
غزة/ االستقالل:
أكدت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، أن »إسرائيل« كيان استعماري ال 

ُه على فلسطين وأهلها، بل أداٌة للمشروع االستعماري  يقتصر ش���رُّ
العالم���ي الغرب���ّي، مدين���ًة العقوب���ات األمريكي���ة الجائ���رة بحق 

مصر تؤكد استمرار جهدها
 في تحقيق المصالحة

رام الله/ االستقالل: 
أك���د الس���فير المصري لدى فلس���طين 
عصام عاش���ور اس���تمرار بالده في بذل 
الجه���ود إلنه���اء االنقس���ام وتحقي���ق 

الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وأكد عاش���ور خالل لقائه بعضو مركزية 
فتح روحي فتوح، مس���اء ام���س في رام 

الله، أن بالده مستمرة في بذل جهودها 
إلنه���اء االنقس���ام وتحقي���ق الوح���دة 

الوطنية.
وتواصل جمهورية مصر لقاءاتها بالفصائل 
الفلس����طينية في القاهرة في ظل جهودها 
في تحقيق المصالحة الفلس����طينية، والتي 

تعثرت في أكثر من محطة.
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األسرى المرضى.. تحت 
مقصلة العنصرية اإلسرائيلية 

غزة / سماح المبحوح:
قانون جديد يضاف إلى سلس���لة القوانين التعس���فية والجائرة التي يقرها 

االحتالل اإلسرائيلي بحق شريحة األسرى خاصة المرضى ، ليزيد 
م���ن معاناتهم اليومية س���وءًا ، ويضاعف م���ن أمراضهم التي 

في يومهم العالمي.. »معاقو غزة« 
أوجاع صامتة وحقوق ضائعة 

غزة/ دعاء الحطاب:
ظن أن حياته س���تعود طبيعية بعد أياٍم م���ن اصابته، حينما طمأنه األطباء 

بأنه يستطيع السير على قدمه بعد تركيب طرف صناعي، فأخذ 
يبني أحالمه بمتابعة تفاصيل حياته اليومية وممارس���ة عمله 

غزة/ اال�ستقالل: 
اأ�سيب 47 مواطنًا م�ساء االثنني، بقمع قوات 
االحتــالل االإ�ســرائيلي امل�ســر البحــري الـــ 
18 لك�ســر احل�ســار عن قطاع غزة، املُطالب 

واأفــاد  غــزة.  يف  املواطنــني  معانــاة  باإنهــاء 
الهالل االأحمر اأن القمع االإ�سرائيلي للحراك 
البحري �ســمال القطاع اأوقع 47 )4 ر�ســا�ص 
حــي- 18 مطاطــي- 7 ا�ستن�ســاق غــاز- 15 

�ســربات من قنابــل الغاز- 3 �ســظايا(.  وقال 
مرا�سلنا، اإن قوات االحتالل اأطلقت الر�سا�ص 

احلي وقنابل الغاز �سوب امل�ساركني 
يف اإ�سناد امل�سر البحري.

47 إصابة بقمع االحتالل الحراك البحري شمال القطاع 

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
أصيب بعد عصر أمس األثنين، عدد من المواطنين في مواجهات اندلعت مع 

جنود االحتالل اإلس���رائيلي عقب اقتحام قّوات كبيرة أحياء بلدة 
بيت أمر شمال محافظة الخليل بالّضفة الغربية المحتلة.

إصابات بمواجهات مع 
االحتالل بالضفة المحتلة 
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عضــو كنيســت وعشــرات 
المستوطنين يقتحمون األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عضو الكنيس���ت المتش���دد من ح���زب »الليك���ود«، الحاخام يهودا 

غليك، وعش���رات المستوطنين اإلسرائيليين، المسجد األقصى، 
أمس االثنين، بمناس���بة حلول ما يسمى »عيد األنوار- الحانوكاه« 

الجهاد: قضية فلسطين 
مدخل األمة لوحدتها وعزتها

تمديد إغالق الشوارع المؤدية
 للخان األحمر حتى منتصف الشهر

التماس إسرائيلي ضد تحويل 
أموال المنحة القطرية للقطاع

دعوات لعقد مؤتمر دولي لإلفراج 
عن األسرى من ذوي اإلعاقة

أوضاع سيئة لألسيرات عقب
 نقلهن إلى معتقل »الدامون«

صيادون ومزارعون في غزة يدعون
 إلــى إنهــاء االنقســام الفلسطينــي

غزة/ االستقالل:
والمزارعي���ن  الصيادي���ن  م���ن  العش���رات  ش���ارك 
الفلس���طينيين في قطاع غ���زة، أم���س االثنين، في 

مسيرة احتجاجية، لمطالبة حركتي »فتح« و«حماس« 
وردد  الفلس���طيني.  االنقس���ام  بإنه���اء 
المش���اركون في المس���يرة، التي نّظمها 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قّدم���ت مجموعة من اإلس���رائيليات من مس���توطنات غالف غزة 
التماًس���ا اليوم االثنين، للمحكمة "العليا" اإلس���رائيلية للمطالبة 

اإ�ضراب جزئي 
بال�ضفة احتجاًجا 

على قانون 
ال�ضمان االجتماعي

15
تجريم اإلدارة األمريكية 

للمقاومة .. ماذا بعد؟!
غزة/ محمود عمر:

تس���عى اإلدارة االمريكي���ة لمنح الكي���ان الصهيوني غطاًء دوليًا لممارس���ة 
اإلرهاب وارتكاب الجرائم بحق ش���عبنا الفلس���طيني، من خالل انتزاع صفقة 

الجهاد: أمريكا تسعى لتوفير غطاء سياسي 
وقانوني لالحتالل لممارسة جرائمه 

) APA images(     امل�ساركون يف امل�سر البحري الــ18 �سمال قطاع غزة اأم�ص
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القدس المحتلة/ االستقالل
دعت منظمات  ما يدعى "الهيكل" أنصارها المس���توطنين الى المشاركة الواسعة 
في اقتحامات مكثفة للمسجد االقصى، وإقامة طقوس وشعائر تلمودية فيه، ودعت 

جماعات متطرفة أخرى إلى إدخال "الشمعدان" اليهودي إلى قلب المسجد المبارك.
وبدأت جماعات الهيكل المزعوم احتفاالتها ب�"عيد األنوار" بنصب ش���معدان ضخم 
في باحة البراق )الجدار الغربي للمسجد األقصى( وبالدعوة الستباحة األقصى خالل 
فترة العيد، في حين بدأ ما يس���مى ب�"معهد الهيكل الثالث" بنش���ر مقاطع مرئية 
وعروض تحفز اليهود على اقتحام األقصى بحجة تأدية الطقوس التلمودية داخله.

ويع���د هذا العيد التلمودي من أكثر األعياد ارتباًطا "بالهيكل المزعوم"، ما يش���كل 
خطرا على المسجد األقصى. 

 وال تزال التحضيرات اليهودية المتواصلة الستغالل مناسبة العيد لتهويد األقصى، 
اتحدت مع ما تسمى ب� "منظمة نساء ألجل الهيكل"، و"طالب ألجل الهيكل"، و"برنامج 
هليبا" التوراتي و"اتحاد منظمات الهيكل" في تنفيذ برنامج تلمودي مركزي داخل 

األقصى باقتحامه يوميا، وهو ما ترجمه المستوطنون باقتحامات واسعة.

المغازي/ االستقالل:
توغلت قوات االحتالل الصهيوني، أمس االثنين وسط قطاع غزة، كما أطلقت 

النار تجاه الصيادين في عرض البحر.
وقالت مصادر محلية إن أربع جرافات وآليات عسكرية كبيرة  توغلت أمس 
شرق مخيم »المغازي« لالجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة، مضيفة أن 
ا ترجلوا من اآلليات العس���كرية، وانتش���روا في  حوالي 20 جنديًا صهيونّيً

المكان.
كما أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية النار تجاه مراكب الصيادين في عرض 

بحر شمالي قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في األرواح.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عضو الكنيس���ت المتشدد 
من حزب "الليكود"، الحاخام يهودا 
المس���توطنين  وعش���رات  غليك، 
األقصى،  المسجد  اإلس���رائيليين، 
أم���س االثنين، بمناس���بة حلول ما 
يس���مى "عيد األن���وار- الحانوكاه" 

اليهودي.
وق���ال ف���راس الدب���س، مس���ؤول 
"اإلع���الم"، ف���ي دائ���رة األوق���اف 
اإلسالمية في القدس، في تصريح 
مكتوب،  إن الحاخام يهودا غليك 
اقتحم المس���جد األقص���ى أمس، 
تحت حراس���ة عناصر من الشرطة 
اإلس���رائيلية، إضاف���ة إل���ى نح���و 
80 مس���توطنا اقتحموا المس���جد 

األقصى.
وتت���م االقتحامات م���ن خالل باب 
المغاربة، الجدار الغربي للمس���جد 

من  عناص���ر  بحراس���ة  األقص���ى، 
الشرطة اإلسرائيلية.

وكانت دائرة األوقاف اإلس���المية، 

التابعة لوزارة األوقاف األردنية، قد 
طالبت سلطات االحتالل مرارا بوقف 
االقتحامات للمسجد األقصى ولكن 

دون استجابة الشرطة اإلسرائيلية.
وبدأ ما يسمى عيد األنوار اليهودي 

أول أمس، ويستمر أسبوعًا.

رام الله/ االستقالل:
رص���د تقرير أعدت���ه دائرة العالق���ات الدولية في 
منظمة التحرير الفلسطينية، انتهاكات االحتالل 
اإلسرائيلي بحق ش���عبنا وممتلكاته خالل الشهر 
الماضي، وأبرزها استشهاد 24 مواطنا، وإصابة 232 
آخرين بجروح، في تحد سافر وممنهج من سلطات 
االحتالل والمس���توطنين لكل األعراف والمواثيق 

والشرائع القانونية واإلنسانية الدولية.
وأش���ار التقرير إلى اس���تمرار ق���وات االحتالل في 
ارت���كاب جرائ���م الحرب ض���د أبناء ش���عبنا، حيث 
استهدفت 21 مواطنا من قطاع غزة، و3 من الضفة 
الغربية، ف���ي انتهاك صارخ للقواني���ن واألعراف 
والمواثي���ق الدولي���ة، فيم���ا أصي���ب 232 آخرون، 
نتيجة إط���الق الرصاص الحي والرصاص المعدني 

والمطاط���ي، والحروق الناتجة ع���ن قنابل الصوت 
والغاز، أو ج���راء االعتداء عليه���م بالضرب المبرح، 
واالختناق بالغاز أثناء المواجهات، وقمع المسيرات 
الشعبية الس���لمية في قطاع غزة، وتلك المهددة 
بالمص���ادرة ألعم���ال االس���تيطان، وج���دار الضم 
والتوس���ع، واقتحامات الم���دن والقرى والمخيمات 

الفلسطينية المحتلة.
وانتهك���ت ق���وات االحت���الل المواثي���ق الدولية 
الخاصة بحماية األس���رى والمدنيين وقت الحرب، 
ومبادئ اتفاقي���ات جنيف األرب���ع، حيث اعتقلت 
قوات االحتالل ما يقارب 260 مواطنا خالل الشهر 
المنص���رم، بينه���م العديد م���ن األطف���ال، فيما 
تستهدف سلطات االحتالل المسؤولين الرسميين 
الرس���مية  الفعالي���ات  وك���وادر  الفلس���طينيين 

والشعبية والحقوقية داخل مدينة القدس المحتلة.
 كما أصدرت س���لطات االحتالل قرارات بإبعاد أكثر 
من )33( مواطنا ولفترات متباعدة عن مس���اكنهم 
ف���ي مدينة القدس، ودفع كفاالت مالية كش���روط 

إلطالق سراحهم.
ونقل التقرير، عن هيئة شؤون األسرى والمحررين 
أن معتقالت االحتالل تشهد تصاعد وتيرة االعتداء 
على األطفال الفلسطينيين أثناء عملية اعتقالهم، 
حيث يقب���ع 350 طفال في س���جون االحتالل، في 
الحين الذي تواص���ل فيه إدارة معتقالت االحتالل 
سياستها بتعمد إهمال األوضاع الصحية لألسرى 
والمعتقلي���ن، خاص���ة ذوي األم���راض المزمن���ة: 
مصطفى عبد الجليل، ورامي قواريق، وضرار حمدنة، 

وإياد أبو ناصر، وأمجد نعالوة، وياسر ربايعة.

دعوات استيطانية 
لتكثيف اقتحام األقصى 

بمناسبة »عيد األنوار«

عضو كنيست وعشرات المستوطنين يقتحمون األقصى

غليك خالل اقتحامه باحات امل�صجد الأق�صى      

القدس المحتلة/ االستقالل:
وزع جيش االحتالل اإلس���رائيلي، أمس االثنين، أوامر عسكرية 
ألهالي قرية الخان األحمر ش���رق مدينة القدس المحتلة، يمدد 
من خاللها س���ريان إغالق الش���وارع المؤدية إل���ى داخل القرية، 

بحجة االس���تيالء عليها ألغراض عس���كرية مستعجلة، ويسري 
األمر حتى 2019/1/15. وأفادت مصادر محلية، أن أهالي القرية 
رفضوا استالم هذه األوامر، ما حدا بجنود االحتالل إلى رميها في 

الشوارع وحول المساكن.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قّدمت مجموعة من اإلس���رائيليات من مستوطنات 
غالف غزة التماًسا اليوم االثنين، للمحكمة "العليا" 
اإلسرائيلية للمطالبة بوقف تحول الدفعة الثانية 

من األموال القطرية لقطاع غزة.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن اإلسرائيليات 
قّدمن االلتماس عبر منظمة "شورات دين" اليمينية؛ 
طالبن فيها بعدم السماح بتحويل الدفعة الثانية 
من األموال القطرية، والت���ي من المتوقع تحويلها 

للقطاع خالل األيام القريبة القادمة.
وكانت قطر أعلنت عن منحة مالية للقطاع لس���تة 
أش���هر بواق���ع 150 ملي���ون دوالر، 90 مليون دوالر 
لروات���ب موظفي غزة، و60 للوق���ود الخاص لمحطة 

توليد الكهرباء.
وحّولت قطر الشهر الماضي الدفعة المالية األولى 

لموظفي غزة )لم تشمل العسكريين ومن شملهم 
المن���ع األمني( والتي تم صرفه���ا عبر بنوك البريد 

يومي الجمعة والسبت 9 و10 نوفمبر الماضي.
وج���اءت المنحة ضم���ن تفاهم���ات لتثبيت وقف 
إطالق النار وفق اتفاق 2014، وتوصلت إليها األمم 
المتحدة ومصر وقطر بين فصائل المقاومة في غزة 

و"إسرائيل".
والقت هذه التفاهمات معارضًة إسرائيلية واسعة، 
إال أن حكومة االحتالل اس���تمرت في تطبيقها، في 
وقت وجهت فيه المقاومة بغزة "صفعة" لالحتالل 

عقب عملية أمنية "فاشلة" داخل القطاع.
ويتقاض���ى الموظف���ون العاملون في قط���اع غزة 
منذ نحو 5 س���نوات 45% من راتبهم كل ش���هر، 
األم���ر الذي راكم الديون على كثي���ر منهم، وفاقم 

أوضاعهم المعيشية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
هدمت آليات االحتالل اإلسرائيلي أمس، منشآت سكنية وزراعية 
في قرية "الفصايل" باألغوار الش���مالية شمال القدس المحتلة. 
وأفاد الخبير في ش���ؤون االس���تيطان واالنتهاكات اإلسرائيلية 
ع���ارف دراغمة في تصريحات صحفي���ة، أن االحتالل هدم يوم 
أمس، عددا من المنشآت السكنية، وحظائر األغنام بعد عمليات 

مداهمه، وتفتيش لمنازل الس���كان ليال. وطالت عمليات الهدم 
منزلين يعودان لكل من المواطنْين حس���ن حس���ين رش���ايدة 
والمواطن أيمن قرينات. يذكر أّن مؤسسات دولية وإنسانية تعد 
مواصلة االحتالل ومستوطنيه استهداف العائالت الفلسطينية 
في منطقة األغوار؛ س���واء بالهدم أو اإلخالء أو االعتداء، يأتي في 

إطار استهداف المنطقة والضغط على سكانها إلخالئها.

استشهاد 24 مواطنًا واعتقال 260 آخرين خالل الشهر الماضي االحتالل يتوغل شرق 
الوسطى ويستهدف 
الصيادين بعرض البحر

التماس إسرائيلي ضد تحويل 
أموال المنحة القطرية للقطاع

االحتالل يهدم منشآت سكنية 
وزراعية باألغوار الشمالية

تمديد إغالق الشوارع المؤدية
 للخان األحمر حتى منتصف الشهر
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انحياز لالحتالل 
ويقول القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي 
أحم���د المدلل إن هذه المس���اعي األمريكي 
إلدان���ة المقاومة في األم���م المتحدة، تدلل 
عل���ى مدى انحي���از إدارة ترام���ب إلى صالح 
االحتالل اإلس���رائيلي، وتهدف إلى تصفية 
كاف���ة الحق���وق الفلس���طينية، وللنيل من 
حق الفلس���طينيين في مقاوم���ة االحتالل 

الصهيوني المستمر منذ عام 1948.
وأضاف المدلل ل�"االس���تقالل": "ال تستطيع 
أمريكا أو أي قوة أخرى، نزع هذا الحق من بين 
أيدينا، فحقنا في ممارس���ة المقاومة بكافة 
أش���كالها مش���روع بموجب كافة الش���رائع 

والقوانين الدولية".
وأوضح أن هذه المس���اعي تهدف بش���كل 
رئي���س لمنح الكيان الصهيوني الش���رعية 
الدولي���ة لقصف أطفال غزة ولش���ن المزيد 
من الحروب والعدوانات ضد الفلسطينيين، 
مش���يرًا إلى أن أمريكا تمنح "إسرائيل" غطاًء 
سياسيًا وماليًا وقانونيًا لممارسة كافة أنواع 

الجرائم ضد شعبنا الذي يصر على حقه في 
العودة وحقه في تقرير مصيره.

وأكد المدل���ل أن األمم المتحدة "س���تكون 
أمام اختبار حقيقي في المصداقية وحقوق 
اإلنس���ان، فكيف لها أن تدين حق اإلنسان 
ف���ي الدف���اع عن أرض���ه وعرضه. ه���ذا غير 
منطق���ي على اإلط���الق، لذل���ك مهما كانت 
نتيجة هذا التصويت سيستمر شعبنا في 

مقاومة الكيان الصهيوني.
ودعا المدلل الس���لطة الفلس���طينية ووزارة 
الخارجية للتصدي لهذه المس���اعي، وقطع 
الطريق أمام الواليات المتحدة في مخططها 
الش���يطاني، وطال���ب كاف���ة المؤسس���ات 
الحقوقي���ة الدولية إلبداء رأيه���م القانوني 
في حق الفلسطينيين في ممارسة المقاومة 
ضد االحتالل الذي يعترف العالم بأسره بأنه 

احتالل غير شرعي وغاشم.
فيم���ا دع���ت حرك���ة المقاومة اإلس���المية 
)حماس( في رس���الة إلى رئي���س الجمعية 
العامة لألمم المتح���دة والدول األعضاء إلى 

العمل على إحباط مشروع قرار وزعته البعثة 
األميركية لدى المنظمة الدولية.

وقالت حماس في بيان إنها: "تتابع بغضب 
والبائس���ة من  المتواصلة  الجهود  ش���ديد 
قبل واش���نطن لي���س فقط لتبن���ي وجهة 
نظر االحتالل اإلس���رائيلي، بل لتوفير الدعم 
الم���ادي والمعن���وي الض���روري لالحت���الل 
الفلسطيني،  الشعب  لمواصلة عدوانه على 

وحرمانه من حقوقه األساسية".

م�ساٍع غري قانونية
وح���ول م���دى قانوني���ة ه���ذه المس���اعي 
االمريكية، ق���ال المحامي والخبير القانوني، 
ص���الح عب���د العاط���ي، إن هذه المس���اعي 
تتنافى بشكل واضح مع المبادئ المستقرة 

في القانون والقضاء الدوليين.
وأض���اف عبد العاط���ي ل�"االس���تقالل": "إن 
الواقعة  الش���عوب  من���ح  الدولي  القان���ون 
تح���ت االحتالل، الحق الكامل في ممارس���ة 
المقاومة بكافة أشكالها، حتى نيل حريتها 
واستقاللها، حيث  واالقتصادية  السياسية 

أن العديد من القرارات الدولية نصت بشكل 
واضح عل���ى حق الفلس���طينيين في تقرير 
المصير باعتباره أحد أهم الحقوق السيادية 

التي تتمتع بها الشعوب".
وأشار إلى المادة 51 من ميثاق األمم المتحدة 
التي نصت على ش���رعية المقاومة للشعوب 
وحقها ف���ي الدفاع عن نفس���ها، باإلضافة 
لقرار للجمعية العام���ة في عام 1969 الذي 
أكد على حق الش���عوب في تقرير مصيرها 
بكافة الوسائل، ومن ضمنها القوة المسلحة 

في الدفاع عن حريتها واستقاللها.
ولفت عبد العاطي النظر إلى أن لجنة حقوق 
اإلنس���ان أكدت مرارًا على ش���رعية مقاومة 
االحت���الل بالس���الح، وف���ق الق���رارات )35( 
ع���ام 1979 والقرار رق���م 19/1989 في عام 
1989، وق���رار آخر للجمعي���ة العامة 43/37 
تبنى بش���كل جلي في عام 1982 ش���رعية 
نضال الش���عوب من أجل االستقالل ووحدة 
األراضي والتحرير من الهيمنة االستعمارية 
واألجنبية واالحتالل األجنبي بكل الوس���ائل 

المتاحة بضمنها الصراع المسلح.
ورأى أن أمريكا تسعى النتزاع صفة مقاومة 
االحت���الل عن الفلس���طينيين وإلباس���هم 
رداء اإلره���اب، مش���يرًا إلى وجود انقس���ام 
دولي واضح ف���ي اعتبار ح���ركات المقاومة 
الفلس���طينية إرهابي���ة، إذ أن دوال كبي���رة 
مثل روس���يا ودول االتحاد األوروبي ال تعتبر 

المقاومة الفلسطينية إرهابية.
وبّين عبد العاطي أن التصويت على مشروع 
الق���رار األمريك���ي، يمن���ح الض���وء األخضر 
لدول���ة االحتالل، لالس���تمرار ف���ي ارتكاب 
الفلس���طينيين، ويدلل على  جرائمها بحق 
م���دى االنحي���از األمريكي لدول���ة االحتالل 

اإلسرائيلي.
ولف���ت النظر إل���ى أن مثل ه���ذا التصويت 
في حال نج���ح، من ش���أنه أن يوفر حصانة 
قانونية لالحتالل اإلس���رائيلي من التعرض 
ألي محاكمات في المحاكم الدولية بس���بب 
الجرائم التي ارتكبها خالل حروبه الس���ابقة 

على غزة.

مشروع قرار في األمم المتحدة إلدانتها الخميس 

تجريم اإلدارة األمريكية للمقاومة .. ماذا بعد؟!

الجهاد: أمريكا تسعى لتوفير غطاء سياسي وقانوني لالحتالل لممارسة جرائمه 

غزة/ حممود عمر:
ت�سعى االإدارة االمريكية ملنح الكيان ال�سهيوين غطاًء دوليًا 

ملمار�سة االإرهاب وارتكاب اجلرائم بحق �سعبنا الفل�سطيني، من 
خالل انتزاع �سفقة املقاومة من ال�سعب الفل�سطيني واإلبا�سه 

رداء )االإرهاب(، رغم اأن كافة ال�سرائع والقرارات الدولية ن�ست 
ب�سكل مبا�سر على حق ال�سعوب املحتلة يف ممار�سة كافة اأ�سكال 

املقاومة �سد االحتالل حتى نيل ا�ستقاللها وتقرير م�سريها. 
ومن املقرر اأن تطرح االإدارة االمريكية م�سروع قرارها للت�سويت 
يف االأمم املتحدة بعد غدا اخلمي�س، وهذه هي املرة االأوىل التي 

يتم طرح مثل هكذا قرار الإدانة املقاومة يف موؤ�س�سات املجتمع 
الدويل الر�سمية.  ودانت ف�سائل املقاومة الفل�سطينية امل�ساعي 
االمريكية الإ�سدار م�سروع قرار يدين املقاومة الفل�سطينية يف 

االأمم املتحدة، واعتربت هذه امل�ساعي دلياًل على وجه اإدارة

غزة/ االستقالل:
أك���دت حركة الجه���اد اإلس���المي في فلس���طين، أن 
ُه على  "إس���رائيل" كي���ان اس���تعماري ال يقتصر ش���رُّ
فلس���طين وأهله���ا، بل أداٌة للمش���روع االس���تعماري 
العالم���ي الغربّي، مدينًة العقوب���ات األمريكية الجائرة 

بحق الجمهورية اإلسالمية.
وأوض���ح عبد العزيز س���عيد المين���اوي، عضو المكتب 
السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، في 
"مؤتمر الوحدة اإلسالمية- القدس محور وحدة األمة"، أن 
إنش���اء الكيان اليهودي على أرض العرب والمسلمين) 

فلسطين(، من أشد الدوافع إلنجاز الوحدة اإلسالمية.
وأضاف الميناوي، أن فلس���طين ليست رقعًة جغرافيًة 
فحس���ب اقُتِطَع���ت م���ن أرض األّمة، بل ه���ي األرض 
المبارك���ة التي ب���ارك فيها رب العالمي���ن وليس أحٌد 
سواه، وهي األرض الُمقّدسة التي قّدسها ربُّ العالمين 
بإرادِت���ِه الُعلي���ا، وهو س���بحانه وتعالى الذي س���ّمى 
المسجد األقصى وخّصه بالذكر، كما خّص األ�رض التي 

حوله تحديدًا بالبركة.
وتابع: »لم تك���ن هذه األرض ِلُتب���ارك فيها أو ُتقّدس 
من دون ِحكٍم ُعليا، س���تتجّلى للمسلمين والعالم أجمع 
م���ع األيام، وها هي اآلن تتجّل���ى لنا جميعًا إحدى تلك 
الِحَكِم، في أن السعَي لتحرير فلسطين هو ممٌر أساسٌي 

الستعادة األّمة وحدتها«.
وطالب الميناوي، األّمة الشروع في عملية إعادة تنظيٍم 
ش���املٍة لكافة ش���ؤونها، وفي كل المجاالت، وفق رؤيٍة 
إس���المّيٍة جامعٍة ترتكز على القرآن الكريم وتعاليمه، 
تتطلب مش���اركة الجميع فيها، ومش���اركة كل األفراد 

والجماعات وشعوب أمتنا.
وقال: "إس���رائيل هي تحدٍّ جامٌع  لنا، ولم يُكن إنشاؤها 
على أرضنا المقّدس���ة عماًل معزواًل عن قوى االس���تكبار 
العالمي الغربي واألمريكي تحدي���دا، فقد دعم الغرب 
الحرك���ة الصهيوني���ة، وم���ازال يدعمه���ا، اس���تمرارًا 
لصليبيتِه وعداوتِه لإلسالم وأهلِه، ومطامعِه، وتساوقًا 

مع أشدِّ الناس عداوًة للذين آمنوا".

وأك���د المين���اوي، أن إس���رائيل التي ه���ي وليدُة هذه 
الش���راكة، هي نقط���ة ارت���كاٍز، وقاعدُة ع���دواٍن، وأداٌة 
للمش���روع االس���تعماري العالمي الغربّي ف���ي الوقت 
الحالي، الذي هو متنوع القوى ، وموحد األغراض، لبسط 
الهيمنة الش���املِة عل���ى األّمة، والتحكم ف���ي إرادتها، 

واستنزاف ٌمقّدراتها.
وذكر أن الصراع مع الكيان اإلس���رائيلي ُمتعّدد األبعاد 
ومصيرُه يحس���م مس���ألة حياة األّمة أو موتها، بكيانها 
ودورها ومستقبلها، ولضمان االنتصار في هذا الصراع 

تتجّلى وحدة األّمة كضرورة.
وقال الميناوي:"لقد رأينا تتابع س���قوط بعض األنظمة 
العربيِة واإلس���المّيِة التي لم تتحّم���ل عبء الصراع مع 
الغ���زو اليهودي الصهيوني خش���يًة عل���ى مصالحها 
الذاتّي���ِة، فقد رأينا اتفاق كامب ديفي���د، ووادي عربة، 
واتف���اق أوس���لو، ورأينا مؤخ���رًا كيف تفت���ُح كثيٌر من 
العواص���ِم العربيِة ذراَعيها لقادِة الع���دوِّ وبعثاتِه في 

سياق تمرير صفقة العصر".

وتابع: "لقد كان هذا جزءًا من المش���هد، وأّما جزُؤُه اآلخر 
فهو الذي ُتغطيه أيدي المقاومة الباس���لِة وسواعدها 
 

ِّ
في فلس���طين ولبنان، ولدى ش���عوب أمتن���ا ضدَّ كل

." أشكاِل االستعمار، والسّيما الصهيونيِّ األمريكيِّ
وشدد على أن الشعب الفلسطيني المجاهد، والحارس 
ُر عاليًا  األمين لمس���رى الّرس���ول الكريِم ومعراجِه، ُيقدِّ
توّجَه هذا المؤتمر نح���و العمل على وحدِة األّمِة، ويرى 
في ه���ذا الطريق طريق���ًا لتحرير فلس���طين. فقضية 
فلس���طين مدخل األمة إلى وحدته���ا وعزتها والقيام 

بدورها.
وثمن عاليًا المؤتمر، مقدمًا شكره للجمهورية اإلسالمية 
في إي���ران، عل���ى الدع���م المتواصل لكفاح الش���عب 
الفلسطيني ومقاومته لالحتالل الصهيوني لفلسطين.

وش���جب الميناوي العقوبات األمريكي���ة الجائرة بحق 
الجمهوري���ة اإلس���المية، معرب���ًا عن الثق���ة العميقة 
بانتصار إرادة ش���عب الجمهورية الباس���ل ومقاومته 

العنيدة على هذا الحصار األمريكي الظالم.

