
غزة / سماح المبحوح:
يوم���ًا بعد اآلخر يتفاجأ المواطنون في قطاع غزة من ضبط 
الجهات المختص���ة من خالل متابع���ة ومراقبة المصانع 
والمنش���آت الغذائية عن إتالف كميات كبيرة من المواد 
الغذائية الفاسدة منتهية الصالحية ، التي يتم ضبطها 

داخل المصانع اإلنتاجية أو المحال والمراكز 
التجارية، األمر الذي ينذر باشتداد وطأة شجع 

نتنياهو: عملية »درع الشمال« 
واسعة ومستمرة وليست محدودة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال رئي����س حكومة االحتالل اإلس����رائيلي وزير الجيش 
بنيامين نتنياهو مس����اء أمس الثالث����اء : إن عملية »درع 
الش����مال« التي أعلن جيش االحت����الل عنها صباح أمس 
على الحدود مع لبنان واسعة ومستمرة وليست محدودة .

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مش���ترك عقده نتنياهو 
مع رئيس هيئة األركان الجنرال غادي آيزنكوت عقب 
اجتماع استثنائي عقده المجلس الوزاري اإلسرائيلي 

المصغر للشؤون السياسية واألمنية )الكابنيت(.
وأض���اف نتنياهو أن هدف حزب الله من هذه األنفاق 
التي حفرها إدخال مسلحيه إلى األراضي اإلسرائيلية 
للسيطرة على أجزاء من الجليل، معتبرًا أن هذا تهديد 

حقيقي بجرأة لم نعهدها من قبل حزب الله.
واعتبر أن أنف���اق حزب الله جزء من ش���بكة »اإلرهاب 
والعدوان اإلقليمية« التي تمولها إيران، مش���ددًا على 

أن الكيان اإلسرائيلي يعمل بكل قوة ضدها.
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
هدمت جرافات بلدية االحتالل اإلسرائيلي أمس الثالثاء، منزالاً قيد اإلنشاء 
يعود للمقدسي نعيم حسن أبو دويح في حي الصلعة بجبل المكبر جنوب 

شرق القدس المحتلة؛ بحجة "البناء دون ترخيص".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، صباح أمس الثالثاء، باحات المسجد 
األقصى المبارك، وس���ط حماية أمنية من ش���رطة االحتالل اإلسرائيلية. 
ا اقتحموا المسجد األقصى،  وقالت مصادر مقدس���ية:" إن 56 مس���توطناً
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غزة/ دعاء الحطاب: 
يحاول االحتالل اإلس���رائيلي تغطية فشله في اخماد نار 
المقاوم���ة والحراك المتصاعد ض���د انتهاكاته وجرائمه 

المس���تمرة، وإرضاء جمهورها الصهيوني الذي يرى في 
رئيس حكومته بنيامين نتنياهو رجال فاشال  
خصوصًا بعد االنتصار الذي حققته المقاومة 

  األغذية الفاسدة.. 
جشع تجار ينهش 
»بطون« الغزيين 

طولكرم/ اال�ستقالل: 
طولك��رم،  حمافظ��ة  جماه��ر  �سيع��ت 
عب��د  ح�س��ام  حمم��د  ال�سهي��د  جثم��ان 
اللطي��ف حبايل )22 عام��ًا(، من خميم 

طولكرم اإىل مثواه االأخر، والذي ارتقى 
بر�سا���ص ق��وات االحت��الل االإ�سرائيلي 
خ��الل اقتحامه��ا املدين��ة، فج��ر اأم���ص 
الثالث��اء. وتقدم موكب امل�سيعني، ممثلو 

ف�سائل العمل الوطني، ومدراء املوؤ�س�سات 
الر�سمية واالأهلية، وموؤ�س�سات وفعاليات 

ووجه��اوؤه،  طولك��رم  خمي��م 
وح�سد من املواطنني.

جماهير طولكرم تشيع جثمان الشهيد »محمد حبالي«

»درع الشمال« .. »تسخين إعالمي« 
لخدمة أجندة »نتنياهو« السياسية

غزة/ قاسم األغا: 
فتحت الحملة العس���كرية التي أطلقها جيش االحتالل 
»اإلس���رائيلي«، أم���س الثالثاء، بذريعة كش���ف األنفاق 

الهجومي���ة ل�«حزب الله« اللبناني، أس���فل الحدود ما بين 
ا من التساؤالت  فلس���طين المحتلة ولبنان، باباً
ح���ول أهداف االحت���الل من ه���ذه الحملة؟، 

عشرات المستوطنين 
يقتحمون المسجد األقصى

االحتالل يهدم منزلين 
ومحال لمواد البناء بالقدس

اعتقاالت الضفة والقدس.. سالح »االحتالل« إلخفاء فشله 

) APA images (        ت�سييع جثمان ال�سهيد حممد حبايل يف طولكرم اأم�ص

بيت حانون/ االستقالل: 
توغلت عدة جرافات عس���كرية بحماية من آليات االحتالل شرقي بلدة بيت حانون 
شمالي قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بأن عددًا من الجرافات العسكرية وآليات هندسة 
ا من موقع  توغلت بش���كل محدود في أراضي المواطنين شرقي بيت حانون انطالقاً

توغل محدود لعدد من
 آليات االحتالل شمال القطاع
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غزة/ االستقالل: 
أك���د مدي���ر مركز األس���رى للدراس���ات الدكت���ور رأفت 
حمدونة  أمس الثالثاء أن كمية الغذاء المقدمة لألسرى 
الفلس���طينيين في الس���جون االس���رائيلية من اللحوم 
والفواك���ه والخضار قليلة وغير مطابقة للقوانين الدولية 

والمعايي���ر الصحية ، وغير صالحة لتناولها 
بالغالب، بس���بب طريقة طهيها من األسرى 

غزة/ االستقالل: 
أف���ادت إذاعة صوت األس���رى أمس الثالث���اء بأن نيابة 
االحتالل العليا أبلغت األس���ير اإلداري ثائر عزيز محمود 
ا( من قرية خاراس قضاء مدينة الخليل  حالحلة )40 عاماً

جن���وب الضفة الغربي���ة المحتلة، عب���ر المحامية أحالم 
الح���داد بإلغاء قراره���ا تمديد اعتقاله لمدة ش���هرين، 

وتبق���ي على موعد اإلف���راج عنه في 23 من 
الش���هر الحالي.وأوضحت اإلذاعة أن األسير 

حمدونة يطالب بتحسين 
كمية ونوعية الطعام 

المقدم لألسرى

االحتالل يقرر اإلفراج عن األسير 
حالحلة في 23 الشهر الجاري

جيش االحتالل يعزز قواته 
على الحدود الشمالية مع لبنان

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذك���رت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مس���اء أمس الثالثاء أن جيش االحتالل 

اإلس���رائيلي دفع بقطع عس���كرية كثي���رة للحدود مع لبن���ان من بينها 
المدفعي���ة. وأوض���ح الموق���ع اإللكترون���ي للصحيف���ة أن الجيش قام 

و�إ�صابة  13عملية 
�إ�صر�ئيليًا   20

و677 مو�جهة 
خالل نوفمرب
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
هدم���ت جراف���ات بلدي���ة االحت���الل 
اإلس���رائيلي أمس الثالثاء، منزالاً قيد 
اإلنشاء يعود للمقدسي نعيم حسن 
أبو دويح في حي الصلعة بجبل المكبر 
جنوب ش���رق القدس المحتلة؛ بحجة 

"البناء دون ترخيص".
وذكر المواط���ن أبو دوي���ح أنه تفاجأ 
بهدم االحتالل لمنزل���ه بعد أيام من 
تنفيذه أمر محكم���ة بلدية االحتالل 

بالقدس وثقب سطحه بنفسه.
ا من بلدية  وأوضح أنه تس���ّلم إخط���اراً
االحتالل بهدم المنزل الشهر الماضي 
بعد االنتهاء من بنائه، وتمّكن محاميه 
م���ن إلغاء أمر اله���دم اإلداري، وتوّجه 
بعدها لمحكم���ة البلدية وطلبت منه 
ا إلى أنه بنى  هدم منزله بيده، مش���يراً
المنزل ف���ي تش���رين األول الماضي، 
وتبلغ مس���احته ١٥٠ مترًا مربعًا، وما 

يزال قيد اإلنشاء.
وفي س���ياق متصل، هدمت جرافات 
االحتالل اليوم من���زل المواطن محمد 
حس���ين أبو طير في قري���ة صور باهر 
جنوب ش���رق القدس، بحج���ة "البناء 
دون ترخيص وقربه من جدار الفصل 

العنصري".
وقال المواطن أب���و طير: إن طواقم من 
بلدية "بيت آيل" اقتحمت برفقة قوات 
االحت���الل حي واد الحم���ص بالقرية، 
وش���رعت الجرافات بهدم منزله البالغ 

ا، دون سابق  ا مربعاً مس���احته 2٥٠ متراً
إنذار.

وأوض���ح أبو طي���ر لمرك���ز معلومات 
وادي حلوة أن���ه فوجئ باقتحام قوات 
االحت���الل للمنزل الذي ت���م تجهيزه 
للسكن بالكامل، وشرعت بهدمه دون 
الس���ماح لنا بإخراج األثاث أو الوصول 
إليه بس���بب االغالقات الت���ي رافقت 
عملية اله���دم، كما هدمت األس���وار 

المحيطة به.
كما هدمت جراف���ات بلدية االحتالل 
الثالثاء محالاً لمواد البناء في واد الدم 

ببيت حنينا شمال القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان أن المحل مبني على 

مس���احة ٣ دونمات، وتع���ود ملكيته 
لشركة إخوان علي شقيرات.

عائلة  الصهيون���ي  االحت���الل  وأجبر 
المواط���ن أحم���د صي���ام، الليلة قبل 
الماضية على هدم إضافات إنشائية 
ف���ي منزلها بح���ي عين الل���وزة ببلدة 

سلوان جنوب المسجد األقصى.
وش���ملت عملية الهدم موقفًا لمركبة 

العائلة ومخزنًا ودرجًا.
وكانت بلدي���ة االحتالل ق���د أمهلت 
المواطن صيام 48 س���اعة لهدم هذه 
اإلضاف���ات تحت طائل���ة المالحقات 
القانوني���ة وفرض الغرام���ات المالية 

العالية، وهدمها بجرافات البلدية.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
المس���توطنين  عش���رات  اقتح���م 
اليهود، صباح أمس الثالثاء، باحات 
المس���جد األقصى المبارك، وس���ط 
حماي���ة أمنية من ش���رطة االحتالل 

اإلسرائيلية.
وقالت مص���ادر مقدس���ية:" إن ٥6 
ا اقتحموا المسجد األقصى،  مستوطناً
وتجولوا في باحاته، وس���ط تلقيهم 
ش���روحات حول "الهيكل" المزعوم، 
وذلك في اليوم الثاني لما يس���مى 

بعيد "الحانوكاه".
وأضاف���ت أن عناص���ر من الش���رطة 
الخاص���ة  وقواته���ا  اإلس���رائيلية 
المدججة بالس���الح، انتش���رت بين 
المصلين، كما رافقت المستوطنين 
خ���الل اقتحامه���م وتجوله���م في 
الباح���ات، حتى خروجه���م من "باب 

السلسلة".
"ب���اب  م���ن  االقتحام���ات  وتت���م 
المغاربة" الخاضع لسيطرة الشرطة 
اإلس���رائيلية منذ عام ١967، حيث 
يت���م التجول في باح���ات األقصى 
ضمن مس���ارات مح���ددة، تؤمنها 
الشرطة اإلس���رائيلية، وحتى خروج 

الُمقتحمين من "باب السلسلة".
ويش���هد "ب���اب السلس���لة" ع���ادة 
تلمودي���ة  صل���وات  الخ���ارج  م���ن 
خاصة  وغناء،  ورقصًا  للمستوطنين، 
في أوقات األعياد العبرية، بش���كل 
اس���تفزازي للمس���لمين والوافدين 

للمسجد األقصى.
وفي السياق ، أش���عل مستوطنون 

مساء االثنين، شموع شمعدان "عيد 
الحانوكاه/ األنوار" عند باب األسباط-

أحد أب���واب األقص���ى، وأقدموا على 
ش���رب الخمر وأداء طقوس تلمودية 
ورقصات والغناء "للهيكل" المزعوم 
ا في  على أعتاب المس���جد، وتحديداً

ساحة الغزالي-باب األسباط.
وكانت "جماع���ات الهيكل" المزعوم 

دعت األي���ام الماضية عبر وس���ائل 
التواص���ل االجتماع���ي ومواقعه���ا 
لتنظيم اقتحام���ات جماعية يومية 
للمس���جد األقص���ى خ���الل فت���رة 
الظهر،  وبعد  الصباحية  االقتحامات 
أبوابه على  وتنظيم مس���يرات على 
مدار الساعة، خالل أيام عيد "األنوار" 

اليهودي الذي يستمر لمدة أسبوع.

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى

�مل�شتوطنون يو��شلون �قتحاماتهم لباحات �مل�شجد �لأق�شى          ) �أر�شيف (

بيت حانون/ االستقالل: 
توغلت عدة جرافات عسكرية بحماية من آليات االحتالل شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة. وأفاد 
مراسلنا بأن عددًا من الجرافات العس���كرية وآليات هندسة توغلت بشكل محدود في أراضي المواطنين 

ا من موقع )١6( العسكري اإلسرائيلي، وشرعت بأعمال تجريف بالمنطقة. شرقي بيت حانون انطالقاً
وتجري قوات االحتالل توغالت محدودة بش���كل شبه يومي ش���رقي محافظات قطاع غزة؛ وتقوم بأعمال 
تجري���ف ألراضي المزارعين، في انتهاك متكرر التفاق التهدئة بي���ن المقاومة واالحتالل الموقع برعاية 
مصرية عام 2٠١4. وفي س���ياق متصل، أطلقت ق���وات االحتالل النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين قبالة 
مناطق دير البلح والبريج وسط القطاع. كما أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية، صباح امس، نيران أسلحتها 
الرشاش���ة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل الس���ودانية والواحة شمال غرب القطاع، وقبالة 

سواحل وسط وجنوب القطاع دون إصابات.

رام الله/ االستقالل: 
أدان مركز اإلنسان للديمقراطية والحقوق، إعدام قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل اقتحامها مخيم طولكرم 
فج���ر امس الثالثاء بالرصاص الحي المواطن محمد حس���ام حبالي )22 عاما(، وه���و من ذوي االحتياجات 

الخاصة.
ووفقا لباحثي المركز، فإن قوات االحتالل اقتحمت فجر أمس مخيم طولكرم وس���ط إطالق للرصاص الحي 
والمطاطي، والقنابل الغازية بشكل عشوائي في المكان، دون مراعاة للسكان المدنيين، مما أدى إلى وقوع 

عدد من الضحايا، من بينهم الشاب حبالي.
وأضاف المركز: "قوات االحتالل لم تحترم القانون الدولي بما فيه "اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة" 
والتي تضمن حماية حقوق وكرامة األشخاص ذوي اإلعاقة، وأطلقت النار على الشاب محمد بشكل مباشر 

على منطقة الرأس، مما أدى إلى استشهاده خالل نقله إلى مشفى ثابت ثابت في المدينة".
وأدان المرك���ز ه���ذه الجريم���ة، وطالب بضرورة محاس���بة االحت���الل، وتوفير الحماية الالزم���ة للمدنيين 

الفلسطينيين، خصوصا ذوي االحتياجات الخاصة.

رام الله/ االستقالل: 
أدان���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربين أمس الثالثاء بأش���د العبارات 
تصعيد االحت���الل إجراءاته وتدابيره التهويدية للحرم اإلبراهيمي 
الش���ريف وس���ط مدينة الخليل، وآخرها إقدام المستوطنين على 
نصب شمعدان ضخم على س���طح الحرم احتفاالاً فيما يسمى عيد 

األنوار "الحانوكاه".
واعتبرت الوزارة في بيان صحفي أن ذلك يأتي بشكل متزامن مع تصعيد 
لعمليات استباحة الحرم االبراهيمي الشريف ونصب الخيام في ساحاته 
وتكثيف اقتحامه وأداء طقوس تلمودية فيه، وذلك على طريق تهويده 
بالكامل وفرض السيادة اإلسرائيلية عليه، وحرمان المسلمين من الوصول 
إليه والصالة فيه، عبر سلسلة تضييقات طويلة تفرضها سلطات االحتالل 
والمس���توطنون المس���لحون على البلدة القديمة في الخليل وفي محيط 

الحرم اإلبراهيمي الشريف.
وأكدت الوزارة أن هذا التصعيد االستيطاني الممنهج ُيشكل استخفافًا 
بقرارات منظمة اليونسكو ومطالباتها بوقف عمليات استهداف المواقع 
األثري���ة والدينية في القدس ومدينة بي���ت لحم وغيرها، بما فيها الحرم 

اإلبراهيمي الشريف.
وطالبت ال���وزارة المجتمع الدول���ي والمنظمات األممي���ة المختصة وفي 
مقدمتها اليونس���كو بالتحرك السريع لحماية تلك المقدسات واألماكن، 

وإجبار سلطات االحتالل على تنفيذ القرارات األممية ذات الصلة.

الخارجية تطالب اليونسكو 
بتحمل مسؤولياتها تجاه 

الحرم اإلبراهيمي

مركز حقوقي: قتل الشاب محمد حبالي 
تعد سافر على الحق في الحياة

توغل محدود لعدد من
 آليات االحتالل شمال القطاع

يجبر مقدسيًا على هدم منزله بسلوان 

االحتالل يهدم منزلين ومحال لمواد البناء بالقدس
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وفيم���ا أوض���ح المتحدث باس���م الجيش 
"أفخياي أدرعي" أن "الحملة الدفاعية التي 
يقودها قائد المنطقة الش���مالية بالجيش 
"يؤال س���تريك" ُاطلقت في ساعات الليلة 
الماضي���ة )اإلثني���ن الماضي(، بمش���اركة 
هيئة االس���تخبارات، وس���اح الهندس���ة، 
وإدارة تطوير وسائل قتالية، وقوات أخرى 
كبيرة". إلى إحباط األنفاق الهجومية داخل 

أراضينا".
ولفت إل���ى أن الجيش عل���ى أعلى درجات 
الجهوزية ألّية تط���ورات محتملة، وقد عّزز 
من قواته بمناطق عدة من بينها "المطّلة"، 
(، بعد اإلعان  قرب السياج األمني )ش���ماالاً
ا أنه  عنها مناطق عس���كرية مغلقة، مضيفاً
"ال توجد أّية تعليمات لس���كان الش���مال، 
حيث ت���م إطاع رؤس���اء س���لطات محلية 
بالموضوع وس���يبقى الجيش على تواصل 

معهم".
وق���ال: "في الس���نوات األخي���رة وِفي إطار 
التهديد )ساح  لمواجهة هذا  االستعداد 
األنف���اق( تم تطبيق خط���ة دفاعية خاصة 
في المنطقة، تضمنت أعمال إلقامة جدران 
وعوائق صخرية، وأعمال تجريف لألراضي"، 
ا  ا أن "حفر األنفاق يعتب���ر تهديداً معتب���راً

ا للسيادة". ا فادحاً لمواطني إسرائيل وخرقاً
إلى ذل���ك، هاج���م زعي���م ح���زب "هناك 
مس���تقبل" "يائي���ر لبي���د" توقي���ت البدء 
"لبيد":  بعملية لمكافح���ة األنفاق. وق���ال 
"إن التوقي���ت جاء لخدمة أجندات نتنياهو 

ا إل���ى أن الخطر القادم من  الحزبية، مش���يراً
ا من الشمال  الجنوب )قطاع غزة( أكثر إلحاحاً

)لبنان وسوريا( في الوقت الراهن.
في حين لم ُيخف سياس���يون وعسكريون 
س���ابقون لدى كيان االحتال تخوفاته من 
رّدة فعل "حزب الله" على الحملة العسكرية 

)درع الشمال(.
وقال ما ُيس���مى الرئيس السابق ل� "شعبة 
االس���تخبارات" بجي���ش االحتال "عاموس 
يدلين": "إن هناك تخوفات إسرائيلية من 
ردة فعل ح���زب الله اللبنان���ي على عملية 
الجيش، التي تستهدف األنفاق المخترقة 

للحدود الشمالية".
وتاب���ع "يدلي���ن": "هن���اك تخوف���ات لدى 
الجيش اإلس���رائيلي من إمكانية تفس���ير 
حزب الله لعملية الدرع الشمالي على أنها 
عمل عدائي ضد لبنان، وبالتالي تستوجب 
الرد ومن ثم الدخول في مواجهة ش���املة"، 
ا أن "العملي���ة ضروري���ة ومهّم���ة،  معتب���راً
هدفه���ا الكش���ف ع���ن أنف���اق الح���زب 
وتدميرها؛ خش���ية اس���تخدامها واحتال 

بلدات إسرائيلية واقعة قرب الحدود".

ح�لة ت�أهب
ف���ي المقاب���ل، أّكد "ح���زب الل���ه" على أن 
المقاوم���ة في حالة تأه���ب ويقظة دائمة 
ومراقبة ش���ديدة لكل تح���ركات العدو في 
جميع الجبهات، وهي ق���ادرة على صّد أي 

عدوان إسرائيلي.
وأضاف عضو المجلس السياس���ي للحزب 

حسن حّب الله أن "إس���رائيل" بعد عدوان 
تم���وز )ع���ام 2006( ال يجرؤ عل���ى القيام 
بأي عم���ل معاٍد ضد المقاوم���ة؛ "ألن لديه 

حسابات بأن المقاومة تستطيع ضربه".
وشدد حزب الله على أن "المقاومة سلسلة 
متكاملة وال يمكن الفصل بين مقاومة غزة 
ولبنان فالع���دو واحد والمقاومة واحدة وإن 
كانت في جبهات متعددة"، وحزب الله لن 
يسمح لاحتال باالستفراد بأي جبهة من 

جبهات المقاومة".
اتفقا  "اإلس���رائيلي"  بالش���أن  مختّص���ان 
عل���ى أن الش���روع بحمل���ة "درع الش���مال" 
ا يأتي  العس���كرية وفي هذا الوقت تحديداً
لخدمة األجندة السياسية لرئيس حكومة 
االحتال "بنيامين نتنياهو"، ال س���يما في 
ظل قرب انتخابات "الكنيس���ت"، ولفتا إلى 
وجوب رف���ع درجة التأهب والجهوزية لدى 

محور المقاومة.

من�ورات معروفة
ورأى الكاتب والمحلل السياس���ي د. حسام 
الدجن���ي أن الحملة ج���اءت لتحقيق أكثر 
من هدف لصالح "نتنياهو"، خصوصًا على 
المستوى الداخلي، "وهذا جزء من مناوراته 
المعروفة عند كل مرحلة انتخابية، وقضية 

فساد تاحقه".  
ل�"االس���تقال: "إن الحملة  وقال الدجن���ي 
���ا متش���ابكة لنتنياهو، إذ  تحم���ل أهدافاً
ا ل���ه على المس���توى الداخلي،  تعد مخرجاً
المتمثل بقضايا الفساد، وقرب االنتخابات 

)الكابنيت( وحالة االس���تقطاب  البرلمانية 
الداخلي بي���ن نتنياهو واليمين المتطرف، 
فضااً عن هزيمة االحتال بالجولة األخيرة 

في قطاع غزة".
ومنتصف نوفمبر الماضي، تم التوصل إلى 
تهدئة بالقطاع برعاية مصرية، عقب جولة 
مواجهة بي���ن فصائل المقاومة واالحتال، 
ا،  كانت محصلتها استش���هاد )14( مواطناً
بينه���م )7( ارتقوا خال إحب���اط المقاومة 
عملية غادرة نفذتها قوة صهيونية خاصة 
تسللت شرقي مدينة خانيونس، و7 آخرون 
جراء الغ���ارات الجوية، بينم���ا قتل ضابط 

"إسرائيلي" وأصيب آخر بجراح.
ولم يخ���ف أن زيارة  "بنيامي���ن نتنياهو" 
ا ل� "بروكسل" واطاعه وزير الخارجية  مؤخراً
األمريك���ي "مايك بومبيو"، خ���ال اجتماع 
"دبلوماسي وأمني"، على تفاصيل العملية 
العس���كرية، يحمل مؤش���رات بأن عمااً ما 
ا إلى  "خطير ومهّم يلوح ف���ي األفق" ، الفتاً
أن ذل���ك يجب أن يرفع م���ن درجة التأهب 

والجهوزية لدى محور المقاومة بأكمله.
واستدرك: "لكن البدء بعملية درع الشمال 
قد ال يعني أيضًا أن العملية تس���تهدف 
لبنان، التي قد تكون أحد الس���يناريوهات، 
وربم���ا تك���ون )العملية( تمهي���دًا لتنفيذ 
عملية أوس���ع، تتمثل في حس���م سياسي 
لملف سوريا، وحسم عسكري لملف إيران، 
س���واء عبر تش���كيل ناتو عربي لضربها، أو 
إضعافها عبر إضعاف أو ضرب حزب الله".

