين أفراد المجتمع تجاه بيئتهم.  وبينت البلدية أن الحملة سوف تستمر لعدة 

أيام حتى يتم انجاز وتنظيف عدد كبير من شوارع البريج.

وأفاد شهود عيان بأن عدًدا من المشاركين بالمسيرة أصيبوا 
بحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع، وتم عالجهم ميدانيًا. 
ونش���ر االحتالل في وقت سابق أعدادًا كبيرة من قواته على 
حاجز حوارة، وفي بعض المواقع القريبة، استعدادًا لوصول 

المسيرة، وحلقت طائرات االستطالع في سماء المنطقة.
واحتشد العشرات في ميدان الشهداء وسط نابلس، بدعوة 
من الق���وى والفصائل، ورددوا الهتاف���ات الداعمة للقدس، 
والرافضة إلج���راءات االحت���الل التصعيدية، ث���م توجهوا 
بالمركب���ات إلى نهاية ش���ارع الق���دس، وانطلقوا من هناك 

بمسيرة باتجاه الحاجز.
ول���دى وصول المس���يرة إلى الحاجز، قمع الجنود المس���يرة، 
وأطلق���وا قنابل الص���وت والغاز المس���يل للدم���وع باتجاه 

المشاركين.
وفي قطاع غزة، أطلقت قوات االحتالل اإلس����رائيلي أمس 
األحد نيران أسلحتها الرشاش����ة صوب المزارعين ومنازل 
المواطني����ن ش����رق خانيون����س جن����وب قطاع غ����زة، كما 
اس����تهدفت زوارقها الحربية قوارب الصيادين في عرض 

بحر شمال قطاع غزة.
وذكرت مصادر محلّية أن جن���ود االحتالل المتمركزين على 
الحدود الش���رقية لخانيونس أطلقوا الن���ار صوب المزارعين 
ومنازل المواطنين بالمنطقة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفادت مص���ادر محلية، في ش���مال قطاع غ���زة بأن بحرية 
االحتالل أطلقت نيران رشاش���اتها صوب قوارب الصيادين 
أثن���اء عملهم في بحر بيت الهيا ش���مال غرب القطاع داخل 

مساحة الصيد المعلنة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وتطلق قوات االحتالل بشكل يومي نيران أسلحتها الرشاشة 
صوب الصيادين والمزارعين في غرب وش���رق القطاع، ضمن 
سلس���لة انتهاكاتها المتكررة التفاق وقف إطالق النار بين 

المقاومة واالحتالل الموقع برعاية مصرية عام 2014.

 وقفــة لـذوي اإلعاقــة بغـزة تدعـو لـرفـع 
الحصار وإدخال أدواتهم المساعدة

 فلسطينيون يعتصمون أمام مفوضية 
الالجئين بتايلند احتجاجًا على تجاهلهم

اقتصادي يحذر من تفاقم األوضاع المعيشية بغزة

االحتالل يعتقل 3 مواطنين 
بالضفــة الغـربـيــة

الحمد الله: ال عالقة للحكومة بأموال »الضمان«

بلدية البريج تشرع 
بتنفيذ حملة واسعة 

لتنظيف شوارع المدينة 

بلدية الزوايدة تفتتح مشروع 
تأهيل شارع عمر بن عبد العزيز 

�إ�صابات..

غزة/ االستقالل:
ح����ذر رئيس جمعي����ة رج����ال األعمال الفلس����طينيين 
عل����ي الحايك من واقع اقتصادي مرير وأكثر س����وءًا في 
قط����اع غزة بفعل غي����اب الحلول االقتصادي����ة، وتفاقم 
األزمات اإلنس����انية واالجتماعية الناتجة عن االنقس����ام 
الفلسطيني والحصار اإلسرائيلي، ودخول شرائح جديدة 

من السكان لصفوف الفقراء والعاطلين عن العمل.
وقال الحايك في تصريح صحفي، إن غزة يتهددها واقع 
معيشي مرير بفعل اآلثار الس����لبية لالنقسام والحصار 
وتدني القدرة اإلنتاجية للمنشآت االقتصادية ألكثر من 
%95، واالنعدام الش����به كامل لنشاطاتها، بفعل غياب 
الحلول الحكومية، والقيود اإلس����رائيلية المتواصلة على 