الجهاد: قضية فلسطين مدخل األمة لوحدتها وعزتها
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي   

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات
ليكن معلومًا للجميع بأن الس���يدة/ مريم إبراهيم علي أبو بش���ير من 
س���كان غزة هوية رقم / 905090437 تقدمت بطلب لتصحيح اسمها 
/// والمس���جل خطأ في س���جالت الطابو بغزة باسم // صبحية إبراهيم 

علي مصطفى بشير في القطعة 148 قسيمة 42 أراضي دير البلح
إلى االسم الصحيح لها // مريم إبراهيم علي أبو بشير

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

هذا اإلعالن.     3/ 12 / 2018م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات
ليكون معلومًا للجميع بأن السيد/ رمضان أيوب عياد اللحام من سكان 
خانيونس هوية رقم / 800043523 تقدم بطلب لتصحيح اسم جده 
//// والمس���جل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // حمودة إسماعيل 

حامد في القطعة 56 قسيمة 63 أراضي خانيونس
إلى االسم الصحيح له // حمودة إسماعيل حامد اللحام

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

هذا اإلعالن.     3/ 12 / 2018م

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
وزارة القت�ساد الوطني 

الإدارة العامة لل�سركات – مراقب ال�سركات 
إعالن للعموم 

يعلن مراقب الشركات ان الشركة االيوبية للتجارة العامة ويمثلها 
رئيس هيئة المديرين الس���يد / موس���ى س���عيد الحتو ووكيلها 
المحامي / جميل الحتو والمس���جلة لدينا كش���ركة ذات مسؤولية 
مح���دودة تح���ت رق���م 563130558 بتاري���خ 1999/4/19 تقدمت 
لدين���ا بطلب لتغيي���ر عنوان الش���ركة بناًء على محض���ر الجمعية 
العامة للش���ركاء – غير العادي المحرر بتاريخ 2018/12/2م من )غزة 
– المنش���ية – بيارة الترزي خلف س���ينما النصر ( ليصبح العنوان 
الجديد للش���ركة هو )غزة – الرمال – ش���ارع الجالء – مقابل جمعية 

الشبان المسيحية – عمارة الحتو(.
تحريرًا في: 2018/12/3م 

امل�ست�سار / يعقوب الغندور 
 مراقب ال�سركات 

واعتم���دت الحكومة اإلس���رائيلية برئاس���ة  " بنيامين 
نتنياهو  " القانون الذي قدمه عضو الكنيس���ت " عنات 
برك���و " ، بدعم من وزير األمن الداخلي  " جلعاد أردان " ، 
خالل الجلسة األس���بوعية للحكومة اإلسرائيلية ، والذي 
كان أوعز بتوس���يع صالحي���ات القانون لتش���مل أيضا 

األسرى في سجون االحتالل.
وتعقيب���ا على إق���رار القانون ضد األس���رى قالت عضو 
الكنيست "  بركو "  : "  نحن ال نعالج اإلرهابيين بالمجان 
، ف���إذا لم يتوف���ر لديهم الم���ال فليبيع���وا بيوتهم أو 

يجمعوا التبرعات " . 
وناقش���ت ما تس���مى لجنة العمل و الرفاه والصحة في 
الكنيس���ت اإلس���رائيلي في األس���ابيع األخيرة مشروع 
القان���ون ، والذي يه���دف إلى س���حب تمويل خدمات 
الصحة الت���ي تقدمها  " الدولة "  كم���ا تتذرع لمنفذي 
العمليات ، ويعمد إلى خص���م أموال تلك العالجات من 

أموال السلطة الفلسطينية من الضرائب. 

قرار جائر
وأكد الناطق االعالمي باس���م مؤسس���ة مهجة القدس 
لألسرى والش���هداء طارق أبو ش���لوف أن قرار االحتالل 
اإلس���رائيلي القاضي بتجميد أموال األس���رى المرضي 
داخل السجون ، جائر وظالم ، مشددا على أنه سيزيد من 

معاناة األسرى المرضى سوءًا . 
وأوضح أبو شلوف ل�"االستقالل" أن االحتالل اإلسرائيلي 

يه���دف من خالل إقرار وش���رعنة قوانين ضد األس���رى 
خاصة المرضى منهم ، إلظهارهم بأنهم مجرمون و يتم 
تصنيفهم على قوائم اإلره���اب بالعالم ، لما فعلوه من 

تضحيات ونضاالت جسيمة. 
وبي���ن أن االحت���الل اإلس���رائيلي يعمل بش���تى الطرق 
والوسائل لممارس���ة انتهاكاته والتضييق على الحركة 
األس���يرة داخل الس���جون ، إلضفاء صبغة قانونية على 
ما يقوم بإقراره ، مش���ددَا على أن كاف���ة القوانين التي 

تم إقرارها مخالفة للمواثي���ق واألعراف الدولية ، وكافة 
االتفاقيات الملزم بتطبيقها . 

انعكا�سات خطرية
ب���دوره ، رأي ري���اض األش���قر المدير اإلعالم���ي لمركز 
أسرى فلسطين للدراس���ات أن قرار االحتالل اإلسرائيلي 
القاض���ي بتجمي���د األموال الت���ي تحول لألس���رى ، له 
انعكاسات خطيرة  خاصة على األسرى المرضى والذين 

بحاجة إلجراء عمليات جراحية مستعجلة . 

وأش���ار األشقر ل�"االس���تقالل" إلى وصول نسبة األسرى 
المرضى في س���جون االحتالل لحوال���ي %17 أي قرابة 
1100 أس���ير فلسطيني يعانون من أمراض عدة  ، منها 
أنواع خطيرة كالسرطان و الفشل الكلوي و أمراض القلب 

والشرايين وغيرها .
وأوضح أن 27 أسيرًا يعانون من مرض السرطان بأنواعه 
المختلفة ،  إضافة  لوجود 33 أسيرًا يعانون من اعاقات 
عدة ، كذلك أس���رى مرضى يعانون م���ن أمراض مزمنة  
كالضغط والسكرى بحاجة لطعام وأدوية خاصة  كحقن 

األنسولين  . 
وبي���ن أن ش���ريحة االس���رى المرضى وم���ن يلحق بهم 
ويصاب بأمراض نتيجة ظروفهم الصعبة داخل السجون 
، مهددون بش���كل كبير بعد الق���رار ، بعدم متابعتهم 

صحيا أو اجراء عمليات جراحية لهم بشكل عاجل.
 ولفت إلى أن عددًا من األس���رى الذي���ن يعتمدون على 
أجه���زة طبية تس���اعدهم على التنق���ل والحركة داخل 
الس���جون كالعكاكي���ز والكراس���ي المتحرك���ة و منظم 
ضربات القلب ، لن يستطيعوا ذلك نتيجة القرار الجائر 

ضدهم  . 
 وبي���ن االش���قر أن معاناة األس���رى المرض���ى الصحية 
والطبية ستزاد سوءًا بعد س���ريان هذا القانون ، نتيجة 
اتباع سياس���ة اإلهمال الطبي ضدهم، وتركهم فريسة 

لألمراض الصعبة لتفتك بأجسادهم الضعيفة . 

االحتالل يقر قانونًا يقضي بتجميد أموال عالجهم

األسرى المرضى.. تحت مقصلة العنصرية اإلسرائيلية 
غزة / �سماح املبحوح:

قان��ون جدي��د ي�س��اف اإىل �سل�س��لة القوان��ني التع�س��فية 
واجلائرة التي يقرها الحتلل الإ�سرائيلي بحق �سريحة 
الأ�سرى خا�سة املر�سى ، ليزيد من معاناتهم اليومية �سوءًا 

، وي�ساعف من اأمرا�سهم التي تنه�ش اأج�سادهم ال�سعيفة 
يوم��ا بعد ي��وم، يف ظ��ل اتباعه �سيا�س��ة الإهم��ال الطبي 
�سدهم،  �ساربا بعر�ش احلائط كافة القوانني والأعراف 
الدولية التي تلزمه بتطبيقها كعدو يحتل اأر�ش �سعب.  و 

اأقر الحتلل الإ�س��رائيلي الأحد املا�س��ي ، قانونا يق�سي 
بتجميد الأم��وال التي حتول لعلج فل�س��طينيني اعتقلوا 
بعد اإ�س��ابتهم ، وكذلك الأ�سرى يف ال�سجون التي تديرها 

م�سلحة ال�سجون.

غزة/االستقالل:
قال مركز أس���رى فلسطين للدراسات إن 
االحتالل يحتجز في س���جونه 33 أسيرًا 
فلسطينيًا يعانون من اإلعاقة بأشكالها 

المتعددة.
وأوضح المركز في تقريٍر له أمس االثنين، 
أن أولئ���ك األس���رى يخضع���ون لظروف 
اعتقال قاس���ية تزيد من معاناتهم، وال 

توفر لهم احتياجاتهم الخاصة أو أجهزة 
مساعدة.

وأش���ار التقرير، إلى أن االحتالل ال يتورع 
عن اعتقال المواطنين الذين يعانون من 
إعاقات نفسية وجسدية مختلفة، حيث 
اعتق���ل بعضه���م وه���م على كراس���ي 
يستطيعون  اعتقلوا ال  وآخرين  متحركة 

الحركة إال بمساعدة غيرهم.

وذكر أن إجراءات االحتالل القمعية بحق 
األسرى ساهمت في رفع أعداد المعاقين 
في الس���جون، وفى مقدمتها ممارس���ة 
وس���ائل التعذيب القاس���ية والمحرمة، 
والتي أدت الى اصابة عدد منهم بإعاقات 
دائمة او جزئية، وكذلك إطالق النار على 
المواطنين قبل اعتقالهم مما سبب لهم 

إعاقات مختلفة.

غزة/ االستقالل:
أكدت جمعية واعد لألس���رى والمحررين أن األس���رى الفلسطينيين في س���جون االحتالل بدأوا معاناة 
جديدة مع دخول فصل الشتاء. وأفادت واعد أن ظروًفا قاسية جًدا يعيشها األسرى في سجون االحتالل 
ف���ي ظل موجة البرد الصحراوية الحالية وأوضاع المرضى منها تتفاقم. وأضافت أن األس���رى يوجهون 
مناش���دة عاجلة للمؤسسات الدولية والصليب األحمر التدخل العاجل لتوفير وإدخال ما يلزم من أغطية 

ومالبس وأدوية إلنقاذهم من خطر كبير يتهدد حياة العديد من المرضى.

واعد: تجدد معاناة األسرى 33  أسيرًا معاقًا في سجون االحتالل
مع دخول فصل الشتاء
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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 )2077/ 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
كمال أحمد س���ليمان الشاعر من س���كان رفح هوية رقم 943850545 

بصفته وكيال عن: حسن سالمة أحمد الشاعر
بموجب وكالة رقم: 11118 / 2018 الصادرة عن السعودية

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 63 قس���يمة 58 المدينة خانيونس + قطعة 62 قسيمة 18 + 

19 المدينة خانيونس + قطعة 35 قسيمة 1 المدينة رفح
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  28/ 11/ 2018م

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

إعـــالن مزاد
تعلن بلدية خانيونس عن تلزيم قلم  حس���بة الس���مك من الفترة01/01/ 
2019 وحتى 2019/12/31وذلك بطريق المزاد العلني و بالشروط التالية :-

1- س���يتم عقد الم���زاد يوم الس���بت الموافق2018/12/08 الس���اعة 
العاشرة صباحًا في مقر البلدية. 

2- تدفع قيمة المزاد نقدًا حين التوقيع على العقد.
3- دفع مبلغ %2.5 رسوم الداللة علي طاولة المزاد.

4- دفع مبلغ 30000 شيكل رسوم تأمين لمن يدخل المزاد.
5- أعل���ى اثنين في الم���زاد يبقى مبلغ التأمين الم���ودع لدى البلدية 

موجود في الصندوق لحين االنتهاء وعمل العقد بالخصوص.
6- في حالة انس���حاب من أرس���ى عليه المزاد يفقد حق���ه بالمطالبة 

بإرجاع مبلغ  تأمين دخول المزاد. 
7- يلت���زم كل من يرس���و عليه الم���زاد باللوائح واألنظم���ة والقوانين 
المعمول به���ا بالبلدية وكافة التعليمات المنظم���ة لعمل القلم وبما 

يخص تحصيل الرسوم. 
8- مسئولية البلدية محدودة وضمن شروط العقد. 

9- يلتزم الملتزم بمواعيد العمل حسب التعليمات الصادرة عن البلدية .

مع الحرتام
رئي�س البلدية

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

بلدية خانيون�س
مكتب الرئي�س

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 )2083/ 2018(

يعلن للعم���وم انه تقدم ل���إلدارة العامة لألراض���ي والعقارات بغزة 
السيد: محمد نايف عثمان ش���راب من سكان خان يونس هوية رقم 
900821232 بصفت���ه وكيال ع���ن: ليلى علي مصطف���ى االغا ورامي 
وش���ادي ورهام / أبن���اء احمد خالد االغا واحمد وارس���الن / أبناء كامل 

احمد االغا
بموجب وكالة رقم: 7380 / 2018 الصادرة عن خانيونس 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 69 قسيمة 7 + 33 المدينة خانيونس

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

المعاملة. التاريخ:  3/ 12/ 2018م

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

رام الله / االستقالل:
دعا متحدثون في مؤتمر صحفي أمس 
االثني���ن، األمين الع���ام لألمم المتحدة 
أنطونيو غوتيري���ش، والمقررة الخاصة 
ف���ي األم���م المتحدة المعني���ة بحقوق 
كاتالين���ا  اإلعاق���ة  ذوي  األش���خاص 
ديفان���داس آغيالر، إلى اإلس���راع بعقد 
مؤتمر دول���ي لإلفراج عن األس���رى من 
ذوي اإلعاقة. ويعاني األس���رى من ذوي 
اإلعاق���ة من سياس���ة اإلهم���ال الطبي 
من قبل االحت���الل الذي يضرب بعرض 
الحائط كل القوانين والش���رائع الدولية 

واتفاقيات حقوق اإلنسان.
وعقد المؤتمر، في مركز اإلعالم الحكومي 
في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية 
المحتل���ة، بالتزام���ن مع الي���وم العالمي 
لذوي اإلعاقة، وبتنظيم من وزارة اإلعالم، 
بالتعاون مع منظمة "معاقون بال حدود". 
وق���ال عضو اللجن���ة التنفيذية لمنظمة 
التحري���ر واص���ل أب���و يوس���ف إن أولى 
األوليات هي إطالق س���راح أس���رانا من 
معتق���الت االحتالل، ف���ي المقدمة ذوي 
االحتياجات الخاص���ة الذين يعانون من 
إهمال  وسياس���ة  االحتالل  انته���اكات 

طبي متعمد داخل الزنازين.
وأش���ار إلى أن جيش االحتالل وقطعان 
شعبنا  أبناء  يس���تهدفون  مستوطنيه 
المش���اركين في المس���يرات السلمية 

بالرص���اص الح���ي، ليوقع���وا مزيدا من 
حاالت اإلعاقة في صفوفنا.

ووج���ه أب���و يوس���ف التحية لألس���يرة 
أضيف���ت  "الت���ي  جعابي���ص  إس���راء 
ل���ذوي االحتياج���ات الخاص���ة في ظل 
اس���تهدافها، ورفض معالجتها"، الفًتا 
إل���ى أنها تعاني من مش���كالت صحية 
معقدة داخل الزنازين ويرفض االحتالل 

معالجتها، أو اإلفراج عنها.
وأكد أن االحتالل مس���ؤول مس���ؤولية 
مباشرة عما يمكن أن تسفر عن سياسة 
االهم���ال الطبي المتعمد بحق أس���رانا، 
مش���يرًا إل���ى أن عدي���دًا من األس���رى 
المحرري���ن يواجهون مش���اكل صحية 
حتى بعد اإلفراج عنهم نتيجة لما عانوه 

من إهمال داخل المعتقالت.
وأض���اف: "يحاول االحتالل كس���ر إرادة 
ش���عبنا، لفرض وقائع علي���ه يمكن أن 
تح���ول دون إقام���ة دولتنا المس���تقلة 
ح���ق  الق���دس وضم���ان  وعاصمته���ا 
ع���ودة الالجئي���ن، نق���ول ال الوالي���ات 
المتح���دة األميركية الت���ي تتحدث عن 
تصفي���ة القضي���ة الفلس���طينية في 
إطار م���ا تس���ميها بصفق���ة القرن وال 
االحتالل ال���ذي يتغول ويصّعد عدوانه 

سيستطيع أن يكسر إرادة شعبنا".
من جهته، قال رئيس منظمة "معاقون 
بال حدود" الدولية صالح الدين س���مارو 
إن "إس���رائيل" تضرب بع���رض الحائط 
اإلفراج عن  الدولي وترف���ض  القان���ون 

األسرى من ذوي اإلعاقة.
وأش���ار إلى أن المنظمة وجهت رسائل 
لعدد م���ن القيادات العربي���ة والدولية 
والمؤسس���ات التي تعنى باألش���خاص 
ذوي اإلعاق���ة ف���ي العالم ليقف���وا إلى 
جانب شعبنا الفلس���طيني وأسرانا من 

ذوي اإلعاقة داخل معتقالت االحتالل،.
من جانبها، قالت المستشارة القانونية 
لهيئة شؤون األس���رى والمحررين رقية 
قرج���ة إن ع���دد األس���رى في س���جون 
االحتالل وصل إلى أكثر من 5500 أسير، 
من ضمنهم 47 أس���ير من ذوي اإلعاقة 
والمصابين ببتر في األطراف أو الش���لل 
النصفي أو أم���راض األعصاب وإعاقات 

سمعية وبصرية.

رام الله/ االستقالل:
أك���دت وزارة التربي���ة والتعلي���م العالي، وفي 
يوم المع���اق العالمي الذي يصادف يوم أمس؛ 
دعمها للحمل���ة الدولية للمطالب���ة باإلفراج عن 
األش���خاص ذوي اإلعاق���ة الذي���ن يقبعون في 
معتقالت االحتالل، خاصًة من األطفال والطلبة، 
مطالبًة دول العالم الحر والمؤسسات اإلنسانية 
والحقوقي���ة واإلعالمية الضغ���ط على االحتالل 

لإلفراج عنهم.
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، أمس االثنين، 

إلى صعوبة الظروف التي يعيشها األطفال في 
المعتقالت، إذ يواصل االحتالل ممارس���ة أبشع 
االنته���اكات والقمع والتنكي���ل بحقهم، ضاربًا 
بعرض الحائط كافة المواثيق واألعراف الدولية 
وتلك المتعلقة بحقوق اإلنس���ان والطفل، ومن 

بينها الدفاع عن الحق في التعليم.
وأك���د وزي���ر التربي���ة والتعلي���م العالي صبري 
صي���دم، أن الوزارة ل���ن تألَو جهدًا في س���بيل 
الدف���اع عن حقوق الطلبة واألطفال في التعليم، 
والعمل مع الجهات المختصة لإلس���راع باإلفراج 

عن كافة المعتقلين منهم.
وأشار إلى الحاالت التي تسبب االحتالل بإعاقتها 
بش���كل دائ���م أو مؤق���ت، على مس���توى طلبة 
واألكاديميين  والمعلمين  والجامعات  المدارس 
وموظفي قطاع التعليم برمته، متطرقًا إلى حالة 
الطفل حسان التميمي من بلدة دير نظام الذي 
مارس االحتالل بحقه اإلهمال الطبي خالل فترة 
اعتقاله ما تس���بب بفقدانه البصر، إضافة لرصد 
ع���دد من الحاالت التي تعرض���ت إلطالق نار من 

االحتالل وُبترت أطرافهم.

وفيم���ا يتعلق بالخدمات الت���ي تقدمها الوزارة 
للطلب���ة م���ن ذوي اإلعاقة، أكد صي���دم أن كافة 
المنظومة  التي تس���تهدف تطوي���ر  البرام���ج 
التربوية تراعي نهج التعليم الجامع، وأن الوزارة 
ومن���ذ بدايات عملها تتبنى سياس���ة دمج هذه 
الفئة ف���ي التعليم، بما يش���مل ذوي اإلعاقات 
المختلف���ة ومنها اإلعاقة البصرية والس���معية 
والحركية، وصعوبات التعلم واإلعاقات الذهنية 

البسيطة وطيف التوحد.
ولفت إلى أن هذه الخدمات تشمل توفير غرف 

المصادر التي يبلغ عددها 216 في المحافظات 
الش���مالية و55 غرفة في المحافظات الجنوبية، 
وتوفير المواءم���ات الالزمة للطلبة داخل الغرف 
الصفية بما يش���مل )كت���ب بري���ل، وماكانات 
بيركن���ز لإلعاق���ة البصرية، وأجهزة الحاس���وب 
المحم���ول التي تحت���وي على برنام���ج ناطق(، 
إضافة للمواءمات الالزمة لطلبة الثانوية العامة 
»اإلنجاز«، وتأهيل المعلمين للتعامل مع الطلبة 
ذوي اإلعاق���ة، ومواءم���ة األبني���ة التربوي���ة مع 

احتياجاتهم.

دعوات لعقد مؤتمر دولي لإلفراج عن األسرى من ذوي اإلعاقة

التربية تطالب باإلفراج العاجل عن الطلبة المعتقلين خاصة ذوي اإلعاقة

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين، إن معتقل "الدامون" يش����هد 
ف����ي اآلونة األخيرة اكتظاظًا ف����ي األعداد، عقب نقل أس����يرات معتقل 
الهش����ارون إلى "الدامون"، ردًا عل����ى احتجاجهن بامتناعهن عن الخروج 
إلى ساحة الفورة، رفضًا لقرار إدارة المعتقل بتشغيل كاميرات المراقبة، 
األم����ر الذي لم يكن قائمًا قبل ذلك. وبين����ت الهيئة في بيان لها، أمس 
االثنين، أن أسيرات المعتقل يعانين األمرين، حيث هناك ضغط واضح 
داخل غرف وأقسام السجن، ووصل عدد األسيرات اللواتي يقبعن حاليًا 
في المعتقل 51 أسيرة، بينهن 22 أسيرة ُأم، وأسيرتان قاصرتان )أقل 
من 18 عامًا(، و19 أس����يرة موقوفة، و32 أسيرة محكومة، وأسيرتين قيد 

االعتقال االداري.
وأش���ارت إلى أنه رغم الخطوات االحتجاجية التي ُقامت بها األسيرات للدفاع 
ع���ن حقوقهن وعدم المس���اس بحريته���ن، إال أن هذا األمر ل���م يمنع إدارة 
معتقل "الدامون" من مواصلة إجراءاتها االستفزازية بحق األسيرات، وال زالت 
كاميرات المراقبة مثبتة بساحة الفورة، ما ُيجبر األسيرات على البقاء بمالبس 
الص���الة، حتى داخل غرفهن ووض���ع الحجاب بأكمل���ه، ألن غرفهن موجودة 
أمام مكاتب إدارة المعتقل والس���جانين، ما يحد من حريتهن ويمنعهن من 

االستفادة من أشعة الشمس قدر االمكان.
وأضافت الهيئة، أن إدارة "الدامون" لم تكتف بانتهاك خصوصية األسيرات 
فقط، بل فرضت عليهن عقوبات تنكيلية تمثلت بعدم السماح لهن بدخول 
الحمام إال أثناء وقت الفورة، واحتجاز إدارة المعتقل لمعظم حاجيات أسيرات 
معتقل "الهش���ارون" اللواتي جرى نقلهن مؤخرًا، وتقليص س���اعات الفورة، 
اضاف���ة إلى قيام مدير الس���جن بتعمد زيارة القس���م خالل وق���ت الفورة، ما 
يتطلب إرجاع األس���يرات لغرفهن وإغالق القس���م وبالتالي حرمان األسيرات 

من أبسط حقوقهن بأخذ ساعات الفورة كما يجب.

أوضاع سيئة لألسيرات عقب 
نقلهن إلى معتقل »الدامون«
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 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

  املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
 حمكمة خانيون�س ال�سرعية البتدائية 
   إعالن وراثة صادر عن 

محكمة خانيونس الشرعية
لق���د تقدمت لهذه المحكمة مضبط���ة وراثة موقعة من مختار 
عائل���ة األغ���ا بخانيون���س بتاري���خ 6-11-2018م تتضمن ان 
المرحومة شهنده بخيت علي بخيت من خانيونس قد انتقلت 
إلى رحم���ة الله تعال���ى بتاري���خ 6-11-2007م وانحصر ارثها 
الش���رعي واالنتقالي في اختها هن���دة بخيت علي بخيت وفي 
اوالد اخيها سليمان بخيت علي األغا وهم ماهر وشاكر وحيدر 
ومحمود ومنى فقط وال وارث للمتوفاة المذكورة سوى من ذكر 
وليس لها وصية واجبة او اختيارية وليس لها اوالد كبار توفوا 
ح���ال حياته وتركوا ورثة س���وى من ذكر وألج���ل إعطاء الورثة 
المذكوري���ن حجة وراثة تبين نصيب كل وارث ش���رعا وانتقاال 
فمن له ح���ق االعتراض على هذه المضبط���ة مراجعة محكمة 
خانيونس الش���رعية خالل س���بعة ايام من تاريخ هذا االعالن 

وحرر في 3-12-2018م

  قا�سي خانيون�س ال�سرعي
  احمد حممود عا�سور

دولة فل�سطني
  املجل�س الأعلى للق�ساء

 حمكمة بداية دير البلح
 في القضية الحقوقية رقم 2011/99

 في الطلب الحقوقي رقم 2018/425
المدعي / عارف محمود حسين ابو عمرو – سكان غزة ..

المدعى عليه / علي محمود حسين ابو عمرو – مجهول محل االقامة.
نوع الدعوى / تنفغيذ عيني

قيمة الدعوى /35.000 خمسة وثالثون الف دوالر امريكي
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

 في الطلب الحقوقي رقم 2018/425
  في القضية الحقوقية رقم 2011/99

إل���ى المدعى علي���ه المذكور بعالي���ه بما أن المدعي تق���دم بالقضية 
الحقوقي���ة ) تنفيذ عين���ي ( لذلك يقتضى علي���ك الحضور إلى هذه 
المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما 
يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر 
يوم���ا من تاريخ تبليغ���ك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس���ة 

الموافق 12-12-2018م للنظر في الدعوى .
وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي ان يس���ير 

في الدعوى حسب االصول , تحريرا في 27-11-2018م.

  رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح
اأكرم ه�سام ابو ال�سبح

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

الإدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية

إخطار بشأن معاملة تسجيل مجدد
إلى السادة/ نعيم مصطفى عبد الباري أبو غنيمة من سكان مجهول 
محل اإلقامة. / محمد سعيد سعد أحمد الكيالني من سكان مجهول 
محل اإلقامة. / نعيم سعيد سعد أحمد الكيالني من سكان مجهول 

محل اإلقامة.
نظرًا لع���دم توقيعك���م عل���ى أوراق معامل���ة التس���جيل المجدد 
التي تخ���ص المواطن / ياس���ر محمد مصباح الجمل���ة -هوية رقم: 
914636683 من س���كان مدينة غزة- والبالغ مس���احته: 2189 متر 
مربع في القس���يمة "30"مالية )حس���ب ادعاء المواطن( من القطعة 
"952" مالية )حس���ب ادعاء المواطن( من أراض���ي تفاح قرى -جباليا 
بالقرب من شارع األوقاف – مصنع اسليم، وحيث انكم جيران لألرض 

الخاصة بالمواطن المذكور من الجهة الغربية.
نرج���و العلم بأن���ه إذا كان لديكم أي اعتراض عل���ى إتمام المعاملة 
المذكورة أعاله عليكم اثبات اعتراضكم حس���ب األصول ومراجعتنا 
خ���الل 15 يومًا من تاري���خ  تبليغكم أخطارنا ه���ذا أو احضار حكم 
قضائي بالخصوص خالل تلك الفترة وإال سيتم السير في المعاملة 

حسب اإلجراءات المثبتة لدينا قانونًا. تحريرًا في: 2018/12/3ا

دائرة الت�سوية / الإدارة العامة للم�ساحة

غزة/ االستقالل:
الصيادين  من  العش���رات  شارك 
والمزارعي���ن الفلس���طينيين في 
قط���اع غ���زة، أمس االثني���ن، في 
لمطالب���ة  احتجاجي���ة،  مس���يرة 
حركتي "فت���ح" و"حماس" بإنهاء 

االنقسام الفلسطيني.
وردد المش���اركون في المس���يرة، 
التي نّظمها اتح���اد لجان العمل 
الزراعي وحرك���ة طريق الفالحين 
الفلس���طينيين )غير حكوميْين(، 
المجلس  مق���ر  أم���ام  وتوّقف���ت 
هتافات  غزة،  بمدينة  التشريعي 
م���ن بينها "الش���عب يريد إنهاء 

االنقسام".
وإل���ى جانب العلم الفلس���طيني، 
رفع المشاركون الفتات ُكتب على 
بعضها: "فت���ح وحماس إلى متى 

هذا االنقسام؟".
وق���ال زكري���ا بكر، منس���ق لجان 
الصيادين في اتحاد لجان العمل 
الزراع���ي، إن التظاهرة، تدعو إلى 
"إنهاء االنقس���ام الذي دّمر حياة 
مناحيها"،  بجميع  الفلسطينيين 
مضيفًا نش���دد على ضرورة إنهاء 
أجل  الفلس���طيني، من  االنقسام 
التوّج���ه للمجتمع الدولي بخطاب 
موّح���د يطال���ب برف���ع الحص���ار 
وإنه���اء االحت���الل". ولفت إلى أن 

"الفعالي���ات الرافضة الس���تمرار 
االنقس���ام الفلسطيني والمطالبة 
برفع الحصار، س���تبقى مس���تمرة 
حتى تحقيق المصالحة وتحسين 

الحياة بغزة".
وأض���اف: "نري���د أيض���ا من هذه 
المس���يرة إيصال رسالة للمجتمع 
الدول���ي بضرورة توفي���ر الحماية 
الدولي���ة للمزارعي���ن والصيادين 
خالل أدائه���م أعمالهم اليومية، 

من االنتهاكات اإلسرائيلية".
وطالب بكر المجتمع الدولي ب�"رفع 
المس���تمر  اإلس���رائيلي  الحصار 

للعام ال�12 على التوالي، عن قطاع 
غ���زة"، الفتًا إلى أّنه دم���ر "الحياة 
والنس���يج  والتعليمية  اليومي���ة 
االجتماعي للشعب الفلسطيني".