م�س�لح �سي��سية
 الكاتب والمحلل المختص بالش���أن 

ّ
واتفق

"اإلس���رائيلي" حس���ن عبدو ما سابقه في 
أن ب���دء االحتال بحملة عس���كرية بذريعة 
الكش���ف من أنفاق "حزب الله" الهجومية 
العاب���رة للح���دود الش���مالية لفلس���طين 
لتحقيق مصالح سياس���ية  المحتلة يأتي 

داخلية ل�� "بنيامين نتنياهو".
وقال عبدو ل�"االستقال": "نتنياهو بعملية 
درع الشمال يدّشن حملته االنتخابية، كما 
أنه يسعى إلش���اعة الخوف لدى المجتمع 
اإلسرائيلي، وإحياء مشاعر العنصرية لديه، 
حتى تزداد قدرته على ابتزاز ودفع الجبهة 
اإلسرائيلية الخائفة للجوء إليه كرجل قوي 
قادر على حماية كيانه، األمر الذي قد يدفع 
ا في االنتخابات المقبلة". نحو نجاحه مجدداً

وقّل���ل من ُف���رص ذهاب "إس���رائيل" نحو 
ا  عدوان عس���كري ش���امل على لبنان، عازياً
ذلك إلى القوة العس���كرية التي تمتلكها 

المقاومة اللبنانية وحزب الله.
ورأى أن إش���اعة "إس���رائيل" ألجواء الحرب 
والتوتر في المنطقة ال يتم دون تنس���يق 
م���ع الوالي���ات المتح���دة األمريكي���ة، في 
إش���ارة إلى لقاء "نتنياهو" بوزير الخارجية 

األمريكي ب� "بروكسل".
وم���ن المس���تبعد أن تك���ون "واش���نطن" 
منح���ت االحت���ال الض���وء األخضر لش���ن 
عملية عسكرية ضد لبنان، بحسب الكاتب 

والمحلل السياسي عبدو. 

»درع الشمال« .. »تسخين إعالمي« لخدمة أجندة »نتنياهو« السياسية
غزة/ ق��سم الأغ�: 

فتحت احلملة الع�سكرية التي اأطلقه� جي�ش 
الحتالل »الإ�سرائيلي«، اأم�ش الثالث�ء، بذريعة 
ك�سف الأنف�ق الهجومية لـ«حزب اهلل« اللبن�ين، 

اأ�سفل احلدود م� بني فل�سطني املحتلة ولبن�ن، 
ب�ًب� من الت�س�وؤلت حول اأهداف الحتالل من 

هذه احلملة؟، ودللة توقيته�؟، وهل اإذا م� 
ك�نت �ستنتهي مبواجهة ع�سكرية بني املق�ومة 

اللبن�نية و«اإ�سرائيل«؟     
و�سب�ح اأم�ش، اأعلن جي�ش الحتالل عن اإطالق 

حملة اأ�سم�ه� »درع ال�سم�ل«؛ »لك�سف اأنف�ق 
يقول: اإن »حزب اهلل« ق�م بحفره� اأ�سفل 
احلدود الإ�سرائيلية – اللبن�نية«، زاعًم� 

اكت�س�ف نفق هجومي يبلغ طوله )200( مرت، 
وممتد من قرية »كفر كيال« ب�جت�ه املطّلة، 

خمرتقً� ال�سي�ج الأمني بحوايل )40( مرًتا.

القدس المحتلة/ االستقال: 
ذك���رت صحيف���ة "يديعوت أحرون���وت" العبرية مس���اء أمس 
الثاثاء أن جيش االحتال اإلس���رائيلي دفع بقطع عس���كرية 
كثيرة للح���دود مع لبنان من بينه���ا المدفعية. وأوضح الموقع 
االلكتروني للصحيفة أن الجيش قام باس���تدعاء محدود لجنود 
االحتياط لشغل مهام طارئة في ش���عبة االستخبارات وساح 

ا. الجو، مشيرة إلى أن استدعاء جنود االحتال ليس كبيراً
وأجرى رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو سلسلة من 
المشاورات األمنية – العس���كرية مع قادة األذرع األمنية وعلى 

رأس���هم قائد األركان غادي آيزنكوت في مقر وزارة الجيش في 
تل أبيب مس���اء أمس. يذكر أن الجيش اإلسرائيلي أعلن صباح 
أمس، الحدود الشمالية منطقة عسكرية مغلقة بعد ساعات من 
كشفه عن عملية درع الشمال. ونقلت مصادر عبرية عن رئيس 
بلدية المطل���ة "دافيد أزوالي" أن الجيش أعلن الحدود مع لبنان 
منطقة عسكرية مغلقة وأن بلدة المطلة دخلت في واقع جديد 

مع بدء العملية العسكرية لكشف األنفاق.
وأوض���ح زوالي، أن البلدة اآلن تعتمد في معلوماتها على قوات 

الجيش وتعمل وفق الضرورات األمنية.

واشنطن/ االستقال: 
أعلن���ت الواليات المتح���دة األمريكية، ام���س الثاثاء، عن 
دعمه���ا لعملية االحتال اإلس���رائيلي العس���كرية لتدمير 
أنفاق حزب الل���ه جنوب لبنان، والممتدة إلى داخل األراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وقال مستشار األمن القومي للبيت األبيض جون بولتون في 
بيان، إن "الواليات المتحدة تدعم بقوة جهود إسرائيل في 
الدفاع عن س���يادتها"، داعيًا إيران وكل عمائها إلى "وقف 

تعدياتهم واس���تفزازهم اإلقليمي، الذي يش���كل تهديدا 
غير مقبول لألمن اإلسرائيلي واإلقليمي"، بحسب تعبيره.

وأعلن جيش االحتال بدء عملية "الدرع الش���مالي" لكشف 
وتحييد األنفاق التي حفرها حزب الله اللبناني نحو األراضي 
المحتلة، بتنفيذ القيادة الشمالية وبمشاركة االستخبارات 
والهندس���ة القتالية وإدارة تطوير األسلحة والبنى التحتية 
تعم���ل ضمن العملية العس���كرية لتحديد أنفاق حزب الله 

اللبناني.

جيش االحتالل يعزز قواته 
على الحدود الشمالية مع لبنان

أمريكا تعلن دعمها »بقوة« لعملية 
االحتالل ضد أنفاق حزب الله
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تعلن بلدية المغراقة عن طرح مزايدة بالظرف المختوم لس���يارة 
ب���اص من نوع فورد ترانزيت التابعة لبلدية المغراقة والمتضررة 
جراء قصف االحتالل االخير لبلدية المغراقة ، وذلك وفق الشروط 
الخاص���ة بالبلدية والتي يمك���ن االطالع عليها ف���ي مقر بلدية 

المغراقة .
فعلى الراغبين في دخول المزاد التقدم للبلدية في موعد أقصاه يوم 
االحد الموافق 2018/12/9م الس���اعة  الواحدة والنصف ظهرًا  ، بعد 

إطالعه على الشروط ومعاينة المكان .
• يضع الملتزم قيمة %10 من التأمين في مظروف المزاد .

• أجرة االعالن في الصحف  على من يرسو عليه العطاء.
• دفع قيمة العطاء قبل البدء في العمل.

تقبلوا فائق االحرتام والتقدير
بلدية املغراقة 

إعالن مزايدة لبيع 
سيارة الفورد الخاصة 

ببلدية المغراقة

دولة فل�سطني 
 ال�سلطة الق�سائية 

 ديوان الق�ساء ال�سرعي 
حمكمة غزة ال�سرعية 

الموضوع/ مذكرة تبليغ حكم غيابي 
   صادر عن محكمة غزة الشرعية 

الى المدعى عليه / اكرم ايمن سعيد الطيب من غزة وسكانها سابقا و مجهول  
مح���ل االقامة في دولة الجزائر االن نعلمك بقط���ع النفقة المفروضة لك على 
والدك المدعى ايمن س���عيد عاي���ش الطيب و قدرها ثالث���ة و ثالثون دينار 
أردني ش���هريا بموجب الحكم الصادر لدى هذه المحكمة في القضية اساس 
2008/717 بتاري���خ2008/12/22م على ان يكون قطع هذه النفقة اعتبارا من 
تاريخ الحكم و الواقع ف���ي 2018/11/18م ومنعتك من مطالبة المدعى ايمن 
المذكور بشيء من هذه النفقة اعتبارا من تاريخ القطع المذكور حكما وجاهيا 
بحق المدعى قابال لالس���تئناف غيابيا بحقك قابال لالعتراض و االستئناف لذا 

جرى تبليغك بذلك حسب االصول و حرر في 2018/11/27م.

   قا�سي غزة ال�سرعي 
 بالل داوود ابو خاطر

إعالن طرح بيع سيارة شحن داف 
عليها صندوق ووحدة تبريد 

بالمزاد )بالظرف المختوم(
تعل���ن الجمعية التعاونية الزراعية لمزارعي التوت االرضي بيت الهيا 
عن طرح عطاء اعالن بيع س���يارة شحن داف موديل 2003 وزن 15 طن 

وذلك بطريق الظرف المختوم كما يلي:
1- من يرغب بش���راء كراس���ة المزاد يتوجه لمقر الجمعية الكائن في 
العطاطرة غرب مدرس���ة ام الفحم بجوار مدرس���ة ابو جعفر المنصور 
ابتداء من يوم االحد الموافق 2018/12/9م من الساعة التاسعة حتى 

الساعة الواحدة بعد الظهر.
2- اس���تقبال المظاري���ف المختوم���ة بمقر الجمعية حت���ى نهاية يوم 
الخميس الموافق2018/12/13م الساعة الواحدة بعد الظهر وسيتم فتح 

المظاريف يوم السبت الموافق 2018/12/15 الساعة العاشرة صباحا.
3- رس���وم تجديد رخصة السيارة من تاريخ انتهائها 7/5/2016 على 

الجمعية. 
4- مبلغ المزاد شامل قيمة الضريبة المضافة.

5- لمزيد من االستفس���ار يمكنكم االتصال عل���ى تلفونات الجمعية 
)-2490680 جوال 0599465046(

واعتقلت ق���وات االحتالل، فجر أمس 
الثالثاء، سبعة مواطنين من محافظة 
نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، 
وه���م » الطالب بجامعة النجاح زهدي 
ذي���ب قواريق، األس���ير المحرر نصير 
رضوان أب���و ثابت وهو طال���ب بكلية 
اإلع���الم في جامعة النجاح، والش���اب 
عب���ادة الجمل، محمد كي���وان، وغازي 
وصبحي  ش���حادة،  وعم���رو  الش���اعر، 
كيوان«، في حين سلمت المحرر سامر 

شراب بالغا لمقابلة مخابراتها. 
وف���ي الليل���ة ذاتها، اعتقل���ت قوات 
المواطنين في  م���ن  ع���ددًا  االحتالل 
مداهمات بمحافظت���ي الخليل وبيت 
لح���م جن���وب الّضفة الغربي���ة، ففي 
مدينة الخليل اعتقلت الش���اب سليم 
الرجب���ي بعد اقتحام منزله، والش���اب 
إبراهيم زي���دان الرجبي، كما اعتقلت 
الطال���ب ف���ي جامعة الخلي���ل محمد 
إبراهي���م نجاج���رة وص���ادرت هاتفه 

وجهاز حاسوبه بعد اقتحام منزله في 
بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وبالق���دس المحتل���ة اعتقل���ت قوات 
االحتالل، أربعة مواطنين من منازلهم 
ببل���دة حزم���ا ش���مال ش���رق القدس 
المحتلة وّحولته���م إلى أحد مراكزها 
ف���ي المدينة للتحقي���ق، وهم » ثائر 
أبو خليل، وجابر أحم���د صالح الدين، 
وعاصم ناصيف سعيد، وعبد الرحمن 

أسامة الخطيب«. 

ت�ساعد كبري 
القيادي في حركة الجهاد االس���المي 
بالضف���ة الغربية أحم���د العوري، أكد 
أن االحتالل اإلس���رائيلي يهدف ُمن 
تصعي���د وتي���رة عملي���ات االعتقال 
بالضف���ة الغربي���ة ومدين���ة القدس 
المحتل���ة ض���د الفلس���طينيين منذ 
والتمرد  الُمقاومة  إخماد  أيام، محاولة 

الشعبي ضد جرائمه. 
إن  ل�«االس���تقالل«:«  الع���وري  وق���ال 

االحت���الل يهدف من زي���ادة حمالته 
المسعورة ضد الفلسطينيين بالضفة 
الصهيوني  إرضاء جمهوره  والقدس، 
ال���ذي بات يرى نتنياهو رجال فاش���ال 
بعد االنتص���ار الذي حققته المقاومة 
بغزة، ومحاولة إلخماد المقاومة وكافة 
األش���كال الُمعارضة لالحتالل س���واء 

الفردية أو الجماعية أو الفصائلية«. 
وأوضح أن التصعيد بالضفة والقدس 
ال يقتصر على االعتقاالت، بل يشمل 
تصعيدًا كبي���رًا في كافة الوس���ائل 
الهمجية المستخدمة من قبل جيش 
االحت���الل الُمتمثل���ة ب����« بالتهجير، 
ومص���ادرة األراضي، واالس���تدعاءات 
، واالقتحام���ات والُمداهم���ات، وهدم 
المنازل، والقت���ل«، بهدف بث الرعب 
وتنغيص  الُمواطني���ن  قل���وب  ف���ي 
حياتهم إلجبارهم على الرحيل وإخالء 
المناط���ق وم���ن ثم فرض الس���يطرة 

عليها القامة الُمستوطنات. 

وش���دد عل���ى أن حم���الت االعتق���ال 
والمداهم���ة الت���ي تش���نها ق���وات 
االحت���الل بالقدس والضفة لن ترهب 
ول���ن  الفلس���طيني  الش���عب  أبن���اء 
ُتثنيهم عن استمرار النضال والكفاح 
بوج���ه إجراءات وسياس���ات االحتالل 

العدوانية .
وقف حركة النضال 

وب���دوره ي���رى القي���ادي ف���ي حركة 
المقاومة اإلسالمية حماس في الضفة 
المحتلة حس���ن يوس���ف، أن ارتفاع 
وتيرة االعتقاالت بحق المواطنين في 
القدس والضفة الغربية من قبل قوات 
االحتالل االس���رائيلي، تهدف لوقف 
حرك���ة النض���ال والجه���اد والتحرك 
الشعبي بكافة الوسائل المتاحة لديه 

لُمواجه االحتالل. 
حديث���ة  خ���الل  يوس���ف  ويق���ول 
يتعمد  االحتالل  »إن  ل�«االس���تقالل«: 
واالعتق���االت  االنته���اكات  زي���ادة 

بح���ق المواطني���ن من أج���ل ُمحاولة 
بائس���ة تهدف لكس���ر إرادة شعبنا 
الفلسطيني ووقف مسيرته النضالية 

والجهادية«. 
وأش����ار إل����ى أن وتي����رة االعتق����االت 
بالضفة والقدس تتصاعد بالتزامن مع 
الُمناسبات الوطنية ك�« ذكرى انطالق 
انتفاضة الحجارة األولى، واحياء ذكرى 
الُمقاوم����ة، كخطوة  انطالق فصائ����ل 
اس����تباقية لوق����ف تل����ك االحتفاالت 
الُممك����ن أن يتخلله����ا  والت����ي م����ن 

اشتباكات ُمباشرة مع جنود االحتالل.
بالقدس  الفلسطينيين  أن  الى  ولفت 
والضف���ة يواجه���ون حرب���ًا مفتوحة 
من كاف���ة الجبهات، لك���ون عمليات 
االعتق���ال ُتع���د ج���زءًا م���ن المعاناة 
والع���ذاب ال���ذي يعيش���ونه، إضافة 
إلى سياس���ة هدم المنازل وُمصادرة 
أراضيهم ، واالنتظار لس���اعات طويلة 

على الحواجز األمنية. 

اعتقاالت الضفة والقدس.. سالح »االحتالل« إلخفاء فشله 
غزة/ دعاء احلطاب: 

يحاول االحتالل االإ�سرائيلي تغطية ف�سله 
يف اخماد نار املقاومة واحلراك املت�ساعد �سد 

انتهاكاته وجرائمه امل�ستمرة، واإر�ساء جمهورها 
ال�سهيوين الذي يرى يف رئي�س حكومته بنيامني 

نتنياهو رجاًل فا�ساًل  خ�سو�سًا بعد االنت�سار 
الذي حققته املقاومة بغزة، وملفات الف�ساد التي 
حتيط به من كل حدب و�سوب، من ت�سعيد وترية 

اعتقاالتها الفردية واجلماعية بحق املُواطنني 
والن�سطاء الفل�سطينيني مُبختلف مدن ال�سفة 

الغربية والقد�س املُحتلة. 
و�سنت قوات االحتالل حملة مداهمات 

واعتقاالت وا�سعة خالل االأيام املا�سية، يف 
مناطق ُمتلفة من ال�سفة الغربية والقد�س 
املُحتلة طالت ع�سرات املُواطنني والنا�سطني 

والطالب الفل�سطينيني، كان اآخرها اأم�س 

تصاعدت في اآلونة األخيرة 

األربعاء 27 ربيع األول 1440 هــ 5 ديسمبر 2018 م

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )2086/ 2018(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: ياسر 
محمود مسعود حمودة من سكان غزة هوية رقم 955790134 بصفته وكيال 
عن: محمد وفضل وعالء وس���هى وهدى وهيفاء وياس���ر وأمين وخالد / أبناء 
يحي���ى كامل حمودة ومحمد وليلى وزكريا / أبناء كامل محمد حمودة ومحمد 

وماجد وحنان ونجالء / أبناء يوسف كامل حمودة ونعمة سعدي حمودة
بموج���ب وكال���ة رق���م: 101810 / 2018 الصادرة عن الس���عودية + 

10311 / 2018 السعودية + 10222 / 2018 السعودية
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 635 قسيمة 71 المدينة غزة الزيتون
 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:  4/ 12/ 2018م

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح خان يون�س 

في الطلب رقم 2018/1201
في القضية  رقم 2018/1105

المستدعي / زياد جودت سعيد الدالي             خان يونس  
المستدعى ضده / علي سليمان االسطل        خان يونس – السطر الغربي   

نوع الدعوى / حقوق 
  مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
في القضية الحقوقية 2018/1105

إلى  المس���تدعى ض���ده المذكور بعاليه  بما ان المس���تدعي قد اقام 
عليك دعوى ) حقوق ( استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفق 
لكم نس���خه منها ومن مرفقاتها لدى قل���م المحكمة لذلك يقتضى 
عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 
تبليغ���ك هذه المذكرة كما يقتضي ان تودع قلم هذه المحكمة ردك 
التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 
علما انه قد تحدد لها جلسة االحد 2018/12/23 لنظر الدعوى ويكون 
معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي ان يسير في 

دعواه حسب االصول  تحريرا في : 2018/11/28.

  رئي�س قلم حمكمة �سلح  خان يون�س                                                                                          
  اأ.فتحي ح�سني حم�سن

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية 
لتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة

بشأن / بإيداع مشروع ترخيص محطة وقود فئة )ج(
ُتعل���ن اللجن���ة المركزية لتنظيم وبناء الم���دن بمحافظات غزة 
للجمه���ور الكريم بأنها قد قررت بجلس���تها رق���م 2018/38 
المنعق���دة بتاريخ 2018/10/17. إي���داع ترخيص محطة وقود 
فئة )ج( على أرض القس���يمة رقم )20( من القطعة رقم )633( 
من أراضي غزة المقدمة للجنة باس���م الس���يد / عمر مصطفى 

شكري أبو طه.
وعليه يحق لجميع ذوي الش���أن في األراضي واألبنية واألمالك 
األخ���رى المش���مولة بالمنطقة بصفتهم م���ن أصحاب األمالك 
أو ب���أي صفة أخ���رى أن يتقدموا باعتراضاتهم على المش���روع 
وذلك خ���الل مدة )30 يومًا( من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن.تقدم 
االعتراضات لدى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم بمقرها 
في بلدية غزة وللسيد / سكرتير اللجنة المركزية بمكتبه بوزارة 

الحكم المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي.
/// وس���وف لن يلتفت ألي اعت���راض يرد بع���د انقضاء المدة 

المحددة ///

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

وش���كلت األزمات التي تعص���ف بالقطاع 
مناخا مناس���با لخروج فئة المستغلين من 
التجار وأصحاب المحال التجارية والمطاعم 
، لتحقيق أرب���اح  مضاعفة ، على الرغم من 
الحمالت التي تقوم بها الجهات المختصة 
في هذا الجان���ب، ضاربين بعرض الحائط 
صح���ة المواطن والنتائج التي قد تس���ببه 

هذه المواد المغشوشة له. 

اأرباح على ح�ساب املواطن
وأبدى المواطن طارق الس���ويطي تخوفه 
م���ن حفظ بع���ض المنش���آت والمحالت 
التجارية في قطاع غزة كميات من األغذية 
الفاسدة و منتهية الصالحية، بعد ضبط 
الجهات الرقابي���ة بالقطاع كميات كبيرة 
من األغذية الفاس���دة منتهية الصالحية 

في بعض المنشآت والمحالت التجارية.
وأوض���ح الس���ويطي ل�"االس���تقالل " أنه 
في ظل تكرار ضب���ط كميات من األغذية 
الفاس���دة بالقطاع بش���كل ش���به يومي 
، ال يس���تبعد احتمالي���ة تع���رض صحة 

المواطنين لخطر التسمم الغذائي.
وبين أنه في ظل انقطاع التيار الكهربائي 
لساعات طويلة، فإن العديد من التجار، ال 
يعملون على تزويد ثالجاتهم المخصصة 
لحفظ كميات كبي���رة من األغذية بالتيار 
الكهربائي مما يساعد على تلفها بسرعة 
،  ث���م بيعه���ا باألس���واق المحلية لكي 

يتعرض للخسارة .

وأضاف "أن العديد م���ن التجار يعملون 
وفق مب���دأ أن مصلحتهم ف���وق مصلحة 
المواط���ن ، أي أن همه���م الوحي���د ه���و 
جن���ي أرباح طائلة دون مراع���اة أن المواد 
الغذائية التي يبيعونها صالحة أم تالفة 

وال يجوز بيعها . 
الجهات  الس���ويطي  المواط���ن  وطال���ب 

المختصة بض���رورة تكثي���ف المراقبة و 
متابعه كافة التجار والبضائع المستوردة 
من الخ���ارج ، ووضع قان���ون جديد خاص 
بالتجار المتورطي���ن ومعاقبتهم ليكونوا 

عبرة لغيرهم . 