حركة الص����ادرات والواردات ومنع إدخ����ال المواد الخام 
الالزمة لتشغيلها. وأوضح الحايك أن أكثر من %90 من 
التجار ورجال األعمال لم يعودوا قادرين على االستثمار 
بنش����اطات اقتصادية جديدة، نتيجة عدم توفر البيئة 
االستثمارية، وانعدام االستقرار السياسي، والتشوهات 
الهيكلية في االقتصاد، وتذمرهم من سياس����ة إهمال 
التعويض����ات، وع����دم حصولهم على اس����تحقاقاتهم 

المالية، واالزدواج الضريبي بين شطري الوطن.
وأش����ار الحايك إلى أن االقتصاد في غ����زة أصبح بحاجة 
ملحة لسياس����ة اقتصادية تحس����ن من حياة الس����كان، 
وتخفض من نسب البطالة والفقر، وتعيد دوران عجالت 
اإلنتاج في المصانع والمنشآت االقتصادية، مشيرًا إلى 

أن العديد من المشاريع االس����تثمارية القائمة مهددة 
باإلغالق خ����الل المرحل����ة المقبلة بس����بب ضعف القوة 
الش����رائية، وعدم وجود حلول فعلية لألزمات اإلنسانية 

واالقتصادية واالجتماعية المتفاقمة بغزة.
وأك����د الحاي����ك أن إنهاء االنقس����ام وتحقي����ق الوحدة 
الوطني����ة هو الس����بيل الوحي����د إلنهاء معاناة س����كان 
قط����اع غزة خصوصًا في ظل تزداد أع����داد العاطلين عن 
العمل والفقراء بشكل ملحوظ، والشلل التام في القطاع 
الخاص، مش����يرًا إلى أن أي انتع����اش اقتصادي للقطاع 
مرهون بإنهاء الحصار اإلس����رائيلي وتحقيق المصالحة 
الفلس����طينية، وحدوث تغّير حقيقي في السياس����ات 

واإلجراءات اإلسرائيلية تجاه غزة.
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االستقالل/ وكاالت: 
أنجز الطفل رحيم كوراييف، البالغ من العمر 5 س���نوات، 
3202 حركة تمرين ضغط متتالية وحطم الرقم القياسي 
ف���ي التمرين، لكن الرقم لن يتم اعتماده في موس���وعة 
غينيس لألرقام القياس���ية لعدم حضور مس���ؤولين من 

الموسوعة.
وربما يش���كك البعض في صحة هذا األم���ر، لكن بنظرة 
إلى البنية الجسدية للطفل، فاألمر ربما حتى يبدو سهال 
بالنس���بة له، إذ يب���دو قوي البنية باإلضاف���ة إلى تمتعه 

بعضالت متينة.
ويطلق عليه البعض لقب "شوارزينغر ذو الخمسة أعوام"، 

تيمنًا ببطل كمال األجسام السابق أرنولد شوارزينغر.
وشارك هذا الطفل الجبار في مسابقة في روسيا وتمكن 

من الحصول على جائزة عبارة عن سيارة مرسيدس بقيمة 
28 أل���ف دوالر، وجوائ���ز أخرى. وزعم رئيس الشيش���ان 
رمضان قديروف، الذي ش���ارك في تحكي���م البطولة، أن 
الطفل حطم 5 أرقام قياس���ية أخرى، بحس���ب ما ذكرت 

صحيفة "ميرور" البريطانية.
وقال قديروف: إن الطفل الجبار أنجز 1000 حركة ضغط 
في 40 دقيق���ة و57 ثانية، بينما وصل إلى 2000 حركة 
ضغ���ط في غضون 1:30:47 س���اعة، فيم���ا أكمل 3000 

حركة في وقت بلغ 2:22:09 ساعة.
ورغم كل إنجازات هذا الطفل الجبار، فإن هذه األرقام لن 
تعتمد ألن رحيم لم يقم بهذه التمارين أمام مس���ؤولين 
من موسوعة غينيس لألرقام القياسية وال أمام مسؤولين 

من موسوعة األرقام القياسية الروسية.

لندن/ االستقالل: 
رصد مقطع فيديو مذهل، نقلته صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، 
لحظة عودة سمكة مجمدة إلى الحياة بعد وضعها في الماء الدافئ.

وقال المصدر: إن الفيديو تم تصويره في سوق للسمك في اليابان، 
مشيرًا إلى أن السمك الذي خضع للتجربة كان من نوع التونة.