وتاب���ع "مهم���ا واص���ل االحتالل 
اإلسرائيلي انتهاكاته التدميرية؛ 
س���يبقى المزارعون في حقولهم 
كم���ا  يزرعونه���ا ويحصدونه���ا، 
سيبقى الصيادون يعتلون أمواج 

البحر".
ووفق تقارير لمؤسس���ات دولية، 
فإن 80 بالمائة من سكان القطاع 
بات���وا يعتم���دون، بس���بب الفقر 

والبطالة، على المساعدات الدولية 
م���ن أج���ل العيش، وال ي���زال 40 
بالمائة منهم يقبعون تحت خط 

الفقر. 
ووقعت حركت���ا "فتح"، و"حماس" 
اتفاق���ا للمصالحة في 12 أكتوبر/

لم  لكن���ه  األول 2017،  تش���رين 
يطبق بشكل كامل؛ بسبب نشوب 
خالفات كبيرة ح���ول عدة قضايا، 
وملف  الحكومة،  "تمكي���ن  منها: 
الذي���ن عينتهم  موظف���ي غ���زة 
أثن���اء فت���رة حكمه���ا  حم���اس 

للقطاع".

صيادون ومزارعون في غزة يدعون
 إلــى إنهــاء االنقســام الفلسطينــي

جانب من امل�سرية الحتجاجية بغزة اأم�س    ) ت�سوير/ حممود عجور (

غزة/ االستقالل:
نظم مستش���فى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة 
التخصصية أمس االثنين حفال ترفيهيًا تكريميًا 
للمرضى من ذوي االعاقة وجرحى مسيرات العودة 
بعن���وان "تح���ٍد وعطاء" وذل���ك بمناس���بة اليوم 

العالمي لألشخاص ذوي االعاقة.

وقال المدير التنفيذي لمستشفى الوفاء بسمان 
العش���ي إن الحفل أق���ل الواجب تج���اه أصحاب 
التحديات الصعبة ومن بذلوا الجهود والتضحيات 

من أجل بناء المجتمع".
وأض���اف العش���ي أن الحفل يأتي كلمس���ة وفاء 

وتكريمًا على ما قدموا في سبيل بناء األوطان.

وش���ارك في الحفل العش���رات م���ن مرضى ذوي 
االعاق���ة المقيمين في المستش���فى إضافة الى 
جرحى مسيرات العودة المستفيدين من جلسات 

العالج الخارجي.
وتضمن الحفل فقرات ترفيهية وفنية ومسابقات 

ثقافية نالت اعجاب وتفاعل الحضور.

غزة/ االستقالل:
أكد التجمع اإلعالمي الفلسطيني أمس االثنين، أن االنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية 
تواصلت بحق الطواقم اإلعالمية والصحفية الفلسطينية، في القدس المحتلة والضفة 
وقطاع غزة المحاصر خالل ممارسة عملهم الصحفي وخاصة في نقل وتغطية فعاليات 
مس���يرات العودة وكسر الحصار على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة، حيث بلغت 

تلك االنتهاكات خالل شهر نوفمبر الماضي أكثر من )49( انتهاكًا.
ووفقًا لتقرير التجمع اإلعالمي، تمثلت االعتداءات »االس���رائيلية« باالعتقال واالحتجاز 
واالستدعاء واالعتداء المباشر والتهديد واالستهداف بالرصاص وقنابل الصوت والغاز 
المسيل للدموع والمنع من التغطية وقصف المقرات والمؤسسات االعالمية » فضائية 
االقص���ى بغزة«. وج���اءت االنتهاكات على النحو التالي )6( حال���ة اعتقال واحتجاز، )2( 
تمديد اعتقال ومحاكمة، )2( منع التغطية، )5( إصابة بالرصاص الحي والمطاطي )15( 
برضوض وحاالت اختناق وبشظايا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، )6( حاالت منع 
من المش���اركة في مؤتمرات، )6( حاالت اقتحام من���ازل، )2( تدمير واتالف مقرات، )5( 

إغالق صفحات الكترونية.
أما على صعيد االنتهاكات الداخلية، فتواصلت سياسة االستدعاء واالحتجاز، حيث بلغ 
عددها )5( انتهاكات  فقط بحق الصحفيين ووسائل االعالم، وتمثلت في قيام عناصر 
م���ن األجهزة األمنية بغزة المتمركزة على مدخل معبر بيت حانون ش���مال المحافظات 
الجنوبي���ة بمنع طاقم تلفزيون فلس���طين م���ن دخول المعبر للتغطي���ة، باإلضافة إلى 
تس���جيل بعض حاالت منع للصحفيين والمصورين من التقاط بعض الصور للشهداء 
والجرحى داخل المستش���فيات مما تسبب ببعض االشكاليات مع الصحفيين واألطقم 

الطبية بذريعة التأثير على دور االطقم الطبية في انقاذ حياة المصابين .

49 انتهاكًا »إسرائيليًا« بحق 
الصحفيين خالل نوفمبر

بيت لحم/ االستقالل:مستشفى الوفاء ينظم حفل »تحٍد وعطاء« لذوي اإلعاقة
انتزعت هيئة شؤون مقاومة الجدار واالس���تيطان قرارا من "اإلدارة المدنية" اإلسرائيلية 
وحارس أمالك الغائبين والبنية التحتية، بالمصادقة على مخططات مدرس���ة "تحدي 5" 
ف���ي منطقة بيت تعمر ش���رق بيت لحم. وأفاد مدير مكتب الهيئة في بيت لحم حس���ن 
بريجية، بأنهم تابعوا األمور المتعلقة بالمدرسة التي كان يتهددها الهدم، وقدموا كافة 
األوراق الثبوتي���ة الخاصة بالملكية، والمخططات "لإلدارة المدنية" في مجمع مس���توطنة 

"غوش عصيون" جنوبا ، وبناء على ذلك تمت المصادقة على إصدار المخططات لها.
وأضاف بريجية انه س���يصار إلى تقديم كافة األوراق الى مؤسسة "سانت ايف" التي 
تعن���ى بالدفاع عن األراض���ي والمنازل، ليتابع المحامي الخاص بها ايميل مش���رقي، 

إعداد كافة المخططات المتعلقة بالمدرسة.

انتزاع قرار من »اإلدارة 
المدنية« بالمصادقة على 
مخططات مدرسة »تحدي 5«
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املجل�س الأعلى للق�ضاء
حمكمة �ضلح �ضمال غزة

في القضية الحقوقية رقم 2018/654
في الطلب رقم 2018/1041

تبليغ حكم بالن�ضر امل�ضتبدل 
المس���تدعية : هال ابراهيم محمد عبد ربه صالح – معس���كر جباليا – هوية رقم 
– 400032751 بوكالته���ا عن الس���يد / إبراهيم محمد عب���د ربه صالح بموجب 
الوكالة الصادرة عن كاتب عدل جنوب الرياض في المملكة العربية السعودية 
  وكيلها المحامي / قاسم عايش عكاشة

المس���تدعى ضده : محمد عبد ربه محمد صالح – معسكر جباليا – شارع 
الهوجا – مقابل سوبر ماركت عرب ) مجهول محل االقامة حاليا ( 

  في القضية رقم 2018/654
  في الطلب رقم 2018/1041

إلى المس���تدعى ضده / محمد عبد ربه محمد صالح – معسكر جباليا – شارع 
الهوجا – مقابل س���وبر مارك���ت عرب بما ان , المس���تدعي المذكور قد اقام 
عليك قضية لدى هذه المحكمة والموضحة في الئحة الدعوى اس���تنادا الى 
ما يدعيه في الئحة دعواه , والمرفق لك نس���خة منها , ونظرا ألنك مجهول 
محل االقامة في قطاع غزة , وحس���ب اختصاص محكمة صلح شمال غزة في 
نظر هذه القضية وعمال بالم���ادة )20( من قانون اصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم )2( لسنة )2001م( وبناء على قرار السيد : قاضي محكمة صلح 
شمال غزة  بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل لتبليغك بالحكم 
الصادر من محكمة صلح ش���مال غزة والصادر بتاريخ 2018/11/18 والقاضي 
/ بصح���ة عقد البيع المبرز م/ 1 موضوع الدعوى المحرر بتاريخ 2006/3/13 ما 
بي���ن موكل المدعية / ابراهيم محمد عبد ربه صالح والمدعى عليه محمد عبد 
رب���ه محمد صالح م���ع تحميل المدعي ما أداه من رس���وم ومصاريف قانونية 

وبدل محاماة .
حرر بتاريخ 3-12-20018م   مع االحترام 

 رئي�س قلم حمكمة �ضلح �ضمال غزة
ال�ضتاذ : رامي �ضلوحة  

دولة فل�ضطني 
املجل�س الأعلى للق�ضاء 

 حمكمة �ضلح رفح
  لدى حمكمة �ضلح رفح املوقرة

في القضية المدنية رقم 708 / 2015   
في الطلب رقم 744 / 2018

المدعية: آمال س���الم محمد الشاعر من رفح – حي الجنينة هوية رقم 
925433443 وكيلها المحامي / زياد ضهير 

المدعى عليهم: -1إبراهيم صالح س���الم الش���اعر -2نوح صالح سالم 
الش���اعر -3فاتن صالح س���الم الش���اعر -4غادة صالح س���الم الشاعر 
-5ميس���ون صالح سالم الش���اعر -6آية صالح س���الم الشاعر -7ايمان 
صالح سالم الش���اعر -8محمد سالم محمد الش���اعر -9سهيل يونس 
سالم الشاعر -10سامر يونس س���الم الشاعر -11ساري يونس سالم 
الشاعر -12سمر يونس س���الم الشاعر -13 سها يونس سالم الشاعر 
-14 مفيدة حمدان المصري -15 ابراهيم س���الم محمد الش���اعر -16 
فوزي س���الم محمد الش���اعر -17شفا سالم محمد الش���اعر )المالحي( 
-18نصرة س���الم محمد الشاعر )المالحي(  -19فوز سالم محمد الشاعر 
)المالحي( -20فايزة س���الم محمد الش���اعر )المالحي( -21فريال سالم 
محمد الش���اعر )المالحي( -22نوال س���الم محمد الش���اعر )المالحي( 

وجميعهم من رفح مقيمون في الخارج ومجهولو محل اإلقامة  
موضوع الطلب: طلب الس���ماح بإعالن المدعى عليهم بواسطة احدى 
الصحف اليومية وفقًا لنص الم���ادة 20 من قانون أصول المحاكمات 

المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

في القضية المدنية رقم 708 / 2015 
بناء عل���ى القرار الصادر بتاري���خ 2018/12/2م إل���ى المدعى عليهم 
المذكورين أعاله بما ان المدعية تقدمت بالقضية المدنية رقم 708 / 
2015 وموضوعها تقسيم أموال مشتركة لدى محكمة صلح رفح لذلك 
يقتضى عليكم ان تودعوا لدى قل���م المحكمة ردكم التحريري خالل 
خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة علمًا بانه تحدد لها 
جلس���ة االثنين 2018/12/31م للنظر في هذه الدعوى. ليكن معلومًا 
لديكم إذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمدعية ان تسير في دعواها حسب 

األصول. تحريرًا في: 2018/12/3

رئي�س قلم حمكمة �ضلح رفح 
اأ / حممود املزين

إعالن جريدة
انا المواطن / رياض س���ليمان محمد عمران – س���كان خانيونس – 
هوية رق���م )914660964( أعلن عن منزل مقام على ارض القطعة 
رقم 54 قس���يمة رقم 23 خانيونس – الش���يخ ناصر وأنني أرغب 
بالحص���ول على تراخيص بناء على المن���زل المذكور أعاله من قبل 
بلدي���ة خانيون���س فمن له أي ح���ق أو اعتراض عل���ى ذلك فعليه 
التقدم لطلب بالخصوص للبلدية خالل مدة اقصاها خمس���ة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا االعالن .

   بلدية خانيون�س 
وحدة قلم اجلمهور

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / اياد عبد الكريم محمد ابو سلطان
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)901690974( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل: 
اطلقت الجامعة اإلس���المية بغزة أمس 
ي���وم التربي���ة العمل���ي األول "نم���اذج 
تطبيقي���ة للتدري���س الفع���ال", الذي 
ينظمه قس���م التدريب الميداني بكلية 
التربية في الجامعة، وأقيمت الجلس���ة 
االفتتاحي���ة للي���وم العلم���ي في قاعة 
المؤتم���رات الكبرى بمرك���ز المؤتمرات 
بالجامع���ة, بحض���ور كل من األس���تاذ 
الدكت���ور س���الم حلس نائ���ب رئيس 
واألستاذ  األكاديمية،  للشؤون  الجامعة 
الدكت���ور محمد أبو ش���قير عميد كلية 
التربية، والدكت���ور مجدي عقل رئيس 
قس���م التدري���ب الميدان���ي, وعدد من 
المدارس والمش���رفين، وبحضور  مدراء 
جمع كبير من طلبة الجامعة والمدارس.

وفي كلمته أمام الجلسة االفتتاحية لليوم 
العملي, أكد الدكتور حلس أن الطالب هو 
محور العملي���ة التعليمية وليس متلقيًا, 
ودور المعل���م هو مس���اعدته على التعلم 
من خالل تهيئ���ة بيئة التعل���م ليتمكن 
م���ن القيام بأنش���طة محددة الكتس���اب 

سلوكيات ومهارات محددة أيضًا.
تحدث الدكتور حلس عن استراتيجية 
التدريس والمفهوم المعاصر له، مبينًا 
أن���ه عبارة ع���ن مجموعة من األنش���طة 
المش���تركة بي���ن الطلبة والمدرس���ين 
والت���ي تعتم���د عل���ى تب���ادل األفكار 

والمعلومات حول المادة الدراسية .

أبو  الدكت���ور  لف���ت األس���تاذ  ب���دوره، 
ش���قير إلى أهم أهداف كلي���ة التربية 
بين  الش���راكة  المتمثل���ة في تعزي���ز 
الكلي���ة والمجتم���ع المعن���ي بالتعليم 
كالمدارس ومؤسسات التربية والتعليم 
ف���ي قط���اع غ���زة وفلس���طين, متمنيًا 
رؤية نم���اذج تدريس���ية متمي���زة من 
خالل تطبيق اس���تراتيجيات التدريس 
التفاعل بين األطفال  الحديثة، وتعزيز 

ومدرسيهم إليصال المادة التعليمية.
من ناحيته، أش���ار الدكتور عقل إلى أن 
هذا النشاط يأتي ضمن توجهات كلية 
التربية لدعم المش���اركات مع المجتمع 

المحل���ي، وزيادة التركي���ز على النوعية 
والج���ودة في تقديم األيام الدراس���ية 
والخب���رات التعليمية بم���ا يخدم طلبة 
الحق���ل  ف���ي  والعاملي���ن  الجامع���ات 

الميداني التعليمي.
فق���د ش���هد ي���وم التربي���ة العمل���ي 
استعراض )6( مشاركات عملية, شارك 
كل م���ن األس���تاذة ناريم���ان الغماري، 
ورقية مرتجى، بورقة عمل حول توظيف 
األلع���اب التربوي���ة في تعلي���م اللغة 
العربي���ة, وتحدثت كل من األس���تاذة 
إيمان الكوم���ي، واألس���تاذة آالء جودة 
عن توظي���ف التقني���ات الحديثة في 

تعلي���م الرياضي���ات، وتناولت كل من: 
األستاذة غادة كروان، واألستاذة ميرفت 
عب���د النبي الدرام���ا في تعلي���م اللغة 
اإلنجليزية، وتطرقت األس���تاذة س���مر 
صايمة، واألس���تاذة مي القدس���ي إلى 
توظي���ف الدمى وعرائس المس���رح في 
تعليم اللغ���ة العربية, وقدمت كل من: 
األستاذة رجاء رضوان، واألستاذة شهد 
عوض الل���ه، ورقة عمل ح���ول توظيف 
األلع���اب في تعليم اللغ���ة اإلنجليزية, 
وعرض األستاذ سامح الجبور، واألستاذة 
مي أبو س���رية، ورقة عمل حول توظيف 

الهاتف الذكي في تعليم الرياضيات.

الجامعة اإلسالمية تعقد يوم التربية العملي األول 

جانب من يوم الرتبية العملي الأول الذي نظمته اجلامعة ال�ضالمية بغزة اأم�س 

االستقالل/ وكاالت:
التق����ى الوفد البرلماني الفلس����طيني ممثلي المؤسس����ات الرس����مية 
واألهلية في جنوب أفريقيا وهيئات المجتمع المدني الداعمة للشعب 

الفلسطيني.
وحض����ر اللقاء كل من منتدى التضامن مع فلس����طين، ناش����طون ألجل 
فلس����طين،و اتحاد العمال الجنوب افريقي، ومجلس القضاء االسالمي، 

وحملة التضامن مع فلسطين، ومؤسسة أوقاف العالمية.
واستعرض النائب محمود الزهار خالل اللقاء الظروف الصعبة التي يمر 
بها الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده في القدس والضفة 
وغزة ومخيمات اللجوء، مثمنًا دور هذه المؤسس����ات في دعم واس����ناد 

صمود الشعب الفلسطيني.
 وأشار الزهار إلى الوضع االنساني الكارثي الذي يعيشه أبناء قطاع غزة 

في مختلف المجاالت الصحية والتعليمية واالجتماعية.
من جانبه اس����تعرض النائب فرج الغول معاناة األس����رى في س����جون 
االحتالل وذويه����م خالل الزيارات، داعيًا إل����ى تعزيز صمودهم ورعاية 

ذويهم.
ونق����ل النائب أب����وراس معاناة الجرحى مؤكدًا على ض����رورة العمل على 

توفير شبكة أمان لهم.
من جهتهم عبر رؤس����اء المؤسس����ات عن دعمهم المتواصل للقضية 
الفلسطينية، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني وهتفوا 

بالحرية لفلسطين.
وأك����دوا على أهمية حمالت المقاطعة لالحت����الل الصهيوني وأثر ذلك 

الكبير في تعزيز الرواية الفلسطينية ودحض الرواية اإلسرائيلية.

وفد برلماني فلسطيني 
يلتقي ممثلي المجتمع 
المدني بجنوب افريقيا

دولة فل�ضطني
املجل�س الأعلى للق�ضاء

لدى حمكمة �ضلح �ضمال غزة
يف الق�ضية املدنية رقم  2018/734حقوق

مذكرة حضور
المدعيان / 1- فايز موس���ى إس���ماعيل أبو جراد   من سكان بيت 

حانون هوية رقم 975900937
 2- وسام محمد محمود أبو عوكل      من سكان بيت حانون هوية 

رقم 900835257
وكيلهما المحامي  / أيمن صبحي أبو جراد

عنوان���ه / بي���ت الهي���ا الش���ارع العام بجوار مس���جد الش���يخ س���ليم جوال 
0599954728

المدعى عليه / رأفت عطا محمد أبو جراد
س���كان عزبة بي���ت حانون حارة عبد الداي���م منزل / عطا أبو ج���راد )أبو رأفت( 

ومجهول محل اإلقامة
دعوى حقوق  رقم 2018/734 حقوق

التفاصي���ل :   بما أن المدعي قد أقام عليك دعوة اس���تنادًا إلى ما يدعيه في 
الئحة دع���واه لذلك يقتضى عليك أن تحضر إلى هذه المحكمة في جلس���ة 
األربعاء 2018/12/12 لل���رد على دعواه كما يقتضى عليك أن تودع قلم هذه 
المحكم���ة ردك التحريري خالل 15 يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة وأن 

ترسل الئحة جوابية إلى المدعي حسب عنوانه.
وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي أن يسير في دعواه.

  رئي�س قلم حمكمة �ضلح �ضمال غزة
ال�ضتاذ : رامي �ضلوحة  
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املجل�س الأعلى للق�ضاء
حمكمة �ضلح �ضمال غزة

في القضية الحقوقية رقم 2018/654
في الطلب رقم 2018/1041

تبليغ حكم بالن�ضر امل�ضتبدل 
المس���تدعية : هال ابراهيم محمد عبد ربه صالح – معس���كر جباليا – هوية رقم 
– 400032751 بوكالته���ا عن الس���يد / إبراهيم محمد عب���د ربه صالح بموجب 
الوكالة الصادرة عن كاتب عدل جنوب الرياض في المملكة العربية السعودية 
  وكيلها المحامي / قاسم عايش عكاشة

المس���تدعى ضده : محمد عبد ربه محمد صالح – معسكر جباليا – شارع 
الهوجا – مقابل سوبر ماركت عرب ) مجهول محل االقامة حاليا ( 

  في القضية رقم 2018/654
  في الطلب رقم 2018/1041

إلى المس���تدعى ضده / محمد عبد ربه محمد صالح – معسكر جباليا – شارع 
الهوجا – مقابل س���وبر مارك���ت عرب بما ان , المس���تدعي المذكور قد اقام 
عليك قضية لدى هذه المحكمة والموضحة في الئحة الدعوى اس���تنادا الى 
ما يدعيه في الئحة دعواه , والمرفق لك نس���خة منها , ونظرا ألنك مجهول 
محل االقامة في قطاع غزة , وحس���ب اختصاص محكمة صلح شمال غزة في 
نظر هذه القضية وعمال بالم���ادة )20( من قانون اصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم )2( لسنة )2001م( وبناء على قرار السيد : قاضي محكمة صلح 
شمال غزة  بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل لتبليغك بالحكم 
الصادر من محكمة صلح ش���مال غزة والصادر بتاريخ 2018/11/18 والقاضي 
/ بصح���ة عقد البيع المبرز م/ 1 موضوع الدعوى المحرر بتاريخ 2006/3/13 ما 
بي���ن موكل المدعية / ابراهيم محمد عبد ربه صالح والمدعى عليه محمد عبد 
رب���ه محمد صالح م���ع تحميل المدعي ما أداه من رس���وم ومصاريف قانونية 

وبدل محاماة .
حرر بتاريخ 3-12-20018م   مع االحترام 

 رئي�س قلم حمكمة �ضلح �ضمال غزة
ال�ضتاذ : رامي �ضلوحة  

دولة فل�ضطني 
املجل�س الأعلى للق�ضاء 

 حمكمة �ضلح رفح
  لدى حمكمة �ضلح رفح املوقرة

في القضية المدنية رقم 708 / 2015   
في الطلب رقم 744 / 2018

المدعية: آمال س���الم محمد الشاعر من رفح – حي الجنينة هوية رقم 
925433443 وكيلها المحامي / زياد ضهير 

المدعى عليهم: -1إبراهيم صالح س���الم الش���اعر -2نوح صالح سالم 
الش���اعر -3فاتن صالح س���الم الش���اعر -4غادة صالح س���الم الشاعر 
-5ميس���ون صالح سالم الش���اعر -6آية صالح س���الم الشاعر -7ايمان 
صالح سالم الش���اعر -8محمد سالم محمد الش���اعر -9سهيل يونس 
سالم الشاعر -10سامر يونس س���الم الشاعر -11ساري يونس سالم 
الشاعر -12سمر يونس س���الم الشاعر -13 سها يونس سالم الشاعر 
-14 مفيدة حمدان المصري -15 ابراهيم س���الم محمد الش���اعر -16 
فوزي س���الم محمد الش���اعر -17شفا سالم محمد الش���اعر )المالحي( 
-18نصرة س���الم محمد الشاعر )المالحي(  -19فوز سالم محمد الشاعر 
)المالحي( -20فايزة س���الم محمد الش���اعر )المالحي( -21فريال سالم 
محمد الش���اعر )المالحي( -22نوال س���الم محمد الش���اعر )المالحي( 

وجميعهم من رفح مقيمون في الخارج ومجهولو محل اإلقامة  
موضوع الطلب: طلب الس���ماح بإعالن المدعى عليهم بواسطة احدى 
الصحف اليومية وفقًا لنص الم���ادة 20 من قانون أصول المحاكمات 

المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

في القضية المدنية رقم 708 / 2015 
بناء عل���ى القرار الصادر بتاري���خ 2018/12/2م إل���ى المدعى عليهم 
المذكورين أعاله بما ان المدعية تقدمت بالقضية المدنية رقم 708 / 
2015 وموضوعها تقسيم أموال مشتركة لدى محكمة صلح رفح لذلك 
يقتضى عليكم ان تودعوا لدى قل���م المحكمة ردكم التحريري خالل 
خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة علمًا بانه تحدد لها 
جلس���ة االثنين 2018/12/31م للنظر في هذه الدعوى. ليكن معلومًا 
لديكم إذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمدعية ان تسير في دعواها حسب 

األصول. تحريرًا في: 2018/12/3

رئي�س قلم حمكمة �ضلح رفح 
اأ / حممود املزين

إعالن جريدة
انا المواطن / رياض س���ليمان محمد عمران – س���كان خانيونس – 
هوية رق���م )914660964( أعلن عن منزل مقام على ارض القطعة 
رقم 54 قس���يمة رقم 23 خانيونس – الش���يخ ناصر وأنني أرغب 
بالحص���ول على تراخيص بناء على المن���زل المذكور أعاله من قبل 
بلدي���ة خانيون���س فمن له أي ح���ق أو اعتراض عل���ى ذلك فعليه 
التقدم لطلب بالخصوص للبلدية خالل مدة اقصاها خمس���ة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا االعالن .

   بلدية خانيون�س 
وحدة قلم اجلمهور

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / اياد عبد الكريم محمد ابو سلطان
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)901690974( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل: 
اطلقت الجامعة اإلس���المية بغزة أمس 
ي���وم التربي���ة العمل���ي األول "نم���اذج 
تطبيقي���ة للتدري���س الفع���ال", الذي 
ينظمه قس���م التدريب الميداني بكلية 
التربية في الجامعة، وأقيمت الجلس���ة 
االفتتاحي���ة للي���وم العلم���ي في قاعة 
المؤتم���رات الكبرى بمرك���ز المؤتمرات 
بالجامع���ة, بحض���ور كل من األس���تاذ 
الدكت���ور س���الم حلس نائ���ب رئيس 
واألستاذ  األكاديمية،  للشؤون  الجامعة 
الدكت���ور محمد أبو ش���قير عميد كلية 
التربية، والدكت���ور مجدي عقل رئيس 
قس���م التدري���ب الميدان���ي, وعدد من 
المدارس والمش���رفين، وبحضور  مدراء 
جمع كبير من طلبة الجامعة والمدارس.

وفي كلمته أمام الجلسة االفتتاحية لليوم 
العملي, أكد الدكتور حلس أن الطالب هو 
محور العملي���ة التعليمية وليس متلقيًا, 
ودور المعل���م هو مس���اعدته على التعلم 
من خالل تهيئ���ة بيئة التعل���م ليتمكن 
م���ن القيام بأنش���طة محددة الكتس���اب 

سلوكيات ومهارات محددة أيضًا.
تحدث الدكتور حلس عن استراتيجية 
التدريس والمفهوم المعاصر له، مبينًا 
أن���ه عبارة ع���ن مجموعة من األنش���طة 
المش���تركة بي���ن الطلبة والمدرس���ين 
والت���ي تعتم���د عل���ى تب���ادل األفكار 

والمعلومات حول المادة الدراسية .

أبو  الدكت���ور  لف���ت األس���تاذ  ب���دوره، 
ش���قير إلى أهم أهداف كلي���ة التربية 
بين  الش���راكة  المتمثل���ة في تعزي���ز 
الكلي���ة والمجتم���ع المعن���ي بالتعليم 
كالمدارس ومؤسسات التربية والتعليم 
ف���ي قط���اع غ���زة وفلس���طين, متمنيًا 
رؤية نم���اذج تدريس���ية متمي���زة من 
خالل تطبيق اس���تراتيجيات التدريس 
التفاعل بين األطفال  الحديثة، وتعزيز 

ومدرسيهم إليصال المادة التعليمية.
من ناحيته، أش���ار الدكتور عقل إلى أن 
هذا النشاط يأتي ضمن توجهات كلية 
التربية لدعم المش���اركات مع المجتمع 

المحل���ي، وزيادة التركي���ز على النوعية 
والج���ودة في تقديم األيام الدراس���ية 
والخب���رات التعليمية بم���ا يخدم طلبة 
الحق���ل  ف���ي  والعاملي���ن  الجامع���ات 

الميداني التعليمي.
فق���د ش���هد ي���وم التربي���ة العمل���ي 
استعراض )6( مشاركات عملية, شارك 
كل م���ن األس���تاذة ناريم���ان الغماري، 
ورقية مرتجى، بورقة عمل حول توظيف 
األلع���اب التربوي���ة في تعلي���م اللغة 
العربي���ة, وتحدثت كل من األس���تاذة 
إيمان الكوم���ي، واألس���تاذة آالء جودة 
عن توظي���ف التقني���ات الحديثة في 

تعلي���م الرياضي���ات، وتناولت كل من: 
األستاذة غادة كروان، واألستاذة ميرفت 
عب���د النبي الدرام���ا في تعلي���م اللغة 
اإلنجليزية، وتطرقت األس���تاذة س���مر 
صايمة، واألس���تاذة مي القدس���ي إلى 
توظي���ف الدمى وعرائس المس���رح في 
تعليم اللغ���ة العربية, وقدمت كل من: 
األستاذة رجاء رضوان، واألستاذة شهد 
عوض الل���ه، ورقة عمل ح���ول توظيف 
األلع���اب في تعليم اللغ���ة اإلنجليزية, 
وعرض األستاذ سامح الجبور، واألستاذة 
مي أبو س���رية، ورقة عمل حول توظيف 

الهاتف الذكي في تعليم الرياضيات.