جولت يومية
زكي مدوخ رئيس قس���م مراقبة التغذية 

بوزارة الصحة أكد أن دور وزارته بالمراقبة 
عل���ى األغذي���ة يكمن بش���كل رئيس���ي 
على الحفاظ على س���المة الغذاء المقدم 
للمواطني���ن ، وضمان س���المتهم من أي 
أمراض قد تصيبهم نتيجة وجود أغذية 

غير صالحة . 
وأوض���ح مدوخ ل�"االس���تقالل " أن قس���م 

مراقب���ة األغذي���ة بالوزارة يعمل بش���كل 
يوم���ي عل���ى إج���راء ج���والت تفتي���ش 
صباحية ومسائية على المحالت التجارية 
والمنش���آت الغذائية بمختل���ف أنواعها 
بكافة المحافظات ، كإجراء لضمان سالمة 

المواطنين وضبط التجار المخالفين . 
وبين أن حاالت الفساد التي يتم ضبطها 
والكمي���ات التي يتم اإلع���الن عنها ، أمر 
طبيعي  يحدث في مختلف المجتمعات 
، مش���يرا إلى ضب���ط العديد م���ن حاالت 
الفس���اد والتزوي���ر في كاف���ة محافظات 

القطاع. 
ولفت إلى أن الوزارة تعمل مع فرق مباحث 
التموين على إجراءات التوعية واإلرشاد ، 
ألن سالمة المنتج من س���المة المواطن ، 
مشيرًا  إلى أن الوزارة تمنح بعض أصحاب 
المح���الت والمنش���آت الغذائي���ة أيام���ًا 
لتصويب أوضاعهم في حال تم الكشف 

عن حاالت فساد بنسبة قليلة . 
وأك���د أن االج���راء الذي يتخ���ذ بحق من 
يضب���ط لديه كميات كبي���رة من االغذية 
الفاس���دة اغالق محله و إيقافه عن العمل 
وتحويل ملفه للنيابة العامة الس���تكمال 
اإلج���راءات القانوني���ة بحق���ه ، الفتًا إلى 
عدم وجود قانون فلسطيني يلزم الوزارة 
والجه���ات الرقابية األخ���رى باإلعالن عن 
التجار وأصحاب المنش���آت التي كش���ف 

لديهم حاالت فساد. 

  يتحدى الرقابة

  األغذية الفاسدة .. جشع تجار ينهش »بطون« الغزيين 
غزة / �سماح املبحوح:

يومًا بع��د الآخر يتفاج��اأ املواطنون يف قط��اع غزة من 
�سب��ط اجله��ات املخت�سة من خ��لل متابع��ة ومراقبة 
امل�سان��ع واملن�س��اآت الغذائية و اإت��لف كميات كبرية من 
املواد الغذائية الفا�سدة منتهية ال�سلحية ، التي يتم 

�سبطه��ا داخ��ل امل�سانع الإنتاجي��ة اأو املح��ال واملراكز 
التجاري��ة، الأم��ر ال��ذي ين��ذر با�ست��داد وط��اأة ج�س��ع 
بع���س التج��ار يف ظ��ل احل�س��ار الإ�سرائيل��ي املفرو�س 
على القطاع على ح�ساب �سحة املواطنني.  ويلجاأ بع�س 
التجار اإىل ا�ستخ��دام عدة طرق وحيل خلداع املواطن 

واجلهات الرقابية، كا�ستخدام مواد منتهية ال�سلحية 
اأو م��واد ت�س��كل خط��رًا على �سح��ة الإن�س��ان، اأو تقليد 
وتزوي��ر تاريخ النتهاء اأو الوزن وتخفيف قيمة املنتج 
اأو خلطه، اأو �سطب التاريخ القدمي وو�سع تاريخ جديد 

و غريها الكثري ، لزيادة اأرباحهم. 
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )2086/ 2018(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: ياسر 
محمود مسعود حمودة من سكان غزة هوية رقم 955790134 بصفته وكيال 
عن: محمد وفضل وعالء وس���هى وهدى وهيفاء وياس���ر وأمين وخالد / أبناء 
يحي���ى كامل حمودة ومحمد وليلى وزكريا / أبناء كامل محمد حمودة ومحمد 

وماجد وحنان ونجالء / أبناء يوسف كامل حمودة ونعمة سعدي حمودة
بموج���ب وكال���ة رق���م: 101810 / 2018 الصادرة عن الس���عودية + 

10311 / 2018 السعودية + 10222 / 2018 السعودية
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 635 قسيمة 71 المدينة غزة الزيتون
 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:  4/ 12/ 2018م

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح خان يون�س 

في الطلب رقم 2018/1201
في القضية  رقم 2018/1105

المستدعي / زياد جودت سعيد الدالي             خان يونس  
المستدعى ضده / علي سليمان االسطل        خان يونس – السطر الغربي   

نوع الدعوى / حقوق 
  مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
في القضية الحقوقية 2018/1105

إلى  المس���تدعى ض���ده المذكور بعاليه  بما ان المس���تدعي قد اقام 
عليك دعوى ) حقوق ( استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفق 
لكم نس���خه منها ومن مرفقاتها لدى قل���م المحكمة لذلك يقتضى 
عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 
تبليغ���ك هذه المذكرة كما يقتضي ان تودع قلم هذه المحكمة ردك 
التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 
علما انه قد تحدد لها جلسة االحد 2018/12/23 لنظر الدعوى ويكون 
معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي ان يسير في 

دعواه حسب االصول  تحريرا في : 2018/11/28.

  رئي�س قلم حمكمة �سلح  خان يون�س                                                                                          
  اأ.فتحي ح�سني حم�سن

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية 
لتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة

بشأن / بإيداع مشروع ترخيص محطة وقود فئة )ج(
ُتعل���ن اللجن���ة المركزية لتنظيم وبناء الم���دن بمحافظات غزة 
للجمه���ور الكريم بأنها قد قررت بجلس���تها رق���م 2018/38 
المنعق���دة بتاريخ 2018/10/17. إي���داع ترخيص محطة وقود 
فئة )ج( على أرض القس���يمة رقم )20( من القطعة رقم )633( 
من أراضي غزة المقدمة للجنة باس���م الس���يد / عمر مصطفى 

شكري أبو طه.
وعليه يحق لجميع ذوي الش���أن في األراضي واألبنية واألمالك 
األخ���رى المش���مولة بالمنطقة بصفتهم م���ن أصحاب األمالك 
أو ب���أي صفة أخ���رى أن يتقدموا باعتراضاتهم على المش���روع 
وذلك خ���الل مدة )30 يومًا( من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن.تقدم 
االعتراضات لدى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم بمقرها 
في بلدية غزة وللسيد / سكرتير اللجنة المركزية بمكتبه بوزارة 

الحكم المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي.
/// وس���وف لن يلتفت ألي اعت���راض يرد بع���د انقضاء المدة 

المحددة ///

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

وش���كلت األزمات التي تعص���ف بالقطاع 
مناخا مناس���با لخروج فئة المستغلين من 
التجار وأصحاب المحال التجارية والمطاعم 
، لتحقيق أرب���اح  مضاعفة ، على الرغم من 
الحمالت التي تقوم بها الجهات المختصة 
في هذا الجان���ب، ضاربين بعرض الحائط 
صح���ة المواطن والنتائج التي قد تس���ببه 

هذه المواد المغشوشة له. 

اأرباح على ح�ساب املواطن
وأبدى المواطن طارق الس���ويطي تخوفه 
م���ن حفظ بع���ض المنش���آت والمحالت 
التجارية في قطاع غزة كميات من األغذية 
الفاسدة و منتهية الصالحية، بعد ضبط 
الجهات الرقابي���ة بالقطاع كميات كبيرة 
من األغذية الفاس���دة منتهية الصالحية 

في بعض المنشآت والمحالت التجارية.
وأوض���ح الس���ويطي ل�"االس���تقالل " أنه 
في ظل تكرار ضب���ط كميات من األغذية 
الفاس���دة بالقطاع بش���كل ش���به يومي 
، ال يس���تبعد احتمالي���ة تع���رض صحة 

المواطنين لخطر التسمم الغذائي.
وبين أنه في ظل انقطاع التيار الكهربائي 
لساعات طويلة، فإن العديد من التجار، ال 
يعملون على تزويد ثالجاتهم المخصصة 
لحفظ كميات كبي���رة من األغذية بالتيار 
الكهربائي مما يساعد على تلفها بسرعة 
،  ث���م بيعه���ا باألس���واق المحلية لكي 

يتعرض للخسارة .

وأضاف "أن العديد م���ن التجار يعملون 
وفق مب���دأ أن مصلحتهم ف���وق مصلحة 
المواط���ن ، أي أن همه���م الوحي���د ه���و 
جن���ي أرباح طائلة دون مراع���اة أن المواد 
الغذائية التي يبيعونها صالحة أم تالفة 

وال يجوز بيعها . 
الجهات  الس���ويطي  المواط���ن  وطال���ب 

المختصة بض���رورة تكثي���ف المراقبة و 
متابعه كافة التجار والبضائع المستوردة 
من الخ���ارج ، ووضع قان���ون جديد خاص 
بالتجار المتورطي���ن ومعاقبتهم ليكونوا 

عبرة لغيرهم . 

جولت يومية
زكي مدوخ رئيس قس���م مراقبة التغذية 

بوزارة الصحة أكد أن دور وزارته بالمراقبة 
عل���ى األغذي���ة يكمن بش���كل رئيس���ي 
على الحفاظ على س���المة الغذاء المقدم 
للمواطني���ن ، وضمان س���المتهم من أي 
أمراض قد تصيبهم نتيجة وجود أغذية 

غير صالحة . 
وأوض���ح مدوخ ل�"االس���تقالل " أن قس���م 

مراقب���ة األغذي���ة بالوزارة يعمل بش���كل 
يوم���ي عل���ى إج���راء ج���والت تفتي���ش 
صباحية ومسائية على المحالت التجارية 
والمنش���آت الغذائية بمختل���ف أنواعها 
بكافة المحافظات ، كإجراء لضمان سالمة 

المواطنين وضبط التجار المخالفين . 
وبين أن حاالت الفساد التي يتم ضبطها 
والكمي���ات التي يتم اإلع���الن عنها ، أمر 
طبيعي  يحدث في مختلف المجتمعات 
، مش���يرا إلى ضب���ط العديد م���ن حاالت 
الفس���اد والتزوي���ر في كاف���ة محافظات 

القطاع. 
ولفت إلى أن الوزارة تعمل مع فرق مباحث 
التموين على إجراءات التوعية واإلرشاد ، 
ألن سالمة المنتج من س���المة المواطن ، 
مشيرًا  إلى أن الوزارة تمنح بعض أصحاب 
المح���الت والمنش���آت الغذائي���ة أيام���ًا 
لتصويب أوضاعهم في حال تم الكشف 

عن حاالت فساد بنسبة قليلة . 
وأك���د أن االج���راء الذي يتخ���ذ بحق من 
يضب���ط لديه كميات كبي���رة من االغذية 
الفاس���دة اغالق محله و إيقافه عن العمل 
وتحويل ملفه للنيابة العامة الس���تكمال 
اإلج���راءات القانوني���ة بحق���ه ، الفتًا إلى 
عدم وجود قانون فلسطيني يلزم الوزارة 
والجه���ات الرقابية األخ���رى باإلعالن عن 
التجار وأصحاب المنش���آت التي كش���ف 

لديهم حاالت فساد. 

  يتحدى الرقابة

  األغذية الفاسدة .. جشع تجار ينهش »بطون« الغزيين 
غزة / �سماح املبحوح:

يومًا بع��د الآخر يتفاج��اأ املواطنون يف قط��اع غزة من 
�سب��ط اجله��ات املخت�سة من خ��لل متابع��ة ومراقبة 
امل�سان��ع واملن�س��اآت الغذائية و اإت��لف كميات كبرية من 
املواد الغذائية الفا�سدة منتهية ال�سلحية ، التي يتم 

�سبطه��ا داخ��ل امل�سانع الإنتاجي��ة اأو املح��ال واملراكز 
التجاري��ة، الأم��ر ال��ذي ين��ذر با�ست��داد وط��اأة ج�س��ع 
بع���س التج��ار يف ظ��ل احل�س��ار الإ�سرائيل��ي املفرو�س 
على القطاع على ح�ساب �سحة املواطنني.  ويلجاأ بع�س 
التجار اإىل ا�ستخ��دام عدة طرق وحيل خلداع املواطن 

واجلهات الرقابية، كا�ستخدام مواد منتهية ال�سلحية 
اأو م��واد ت�س��كل خط��رًا على �سح��ة الإن�س��ان، اأو تقليد 
وتزوي��ر تاريخ النتهاء اأو الوزن وتخفيف قيمة املنتج 
اأو خلطه، اأو �سطب التاريخ القدمي وو�سع تاريخ جديد 

و غريها الكثري ، لزيادة اأرباحهم. 
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إعالن طلوع
الطرف االول : بش���ار ابراهي���م عبد الله الحمايدة – من س���كان رفح 
الش���ابورة هوية رقم )953332509( عنه وعن اخوانه واوالده بصفته 

ولي الدم للمغدور ) محمود بشار ابراهيم الحمايدة ( .
الطرف الثاني : هاني محمد صالح الحمايدة هوية رقم )901658583( 
من س���كان رفح خربة الع���دس ,عنه وعن اوالده بصفت���ه اخ كال من 
القات���ل ) صالح محمد صالح الحمايدة ( واخي���ه ) احمد محمد صالح 
الحمايدة ( انه في يوم الثالث���اء 27-11-2018 الموافق 18 ربيع اول 

1439 وفي ديوان عائلة زعرب في رفح .
وبحضور الطرفين المذكورين اعاله وجمع غفير من المخاتير والوجهاء 

ورجال االصالح .
اوال / أق���ر الط���رف الثاني بطلوع���ه عن القاتل ) صال���ح محمد صالح 
الحمايدة ( واخي���ه ) احمد محمد صالح الحمايدة ( طلوعا باتا وقاطعا 

ونهائيا ال رجعة فيه .
ثانيا / يلتزم الطرف الثاني بأال يساري وال يباري وال يداري وال يمشي 
ف���ي اي مصالح وال في ف���رح وال في كره للقات���ل )صالح محمد صالح 

الحمايدة ( واخيه ) احمد محمد صالح الحمايدة ( .
ثالثا / يؤكد الطرف الثاني بأنه غير مسؤول عن جريمة القتل النكراء 
ال من قريب وال من بعيد وانه برئ من فعله المشين ) براءة الذنب من 
دم س���يدنا يوس���ف ( ويتعهد الطرف الثاني بتأيد توجه ولي الدم 
الطرف االول للحكومة والقضاء والجهات المختصة للمطالبة بتنفيذ 
القص���اص وتنفيذ حكم االع���دام بحق القاتل ) صال���ح محمد صالح 
الحماي���دة ( وذلك في عرض الكفالء وذل���ك من خالل المنطق والحق 

القرآني ) ولكم في القصاص حياة يا اولي األلباب لعلكم تتقون ( 
)) يقر الطرفان بالتوقيع على هذا السند بمحض ارادتهم ورضائهم 
واختيارهم وه���م بكامل قواهم العقلية واالهلية وال يش���وبهم اي 

شائب من نواقص االهلية ودون ضغط او اكراه من احد (( .
)) كم���ا يقر الطرف���ان بأنه يعمل به���ذا االقرار ام���ام كافة الجهات 

والهيئات الشرعية والنظامية والعرفية ((.
ت���م هذا االتفاق والتوقي���ع عليه في ديوان آل زعرب امام الش���هود 

والكفالء وجمع من المخاتير والوجهاء ورجال االصالح .

واهلل خري ال�شاهدين ..

جمعية خماتري 
فل�شطني اخلريية - غزة 

دولة فل�شطني
املجل�س للق�شاء

حمكمة �شلح  رفح
يف  الق�شية احلقوقية رقم 2018/594 �شلح رفح

في الطلب رقم 2018/495
في الطلب رقم 2018/511

المس���تدعي / محمد علي موس���ى الحلبي من س���كان خانيونس – اب���راج القلعة هوية 
)925126740( وكيله المحامي / مازن وافي – خانيونس – شارع القصيلة

المس���تدعى ضدهم / 1- جهاد علي موسى الحلبي – رفح – الشابورة – السوق 
المركزي – مجهول  االقامة 

  2- حمدي علي موسى الحلبي – رفح – الشابورة – السوق المركزي – مجهول  االقامة 
  3- عبد الفتاح علي موسى الحلبي – رفح – الشابورة – السوق المركزي – مجهول االقامة

  4- موسى علي موسى الحلبي – رفح – الشابورة –السوق المركزي – مجهول االقامة
نوع الدعوى / حقوق ) إثبات صحة عقدي اتفاق على بيع ارض 

والمنزل المقام عليها وسند اتفاق ونفاذهم(
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية رقم 2018/594

الى المس���تدعى ضدهم المذكورين بعاليه بما ان المستدعي قد اقام 
عليكم دعوى حقوق اس���تنادا الى م���ا يدعيه في الئحة دعواه المرفقة 
لك���م منها ومن مرفقاته���ا لدى قلم المحكمة لذل���ك يقتضى عليكم 
الحضور الى هذه المحكمة خالل عش���رة ايام من تاريخ تبليغكم بهذه 
المذك���رة كما يقتضى ان تودعوا قلم ه���ذه المحكمة ردكم التحريري 
خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغكم بهذه المذكرة علما انه قد 
تحدد لها جلس���ة يوم الخميس الموافق 13-12-2018م لنظر الدعوى 
ويك���ن معلوما لديك���م انكم  اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمس���تدعي 

السير في دعواه حسب االصول . تحريرا في 3-12-2018م

رئي�س قلم حمكمة �شلح رفح 
 اال�شتاذ / حممود املزين

إعالن 
فقد  

جواز سفر

أعلن أنا المواطن / يوسف جودت عرفات الترك
واحم���ل هوية   رق���م )801768979( عن فقد جواز 
س���فر فعلى من يجده رجاء أن يسلمه مشكورا إلى 

أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل: 
طالب مركز الميزان لحقوق اإلنسان 
اللقاحات  بض���رورة توفي���ر كاف���ة 
واألدوية المضادة التي من الممكن 
أن تقل���ل من المضاعف���ات الحادة 
والوفي���ات ف���ي صفوف الس���كان، 
بفعل انتش���ار فيروس )األنفلونزا( 
 )H1N1( باالختص���ار  المع���روف 

"انفلونزا الخنازير".
ونقل المركز في بيان صحفي أمس 
الثالثاء، عن مصادر طبية قولها: إن 
الم���رض أودى بحي���اة )12( مواطنًا 
بغزة، مطالبًا الجهات المشرفة على 
الخدم���ات الصحية بزي���ادة درجات 
التنس���يق وس���رعة تنفي���ذ برامج 

وقائية.
ودعا السلطات الصحية الى مواصلة 
برام���ج التوعي���ة ومواصل���ة نش���ر 
المتعلقة  والبيان���ات  المعلوم���ات 

بفيروس )األنفلونزا(.
ولف���ت المرك���ز إل���ى زي���ادة طرأت 
عل���ى  المترددي���ن  أع���داد  عل���ى 
الرعاي���ة  ومراك���ز  المستش���فيات 
األولية الذين يش���كون من أعراض 
فيروس )األنفلون���زا(، فيما اعتبرت 
وزارة الصح���ة ذل���ك أم���رًا طبيعيًا، 
خاص���ة وأن الفيروس ينتش���ر في 
فصل الش���تاء، إال أن ظهور أعراض 

المرض قبل حلول فصل الشتاء أثار 
حالة من القلق في أوساط السكان، 
وزاد من ح���دة المخاوف خاصة في 
ظل ضعف اإلمكانيات الصحية في 

قطاع غزة وفق المركز.
وذك���ر أن الجه���ود المبذول���ة على 
صعي���د مكافح���ة الفي���روس أدت 
الخميس  الصحة  وزارة  إلى تس���لم 
الماضي حوال���ي )8000( جرعة من 
اللقاح الواق���ي للفيروس ل� )8000( 
ش���خص، م���ن المنتظ���ر أن يت���م 
توزيعه���ا عل���ى فئ���ات الخطر من 
الس���رطان  ومرضى  الكل���ى  مرضى 
بأمراض صدرية مزمنة،  والمصابين 

والحوام���ل، والعاملي���ن ف���ي مراكز 
العناية بالمستش���فيات من األطباء 

والممرضين.
وق���ال المرك���ز اس���تنادًا لعمليات 
الرص���د والمتابع���ة للمس���تجدات 
الصحي���ة بأن قط���اع غ���زة يتمتع 
بخصوصي���ة تجع���ل م���ن فيروس 
)H1N1( س���ريع االنتش���ار، كون���ه 
ينتقل بس���رعة بين األشخاص في 

األماكن المزدحمة.
ويع���د قط���اع غ���زة م���ن المناطق 
الس���كانية على  الكثافة  مرتفع���ة 
معدالتها  وتقدر  العالم،  مس���توى 
بحوال���ي )5,205( ف���رد ل���كل كيلو 

متر مربع، األمر الذي يس���توجب من 
الجهات المش���رفة على الصحة رفع 
للتصدي  التأهب واالستعداد  حالة 

للمرض.
وش���دد الميزان على ض���رورة اتخاذ 
المرض،  بمحاصرة  الكفيلة  التدابير 
وتوفير اللقاحات الكافية في الوقت 
وبالع���دد المناس���ب، داعي���ا كافة 
الجهات المش���رفة عل���ى الخدمات 
الصحية )القطاع الحكومي، والقطاع 
األهلي واألونروا(، إلى زيادة مستوى 
التنس���يق والمتابع���ة م���ن أج���ل 
الصحي  القطاع  أزمات  التغلب على 

في قطاع غزة.

»الميزان« يطالب بتوفير اللقاحات 
واألدوية المضادة ألنفلونزا الخنازير بغزة

انقرة/ االستقالل: 
نظم���ت الجمعية التركي���ة للتضامن مع فلس���طين "فيدار" بأنق���رة محاضرة 
تثقيفية وتعريفية بتاريخ القضية الفلسطينية تحت عنوان "الخطوط العامة 
في قضية فلس���طين". وقدم الندوة مدير فرع مؤسس���ة في���دار بأنقرة نضال 

برهوم، سرد فيها أهم األحداث والمحطات التي مرت بها قضية فلسطين.
وق���ال برهوم، "إنه على الجميع الش���عور بالمس���ؤولية تج���اه هذه القضية 

الفلسطينية العادلة لما تمثله من رمزية خاصة".
وتأت���ي هذه الن���دوة كانطالقة لمش���روع مجموع���ة بحثية ح���ول القضية 

الفلسطينية أطلقتها جمعيتا فيدار وصاحب كران األسبوع الماضي.