ويبدأ الفيديو بوضع الس���مكة في صندوق ثل���ج لتجميد التونة، 
حي���ث تم تحدي���د درجة ح���رارة منخفضة جدا )س���الب درجتين 

مئويتين(.
وإثر ذلك، تم إخراج الس���مكة من الصندوق وتغطيس���ها في إناء 
للماء الداف���ئ. وبعدها بثوان قليلة، ع���ادت التونة إلى الحياة من 

جديد.
وق���ال خبراء بعد مش���اهدة الفيدي���و »من غير المرج���ح أن تكون 
الس���مكة قد جمدت بالكامل«، مشيرين إلى أنه يمكن للسمك أن 
ينج���و من هذا النوع من التجميد، ألنه يحتوي على بروتين »مضاد 

للتجمد« في دمه.
وذك���ر مش���اهدون أن الفيديو يعك���س الطريق���ة الرائجة التي 

يطبقها تجار السمك في اليابان للحفاظ على األسماك طازجة.
وأضافوا »يتم تجميد األس���ماك بما يكف���ي إلبطاء معدل ضربات 

القلب ولكن ليس بما يكفي إليقافها«.

سمكة مجمدة 
تعود إلى الحياة

أورينبورغ/ االستقالل: 
ذكرت وس���ائل إعالم روس���ية مؤخرًا، بأن الشرطة 
ألقت القبض على لص اقتحم األس���بوع الماضي 
أح���د المكاتب في مدينة أورينبورغ قبل أن يغالبه 

النعاس على أحد الكراسي.
ووقعت عملية الس���طو الفاشلة في العشرين من 
نوفمبر )تش���رين الثاني(، عندما تسلل رجل يبلغ 
م���ن العمر 36 عام���ًا إلى أحد المبان���ي على طريق 
شارليكسوكوي، في أورينبورغ، عبر نافذة صغيرة 

في الطابق الثالث.
وأظهرت التحقيقات بأن اللص استخدم المفكات، 
وقواطع األسالك، ومطرقة، ومجموعة من المفاتيح 
القتحام العديد من مكاتب الشركات الخاصة في 

نفس البناء، والبحث عن األشياء الثمينة.
ونج���ح الل���ص في الحص���ول على مبال���غ تقّدر ب� 
يق���رر  أن  قب���ل  دوالر(،   2100( روب���ل   140.000
الحصول على قس���ط من الراحة على أحد الكراسي 
في آخر مكتب اقتحمه، لتجده الشرطة نائمًا بعد 

عدة ساعات.
وبحس���ب وكالة األنباء الروس���ية، فق���د تم رصد 
المتس���لل من قبل ح���ارس أمني أثن���اء تفحصه 
كاميرات المراقبة، وبداًل م���ن مواجهة اللص على 
الفور، اتصل بالش���رطة التي أرسلت دورية عثرت 
على الل���ص وهو يغط ف���ي نوم عمي���ق وبجانبه 
حقيب���ة تحتوي على مبلغ من الم���ال، وفق ما نقل 

موقع “أوديتي سنترال” اإللكتروني.

الطفل الجبار.. 3000 تمرين ضغط متتالي أغبى لص.. سرق مكتبًا ثم نام فيه

سدني/ االستقالل: 
تلقت الج���دة البالغة من العمر 90 عاما ضربة غير مباش���رة 
أس���قطتها أرضا، وكادت ت���ودي بحياتها، ل���وال أن "الركلة 
الطائرة" على طريقة ممثل الكونغ فو الش���هير "بروس لي"، 

ارتطمت أوال بالحفيدة.
فبينما كانت الجدة كارمن عند جهاز الصراف اآللي، في حي 
"كارديني���ا" بضواحي مدينة بيرث األس���ترالية، حاول توني 
أندرو س���يرجنت أن يمد يده إلى جيبه���ا الخلفي، فتقدمت 
حفيدتها لمس���اعدتها، وسألت س���يرجنت )36 عاما( إذا ما 

سرق ماال من جدتها.
فس���ارعها س���يرجنت، ال���ذي كان حافيًا، بلكم���ة قوية في 

وجهها، وفقًا لما نقلته صحيفة ميرور البريطانية.

وس���جلت كاميرا المراقبة في الش���ارع الح���ادث، حيث بدت 
الحفيدة جاكي وهي تكاد تسقط على األرض من قوة اللكمة.