الجامعة اإلسالمية تعقد يوم التربية العملي األول 

جانب من يوم الرتبية العملي الأول الذي نظمته اجلامعة ال�ضالمية بغزة اأم�س 

االستقالل/ وكاالت:
التق����ى الوفد البرلماني الفلس����طيني ممثلي المؤسس����ات الرس����مية 
واألهلية في جنوب أفريقيا وهيئات المجتمع المدني الداعمة للشعب 

الفلسطيني.
وحض����ر اللقاء كل من منتدى التضامن مع فلس����طين، ناش����طون ألجل 
فلس����طين،و اتحاد العمال الجنوب افريقي، ومجلس القضاء االسالمي، 

وحملة التضامن مع فلسطين، ومؤسسة أوقاف العالمية.
واستعرض النائب محمود الزهار خالل اللقاء الظروف الصعبة التي يمر 
بها الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده في القدس والضفة 
وغزة ومخيمات اللجوء، مثمنًا دور هذه المؤسس����ات في دعم واس����ناد 

صمود الشعب الفلسطيني.
 وأشار الزهار إلى الوضع االنساني الكارثي الذي يعيشه أبناء قطاع غزة 

في مختلف المجاالت الصحية والتعليمية واالجتماعية.
من جانبه اس����تعرض النائب فرج الغول معاناة األس����رى في س����جون 
االحتالل وذويه����م خالل الزيارات، داعيًا إل����ى تعزيز صمودهم ورعاية 

ذويهم.
ونق����ل النائب أب����وراس معاناة الجرحى مؤكدًا على ض����رورة العمل على 

توفير شبكة أمان لهم.
من جهتهم عبر رؤس����اء المؤسس����ات عن دعمهم المتواصل للقضية 
الفلسطينية، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني وهتفوا 

بالحرية لفلسطين.
وأك����دوا على أهمية حمالت المقاطعة لالحت����الل الصهيوني وأثر ذلك 

الكبير في تعزيز الرواية الفلسطينية ودحض الرواية اإلسرائيلية.

وفد برلماني فلسطيني 
يلتقي ممثلي المجتمع 
المدني بجنوب افريقيا

دولة فل�ضطني
املجل�س الأعلى للق�ضاء

لدى حمكمة �ضلح �ضمال غزة
يف الق�ضية املدنية رقم  2018/734حقوق

مذكرة حضور
المدعيان / 1- فايز موس���ى إس���ماعيل أبو جراد   من سكان بيت 

حانون هوية رقم 975900937
 2- وسام محمد محمود أبو عوكل      من سكان بيت حانون هوية 

رقم 900835257
وكيلهما المحامي  / أيمن صبحي أبو جراد

عنوان���ه / بي���ت الهي���ا الش���ارع العام بجوار مس���جد الش���يخ س���ليم جوال 
0599954728

المدعى عليه / رأفت عطا محمد أبو جراد
س���كان عزبة بي���ت حانون حارة عبد الداي���م منزل / عطا أبو ج���راد )أبو رأفت( 

ومجهول محل اإلقامة
دعوى حقوق  رقم 2018/734 حقوق

التفاصي���ل :   بما أن المدعي قد أقام عليك دعوة اس���تنادًا إلى ما يدعيه في 
الئحة دع���واه لذلك يقتضى عليك أن تحضر إلى هذه المحكمة في جلس���ة 
األربعاء 2018/12/12 لل���رد على دعواه كما يقتضى عليك أن تودع قلم هذه 
المحكم���ة ردك التحريري خالل 15 يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة وأن 

ترسل الئحة جوابية إلى المدعي حسب عنوانه.
وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي أن يسير في دعواه.

  رئي�س قلم حمكمة �ضلح �ضمال غزة
ال�ضتاذ : رامي �ضلوحة  
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أعلن أنا المواطن/ سلمان طافش عبد الرحمن ابو عليا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802514018( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/نديم ناجي غازي مصران
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400821179( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/يحيى شيبوب احمد الشنباري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405227620( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/نوفل ابراهيم عبدالفتاح ابو جديان
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)925351942( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد جمال محمد كامل عابد
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)801741752( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/فاطمة رشاد احمد النجار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)930694591( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/هبة جمال علي ابو عودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906687884( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد حماد عبد الرحمن ابو حماد
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)403114838( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد اشرف سليم المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801940313( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

ويصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام اليوم 
العالمي لذوي االحتياجات الخاصة، وهو يوم 
عالمي خصص م���ن قبل األمم المتحدة منذ 
عام 1992 لدع���م ذوي االحتياجات الخاصة 
بهدف زيادة الوعي لدى العالم بحقوقهم، 
باإلضافة إلدخال أش���خاص لديهم اعاقات 
ف���ي الحياة السياس���ية و االقتصادية، وقد 
حمل هذا العام عنوان )تمكين ذوي اإلعاقة 

وضمان الشمول والمساواة(.
وتزاي���دت أع���داد ذوي اإلعاقة ه���ذا العام، 
خاصًة مع مس���يرات العودة وكسر الحصار 
التي انطلقت في أواخر مارس الماضي، حيث 
تس���تهدف قوات االحتالل "اإلس���رائيلي"، 
الش���رقية لقطاع  الحدود  المواطنين عل���ى 
غزة، خاصًة بالرصاص المتفجر الذي يحدث 

إصابات مباشرة، تؤدي إلى البتر.

فقدان للحياة 
ويقول أبو عبيد ل�"االستقالل":" بتاريخ 6/26 
ُأصبت بطلق ُمتفجر بقدمي أثناء ُمشاركتي 
بمسيرة العودة على الحدود، وصفها األطباء 
بالخطيرة، وبعد ُمعاناة اس���تمرت �27 يومًا 
ومناش���دات  األوروبي  المستش���فى  داخل 
كبيرة ت���م تحويلي لمصر، وهناك تم بترها 

لتبدأ ُمعاناتي". 
ويضيف:" الحياة أصبحت صعبة للغاية بعد 
البتر، طول عمرى بمش���ي وبعمل  في لحظة 
تحولت لشخص ُمعاق، األطباء أعطوني أمل 
بأن���ى أرجع أمش���ي من جدي���د بعد تركيب 
طرف صناعي، لكن بعد فترة ُصدمت بواقع 
التهميش الذي يعيشه ذوو اإلعاقة بقطاع 

غزة". 
ويتاب���ع:" الرعاي���ة الصحي���ة بغزة س���يئة 
للغاية م���ا في ع���الج وال أط���راف صناعية 
ُمناسبة لنا ُتخفف أالمنا وتعينا على الحياة 
النفس���ية  الرعاية  بش���كل طبيعي، كذلك 
والُمجتمعي���ة معدومة عندن���ا، كنت أعمل 

بالنجارة وبعد إصابتي تم طردي من العمل 
ألني أصبحت غير قادر على تركيب األبواب 

وغرف النوم الخشبية".
وناش���د وزارة الصح���ة بتوفي���ر األط���راف 
لجرح���ى  الُمناس���ب  والع���الج  الصناعي���ة 
مس���يرات العودة، مطالب���ا الحكومة بتوفير 
االحتياجات  لذوي  الُمناس���بة  العمل  فرص 
الخاصة ُتساعدهم في توفير لقمة العيش 

الكريمة ألبنائهم.  

تعمد وا�ضح 
وال تقل ُمعاناة الش���اب أي���وب عياش )25 
عامًا( م���ع االعاقة ع���ن س���ابقه، فهو االخر 
ُيعاني ويتقلب على جمر حرمانه من حقوقه 
اإلنس���انية ب�"العالج والعمل" ويتجرع علقم 
التهمي���ش، منذ بت���ر قدمة ج���راء اصابته 
برصاص ُمتفجر خالل ُمش���اركته بمسيرات 

العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ويقول عياش ل�"االس���تقالل":" اليوم العالم 
أجم���ع يحتفل ب���ذوي اإلعاق���ة وحصولهم 
على حقوقهم ومس���اواتهم باألخرين، لكن 
في غزة ه���ذا اليوم ُيذكر صاح���ب اإلعاقة 
بُمعانات���ه وواقعه الس���يء، ويزيده بؤس���ًا 
لكونه ُصنف في دائرة العاجزين، ولم يأخذ 

أيًا من تلك الحقوق". 
وأضاف:" عندما ش���اركت بمسيرات العودة 
ل���م أتوقع للحظة أن ُأص���اب وُأصنف ضمن 
قائم���ة ذوي اإلعاق���ة بغزة، لك���ن االحتالل 
اإلس���رائيلي كان يتعمد اصابتنا بالمفاصل 
وبش���كل ُمباش���ر لُيوصلنا للبتر  والش���لل، 

وبالتالي زيادة أعداد اإلعاقة".
وأوض���ح أن االحت���الل لم يكت���ف بجرائمه 
ض���د الُمتظاهرين بمس���يرات الع���ودة، بل 
الصناعية  ادخ���ال األدوية واألط���راف  منع 
الُمناس���بة ليزيد من الُمعان���اة التي تواجه 

ذوي االعاق���ة، كذلك يرفض الس���ماح لهم 
الس���فر بالخارج لتلقي الع���الج، واصفًا ذلك 
بأش���د أنواع الحرمان الذي يعيشها صاحب 

اإلعاقة بغزة. 
وبين أن األط����راف الصناعي����ة الُمتوفرة 
بالمراك����ز الصحية والمستش����فيات في 
القط����اع رديئة جدًا، وفي ح����ال تركيبها  
ُتس����بب التهابات ش����ديدة بالمفاصل و 
ُتصيب الش����خص بغض����روف بعد فترة 
زمني����ة قصي����رة، ُمطالب����ًا وزارة الصح����ة 
األطراف  بتوفي����ر  المعني����ة  والجه����ات 
ل����ذوي  الُمناس����بة  واالدوات  واألجه����زة 
اإلعاقة و الضغط على س����لطات االحتالل 

لسماح لهم بتلقي العالج بالخارج. 
وأك���د أن كل م���ا يحتاج���ه ذوو اإلعاقة هو 
الدعم المادي والمعن���وي من قبل المجتمع 
المحلى والمؤسس���ات المعنية بحقوق ذوي 

االحتياجات الخاصة، كي يتمكنوا من كسر 
اعاقتهم وعيش حياة كريمة كباقي األفراد 

بالمجتمع.

اأرقام واح�ضائيات 
فحس���ب آخ���ر تقري���ر ص���ادر ع���ن وزارة 
الصح���ة الفلس���طينية فقد بل���غ إجمالي 
الجرح���ى 24,516 جريح���ا، منهم 12879 
ف���ي المستش���فيات وش���كلت اإلصابات 
في األطراف الس���فلية ما نسبته 49.6% 
والرأس والرقبة %8.2.. هذا يعطي مؤشر 
واضح ب���أن االحت���الل يعمل نح���و ايقاع 
االصابات ف���ي أكبر عدد م���ن المواطنين 
بحيث يحمل���وا إعاقات دائم���ة .. في ظل 
اس���تخدامه الرصاص المتفج���ر من أجل 
زيادة معاناة المصابي���ن والتأثير عليهم 

أطول فترة.
كم���ا بلغت اإلعاقات التي تركتها اعتداءات 
االحتالل اإلس���رائيلي على مسيرات العودة 
94 حال���ة إعاقة منها 82 حال���ة بتر أطراف 
س���فلية، 10ح���االت بتر ف���ي أصاب���ع اليد 

وحالتان بتر في أطراف علوية.
يض���اف لإلعاق���ة عش���رات الح���االت التي 
تحتاج إلى تأهيل لفت���رة طويلة، وهو األمر 
ال���ذي دفع منظمة أطباء ب���ال حدود بالقول " 
بأن جرحى قط���اع غزة معرضون للخطر نظرًا 
الرتفاع عددهم وخط���ورة إصابتهم، حيث 
س���تؤدي هذه الجروح إلى إعاقات جسدية 

ترافق الكثيرين طيلة حياتهم".
إن ه���ذه األعداد الجديدة من أبناء ش���عبنا 
التي تضاف إلى ش���ريحة األش���خاص ذوي 
اإلعاقة الموجودة أصاًل والتي بلغ عدد سكان 
غزة حسب تعداد الجهاز المركزي لإلحصاء 
الفلس���طيني تعداد 2017 قرابة 127.962 
ش���خصًا م���ن ذوي اإلعاق���ة في قط���اع غزة 
منهم 72.425 شخص من الذكور و55.537 

شخصًا من اإلناث.

94 حالة في مسيرات العودة 

في يومهم العالمي.. »معاقو غزة« أوجاع صامتة وحقوق ضائعة 
غزة/ دعاء احلطاب:

ظ��ن اأن حيات��ه �ض��تعود طبيعي��ة بع��د اأي��اٍم م��ن 
ا�ض��ابته، حينم��ا طماأنه الأطب��اء باأنه ي�ض��تطيع 
ال�ض��ر عل��ى قدم��ه بع��د تركيب ط��رف �ض��ناعي، 
فاأخ��ذ يبن��ي اأحالم��ه مبتابع��ة تفا�ض��يل حياته 
اليومية وممار�ضة عمله املتوا�ضع يف احد املناجر، 

والذي يعينه على توفر اأب�ضط احتياجات اأ�ضرته 
ال�ض��غرة، لكن �ض��رعان ما حتطمت تل��ك الأحالم 
على �ض��خرة الواقع املاأ�ض��اوي لذوي الحتياجات 
اخلا�ضة يف قطاع غزة. ومل تتوقف معاناة املواطن 
ب�ض��ام اأبو عبيد)33عاما( عند ب��ر قدمه جراء 
ا�ض��ابته بطلق ُمتفجر خالل ُم�ض��اركته مب�ض��رات 

الع��ودة على احلدود ال�ض��رقية ملُحافظة رفح، فلم 
يح��ظ برعاي��ٍة �ض��حية ونف�ض��ية ُتخف��ف األم��ه 
املُتزاي��دة يف ظ��ل ع��دم توف��ر الع��الج والأطراف 
ال�ض��ناعية املُنا�ض��بة بغزة، اإ�ض��افة اإىل اأنه خ�ضر 
م�ض��در رزق��ه الوحيد، وب��ات عاطاًل ع��ن العمل ل 

يدر على اأبنائه اأي دخل. 
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ما إن انقضت السويعات األولى من جولة التصعيد األخيرة بين المقاومة الفلسطينية، 
والعدو الصهيوني، والتي تكبد خاللها الصهاينة ضربة مؤلمة حتى بدأت األوس���اط 
السياسية والعسكرية الصهيونية على السواء تبكي على أطالل قوة الردع المفقودة 
للجيش الذي »ال يقهر«، حسب الدعاية الصهيونية التي أقيم على أساسها المشروع 
الصهيوني، وترغ���ب بتجذيرها بوصفها قناعات ومعتق���دات لدى الداخل واإلقليم 
بتفوق الجندي اإلسرائيلي، ورصانة منظومته األمنية واالستخباراتية، وتطور قدرات 
ب���الده التكنولوجية التي تضمن له األمن ومواجهة حركات المقاومة الفلس���طينية، 

والدول المناوئة للهيمنة واالستعمار الصهيوني في المنطقة العربية.
كانت 48 س���اعة أو دون ذلك بقليل كفيلة بنزع فتيل المواجهة، وإعادة تثبيت التهدئة 
التي أثبتت الجوالت الس���ابقة هشاش���تها وس���قوطها عند أي محك، في ظل اس���تمرار 
االحتجاجات الس���لمية المطالبة بإنهاء الحصار، والتي دخلت أس���بوعها الرابع والثالثين، 
رغم استش���راء آلة البطش الصهيونية وارتقاء الشهداء، وتعرض الكثير من المشاركين 

إلعاقات كافة، ناهيك عن شح األدوية األساسية ووصول رصيدها إلى الصفر.
وضع���ت المواجه���ة الملتهب���ة أوزارها بس���رعة تف���وق تكهنات جمي���ع المحللين 
السياس���يين والعسكريين للش���أن الصهيوني، إال أن اآلثار والنتائج العميقة لهذه 
المواجهة بدأت تلوح عالمات فشلها فوق رؤوس قادة المنظومة األمنية والعسكرية، 
وأظهرت م���دى الهشاش���ة التركيبي���ة للكابين���ت الصهيوني، وبح���ث معظمهم 
عن المناصب السياس���ية أكثر م���ن بحثهم عن قارب نج���اة يخرجهم من ورطاتهم 
المتالحقة وهزائمهم المتتالية، وتهش���م منظومة الردع التي هي الضمان المبدئي 

لبقاء المشروع الصهيوني على قيد الحياة.

َغ أنفه في تراب غزة، وجرى  بات����ت القيادة العس����كرية واألمنية مقتنعة أن الجيش قد ُم����رِّ
س����حل كرامته في أزقتها ومخيماتها الس����امقة؛ ف�أعلن األنوك »ليبرمان« اس����تقالته من 
منصب����ه في اليوم التالي للمعركة؛ حفًظا لماء الوجه، ذاك الدب الروس����ي المنفلت العقال، 
الفاش����ل في جميع مواجهاته العس����كرية، المجيد للصراخ والجعجعات الجوفاء لتسويق 
نفس����ه لليمين المتطرف في الكيان. ومن َثّمة ألقى رئيس ال����وزراء الصهيوني »بنيامين 
نتنياهو« خطاَب ترهيب وتهويل للعب على حبل أمن إس����رائيل، وإحراج أعضاء االئتالف 
الحكومي بعدم مغادرة الكابين����ت واللحاق بوزير الحرب »ليبرمان« الذي يتطلع للعودة إلى 
الحكومة من بوابة رئاس����ة الوزراء؛ السيما بعد تهاوي ش����عبية »نتنياهو«، ومطالبة الكثير 
من األوس����اط الشعبية باس����تقالته؛ بسبب فش����له في معالجة معضلة غزة، وتوفير األمن 
لمغتصبات الغالف التي يبيت معظم ساكنيها في المالجئ أكثر من مبيتهم فوق األرض.

تستشعر دولة الكيان أنها تلقت إهانة كبيرة وجرًحا غائًرا من جراء الفشل واإلخفاق 
ف���ي المواجه���ة األخيرة مع ح���ركات المقاومة في غزة، وتعرض س���معة الترس���انة 
العس���كرية الصهيونية لصدمة ميداني���ة قبل أن تنتقل مش���اعر اليأس واإلحباط 
إل���ى القيادة السياس���ية في تل أبيب، وهذا يس���تدعي بالضرورة التفكير الس���ريع 
بعمل عس���كري، أو فتح جبهة جدي���دة يمكن من خاللها إع���ادة الثقة والدفء لقوة 
الردع الصهيونية التي تآكلت تآكاًل كبيًرا في حروب إس���رائيل األخيرة مع المقاومة 
الفلس���طينية وحزب الله، وبالتالي تحس���ين ش���عبية نتنياهو المتمس���ك بمنصب 
رئاس���ة الوزراء. َثّمة تكهنات كثيرة عن وجهة إسرائيل التالية وحربها القادمة التي 
أصبحت تلوح في األفق، في الوقت الذي يتعرض فيه »نتنياهو« النتقادات ش���عبية 
واس���عة ومظاهرات عارمة غصت ش���وارع تل أبيب. لكن يبدو من المستبعد أن يفكر 

صانع القرار الصهيوني في هذه المرة بتوجيه ضربة انتقامية لغزة، ال ألن إس���رائيل 
ال تس���تطيع ضربها بقوة نارية فتاكة يمكن أن تحدث ضغًط���ا على المقاومة، وإنما 
لقناعة الكثير من القادة األمنيين والسياس���يين أن أداء الجيش اإلسرائيلي ضعيٌف 
جًدا في الحروب غير النظامية التي تش���به إلى حد كبير حرب العصابات، وعدم قدرة 
المنظومة االس���تخبارية الصهيونية على تكوين بنك أهداف جدير باشتعال حرب 
رابعة يمكن أن تقوض القدرات العس���كرية لح���ركات المقاومة. كذلك وأن التجارب 
الس���ابقة أثبتت أن إس���رائيل ال تحتمل الحروب طويلة األمد؛ بسبب هشاشة العمق 
الجغراف���ي والديموغرافي للكيان، ووق���وع جميع البل���دات الصهيونية تحت مرمى 
صواريخ المقاومة. إزاء التطورات والمعطيات هذه، أعتقد أن إسرائيل تفكر هذه المرة 
بش���ن حرب خاطفة على إيران، أو اس���تهداف بعض المواقع المحددة لحزب الله في 
لبنان وس���وريا، وقد بدأت أمائر هذه النوايا تتضح في األيام القليلة الماضية بعودة 
اس���تهداف الطيران الحربي الصهيوني لمواقع الحرس الثوري اإليراني ومعسكراته 

في سوريا، بعد توقف دام زهاء شهرين ودخول موسكو على خط المواجهة.
م���ن المرجح أن صانع الق���رار الصهيوني يفكر في هذه المرحل���ة الصعبة بتوجيه ضربة 
عسكرية لمنشآت عسكرية ودفاعية واستراتيجية في إيران على غرار عملية »أوبرا« التي 
اس���تهدفت مفاعل تموز النووي في العراق ع���ام 1981، وأدت إلى تدميره بالكامل، وقد 
بررت إس���رائيل هجومها آنذاك برغبة نظام صدام حس���ين إنتاج أسلحة نووية ألغراض 
عسكرية. فمن المعقول أن تستثمر إسرائيل حالة التقارب الكبير بينها وبين الكثير من 
ال���دول العربية لتحقيق هذا الهدف، وتباش���ر بتوجيه ضربة جوية خاطفة إليران ال تزيد 
على بضعة أيام، وتضرب األفعى في عقر دارها بعد أن بدا واضًحا لدى األوس���اط األمنية 

والسياس���ية في إسرائيل وصول أس���لحة وصواريخ نوعية للمقاومة الفلسطينية، والتي 
أفصحت عن بعضها في المواجهة األخيرة؛ السيما الصواريخ التي أعلن الجهاد اإلسالمي 
دخوله���ا في المعركة األخيرة، وأظهرت قدرة تدميرية كبيرة دفعت القيادة السياس���ية 
في إسرائيل إلى الموافقة على تثبيت الهدنة منذ السويعات األولى. لربما تكون الجبهة 
الشمالية في دائرة االس���تهداف الصهيوني المحتمل، وإن كان الهجوم الجوي المباشر 
على إيران أكثر ترجيًحا في هذه الظروف التي تش���هد فيها إسرائيل الكثير من اإلرباك 
السياس���ي والتخبط األمني، وبحث حكومة االحتالل عن مخرج الستيعاب نزيف الصدمة 
األخيرة. ومع أن »نتنياهو« أكد في خطابه التهويلي أن إس���رائيل في أوج معركة معقدة 
لم تنتِه في الجبهة الجنوبية، إال أنه أظهر الكثير من الحذر في المواجهة األخيرة، وعدم 
الرغبة في إطالق العنان للجيش بتنفيذ اجتياح واسع لقطاع غزة، وإن كانت فرضية قيام 
إسرائيل باغتيال شخصية سياسية بارزة في المقاومة الفلسطينية ما زالت قائمة؛ األمر 
الذي سيقود إلى تفجير األوضاع من جديد، واشتعال جولة محدودة من المواجهة قصيرة 

األجل تنتهي بدخول الوسيط المصري على خط األزمة.
���ا كانت التكهنات، فال بد أن تكون المقاومة الفلس���طينية حاض���رة في الميدان،  أّيً
وجاهزة ألسوأ االحتماالت، ومستعدة ألي غدر محتمل يمكن أن يقدم عليه »نتنياهو« 
لترجيح حظوظه في االنتخابات اإلس���رائيلية المقبل���ة. ال نبغي من وراء ذلك الترويع 
والتهويل، وإنما ضرورة االس���تعداد ألكثر السيناريوهات قسوة، فلربما كان الهدف 
من المناورات اإلعالمية والسياسية التي يطلقها قادة الكيان هو التمويه على النوايا 
االنتقامي���ة للعدو من غزة، ودفع المقاومة إلى االس���ترخاء والركون، وبالتالي نجاحه ال 

قدر الله في اقتناص فريسته التي يرغب أن يبدأ بها حربه المقبلة.

وفد الجهاد اإلس���المي الذي غادر قطاع غزة صباح أمس متوجها إلى مصر, غادر للمش���اركة في أول اجتماع ألعضاء 
المكتب السياس���ي في الداخل والخارج بعد إجراء االنتخابات الداخلية واختيار األمين العام للحركة وأعضاء المكتب 
السياس���ي كما أوضح مسؤول المكتب اإلعالمي لحركة الجهاد داود ش���هاب، حيث تسعى حركة الجهاد اإلسالمي 
لتس���كين أوضاعها الداخلية وتوزيع المهام للوصول إلى حالة استقرار كاملة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر 
بها القضية الفلسطينية, ومواجهة كل األخطار والمؤامرات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية على يد االحتالل 
الصهيوني واإلدارة األمريكية, وقد أولت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين اهتماما خاصا بمسيرات العودة الكبرى 
وش���حذت كل طاقاتها البشرية والمادية واللوجستية لضمان اس���تمراريتها, والرهان عليها للوصول إلى األهداف 
المرجوة, وأولها رفع الحصار الصهيوني الجائر المفروض على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من اثني عشر 
عاما, وذلك من خالل تعزيز الش���راكة مع المجموع الوطني الفلس���طيني وتنس���يق العمل الميداني وفق األولويات 

والمصالح الوطنية. 
وفد الجهاد اإلس���المي الذي غادر قطاع غزة يحمل العديد من الملفات الهامة التي يجرى تداولها اآلن على الساحة 
الفلس���طينية إعالميا وسياسيا, ومنها التهديدات التي يطلقها االحتالل في كل وقت وحين بأنه يستعد لمعركة 
دامية في غزة, وانه قادم على حرب جديدة على القطاع, وان إسرائيل التي فشلت في عدوانها األخير على غزة تريد 
ان تس���ترد هيبتها المفقودة, وتس���تعيد ثقة الجمهور اإلس���رائيلي, وان هذا يتطلب استعدادا فلسطينيا خاصا 
لمواجهة كل االحتماالت, وتنس���يق المواقف السياس���ية وفي الميدان إلفش���ال أي مخططات صهيونية  ومحاولة 
احباطها, فاالحتالل ال يؤمن جانبه ويجب ان نكون مس���تعدين تماما لكل االحتماالت ومهيئين لمواجهة أي عدوان 
قد يقدم عليه, بعد ان أيقن ان أي عدوان جديد على غزة يتطلب قوة كبيرة وعنفًا زائدًا ضد المقاومة الفلس���طينية 
التي استطاعت ان تكبد االحتالل خسائر كبيرة, وان قدرات المقاومة الفلسطينية العسكرية تزداد يوما بعد يوم وأي 

عدوان محتمل على غزة سيؤدي إلى خسائر محتومة لدى إسرائيل. 
هذه القناعات التي وصل إليها االحتالل تتطلب اس���تعدادات خاصة من كل الفصائل الفلسطينية, وتنسيقًا في 
المواقف, ودراس���ة واعية وجادة لكل الس���يناريوهات المحتملة, وتتطلب تفرغا تاما واس���تقرارا داخليا وعمال دؤوبا 
يش���ارك فيه المجموع الفلسطيني, فاالحتالل ال يكاد يتوقف عن نس���ج المؤامرات والتنسيق مع اإلدارة األمريكية 
وبعض الدول األوربية لتجريم المقاومة ووصمها باإلرهاب, وهو يضغط من خالل اإلدارة األمريكية على األمم المتحدة 
إلدانة أي نش���اط عسكري لفصائل المقاومة الفلس���طينية وتحديدا حماس والجهاد اإلسالمي, وسيجري تصويت 
الخميس القادم على مش���روع قرار كهذا, ومثل هذا الجهد اإلس���رائيلي األمريكي يتطلب تحركا فلسطينيا جماعيا 
لمواجهته وإفش���اله, لذلك هناك وفود أخرى بخالف وفد الجهاد اإلسالمي تزور العواصم العربية واإلسالمية سواء 
وفد حماس أو الجبهة الشعبية وغيرهما, والغرض من جوالت هذه الوفود الوطنية حمل أمانة القضية الفلسطينية 
وكش���ف زيف هذا االحتالل والتفافه على حقوق شعبنا التي اقرها المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية, ومحاوالته 

المستمرة للتمرد على المؤسسات الدولية. 
وفد الجهاد اإلسالمي خرج وهو يحمل هموم القضية الفلسطينية, ومعاناة الشعب الفلسطيني في ظل الحصار 
والقتل واالس���تيطان والتهجير والقوانين العنصرية, خرج ليخاطب العالم العربي واإلسالمي وأحرار العالم عن 
مركزية القضية الفلس���طينية وأهمية دعم ش���عبنا الصامد المرابط والتالحم مع قضاياه والتفاعل مع حراكه, 
يجب ان تقدم كل إش���كال الدعم للفلس���طينيين لكي يصمدوا أمام مؤامرة التهجي���ر والتهويد في القدس, 
ويصمدوا أمام القوانين العنصرية في ال48, ويصمدوا أمام االس���تيطان واالعتقاالت في الضفة, ويصمدوا في 
مس���يرات العودة الكبرى والمعارك ضد االحتالل في غزة, إنها مس���ؤولية الجميع لدعم صمود شعبنا, ونتمنى 
ان يدرك العرب والمس���لمون وأحرار العالم مسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية, وواجب دعمها على كافة 
المستويات, فإن هذا الوعي ان حدث فهو الضامن األكبر الستمرار الدعم للفلسطينيين, واستمرار عزل إسرائيل 
في المنطقة ونبذها أمام العالم, وهو ان تحقق فس���يضعف كثيرا من قدرات إس���رائيل على كافة المستويات 

حتى لو تبنتها أمريكا.    