رام الله/ االستقالل: 
أدانت حكومة التوافق برئاس���ة رامي الحمد الله، مصادقة ما يس���مى 
»بالكنيس���ت اإلسرائيلي« على قانون، عنصري جديد، يقضي بتجميد 
األموال الت���ي تحولها لعالج فلس���طينيين اعتقلوا بع���د إصابتهم، 
وكذلك األسرى في السجون التي تديرها ما يسمى بمصلحة السجون 
االس���رائيلية، مشددة على أن هذا القانون هو مخالفة صارخة للقانون 

الدولي اإلنساني والمواثيق، والبروتوكوالت، والعهود الدولية.
وأش���ارت الحكومة في االجتماع األس���بوعي لها امس الثالثاء إلى أن 
حكومة االحتالل اإلس���رائيلي تتعمد باألس���اس خرق هذه القوانين، 
خاصة من خالل حرمان األسرى من »الحق بالصحة« المكفول بالقوانين 

والمواثيق الدولية، والحق بالعالج واجراء الفحوص الطبية الالزمة.
كما أدانت بش���دة قرار االحتالل اإلسرائيلي باس���تدعاء عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير شؤون القدس عدنان 
الحس���يني والتحقيق مع���ه، واعتقال محافظ الق���دس عدنان غيث، 
واإلفراج عنه ش���رط اإلقام���ة الجبرية، إضافة إلى اس���تدعاء واعتقال 

العشرات من القيادات والكوادر الفلسطينية.
وأش���ارت الحكومة إلى أن »إس���رائيل«، تتحدى بش���كل س���افر كافة 
الق���رارات والقواني���ن الدولي���ة، م���ن خالل اس���تمرار ه���دم البيوت 
والمنش���آت، واس���تهداف أبناء ش���عبنا بالقتل واالعتقال والتنكيل، 
إضافة إلى التصعيد من االس���تيطان العس���كري غير الش���رعي، ومن 
خالل االعتداءات المتكررة لمليش���يات المس���توطنين اإلرهابية على 
أبناء ش���عبنا األعزل، واالس���تمرار باقتحام باحات المس���جد األقصى 
المب���ارك، خاصة من قبل المتطرف »ايهودا غليك«، وبحماية ش���رطة 
االحتالل اإلس���رائيلي في انتهاك ص���ارخ للقوانين واألعراف الدولية 

والدينية واألخالقية كافة.

الحكومة تدين مصادقة 
»الكنيست« على قانون 

عنصري جديد

دولة فل�شطني
املجل�س االأعلى للق�شاء

حمكمة �شلح خان يون�س 
في الطلب رقم 2018/1134
في القضية  رقم 2018/1072

المستدعي / مصطفى سليمان سلمان خضر )أبو دقة(     وكيله المحامي / عادل أبو طير  
المستدعى ضده / يوسف سليمان سلمان أبو دقة        عبسان الكبيرة  – حي الدقات

نوع الطلب / طلب إلغاء حجز )بدل إدخال( 
  مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
في القضية الحقوقية 2018/1072

إلى  المس���تدعى ضده المذكور بعاليه  بما ان المستدعي قد اقام عليك طلب 
) حقوق ( استنادا الى ما يدعيه في الئحة طلبه المرفق لكم نسخه منها ومن 
مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليكم الحضور الى هذه المحكمة 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة كما يقتضي ان تودع 
قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم 
ه���ذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس���ة االربعاء 2019/1/9 لنظر الدعوى 
ويكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي ان يسير في 

دعواه حسب االصول  تحريرا في : 2018/12/4.

 رئي�س قلم حمكمة �شلح  خان يون�س                                                                                          
 اأ.فتحي ح�شني حم�شن

ندوة تعريفية عن فلسطين بتركيا

األربعاء 27 ربيع األول 1440 هــ 5 ديسمبر 2018 م
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أعلن أنا المواطن/ لؤي عبد الرحمن حمزة الدعليس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)921575270( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/محمد عماد شعبان علوان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407868918( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / عودة محمد حماد خفاجه
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)907786529( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ بدر تيسير حموده الدحدوح
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)406117028( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ ختام حسن محمد النعيزي
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)956530133( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/معتصم ماجد سالم العرعير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404128233( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أن���ا المواطنة/س���هيله جمال الدين س���ليم 
ابوعيط���ة عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )906637582( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد حاتم عرابي البنا
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)402563001( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أنا المواطن/ عبد اله���ادي محمد عبد الهادي 
غبن عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل 
رق���م )801521695( فعل���ى م���ن يجده���ا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة / االستقالل: 
حقق���ت جامع���ة غ���زة المركز 
األول في مسابقة ثقافية على 
والكليات  الجامعات  مس���توى 
، والتي  لقطاع غ���زة، اإلثني���ن 
تنظمها جمعية الهالل األحمر 
يون���س  بخ���ان  الفلس���طيني 
الذهب���ى  باليوبي���ل  احتف���اال 
لمرور 50 عامًا على تأسيس���ها، 
برعاية البنك االسالمى العربى، 
الدراس���ات  فيما ج���اءت كلية 

المتوسطة  في المركز الثاني.
وشارك في المسابقة الثقافية 
ثمان جامعات مختلفة، وحضور 
محافظ محافظة خان يونس د. 
رئيس  ونائب  الش���يبي،  أحمد 
ف���رع الجمعية م. محم���د األغا، 
و مدي���ر عام البنك اإلس���المي 
شعش���اعة،  حس���ان  العرب���ي 
بجامعة  الطلبة  وعميد ش���ؤون 
غزة د. ابرهيم أبو رحمة، و ممثلة 
ياس���مين  العام���ة  العالق���ات 
الجامعات  عن  وممثلي  أصرف، 

والكليات المشاركة.
وش���كر د. أب���و رحم���ة جمعية 
الهالل األحمر الفلسطيني على 
اس���تضافتهم لهذه الفعالية، 
مؤكدا على أهمية دور الجمعية 
ومساهمتها في تعزيز الثقافة 
أعضائها  مهنئا  الفلسطينية، 
باليوبيل الذهب���ي 50 عام من 

العطاء والوفاء.

وأشار خالل كلمته إلى أن جامعة 
غزة تأسس���ت عام 2006 لتكون 
إضافة نوعية وليست كمية في 

قطاع التعليم الفلسطيني. 
وأض���اف:« تعمل الجامعة على 
صقل المه���ارات العملية لدى 
الطلبة وتخريجهم بما يتناسب 
الفلسطيني  العمل  س���وق  مع 
ولذل���ك ل���م تبخ���ل ف���ي حث 
في  الطلبة  مه���ام  وتس���هيل 
األنش���طة  بجميع  المش���اركة 
الالمنهجية حيث حصلت على 

المركز األول في عام 2016 في 
تميز األنشطة الالمنهجية بين 

الجامعات«.
من جانبه هنأ م. األغا فريق جامعة 
االنجاز  غزة ومشرفيهم على هذا 
والتميز الذي وصلوا له، معربًا عن 

فخره واعتزازه بهذا الفوز.
وبين أن هذه المس���ابقة تضع 
الهالل األحمر في تجربة جديدة 
تتح���دث ع���ن دور جمعيت���ه 
في خدمة المجتم���ع في كافة 
الميادين وعدم اقتصارها على 

الجانب الطبي واإلغاثي.
الطلب���ة  بجه���ود  وأش���اد 
ومش���رفيهم، األمر الذي يدعم 
مس���يرتهم العلمي���ة وتصقل 
وتتيح  العملي���ة،  مهاراته���م 
لهم الفرص���ة إلثبات قدرتهم 
والتشارك  التعاون  روح  ويدعم 

مع زمالئهم.
أس���ماء الفري���ق الفائ���ز هم:« 
يحي���ى المجايدة، ب���الل الفرا ، 
ابتهال أبو مرق، على عليان، هيا 

أبو شعبان«.

جامعة غزة تحقق المركز األول في المسابقة 
الثقافية بين كليات وجامعات القطاع 

المغازي/ االستقالل: 
اطلقت بلدية المغازي ومؤسس���ة Mercy Corps حملة توعية للمواطنين 
من خالل المؤسسات االهلية والمدارس ولجان االحياء فيما يخص محطة 
التحلية بتمويل من خالل ش���ركة المش���روبات الوطنية كوكاكوال ، حيث 
سبق هذه الحملة عقد جلسة للمرشدات مع لجان االحياء وعدد من ممثلي 

المؤسسات لشرح الية العمل التي ستستمر لمدة شهر.
وف���ي بداية الحملة عقدت البلدية  بالتنس���يق مع وكال���ة الغوث الدولية 
جلسة لش���رح مفصل حول المشروع حضره عدد من لجان االحياء وممثلي 
المؤسس���ات وممثلين عن وكالة الغوث الدولي���ة، تم االتفاق خالله  على 

آلية العمل بالمشروع .
وتنفذ اللقاءات في قاعة البلدية وس���ط المخيم، وفي مقرات المؤسسات 
المختلف���ة منها مركز المغازي الثقاف���ي وجمعية التأهيل ، وبراعم االمل 

والمحبة، ومدرسة ذكور المغازي االبتدائية "ب"

كيب تاون/ االستقالل: 
وقع الوفد البرلماني الفلس���طيني من كتلة التغيي���ر واالصالح في إطار 
جولته البرلمانية، مذكرة تفاهم مع الكتلة البرلمانية الحاكمة في جنوب 

أفريقيا.
وأوض���ح عض���و الوفد النائب مش���ير المصري أن المذك���رة الموقعة بين 
الجانبين الفلس���طيني وجن���وب أفريقيا أك���دت على الح���ق التاريخي 
الفلس���طيني ودع���م قضيت���ه العادلة ف���ي المحافل الدولية سياس���ًيا 
ودبلوماسًيا، والعمل على إسناد الشعب الفلسطيني ودعمه في مختلف 

المجاالت لتعزيز صموده في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي.
وأشار إلى أن المذكرة وقع عليها رئيس الوفد محمود الزهار ورئيس كتلة 

األغلبية البرلمانية الحاكمة في جنوب أفريقيا جاكسون ماثيمبو.
واعتبر المذكرة إنجاًزا على صعيد تمتين العالقة الثنائية بين الشعبين 
الفلس���طيني والجنوب أفريقي، مؤكًدا أنها أش���ارت لرفض دولة جنوب 

أفريقيا لالحتالل اإلسرائيلي العنصري وتجريم عدوانه وعزله دولًيا.
وبين المصري أن المذكرة أكدت على استمرار الزيارات المتبادلة لالطالع 
على أبع���اد القضية الفلس���طينية وتطوراتها وس���بل دعمها والتحرك 
المباش���ر من دولة جنوب أفريقيا مع الدول المناصرة للقضية لتحش���يد 
الرأي العام الدولي الرافض لالحتالل والعمل لمقاطعته في شتى الصعد.

وفي س���ياق متصل، التق���ى الوفد البرلمان���ي مع العديد م���ن األحزاب 
السياس���ية في جن���وب أفريقيا، وأطلعه���م على مس���تجدات القضية 

الفلسطينية، واوضح لهم الدور المطلوب لدعمها وإسنادها.

التغير واإلصالح توقع مذكرة 
تفاهم مع كتلة األغلبية 
البرلمانية بجنوب أفريقيا

بلدية المغازي ومؤسسة 
Mercy Corps تطلقان 
حملة توعية للمواطنين 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال رئيس أساقفة سبس���طية للروم األرثوذكس 
المط���ران عطا الله حنا: إن قط���اع غزة يمر بظروف 
هي األس���وأ من ظروف العالم الثالث، لذلك وجب 
علين���ا جميًعا أن نق���ف إلى جانب س���كانه، وأن 
نطالب برفع الحصار الظالم الذي جعل من غزة أكبر 

سجن في العالم.
وطالب حنا خالل اس���تقباله أم���س الثالثاء، وفًدا 
من أبناء الرعية األرثوذكس���ية في غزة المقيمين 
بالضف���ة الغربية، بتمكين أهال���ي قطاع غزة لكي 

يعيشوا حياة أفضل، وخاصة األطفال المحرومين 
م���ن عي���ش طفولتهم في ظ���ل ه���ذه األوضاع 

المأساوية.
وأض���اف أن" هناك أكثر من مليوني ش���خص في 
قطاع غزة يعيشون بأكبر سجن في العالم في ظل 
حصار ظال���م ليس من العدل وليس من االنصاف 
أن يبق���ى، ناهيك ع���ن االعتداءات اإلس���رائيلية 
المتكررة والظروف المعيشية المأساوية التي يمر 

بها أهلنا هناك".
ووج���ه المطران حن���ا التحية ألهالي غ���زة، مطالًبا 

بأن يزول هذا الحص���ار الظالم لكي ينعموا بحرية 
التنقل من مكان إلى آخر.

وأش���ار إل���ى أنه ل���م يتمك���ن من زيارة كنيس���ة 
القديس بورفيرويوس التاريخي���ة، منذ أكثر من 

15 عاًما بسبب إجراءات االحتالل،
وتاب���ع أن" أبن���اء رعيتن���ا ف���ي غ���زة ه���م مكون 
أساس���ي من مكونات النسيج االجتماعي في غزة 
والمس���يحيون الفلس���طينيون في ه���ذه الديار 
يفتخ���رون بانتمائهم لفلس���طين أرًضا وقضية 

وشعًبا وهوية وتراثًا وانتماء".

المطران حنا: أهلنا بغزة يعيشون ظروفًا مأساوية ونطالب برفع الحصار
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أعلن أنا المواطن/ لؤي عبد الرحمن حمزة الدعليس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)921575270( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/محمد عماد شعبان علوان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407868918( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / عودة محمد حماد خفاجه
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)907786529( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ بدر تيسير حموده الدحدوح
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)406117028( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ ختام حسن محمد النعيزي
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)956530133( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/معتصم ماجد سالم العرعير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404128233( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أن���ا المواطنة/س���هيله جمال الدين س���ليم 
ابوعيط���ة عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )906637582( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد حاتم عرابي البنا
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)402563001( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أنا المواطن/ عبد اله���ادي محمد عبد الهادي 
غبن عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل 
رق���م )801521695( فعل���ى م���ن يجده���ا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة / االستقالل: 
حقق���ت جامع���ة غ���زة المركز 
األول في مسابقة ثقافية على 
والكليات  الجامعات  مس���توى 
، والتي  لقطاع غ���زة، اإلثني���ن 
تنظمها جمعية الهالل األحمر 
يون���س  بخ���ان  الفلس���طيني 
الذهب���ى  باليوبي���ل  احتف���اال 
لمرور 50 عامًا على تأسيس���ها، 
برعاية البنك االسالمى العربى، 
الدراس���ات  فيما ج���اءت كلية 

المتوسطة  في المركز الثاني.
وشارك في المسابقة الثقافية 
ثمان جامعات مختلفة، وحضور 
محافظ محافظة خان يونس د. 
رئيس  ونائب  الش���يبي،  أحمد 
ف���رع الجمعية م. محم���د األغا، 
و مدي���ر عام البنك اإلس���المي 
شعش���اعة،  حس���ان  العرب���ي 
بجامعة  الطلبة  وعميد ش���ؤون 
غزة د. ابرهيم أبو رحمة، و ممثلة 
ياس���مين  العام���ة  العالق���ات 
الجامعات  عن  وممثلي  أصرف، 

والكليات المشاركة.
وش���كر د. أب���و رحم���ة جمعية 
الهالل األحمر الفلسطيني على 
اس���تضافتهم لهذه الفعالية، 
مؤكدا على أهمية دور الجمعية 
ومساهمتها في تعزيز الثقافة 
أعضائها  مهنئا  الفلسطينية، 
باليوبيل الذهب���ي 50 عام من 

العطاء والوفاء.

وأشار خالل كلمته إلى أن جامعة 
غزة تأسس���ت عام 2006 لتكون 
إضافة نوعية وليست كمية في 

قطاع التعليم الفلسطيني. 
وأض���اف:« تعمل الجامعة على 
صقل المه���ارات العملية لدى 
الطلبة وتخريجهم بما يتناسب 
الفلسطيني  العمل  س���وق  مع 
ولذل���ك ل���م تبخ���ل ف���ي حث 
في  الطلبة  مه���ام  وتس���هيل 
األنش���طة  بجميع  المش���اركة 
الالمنهجية حيث حصلت على 

المركز األول في عام 2016 في 
تميز األنشطة الالمنهجية بين 

الجامعات«.
من جانبه هنأ م. األغا فريق جامعة 
االنجاز  غزة ومشرفيهم على هذا 
والتميز الذي وصلوا له، معربًا عن 

فخره واعتزازه بهذا الفوز.
وبين أن هذه المس���ابقة تضع 
الهالل األحمر في تجربة جديدة 
تتح���دث ع���ن دور جمعيت���ه 
في خدمة المجتم���ع في كافة 
الميادين وعدم اقتصارها على 

الجانب الطبي واإلغاثي.
الطلب���ة  بجه���ود  وأش���اد 
ومش���رفيهم، األمر الذي يدعم 
مس���يرتهم العلمي���ة وتصقل 
وتتيح  العملي���ة،  مهاراته���م 
لهم الفرص���ة إلثبات قدرتهم 
والتشارك  التعاون  روح  ويدعم 

مع زمالئهم.
أس���ماء الفري���ق الفائ���ز هم:« 
يحي���ى المجايدة، ب���الل الفرا ، 
ابتهال أبو مرق، على عليان، هيا 

أبو شعبان«.

جامعة غزة تحقق المركز األول في المسابقة 
الثقافية بين كليات وجامعات القطاع 

المغازي/ االستقالل: 
اطلقت بلدية المغازي ومؤسس���ة Mercy Corps حملة توعية للمواطنين 
من خالل المؤسسات االهلية والمدارس ولجان االحياء فيما يخص محطة 
التحلية بتمويل من خالل ش���ركة المش���روبات الوطنية كوكاكوال ، حيث 
سبق هذه الحملة عقد جلسة للمرشدات مع لجان االحياء وعدد من ممثلي 

المؤسسات لشرح الية العمل التي ستستمر لمدة شهر.
وف���ي بداية الحملة عقدت البلدية  بالتنس���يق مع وكال���ة الغوث الدولية 
جلسة لش���رح مفصل حول المشروع حضره عدد من لجان االحياء وممثلي 
المؤسس���ات وممثلين عن وكالة الغوث الدولي���ة، تم االتفاق خالله  على 

آلية العمل بالمشروع .
وتنفذ اللقاءات في قاعة البلدية وس���ط المخيم، وفي مقرات المؤسسات 
المختلف���ة منها مركز المغازي الثقاف���ي وجمعية التأهيل ، وبراعم االمل 

والمحبة، ومدرسة ذكور المغازي االبتدائية "ب"

كيب تاون/ االستقالل: 
وقع الوفد البرلماني الفلس���طيني من كتلة التغيي���ر واالصالح في إطار 
جولته البرلمانية، مذكرة تفاهم مع الكتلة البرلمانية الحاكمة في جنوب 

أفريقيا.
وأوض���ح عض���و الوفد النائب مش���ير المصري أن المذك���رة الموقعة بين 
الجانبين الفلس���طيني وجن���وب أفريقيا أك���دت على الح���ق التاريخي 
الفلس���طيني ودع���م قضيت���ه العادلة ف���ي المحافل الدولية سياس���ًيا 
ودبلوماسًيا، والعمل على إسناد الشعب الفلسطيني ودعمه في مختلف 

المجاالت لتعزيز صموده في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي.
وأشار إلى أن المذكرة وقع عليها رئيس الوفد محمود الزهار ورئيس كتلة 

األغلبية البرلمانية الحاكمة في جنوب أفريقيا جاكسون ماثيمبو.
واعتبر المذكرة إنجاًزا على صعيد تمتين العالقة الثنائية بين الشعبين 
الفلس���طيني والجنوب أفريقي، مؤكًدا أنها أش���ارت لرفض دولة جنوب 

أفريقيا لالحتالل اإلسرائيلي العنصري وتجريم عدوانه وعزله دولًيا.
وبين المصري أن المذكرة أكدت على استمرار الزيارات المتبادلة لالطالع 
على أبع���اد القضية الفلس���طينية وتطوراتها وس���بل دعمها والتحرك 
المباش���ر من دولة جنوب أفريقيا مع الدول المناصرة للقضية لتحش���يد 
الرأي العام الدولي الرافض لالحتالل والعمل لمقاطعته في شتى الصعد.

وفي س���ياق متصل، التق���ى الوفد البرلمان���ي مع العديد م���ن األحزاب 
السياس���ية في جن���وب أفريقيا، وأطلعه���م على مس���تجدات القضية 

الفلسطينية، واوضح لهم الدور المطلوب لدعمها وإسنادها.

التغير واإلصالح توقع مذكرة 
تفاهم مع كتلة األغلبية 
البرلمانية بجنوب أفريقيا

بلدية المغازي ومؤسسة 
Mercy Corps تطلقان 
حملة توعية للمواطنين 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال رئيس أساقفة سبس���طية للروم األرثوذكس 
المط���ران عطا الله حنا: إن قط���اع غزة يمر بظروف 
هي األس���وأ من ظروف العالم الثالث، لذلك وجب 
علين���ا جميًعا أن نق���ف إلى جانب س���كانه، وأن 
نطالب برفع الحصار الظالم الذي جعل من غزة أكبر 

سجن في العالم.
وطالب حنا خالل اس���تقباله أم���س الثالثاء، وفًدا 
من أبناء الرعية األرثوذكس���ية في غزة المقيمين 
بالضف���ة الغربية، بتمكين أهال���ي قطاع غزة لكي 

يعيشوا حياة أفضل، وخاصة األطفال المحرومين 
م���ن عي���ش طفولتهم في ظ���ل ه���ذه األوضاع 

المأساوية.
وأض���اف أن" هناك أكثر من مليوني ش���خص في 
قطاع غزة يعيشون بأكبر سجن في العالم في ظل 
حصار ظال���م ليس من العدل وليس من االنصاف 
أن يبق���ى، ناهيك ع���ن االعتداءات اإلس���رائيلية 
المتكررة والظروف المعيشية المأساوية التي يمر 

بها أهلنا هناك".
ووج���ه المطران حن���ا التحية ألهالي غ���زة، مطالًبا 

بأن يزول هذا الحص���ار الظالم لكي ينعموا بحرية 
التنقل من مكان إلى آخر.

وأش���ار إل���ى أنه ل���م يتمك���ن من زيارة كنيس���ة 
القديس بورفيرويوس التاريخي���ة، منذ أكثر من 

15 عاًما بسبب إجراءات االحتالل،
وتاب���ع أن" أبن���اء رعيتن���ا ف���ي غ���زة ه���م مكون 
أساس���ي من مكونات النسيج االجتماعي في غزة 
والمس���يحيون الفلس���طينيون في ه���ذه الديار 
يفتخ���رون بانتمائهم لفلس���طين أرًضا وقضية 

وشعًبا وهوية وتراثًا وانتماء".

المطران حنا: أهلنا بغزة يعيشون ظروفًا مأساوية ونطالب برفع الحصار
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أعلن أنا المواطنة / فداء طلعت فرج ابوسعد
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)802640102( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمود مصطفى احمد ياسين
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)906840871( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / وشاح محمود احمد وشاح
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)901664029( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / عال حسن محمود المصري
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)801768979( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد مصطفى درويش خلة
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)901010397( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / فريال رشدي عايش اهل
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)959808965( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ سائد رمضان حسن عبدو
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)800513624( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / نسمة عادل عبد العزيز الفرا
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)926702317( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم احمد درويش
ع���ن فق���د بطاق���ة تعري���ف الت���ي تحم���ل رق���م 
)700330350( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

رام الله/ االستقالل: 
شهد شهر نوفمبر/تشرين اآلِخر من العام الجاري ارتفاعا ملحوظا في عمليات 
ا على انتهاكات االحتالل المستمرة، حيث تنوعت  المقاومة بالضفة الغربية، رّدً
أب���رز عمليات المقاومة خالل الش���هر بين عمليات إطالق ن���ار وعمليات طعن 

ودهس.
 وكانت أبرز العمليات، عملية الشهيد رمزي أبو يابس التي نفذها بالقرب من 
بلدة بيت أمر شمال الخليل، حيث توجه بسيارته تجاه جنود االحتالل ودهس 

3 منهم.
وبحسب إحصائيٍة، فقد شهد شهر تش���رين اآلِخر من العام الجاري أكثر من 
677 عمال مقاوما، أوقعت 20 جريحا إس���رائيليا، منها عمليات إطالق نار تجاه 
أهداف لالحتالل اإلس���رائيلي، وكذلك عمليات إلقاء حج���ارة وزجاجات حارقة 

وعبوات ناسفة، باإلضافة للمواجهات وصد اعتداءات المستوطنين. 
وتمكنت المقاومة -بحس���ب اإلحصائية- من تنفي���ذ 6 عمليات إطالق نار، و5 
عمليات طعن ومحاوالت طع���ن، وعمليتي دهس ومحاولة دهس، و8 عمليات 
زرع أو إلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع، و26 عملية إلقاء زجاجات حارقة صوب 

آليات ومواقع االحتالل العسكرية.
 كما ش���هدت مناطق الضفة والقدس 551 مواجهة وإلق���اء حجارة، أدت في 
مجملها لجرح 20 إسرائيليا، في مقابل ذلك استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 

121 آخرون.
وش���هدت محافظات رام الله والقدس أعلى معدل في عدد المواجهات بواقع 
 منهما توالًيا، كما س���جلت 98 مواجهة في نابلس 

ٍّ
158 و109 مواجهات لكل

 منهما، و67 مواجهة في بيت 
ٍّ

تبعتها الخليل وقلقيلية بواقع 88 مواجهة لكل
 من طوباس 

ٍّ
لحم، و25 في جنين، و24 في طولكرم، و10 في سلفيت، و5 في كل

وأريحا، من إجمالي 677 مواجهة في أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتل.