وبعد أن هم بالمغادرة، عاد سيرجنت من وراء ظهر الحفيدة 
فطار في اله���واء وركلها ركلة قوية على الطاير، على طريقة 
النجم السينمائي الراحل بروس لي، في ظهرها فاصطدمت 
جاك���ي بوجه جدته���ا التي س���قطت أرضًا وأغم���ي عليها 

للحظات.
وعندما الحظ أحد ش���هود العيان هذا األمر لحق بالمعتدي، 

الذي حاول مغادرة المكان.
وفي مستش���فى بيرث، اضطر األطباء إلى قطب جروح كارمن 

التي كانت من سحجات على الوجه أيضا.
وقال���ت كارمن "لم أصدق م���ا يحدث.. وجدت نفس���ي على 

األرض، ارتطم رأس���ي بالرصيف اإلس���منتي ول���م أتذكر أي 
شيء بعدها"، بينما قال األطباء: إن الضربة كادت أن تقضي 

على العجوز.
وأصدرت محكمة أس���ترالية حكمًا بالس���جن 11 شهرًا بحق 

سيرجنت، الذي تبين أنه مصاب بجنون االرتياب.
وقال س���يرجنت في المحكمة إن المرأتين ساحرتان، وكانتا 

تلقيان عليه تعاويذ سحرية.
ولم يكتف المعتدي في ذلك الي���وم بضرب المرأتين، فقد 
هاجم أحد جيرانه بقضيب معدني، وفي المستشفى هاجم 

أحد العاملين هناك موجها له لكمة قوية.
وفيما بع���د تبين أن الرجل الذي يعان���ي جنون االرتياب لم 

يتناول الدواء في ذلك اليوم.

لندن/ االستقالل: 
ألقت الش���رطة البريطانية القبض عل���ى معلم لمادة الكيمياء، 
بعد أن تسببت تجربة علمية كان يحضرها لطالبه بانفجار في 

الفناء الخلفي لمنزله.
وأج���رى يوغي كروس���يل )51 عامًا( تجربة علمي���ة، خلط فيها 
عنصرين كيماويين، مما تسبب بانفجار ضخم، وشارك نتيجة 

التجربة مع طالبه على اإلنترنت.
وبعد خمس���ة أي���ام من الواقع���ة، ظهرت الش���رطة في منزل 
كروسيل، وُألقي القبض عليه، بتهمة إجراء نشاطات تفجيرية 

في منزله، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وقالت ابنة كروس���يل التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، إن 
والدها لم يفعل ما يس���تحق إلقاء القب���ض عليه، خاصة وأنه 
ل���م يتوقع االنفجار الذي وقع في المنزل، خالل إجرائه للتجربة 
العلمية. وأضاف���ت "كان يحاول فقط أن يفعل ش���يئًا ممتعًا 
لطالبه، وفوجئنا برجال الش���رطة الذي���ن يضعون أقنعة الغاز 
على وجوهه���م يقتحمون المنزل، وأبع���دوا أمي ووالدتي عن 

المكان، ولم يسمحوا ألخي حتى بارتداء حذائه".
ولم تعلق الش���رطة على الحادثة، واكتفى متحدث باس���مها 

بالقول إن األمر ال يرتبط بأعمال إرهابية.

االستقالل/ وكاالت:
تمك���ن ديك ضخم اش���تهر عل���ى صفح���ات التواصل 
االجتماعي بمقاساته الكبيرة، من العثور على شريكتين 

لحياته دفعة واحدة.
ولم يصدق مستخدمو اإلنترنت عام 2017 الفيديو الذي 

انتش���ر عبر مواقع التواصل االجتماع���ي لضخامة الديك 
ال���ذي بلغ ارتفاعه 91 س���نتيمترا ووزن���ه 7.7 كيلوغرام. 
واش���تبهوا آنذاك ب���أن الديك الذي ف���ي الفيديو ليس 

حقيقيا وما هو إال طفل صغير ألبس زي ديك .
وأكد المزارع فايتي سيفاي، في كوسوفو، أن ديكه الذي 

أطل���ق عليه لقب "ميركلي"، حقيقي وينتمي إلى س���اللة 
دج���اج براما التي تصل أوزان طيورها في المتوس���ط إلى 
5.5 كيلوغرام. وقال س���يفاي للصحفيين: "ميراكلي طائر 
س���عيد ولطيف للغاية ويعامله جميع م���ن في المزرعة 

معاملة جيدة، ولقد اختار لنفسه دجاجتين".

يفتك بجدة وحفيدتها والسبب »وسواس«

بعد عام من الوحدة.. ديك عمالق ينتقي شريكتين لحياته!

تجربة علمية 
تتسبب بالقبض 
على معلم كيمياء

جني ثمار �لبازالء يف بيت الهيا �شمال قطاع غزة        )  ت�شوير/ �أ�شرف �أبو عمرة (