مهام موكلة للوفد

معاذ الحاج أحمدحرب »إسرائيل« القادمة.. من أي الساحات تبدأ؟

رأي
أصيبت إس���رائيل بالصدمة والهلع جراء تس���جيل المقاومة 
الفلسطينية في غزة أهدافًا عدة في مرمى العدو اإلسرائيلي 
وفي وقت مبكر من معركة غزة لتحسم بذلك نتيجة العملية 
العس���كرية لمصلح���ة المقاوم���ة مقابل فش���ل ذريع أصاب 
إس���رائيل منعه���ا من تحقي���ق أي من أهدافه���ا في مرمى 
المقاوم���ة وهذا الفش���ل تمثل بزلزال أصاب إس���رائيل على 
الصعيدين العسكري والسياس���ي. على الصعيد العسكري 
منيت قوات النخبة اإلس���رائيلية المهاجمة بخس���ائر بشرية 
فادح���ة لم تكن تتوقعها، وهذا إن دل على ش���يء فهو يدل 
على انتهاء زمن التفوق العسكري اإلسرائيلي نتيجة تفكك 
وتراجع التراب���ط بين الجهوزية والثقة والعقيدة في الجيش 
اإلس���رائيلي. أم���ا على الصعيد السياس���ي وه���و األهم فإن 
الحكومة اإلسرائيلية أصيبت باهتراء داخلي كاد يتحول إلى 
تفكك وتحلل من بعض التحالفات أس���فر عن استقالة وزير 

الحرب أفيغدور ليبيرمان.
كثيرون اعتقدوا أن اس���تقالة ليبرمان جاءت نتيجة طبيعية 
لفش���ل القوات اإلس���رائيلية بالعملية العس���كرية، بيد أن 
الصحيح أن اس���تقالة ليبرمان جاءت نتيجة اختالف حاد بين 
ليبرمان الذي صمم على مواصلة الهجوم اإلسرائيلي على غزة 
وبين نتنياهو ال���ذي طالب من باريس بضرورة وقف الهجوم 
والع���ودة إلى التفاهمات المعمول بها، بي���د أن نتنياهو آثر 
قطع زيارته الباريس���ية وقفل عائدًا بس���رعة إل���ى تل أبيب، 
وحقيقة األمر أن هذه العودة السريعة لم تكن بسبب اندالع 
االش���تباكات في غزه بقدر ما كانت بسبب السعي إلى وقف 
العملية العسكرية اإلسرائيلية وأيضًا بهدف لملمة ما يمكن 
لملمت���ه نتيجة ظهور بوادر جدية تش���ير إل���ى قرب تفكك 
الجبهة الداخلية إلس���رائيل وتحل���ل التحالفات واالئتالفات 
الحكومية والجنوح نحو مسلس���ل من االستقاالت المتتابعة 

من الحكومة اإلسرائيلية األمر الذي كاد حصوله.
مصدر روس���ي موثوق يق���ول إن نتنياهو لم يك���ن في وارد 
إعطاء الض���وء األخضر ألي عملية عس���كرية ض���د المقاومة 
الفلسطينية في غزة وإن نتنياهو فوجئ باندالع االشتباكات 
العنيفة عل���ى الجبهة الجنوبية مع غزة ويضيف المس���ؤول 
الروس���ي الموثوق: إن ق���رار تنفيذ العملية العس���كرية ضد 
غزة اتخذ من أجنحة عس���كرية سياس���ية إسرائيلية تسمى 
الصقور وهي أجنحة أعلنت في أكثر من مناس���بة داخلية عن 
معارضتها لسياس���ات نتنياهو الخارجية التي وصفت بأنها 
سياسات ال تخدم إس���رائيل بقدر ما تخدم شخص نتنياهو 
لتعزي���ز جموحه اله���ادف للبقاء في س���دة الحكم، وينهي 
المس���ؤول الروس���ي الموثوق كالمه واصفًا ما حصل في غزة 

وإسرائيل بمحاولة انقالب ناعم على نتنياهو وعلى سياسات 
حزب الليكود الذي جعل من إس���رائيل مجرد خادم وضع كل 

طاقاته لخدمة أنظمة النفط الخليجي.
نس���تطيع القول: إن نتنياهو نجح ف���ي تقليم أظفار الصقور 
وفي إبعاد الكأس المرة المتمثلة بمنع تفكك كامل للحكومة 
اإلس���رائيلية أو الذهاب نحو إجراء انتخابات مبكرة التي فيما 
لو حصلت لكان ش���أنها محاس���بة نتنياهو وإحراجه تمهيدًا 
إلخراجه من المش���هد السياسي، بيد أن نجاح نتنياهو يبقى 
نجاحًا آياًل للس���قوط وبحاجة إلى شد عضد الجبهة الداخلية 
أواًل وأيض���ًا بحاجة لتس���جيل انتصار خارجي من ش���أنه أن 
ُينس���ي اإلس���رائيليين م���رارة الهزيمة الت���ي أصيبت بها 

إسرائيل في غزة.
لي���ل الخميس الماضي أضيئت س���ماء العاصمة الس���ورية 
دمشق جراء تصدي الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري 
لصواريخ العدو اإلس���رائيلي التي أطلقها على بعض مناطق 
العاصمة الس���ورية وضواحيها مدعي���ًا أن الصواريخ وجهت 
نحو أهداف عسكرية س���ورية ونحو قواعد عسكرية إيرانية 
فكان���ت النتيجة نجاح الدفاعات الس���ورية بإس���قاط معظم 
الصواريخ اإلس���رائيلية المعادية وح���رف المتبقي منها عن 
مسارها وأهدافها وبذلك تكون قوات الدفاع الجوي السوري 
قد س���جلت انتصارًا بائنًا على العدو اإلسرائيلي ومنعته من 
تحقي���ق أي من أهداف االعتداء اإلس���رائيلي على س���ورية. 
فاالعتداء اإلس���رائيلي كان واس���عًا وشرس���ًا بالنظر إلى عدد 
الصوراي���خ المعادي���ة وإل���ى المنطقة الجغرافية الواس���عة 
المس���تهدفة إضافة إل���ى مدة العدوان الكبير على س���ورية 

العروبة، حيث استمر ألكثر من 90 دقيقة.
إن االعتداء اإلسرائيلي العنيف على سورية كان يهدف إلى:

-1 التغطية على الفش���ل اإلس���رائيلي المتواصل وخصوصًا 
بعد هزيمة إسرائيل الموصوفة في غزة.

-2 امتحان فعالية وس���ائط الدفاع الس���وري ف���ي المنطقة 
الجنوبية من س���ورية وخصوصًا بعد نص���ب منظومة الدفاع 

الروسية الجديدة.
-3 صرف األنظار ع���ن ارتدادات الهزيمة اإلس���رائيلية على 
جبهة غزة ومحاولة اس���تعادة صورة إس���رائيل التي ال تقبل 
الهزيم���ة وإعادة ضبط الجبهة الداخلية بما يضمن تأخير أي 
مطلب إلجراء انتخابات مبكرة ريثما تس���نح الفرصة لنتنياهو 
في التقاط أنفاس���ه والهروب نحو زي���ادة الدعاية اإلعالنية 

بنجاح نتنياهو في تطبيع العالقات مع عرب الخليج.
إنه االنتصار الس���وري، فالدفاعات الجوية الس���ورية نجحت 
في إس���قاط معظ���م الصواري���خ المعادية كما اس���تطاعت 

حرف مس���ار الباقي منها بحرفية تام���ة وحالت دون تحقيق 
أي من أهداف العدوان اإلس���رائيلي وبذلك تكون سورية قد 
اس���تطاعت إسقاط إسرائيل في فخ الفشل السحيق مسجلة 
بذلك انتصارًا سوريًا جديدًا األمر الذي سيسهم في تعميق 
الفجوة بين مكونات حكومة العدو وزيادة في انقسام الجبهة 
الداخلية للعدو اإلسرائيلي وانكشاف العدو داخليًا وتعميق 

خيبته.
إن إس���رائيل وإن اس���تمرت باعتداءاتها فإنه���ا بذلك تتبع 
أسلوب الهرب من الهزيمة للوقوع في فخ الهزيمة األكبر وإن 
أي اعتداء إس���رائيلي لن يكتب له النجاح أو تحقيق أهدافه 
وسيس���هم بإغراق العدو اإلس���رائيلي في بح���ر من الهزائم 
والفشل الذريع جراء تعاظم الجهوزية السورية لمواجهة أي 
اعتداء وزيادة التصميم الس���وري على منع العدو اإلسرائيلي 

من تحقيق أي من أهدافه في سورية.
إن إس���رائيل نتنياهو وإن تجاوزت محنة فش���ل معركة على 
الجبهة الجنوبية مع غزة بيد أن إس���رائيل نتنياهو س���تبقى 
تعان���ي محنًا مس���تعصية في جبه���ات أخرى أكب���ر وأقوى 
كالجبه���ة الممتدة من الج���والن حتى منطق���ة الناقورة في 
جن���وب لبنان إضافة إل���ى تعاظم وتكاتف مح���ور المقاومة 
الممتد من إي���ران مرورًا بالعراق وس���ورية ولبنان إضافة إلى 
اليمن. إن إسرائيل نتنياهو في ورطة ونتنياهو نفسه مضطر 
إليجاد المخارج التي تنق���ذه من ورطته، فهل تكون المخارج 
اإلس���رائيلية تتمث���ل بالهروب نح���و زيادة وتي���رة التطبيع 
والتنس���يق مع عرب النفط الخليجي أم في تمهيد األرضية 
والظروف المناس���بة للولوج في مش���روع سياس���ي جديد مع 

الفلسطينيين يحظى بدعم دولي.
يب���دو أن نتنياه���و يحظى بحماي���ة دولية تمام���ا كما هو 
الحال مع محمد بن س���لمان ومن هنا نستطيع فهم وإدراك 
حقيقة ربط أمن إس���رائيل بأمن السعودية ودفاع نتنياهو 
المستميت عن محمد بن سلمان وفهم إعالن دونالد ترامب 
بأن���ه لوال الس���عودية لكانت إس���رائيل واجهت صعوبات 
ته���دد وجودها. األمور صارت أكثر وضوحًا، فإس���رائيل لم 
تعد تمتلك ترف الخيارات فإما االنخراط بعملية سياس���ية 
تس���تطيع من خاللها تقدي���م بعض التن���ازالت لمصلحة 
الفلس���طينيين بغطاء دول���ي، وإما المخاط���رة بالبحث عن 
انتصار عس���كري مع اليقين المس���بق بانعدام أي إمكانية 
إسرائيلية لتحقيقه. بين إس���رائيل نتنياهو وبين محاولة 
انقالب صقور إس���رائيل على نتنياهو تبقى جروح وندوب 
الكي���ان الصهيوني نازفة وأيًا تكن الخيارات اإلس���رائيلية 

فإنها البد أن تكون خيارات خاسرة.

بين نتنياهو والصقور خيارات خاسرة
رفعت البدوي
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ما إن انقضت السويعات األولى من جولة التصعيد األخيرة بين المقاومة الفلسطينية، 
والعدو الصهيوني، والتي تكبد خاللها الصهاينة ضربة مؤلمة حتى بدأت األوس���اط 
السياسية والعسكرية الصهيونية على السواء تبكي على أطالل قوة الردع المفقودة 
للجيش الذي »ال يقهر«، حسب الدعاية الصهيونية التي أقيم على أساسها المشروع 
الصهيوني، وترغ���ب بتجذيرها بوصفها قناعات ومعتق���دات لدى الداخل واإلقليم 
بتفوق الجندي اإلسرائيلي، ورصانة منظومته األمنية واالستخباراتية، وتطور قدرات 
ب���الده التكنولوجية التي تضمن له األمن ومواجهة حركات المقاومة الفلس���طينية، 

والدول المناوئة للهيمنة واالستعمار الصهيوني في المنطقة العربية.
كانت 48 س���اعة أو دون ذلك بقليل كفيلة بنزع فتيل المواجهة، وإعادة تثبيت التهدئة 
التي أثبتت الجوالت الس���ابقة هشاش���تها وس���قوطها عند أي محك، في ظل اس���تمرار 
االحتجاجات الس���لمية المطالبة بإنهاء الحصار، والتي دخلت أس���بوعها الرابع والثالثين، 
رغم استش���راء آلة البطش الصهيونية وارتقاء الشهداء، وتعرض الكثير من المشاركين 

إلعاقات كافة، ناهيك عن شح األدوية األساسية ووصول رصيدها إلى الصفر.
وضع���ت المواجه���ة الملتهب���ة أوزارها بس���رعة تف���وق تكهنات جمي���ع المحللين 
السياس���يين والعسكريين للش���أن الصهيوني، إال أن اآلثار والنتائج العميقة لهذه 
المواجهة بدأت تلوح عالمات فشلها فوق رؤوس قادة المنظومة األمنية والعسكرية، 
وأظهرت م���دى الهشاش���ة التركيبي���ة للكابين���ت الصهيوني، وبح���ث معظمهم 
عن المناصب السياس���ية أكثر م���ن بحثهم عن قارب نج���اة يخرجهم من ورطاتهم 
المتالحقة وهزائمهم المتتالية، وتهش���م منظومة الردع التي هي الضمان المبدئي 

لبقاء المشروع الصهيوني على قيد الحياة.

َغ أنفه في تراب غزة، وجرى  بات����ت القيادة العس����كرية واألمنية مقتنعة أن الجيش قد ُم����رِّ
س����حل كرامته في أزقتها ومخيماتها الس����امقة؛ ف�أعلن األنوك »ليبرمان« اس����تقالته من 
منصب����ه في اليوم التالي للمعركة؛ حفًظا لماء الوجه، ذاك الدب الروس����ي المنفلت العقال، 
الفاش����ل في جميع مواجهاته العس����كرية، المجيد للصراخ والجعجعات الجوفاء لتسويق 
نفس����ه لليمين المتطرف في الكيان. ومن َثّمة ألقى رئيس ال����وزراء الصهيوني »بنيامين 
نتنياهو« خطاَب ترهيب وتهويل للعب على حبل أمن إس����رائيل، وإحراج أعضاء االئتالف 
الحكومي بعدم مغادرة الكابين����ت واللحاق بوزير الحرب »ليبرمان« الذي يتطلع للعودة إلى 
الحكومة من بوابة رئاس����ة الوزراء؛ السيما بعد تهاوي ش����عبية »نتنياهو«، ومطالبة الكثير 
من األوس����اط الشعبية باس����تقالته؛ بسبب فش����له في معالجة معضلة غزة، وتوفير األمن 
لمغتصبات الغالف التي يبيت معظم ساكنيها في المالجئ أكثر من مبيتهم فوق األرض.

تستشعر دولة الكيان أنها تلقت إهانة كبيرة وجرًحا غائًرا من جراء الفشل واإلخفاق 
ف���ي المواجه���ة األخيرة مع ح���ركات المقاومة في غزة، وتعرض س���معة الترس���انة 
العس���كرية الصهيونية لصدمة ميداني���ة قبل أن تنتقل مش���اعر اليأس واإلحباط 
إل���ى القيادة السياس���ية في تل أبيب، وهذا يس���تدعي بالضرورة التفكير الس���ريع 
بعمل عس���كري، أو فتح جبهة جدي���دة يمكن من خاللها إع���ادة الثقة والدفء لقوة 
الردع الصهيونية التي تآكلت تآكاًل كبيًرا في حروب إس���رائيل األخيرة مع المقاومة 
الفلس���طينية وحزب الله، وبالتالي تحس���ين ش���عبية نتنياهو المتمس���ك بمنصب 
رئاس���ة الوزراء. َثّمة تكهنات كثيرة عن وجهة إسرائيل التالية وحربها القادمة التي 
أصبحت تلوح في األفق، في الوقت الذي يتعرض فيه »نتنياهو« النتقادات ش���عبية 
واس���عة ومظاهرات عارمة غصت ش���وارع تل أبيب. لكن يبدو من المستبعد أن يفكر 

صانع القرار الصهيوني في هذه المرة بتوجيه ضربة انتقامية لغزة، ال ألن إس���رائيل 
ال تس���تطيع ضربها بقوة نارية فتاكة يمكن أن تحدث ضغًط���ا على المقاومة، وإنما 
لقناعة الكثير من القادة األمنيين والسياس���يين أن أداء الجيش اإلسرائيلي ضعيٌف 
جًدا في الحروب غير النظامية التي تش���به إلى حد كبير حرب العصابات، وعدم قدرة 
المنظومة االس���تخبارية الصهيونية على تكوين بنك أهداف جدير باشتعال حرب 
رابعة يمكن أن تقوض القدرات العس���كرية لح���ركات المقاومة. كذلك وأن التجارب 
الس���ابقة أثبتت أن إس���رائيل ال تحتمل الحروب طويلة األمد؛ بسبب هشاشة العمق 
الجغراف���ي والديموغرافي للكيان، ووق���وع جميع البل���دات الصهيونية تحت مرمى 
صواريخ المقاومة. إزاء التطورات والمعطيات هذه، أعتقد أن إسرائيل تفكر هذه المرة 
بش���ن حرب خاطفة على إيران، أو اس���تهداف بعض المواقع المحددة لحزب الله في 
لبنان وس���وريا، وقد بدأت أمائر هذه النوايا تتضح في األيام القليلة الماضية بعودة 
اس���تهداف الطيران الحربي الصهيوني لمواقع الحرس الثوري اإليراني ومعسكراته 

في سوريا، بعد توقف دام زهاء شهرين ودخول موسكو على خط المواجهة.
م���ن المرجح أن صانع الق���رار الصهيوني يفكر في هذه المرحل���ة الصعبة بتوجيه ضربة 
عسكرية لمنشآت عسكرية ودفاعية واستراتيجية في إيران على غرار عملية »أوبرا« التي 
اس���تهدفت مفاعل تموز النووي في العراق ع���ام 1981، وأدت إلى تدميره بالكامل، وقد 
بررت إس���رائيل هجومها آنذاك برغبة نظام صدام حس���ين إنتاج أسلحة نووية ألغراض 
عسكرية. فمن المعقول أن تستثمر إسرائيل حالة التقارب الكبير بينها وبين الكثير من 
ال���دول العربية لتحقيق هذا الهدف، وتباش���ر بتوجيه ضربة جوية خاطفة إليران ال تزيد 
على بضعة أيام، وتضرب األفعى في عقر دارها بعد أن بدا واضًحا لدى األوس���اط األمنية 

والسياس���ية في إسرائيل وصول أس���لحة وصواريخ نوعية للمقاومة الفلسطينية، والتي 
أفصحت عن بعضها في المواجهة األخيرة؛ السيما الصواريخ التي أعلن الجهاد اإلسالمي 
دخوله���ا في المعركة األخيرة، وأظهرت قدرة تدميرية كبيرة دفعت القيادة السياس���ية 
في إسرائيل إلى الموافقة على تثبيت الهدنة منذ السويعات األولى. لربما تكون الجبهة 
الشمالية في دائرة االس���تهداف الصهيوني المحتمل، وإن كان الهجوم الجوي المباشر 
على إيران أكثر ترجيًحا في هذه الظروف التي تش���هد فيها إسرائيل الكثير من اإلرباك 
السياس���ي والتخبط األمني، وبحث حكومة االحتالل عن مخرج الستيعاب نزيف الصدمة 
األخيرة. ومع أن »نتنياهو« أكد في خطابه التهويلي أن إس���رائيل في أوج معركة معقدة 
لم تنتِه في الجبهة الجنوبية، إال أنه أظهر الكثير من الحذر في المواجهة األخيرة، وعدم 
الرغبة في إطالق العنان للجيش بتنفيذ اجتياح واسع لقطاع غزة، وإن كانت فرضية قيام 
إسرائيل باغتيال شخصية سياسية بارزة في المقاومة الفلسطينية ما زالت قائمة؛ األمر 
الذي سيقود إلى تفجير األوضاع من جديد، واشتعال جولة محدودة من المواجهة قصيرة 

األجل تنتهي بدخول الوسيط المصري على خط األزمة.
���ا كانت التكهنات، فال بد أن تكون المقاومة الفلس���طينية حاض���رة في الميدان،  أّيً
وجاهزة ألسوأ االحتماالت، ومستعدة ألي غدر محتمل يمكن أن يقدم عليه »نتنياهو« 
لترجيح حظوظه في االنتخابات اإلس���رائيلية المقبل���ة. ال نبغي من وراء ذلك الترويع 
والتهويل، وإنما ضرورة االس���تعداد ألكثر السيناريوهات قسوة، فلربما كان الهدف 
من المناورات اإلعالمية والسياسية التي يطلقها قادة الكيان هو التمويه على النوايا 
االنتقامي���ة للعدو من غزة، ودفع المقاومة إلى االس���ترخاء والركون، وبالتالي نجاحه ال 

قدر الله في اقتناص فريسته التي يرغب أن يبدأ بها حربه المقبلة.

وفد الجهاد اإلس���المي الذي غادر قطاع غزة صباح أمس متوجها إلى مصر, غادر للمش���اركة في أول اجتماع ألعضاء 
المكتب السياس���ي في الداخل والخارج بعد إجراء االنتخابات الداخلية واختيار األمين العام للحركة وأعضاء المكتب 
السياس���ي كما أوضح مسؤول المكتب اإلعالمي لحركة الجهاد داود ش���هاب، حيث تسعى حركة الجهاد اإلسالمي 
لتس���كين أوضاعها الداخلية وتوزيع المهام للوصول إلى حالة استقرار كاملة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر 
بها القضية الفلسطينية, ومواجهة كل األخطار والمؤامرات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية على يد االحتالل 
الصهيوني واإلدارة األمريكية, وقد أولت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين اهتماما خاصا بمسيرات العودة الكبرى 
وش���حذت كل طاقاتها البشرية والمادية واللوجستية لضمان اس���تمراريتها, والرهان عليها للوصول إلى األهداف 
المرجوة, وأولها رفع الحصار الصهيوني الجائر المفروض على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من اثني عشر 
عاما, وذلك من خالل تعزيز الش���راكة مع المجموع الوطني الفلس���طيني وتنس���يق العمل الميداني وفق األولويات 

والمصالح الوطنية. 
وفد الجهاد اإلس���المي الذي غادر قطاع غزة يحمل العديد من الملفات الهامة التي يجرى تداولها اآلن على الساحة 
الفلس���طينية إعالميا وسياسيا, ومنها التهديدات التي يطلقها االحتالل في كل وقت وحين بأنه يستعد لمعركة 
دامية في غزة, وانه قادم على حرب جديدة على القطاع, وان إسرائيل التي فشلت في عدوانها األخير على غزة تريد 
ان تس���ترد هيبتها المفقودة, وتس���تعيد ثقة الجمهور اإلس���رائيلي, وان هذا يتطلب استعدادا فلسطينيا خاصا 
لمواجهة كل االحتماالت, وتنس���يق المواقف السياس���ية وفي الميدان إلفش���ال أي مخططات صهيونية  ومحاولة 
احباطها, فاالحتالل ال يؤمن جانبه ويجب ان نكون مس���تعدين تماما لكل االحتماالت ومهيئين لمواجهة أي عدوان 
قد يقدم عليه, بعد ان أيقن ان أي عدوان جديد على غزة يتطلب قوة كبيرة وعنفًا زائدًا ضد المقاومة الفلس���طينية 
التي استطاعت ان تكبد االحتالل خسائر كبيرة, وان قدرات المقاومة الفلسطينية العسكرية تزداد يوما بعد يوم وأي 

عدوان محتمل على غزة سيؤدي إلى خسائر محتومة لدى إسرائيل. 
هذه القناعات التي وصل إليها االحتالل تتطلب اس���تعدادات خاصة من كل الفصائل الفلسطينية, وتنسيقًا في 
المواقف, ودراس���ة واعية وجادة لكل الس���يناريوهات المحتملة, وتتطلب تفرغا تاما واس���تقرارا داخليا وعمال دؤوبا 
يش���ارك فيه المجموع الفلسطيني, فاالحتالل ال يكاد يتوقف عن نس���ج المؤامرات والتنسيق مع اإلدارة األمريكية 
وبعض الدول األوربية لتجريم المقاومة ووصمها باإلرهاب, وهو يضغط من خالل اإلدارة األمريكية على األمم المتحدة 
إلدانة أي نش���اط عسكري لفصائل المقاومة الفلس���طينية وتحديدا حماس والجهاد اإلسالمي, وسيجري تصويت 
الخميس القادم على مش���روع قرار كهذا, ومثل هذا الجهد اإلس���رائيلي األمريكي يتطلب تحركا فلسطينيا جماعيا 
لمواجهته وإفش���اله, لذلك هناك وفود أخرى بخالف وفد الجهاد اإلسالمي تزور العواصم العربية واإلسالمية سواء 
وفد حماس أو الجبهة الشعبية وغيرهما, والغرض من جوالت هذه الوفود الوطنية حمل أمانة القضية الفلسطينية 
وكش���ف زيف هذا االحتالل والتفافه على حقوق شعبنا التي اقرها المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية, ومحاوالته 

المستمرة للتمرد على المؤسسات الدولية. 
وفد الجهاد اإلسالمي خرج وهو يحمل هموم القضية الفلسطينية, ومعاناة الشعب الفلسطيني في ظل الحصار 
والقتل واالس���تيطان والتهجير والقوانين العنصرية, خرج ليخاطب العالم العربي واإلسالمي وأحرار العالم عن 
مركزية القضية الفلس���طينية وأهمية دعم ش���عبنا الصامد المرابط والتالحم مع قضاياه والتفاعل مع حراكه, 
يجب ان تقدم كل إش���كال الدعم للفلس���طينيين لكي يصمدوا أمام مؤامرة التهجي���ر والتهويد في القدس, 
ويصمدوا أمام القوانين العنصرية في ال48, ويصمدوا أمام االس���تيطان واالعتقاالت في الضفة, ويصمدوا في 
مس���يرات العودة الكبرى والمعارك ضد االحتالل في غزة, إنها مس���ؤولية الجميع لدعم صمود شعبنا, ونتمنى 
ان يدرك العرب والمس���لمون وأحرار العالم مسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية, وواجب دعمها على كافة 
المستويات, فإن هذا الوعي ان حدث فهو الضامن األكبر الستمرار الدعم للفلسطينيين, واستمرار عزل إسرائيل 
في المنطقة ونبذها أمام العالم, وهو ان تحقق فس���يضعف كثيرا من قدرات إس���رائيل على كافة المستويات 

حتى لو تبنتها أمريكا.    

مهام موكلة للوفد

معاذ الحاج أحمدحرب »إسرائيل« القادمة.. من أي الساحات تبدأ؟

رأي
أصيبت إس���رائيل بالصدمة والهلع جراء تس���جيل المقاومة 
الفلسطينية في غزة أهدافًا عدة في مرمى العدو اإلسرائيلي 
وفي وقت مبكر من معركة غزة لتحسم بذلك نتيجة العملية 
العس���كرية لمصلح���ة المقاوم���ة مقابل فش���ل ذريع أصاب 
إس���رائيل منعه���ا من تحقي���ق أي من أهدافه���ا في مرمى 
المقاوم���ة وهذا الفش���ل تمثل بزلزال أصاب إس���رائيل على 
الصعيدين العسكري والسياس���ي. على الصعيد العسكري 
منيت قوات النخبة اإلس���رائيلية المهاجمة بخس���ائر بشرية 
فادح���ة لم تكن تتوقعها، وهذا إن دل على ش���يء فهو يدل 
على انتهاء زمن التفوق العسكري اإلسرائيلي نتيجة تفكك 
وتراجع التراب���ط بين الجهوزية والثقة والعقيدة في الجيش 
اإلس���رائيلي. أم���ا على الصعيد السياس���ي وه���و األهم فإن 
الحكومة اإلسرائيلية أصيبت باهتراء داخلي كاد يتحول إلى 
تفكك وتحلل من بعض التحالفات أس���فر عن استقالة وزير 

الحرب أفيغدور ليبيرمان.
كثيرون اعتقدوا أن اس���تقالة ليبرمان جاءت نتيجة طبيعية 
لفش���ل القوات اإلس���رائيلية بالعملية العس���كرية، بيد أن 
الصحيح أن اس���تقالة ليبرمان جاءت نتيجة اختالف حاد بين 
ليبرمان الذي صمم على مواصلة الهجوم اإلسرائيلي على غزة 
وبين نتنياهو ال���ذي طالب من باريس بضرورة وقف الهجوم 
والع���ودة إلى التفاهمات المعمول بها، بي���د أن نتنياهو آثر 
قطع زيارته الباريس���ية وقفل عائدًا بس���رعة إل���ى تل أبيب، 
وحقيقة األمر أن هذه العودة السريعة لم تكن بسبب اندالع 
االش���تباكات في غزه بقدر ما كانت بسبب السعي إلى وقف 
العملية العسكرية اإلسرائيلية وأيضًا بهدف لملمة ما يمكن 
لملمت���ه نتيجة ظهور بوادر جدية تش���ير إل���ى قرب تفكك 
الجبهة الداخلية إلس���رائيل وتحل���ل التحالفات واالئتالفات 
الحكومية والجنوح نحو مسلس���ل من االستقاالت المتتابعة 

من الحكومة اإلسرائيلية األمر الذي كاد حصوله.
مصدر روس���ي موثوق يق���ول إن نتنياهو لم يك���ن في وارد 
إعطاء الض���وء األخضر ألي عملية عس���كرية ض���د المقاومة 
الفلسطينية في غزة وإن نتنياهو فوجئ باندالع االشتباكات 
العنيفة عل���ى الجبهة الجنوبية مع غزة ويضيف المس���ؤول 
الروس���ي الموثوق: إن ق���رار تنفيذ العملية العس���كرية ضد 
غزة اتخذ من أجنحة عس���كرية سياس���ية إسرائيلية تسمى 
الصقور وهي أجنحة أعلنت في أكثر من مناس���بة داخلية عن 
معارضتها لسياس���ات نتنياهو الخارجية التي وصفت بأنها 
سياسات ال تخدم إس���رائيل بقدر ما تخدم شخص نتنياهو 
لتعزي���ز جموحه اله���ادف للبقاء في س���دة الحكم، وينهي 
المس���ؤول الروس���ي الموثوق كالمه واصفًا ما حصل في غزة 

وإسرائيل بمحاولة انقالب ناعم على نتنياهو وعلى سياسات 
حزب الليكود الذي جعل من إس���رائيل مجرد خادم وضع كل 

طاقاته لخدمة أنظمة النفط الخليجي.
نس���تطيع القول: إن نتنياهو نجح ف���ي تقليم أظفار الصقور 
وفي إبعاد الكأس المرة المتمثلة بمنع تفكك كامل للحكومة 
اإلس���رائيلية أو الذهاب نحو إجراء انتخابات مبكرة التي فيما 
لو حصلت لكان ش���أنها محاس���بة نتنياهو وإحراجه تمهيدًا 
إلخراجه من المش���هد السياسي، بيد أن نجاح نتنياهو يبقى 
نجاحًا آياًل للس���قوط وبحاجة إلى شد عضد الجبهة الداخلية 
أواًل وأيض���ًا بحاجة لتس���جيل انتصار خارجي من ش���أنه أن 
ُينس���ي اإلس���رائيليين م���رارة الهزيمة الت���ي أصيبت بها 

إسرائيل في غزة.
لي���ل الخميس الماضي أضيئت س���ماء العاصمة الس���ورية 
دمشق جراء تصدي الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري 
لصواريخ العدو اإلس���رائيلي التي أطلقها على بعض مناطق 
العاصمة الس���ورية وضواحيها مدعي���ًا أن الصواريخ وجهت 
نحو أهداف عسكرية س���ورية ونحو قواعد عسكرية إيرانية 
فكان���ت النتيجة نجاح الدفاعات الس���ورية بإس���قاط معظم 
الصواريخ اإلس���رائيلية المعادية وح���رف المتبقي منها عن 
مسارها وأهدافها وبذلك تكون قوات الدفاع الجوي السوري 
قد س���جلت انتصارًا بائنًا على العدو اإلسرائيلي ومنعته من 
تحقي���ق أي من أهداف االعتداء اإلس���رائيلي على س���ورية. 
فاالعتداء اإلس���رائيلي كان واس���عًا وشرس���ًا بالنظر إلى عدد 
الصوراي���خ المعادي���ة وإل���ى المنطقة الجغرافية الواس���عة 
المس���تهدفة إضافة إل���ى مدة العدوان الكبير على س���ورية 

العروبة، حيث استمر ألكثر من 90 دقيقة.
إن االعتداء اإلسرائيلي العنيف على سورية كان يهدف إلى:

-1 التغطية على الفش���ل اإلس���رائيلي المتواصل وخصوصًا 
بعد هزيمة إسرائيل الموصوفة في غزة.