غزة/ االستقالل: 
أك����د مدير مركز األس����رى للدراس����ات 
أم����س  حمدون����ة   رأف����ت  الدكت����ور 
الثالث����اء أن كمي����ة الغ����ذاء المقدمة 
لألس����رى الفلس����طينيين في السجون 
والفواكه  اللح����وم  م����ن  االس����رائيلية 
والخضار قليلة وغير مطابقة للقوانين 
الدولي����ة والمعايي����ر الصحي����ة ، وغير 
صالحة لتناولها بالغالب، بسبب طريقة 
طهيها من األسرى الجنائيين اليهود 
الذي����ن ال يتوانون فى وضع األوس����اخ 
عمدًا في الطعام وعدم تنظيفه جيدًا .

وق����ال د. حمدونة:" إن إدارة الس����جون 
تقدم كمي����ة قليلة من البروتين تصل 

أحيان����ًا ل 35 جرام����ًا في الي����وم مطبوخة 
بطريق����ة غي����ر مقبول����ة ، في حي����ن أن ما 
يحتاجه الجس����م من البروتي����ن ما يقارب 
من 2 إل����ى 3 حصص غذائية من اللحوم أو 
الدواجن أو األس����ماك أو البقول أو البيض ، 
وم����ا بين 2 إلى 3 حص����ص غذائية ألي من 

الحليب أو الجبن أو اللبن .
وأض����اف  :"كم����ا تق����دم كمي����ة قليلة من 
الفواكه من أنواع رديئ����ة في حين يحتاج 
الجس����م لكمي����ة ما بين 2 إل����ى 4 حصص 
غذائي����ة يومي����ة ، كل حصة بق����در ثمرة 
من الفاكهة ذات حجم متوس����ط ، وتقدم 
لألس����رى كمي����ة قليل����ة من الخض����ار من 
أصناف متش����ابهة ومتكررة ، في حين أن 
حاجة الجس����م ما بين 3 إلى 5 حصص من 

الخضار الغامقة والبرتقالية يوميًا".
وطالب حمدونة مؤسس����ات حقوق االنسان 
ومجموع����ات الضغط باالط����الع على قائمة 
الطعام المقرة من إدارة السجون والتي تميز 
بين األس����رى الفلس����طينيين السياسيين 
والجنائيي����ن اليه����ود المدنيي����ن في كل 
القضايا والحقوق في السجون االسرائيلية.

تراع����ي  ال  الس����جون  إدارة  أن  وأوض����ح 
ف����ي تقديمه����ا للطع����ام حاجة األس����رى 
الفلس����طينيين المرضى رغ����م مطالبتهم 
المس����تمرة لتصنيف الطع����ام وفق الحالة 

الصحية.
وأش����ار إلى أن هناك اس����تهتار بالحاالت 
الصحية للمرضى فيما يخص كمية الغذاء 
غير المطابق����ة للقوانين الدولية والمعايير 
الصحي����ة، وغي����ر المالئم����ة ف����ي تنوعها 

وأصنافها، وغير الصالحة في تناولها.
المزمنة  ولفت إلى إحصائية لألم����راض 
في الس����جون، والتي تحت����اج لحصص 
غذائية خاصة تالئ����م حالتهم الصحية 
كالمصابين بمرض القلب الذي يشكل ما 
نسبته 15 % من بين األسرى المرضى، 
المعدة بنسبة %14، والضغط  ومرضى 
%12، والكب����د 6.1 %، والكل����ى 5.5%، 
والس����كر 2.7 %، وأمراض أخرى بنسب 
متفاوتة تحت����اج لنوعيات طعام خاصة 

للوقاية من المرض.
الدولية  المؤسس����ات  حمدونة  وناش����د 
العامل����ة في مجال الصح����ة بإنقاذ حياة 
الفلس����طينيين المرضى في الس����جون، 
الذي����ن وص����ل عدده����م إلى م����ا يزيد عن 
)1500( أس����ير ممن يعانون م����ن أمراض 
مختلف����ة، ومنهم العش����رات ممن يعانون 
م����ن أمراض مزمنة ك����� )الغضروف، القلب، 
الس����رطان، الفش����ل الكلوي والربو وأمراض 

أخرى(.
وح����ذر من أن هنالك خطورة على األس����رى 
المرضى عامة، "والموجودين بمستش����فى 
س����جن مراج بالرملة"، كونهم بحالة صحية 
متردي����ة، وهنال����ك خط����ر حقيق����ي على 
حياتهم نتيجة االس����تهتار الطبي وعدم 
توفير الرعاي����ة والعناية الصحية واألدوية 
الالزم����ة والفحوص����ات الطبي����ة الدوري����ة 
والمناس����ب  المالئم  والطع����ام  لألس����رى، 

ألوضاعهم.

غزة/ االستقالل: 
أفادت إذاعة صوت األسرى أمس الثالثاء بأن نيابة 
االحت���الل العليا أبلغت األس���ير اإلداري ثائر عزيز 
محمود حالحلة )40 عاًما( م���ن قرية خاراس قضاء 
مدين���ة الخليل جن���وب الضفة الغربي���ة المحتلة، 
عب���ر المحامية أحالم الحداد بإلغ���اء قرارها تمديد 
اعتقاله لمدة ش���هرين، وتبق���ي على موعد اإلفراج 

عنه في 23 من الشهر الحالي.
وأوضح���ت اإلذاعة أن األس���ير حالحلة معتقل منذ 
فبراي���ر عام 2017، وأمضى 20 ش���هًرت في أقبية 

االعتقال اإلداري.

وكانت س���لطات االحتالل أص���درت أوامر اعتقال 
إداري أربع مرات متتالية بحقه لمدة س���تة شهور، 

إضافة إلى أمر لمدة أربعة شهور.
يشار إلى أن األسير حالحلة يعاني من عدة أمراض 
أبرزه���ا الكبد الوبائي، ويم���ارس بحقه إهمااًل طبًيا 
متعمًدا من قبل إدارة مصلحة السجون، وهو أسير 

سابق أمضى 14 عاًما في سجون االحتالل.
وحالحلة أب لطفلين، وش���قيقه ش���اهر يقبع في 
س���جون االحتالل ومحكوم بالس���جن 17 عاًما وهو 
معتقل منذ 19 م���ارس عام 2003، بتهمة مقاومة 

االحتالل واالنتماء إلى حركة الجهاد اإلسالمي.

الهاي/ االستقالل: 
أعلنت محكمة العدل الدولية أنها س����تنظر في دعوى 
قضائية رفعتها فلس����طين إليها بخصوص انتهاك 
الوالي����ات المتحدة القان����ون الدولي بنقل س����فارتها 

لمدينة القدس المحتلة.
وذكر بيان صادر ع����ن المحكمة التي تتخذ من مدينة 
اله����اي الهولندية مقرًا لها، أنها س����تنظر في البداية 
فيما إذا كان����ت القضية من اختصاصها أم ال، ومن ثم 

تنظر في قبول الدعوى.
وأوضح البيان الصادر االثني����ن أن المحكمة طلبت من 

كال البلدين تبريرًا خطيًا.
ومنحت المحكمة لفلس����طين م����دة أقصاها حتى 15 

مايو/ أّي����ار 2019 لتقديم تبريره����ا الخطي وللواليات 
المتح����دة حتى 15 نوفمبر/ تش����رين الثاني من العام 

نفسه.
وف����ي 6 ديس����مبر/كانون األول 2017 أعل����ن الرئيس 
األمريكي، اعتراف بالده بالقدس "عاصمة إلس����رائيل" 
تبعه إجراءات نقل سفارة واشنطن من "تل أبيب" إلى 

القدس المحتلة.
وفي 29 س����بتمبر/ أيلول الماضي أعلن وزير الخارجية 
الفلسطينية رياض المالكي أنه تم رفع دعوى قضائية 
ض����د الواليات المتح����دة أمام محكمة الع����دل الدولية 
التابع����ة لألمم المتح����دة وذلك النتهاكه����ا للقانون 

الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

13  عملية وإصابة 
20 إسرائيليًا و677 
مواجهة خالل نوفمبر

حمدونة يطالب بتحسين كمية ونوعية الطعام المقدم لألسرى

العدل الدولية: سننظر بشكوى 
فلسطين ضد الواليات المتحدة

االحتالل يقرر اإلفراج عن األسير 
حالحلة في 23 الشهر الجاري
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كثيٌر منا يتس���اءل بعقله ال بعواطفه، بواقعه وليس بخيال هزله، 
عن موقف الس���لطة الفلس���طينية بدفاعها إعالميا وتحش���يدها 
دوليا وتكتيكها سياس���يا، للحيلولة دون التصويت في الجمعية 
العامة لألمم المتحدة بأغلبية على قرار يجرم أنشطة حركة حماس 
وحركة الجهاد والحركات المس���لحة الفلسطينية وكل عمل مقاوم 
ضد االحت���الل وإدانة إطالق الصواريخ على دولة االحتالل، ويطالب 
حركات المقاومة بوقف إطالق الصواريخ ووقف كل االس���تفزازات 
واألنش���طة العنيف���ة، بما في ذلك اس���تخدام الطائ���رات الورقية 
الحارقة«، وتش���جيع المصالح���ة الفلس���طينية الداخلية واحترام 
حقوق اإلنس���ان ، وهذا بحسب النص األمريكي الصادر عن البعثة 
األمريكية لدى األمم المتحدة، والتي كانت تأمل أن يتم التصويت 
على مش���روع الق���رار اليوم االثنين، لكن الضغوط التي مارس���تها 
الس���لطة الفلس���طينية نجحت في إرجاء التصويت إلى الخميس، 

وعليه يج���ب توضيح ع���دة نقاط مهم���ة لفهم المس���ألة كاملة 
والموقف للسلطة هل هو دفاعا أم استحقاقا:

أوال: لق����د كفل ميث����اق األمم المتحدة ح����ق المقاومة، ض����د أي عمل 
عدواني، وقد أكدت البنود ال����واردة في المادة األولى من الميثاق على 

حق الشعوب في المقاومة ومواجهة أي عمل عدواني ضدها.
ثاني����ا: الس����لطة الفلس����طينية تدافع ع����ن تاريخ ش����عبها ومقاومة 
وتضحي����ات قادتها األوائل، وقد تقلدوا في مس����يرة النضال الوطني 
رمزي����ة المقاوم����ة بالس����الح والمال وال����دم ، فالمقاومة ج����زء من فتح 
والسلطة والوطن والقضية قبل أن تكون حماس هى واجهة اإلدانة .

ثالث����ا: ألي����س االحتالل هو الذي ب����دأ كل حرب وقص����ف وقتل ودمر 
وإغتصب وتجبر وتكبر، و قتل األطفال والشيوخ والنساء مدنيين كانوا 
غير مقاومين، فلُيجرم هو ال الضحية »الحركة المقاومة الفلسطينية« .

رابعا : إدانة المقاومة الفلس����طينية بأي من أش����كالها وترك اإلرهاب 

األمريكي الداعم لوجستيًا وقرارًا لالحتالل الصهيوني هو المدان وهو 
اإلرهاب .

خامس����ا: إن إدانة المقاومة يعنى التس����ليم المطل����ق لقرارات األرعن 
األمريك����ي وتغطية عل����ى جرائم المحتل الصهيون����ي وقبوال بعملية 
س����لمية ش����كلية غير حقيقية فقط بإطالة المعاناة وهضم ما تبقي 

من وطن .
سادس����ا: اإلدانة تعني هجومًا فلسطينيًا وليس دفاعًا شعبيًا، وتكافؤ 
للطرفين في قوة السالح واعترافًا بحق الجالد دون الضحية في الدفاع ، 
نسوا أن دولة االحتالل هي دولة عسكرية ال مدنية، إحتاللية ال شرعية، 

إرهابية ال ضحية.
س����ابعا: قضية الس����لطة في الدفاع عن المقاومة هي حق واستحقاق 
وقضية وطن وش����عب وأمة وتضحيات ودماء وشهداء وأسرى ومعاناة 

وتاريخ .

ثامنا : على الس����لطة تس����خير كل طاقاتها وعالقاتها ودبلوماسيتها 
لمنع التصويت بأغلبية، فما يراد هو إدانة ثم تجريم ثم إلغاء أي شكل 

مقاوم ليضيع الحق في المقاومة ، لتبقى دولة االحتالل آمنة.
تاس���عا: ما تقوم به الدبلوماسية الفلسطينية في األمم المتحدة 
هو ح���ق وليس مّنة ، وهو واجب وليس موقف، وهو اس���تحقاق 

وليس عرف.
عاشرا: االنقسام سببه االحتالل والراعي األمريكي لما يسمى عملية 
الس���الم وهو الداعم لطرف على حساب طرف آخر امنيا وتنسيقيا 
وحص���ارا ومنعا وظلم���ا، فاألولى أن يصوت لف���ك الحصار ال إلدانة 
حق ومس���تحق لش���عب ووطن ف���ي التخلص من محت���ل وحصار 
واضح مع���روف ومغض البصر عنه عن���د األمريكي األرعن صاحب 
سياس���ة االنحياز والوقوف الكامل مع الظلم واالستعمار واإلرهاب 

واالستبداد واإلجرام .

كلما اش���تد الخناق على رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو, لجأ إلى وسيلة جديدة لحرف 
األنظار وإرخاء الحبل الذي يطوق رقبته, فقضايا الفساد التي تحيط به تهدد مستقبله السياسي, 
وما من س���بيل لحرف األنظار عنها إال بالتصعيد العس���كري في جبهات عدة, وكلما كانت األحداث 
ساخنة, كلما انحصرت قضايا الفساد التي تحاصر نتنياهو من كل اتجاه, وابتعد التركيز اإلعالمي 
عنها لما هو أكثر أهمية من فساد نتنياهو وزوجته, فال غرابة أن يلجأ نتنياهو للتصعيد على جبهة 
غزة, وال غرابة في ان ينتهك االجواء السورية ويقصف ما اسماها بقواعد عسكرية معادية, وال غرابة 
ان يلجأ مؤخرا إلى ما يس���مى بعملية الدرع الش���مالي على الجبهة الشمالية, والتي تحمل مخاطرة 

كبيرة ربما تؤدي لمواجهة عسكرية مع حزب الله إن تمادي نتنياهو في غيه. 
نتنياهو يحاول ان يرتدي ثوب البطولة أمام الجمهور اإلس���رائيلي, ويش���عل الجبهات ويبقى كل 
االحتماالت واردة س���واء على جبهة غزة, أو الجبهة السورية, أو جبهة الشمال, ويقول: إن إسرائيل 
ستس���تمر في القيام بعمليات علنية وس���رية لضمان أمنها مضيفا نعمل بحزم وبمسؤولية على 
جميع الجبهات بآن واحد«, وهذا المنطق في العمل يدل على عكس صورة مسرحية أمام الجمهور 
اإلس���رائيلي الغرض منها استعادة الثقة المفقودة في نتنياهو وحكومته وجيشه, وحرف األنظار 
عن قضايا الفس���اد التي أرهقته, وتكمي���م أفواه المعارضة التي تطال���ب نتنياهو بحل حكومته 
المتهالكة, واإلعالن عن انتخابات مبكرة تشير التقديرات أنها لن تكون في صالحه بعدما أظهرت 

استطالعات الرأي تراجعا كبيرا في شعبيته, وشعبية حزب الليكود الذي يقوده. 
الجيش الصهيوني برر عملية »الدرع الشمالي« بأنها تأتي للكشف عن انفاق بناها حزب الله وتصل 
لداخل األراضي المحتلة, مستدال بسماع المستوطنين الصهاينة شمال فلسطين المحتلة أصوات 
ضج���ة وصخب تحت األرض ووجود مباٍن غريبة على الجبهة الش���مالية بناه���ا حزب الله, هذه هى 
المعطيات التي يس���وق لها الجيش الذي وصفوه بأنه ال يقهر, فإس���رائيل تنوي إشعال الجبهة 
الشمالية نتيجة حالة الهوس والرعب والفزع التي يعيشها قطعان المستوطنين الشمال, تماما كما 
حالة الهوس التي أصابت س���كان منطقة الغالف الحدودي المحاذي لقطاع غزة, ويبدو ان إسرائيل 
تربط بين أنفاق الجنوب والش���مال, فنتنياهو يقول: إنه قد يشعل كل الجبهات, ويواجه األخطار 
التي تتعرض لها إس���رائيل في آن واحد, ومس���تعد للمواجهة العسكرية وقتما تطلب األمر ذلك, 

ويبدو ان اجتماعه بمسؤولين أمريكيين جاء لتنسيق المواقف ومواجهة كل االحتماالت.  
يب���دو ان المهلة التي طلبها نتنياهو من حزب البي���ت نفتالي بينت زعيم حزب »البيت اليهودي«, 
وموش���يه كحلون زعيم حزب »كلنا« الصهيوني بعدم إسقاط حكومته باالنسحاب أي منهما منها, 
كانت ألجل هذه العملية المس���ماة »الدرع الش���مالي«, وأنها قد تؤدي إلى مواجهة عس���كرية على 
أكثر من جبهة حسب تقديرات نتنياهو, وان هذه العملية مستمرة إلزالة كل األسباب التي تؤدي 
إلى تهديد أمن إس���رائيل, والحقيقة ان هذه مغامرة كبيرة على مستقبل نتنياهو السياسي, فإما 
ان تؤدي إلى زيادة ش���عبيته ف���ي حال نجاحة بتلك العملية, وإما ان تؤدي إلى انتهاء مس���تقبله 
السياسي تماما, وهو في كل األحوال ليس أمامه من خيار سوى المغامرة, وربما تكون عوامل فشله 
أعلى من عوامل نجاحه, لكنه ال يملك رفاهية االختيار, فخياراته ضيقة وصعبة وفيها مقامرة كبيرة 
غير محس���وبة النتائج لذلك يحاول توريط أمريكا في هذه المقامرة جرها لتأييد كل خطواته مهما 

كانت صعبة. 
حزب الله يراقب بعناية ما يحدث على الحدود الش���مالية, وقد حدد قواعد لن يس���مح لالحتالل 
بتجاوزها, خاصة ان »إس���رائيل« قالت إن عمليات البحث عن أنفاق س���تمتد لألراضي اللبنانية, 
وربم���ا تكون هذه نقطة االش���تباك بين حزب الله والكيان الصهيون���ي إن أقدم على هذا األمر, 
صحيح ان إس���رائيل تراهن على حالة االنقسام الطائفي والسياسي في الساحة اللبنانية, لكن 
لبنان تتحد عندما تتعرض ألي عدوان خارجي على سيادة أراضيها, وأعتقد ان حزب الله يدرك 
أنه هو المس���تهدف األول في عملية »الدرع الشمالي« وان قواعده العسكرية مهددة, لذلك هو 
يملك الحق في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل الممكنة, وهو قادر على صد أي عدوان صهيوني 
مهما كان حجمه أو طبيعته, وكما انتصر في حرب تموز وأس���قط نظرية الجيش الذي ال يقهر, 
يستطيع ان ينتصر مجددا, ويضع حدا لمستقبل نتنياهو السياسي, بل ومستقبل هذا الكيان 

المجرم المسمى »إسرائيل«.     

نتنياهو يقامر بمستقبله السياسي

هاني أبو عكرالدبلوماسية الفلسطينية بين الدفاع واالستحقاق

رأي
واضح بأن مأزق نتنياهو يتعمق،فبعدما نجح في إنقاذ 
حكومت���ه من الس���قوط على يد نفتال���ي بينت زعيم » 
البي���ت اليه���ودي« واإلتهامات له بالخن���وع والضعف 
امام حماس وفصائل المقاومة الفلس���طينية في قطاع 
غزة ....جاءت توصيات الش���رطة اإلسرائيلية بالتوصية 
بتقدي���م الئحة اتهام ل���ه ولزوجته س���ارة في قضايا 
المل���ف )400(.... والرش���اوي،وبالتحديد في  الفس���اد 
وقب���ل ان ُيقدم المدعي العام على توجيه الئحة إتهام 
بحق نتنياه���و وزوجته،والتي قد يترت���ب عليها إنهاء 
مس���تقبل نتنياهو السياسي،وربما حبسه لسنوات،كما 
هو حال س���لفه يهودا اولمرت ...ونتنياهو قد يجد من 
المناس���ب في هذه المرحلة بالذات أن يخرج الى حرب 
مع ح���زب الله اللبناني م���ن اجل خل���ط األوراق،وإعاقة 
تقدي���م المدعي الع���ام لالئحة إته���ام ضده....ولذلك 
نش���هد تس���ارعًا غير مس���بوق في تصعي���د األوضاع 
األمنية عل���ى الجبهة الش���مالية،حيث ش���رع الجيش 
اإلس���رائيلي بحملة أطلق عليها اس���م »درع الش���مال«، 
وذلك بغرض الكش���ف وإحباط األنف���اق، التي يزعم أن 
ح���زب الله يقوم بحفره���ا من جنوب لبن���ان إلى داخل 
أراضي -48- في شمال فلسطين،وهذه الحملة ينفذها 
الجيش بقيادة المنطقة الش���مالية وبمش���اركة هيئة 
االستخبارات وس���الح الهندسة وإدارة تطوير الوسائل 
القتالية ،وتش���مل اغالق مناطق قرب السياج الحدودي 
مع لبن���ان وإعالنها منطق���ة عس���كرية مغلقة،وكذلك 
القي���ام بعمليات تحصين وحفر خن���ادق ووضع المزيد 

من العوائق من الكتل الصخرية الضخمة.
وقد س���بق حملة ما يسمى بدرع الشمال لقاء عاجل في 
بروكس���ل أمس اإلثنين بين نتنياه���و ووزير الخارجية 
األمريك���ي ماي���ك بومبيو،حيث وصف ه���ذا اللقاء بأنه 
عل���ى درجة عالية من األهمية،ولكون نتنياهو اصطحب 
معه مسؤولي جهاز الموس���اد واألمن القومي باإلضافة 
لسكرتيره العس���كري،رجحت مصادر عسكرية بأن هذا 
اللق���اء يهدف الى تفعيل » الس���اعة« السياس���ية من 
اجل منع حزب الله من إمتالك أس���لحة ايرانية متطورة 
ودقيقة،والضغ���ط على الحكوم���ة اللبنانية أيضًا لمنع 
الح���زب من اقامة مصانع أس���لحة للح���زب بتكنولوجيا 
ايراني���ة متط���ورة عل���ى األراض���ي اللبنانية،والمصادر 
العسكرية والسياسية ترجح بان اسرائيل ستستخدم 
قناتي واش���نطن - باريس لممارسة مثل هذه الضغوط 
عل���ى لبن���ان والحكوم���ة اللبنانية،واذا ما فش���لت تلك 
الجهود فإن اس���رائيل ستعمل على اس���تخدام القوة 
العس���كرية م���ن اج���ل إزالتها..وتدعم تل���ك المصادر 
تحليالتها بأن األمور تتعلق فقط بتفعيل » الس���اعة« 
السياس���ية ،ولي���س إعالن حرب ش���املة عل���ى لبنان 
وح���زب الله،وأنه ل���و كان األمر متعلقًا بح���رب او عملية 
عس���كرية،الكتفى نتنياهو بإرس���ال واح���د من قادته 

العسكريين الكبار،واستخدم الهاتف في حديثه،ولكن 
عدم اس���تخدام الهاتف ونوعي���ة المرافقين له باللقاء، 
تدلل على األهمية القصوى لإلجتماع،والذي قد يتجاوز 
التفعي���ل ل« الس���اعة« السياس���ية،والتي ربما تكون 
المرحلة األولى في المخطط اإلس���رائيلي- االمريكي في 
الحرب التي ستش���ن على حزب الله،ويبدو ان نتنياهو 
يتجاوز م���ا هو مخطط إرتباطًا بظرف���ه الذاتي المتعلق 
بمستقبله السياس���ي وإمكانية محاكمته،ونحن ندرك 
تمامًا التحريض المس���تمر الذي تمارس���ه اس���رائيل 
وقادته���ا على ح���زب الله وايران وس���وريا،فقد س���بق 
لنتنياه���و في ال���دورة الثالث���ة والس���بعين إلجتماع 
الهيئ���ة العامة لألم���م المتحدة الذي عق���د في أيلول 
الماضي،والذي ادعى فيه أنه يكش���ف عن ثالثة مواقع 
في لبنان تس���تعد فيها إيران وحزب الله لتطوير وبناء 

مصانع لصواريخ ايرانية دقيقة ومتطورة.
اس���رائيل من بعد فش���ل عدوانها األخي���ر على قطاع 
غزة،وتعه���د نتنياه���و لق���وى اليمي���ن الصهيون���ي 
بإس���تعادة قوة الردع اإلس���رائيلية،وما لمسه من تطور 
ف���ي ق���درات المقاومة الفلس���طينية كم���ًا ونوعًا،بات 
عل���ى قناعة تام���ة بأن هن���اك خطرًا وجودي���ًا يتهدد 
دول���ة اإلحتالل،فح���زب الل���ه بعدم���ا تحق���ق النص���ر 
الس���وري على الجماعات اإلرهابية،اع���اد تموضع قواته 
وإنتش���ارها،بحيث نق���ل ثق���ل قوات���ه ال���ى الجبهة 
اللبنانية،وبالمقاب���ل يعمل بالتعاون مع الحرس الثوري 
اإليراني وقوات المقاومة الش���عبية السورية على إعادة 

فتح جبهة الجوالن.
وكذلك دخل���ت في حالة من الهلع والهوس األمني في 
ظل تقارير تتح���دث عن أن الطائ���رات اإليرانية تقوم 
بإفراغ منظومات األس���لحة الدقيقة مباشرة في بيروت 

وبما يضعها أمام تحديات امنية وعسكرية خطيرة.
اس���رائيل التي كانت تس���تبيح األجواء الس���ورية،قبل 
أن تتمك���ن س���وريا م���ن إس���تعادة س���يطرتها على 
الجغرافيا الس���ورية التي كان���ت تحتلها قوى إرهابية 
وعميلة،وكذلك قبل تطوير وتحس���ين ش���بكة دفاعها 
الجوي وإستسالم ش���بكة صواريخ )اس 300( الروسية 
للدفاع الجوي، ش���نت أكثر م���ن 200 غارة على األراضي 
الس���ورية م���ن بداي���ة ع���ام 2017 ،ولكن بعد تس���لم 
صواريخ )اس300( وتحس���ين ش���بكة الدف���اع الجوي 
الس���وري، تقلصت تلك » الحرية« وقد لمس���نا ذلك في 
الهجوم اإلس���رائيلي األخي���ر بالصواريخ عل���ى مواقع 
عسكرية س���ورية في منطقة الكسوة جنوب العاصمة 
دمشق،زاعمة بأن الهجوم اس���تهدف مواقع عسكرية 
لحزب الله والحرس الثوري اإليراني. واس���رائيل تشعر 
بأن المش���كلة مع ح���زب الله أع���وص وأصعب،فالحزب 
يعتبر أي هجوم على لبنان بمثابة حرب،يستوجب الرد 
عليه،وحزب الله نش���ر فيديو مؤخ���را باللغتين العربية 

والعبرية هدد فيه القيادة اإلس���رائيلية، بأنها ستندم 
اذا ما شنت حربًا على لبنان وحزب الله،فصواريخه قادرة 
ان تغطي بدقة كل مس���احة فلس���طين التاريخية،وان 

تصيب بنى وقواعد عسكرية اسرائيلية بشكل دقيق.
اس���رائيل تجد نفس���ها بي���ن خيارين احالهم���ا مر،إما 
ش���ن حرب على ح���زب الل���ه لتدمير مخ���ازن ومصانع 
األس���لحة والصواري���خ المتط���ورة،ورد ح���زب الله الذي 
قد يتس���بب،ليس فقط بخسائر كبيرة بش���ريًا وماديًا 
واقتصاديًا،ب���ل وربم���ا ال���ى إنهيار الجبه���ة الداخلية 
اإلس���رائيلية،والخيار اآلخ���ر ه���و مواصل���ة الضغ���وط 
السياسية على ايران وحزب الله والحكومة اللبنانية،من 
اجل منع إقامة مصانع للصواريخ الدقيقة اإليرانية على 
الصفقة س���تكون مكلفة،ربما  اللبنانية،وهذه  األراضي 
تل���زم اس���رائيل باإلنس���حاب م���ن الجوالن الس���وري 

المحتل،ورفع العقوبات األمريكية عن طهران.
التصعيد اإلس���رائيلي على الجبهة الش���مالية يترافق 
م���ع ازم���ات عميقة لحل���ف واش���نطن – ت���ل ابيب – 
األمريكي���ة  اإلقتصادي���ة  العقوب���ات  الرياض،حي���ث 
المش���ددة عل���ى ايران،لم تفل���ح في ل���ي ذراع القيادة 
اإليراني���ة وإجباره���ا على التراجع عن اس���تمرار تطوير 
صواريخها الباليس���تية،وإعادة التف���اوض معها حول 
اإلتفاق النووي الخاص به���ا الموقع عليه أمميًا )6 1+( 
،ونقضته وألغته واش���نطن،وقادتها يهددون بانه لن 
يسمح ألي دولة بتصدير نفطها عبر الخليج العربي،إذا 
م���ا منعت طه���ران من تصدي���ر نفطها،والس���عودية 
تعيش ازمة فش���ل حربها على اليمن،وما سببته قضية 
قتل مواطنها الخاشقجي في سفارتها بانقرة من مس 
بس���معتها،واحتماالت توجيه اتهام���ات لولي عهدها 
محمد بن سلمان بالمسؤولية عن هذه الجريمة،وإحتمال 
تش���كيل محكمة دولية لهذه الغاية،ونتنياهو يعيش 
مأزق الفش���ل في حربه العدوانية على قطاع غزة،ومأزق 
احتماالت محاكمته وسجنه على خلفية ملفات الفساد 
الداخلية غير مستقرة،بسبب  والرشاوي،ولبنان اوضاعه 
التوترات الناش���ئة بين حزب الله وقوى الرابع عشر من 
أذار اللبنانية،والتي تدفع نحو تأزيم الوضع مع حزب الله 

باوامر امريكية وسعودية.
لقاء نتنياهو مع وزير خارجية أمريكا بومبيو في بروكسل 
والعملية العس���كرية اإلس���رائيلية المس���ماة ب »درع 
الشمال« لكشف انفاق حزب الله الهجومية الممتدة من 
جنوب لبنان نحو داخل األراضي الفلسطينية الشمالية 
– 48 -،وم���ازق نتنياهو الش���خصي وال���ذي قد يطيح 
بمستقبله السياسي وبقائه لعدة سنوات خلف قضبان 
السجن،بس���بب فساده ورش���اويه،قد يدفعه ذلك لشن 
ح���رب على حزب الله ولبنان،تحظى بتغطية سياس���ية 
أمريكية،ودع���م عس���كري أمريكي مباش���ر،وبإنتظار ما 

ستكشفه األيام القليلة القادمة.

هل يبادر نتنياهو إلى حرب مع حزب الله؟
راسم عبيدات
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رام الله/ االستقالل
أطلقت ش����ركتا جوال وبالتل، وللعام الخامس على 
التوال����ي الحمل����ة  العالمية "س����اعة م����ن البرمجة" 
في فلس����طين بمش����اركة أكثر من 180 دولة حول 
العالم، والتي تنفذها مؤسسة مجموعة االتصاالت 
للتنمي����ة، الذراع التنم����وي لمجموع����ة االتصاالت 
الفلسطينية بش����ركاتها )جوال، شركة االتصاالت، 
حضارة، ريتش(، وس����تنفذ الفعالية خالل الفترة 3 
وحتى 9 من الش����هر الحالي كانون االول/ ديسمبر 
ف����ي مقري جوال وبالتل في رام الله ونابلس و قطاع 

غزة.
وته����دف الحملة إلى تحفيز الطلبة والمهتمين من 
مختلف األعمار والفئات على مس����توى العالم، على 
التعلم أساس����يات ولغات البرمجة بطريقة س����هلة 

وممتعة.
 وتحدث الرئيس التنفي����ذي لمجموعة االتصاالت 
عم����ار العكر عن أهمي����ة الفعالية، قائاًل "يش����رفنا 
كش����ركات متخصصة بالتكنولوجيا أن نستمر في 

رعاية وإطالق هذه الفعالية التكنولوجية وللس����نة 
الخامسة على التوالي، والذي يشارك فيها كل عام 
عش����رات الماليين من الطالب الموهوبين في مجال 
البرمجة حول العالم، وذلك لالس����تفادة من الدروس 
والتي تستمر لمدة ساعة متواصلة من خالل الموقع 
االلكتروني، بأكثر من 40 لغة، لمن تتراوح أعمارهم 
بين 4 و 104 عام، مش����يرًا إلى أن الهدف الرئيسي 
من الفعالية هو دعم اإلبداع في فلسطين وتشجيع 
الفئة المستهدفة على المشاركة وتعزيز قدراتهم 

وثقتهم بنفسهم في مجال البرمجيات العالمية.
 وثم����ن العكر العالقة االس����تراتيجية المس����تمرة 
والبناءة بي����ن المجموعة ووزارة التربي����ة والتعليم 
العالي، والتي تتكامل كي تحقق الفائدة القصوى 
م����ن البرنامج والذي يس����تهدف ط����الب المدارس 
ويشجع األطفال على التعرف على مفهوم البرمجة 
بش����كل مبدئي، ليفتح لهم آفاقًا مس����تقبلية في 
ح����ال توفر الموهب����ة لديهم، مش����ددًا على أهمية 
دعم اإلبداع والريادة في مجال الحاسوب وتقنياته، 

ودعم المبادرات الشبابية القابلة للتطوير والتنفيذ 
ف����ي هذا المج����ال لطرحه����ا وتطبيقه����ا من خالل 

مختلف المتاجر االلكترونية.
 وأشارت مدير عام مؤسس���ة مجموعة االتصاالت 
للتنمي���ة المجتمعية س���ماح أبو ع���ون حمد، إلى 
أهمية نش���ر ثقافة البرمجة بش���كل واس���ع بين 
الطالب، مبينة أنه ومن خالل الشراكة مع المؤسسة 
العالمية "Code.org"، قمنا بتنفيذ برنامج "ساعة 
م���ن البرمجة" من خالل حمالت مختلفة تعمل على 
تدري���ب وتوجيه ط���الب المدارس عل���ى مفهوم 
البرمجة من خ���الل scratch، حي���ث بدأنا بتنفيذ 
البرنامج منذ أربع س���نوات مس���تهدفين عشرات 
اآلالف من الطالب سنويًا، وذلك بالتعاون مع وزارة 
التربية والتعليم العالي ووكالة الغوث في الضفة 
وغزة، وق���د حققنا نموًا بعدد الط���الب والمدارس 
ع���ام 2017 حيث وصل عدد الطالب المش���اركين 
حوال���ي 38000 طالب ووصل ع���دد المدارس الى 

620 مدرسة.

رام الله/ االستقالل
أظه����رت نتائ����ج "مؤش����ر س����لطة النقد 
الفلس����طينية الموّس����ع ل����دورة األعمال" 
لشهر تش����رين ثاني 2018، نمّو المؤشر 
في الضفة الغربي����ة المحتلة، مترافًقا مع 
تراجعه في قطاع غزة، ما انبثق عنه ثبات 
نس����بي في قيمة المؤشر الكلي عند نحو 
5.9- نقطة، وهو أعلى بقليل من مس����تواه 
في الش����هر المناظر من الع����ام الماضي 

والبالغ نحو 10.0- نقطة.
وأوضحت س����لطة النق����د في بي����ان لها 
الثالث����اء أن ارتفاع مؤش����ر التج����ارة في 
الضفة )م����ن 2.3- إل����ى 0.1 نقطة(، وإلى 
جانبه تحّس����ن أقل في مؤش����ر الصناعة 
)م����ن 1.0 إلى 1.4 نقطة( إل����ى رفع قيمة 
المؤش����ر الكلي للضفة من 3.8 نقطة في 
الش����هر الماضي إلى نحو 5.3 في تشرين 

ثان����ي الحال����ي. وعلى العك����س من ذلك، 
فق����د اختبرت مؤش����رات بقية األنش����طة 
االقتصادية انحس����اًرا، جاء في مقدمتها 
انخف����اض مؤش����ر النق����ل والتخزين )من 
0.9 إلى 0.2 نقطة(، ومؤش����ر الزراعة )من 
3.6 إل����ى 3.1 نقط����ة(، في حين س����ّجلت 
مؤش����رات الطاقة المتجددة، واالتصاالت 
وتكنولوجي����ا المعلوم����ات، واإلنش����اءات 

انخفاضات طفيفة جًدا.
وبينت النتائج أن هذا التحسن في مؤشر 
الضفة يأتي بتأثير أساس����ي من مستوى 
المبيعات المتزايد خالل الش����هر الحالي، 
مما أدى بدوره إلى تراجع المخزون، بحسب 
ما أشار إليه أصحاب المنشآت االقتصادية 
المختلفة الُمستطلعة آراءهم، لكنهم في 
الوقت ذاته، أب����دوا تفاؤاًل أقل حول حجم 
اإلنت����اج المتوقع خالل الش����هور الثالثة 

القادمة. من جانبه، عاود مؤش����ر قطاع غزة 
التراجع بعد شهرين متتالين من التحسن 
البط����يء، فانحس����ر إل����ى 32.3 نقطة في 
تش����رين ثاني الحالي مقارنة بنحو 28.7- 
في الشهر الس����ابق، إثر حالة من الهبوط 
العام س����ادت غالبية القطاعات باستثناء 
التحّس����ن المحدود في نش����اط الصناعة 
)من 6.1- إلى 4.9- نقطة(. وُس����جلت أبرز 
التراجع����ات في نش����اط الزراعة )من 2.0- 
إل����ى 4.4- نقطة(، تالها انخفاض مؤش����ر 

التجارة )من 18.4- إلى 19.7- نقطة(.
أم����ا التراجعات األخرى فج����اءت محدودة 
وبواق����ع أقل م����ن 0.5 نقطة ل����كل منها، 
والنقل  اإلنش����اءات،  مؤش����رات  وطال����ت 
وتكنولوجي����ا  واالتص����االت  والتخزي����ن، 
المعلوم����ات، لتّس����جل 1.7- نقطة، و1.4- 
نقط����ة، و0.2- نقطة، عل����ى الترتيب. من 

جانبه، حافظ مؤشر الطاقة المتجددة على 
قيمته السابقة )0.0 نقطة(.

ُيذك����ر أنه ومنذ البدء بإعداد مؤش����ر دورة 
األعم����ال الموّس����ع )منذ نح����و العامين(، 
ومؤش����ر قطاع غزة يس����ّجل قيًما س����البة 
بشكل دائم، األمر الذي يعكس استمراًرا 
واالقتصادي����ة  السياس����ية  لألوض����اع 
المترّدية في القطاع منذ س����نوات والتي 
تشمل اس����تمرار الحصار واإلغالق، وبطء 
عملي����ة إعادة اإلعم����ار، وضع����ف الطلب 

وغيرها.
وبحسب س����لطة النقد، فإنه خالل الشهر 
تراجع����ت مس����تويات كل من  الحال����ي، 
اإلنتاج والمبيعات بحس����ب ما أش����ار إليه 
أصح����اب المنش����آت االقتصادي����ة ف����ي 
غ����زة. كذلك الح����ال بالنس����بة للتوقعات 
المس����تقبلية، فقد بقي مستوى التشاؤم 

حول المستقبل القريب عالًيا فيما يخص 
مس����توى التوظيف خالل الشهور الثالثة 

القادمة.
جدي����ر بالذكر أن "مؤش����ر س����لطة النقد 
الموّس����ع لدورة األعمال" هو مؤشر شهري 
ُيعنى برصد تذبذبات النشاط االقتصادي 
الفلس����طيني من حيث مستويات اإلنتاج 

والمبيعات والتوظيف.
وتبل����غ القيمة القصوى للمؤش����ر موجب 
100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 
100 نقطة، وتشير القيمة الموجبة إلى أن 

األوضاع االقتصادية جيدة.
في حين أن القيم الس����البة تدلل على أن 
اقتراب  أما  االقتصادية س����يئة،  األوضاع 
القيم����ة من الصف����ر، فهو يدل����ل إلى أن 
األوضاع على حالها، وأنها ليس����ت بصدد 

التغير في المستقبل القريب.

مؤشر سلطة النقد بنوفمبر.. تحسن طفيف بالضفة وتراجع بغزة

رام الله/ االستقالل:
وقع وزير المالية والتخطيط  في حكومة التوافق الوطني شكري بشارة، 
أم���س الثالثاء، مع مس���ؤول ملف الش���رق األدنى ف���ي وزارة االقتصاد 
والتعاون األلماني���ة كالوس كريمير، بروتوك���ول التعاون مع الحكومة 
األلمانية بقيمة )54.4( مليون يورو كدعم مالي لتنفيذ مشاريع في كل 
من قطاع التعليم، وقطاع االقتصاد، والتدريب المهني، ومحطة معالجة 

سلفيت، ومشاريع استثمارية أخرى خاصة في مجال الطاقة في غزة.
وحض���ر حف���ل التوقيع، وف���د رفيع المس���توى من الجان���ب األلماني، 
ووزير التربي���ة والتعليم العالي صبري صي���دم، وممثلون عن الوزارات 

والمؤسسات الحكومية المعنية.
وقد ركزت المشاورات األلمانية الفلس���طينية الخاصة باالتفاقية على 
بلورة وتحديد ما تم االتفاق عليه مع المؤسسات ذات العالقة )التعليم، 
والعم���ل، والمي���اه، والحكم المحل���ي(، حيث ناقش الجان���ب األلماني 
المش���اريع الس���ابقة والعوائق التي واجهتها المؤسسات ذات الصلة 

خالل التنفيذ.

للعام الخامس على التوالي
»جوال« و »بالتل« تطلقان فعالية »ساعة من البرمجة« 

»مالية رام الله« توقع بروتوكول 
التعاون مع الحكومة األلمانية 

بقيمة 54.4 مليون يورو

االستقالل/ وكاالت:
صعدت أس���هم ش���ركات التعدين وصناعة 
الس���يارات والتكنولوجيا والنف���ط األوروبية، 
لتدفع المؤشرات األوروبية الرئيسية لالرتفاع 
بقوة، بعدما اتفق رئيس���ا الواليات المتحدة 
والصين عل���ى هدنة مؤقتة في حرب تجارية 

بينهما.
األمريك���ي دونالد ترامب  الرئي���س  وتوصل 
ونظيره الصيني "شي جين بينغ" إلى الهدنة 
في اجتماع قمة مجموعة العش���رين السبت 
الماض���ي، إذ اتفقا على التوق���ف عن فرض 
أي رس���وم إضافية وإج���راء محادثات جديدة 
به���دف التوصل إلى اتفاق ف���ي غضون 90 

يوما.
ورغ���م أن األس���واق تفاعل���ت بإيجابية، قال 
الهدنة  إن  والمحللين:  المس���تثمرين  بعض 
كان���ت متوقعة جزئيا بالفع���ل، وال يزال أمام 

الطرفين الكثير لالتفاق عليه.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 األوروبي مرتفعا 
واحدا في المئة، بعدم���ا صعد بنحو 2.1 في 

المئة في وقت سابق من يوم االثنين.
وصعد المؤش���ر داكس األلماني، األكثر تأثرًا 

بالصين ومخاوف الحرب التجارية، بنسبة 1.9 
في المئة مس���جال أعلى مس���توياته منذ 15 

نوفمبر تشرين الثاني.
وال يزال المؤشران منخفضين منذ بداية العام 

بنحو سبعة و11 في المئة على الترتيب.

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت بيانات رسمية، أمس الثالثاء، عن انخفاض إجمالي تحويالت العاملين باإلمارات إلى 

الخارج، بنسبة 4.3 بالمئة على أساس سنوي، في الربع الثالث من العام الجاري.
وأظهرت البيان���ات الصادرة في تقري���ر المراجعة الربعية للمصرف المرك���زي اإلماراتي، أن 
التحوي���الت بلغت 41.4 مليار دره���م )11.3 مليار دوالر( في الفترة م���ن يوليو/ تموز وحتى 

سبتمبر/ أيلول الماضي.
وكانت التحويالت بلغت 43.3 مليار درهم )11.8 مليار دوالر( في الفترة نفسها من 2017.

واإلمارات، بحسب بيانات للبنك الدولي، هي ثالث أكبر مصدر للتحويالت النقدية في العالم 
بعد الواليات المتحدة األمريكية والسعودية.

واس���تحوذ الهنود، وفق التقرير، على النس���بة األكبر من التحويالت بواق���ع 35.7 بالمئة من 
اإلجمالي، ثم الباكس���تانيون 8.6 بالمئ���ة والفلبينيون 6.7 بالمئ���ة، والمصريون 4.8 بالمئة، 

والبريطانيون 4.1 بالمئة واألمريكيون 3.7 بالمئة.
ويش���كل األجانب 83 بالمئة من س���كان اإلمارات، البالغ عددهم 9.5 ماليين نس���مة تقريبا، 

وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا، مثل الهند وباكستان وبنغالديش.
وفي 2017، زادت تحويالت العمالة األجنبية في اإلمارات 2 بالمئة إلى 164 مليار درهم )44.6 

مليار دوالر( من 160.8 مليار درهم )43.8 مليار دوالر( في 2016.