-2 امتحان فعالية وس���ائط الدفاع الس���وري ف���ي المنطقة 
الجنوبية من س���ورية وخصوصًا بعد نص���ب منظومة الدفاع 

الروسية الجديدة.
-3 صرف األنظار ع���ن ارتدادات الهزيمة اإلس���رائيلية على 
جبهة غزة ومحاولة اس���تعادة صورة إس���رائيل التي ال تقبل 
الهزيم���ة وإعادة ضبط الجبهة الداخلية بما يضمن تأخير أي 
مطلب إلجراء انتخابات مبكرة ريثما تس���نح الفرصة لنتنياهو 
في التقاط أنفاس���ه والهروب نحو زي���ادة الدعاية اإلعالنية 

بنجاح نتنياهو في تطبيع العالقات مع عرب الخليج.
إنه االنتصار الس���وري، فالدفاعات الجوية الس���ورية نجحت 
في إس���قاط معظ���م الصواري���خ المعادية كما اس���تطاعت 

حرف مس���ار الباقي منها بحرفية تام���ة وحالت دون تحقيق 
أي من أهداف العدوان اإلس���رائيلي وبذلك تكون سورية قد 
اس���تطاعت إسقاط إسرائيل في فخ الفشل السحيق مسجلة 
بذلك انتصارًا سوريًا جديدًا األمر الذي سيسهم في تعميق 
الفجوة بين مكونات حكومة العدو وزيادة في انقسام الجبهة 
الداخلية للعدو اإلسرائيلي وانكشاف العدو داخليًا وتعميق 

خيبته.
إن إس���رائيل وإن اس���تمرت باعتداءاتها فإنه���ا بذلك تتبع 
أسلوب الهرب من الهزيمة للوقوع في فخ الهزيمة األكبر وإن 
أي اعتداء إس���رائيلي لن يكتب له النجاح أو تحقيق أهدافه 
وسيس���هم بإغراق العدو اإلس���رائيلي في بح���ر من الهزائم 
والفشل الذريع جراء تعاظم الجهوزية السورية لمواجهة أي 
اعتداء وزيادة التصميم الس���وري على منع العدو اإلسرائيلي 

من تحقيق أي من أهدافه في سورية.
إن إس���رائيل نتنياهو وإن تجاوزت محنة فش���ل معركة على 
الجبهة الجنوبية مع غزة بيد أن إس���رائيل نتنياهو س���تبقى 
تعان���ي محنًا مس���تعصية في جبه���ات أخرى أكب���ر وأقوى 
كالجبه���ة الممتدة من الج���والن حتى منطق���ة الناقورة في 
جن���وب لبنان إضافة إل���ى تعاظم وتكاتف مح���ور المقاومة 
الممتد من إي���ران مرورًا بالعراق وس���ورية ولبنان إضافة إلى 
اليمن. إن إسرائيل نتنياهو في ورطة ونتنياهو نفسه مضطر 
إليجاد المخارج التي تنق���ذه من ورطته، فهل تكون المخارج 
اإلس���رائيلية تتمث���ل بالهروب نح���و زيادة وتي���رة التطبيع 
والتنس���يق مع عرب النفط الخليجي أم في تمهيد األرضية 
والظروف المناس���بة للولوج في مش���روع سياس���ي جديد مع 

الفلسطينيين يحظى بدعم دولي.
يب���دو أن نتنياه���و يحظى بحماي���ة دولية تمام���ا كما هو 
الحال مع محمد بن س���لمان ومن هنا نستطيع فهم وإدراك 
حقيقة ربط أمن إس���رائيل بأمن السعودية ودفاع نتنياهو 
المستميت عن محمد بن سلمان وفهم إعالن دونالد ترامب 
بأن���ه لوال الس���عودية لكانت إس���رائيل واجهت صعوبات 
ته���دد وجودها. األمور صارت أكثر وضوحًا، فإس���رائيل لم 
تعد تمتلك ترف الخيارات فإما االنخراط بعملية سياس���ية 
تس���تطيع من خاللها تقدي���م بعض التن���ازالت لمصلحة 
الفلس���طينيين بغطاء دول���ي، وإما المخاط���رة بالبحث عن 
انتصار عس���كري مع اليقين المس���بق بانعدام أي إمكانية 
إسرائيلية لتحقيقه. بين إس���رائيل نتنياهو وبين محاولة 
انقالب صقور إس���رائيل على نتنياهو تبقى جروح وندوب 
الكي���ان الصهيوني نازفة وأيًا تكن الخيارات اإلس���رائيلية 

فإنها البد أن تكون خيارات خاسرة.

بين نتنياهو والصقور خيارات خاسرة
رفعت البدوي
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رام الله/ االستقالل:
قال���ت وزارت���ا االقتص���اد الوطن���ي 
والزراعة، أمس االثنين، إن انخفاض 
أس���عار الدواجن في أسواق الضفة 
الغربي���ة المحتل���ة ف���وق المع���دل 
الطبيعي، ناج���م عن تعمد االحتالل 
مهربين  مع  بالتعاون  االس���رائيلي، 
الفلس���طيني  الس���وق  إغ���راق  إلى 
بدواجن المستوطنات والتخلص مما 
لديها من فائض في س���لع الدواجن 
األمر الذي يكب���د المزارع واالقتصاد 

خسائر كبيرة.
وأش���ارتا خالل اجتماع عقد في مقر 
وزارة االقتص���اد م���ع مزارعي ومربي 
الدواجن ودوائ���ر األمن االقتصادي، 
الى الجه���ود التي تبذله���ا طواقم 
الرقابة والتفتيش في المؤسس���ات 
األجهزة  م���ع  بالتعاون  الحكومي���ة، 
األمني���ة ذات الصل���ة، لمنع تهريب 
الدواج���ن اإلس���رائيلية والتص���دي 
لمحاوالت المهربين إدخال الدواجن 
وخاصة  الفلس���طيني  الس���وق  إلى 
في المناطق المس���ماة )ج( مستغلة 
اإلسرائيلية  األمنية  السيطرة  بذلك 
على هذه المنطقة وتعاونها إلغراق 

السوق الفلسطيني بهذه السلعة.

وكش���فت الوزارت���ان ع���ن إفش���ال 
عش���رات المحاوالت والصفقات بين 
خارجي���ن ع���ن الص���ف الوطني مع 
تجار اس���رائيليين لتهريب دواجن 
إل���ى  االس���رائيلية  المس���توطنات 
السوق الفلسطيني وبأسعار زهيدة، 
وتحت حماية ق���وات االحتالل التي 
أطلق���ت الن���ار على طواق���م الرقابة 
والتفتيش أثناء محاوالتها التصدي 

لهؤالء المهربي���ن، ولفتت الوزارتان 
ال���ى ضبط وإتالف كميات كبيرة من 
الدواجن المهربة التي تشكل خطرًا 

على صحة وسالمة المواطن.
وأكدت���ا رف���ع مس���توى التنس���يق 
والتكاملي���ة بي���ن كاف���ة الش���ركاء 
للتصدي له���ؤالء المهربين، والعمل 
وف���ق الخط���ط المعمول به���ا، وبما 
يمك���ن م���ن وض���ع ح���د لعمليات 

المناطق  ف���ي  التهري���ب وخاص���ة 
المس���ماة )ج(، وإحداث ت���وازن في 
السوق الفلسطيني، خاصة في قطاع 

الدواجن.
ق���درة  إل���ى  الوزارت���ان  وأش���ارت 
الفقاسات الفلسطينية على تغطية 
احتياجات الس���وق الفلسطيني من 
الصوص وتوفير االحتياج العام من 

خالل المزارعين الفلسطينيين.

االقتصاد والزراعة: االحتالل يتعمد إغراق السوق 
الفلسطيني بدواجن المستوطنات لضرب المزارع

رام الله/ االستقالل
أطلقت رئاسة اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين أمس االثنين، 
اس���تراتيجيتها لزيادة نس���ب األف���راد البالغين الذين يملكون حس���ابا 
مصرفيا أو بوليصة تأمين من 36 % حاليا إلى 50 % كحد أدنى مع حلول 

عام 2025.
وق���ال مدير دائرة انضباط الس���وق في س���لطة النقد علي فرع���ون إن هذه 
االستراتيجية تهدف إلى تطوير كافة فئات المجتمع المستهدفة سواء من 
قضاة المالية، وتطوير منتجات وخدم���ات مالية تلبي احتياجاتهم وحماية 
الحق���وق وإطالق  خدمات التقنيات المالي���ة الحديثة التي تعمل على جلب 

الُمستقصين  من القطاع المالي .
وأضاف أن المطلوب االن من كافة الشركاء في بناء االستراتيجية وتطبيقها 
العمل عليها لرفع نس���بة الشمول المالي بهدف تحسين الظروف والتنمية 

االقتصادية.
ومن أبرز تعريفات الش���مول المالي أن المقصود به دمج الفئات المهّمش���ة 
ماليًا وذوي الدخل المنخفض، الذي ال يس���مح لصاحبه باالنخراط في عمليات 
البنوك وإتمام جميع التعامالت المالية إلكترونيًا، بحيث يهتم دعاة الشمول 
بتقديم الخدمات المالية بأس���اليب س���هلة وبأقل التكاليف، مثل الدفع عن 

طريق الهواتف الذكية.
وتشير األرقام إلى أن %38 من الراشدين حول العالم ال يزالون خارج األنظمة 
المصرفية، وغالبيتهم موجودون في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب 

آسيا.
فض���اًل ع���ن أن %75 من الفق���راء ال يتعاملون مع المصارف بس���بب ارتفاع 

التكاليف وُبعد المسافات والمتطلبات المرهقة لفتح حسابات بنكية.

»النقد« توضح أهداف 
االستراتيجية الوطنية 

للشمول المالي في فلسطين

رام الله/ االستقالل: 
قالت وزارة االقتصاد الوطني إنها أصدرت تراخيص 18 مصنًعا 
جديدًا برأس م���ال بلغ نحو 11 ملي���ون دوالر، توزعت على عدة 
مج���االت من الصناعات التحويلية خالل ش���هر تش���رين أول/

نوفمبر الماضي.
وأوضحت االقتصاد في تقريرها االحصائي الش���هري الصادر 
أمس االثنين، أن صناعة المنتجات الغذائية اس���تحوذت على 
الحص���ة األكبر م���ن مجمل قيم���ة رأس المال المس���تثمر في 

الصناعة التحويلية، ومن مجمل عدد المصانع المرخصة.
وأفادت أن عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر تشرين أول 
2018 شهد ارتفاعا بنس���بة %100 مقارنة مع الشهر السابق، 

وارتفاع���ًا بنس���بة %157.1 مقارن���ة بالش���هر المناظر 2017، 
كما ش���هدت قيمة رأس المال لهذه المصانع ارتفاعا بنس���بة 
%236.4 مقارنة بالش���هر الس���ابق، وارتفاعًا بنس���بة 54.2% 

بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2017.
وبينت أن االرتفاع في عدد المصانع المرخصة بشكل عام وفي 
قطاع الصناعات الغذائية بش���كل خاص  سيساهم في توفير 
العديد من فرص العمل وبالتالي الحد من نسبة البطالة، إضافة 
ال���ى زيادة حجم الص���ادرات للعديد من المنتج���ات  الغذائية 
المصنعة في المنش���آت الصناعية الفلس���طينية، ما ينعكس 

ايجاًبا على االقتصاد الوطني.
وأشار التقرير إلى أنه تم خالل هذه الفترة، تسجيل 158 شركة 

جديدة في المحافظات الش���مالية برأس���مال إجمالي وصل إلى 
33.9 ملي���ون دوالر أمريكي تقريبًا، كما صادقت وزارة االقتصاد 

على 560 شهادة منشأ بقيمة 12.4 مليون دوالر.
وذكر أن عدد التجار المسجلين في السجل التجاري شهد خالل 
شهر تشرين أول 2018 ارتفاعًا بنسبة %282 مقارنة بالشهر 
السابق، وارتفاعًا بنسبة %3081.6 بالمقارنة مع شهر تشرين 

أول 2017، حيث تم تسجيل 4,836 تاجرًا جديدًا.
وفيم���ا يتعل���ق بعدد رخص االس���تيراد الصادرة ع���ن الوزارة، 
لفت التقرير الى أنه تم إصدار 2,815 رخصة اس���تيراد بقيمة 

إجمالية بلغت نحو 202  مليون دوالر.
وأشارت نتائج التقرير إلى أن عدد خدمات الالمركزية  في وزارة 

االقتصاد الوطني خالل شهر تش���رين اول بلغ 10,893 خدمة  
قدمت من خالل مديريات الوزارة  الفرعية.

وبخصوص أنش���طة الوزارة في مجال تنظيم الس���وق الداخلي، 
قامت طواقم حماية المس���تهلك في الوزارة بتنفيذ 363 جولة 
تفتيشية خالل شهر تشرين اول الماضي، زارت خاللها 2,159  
مح���اًل تجاريًا، وجد من بينه���ا 178 محاًل  مخالف���ًا للتعليمات 
والقواني���ن، حي���ث تم إحال���ة 53 تاجرًا  للقض���اء لمخالفتهم 
القواني���ن. يذكر ان نتائ���ج التقرير بينت انه تم خالل ش���هر 
تش���رين اول الماضي إيداع 194 عالمة تجارية لدى الوزارة من 
أجل تسجيلها، وقد تم تسجيل 131عالمة جديدة بالفعل، كما 

تم تجديد  62  عالمة تجارية.

ترخيص 18 مصنعًا جديدًا برأس مال 11 مليون دوالر بنوفمبر

غزة/ االستقالل
حذر رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيين علي الحايك، من 
دخول شرائح جديدة من السكان لصفوف الفقراء والعاطلين عن 

العمل بفعل الوضع االقتصادي الحالي.
ولفت الحايك في تصريح صحفي له أمس االثنين، إلى أن الواقع 
ا بفعل غياب الحلول  االقتصادي مرير وأنه س����يصبح أكثر س����وًء

االقتصادية وتفاقم األزمات الناتجة عن االنقسام والحصار.
ونبه إلى تدني الق����درة االنتاجية للمنش����آت االقتصادية ألكثر 
من %95، وانعدام ش����به كامل لنش����اطاتها بفعل غياب الحلول 
الحكومية، واس����تمرار القيود اإلس����رائيلية على حركة الصادرات 

والواردات ومنع إدخال المواد الخام الالزمة لتشغيلها.
وذك����ر أن أكثر من %90 م����ن التجار ورجال األعم����ال لم يعودوا 
قادرين على االس����تثمار بنش����اطات اقتصادي����ة جديدة، نتيجة 
عدم توفر البيئة االس����تثمارية، وانعدام االس����تقرار السياسي، 
والتش����وهات الهيكلية ف����ي االقتصاد، وتذمرهم من سياس����ة 
إهمال التعويضات وعدم حصولهم على استحقاقاتهم المالية، 

واالزدواج الضريبي بين جناحي الوطن.
وق����ال "إن االقتص����اد ف����ي غ����زة أصب����ح بحاجة ملحة لسياس����ة 
اقتصادية تحس����ن من حياة السكان، وتخفض من نسب البطالة 
والفق����ر، وتعيد دوران عج����الت اإلنتاج في المصانع والمنش����آت 

االقتصادية".
وأش����ار إلى أن العديد من المشاريع االستثمارية القائمة مهددة 
باإلغالق خالل المرحلة المقبلة بس����بب ضعف القوة الش����رائية، 
وعدم وج����ود حل����ول فعلية لألزم����ات اإلنس����انية واالقتصادية 

واالجتماعية المتفاقمة بغزة.
وأكد أن إنهاء االنقس����ام وتحقيق الوحدة الوطنية هو الس����بيل 
الوحيد إلنهاء معاناة س����كان قطاع غ����زة خصوًصا في ظل ازدياد 
أعداد العاطلين عن العمل والفقراء بش����كل ملحوظ، والشلل التام 

في القطاع الخاص.
ولفت الحايك إلى أن أي انتعاش اقتصادي للقطاع مرهون بإنهاء 
الحصار اإلس����رائيلي وتحقيق المصالحة الفلس����طينية وحدوث 

تغّير حقيقي في السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية تجاه غزة.

غزة: التحذير من اتساع شرائح 
الفقراء والعاطلين عن العمل

االستقالل/ وكاالت:
أعلن وزير الطاقة القطري س���عد الكعبي، االثنين، انس���حاب 
بالده من منظمة البل���دان المصدرة للبترول »أوبك«، اعتبارا من 

الشهر المقبل.
وأرجع الكعبي قرار بالده االنس���حاب من المنظمة، إلى مراجعة 
قامت بها الدوحة بش���أن دورها في س���وق الطاق���ة العالمي، 

وخطوات تعزيز حضورها الدولي.
وقطر عضو في منظمة البلدان المص���درة للبترول »أوبك« منذ 
57 عام���ا، وهي منتج للنفط بمتوس���ط يوم���ي يبلغ 650 ألف 

برميل يوميا، لكنها أكبر مصدر للغاز المسال بالعالم.
الكعبي أكد في المؤتمر، أن قرار االنسحاب فني واستراتيجي 
بحت، وال عالقة له بأية أسباب سياسية )في إشارة إلى الحصار 
المفروض على قطر منذ يونيو/ حزيران 2017( من جانب دول 

السعودية واإلمارات والبحرين ومصر.

االستقالل/ وكاالت:
شهدت أسعار النفط أمس االثنين ارتفاعا بمقدار خمسة في 
المائة، بعد اتف���اق الواليات المتحدة والصين على عدم فرض 
أي رس���وم جمركية جديدة لمدة 90 يوم���ا، وقبل اجتماع أوبك 
هذا األسبوع، الذي من المتوقع أن يسفر عن خفض لإلمدادات.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط األميركي إلى 53.41 دوالر 
للبرميل بحلول الس���اعة 06:22 بتوقيت غرينتش بزيادة 2.48 

دوالر للبرميل، أو 4.9 في المائة عن آخر سعر إغالق.
وتعزز الخام األميركي أيضا بإعالن كندا أن إقليم ألبرتا سيرغم 
المنتجين علي خفض إنتاج بنسبة 8.7 في المائة أو 325 ألف 
برميل يوميا، لمواجهة اختناقات في خطوط األنابيب قد تؤدي 
لزي���ادة في المخزونات. ويّصدر معظم نفط ألبرتا إلى الواليات 
المتح���دة. وزاد خام برنت 2.89 دوالر بما يوازي 4.9 بالمائة إلى 

62.35 دوالر للبرميل.

النفط يرتفع
 بعد االتفاق 

األميركي الصيني

قطر تعلن
 انسحابها من »أوبك« 

الشهر المقبل
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فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / سمر عدنان كامل عايش
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)912268455( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / يوسف عمر حسنات عاشور
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)804473437  فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمود محمد يوسف حمودة
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)804575280( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / ياسمين سمير مسلم عصفور
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)803191584( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / سحر ابراهيم عبد الجبار حسن
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)801733650( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ وكاالت:
اإلسعاف  نظم س����ائقو س����يارات 
مظاه����رة في العاصمة الفرنس����ية 
باريس، عق����ب احتجاجات أصحاب 
المتواصلة  الصف����راء"  "الس����ترات 
من����ذ 17 نوفمبر/ تش����رين الثاني 

المنصرم.
وش����هدت باريس، أم����س االثنين، 
تجمعا لسائقي سيارات اإلسعاف 
ق����رب مبن����ى البرلمان الفرنس����ي، 

مطالبين بتحسين ظروف عملهم.
في  الن����ار  المتظاه����رون  وأض����رم 
إطارات الس����يارات، حيث تس����ببوا 
بوق����ف حركة س����ير المركبات في 

المنطقة.
ورف����ع المتظاه����رون الفت����ة كتب 
عليه����ا "الدولة قتلتن����ي"، ورددوا 
هتافات تطالب باستقالة الرئيس 

إيمانوئيل ماكرون.
واتخذت ق����وات األمن الفرنس����ية 
تدابي����ر أمنية مكثف����ة في محيط 

منطقة المظاهرة.
وتشهد فرنسا احتجاجات ينظمها 
الصف����راء"  "الس����ترات  أصح����اب 

من����ذ 17 نوفمبر/ تش����رين الثاني 
المنصرم، ضد رفع أس����عار الوقود 

وارتفاع تكاليف المعيشة.

بعد »السترات الصفراء«
سائقو سيارات اإلسعاف يتظاهرون في باريس

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير الخارجية اإليراني جواد ظريف، إن بالده س���تتصدى لمشروع القرار 
األمريك���ي المقدم إلى الجمعية العامة لألم���م المتحدة، بهدف إدانة حركة 

المقاومة اإلسالمية الفلسطينية )حماس(.
وحسب بيان نشرته وزارة الخارجية اإليرانية على موقعها اإللكتروني 
أم���س االثنين، قال ظريف:« كما نقل���ت الواليات المتحدة األمريكية 
س���فارتها إلى القدس بعد أخذ دعم بع���ض دول المنطقة، منتهكة 
ق���رارات األمم المتحدة، ها هي اليوم بنفس الطريقة تقدم مش���روع 

قرار ضد فلسطين«.
وأشار ظريف إلى أّن إيران سترفض مع الدول اإلسالمية األخرى مشروع القرار 

األمريكي إلدانة »حماس«.
ويطالب المش���روع، بإدانة حركة حماس وإطالق الصواريخ من غزة، ويطالبها 

بوقف أعمالها االستفزازية ونبذ العنف .
وفي حال قبول مشروع القرار سيكون األول من نوعه الذي يدين »حماس« في 

الجمعية العامة لألمم المتحدة.

ظريف: سنتصدى للمشروع 
األمريكي في األمم 

المتحدة ضد »حماس«

االستقالل/ وكاالت
كش���ف مسؤول كنسي أرثوذكس���ي مصري عن إقامة 
أول ق���داس لطائفته بالس���عودية، ضمن زيارته التي 
جاءت بدع���وة تلقاها من الرياض، في تواصل س���ريع 
لزيارات مسؤولين مسيحيين من طوائف عدة للمملكة.

وأك���د األنبا مرق���س مطران إيبارش���ية ش���برا الخيمة 
)شمال القاهرة( إقامة "أول قداس إلهي في العاصمة 
الس���عودية الرياض"، مش���يرا إلى أنه تم توفير قاعة 
بإحدى االستراحات بالمدينة أقيم بها القداس بحضور 
عشرات األقباط، ونفى في الوقت نفسه وجود كنيسة 

على األراضي السعودية حتى اآلن.
نقلت صح���ف مصرية ع���ن األنبا مرق���س أن "زيارته 
األولى للس���عودية تأتي لتفقد األقب���اط في المملكة، 

واالطمئنان عل���ى أحوالهم في بلدهم الثاني"، موضحا 
أن "زيارته ج���اءت بدعوة كريمة م���ن الديوان الملكي 
الس���عودي، وتس���تمر الزي���ارة حتى 17 من الش���هر 

الحالي".
م���ن جانبه، ق���ال بابا اإلس���كندرية وبطري���رك الكرازة 
المرقس���ية تواض���روس الثاني -في حديث لوس���ائل 
إعالم مصرية- إن زيارة األنبا مرقس للس���عودية جاءت 
بناء على دعوة سابقة من ولي العهد السعودي األمير 

محمد بن سلمان.
ُيذك���ر أن ول���ي العه���د الس���عودي زار الكاتدرائي���ة 
المرقسية بالعباسية في مارس/آذار 2018، وطلب األنبا 
مرقس من ولي العهد زيارة المس���يحيين المصريين 
في المملكة، وهو األمر الذي رحب به محمد بن سلمان.

االستقالل/ وكاالت:
قال���ت إيران إنها تدعم محادثات الس���الم اليمنية القادمة 
التي ترعاها األمم المتحدة في السويد، وإنها على استعداد 
للمس���اعدة من أجل إيجاد حل سياس���ي إلنهاء الحرب في 

اليمن.
ونقل التلفزيون الرس���مي عن الخارجي���ة أن طهران ترحب 
بالمحادثات التي ستجمع في السويد فرقاء األزمة، وتشدد 
على أهمية تس���ريع وتيرة تقديم المس���اعدات اإلنسانية 

للشعب اليمني.
وبينما قالت مص���ادر لوكالة رويترز إن المحادثات المرتقبة 
قد تبدأ األربعاء، أكدت مصادر أممية للجزيرة بأن الموعد لن 
يتم اإلع���الن عنه إال بعد وصول جميع األطراف اليمنية إلى 

المكان المقرر في السويد.

وأضافت حنان البدوي مس���ؤولة اإلع���الم واالتصال بمكتب 
المبعوث األممي إلى اليمن في تصريحات صحفية "نتمنى 
أال تح���دث مفاجآت خالل األي���ام القادمة، هناك إش���ارات 

إيجابية حتى اآلن من قبل جميع األطراف" اليمنية.
وتش���ير مصادر يمنية إلى أن أجندة المش���اورات المرتقبة 
تتمح���ور ف���ي إج���راءات "بناء الثق���ة" وتركز عل���ى الملف 
اإلنس���اني والحقوقي باإلضافة للجانب االقتصادي والملف 

العسكري.
ووصل مبع���وث األمم المتحدة إلى اليم���ن مارتن غريفيث 
صنعاء اإلثني���ن بالتزامن م���ع وصول طائ���رة تابعة لألمم 
المتح���دة إلخ���الء 50 جريحًا م���ن جماعة "أنص���ار الله" إلى 
مس���قط في خطوة تندرج ف���ي إطار "بناء الثق���ة" تمهيدا 

لمفاوضات السالم المتوقعة في السويد.

طهران تعلن دعمها لمحادثات 
السالم اليمنية برعاية أممية

أول قداس أرثوذكسي
 بالسعودية بدعوة من ابن سلمان

االستقالل/ وكاالت:
أعلن األردن، أمس االثني���ن، تنظيم مؤتمر دولي لدعم 
القدس واألقصى، في العش���رين من الش���هر الجاري، 
بعن���وان نداء للمس���جد األقصى المب���ارك الطريق الى 
القدس. ج���اء ذلك في بي���ان صحفي لوزي���ر األوقاف 
والشؤون والمقدسات اإلسالمية عبدالناصر أبو البصل.

وحس���ب البي���ان، ف���إن المؤتمر ُيق���ام برعاي���ة ملكية 
،بالتعاون مع مجلس األمة بشقيه )األعيان والنواب(.

وق���ال أبو البص���ل إن ما يتعرض له المس���جد االقصى 
المب���ارك من انته���اكات واقتحامات وأخطار جس���يمة 

ويومية تستفز مشاعر المسلمين والعرب قاطبة
واس���تدرك وق���د زادت وتيرة ه���ذه االعت���داءات في 
اآلونة األخيرة بصورة غير مس���بوقة، مم���ا ينذر بوجود 
خطة مبيتة للس���لطة القائمة باالحتالل لتغيير الوضع 

التاريخي والقانوني القائم إلى ما ال تحمد عقباه.
وأض���اف إننا ف���ي األردن وبحكم الوصاية الهاش���مية 
على القدس والمقدس���ات نيابًة ع���ن األمتين العربية 
واالس���المية نجد أنه م���ن واجبنا إطالع األم���ة والعالم 
أجم���ع على خط���ورة ما يتعرض له أقدس مقدس���اتها 
أول���ى القبلتين وثال���ث الحرمين الش���ريفين من خالل 

تنظيم مؤتمر دول���ي وأش���ار إن وزارة األوقاف وبحكم 
واليتها الدينية واالدارية على أوقاف القدس والمسجد 
األقص���ى المبارك دعت الى تنظيم هذا المؤتمر الدولي 
الكبير بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة؛ لغايات 
التباحث والتشاور في س���بيل نصرة المسجد األقصى 
المبارك والوق���وف خلف القيادة الهاش���مية في دعم 

القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية
وف���ي الس���ياق، أفاد مص���در مطلع ف���ي وزارة األوقاف 
األردنية بأن تركيا ستكون من أبرز الدول المشاركة في 

المؤتمر، عبر وفد رفيع المستوى.

األردن يعلن تنظيم مؤتمر دولي لدعم القدس واألقصى

االستقالل/ وكاالت:
توج���ه العاهل األردني الملك عبدالله الثاني أم���س االثنين، إلى العاصمة األمريكية 
واشنطن لحضور مراسم الجنازة الرسمية للرئيس األمريكي األسبق جورج بوش األب.

وقال بيان للديوان الملكي األردني، إن األمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، 
أدى اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائًبا للملك.

وكان من المفترض أن يصل اليوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى األردن 
إال أن الزيارة تأجلت.

وأوضح مص���در أردني لوكالة األنباء األلمانية أن الحج���وزات الفندقية للوفد المرافق 
لولي العهد السعودي في األردن ألغيت بالكامل مساء األحد.

وفيما لم يوضح المصدر أسباب تأجيل الزيارة، قالت مصادر أخرى إن وفاة بوش األب 
وس���فر الملك وراء تأجيل الزي���ارة. ورفض المصدر تحديد م���دة تأجيل الزيارة إال أن 

وسائل إعالم محلية قالت إن التأجيل سيكون أليام قليلة.

العاهل األردني يتوجه 
إلى واشنطن وابن سلمان 

يؤجل زيارته لعمان
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االستقالل/ وكاالت:
ق���ال رئي���س ال���وزراء اإلس���رائيلي بنيامين 
نتنياه���و، إن محادثات���ه مع وزي���ر الخارجية 
األمريكي ماي���ك بومبيو، س���تتناول التواجد 

اإليراني في سوريا.
وقال نتنياهو للصحفيين لدى مغادرته أمس 
إلى العاصمة البلجيكية بروكسل:« أغادر إلى 
بروكسل لبضع س���اعات، لعقد اجتماع مهم، 
مع وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو، نحن 
على اتصال مباشر مع أصدقائنا األمريكيين«.