تراجع تحويالت العاملين باإلمارات 
للخارج في الربع الثالث 2018

أسهم أوروبا تغلق مرتفعة بدعم 
الهدنة التجارية بين أمريكا والصين

األربعاء 27 ربيع األول 1440 هــ 5 ديسمبر 2018 م

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن رئيس ال���وزراء الفرنس���ي إدوار 
فيلي���ب الي���وم الثالثاء تعلي���ق زيادة 
الضرائ���ب المقررة على الوقود لس���تة 
أشهر، في تنازل جديد لحركة "السترات 
الصفراء". بينما هبطت شعبية الرئيس 
إيمانوي���ل ماك���رون ورئي���س ال���وزراء 
رأي  لمستوى قياس���ي وفقا الستطالع 

حديث.
وق���ال فيلي���ب ف���ي خط���اب متلفز "ال 
ضرائب تستحق أن تعرض وحدة األمة 
للخطر" مضيفا أن غضب الش���ارع "نابع 
عن ش���عور عميق بالظل���م: عدم القدرة 
على العي���ش بكرامة م���ن العمل الذي 
يقوم ب���ه الم���رء". وأعل���ن أن الحكومة 
قررت عدم زيادة أسعار الكهرباء والغاز 

الشتاء المقبل.
الوق���ت نفس���ه، ش���دد رئيس  وف���ي 
الحكوم���ة على ض���رورة اإلب���الغ عن أي 
احتجاجات مستقبلية مسبقا و"إجرائها 
بهدوء". وق���ال "حان وقت الح���وار، وأنا 
مقتنع بأننا س���نتوصل إل���ى حل" كما 
توع���د بمعاقبة كل مت���ورط في أعمال 

العنف التي شهدتها فرنسا.
وكان فيليب اس���تقبل عددًا من رؤساء 
األحزاب وزعماء الكتل النيابية للتشاور 
بش���أن الحلول الممكنة ألزمة "السترات 
الصفراء" كما طالب وزير االقتصاد برونو 
لومير أمس بتس���ريع خفض الضرائب 
وخف���ض النفق���ات العام���ة، في حين 
قرر ماكرون تأجي���ل زيارته التي كانت 

مبرمجة إلى صربيا بسبب االحتجاجات.
من جهة أخرى، أظهر اس���تطالع أجرته 
لصالح  إيفوب-فيدوس���يال  مجموع���ة 

مجلة باري ماتش وإذاعة "س���ود راديو" 
نش���ر اليوم أن نس���بة الرضا ع���ن أداء 
ماك���رون هبطت إل���ى %23، بانخفاض 
س���ت نقاط عن الش���هر الس���ابق، كما 
هبطت نسبة الرضا عن أداء فيليب عشر 

نقاط إلى 26%.
وتتس���اوى نسبة ما حصل عليه ماكرون 
مع ما حققه سلفه فرانسوا هوالند أواخر 
2013 وفق���ًا لمجلة ب���اري ماتش، وكان 
األخير في ذل���ك الوقت يعتبر الرئيس 
األقل شعبية في تاريخ فرنسا الحديث.

واندلعت االحتجاجات في 17 من الشهر 
الماض���ي ونظمها أصحاب "الس���ترات 
الصفراء" ضد رفع أس���عار الوقود وغالء 
المعيشة التي كان يفترض أن تبدأ في 

يناير/كانون الثاني.
وقد ش���ابت أعماُل عنف وتخريب تلك 
االحتجاجات، وقد اس���تخدمت الشرطة 
الق���وة ض���د المحتجين مما أس���فر عن 
مقتل ش���خصين وج���رح 1043 آخرين 
بينهم 222 من رج���ال األمن. كما جرى 

توقيف 424 شخصا.

االستقالل/ وكاالت:
أكدت قي���ادة الجيش اللبنان���ي، الثالثاء، أن 
الوضع من جانب بالده هادئ ومس���تقر، وهو 
قي���د متابعة دقيق���ة، بعد إط���الق الجيش 
اإلس���رائيلي حمل���ة لكش���ف أنفاق أس���فل 

الحدود الجنوبية.
وقالت قيادة الجيش، في بيان وصل األناضول 
نس���خة منه، على أنه "على ضوء إعالن العدّو 
اإلس���رائيلي فجر اليوم )أمس(، إطالق عملية 
درع الش���مال، المتعلقة بأنفاق مزعومة على 
الح���دود الجنوبية، تؤّكد قي���ادة الجيش أن 
الوضع في الجانب اللبناني هادئ ومس���تقر، 

وهو قيد متابعة دقيقة".
ولفتت إلى أن "وحدات الجيش المنتشرة في 
المنطق���ة تقوم بتنفي���ذ مهماتها المعتادة 
على طول الح���دود بالتعاون والتنس���يق مع 
قوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنان، لمنع 
أي تصعي���د أو زعزعة لالس���تقرار في منطقة 

الجنوب".

وأش���ار البيان، إلى أن "الجيش على جهوزية 
تاّمة لمواجهة أي طارئ".

من جهتها، كش���فت قوات الطوارئ الدولية 
العامل���ة في لبنان )اليونفيل(، في بيان وصل 
األناضول نسخة منه، أن الجيش اإلسرائيلي 
أبلغها، صباح الثالثاء، بأنه بدأ أنشطة جنوب 

الخط األزرق، للبحث عما يشتبه أنه أنفاق".
وقال���ت اليونيفي���ل، إن "الوض���ع العام في 
منطقة عملي���ات اليونيفيل ال ي���زال هادئا، 
وتعمل اليونيفيل م���ع جميع المحاورين من 

أجل الحفاظ على االستقرار العام".
وأشارت إلى أن "جنود حفظ السالم التابعين 
لليونيفي���ل، زادوا م���ن دورياتهم على طول 
الخ���ط األزرق، إل���ى جانب القوات المس���لحة 
اللبناني���ة، للحف���اظ عل���ى االس���تقرار العام 
وتجنب أي سوء فهم قد يؤدي إلى تصعيد".

وأضافت أن "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها 
العام اللواء س���تيفانو ديل كول، على اتصال 
وثيق مع كل من القوات المس���لحة اللبنانية 

والجيش اإلسرائيلي".
وحث ك���ول، جميع األطراف على اس���تخدام 
اآلليات الت���ي تضطلع به���ا اليونيفيل، في 
مجال االرتباط والتنس���يق واآللي���ة الثالثية 

لتهدئة أي توتر.
وتعمل فرق االرتباط التابعة لليونيفيل، على 
جانب���ي الخط األزرق، ال���ذي تراقبه على مدار 
الس���اعة، وتعلن عن جميع انته���اكات قرار 
مجل���س األمن الدولي 1701، وهو القرار الذي 

يشكل جوهر والية اليونيفيل.
م���ن جه���ة أخرى، كش���ف بي���ان للرئاس���ة 
اللبنانية، أن الرئيس ميش���ال عون، بحث مع 
سفيرة الواليات المتحدة األمريكية في لبنان 
اليزابيت ريتش���ارد، األوضاع العامة في لبنان 

والعالقات بين البلدين.
أشارت السفيرة ريشارد، إلى أن البحث تناول 

أيضا التطورات في منطقة الجنوب.
وأكدت دعم بالدها للبنان، وأهمية تش���كيل 

حكومة جديدة.

الجيش اللبناني ردًا على المزاعم اإلسرائيلية: الوضع لدينا هادئ

االستقالل/ وكاالت
ق���ال نقابي مصري، أمس الثالثاء، إن قاربا للصيد على متنه 14 
ش���خصًا انقطع االتصال به منذ 4 أيام، أثن���اء رحلته في خليج 

السويس، شمال شرقي البالد.
وأوض���ح بك���ري أبو الحس���ن، نقيب صي���ادي الس���ويس، في 
تصريحات لألناضول، أن االتصال انقطع مع قارب الصيد، الذي 

كان على متنه 14 شخصا منذ يوم الجمعة الماضي«.
وأضاف أن »القوات البحري���ة المصرية وكافة األجهزة المعنية 
تعمل على قدم وس���اق للعث���ور على الق���ارب المفقود وإنقاذ 

الصيادين«.
ولم تعلن الس���لطات المصرية رس���ميا عن أس���باب الحادث أو 
مس���تجداته حتى الس���اعة 13:15 ت.غ، غي���ر أن صحفًا محلية 

تؤكد استمرار أعمال البحث.

فقدان قارب صيد 
على متنه 14 شخصًا 

شمال شرقي مصر

االستقالل/ وكاالت:
غادر وفد جماع���ة "أنصار الله" المف���اوض، الثالثاء، 
العاصم���ة صنعاء للذه���اب إلى الس���ويد من أجل 
المشاركة في مشاورات السالم بين األطراف اليمنية 

برعاية األمم المتحدة.
ونقل مراسل األناضول عن مصدر مسؤول في مطار 
صنعاء قوله إن "الوف���د غادر المطار على متن طائرة 
كويتي���ة برفقة المبعوث األممي إل���ى اليمن مارتن 

غريفيث".
ولم يتط���رق المصدر، الذي طلب عدم الكش���ف عن 
هويته كونه غير مخول بالتصريح لإلعالم، على الفور 

إلى تفاصيل إضافية.
وفي وقت سابق أمس، قال حميد عاصم، أحد اعضاء 
الوفد الحوث���ي المفاوض، لألناضول، أن مش���اورات 

الس���الم س���تنطلق الخميس القادم ف���ي العاصمة 
السويدية ستوكهولم ما لم يطرأ أي تغيير.

كان المبع���وث األممي وصل إلى صنع���اء، اإلثنين، 
م���ن أجل مهمة نقل وفد صنعاء المفاوض على متن 

طائرة كويتية.
وقبل نحو أس���بوعين، أعلن���ت الحكومة اليمنية، في 
بيان، موافقتها على المشاركة في مشاورات السويد، 

المرتقبة الشهر الجاري.
وقال���ت، حينها، إنه س���يتم إرس���ال وف���د الحكومة 
للمش���اورات بهدف التوصل لحل سياس���ي لألزمة 
مبن���ي عل���ى المرجعيات الث���الث المتف���ق عليها، 
والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، 
ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس األمن 

رقم 2216.

االستقالل/ وكاالت:
تحدى الرئيس اإليراني حس���ن روحاني، أمس الثالثاء، 
العقوب���ات األميركية وجدد تهديده بمنع عمليات بيع 

النفط للعالم.
وقال روحاني في كلمة أدلى بها في محافظة س���منان 
ونقله���ا التلفزيون إن »على أمي���ركا أن تعلم أنها غير 

قادرة على منع تصدير النفط اإليراني«.
وأض���اف »إذا حاولت القيام بذل���ك لن يتم تصدير أي 

نفط من الخليج«.
وأع���ادت واش���نطن فرض عقوب���ات على إي���ران، بعد 
انس���حابها في أيار/مايو من االتفاق النووي التاريخي 

الموقع عام 2015 بين طهران والدول الست الكبرى.
وهددت واش���نطن بوق���ف مبيعات إي���ران من النفط 

لكنها منحت إعفاءات مؤقتة إلى ثماني دول.

وكان روحاني هدد بإغالق الخليج في تموز/يوليو عندما 
وجه تحذيرًا إلى الواليات المتحدة.

وقل���ل الرئي���س اإليران���ي م���ن أهمي���ة التداعي���ات 
االقتصادية للعقوبات واتهم وسائل اإلعالم بتضخيم 

مشكالت الدولة.
وبحس���ب التقرير األخير للبنك المركزي اإليراني حول 
أرقام التضخم فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت إلى 

%56 على أساس سنوي في تشرين األول/أكتوبر.
وأق���ر روحاني بوج���ود »بعض المش���كالت« لكنه أكد 
مواجهتها في مش���روع الموازنة الجديدة الذي سيتم 

تقديمه في 16 كانون األول/ديسمبر.
وقال: إن الحكومة س���تواصل الدع���م للمواد الغذائية 
األساس���ية وس���ترفع أجور القطاع العام ومعاش���ات 

التقاعد بنسبة 20%.

وفد »أنصار الله« المفاوض يغادر 
صنعاء للمشاركة بمشاورات السالم

روحاني يهدد بمنع
 إمدادات نفط الخليج

االستقالل/ وكاالت:
أفاد مصدر أمني عراقي، أمس الثالثاء، بأن تنظيم "داعش" أعدم 
رمًيا بالرصاص أحد وجهاء العش���ائر في محافظة نينوى شمالي 

البالد.
وقال العقيد أحمد الجب���وري، الضابط في قيادة عمليات نينوى، 
لوكالة األناضول إن "عدًدا من مسلحي داعش كانوا يرتدون الزي 
العسكري تسللوا إلى قرية العمريني ضمن ناحية حمام العليل 

جنوب مدينة الموصل ليلة االثنين الثالثاء".
وأضاف الجبوري أن "المس���لحين اقتحموا منزل الشيخ راغب عبد 
الهادي البدراني أحد وجهاء عش���يرة البو بدران، ثم أطلقوا النار 

عليه خارج المنزل فأردوه قتيال في الحال".
وتالح���ق الق���وات العراقية المش���تبه في صلته���م ب�"داعش"، 
واعتقلت بالفعل اآلالف منذ اس���تعادة الموص���ل من التنظيم، 

صيف 2017.
ورغم إعالن الحكومة العراقي���ة إنهاء وجود تنظيم "داعش" في 
الموص���ل مركز محافظ���ة نينوى )ش���مال(، إال أن التنظيم ما زال 
يحتفظ بجيوب وخاليا نائمة في بعض مناطق المحافظة، ويعود 
تدريجًيا إلى ش���ن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، 

التي كان يتبعها قبل عام 2014.

العراق: »داعش« يعدم 
أحد وجهاء عشائر الموصل

فرنسا تعلق الضرائب وشعبية ماكرون تهبط لمستوى قياسي
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االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن رئيس ال���وزراء الفرنس���ي إدوار 
فيلي���ب الي���وم الثالثاء تعلي���ق زيادة 
الضرائ���ب المقررة على الوقود لس���تة 
أشهر، في تنازل جديد لحركة "السترات 
الصفراء". بينما هبطت شعبية الرئيس 
إيمانوي���ل ماك���رون ورئي���س ال���وزراء 
رأي  لمستوى قياس���ي وفقا الستطالع 

حديث.
وق���ال فيلي���ب ف���ي خط���اب متلفز "ال 
ضرائب تستحق أن تعرض وحدة األمة 
للخطر" مضيفا أن غضب الش���ارع "نابع 
عن ش���عور عميق بالظل���م: عدم القدرة 
على العي���ش بكرامة م���ن العمل الذي 
يقوم ب���ه الم���رء". وأعل���ن أن الحكومة 
قررت عدم زيادة أسعار الكهرباء والغاز 

الشتاء المقبل.
الوق���ت نفس���ه، ش���دد رئيس  وف���ي 
الحكوم���ة على ض���رورة اإلب���الغ عن أي 
احتجاجات مستقبلية مسبقا و"إجرائها 
بهدوء". وق���ال "حان وقت الح���وار، وأنا 
مقتنع بأننا س���نتوصل إل���ى حل" كما 
توع���د بمعاقبة كل مت���ورط في أعمال 

العنف التي شهدتها فرنسا.
وكان فيليب اس���تقبل عددًا من رؤساء 
األحزاب وزعماء الكتل النيابية للتشاور 
بش���أن الحلول الممكنة ألزمة "السترات 
الصفراء" كما طالب وزير االقتصاد برونو 
لومير أمس بتس���ريع خفض الضرائب 
وخف���ض النفق���ات العام���ة، في حين 
قرر ماكرون تأجي���ل زيارته التي كانت 

مبرمجة إلى صربيا بسبب االحتجاجات.
من جهة أخرى، أظهر اس���تطالع أجرته 
لصالح  إيفوب-فيدوس���يال  مجموع���ة 

مجلة باري ماتش وإذاعة "س���ود راديو" 
نش���ر اليوم أن نس���بة الرضا ع���ن أداء 
ماك���رون هبطت إل���ى %23، بانخفاض 
س���ت نقاط عن الش���هر الس���ابق، كما 
هبطت نسبة الرضا عن أداء فيليب عشر 

نقاط إلى 26%.
وتتس���اوى نسبة ما حصل عليه ماكرون 
مع ما حققه سلفه فرانسوا هوالند أواخر 
2013 وفق���ًا لمجلة ب���اري ماتش، وكان 
األخير في ذل���ك الوقت يعتبر الرئيس 
األقل شعبية في تاريخ فرنسا الحديث.

واندلعت االحتجاجات في 17 من الشهر 
الماض���ي ونظمها أصحاب "الس���ترات 
الصفراء" ضد رفع أس���عار الوقود وغالء 
المعيشة التي كان يفترض أن تبدأ في 

يناير/كانون الثاني.
وقد ش���ابت أعماُل عنف وتخريب تلك 
االحتجاجات، وقد اس���تخدمت الشرطة 
الق���وة ض���د المحتجين مما أس���فر عن 
مقتل ش���خصين وج���رح 1043 آخرين 
بينهم 222 من رج���ال األمن. كما جرى 

توقيف 424 شخصا.

االستقالل/ وكاالت:
أكدت قي���ادة الجيش اللبنان���ي، الثالثاء، أن 
الوضع من جانب بالده هادئ ومس���تقر، وهو 
قي���د متابعة دقيق���ة، بعد إط���الق الجيش 
اإلس���رائيلي حمل���ة لكش���ف أنفاق أس���فل 

الحدود الجنوبية.
وقالت قيادة الجيش، في بيان وصل األناضول 
نس���خة منه، على أنه "على ضوء إعالن العدّو 
اإلس���رائيلي فجر اليوم )أمس(، إطالق عملية 
درع الش���مال، المتعلقة بأنفاق مزعومة على 
الح���دود الجنوبية، تؤّكد قي���ادة الجيش أن 
الوضع في الجانب اللبناني هادئ ومس���تقر، 

وهو قيد متابعة دقيقة".
ولفتت إلى أن "وحدات الجيش المنتشرة في 
المنطق���ة تقوم بتنفي���ذ مهماتها المعتادة 
على طول الح���دود بالتعاون والتنس���يق مع 
قوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنان، لمنع 
أي تصعي���د أو زعزعة لالس���تقرار في منطقة 

الجنوب".

وأش���ار البيان، إلى أن "الجيش على جهوزية 
تاّمة لمواجهة أي طارئ".

من جهتها، كش���فت قوات الطوارئ الدولية 
العامل���ة في لبنان )اليونفيل(، في بيان وصل 
األناضول نسخة منه، أن الجيش اإلسرائيلي 
أبلغها، صباح الثالثاء، بأنه بدأ أنشطة جنوب 

الخط األزرق، للبحث عما يشتبه أنه أنفاق".
وقال���ت اليونيفي���ل، إن "الوض���ع العام في 
منطقة عملي���ات اليونيفيل ال ي���زال هادئا، 
وتعمل اليونيفيل م���ع جميع المحاورين من 

أجل الحفاظ على االستقرار العام".
وأشارت إلى أن "جنود حفظ السالم التابعين 
لليونيفي���ل، زادوا م���ن دورياتهم على طول 
الخ���ط األزرق، إل���ى جانب القوات المس���لحة 
اللبناني���ة، للحف���اظ عل���ى االس���تقرار العام 
وتجنب أي سوء فهم قد يؤدي إلى تصعيد".

وأضافت أن "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها 
العام اللواء س���تيفانو ديل كول، على اتصال 
وثيق مع كل من القوات المس���لحة اللبنانية 

والجيش اإلسرائيلي".
وحث ك���ول، جميع األطراف على اس���تخدام 
اآلليات الت���ي تضطلع به���ا اليونيفيل، في 
مجال االرتباط والتنس���يق واآللي���ة الثالثية 

لتهدئة أي توتر.
وتعمل فرق االرتباط التابعة لليونيفيل، على 
جانب���ي الخط األزرق، ال���ذي تراقبه على مدار 
الس���اعة، وتعلن عن جميع انته���اكات قرار 
مجل���س األمن الدولي 1701، وهو القرار الذي 

يشكل جوهر والية اليونيفيل.
م���ن جه���ة أخرى، كش���ف بي���ان للرئاس���ة 
اللبنانية، أن الرئيس ميش���ال عون، بحث مع 
سفيرة الواليات المتحدة األمريكية في لبنان 
اليزابيت ريتش���ارد، األوضاع العامة في لبنان 

والعالقات بين البلدين.
أشارت السفيرة ريشارد، إلى أن البحث تناول 

أيضا التطورات في منطقة الجنوب.
وأكدت دعم بالدها للبنان، وأهمية تش���كيل 

حكومة جديدة.

الجيش اللبناني ردًا على المزاعم اإلسرائيلية: الوضع لدينا هادئ

االستقالل/ وكاالت
ق���ال نقابي مصري، أمس الثالثاء، إن قاربا للصيد على متنه 14 
ش���خصًا انقطع االتصال به منذ 4 أيام، أثن���اء رحلته في خليج 

السويس، شمال شرقي البالد.
وأوض���ح بك���ري أبو الحس���ن، نقيب صي���ادي الس���ويس، في 
تصريحات لألناضول، أن االتصال انقطع مع قارب الصيد، الذي 

كان على متنه 14 شخصا منذ يوم الجمعة الماضي«.
وأضاف أن »القوات البحري���ة المصرية وكافة األجهزة المعنية 
تعمل على قدم وس���اق للعث���ور على الق���ارب المفقود وإنقاذ 

الصيادين«.
ولم تعلن الس���لطات المصرية رس���ميا عن أس���باب الحادث أو 
مس���تجداته حتى الس���اعة 13:15 ت.غ، غي���ر أن صحفًا محلية 

تؤكد استمرار أعمال البحث.

فقدان قارب صيد 
على متنه 14 شخصًا 

شمال شرقي مصر

االستقالل/ وكاالت:
غادر وفد جماع���ة "أنصار الله" المف���اوض، الثالثاء، 
العاصم���ة صنعاء للذه���اب إلى الس���ويد من أجل 
المشاركة في مشاورات السالم بين األطراف اليمنية 

برعاية األمم المتحدة.
ونقل مراسل األناضول عن مصدر مسؤول في مطار 
صنعاء قوله إن "الوف���د غادر المطار على متن طائرة 
كويتي���ة برفقة المبعوث األممي إل���ى اليمن مارتن 

غريفيث".
ولم يتط���رق المصدر، الذي طلب عدم الكش���ف عن 
هويته كونه غير مخول بالتصريح لإلعالم، على الفور 

إلى تفاصيل إضافية.
وفي وقت سابق أمس، قال حميد عاصم، أحد اعضاء 
الوفد الحوث���ي المفاوض، لألناضول، أن مش���اورات 

الس���الم س���تنطلق الخميس القادم ف���ي العاصمة 
السويدية ستوكهولم ما لم يطرأ أي تغيير.

كان المبع���وث األممي وصل إلى صنع���اء، اإلثنين، 
م���ن أجل مهمة نقل وفد صنعاء المفاوض على متن 

طائرة كويتية.
وقبل نحو أس���بوعين، أعلن���ت الحكومة اليمنية، في 
بيان، موافقتها على المشاركة في مشاورات السويد، 

المرتقبة الشهر الجاري.
وقال���ت، حينها، إنه س���يتم إرس���ال وف���د الحكومة 
للمش���اورات بهدف التوصل لحل سياس���ي لألزمة 
مبن���ي عل���ى المرجعيات الث���الث المتف���ق عليها، 
والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، 
ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس األمن 

رقم 2216.

االستقالل/ وكاالت:
تحدى الرئيس اإليراني حس���ن روحاني، أمس الثالثاء، 
العقوب���ات األميركية وجدد تهديده بمنع عمليات بيع 

النفط للعالم.
وقال روحاني في كلمة أدلى بها في محافظة س���منان 
ونقله���ا التلفزيون إن »على أمي���ركا أن تعلم أنها غير 

قادرة على منع تصدير النفط اإليراني«.
وأض���اف »إذا حاولت القيام بذل���ك لن يتم تصدير أي 

نفط من الخليج«.
وأع���ادت واش���نطن فرض عقوب���ات على إي���ران، بعد 
انس���حابها في أيار/مايو من االتفاق النووي التاريخي 

الموقع عام 2015 بين طهران والدول الست الكبرى.
وهددت واش���نطن بوق���ف مبيعات إي���ران من النفط 

لكنها منحت إعفاءات مؤقتة إلى ثماني دول.

وكان روحاني هدد بإغالق الخليج في تموز/يوليو عندما 
وجه تحذيرًا إلى الواليات المتحدة.

وقل���ل الرئي���س اإليران���ي م���ن أهمي���ة التداعي���ات 
االقتصادية للعقوبات واتهم وسائل اإلعالم بتضخيم 

مشكالت الدولة.
وبحس���ب التقرير األخير للبنك المركزي اإليراني حول 
أرقام التضخم فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت إلى 

%56 على أساس سنوي في تشرين األول/أكتوبر.
وأق���ر روحاني بوج���ود »بعض المش���كالت« لكنه أكد 
مواجهتها في مش���روع الموازنة الجديدة الذي سيتم 

تقديمه في 16 كانون األول/ديسمبر.
وقال: إن الحكومة س���تواصل الدع���م للمواد الغذائية 
األساس���ية وس���ترفع أجور القطاع العام ومعاش���ات 

التقاعد بنسبة 20%.