وأضاف:« سأبحث مع الس���يد بومبيو سلسلة 
التط���ورات االقليمية واإلج���راءات التي نتخذها معا 
من أجل صد العدوان الذي تمارسه إيران والمنظمات 

الموالية لها في الشمال«.
وتابع نتنياهو:« سنناقش قضايا أخرى أيضا«.

وكان نتنياه���و قد أعلن مرارا في األش���هر الماضية 

أنه يطالب بإنهاء ما أسماه »التموضع 
العسكري اإليراني في سوريا«.

وسبق للجيش اإلسرائيلي أن أعلن انه 
نفذ في العامين الماضيين عش���رات 
الهجم���ات على أه���داف إيرانية في 

سوريا.
وكان بومبي���و قد زار »إس���رائيل« في 

شهر إبريل/ نيسان الماضي.
كم���ا بح���ث نتنياه���و م���ع الرئيس 
األمريك���ي دونال���د ترام���ب المل���ف 
االيران���ي في ش���هر س���بتمبر/ أيلول 
الماضي على هامش أعم���ال الجمعية العامة لألمم 

المتحدة.

االستقالل/ وكاالت:
ألغ���ى مركزا للش���رطة اإلقليمية في الوالي���ات المتحدة 
األميركية، األس���بوع الماضي، مش���اركتهما في أس���بوع 
دراسي أمني مش���ترك مع الشرطة اإلس���رائيلية، وذلك 
ف���ي أعق���اب الضغوطات التي مارس���ها ناش���طو حركة 
المقاطعة وسحب االس���تثمارات وفرض العقوبات على 
إس���رائيل )BDS(، وجمعيات مدني���ة أميركية أكدت أن 
الضب���اط األميركيين يعودون أكثر عنًفا بعد المش���اركة 

في البرنامج.
ويدور الحدي���ث عن برنامج يقام منذ أكثر من عش���رين 
عاما، يتم خالله تنظيم برنامج دراس���ي أمني مش���ترك 
لضباط يخدمون في مراكز الشرطة اإلقليمية في الواليات 
المتحدة، لمعالجة قضاي���ا أمنية وتبادل الخبرات، وذلك 
بمبادرة الرابطة األميركية اليهودية لمكافحة التش���هير 

.)Anti-Defamation League(
ووفقا لصحيفة "هآرتس" فإن إلغاء المش���اركة في هذا 

البرنام���ج تحت تأثير ح���ركات المقاطعة، ُيعد س���ابقة، 
أدت إل���ى قلق المنظمات اليهودي���ة األميركية الداعمة 
إلسرائيلي، وعززت الشعور باالنتصار لدى نشطاء حركات 

المقاطعة بعد سنة حافلة باإلنجازات.
وفي إط���ار البرنام���ج، يتم إيف���اد قادة مراكز الش���رطة 
األميركية سنويا إلى البالد للمشاركة في برامج تدريسية 
مكثفة يتم إطالعهم خاللها على "كيفية تعامل الشرطة 
اإلس���رائيلية مع اإلرهاب" في إش���ارة إل���ى تعاملها مع 
الفلس���طينيين في الضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها 
القدس، كما يعقدون اجتماع���ات مع ضباط قوات األمن 

التابعة للسلطة الفلسطينية.
 BDS وأش���ارت الصحيف���ة اإلس���رائيلية إل���ى أن حركة
اس���تهدفت مؤخًرا البرنامج بالمش���اركة م���ع المنظمات 
المناهضة لعنف الش���رطة في الوالي���ات المتحدة ضد 
المواطنين األميركيين، حيث يؤكدون أن ضباط الشرطة 
األميركيين الذين يشاركون في هذا البرنامج ينكشفون 

ويتعرفون على تكتيكات قاسية وصارمة، تنعكس على 
سلوكهم وتؤثر على مدى العنف الذي تمارسه الشرطة 

ضد المواطنين بعد عودتهم من "إسرائيل".
وللمرة األولى في تاريخ البرنامج، قرر، األس���بوع الماضي، 
اثن���ان من قادة المراك���ز اإلقليمية للش���رطة األميركية، 
إلغاء مشاركتهما في البرنامج، وذلك قبل أيام من وصول 
الوفد الذي وصل البالد مؤخًرا في إطار البرنامج الدراس���ي 

المشترك.
حيث أعل���ن قائد ش���رطة والي���ة فيرمون���ت الليبرالية، 
الكولوني���ل ماثي���و برمنغه���ام، ع���ن االنس���حاب م���ن 
المش���اركة في البرنامج وقوًفا عند رغبة مطالب نش���طاء 
حرك���ة المقاطعة، كم���ا أعلن قائدة الش���رطة في مدينة 
نورثامبت���ون، التابع���ة لوالي���ة ماساشوس���تس، جودي 

كاسبر، عن سحب مشاركتها في البرنامج.
وبعثت كاس���بر رس���الة إلى ناش���طي حركات المقاطعة 
إلس���رائيل والمنظمات الداعمة للقضية الفلس���طينية 

تؤكد ع���دم حضورها بعد أن عب���روا لها عن معارضتهم 
للخط���ة. وف���ي كلت���ا الحالتي���ن )كاس���بر وبرمنغهام(، 
كان الس���بب الرس���مي الذي قدمه قادة الش���رطة إللغاء 
مشاركاتهما هو تلقيهم طلبات من مواطنين أميركيين، 

عبروا من خاللها عن معارضتهم للبرنامج.
وقالت "هآرتس" إن المنظمات المؤيدة للفلس���طينيين 
 Jewish Voice( "مثل "صوت يهودي من أجل الس���الم
for Peace( خاطب���ت في األيام األخي���رة عددا من قادة 
الشرطة في شمال شرق الواليات المتحدة خاصة رئيس 
بلدية مدين���ة بوس���طن، وحاكمة والي���ة رود آيالند من 
أجل العمل على إلغاء مش���اركة عناصر من شرطتها في 
البرنامج.  وحققت BDS خالل السنوات الماضية العديد 
من النجاحات، وهو ما أثار القلق الكبير داخل إس���رائيل، 
وهو م���ا دفعها منتصف عام 2017، لس���ن قانون يجيز 
للحكوم���ة "طرد وف���رض عقوب���ات مالية" عل���ى األفراد 

والمنظمات، التي تدعم جهود مقاطعتها.

نتنياهو يبحث مع بومبيو التواجد اإليراني في سوريا

الداخل المحتل/ االستقالل:
نفذت قوات االحتالل اإلس���رائيلي أمس االثني���ن، تدريبات أمنية في مطار 
حيفا )ش���مال فلس���طين المحتلة عام 1948(، وفق ما ذكره الموقع اإلخباري 

العبري »0404« نقال عن متحدث باسم جيش االحتالل.
وتش���هد مدينة حيفا في الفت���رة األخيرة تدريبات مكثفة واس���تعدادات 
في البنية التحتية على خلفية التوترات األمنية والعس���كرية في المنطقة، 
وتع���رض المنطقة لضرب���ات صاروخية  مكثفة من قب���ل المقاومة اللبنانية 
والفلس���طينية. يش���ار إلى أن مدينة حيفا كانت عرضة في السابق لضربات 
صاروخية من جان���ب المقاومة اللبنانية ومن جانب المقاومة الفلس���طينية 

خالل العدوان األخير على قطاع غزة في صيف عام 2014.

االحتالل يجري تمرينًا 
عسكريًا في مطار حيفا

في سابقة من نوعها
ضباط شرطة أميركيون يقاطعون برنامجًا أمنيًا مع »إسرائيل«

القدس المحتلة/ االستقالل:
للديمقراطية"  اإلس���رائيلي  "المعهد  أصدر 
"مؤش���ر  اس���تطالع  االثني���ن،  أم���س، 
الديمقراطية" الس���نوي، الذي يش���مل 851 
مس���تطلعا يهوديا و190 مس���تطلعا عربيا، 
ويتبي���ن منه أن ش���ريحة واس���عة تتحفظ 
م���ن تعريف "إس���رائيل" كدول���ة "يهودية 
وديمقراطي���ة"، كم���ا أن األغلبي���ة يعّرفون 
أنفس���هم ك�"حيوانات سياس���ية"، وال تزال 
ثقة اإلس���رائيليين ممنوح���ة للجيش بينما 
حّل الكنيست واألحزاب في المرتبة األخيرة 

من حيث ثقة الجمهور فيها.
واعتبر %53 أن وضع "إسرائيل" االقتصادي 
جي���د أو جيد ج���دا، فيما ق���ال %29.5 إنه 

متوسط، ورأى %16 إنه سيء أو سيء جدا.
وعلى المس���توى الش���خصي، قال %83 من 
اليه���ود، و%64 م���ن الع���رب إن وضعهم 
جي���د أو جيد جدا. واعتب���ر %51 من العرب 
و%88 م���ن اليهود إنهم "فخ���ورون بأنهم 

إسرائيليون".
"المجتمع  وبحسب معدي االس���تطالع، فإن 
اليهودي في إس���رائيل آخذ باالنقسام"، وأن 
هذه المرة األولى في السنوات ال�16 األخيرة، 
الت���ي يجري فيها ه���ذا االس���تطالع، التي 

يتراجع فيها التوتر بين المواطنين اليهود 
والعرب في "إس���رائيل" إلى المرتبة الثانية 
)%39(، بينم���ا يحتل المرتبة األولى )32%( 
التوتر بين اليمين واليسار الصهيوني. لكن 
بين الع���رب، فإن التوتر بين اليهود والعرب 

ما زال يحتل المرتبة األولى.
ورأى %31 من المس���تطلعين إن "التضامن 
االجتماعي في "إس���رائيل" متوس���ط، وقال 
%25 إن���ه مت���دٍن، بينما اعتب���ر %43 إنه 
مرتفع، وكانت هذه النس���بة %49 في العام 

.2014
وادعى %28 من مجمل المس���تطلعين أنه 
يوجد توازن في إس���رائيل بي���ن اليهودية 
إن  بينما يعتق���د 45.5%  والديمقراطي���ة، 
العنص���ر اليهودي أقوى مم���ا ينبغي، فيما 
اعتبر %21 أن العنص���ر الديمقراطي أقوى 
مم���ا ينبغ���ي. وق���ال %61 م���ن اليهود إن 
العنص���ر اليهودي أقوى مم���ا ينبغي، بينما 
اعتب���ر %59 م���ن الحريديي���ن أن العنصر 
الديمقراط���ي أق���وى مما ينبغ���ي. ويعتقد 
%70 من العرب و%75 من ناخبي اليس���ار 
الصهيون���ي و%55 م���ن ناخب���ي أح���زاب 
الوس���ط و%28 من ناخبي اليمين أن النظام 
الديمقراطي في "إسرائيل" في خطر شديد.

بأنهم  أنفس���هم  ويع���ّرف اإلس���رائيليون 
"حيوان���ات سياس���ية"، ويتمث���ل ذلك بأن 
%68 يقول���ون إنهم مهتمون بالسياس���ة، 
بينما قال ثلث الع���رب فقط إنهم يهتمون 
بالسياس���ة. وقال %54 من اليهود و27% 
م���ن العرب إنهم ش���اركوا هذه الس���نة في 
نش���اط سياس���ي. رغم ذلك، أكد %79 من 
مجمل المس���تطلعين أنهم يش���عرون بأن 
تأثيره���م على الحكومة ضئي���ل أو معدوم. 
ويعتقد %56 أن أعضاء الكنيست ال يؤدون 

مهامهم بالشكل المناسب.
وفيما يتعلق بثقة المواطنين بمؤسس���ات، 
فقد ق���ال %89 إنه���م يثق���ون بالجيش، 
و%61 يثقون بالرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين 
ريفلي���ن، واحتلت المحكم���ة العليا المرتبة 

الثالثة بعدما قال %52 إنهم يثقون بها.
وق���ال %53 إن لديه���م ثق���ة بالس���لطات 
المحلية، التي جرت فيها االنتخابات الشهر 
الماضي. وارتفعت ثقة الجمهور بالش���رطة 
من %40 ف���ي العام الماضي إلى %53 هذا 
العام. وقال %42 إنهم يثقون بالمستشار 
القضائي للحكومة. واحتلت المراتب السفلى 
وس���ائل اإلعالم )%31( والحكومة )30.5%( 

والكنيست )%27.5( واألحزاب )16%(.

الداخل المحتل/ االستقالل:
أعادت مصلحة السجون اإلسرائيلية جميع السجناء التابعين للتنظيم اإلجرامي برئاسة عودة 

قطير إلى سجن "ريمونيم"، بعد أسبوع من توزيعهم على عدة سجون. 
وذك���ر موقع "والال" االلكتروني أن ه���ذا القرار أثار غضبا بين الس���جانين، ونقل عنهم أمس 
االثنين، إن "قيادة مصلحة الس���جون استسلمت لتنظيم إجرامي، وتخلوا عنا وعن أمننا مقابل 

المجرمين".  
وكان قد أطلق مجهولون النار باتجاه س���جن "أيالون"، األس���بوع الماضي، وأصابوا برج حراسة 
من دون إصابة الس���جان الح���ارس الذي تواجد في البرج. وأظه���ر تحقيق أولي في حينه أنه 
توجد عالقة بين إطالق النار هذا وبين إطالق نار آخر وقع قبله بيومين باتجاه سجن ريمونيم. 
وبحسب الشبهات، فإن رؤساء تنظيم قطير يقفون وراء إطالق النار في الحالتين، "في محاولة 

لتغيير العالقات المتبادلة بينهم وبين مصلحة السجون".
واعتقلت الش���رطة حينئذ عددا من المش���تبهين ف���ي البالد وخارجها، وت���م تكليف فريق 
محققي���ن من الوح���دة المركزية في منطقة وس���ط البالد. وفي أعقاب ذل���ك، قررت مصلحة 
الس���جون توزيع 15 س���جينا من تنظيم قطير، كانوا يقبعون في س���جن ريمونيم، على عدة 
س���جون كخطوة عقابية، ومن أجل تمرير رسالة إلى مجمل التنظيمات اإلجرامية بأن مصلحة 

السجون مصرة على منع تغيير الستاتيكو )الوضع القائم( بينهم.
وقال موقع "والال" إن "ردع مصلحة الس���جون صمد أياما معدودة، وتمت إعادة جميع السجناء، 
في خطوة اعتبرها العالم الس���فلي كانتصار س���احق لقطير على مصلحة السجون وسلطات 
تطبيق القانون عموما".   ونقل موقع "والال" عن مصدر في مصلحة السجون تأكيده أن جميع 
الس���جناء من تنظيم قطير أعيدوا إلى سجن ريمونيم في نهاية األسبوع الماضي، لكنه أشار 

إلى أن "هذه خطوة مؤقتة ومدروسة". 

استطالع: األغلبية تتحفظ من تغلب 
يهودية الكيان على ديمقراطيته

في استجابة لتنظيم »إجرامي«
مصلحة سجون االحتالل 

تعيد تجميع سجناء »قطير«
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االستقالل/ وكاالت:
عند الحديث عن فيتامين سي، يفكر أغلبنا مباشرة في البرتقال والبوملي والليمون 
ألنه���ا من أكثر الفواكه المعروفة باحتوائها على نس���ب هامة من هذا الفيتامين. 

ولكن، يوجد العديد من األغذية األخرى الغنية بالفيتامين سي، فما هي؟
وفيتامين س���ي هو عنصر غذائي أساسي لجسم اإلنسان، يساعد الجسم على أداء 
مختلف وظائفه الفس���يولوجية. كما يساعد الفيتامين سي الجسم على امتصاص 

الحديد من األمعاء.
ويعتبر فيتامين س���ي مضادا لألكس���دة ويس���اعد في حماية الجس���م من اآلثار 
الضارة الناجمة عن الجذور الحرة والمواد الكيميائية المؤكس���دة التي تسّرع عملية 
ش���يخوخة الخاليا. كما أن فيتامين س���ي يعزز إنتاج الكوالجين لتس���ريع اندمال 

الجروح، ويحسن أداء الجهاز المناعي.
وتحت���وي ثمرة الحمضيات على أكثر من 100 مليغرام من فيتامين س���ي، مما 

يجعلها غذاء مفيدا وفعاال لمد الجسم به.
وتوصي وزارة الصحة والخدمات اإلنس���انية في الواليات المتحدة بتناول 

جرعة يومية من الفيتامين س���ي بمعدل 90 مليغراما بالنس���بة 
للرجال و75 مليغراما بالنس���بة للنس���اء، على أال تتجاوز الجرعة 

ح���دود 2000 مليغ���رام، وه���ذا وف���ق تقرير ف���ي صحيفة 
كونفيدينسيال.

فاإلفراط في اس���تهالك هذا الفيتامين يمكن أن يس���ّبب 
اإلسهال والغثيان، وتشنجات في المعدة.

ونقدم لك هنا تسعة أغذية غنية بفيتامين سي:

اجلوافة
يحت���وي 100 غرام م���ن فاكهة الجوافة عل���ى حوالي 228 

مليغراما من فيتامين سي.

الفلفل
تحت���وي جميع أنواع الفلفل على كميات هامة من فيتامين س���ي، س���واء األخضر 
أو األحم���ر أو األصفر. وتزود 100 غرام من الفلفل الجس���م بنح���و 140 مليغراما من 
فيتامي���ن س���ي، وقد تصل إل���ى 240 مليغراما إذا كان الفلفل أصفر، وهي نس���بة 

تتجاوز بكثير ما يمكن أن يزودنا به البرتقال.
ولضم���ان اتباع نظ���ام غذائي صحي من المهم جدا إضاف���ة القليل من الفلفل إلى 

السلطات أو طبق الخضار المقلية.

الك�سم�ش الأ�سود
 100 غرام من هذه الفاكهة جسم اإلنسان بحوالي وتم���د 
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مليغراما من فيتامين س���ي. ويمكن تناول هذه الفاكهة لوحدها أو في الس���لطة أو 
إضافتها للفطائر أو الكعك أو الحلويات.

البقدون�ش
عادة ما ُتستخدم هذه العشبة بكميات صغيرة مثل التوابل، على الرغم 
م���ن أنها تحتوي على كمية ال يس���تهان بها من الفيتامين س���ي، إذ 
تحت���وي 100 غرام من البقدونس على حوال���ي 133 مليغراما من هذا 

الفيتامين.
وقد اعت���اد أغلبنا على اس���تهالك البقدونس بكمي���ات صغيرة وفي 
أطعمة معينة. ولكن علينا إيالء أهمية إلى هذه العشبة وإضافتها 

إلى األطباق بشكل دائم لالستفادة منها.

ال�سبانخ
تحتوي السبانخ على نسبة هامة من فيتامين سي بمعدل 130 مليغراما 

في كل 100 غرام من السبانخ.

الكرنب الأجعد
يعتم���د هذا النوع م���ن الكرنب في إعداد الس���لطات والحس���اء 
والصلص���ات وحتى العصائر، و100 غرام منه توفر حوالي 120 

مليغراما من فيتامين سي.

الفراولة
ويحتوي 100 غرام على 97.6 مليغراما من فيتامين سي.

الكيوي
ويحتوي 100 غرام على 92.7 مليغراما.

القرنبيط
ويحتوي 100 غرام على 89 مليغراما.

9 أغذيــة غنيــة بفيتاميــن »ســي«.. تعــّرف عليهــا

االستقالل/ وكاالت:
توّصل علم���اء من جامعة إش���بيلية أن أوراق 
ش���جرة القش���طة تس���اعد في التخفيف من 
أعراض مرض الفيبروميغاليا، وهو ألم عضلي 
ليفي يتفش���ى في الجس���م وخصوصًا اآلالم 

المزمنة واالكتئاب والقلق.
العلماء اإلسبانيون قالوا أن الخواص العالجية 
لمغلي أوراق هذه الفاكهة االستوائية يساعد 
في قمع اآلثار الجانبية المزعجة، بعد دراس���ة 

استمرت شهرا كاماًل على فئران التجارب.
العلماء توصلوا، من خالل ه���ذه التجربة، إلى 
الجرعة المثالي���ة من مغلي أوراق القش���طة، 
في وق���ف اآلالم واألع���راض الجانبية لمرض 
المراح���ل  ف���ي  الفيبروميغالي���ا، وه���م اآلن 
التحضيري���ة إلجراء التجارب الس���ريرية على 

البشر.
العلماء أكدوا أيضًا أن فوائد هذه الشجرة لم يتم التعرف 
عليها فجأة، فقد اس���ُتخدمت ثمار وأوراق القش���طة في 
الطب الشعبي لدى بلدان المنطقة االستوائية والنصف 
الجنوب���ي للك���رة األرضي���ة، وعولجت بها ع���دة أمراض 

كاإلسهال والقرحة والصلع والزحار وغيرها.
وأش���ار الباحثون إلى أن هذه الخصائ���ص العالجية تم 
التأكد منها علميًا. فأوراق ش���جرة القشطة تحتوي على 
م���واد غذائية تقوي جهاز المناع���ة وتقلل خطر اإلصابة 
ب���أي أنواع من العدوى. كما أنه���ا تقلل من خطر اإلصابة 

بااللتهابات وخصوصًا المتعلقة بالتهاب المفاصل.

علمــاء يكتشفــون فوائــد
 مذهلــة لشجــرة القشطــة

االستقالل/ وكاالت:
توص���ل العلماء إل���ى مقدار ضوء النج���وم الذي أنتجه 
الكون على اإلطالق، ويمك���ن لإلجابة -التي ُتترجم إلى 
مقدار هائل جدا- أن ُتلقي الضوء على بعٍض من أعمق 

ألغاز الكون.
بدأت النجوم تتش���كل بعد وقت قصير من بدء الكون، 
أي قب���ل نحو 14 مليار س���نة، ومنذ ذل���ك الحين أصبح 
توليد النجوم يتم بش���كل أكثر كفاءة، حيث تم إنشاء 
نحو تريليون تريليون نجحم تنتش���ر ف���ي تريليوني 

مجرة.

وتوصل العلماء اآلن للمرة األولى على اإلطالق إلى كيفية 
تشكل تلك النجوم، ومقدار الضوء الذي بعثته عبر تلك 
الحقبة الزمنية الشاسعة، مستخدمين بيانات من منظار 
)تلس���كوب( "فيرمي غاما-راي سبيس تلسكوب" التابع 

إلدارة الطيران والفضاء األميركية )ناسا(.
يقول عال���م الفيزي���اء الفلكية ماركو أجيل���و، المؤلف 
الرئيس���ي للدراس���ة، إن العلم���اء تمكن���وا من قياس 
الكمي���ة الكاملة للض���وء المنبعث م���ن النجوم، والذي 
أتى في معظمه من النجوم التي تعيش في المجرات، 
مما وفر له���م "فهما أفضل لعملي���ة التطور النجمية 

وكسب تفاصيل آسرة عن كيفية إنتاج الكون لمحتواه 
المضيء".

وأتاحت الحس���ابات للعلماء التوصل إلى العدد الكلي 
للفوتون���ات المنبعث���ة من النج���وم. والتعبير عن هذا 
الع���دد صعب جدا، ويعود ذل���ك جزئيا إلى أنه يعتمد 
على عدد م���ن المتغيرات. ولكن م���ن الصعب كتابته 
بس���بب وج���ود العديد م���ن األصفار. وف���ي المحصلة، 

فهناك الرقم أربعة يتبعه 85 صفرا.
ويق���ول العلماء إنه على الرغم من هذا الكم الهائل من 
الضوء المنبعث، فإن القليل جدا منه يصل إلينا بخالف 

الضوء الذي نراه من شمس���نا ومجرتنا، مشيرين إلى أن 
إض���اءة الكون التي تصل إلينا تعادل تقريبا النظر إلى 
مصباح بقوة 60 واطا في الظالم التام من مسافة أربعة 

كيلومترات، وهذا ألن الكون شاسع جدا وبعيد.
لك���ن منظار فيرمي أت���اح للباحثين النظ���ر إلى دوامة 
الض���وء الصادرة م���ن النجوم، وعمل حس���ابات لكمية 
الض���وء الذي تم امتصاصه وبالتالي مقدار الضوء الذي 

كان موجودا على اإلطالق.
وهذا االكتش���اف الجديد س���يتيح للعلماء إلقاء نظرة 

على البدايات األولى للكون.

في خطوة غير مسبوقة.. العلماء يحسبون مقدار الضوء الذي أنتجه الكون!

االستقالل/ وكاالت:
تتعاون أودي مع ش���ركة إيرباص، على تطوير مركبة 

هجينة، قد تغير مفاهيم النقل في المستقبل.
وتتأل���ف المركبة م���ن 3 أجزاء رئيس���ة، منصة بأربع 
عجالت تعمل بالطاق���ة الكهربائية الصديقة للبيئة، 
وكبس���ولة يمكن وضعها فوقها لتتحول إلى س���يارة 
كهربائية صغيرة، ومنص���ة مروحية قادرة على حمل 
الكبسولة لتشكل معها طائرة نقل صغيرة، بحسب ما 

ذكر موقع "روسيا اليوم".

بأح���دث األنظم���ة  المركب���ة  أج���زاء  وزودت جمي���ع 
اإللكترونية لتمكنها من التحرك برًا أو جوًا عبر أنظمة 
التوجيه الذاتي، إذ يمكن تحديد مسار المركبة مسبقًا 
من قبل الراكب نفس���ه، ويمكن لط���رف آخر التحكم 

بحركتها عن بعد.
وي���رى الخبراء في ه���ذه المركبة ح���اًل ثوريًا لمعالجة 
مش���اكل االزدحام في المدن الكبيرة، فعندما ستكون 
الطرقات والش���وارع مزدحمة، يمك���ن لراكبها أن يقلع 

في الهواء متجاوزًا االزدحام بكل سهولة.

مركبة طائرة صديقة للبيئة من »أودي«
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االستقالل/ وكاالت: 
يواص���ل البرتغالى كريس���تيانو رونال���دو، نجم فريق 
يوفنتوس اإليطالى، تحطيم األرقام القياسية بقميص 
الس���يدة العجوز فى منافسات الدورى اإليطالى، وذلك 
بعد الهدف الذى س���جله خالل ف���وز فريقه 3 /0 على 
حس���اب نظيره فيورنتين���ا ، ف���ى الجول���ة ال����14 من 

الكالتشيو .
و أصب���ح صاروخ مادي���را بعد الهدف ال���ذي أحرزه فى 
ش���باك فيورنتينا من ركل���ة ج���زاء أول العب يس���جل 
10 أه���داف ف���ى أول 14 مباراة بال���دورى اإليطالى مع 

الس���يدة العجوز، وذلك منذ جون تش���ارليز فى موسم 
البرتغالى كريس���تيانو  أصب���ح  كم���ا   ..1958/  1957
رونالدو بعد الهدف الذى س���جله ثالث العب فى فريق 
يوفنتوس يسجل فى 5 مباريات متتالية فى منافسات 
الدورى اإليطالى، وذلك بعد كٍل من الفرنس���ى ديفيد 

تريزيجيه واألرجنتينى جونزالو هيجواين .
ويتصدر الدون ج���دول هدافى ال���دورى اإليطالى هذا 
الموسم برصيد 10 أهداف، بنفس رصيد مهاجم نادى 
جنوى كريستوف بياتيك، وسجل رونالدو هدفين من 

ركالت جزاء، فيما أحرز بياتيك هدفا من ركلة جزاء .

مدريد/ االستقالل: 
الويلزي جاري���ث  الالع���ب  س���جل 
بيل مهاجم ريال مدريد اإلس���باني، أسوأ 
رقم قياسي له مع الملكي في الليجا، منذ 

انضمامه إلى صفوف الفريق.
اإلس���بانية،  »آس«  لصحيف���ة  ووفًق���ا 
فإن بيل لم يسجل أي أهداف في بطولة 
الدوري اإلسباني، منذ 3 أشهر، حيث لعب 
793 دقيقة في الليجا دون تس���جيل أي 

أهداف.
وأضاف���ت الصحيف���ة المقرب���ة من ريال 
مدريد، أن هذه أسوأ سلسلة عدم تسجيل 
أهداف لالع���ب الويلزي مع المرينجي في 

الليجا.
الموسم  مدريد هذا  وخاض بيل مع ريال 
13 مباراة في الليجا حتى اآلن، وتمكن من 
إحراز 3 أهداف وصناعة هدفين أخرين .

رونالدو يواصل تحطيم األرقام 
القياسية مع يوفنتوس

بيل يسجل أسوأ 
رقم قياسي له

 مع ريال مدريد
 في الليجا

ليفربول/ االستقالل: 
كش���ف نادى ليفربول اإلنجلي���زى، المحترف ضم���ن صفوفه النجم 
المصرى محمد صالح ، عن قائمة المرشحين للحصول على لقب أجمل 

أهداف النادى فى شهر نوفمبر الماضى.
ويناف���س محمد صالح عل���ى الفوز بجائزة "هدف" الش���هر فى نادى 
ليفرب���ول ب�"هدفين"، بعدما قاد ليفرب���ول لتحقيق الفوز على فولهام 
وواتف���ورد بنتيجة 2 – 0، و3 – 0، ضمن منافس���ات الدورى اإلنجليزى 
الممت���از "البريميرليج"، وس���جل هدفًا فى ش���باك كل فريق الش���هر 

الماضى.
يذكر أن محمد صالح حصل على جائزة أفضل العب فى نادى ليفربول 
عن شهر أكتوبر الماضى، وهى المرة الثامنة التى يحصل فيها النجم 

المصرى على جائزة "العب الش���هر" من���ذ انضمامه لصفوف ليفربول 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية لعام 2017 قادمًا من روما اإليطالى.

عل���ى صعيد متصل، ف���از فيرجيل فان ديك مداف���ع ليفربول بجائزة 
أفضل العب بالدورى اإلنجليزى عن ش���هر نوفمبر التى تقدمها رابطة 

الالعبين المحترفين.
ونجح مدافع ليفرب���ول في التغلب على هارى كين وآرون موى وليروى 
س���انى ورحيم سترلينج وديفيد س���يلفا وفاز بجائزة أفضل العب فى 

الشهر بالدورى اإلنجليزى الممتاز عن شهر نوفمبر
وق���دم مداف���ع ليفرب���ول أداًء ممي���زًا للغاية مع الري���دز خالل خمس 
مواجهات ونجح فى إبقاء شباك الفريق نظيفة في انتصارات ليفربول 

أمام فولهام وأمام واتفورد وإيفرتون.

محمد صالح ينافس على جائزة 
»هدف الشهر« فى ليفربول

غزة / عبدالله نصيف:
أعلن نجم وسط نادي شباب رفح " بسام قشطة اعتزاله 
اللعب  بصورة نهائي���ة بعد نهاية مرحلة الذهاب من 

دوري القدس الممتاز .
وجاء قرار االعتزال بعد عطاء امتد  لنحو 20 عامًا .

و قال الالعب عبر صفحته الفيس بوك "إن االعتزال أمر 
ال يحزنني كثيًرا، ألّنه قرار يتعين على العب كرة القدم 
اتخ���اذه في وقت ما خالل مس���يرته الكروي���ة، كما أّن 
زمالئي كانوا أكبر داعم لي ، و أشعر بالفخر لما حققته 

كالعب و أحالم كبيرة داخل النادي.
و تابع " أشكر كل الالعبين والمدربين والفرق والجماهير 
الت���ي قابلتها في تلك الرحل���ة، خاصة جمهور الزعيم 
وفوق كل ه���ؤالء عائلتي وفريقي الخاص وبيتي األول 

شباب رفح .

غزة / عبدالله نصيف: 
نفى سعيد الس���باخي نجم شباب رفح وجود مفاوضات من جانب 
نادي أهلي النصيرات بش���أن االنضمام لصفوفه خالل االنتقاالت 
الشتوية الجارية . وكانت تقارير صحفية أشارت لوجود مفاوضات 
م���ن جانب االهلي مع الالع���ب للحصول على خدمات���ه فى الفترة 
المقبلة ، لكن المفاوضات وصلت لطريق مس���دود بس���بب المبلغ 
المالي الكبير الذي طلبه الالعب . وقال الس���باخي ل�" االس���تقالل "  
ال توجد مفاوضات رس���مية مع األهلي بشأن االنضمام لصفوفه"، 

مضيفًا "كل ما يتردد حول ذلك الشأن غير صحيح".
يذكر أن أهلي النصيرات نجح في ضم نجم  القادس���ية محمد 
الس���طري ، لتعزيز صفوف الفريق و الصع���ود لدوري الدرجة 
األول���ى . و يتص���در الفريق مس���ابقة دوري الدرج���ة الثانية " 
الوس���طى و الجنوب " برصيد 17 نقطة متفوقا بفارق هدفين 

عن جاره نادي األقصى نفس الرصيد .

العب الزعيم  
»قشطة« ينهي 
مسيرته الكروية 

»السباخي« ينفي 
مفاوضات أهلي 

النصيرات
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جباليا/ االستقالل:
ش���رعت بلدية جباليا النزلة في تنفيذ المرحلة النهائية من مشروع 
تطوير عدة ش���وارع متفرقة في النزلة، الممول من صندوق تطوير 

وإقراض البلديات بقيمة 170,000 $.
وقال المهندس المش���رف على المشروع مصطفى السقا، إن أعمال 
المشروع تش���مل رصف 6 ش���وارع في النزلة يبلغ مجموع أطوالها 
حوالي 800 متر، وتمديد شبكة صرف صحي، وتطوير شبكة المياه، 

وتصريف مياه األمطار في الشوارع المستهدفة.
وأوضح الس���قا، بأن الش���وارع التي يش���ملها المش���روع هي شارع 
عمواس، وشارع الددة، وشارع السيس والسمرة، وشارع الشندغلي، 

وشارع هشام عاشور، وشارع المقدح والشوارع المتفرعة منه.
وأوضح المهندس الس���قا، بأن البلدي���ة انتهت من إزالة التعديات 
على الشارع، وتمديد ش���بكات المياه والصرف الصحي، وتصريف 
األمطار، وبدأت في المرحلة النهائية والتي تستهدف رصف هذه 
الش���وارع ببالط االنترلوك، مبينا بأن أعمال الرصف س���تنتهي في 

غضون إسبوعين.
ونوه الس���قا بأن المش���روع س���يعمل على إحياء وتطوير المنطقة، 
وتسهيل حركة المرور للس���يارات والمارة، ومنع تجمع مياه االمطار 
أثناء المنخفض���ات الجوية، وتحس���ين خدمتي المي���اه والصرف 

الصحي.

بلدية جباليا ترصف عدة 
شوارع متفرقة بالنزلة

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���ف النقاب عن إبرام صفقة قبل شهرين لتسريب 
قطعة أرض في بلدة صور باهر متاخمة لمقر الس���فارة 

األميركية بالقدس المحتلة.
وأظهرت المس���تندات والوثاق المتعلق���ة في عملية 
تسريب األرض الممتدة على عدة دونمات، أن الصفقة 
أبرمت في العاصمة األردنية عمان في تاريخ 9\9\2018، 
وشملت المس���تندات الموقعة من قبل كاتب عدل من 
القدس يدعى ياسين بالل على "وكالة دورية غير قابلة 
للعزل"، تعن���ى بأحد المالكين ل���أرض ويدعى محمد 

خليل األزعر من صور باهر ويحمل هوية أردنية.
كما ش���ملت المس���تندات وثيقة بعن���وان "المصادقة 
على التوقيع"، حيث أع���دت الوثيقة باللغتين العربية 
والعبرية، يقر من خاللها كاتب العدل المدعو ياس���ين 
بالل بالمصادقة عل���ى توقيع مالك األرض محمد خليل 
األزعر، وإنه في التاريخ المذكور مثل أمامه مالك األرض 

ووقع على مستندات ووثائق لبيع األرض المذكورة.
بينما تظهر الوثيقة الثالث���ة عقد البيع والصفقة بين 
األطراف التي وقعت في األردن، بواس���طة مكتب محاٍم 
في األردن، حيث أظهرت االتفاقية التي حملت العنوان 

"اتفاقي���ة بيع رضائية ملزمة لأطراف"، موافقة الفريق 
األول، مال���ك األرض محم���د خليل األزع���ر وهو أردني 
الجنس���ية ويحمل رقمًا وطنيًا، على بيع األرض للفريق 

الثاني ويدعى أفي زلكمان من سكان القدس.
وبموج���ب االتفاقية تم بيع قطعة األرض رقم 300 في 
الحوض رقم 8 ف���ي بلدة صور باهر، حيث صرح الفريق 
األول بأنه ب���اع األرض دون ضغوط���ات، كما أن األرض 
خالي���ة من اإليجار أو الرهان والحجوزات أو أي مش���اكل 
ف���ي أي دائرة، فيما أقر الطرف الثاني بأنه عاين قطعة 

األرض وقبل الشراء دون إكراه أو ضغوطات من أحد.
وأظهر عقد البيع أنه تم دفع مقابل قطعة األرض مبلغ 
بقيمة 800 ألف دين���ار أردني، حيث صودق على هذه 
االتفاقي���ة لدى الدوائر األردنية الرس���مية، كما حملت 
االتفاقية تواقيع وأختامًا من وزارة العدل وكاتب العدل 

ومسؤولين في الوزارة.
ووفق���ا للوكال���ة الدورية الت���ي حررت ف���ي عمان يوم 
9\9\2018، ف���إن الموق���ع على الوكال���ة المدعو محمد 
خلي���ل األزعر حامل هوية أق���ر ووكل نيابة عنه المدعو 
أفي زلكمان من س���كان الق���دس للتصرف في حقوقه 
في قطع���ة األرض، رقم 300 من ح���وض 8 من أراضي 

صور باهر المسمى "ش���عب الجابي"، وذلك بالتصرف 
بها بكافة التصرفات القانونية من بيع وشراء وإدارة.

كما أقر بأن يقوم زلكمان في تمثيله أمام كافة الدوائر 
الرسمية وغير رسمية والبلدية ودائرة األراضي والمالية 
والتنظي���م، و"التوقي���ع نيابة عنا وباس���منا على كافة 
األوراق والمستندات وعقود البيع، وذلك لكافة األموال 
المنقول���ة وغير المنقولة على اختالف أنواعها العائدة 
إلينا من أي جهة كانت، س���واء المملوكة له شخصيا أو 
التي إلينا أرثيا من أي جهة كانت"، بحسب ما أقر األزعر 

في الوكالة الدورية.
ونددت عائل���ة بكيرات ف���ي بيان بعملية التس���ريب 
المذك���ورة وأعلن���ت براءتها من أح���د أفرادها المتهم 

بتسريب العقار، المدعو محمد خليل األزعر.
وقالت العائلة في البيان: "نحن آل بكيرات، فخذ األزعر، 
باسم كل من يقبل خطابنا وتصريحنا هذا من العائلة، 
ويرضى أن يمثله، نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من كل 
خائن أو عميل باع نفس���ه للش���يطان وباع دينه وسرب 
أرض المسلمين مقابل حفنة نجسة من الدنانير، كائنًا 
من كان ومهما كان���ت درجة القرابة معه وبغض النظر 
عن مكان تواجده في الوطن أو األردن أو في أي مكان".

بالوثائق: الكشف عن صفقة تسريب 
أرض قرب السفارة األميركية بالقدس

وش���ارك آالف المواطنين  عصر امس في الحراك البحري؛ في وقت انطلق فيه 
نحو 30 قارًبا تجاه السياج البحري شمال غرب مدينة بيت الهيا شمال القطاع.
وش���ددت هيئة الح���راك أول أمس عل���ى أن انطالق فعالي���ات الحراك تأتي 
للتأكي���د على "حقنا في بحرنا وحقنا في الحرية والصيد دون أي قيود، وحقنا 
في الميناء وإقامة ممر مائي يس���هل علينا وعلى ابناء ش���عبنا حرية الس���فر 
والتجارة". وأضافت: "إن هيئة الحراك الوطني لكس���ر الحصار ستواصل بذل 
كل جهد ممكن من أجل كس���ر ه���ذا الحصار الظالم، وانه���اء هذه المعاناة 

االنسانية التي لم يشهد التاريخ الحديث لها مثيال".
وأطلق���ت هيئ���ة الحراك الوطني قبل نحو 5 أش���هر عدة رح���الت بحرية نحو 
العالم الخارجي والحدود الش���مالية للقطاع، في محاولٍة لكسر الحصار البحري 
عن قطاع غزة، إال أن االحتالل يقمع المش���اركين فيها، ويعمل على إفش���الها 

واعتقال من على متنها.
ومن���ذ 30 مارس الماض���ي ينّظم المواطنون مظاهرات س���لمية في مخيمات 
العودة ش���رقي محافظات قطاع غ���زة الخمس؛ للمطالب���ة بثبيت حق العودة 

وكسر الحصار كامال عن القطاع.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت مصادر حقوقية، أن المحاكم "اإلس���رائيلية"، فرض���ت غرامات مالية تصل لنحو 
46 ألف ش���يقل )12.5 ألف دوالر( على أطفال فلسطينيين محتجزين في سجن "عوفر" 

اإلسرائيلي، وذلك خالل شهر تشرين الثاني الماضي.
وقالت "هيئة شؤون األسرى والمحررين" في تقرير لها أمس االثنين، إن محاكم االحتالل 
فرضت أحكاًما بالس���جن الفعلي بحق عدد من األطفال الفلس���طينيين المحتجزين في 
س���جن "عوفر"، إلى جانب فرض غرامات مالي���ة باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 46 
ألف شيقل. وأوضحت أنه تم إدخال 37 أسيرًا قاصرًا إلى قسم األسرى األشبال في سجن 
"عوفر" خالل الش���هر الماضي، من بينهم 22 طفاًل اعتقلوا من منازلهم، وعشرة أطفال 
ا. كما اعتقلت قوات االحتالل طفلين من الحواجز العس���كرية، وآخرين  اعتقل���وا ميدانًيّ

لعدم حيازتهما "تصريح"، وأسير اعُتقل بعد استدعائه للتحقيق.
وُس���جل من بين هؤالء األسرى األش���بال الذين اعتقلوا، أس���ير قاصر اعتقل بعد إطالق 
الرصاص عليه، وثمانية آخرون تعرضوا العت���داءات "همجية" أثناء اعتقالهم وعمليات 
التحقيق معهم في مراكز التوقيف اإلس���رائيلية. وأشارت الهيئة إلى أن عدد األطفال 
المحكومين بلغ 22 طفاًل، تراوحت أحكامهم )سجن فعلي( ما بين 31 يومًا إلى 14 شهرًا، 
مضيفة أنه ما زال هناك أس���يران قاصران قيد االعتق���ال اإلداري. ولفتت الهيئة إلى أن 
الغرامات المالية المفروضة على األس���رى األطفال ما هي إال عملية س���رقة واضحة باسم 
القانون لنهب وجباية أموال أهالي األسرى، بهدف الضغط على األسير وذويه وابتزازهم.

وتش���ير أحدث اإلحصائيات الفلسطينية، بأن عدد األسرى والمعتقلين الفلسطينيين 
في سجون االحتالل بلغ نحو 6500، بينهم 350 طفال، و62 معتقلة، و6 نواب بالمجلس 

التشريعي )البرلمان( و500 معتقل إداري )بال تهمة( و1800 مريض.

خانيونس / االستقالل: 
والتأهيل  للتنمية  إعمار  نظمت جمعية 
ام���س االثني���ن ، ورش���ة عم���ل بعنوان 
"اإلعالم وقضايا ذوي اإلعاقة"  بمناس���بة 
اليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة 
بمدينة خانيون���س،  بمقره���ا  وذل���ك 
بمشاركة الدكتور أحمد الشقاقي ، وعلي 
البطة رئيس قس���م التحرير في جريدة 

فلسطين ، و اإلعالمي أيمن سالمة.
وأك���د د. الش���قاقي خالل كلم���ه له في 
الورش���ة ، عل���ى دور اإلع���الم الهام في 
االهتم���ام ودع���م قضية وحق���وق ذوي 
اإلعاق���ة. وق���ال الش���قاقي،:" إن اإلعالم 
ليس فقط هو المس���ؤول عن التقصير 
ف���ي تن���اول موض���وع ذوي اإلعاقة ، بل 
هناك تقصير أيضًا من قبل المؤسسات 

والمراكز التي تهتم بهم".
 وأش���ار د. الشقاقي  الى وجود  مسارين 
الذي  الخطير  التقصي���ر  م���ن  للتخلص 
يعان���ي من���ه ذوو اإلعاقة، س���واء كانت 

إعاق���ة صحي���ة أو إعاق���ة نتج���ت جراء 
همجي���ة االحتالل ، تتمث���ل في توعية 
المواطني���ن من خطورة بع���ض األفعال 
التي قد يتعرض لها الش���خص وتؤدي 

إلى اضرار كبيرة
أوض���ح أن المس���ار الثان���ي يتمثل في 
قضايا ذوي اإلعاق���ة ، وكيفية االهتمام 
بأنفس���هم م���ن خ���الل توجيههم إلى 

العناية الصحيحة السليمة.

التواص���ل  ال���ى أن لش���بكات   ولف���ت 
االجتماعي دورًا كبيرًا في نش���ر التوعية 

واالهتمام بذوي اإلعاقة.
ونبه د. الشقاقي الى أن األشخاص ذوي 
اإلعاق���ة ، لهم تأثير ف���ي المجتمع ومن 
حقه���م  أن يجدوا االهتمام المناس���ب 
من خالل اعطائهم حقوقهم وواجباتهم 
س���واء كان م���ن الدولة أو المؤسس���ات 

والمراكز  الخاصة بهم .

وفي نفس الس���ياق ، تح���دث البطة عن 
دور الصحفيين والنشطاء في االهتمام 
 ، اإلعاق���ة  ذوي  األش���خاص  بقضي���ة 
ومطالبهم بتس���ليط الض���وء على هذه 

القضية الهامة.
وش���كر البطة جمعي���ة إعم���ار للتنمية 
والتأهيل على هذه الورشة التي تهدف 
إلى تس���ليط الضوء عل���ى ذوي اإلعاقة 

وقضيتهم 

خانيونس: جمعية إعمار تنظم ورشة بعنوان » اإلعالم وقضايا ذوي اإلعاقة«

وأفادت مصادر محلية بأّن ق���ّوات كبيرة مدعومة 
بع���ّدة آلي���ات عس���كرية اقتحمت أحي���اء البلدة 
القريب���ة من الش���ارع االلتفافي )خط 60(، وس���ط 
إطالق للقنابل الغازية والصوتية والرصاص الحّي 
والمطاطي. ولفت���ت إلى أن عّدة إصاب���ات وقعت في 
صف���وف المواطنين، في وقت رش���ق الّش���بان القوات 

المقتحمة بالحجارة.
وأش���ارت المصادر إلى أّن االقتحام وقع بعد وقت قليل 
من تعرض حافلة مستوطنين إللقاء زجاجة حارقة، قبل 

احتجاز عدد من المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم.

فيم���ا أصي���ب مواطنون بج���راح وصف���ت ما بين 
الطفيفة والمتوس���طة عقب اقتحام مركبة سوقا 
تجاري���ا ف���ي منطقة ب���اب الزاوية وس���ط مدينة 
الخليل جن���وب الّضفة الغربية المحتلة واندلعت 
أمس مواجهات في ش���وارع بلدتي بير زيت وأبو 
قش ش���مال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية 
المحتل���ة، عق���ب اقتحام قوة عس���كرية س���كنا 
للطالب. ورش���ق عشرات الش���بان قوات االحتالل 
بالحجارة خالل انس���حابها من البل���دة دون وقوع 

إصابات في صفوف الشبان.

وكانت قوات االحتالل اعتقلت قبل أيام رئيس مجلس 
اتحاد الطلبة بجامعة بير زيت يحيى ربيع، فيما ال تزال 

تالحق العشرات من الطلبة بغرض اعتقالهم.
واقتحمت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي امس ، مخيم 
ش���عفاط بمدينة القدس المحتلة، وانتشرت في أزقته 
وش���وارعه، وداهمت عدًدا من منازل الفلس���طينيين، 

وقامت بتفتيشها.
وأف���ادت مص���ادر محلية ب.إط���الق جن���ود االحتالل 
المقتحمون لقنابل صوتية حارقة وقنابل غازية مسيلة 

للدموع تجاه الشبان.

أحكام بالسجن وغرامات 
على 22 طفال أسيرًا

الضفة المحتلة/ االستقالل:
أعل����ن اتحاد النقابات واللج����ان العمالية الحرة 
في فلس����طين، ع����ن اضراب جزئ����ي عم كافة 
المؤسس����ات والش����ركات في الضفة المحتلة، 

أمس االثني����ن، احتجاًجا عل����ى قانون الضمان 
االجتماعي.

وأكد اتحاد النقابات في بيان صحافي، تمسكه 
بقرار الش����عب الرافض لتطبيق قانون الضمان 

االجتماعي، مناش����ًدا رئيس الس����لطة محمود 
عب����اس التدخل الف����وري إلنص����اف العامالت 
والعاملين وتكريس ثباته����م ووجودهم على 

هذه األرض.

إضراب جزئي بالضفة احتجاجًا على قانون الضمان االجتماعي
47 �إ�صابة

�إ�صابات  مبو�جهات
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لندن/ االستقالل: 
أظهر مقطع فيديو، انتشر بشكل كبير على المواقع االجتماعية، شابا شجاعا 
تصدى بقوة للص قام بس���رقة أموال المتبرعين من أحد المطاعم في مدينة 

هال البريطانية.
ويوث���ق الفيديو، الذي تم تصويره بواس���طة كاميرا المراقبة لش���رطة النقل 
البريطانية، لحظة اقتحام اللص لمطعم "ساب واي" وتوجهه نحو مكان الدفع. 

ثم قيامه باالستيالء على صندوق خيري للتبرعات وهروبه.
ولحظة خروج الس���ارق راكضا من المطعم، وجد أمامه شابا، يبلغ من العمر 21، 

لم يتردد في عرقلته وإسقاطه أرضا.
وقال���ت صحيفة "ذا ص���ن" البريطانية إن الش���اب جيروم دينتون تحول إلى 
حديث المواقع االجتماعية، خالل الساعات الماضية، بسبب شجاعته وجرأته، 

حيث وصفه ناشطون ب�"البطل".
وذكر دينت���ون "كن���ت متوجها إلى العمل قبل أن ألم���ح الرجل خارجا من 
المطعم ويركض بس���رعة جنونية.. عرفت أنه سارق، لذلك فكرت سريعا 

وتصرفت".
وتاب���ع "كل الناس هتف���ت وصفقت لي، قال لي بعضه���م إنني قمت بعمل 

بطولي".
وألقت الشرطة فيما بعد القبض على اللص، قبل أن تقضي المحكمة بسجنه 

ل�16 أسبوعا )4 أشهر( بسبب محاولة سرقة فاشلة.

يسرق أموال التبرعات 
ويلقى جزاءه في ثوان

واشنطن/ االستقالل: 
بدأت تحقيقات جديدة مع المجرم األمريكي صموئيل ليتل 
الذي يبلغ من العمر 78 عامًا، والمحكوم أصاًل بالس���جن مدى 
الحياة من���ذ عام 2014، بعد اعترافه بارتكاب 90 جريمة على 
مدى أربعة عقود مضت.ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالية، 
والذي يق���ول إن ليتل من أخط���ر القتلة في تاري���خ أمريكا، 
بالتحقي���ق في تلك الجرائ���م القديمة التي ُنس���بت وقتها 

لمجهول.
جاء االعتراف بعد تحويل المجرم إلى برنامج خاص بالسلوك 
اإلجرام���ي العنيف "ف���ي كاب ViCAP" يه���دف إلى تحليل 
نفس���ية مرتكبي جرائم العنف واالنتهاكات الجنس���ية، ثم 
مش���اركة المعلومات مع الهيئات القانونية المحلية للوصول 

لحل القضايا التي ُأسندت لمجهول.
وتقول كريس���تينا باالزولو، محللة لدى البرنام���ج، إن الُمدان 
بثالثة أحكام بالس���جن مدى الحياة منذ أربع سنوات عن قتله 
ثالث نس���اء بين عام���ي 1987 و 1989، تج���اوب باالعتراف 

بجرائمه ألنه أراد تغيير مكان سجنه حسبما قال لهم.
وأضافت أن���ه ذكر أثن���اء مقابالته مع الفري���ق المتخصص 
ع���دد الجرائم وأماكن وقوعها في مدن وواليات مختلفة مثل 

ميسيسبي وأوهيو وأريزونا والس فيغاس وغيرها.
وق���د تم بالفعل التأكد من أنه المس���ؤول عن 34 منها حتى 

اآلن، وال يزال التحقيق بالقضايا األخرى قائمًا إلثبات الُجرم.
وكانت أغلب الجرائم التي ارتكبها ليتل بحق نس���اء قتلهن 
ف���ي عدة م���دن ووالي���ات أمريكية من���ذ ع���ام 1970 وحتى 
2005، وتدل التحقيقات أنه يس���تهدف النساء الضعيفات 
ومدمنات المخدرات، وأن���ه يضربهن ويخنقهن ثم يتخلص 

من جثثهن.
ويقول تقرير ص���ادر عن مكتب التحقيق���ات الفيدرالية إن 
الطرق الت���ي اتبعها ليتل ف���ي القتل توح���ي أنها حوادث 
وليست جرائم. فلم يكن هنالك آثار للطعن أو إصابات ناتجة 
عن إط���الق الرصاص، بل كانت تب���دو وكأنها نتيجة جرعات 

زائدة من المخدرات أو الحوادث أو حاالت وفاة طبيعية.

لندن/ االستقالل: 
التقط والدا طفلة بريطانية صورة جميلة لها وهي تغفو 
في األرجوحة، قبل أن يكتش���فا أنه���ا كانت تعاني من 

أعراض مرض خبيث.
واعتق���د دي���ف فليتش���ر )39 عام���ًا( أن���ه كان يلتقط 
ص���ورة معبرة، عندما صور طفلت���ه إيزي، وهي تغفو في 
األرجوحة، قبل أن تكمل عامها الثاني، لكن األمور أخذت 
منحى غي���ر متوقع، عندما تبين أن ه���ذه الغفوة، كانت 

نتيجة إصابتها بسرطان الدم.
وبعد أس���ابيع من ه���ذه الصورة، ش���ّخص األطباء إصابة 
الطفل���ة بالم���رض الخبيث، ومنذ ذل���ك الوقت، خضعت 
إيزي ألكثر من 570 جرعة من العالج الكيماوي، بحس���ب 

صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وقال فليتش���ر الذي يعمل كمدقق حسابات "حدث األمر 
في أح���د األيام، عندما كانت تلهو ف���ي أرجوحتها، قبل 
أن تنه���ار وتغط في الن���وم، ولم أفكر كثي���رًا في األمر، 

وسارعت إلى التقاط صورة لهذه اللحظة".
وأضاف "بعد ذلك، أدركنا أن ش���عورها بالنعاس لم يكن 

أمرًا طبيعيًا، بل كان جزءًا من أعراض مرض خطيرة".
وراجع والدا إيزي المستش���فى في يناير )كانون الثاني( 
الماض���ي، بعد ظهور طف���ح جلدي غريب على س���اقها، 
ونصحهما األطب���اء بالعودة بعد أي���ام إلجراء فحوصات 
ال���دم إذا لم يزل ه���ذا الطفح، وفي صب���اح اليوم التالي، 
اس���تمرت أعراض المرض بالتطور، م���ع ارتفاع كبير في 

درجة حرارتها.
وش���خص األطباء إصاب���ة الطفل���ة باللوكيميا في نفس 
اليوم، وب���دأت دورة قاس���ية من الع���الج الكيماوي في 

األسبوع التالي.
ويحذر فليتش���ر اآلب���اء واألمهات بض���رورة االنتباه إلى 
أي تغير في س���لوك أطفالهم، بهدف الكش���ف المبكر 
عن األم���راض الخطيرة، ومنحهم فرص���ة أفضل للعالج 

والشفاء.

يكتشفان إصابة طفلتهما
 بالسرطان بسبب صورة

قاتل النساء يعترف
 بقتل 90 امرأة في أمريكا

االستقالل/وكاالت: 
م����ن المعروف اّن الرج����ل يتقدم بجلب بعض الهداي����ا للفتاة التي يريد 
ال����زواج بها، ويتف����اوت حجم تل����ك الهدية وثمنها وفق����ًا ألعراف الدول 
واألش����خاص وتقاليدهم، ويتربع الذهب على قائمة المجوهرات المحببة 
والثمينة التي تحب المرأة اقتناءها وتس����عى للحصول عليها، لذا ُيقدم 
بع����ض الرجال على تقديم بعض قطع وأطقم الذهب كمجوهرات مهداه 

للفتاة بعد الخطوبة.
وتدوال رواد مواقع التواصل االجتماعية،  صورة  ُتظهر قيام بعض الرجال 
بإهداء العروسة قطعًا كثيرة من الذهب ُتعادل وزنها، حيث ُيظهر المقطع 
األول عروسًا يظهر أّنها من إحدى دول شرق آسيا وهي ترتدي شبكة كبيرة 

جدًا من الذهب قّدمها لها عريسها خالل حفل زفافهما.
ومن ثقل الحلي التي ارتدتها لم تتمكن الفتاة من المشي بشكل صحيح، 
ما أثار دهش���ة المتابعين ورأى البعض منهم أّن ذلك السلوك ماهو سوى 
مبالغة غي���ر منطقية، وذات األمر ما حدث في المقط���ع الثاني الذي أظهر 
رجاًل من جنس���ية عربية يهدي زوجته في ليلة الزف���اف أيضًا، الكثير من 
الذهب والذي قد ُيعادل وزنها، فأضحى المقطع مثار س���خرية رّواد مواقع 

التواصل.

الكويت/ االستقالل:
اص���درت الس���لطات الكويتية حكًما بالس���جن على س���يدة 
كويتية لمدة شهر مع الشغل والنفاذ لسّبها أحد أبنائها أثناء 

مساعدتها له على مراجعة دروسه استعداًدا لالختبارات.
وبحس���ب صحيفة القبس الكويتية، فان وال���د األبناء تقدم 
بش���كوى ضد زوجته بع���د أن قالت ألحد أبنائ���ه “ادرس يا 

حمار”.
وج���اءت تفاصيل القضية في بالغ تقدم ب���ه والد األبناء إلى 
االمن بعد أن سئم من طريقة معاملة األم ألبنائها، حيث أنها 
كثي���رة االعتداء عليهم قوال وفعال خاصة أثناء تدريس���هم، 
مم���ا يؤثر على حالتهم النفس���ية، وكانت تق���ول لهم أثناء 
التدريس كلمات بذيئة جدًا من بينها »ادرس يا حمار«، وفق 

ما يقوله األب.
من جهته، قال محامي المدعي للمحكمة إن “أركان الجريمة 
بحق المتهمة مؤيدة بأدلة اإلثبات ومنها تصوير وتس���جيل 
فيديو لألم وهي تسيء ألبنائها بألفاظ قذرة، وكذلك تحريات 

المباحث التي أكدت التهمة وال سيما أقوال األبناء”.

نيويورك/ االستقالل: 
تمكنت الش���رطة في مدينة نيوي���ورك، األحد، م���ن الوصول إلى 
س���ائحين بريطانيين متزوجين حديثا انتشرت قصتهما بشكل 
كبير عبر وس���ائل التواصل االجتماعي بعد سقوط خاتم زواجهما 

في شبكة تهوية خاصة بمترو أنفاق تايمز سكوير.
وبثت إدارة ش���رطة نيويورك مقطعا مص���ورا للواقعة على تويتر. 
وأعيد بث ه���ذا المقطع أكثر من 20 ألف م���رة كما تصدر عناوين 

األخبار.
وتمكنت الش���رطة من الوصول إلى الزوجين، اللذين اضطرا للعودة 
إلى بريطانيا. وقالت على تويتر إن "الزوجين السعيدين )اآلن( عادا 
إل���ى بلدهما ولك���ن بفضل ما قمتم به من إع���ادة التغريدات قمنا 

بالبحث عنهما".
يذكر بأن ميدان تايمز س���كوير وسط حي مانهاتن، يعتبر وجهه 
س���ياحية يأمها أكثر من 350000 ش���خص كل يوم، وفق ما نقل 

موقع "إن دي تي في" اإللكتروني. 

فقدا خاتم زفافهما.. 
فتدخلت الشرطة لمساعدتهما

حبس كويتية قالت 
البنها »ادرس يا حمار«

عريس يهدي
 عروسه وزنها ذهبًا 