وفد »أنصار الله« المفاوض يغادر 
صنعاء للمشاركة بمشاورات السالم

روحاني يهدد بمنع
 إمدادات نفط الخليج

االستقالل/ وكاالت:
أفاد مصدر أمني عراقي، أمس الثالثاء، بأن تنظيم "داعش" أعدم 
رمًيا بالرصاص أحد وجهاء العش���ائر في محافظة نينوى شمالي 

البالد.
وقال العقيد أحمد الجب���وري، الضابط في قيادة عمليات نينوى، 
لوكالة األناضول إن "عدًدا من مسلحي داعش كانوا يرتدون الزي 
العسكري تسللوا إلى قرية العمريني ضمن ناحية حمام العليل 

جنوب مدينة الموصل ليلة االثنين الثالثاء".
وأضاف الجبوري أن "المس���لحين اقتحموا منزل الشيخ راغب عبد 
الهادي البدراني أحد وجهاء عش���يرة البو بدران، ثم أطلقوا النار 

عليه خارج المنزل فأردوه قتيال في الحال".
وتالح���ق الق���وات العراقية المش���تبه في صلته���م ب�"داعش"، 
واعتقلت بالفعل اآلالف منذ اس���تعادة الموص���ل من التنظيم، 

صيف 2017.
ورغم إعالن الحكومة العراقي���ة إنهاء وجود تنظيم "داعش" في 
الموص���ل مركز محافظ���ة نينوى )ش���مال(، إال أن التنظيم ما زال 
يحتفظ بجيوب وخاليا نائمة في بعض مناطق المحافظة، ويعود 
تدريجًيا إلى ش���ن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، 

التي كان يتبعها قبل عام 2014.

العراق: »داعش« يعدم 
أحد وجهاء عشائر الموصل

فرنسا تعلق الضرائب وشعبية ماكرون تهبط لمستوى قياسي
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القدس المحتلة/ االستقالل:
إس���رائيلي  مس���ؤول  هاج���م 
ُمّطل���ع على تفاصي���ل العملية 
ش���مالّي"،  "درع  العس���كرية 
التي ب���دأ الجيش اإلس���رائيلي 
الثالثاء، رئيس  بتنفيذها أمس 
أركان الجيش اإلسرائيلي، غادي 
آيزنكوت، على خلفية قراره بشن 
العملية حاليا، وذلك "على  هذه 
ض���وء حقيقة أنه لم تكن هناك 
أية حاج���ة ملح���ة لتنفيذ هذه 

العملية في الوقت الحالي".
وق���ال إن "هذه ليس���ت عملية 
عس���كرية، وإنم���ا حملة عالقات 

عامة".  
ونق���ل موقع صحيفة "معاريف" 
المسؤول نفسه  االلكتروني عن 
قوله إن "ما يت���م فعله غالبا هو 
ضخ اإلسمنت إلى داخل النفق. 
وفي الجيش اإلس���رائيلي أجروا 
حس���ابات، بحي���ث يت���م ض���خ 
اإلسمنت بكمية مدروسة كي ال 
تتجاوز الح���دود، وعندها يدعي 
ح���زب الله أننا نخرق الس���يادة، 
وذلك عل���ى الرغم من أنه واضح 
أن الح���زب ه���و ال���ذي يخ���رق 

سيادتنا".
وتابع أن "رئي���س هيئة األركان 
العام���ة لم يرغ���ب بإنهاء مهام 
الش���هر  منتصف  )في  منصبه 
المقب���ل( عل���ى خلفي���ة تقرير 
بريك )ال���ذي ق���ال: إن الجيش 

وأراد  للح���رب(  جاه���زًا  لي���س 
نغمة نهائي���ة أخرى. وقد رأيت 
التضييفات الت���ي وزعوها عند 
اليوم. هل هكذا  الشمال  حدود 

تبدو عملية عسكرية؟".  
وق���ال المس���ؤول: إن آيزنكوت 
ه���و الذي دف���ع باتج���اه تنفيذ 
العملي���ة الي���وم )أم���س(، رغم 
تقدي���رات ضب���اط كب���ار ف���ي 
بأن���ه ال  الجي���ش اإلس���رائيلي 
"البع���ض  لتنفيذه���ا.  م���كان 
اعتقد أن تنفي���ذ هذه العملية 
خط���أ ألن بحوزت���ك معلوم���ات 
األنفاق( وليست موجودة  )حول 
وعندما  الل���ه(،  )حزب  بحوزتهم 
تش���ن عملية كهذه فإنك تفقد 

التي  االس���تخبارية  األفضلي���ة 
كانت لديك".  

وقالت تقارير إعالمية إسرائيلية، 
إن الجيش اإلسرائيلي استعرض 
المصغر  ال���وزاري  المجلس  أمام 
للش���ؤون السياس���ية واألمني���ة 
ح���ول  تقري���رًا  )الكابيني���ت( 
اكتش���اف أنفاق ح���زب الله، في 

تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.
وقال المس���ؤول اإلسرائيلي عن 
ذلك إن "رئي���س هيئة األركان 
العام���ة نج���ح ف���ي إث���ارة هلع 
الجميع في الجي���ش بأنه يجب 
القيام بهذه العملية في الوقت 
الحالي، ويبدو أنه أثار هلعًا في 

الكابينيت أيضا".  

وزراء  أغلبي���ة  أن  أردف  لكن���ه 
الكابينيت اقتنعوا خالل اجتماع 
الكابينيت نفس���ه بأنه ال حاجة  
لش���ن عدوان على غزة والدخول 
في ح���رب معه���ا، خالف���ا لرأي 
وزير األم���ن الس���ابق، أفيغدور 
ليبرم���ان. وق���ال المس���ؤول إن 
للعملية الجارية عند الحدود مع 
لبنان اآلن هدفًا واحدًا: "الحديث 
يدور ع���ن عملية ص���رف أنظار 
عما سيحدث في األيام القريبة، 
وهو نقل 15 مليون دوالر أخرى 
إلى حماس. وق���د بدأوا يعملون 
مقابل بن���ك البريد حول كيفية 
تنفيذ ذلك، لكن العملية اليوم 

تحرف األنظار عنه".

مسؤول إسرائيلي: عملية »درع الشمال« حملة عالقات عامة!

القدس المحتلة/ االستقالل
قال الكاتب والمختص اإلسرائيلي يوسي ملمان، إن عملية جيش االحتالل اإلسرائيلي 

شمال فلسطين المحتلة لن تؤدي لمواجهة مع حزب الله اللبناني.
وأرجع »ميلمان« ترجيحه بعدم نشوب مواجهة بين جيش االحتالل وحزب الله اللبناني 
ألربع أس���باب. وأضاف ميلمان، إن الس���بب األول أن »الكشف عن االنفاق سيكون داخل 
الحدود الشمالية وليست في االراضي اللبنانية«. وتابع: » حزب الله يعلم جيدًا بالعملية 

من خالل رصد حركة تحركات سالح الهندسة هناك والتحضير للعملية«.
وأكد أن: » حزب الله الزال يعتبر أن س���الحه االستراتيجي هو آالف الصواريخ الطويلة 
والثقيلة ومنها الذكية وأن س���الح االنفاق هو سالح ثانوي«، مضيفا: » األنفاق ليست 

جاهزة للعمل ولم يكتمل حفرها بعد بسبب العوائق الطبيعية الكثيرة«.
وأعلن جيش االحتالل اإلس���رائيلي أمس عملية أطلق عليها اس���م »الدرع الشمالي« 

لتدمير أنفاق حزب الله على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

القدس المحتلة/ االستقالل
أعربت حكومة االحتالل اإلس���رائيلي عن تقديرها لدعم إدارة ترامب »حق »إسرائيل« 

في الدفاع عن نفسها.
وقال الس���فير اإلسرائيلي لدى الواليات المتحدة رون ديرمر على حسابه عبر »تويتر«: 
»تقدر إسرائيل بشدة دعم إدارة ترامب المطلق لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها 
- ضد أنفاق حزب الله وصواريخ حماس وترسيخ إيران في سوريا وكل األشياء األخرى 
التي تهدد الدولة اليهودية«. وعبر ديرمر عن شكر حكومة »إسرائيل« لألمم المتحدة 
ومبعوثها الخاص للسالم في الش���رق األوسط نيكوالي مالدينوف ودول مصر وقطر 
على جهودهم لتحسين الوضع في غزة. وقال إن »إسرائيل« تأمل أن يتم التوصل إلى 

اتفاق طويل األجل يحافظ على أمن »إسرائيل« ويمّكن من تطوير غزة.

خبير إسرائيلي: »درع الشمال« لن 
تفضي لمواجهة مع حزب الله

»إسرائيل« تأمل التوصل إلى 
اتفاق تهدئة طويل األجل مع غزة

القدس المحتلة/ االستقالل
تراجع����ت وزارة العم����ل والرف����اه اإلس����رائيلية عن 
االعت����راف باللقب األول في العم����ل االجتماعي من 
جامع����ة القدس، وذلك في أعق����اب توجه صحيفة 
"يسرائيل هيوم" إلى الوزير حاييم كاتس، بذريعة 
أن الجامعة "تحرض بش����كل دائم على اإلرهاب ضد 

إسرائيل".
وكانت الوزارة ق����د اعترفت باللقب األول في العمل 
االجتماعي من جامعة القدس بهدف حل مش����كلة 
النق����ص ف����ي العاملين االجتماعيي����ن في القدس 
المحتل����ة، وإتاحة المج����ال للخريجين لالنخراط في 

سوق العمل.
وكتب����ت صحيف����ة "يس����رائيل هي����وم"، بش����كل 
تحريضي، أن االعتراف يأتي "بالرغم من أن الحديث 
عن جامعة تحرض بش����كل دائم على اإلرهاب ضد 
إس����رائيل"، وفق تعبيرها، وأنه ف����ي أعقاب توجه 
الصحيفة، أص����در الوزير كات����س تعليمات بوقف 

االعتراف بالشهادة.

يش����ار إلى أن جامعة القدس توفر التعليم العالي 
آلالف الطالب الفلسطينيين من الضفة الغربية، بما 
في ذلك القدس المحتلة، وهي مقامة في قرية أبو 

ديس، ولها عدة فروع في رام الله والقدس.
وكتبت الصحيفة أيضا أن فرع الجامعة في القدس 
المحتل����ة "يواصل العم����ل، رغم ادع����اءات عناصر 
اليمي����ن بأن تواجدها هناك يش����كل مس����ا خطيرا 

بالسيادة اإلسرائيلية".
كم����ا كتب����ت الصحيفة أن����ه "تجري ف����ي الجامعة 
نش����اطات تحريضية ضد إس����رائيل وتشجع على 
اإلرهاب، وتنش����ط فيه����ا خالي����ا لحركتي حماس 

وفتح".
وأشارت إلى أن وثيقة حصلت عليها موقعة من قبل 
الوزير كاتس تنص عل����ى "بموجب صالحياتي في 
قانون العاملين االجتماعيين، وبعد مش����اورات مع 
المجلس للعمل االجتماعي، فأنا أعترف بمؤسس����ة 
للتعليم العالي خارج إسرائيل، وباللقب الذي يمنح 

من قبلها بشأن التأهيل للعمل االجتماعي".

ونقلت الصحيف����ة عن رئيس المنظم����ة اليمينية 
"لك أورشليم"، ماؤور تس����يماح، قوله: إن االعتراف 
بجامعة القدس كجامعة أجنبية، بينما يقع جزء من 
مؤسس����اتها في القدس هو اعت����راف بموطئ قدم 

للسلطة الفلسطينية في القدس.
وأضاف أن "أج����واء التحريض الس����ائدة في الحرم 
الجامع����ي أدت إلى أنه في الس����نوات األخيرة خرج 
منها مخربون قتلوا إسرائيليين في شوارع القدس". 

على حد تعبيره.
وف���ي أعق���اب توجه صحيف���ة "يس���رائيل هيوم"، 
أص���در كاتس تعليمات بإع���ادة النظر مجددا بطلب 
الجهات المهنية االعتراف باللقب، وقال "لن أعترف 
بمؤسسة تدعم اإلرهاب. سنعالج مسألة النقص في 
العاملين االجتماعيين ولكن ليس بواسطة مؤسسة 

تسعى لتقويض شرعية إسرائيل". بحسبه.
وحس����ب الموقع اإللكتروني للجامعة، يدرس فيها 
أكث����ر م����ن 13 ألف طال����ب، يقدم له����م الخدمات 

التعليمية واإلدارية ما يقرب من 1300 موظف.

القدس المحتلة/ االستقالل
قالت صحيف���ة "هآرتس" أمس: إن المستش���ار القانوني للحكومة اإلس���رائيلية، 
أفيحاي مندلبليت، سئل، االثنين، عما إذا كان رئيس الوزراء سيضطر إلى االستقالة 
في حالة توجيه الئحة اتهام ضده، فأجاب بأن المحكمة العليا ستضطر إلى اتخاذ 

قرار بشأن هذه المسألة.
وقال مندلبليت "فيم���ا يتعلق بالوزير هناك حكم واضح من المحكمة العليا يقول 

إنه بعد تقديم الئحة اتهام يجب أن يستقيل.
وأما بالنس���بة لرئيس الوزراء، فإن حقيقة وجود ش���بهات هي مسألة تقلقني، ومن 
الواضح أن القضية س���تصل إلى المحكمة العليا، وس���وف تقرر، وس���يتم توضيح 

األمور".
إذا ُقدمت الئحة اتهام ضد نتنياهو، سُيطلب من مندلبليت أن يعبر عن موقفه من 
المس���ألة، حتى قبل تقديم التماس- س���واء من قبل الجمهور أو من رئيس الوزراء. 
وسيكون لموقف المستشار القانوني وزن كبيرا في قرار المحكمة العليا، إذا وصل 

األمر إليها.
وخ���الل نقاش ج���رى، االثنين، ف���ي لجنة مراقبة ش���ؤون "الدولة"، برئاس���ة عضو 
الكنيست ش���يلي يحيموفيتش )المعس���كر الصهيوني(، قال مندلبليت: إنه من 
المهم بالنسبة له اتخاذ قرار في قضايا نتنياهو في أقرب وقت ممكن. "لقد وصل 
ملف 4000 في ي���وم الخميس. الجميع يعمل على ذلك بكل طاقتهم ومن المهم 
بالنس���بة لي أن أتخذ قرارا سريعا. ولكن إذا كنتم تتوقعون أن يتم اتخاذ القرارات 
دون الحصول على موق���ف النيابة المرافقة والمدعي العام للدولة، فإنكم ما كنتم 

سترغبون في العيش في مثل هذه الدولة".
وردا على س���ؤال يحيموفيتش حول الوقت الذي سيستغرقه حتى يتخذ القرار، رد 
مندلبليت: "ال اعرف، أنا ال اعمل مع س���اعة مؤقتة. قلت: إنني أفعل ذلك في أس���رع 

وقت ممكن. أنا أفهم ثقل المهمة".
وردا على س���ؤال حول المدة التي سيس���تغرقها اتخاذ القرار حول ما إذا س���يتم 
تقديم نتنياهو للمحاكمة، وإذا كان المواطنون سيعرفون ما هو موقفه إذا أجريت 
االنتخابات في موعدها )تشرين الثاني 2019(، أجاب: "أنا مهني، لست سياسيا وال 
أن���وي التفكير في انتخابات نع���م أو ال. هذا ليس عملي. أنا أعمل على اتخاذ القرار 
الصائب لش���عب إس���رائيل، ال توجد هنا أي نية لمداهنة األمر. أنا أحتج على هذه 

التلميحات، هذا ليس صحيحًا، سيتم اتخاذ القرار في أسرع وقت ممكن". 

»هآرتس«: استقالة 
نتنياهو بيد »العليا«

»إسرائيل« تتراجع عن االعتراف بشهادة جامعة القدس

القدس المحتلة/ االستقالل
أف���اد موقع إذاعة صوت »إس���رائيل« الناطقة 
االحت���الل  جي���ش  جن���ود  ب���أن  بالعبري���ة، 
اإلس���رائيلي هاجموا جنديًا درزيًا كان يعمل 
حارسًا في إحدى قواعد سالح الجوي، وعاملوه 

بالدونية.
وق���ال الموقع: ب���أن الجنود قاطع���وا الجندي 
الدرزي، ورفضوا حتى التحدث معه، وس���خر 

من���ه بعضهم، وُوصف بأن���ه »كلب، وإرهابي 
فلس���طيني«، واألدهى أن بع���ض المجندات 
س���خرن من ه���ذا الجندي ال���درزي والتقطن 
صورًا له، وهددنه بأن يتهمنه زورًا بأنه حاول 

اغتصابهن، إذا اشتكى ضدهن.
يذكر أن أبناء الطائف���ة الدرزية يخدمون في 

قوات االحتالل اإلسرائيلية والجيش. 
ويقدر المسؤولون في »إسرائيل« عدد الدروز 

ف���ي ش���مالي البالد ب���� 110 آالف ش���خص، 
يتمركزون ف���ي قضاء حيفا وسلس���لة جبال 

الكرمل، وفي جبال الجليل.
وكان أبن���اء الطائفة الدرزية في »إس���رائيل« 
قد خرجوا ف���ي يوليو الماضي في احتجاجات 
صاخب���ة رفضًا ل� »قان���ون القومية« الذي أقره 
الكنيست، وذلك ألنهم رأوا أنه »يميز ضدهم، 

ويعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية«.

الجيش اإلسرائيلي يهاجم جنديًا درزيًا وينعته بـ »كلب وإرهابي«
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االستقالل/ وكاالت:
أثار تزايد شعبية أنظمة المساعدة الذكية التي أنشأتها شركات 
مثل أمازون وغوغل وعلي بابا حول العالم، جداًل بشأن كيفية تأثير 
هذه البيئة الدخيل���ة الجديدة على حياتنا، وباألخص على طريقة 

تنشئة األطفال.
ولئن ذهب���ت أغلبية المهتمي���ن إلى قبول المس���اعد الذكي لما 
يقدمه من خدمات توفر كثيرا من الوقت بالنس���بة للبالغين، فإن 
قس���ما من الباحثين يرى أن تفاعل األطفال مع هذه المساعدات 
الذكي���ة قد ينطوي على مخاطر كبيرة على إدراكهم خاصة عندما 

ال يتبين إن كان ما يتفاعل معه هو آلة أم بشر.
تس���تند خدمة المساعد الرقمي الش���خصي على برامج تستخدم 
ال���ذكاء الصناعي وموجودة في الس���حاب الرقمي، وهي مصممة 
لمساعدة المس���تخدمين على إنجاز بعض المهام عبر اإلنترنت. 
وتش���مل هذه المهام اإلجابة عن األسئلة، وإدارة جداول األعمال، 

والتحكم في المنزل، وتشغيل الموسيقى وغير ذلك.
تش���ير التقديرات إلى أن نح���و 500 مليون ش���خص في العالم 

يستخدمون حاليا أو اس���تخدموا سابقا مساعًدا رقميا يعتمد على 
الصوت. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد أربع مرات تقريبا في السنوات الثالث 
القادمة. وُيطلق في بعض األحيان على المساعدين الرقميين الشخصيين تسمية 
المس���اعدين الش���خصيين فقط أو المس���اعد الصوتي الذكي إذا كانت الخدمات 
صوتية. ويعتبر المس���اعد الش���خصي لغوغ���ل "غوغل هوم" إل���ى جانب نظرائه 
"أليكسا" من ش���ركة أمازون، و"س���يري" من أبل، و"كورتانا" من مايكروسوفت، أبرز 
المساعدين الش���خصيين في األس���واق العالمية اليوم. وتعتمد هذه التطبيقات 

الذكية أساسا على الصوت في التفاعل مع المستخدم.
وتش���ير التقديرات إلى أن نحو 500 مليون شخص في العالم يستخدمون حالًيا أو 
اس���تخدموا سابقا مس���اعًدا رقميا يعتمد على الصوت. ومن المتوقع أن يتضاعف 
هذا العدد أربع مرات تقريًبا في السنوات الثالث القادمة، وسيصل عدد مستخدمي 
المس���اعد الصوتي الذكي إلى 1.8 مليار ش���خص بحلول عام 2021. كما س���تكون 

نص���ف عمليات البحث عبارة عن عمليات بحث صوتي بحلول عام 2020. إضافة إلى 
ذلك، ستكون %30 من عمليات تصفح الويب دون شاشة.

وحسب موقع كوغنيليتكا لتحليل المعطيات المتعلقة باستخدام الذكاء الصناعي، 
فإنه سيتم استخدام المساعد الذكي الصوتي في السيارات بنسبة %51، و39% 

في المنازل، و%6 في الفضاءات العمومية، و%1 في العمل.
وفي المنزل ستوكل لهذه األنظمة الذكية مهام المعين المنزلي الذكي، إذ سيقوم 
مث���ال بالتحكم في أجهزة المنزل فيش���غل التكييف، ويطلع���ك على ما يتوفر في 
الثالج���ة من مأكوالت، وإن كان عليك الت���زود ببعضها عند قرب نفادها، وتذكيرك 
بمواعيدك العائلية وغير ذلك. لكن المهام األخطر التي ستوكل للمساعد الشخصي 

هي االعتناء باألطفال والتواصل معهم واإلشراف على تعليمهم وتربيتهم.
وليس���ت هذه المهمة األخيرة محض خيال أو خالصة دراس���ة استشرافية، بل هي 
واقع ملموس في بعض الدول المتقدمة كالمملكة المتحدة، حيث تشير الدراسات 

إل���ى أن عدد األطفال الذي���ن يتفاعلون مع المس���اعد الذكي يناهز 
المليونين حاليا. وتس���يل هذه الش���ريحة من المستخدمين لعاب 
ش���ركات التكنولوجيا، إذ أنتجت بعض ش���ركات التكنولوجيا مثل 

شركة أمازون إصدارات خاصة باألطفال من مساعدها الصوتي.
ويثير انتشار اس���تخدام هذه التكنولوجيا الذكية قضية ال يمكن 
تجاهلها حس���ب المختصين، وهي آثار استخدام األطفال للمساعد 
الصوتي الذكي ونوع العالقة التي يجب أن تكون بينه وبين الطفل.

ويتوجس الكثيرون من عواقب السماح لألطفال باستخدام المساعد 
الذك���ي في إنجاز واجباتهم المنزلي���ة أو اللعب بها، ويرون أن قدرة 
هذه األجه���زة على التعرف عل���ى الصوت وتفس���ير نبرات الطفل 
والتفاعل معه بما يناسب مثلها مثل البشر قد يثير خلطا في عقول 
األطفال بش���أن ماهية ما يتعاملون معه إن كان آلة أم بشرا، ويفتح 

المجال لبروز عالقة عاطفية بين الطفل ومساعده الذكي.
وما يزيد من خطورة األمر أن ش���ركات التكنولوجيا تذهب بعيدا في 
تصور العالقة بين المس���اعد الذكي والطفل، إذ تقول شركتا غوغل 
وأمازون: إن مساعديهم يمكنهم تعليم أطفالنا األخالق، وبإمكانهم 
-على س���بيل المثال- مكافأة الطفل على استخدام كلمات مثل "من 

فضلك" أو "شكرا".
ويجادل المنتقدون بأنه علينا تعليم األطفال التمييز بين اآلالت واألشخاص. فهل 
علينا معاملة المس���اعدين األذكياء بأدب مثال؟ حس���ب هؤالء اإلجابة هي ال، ألنهم 
ليسوا بشرا واألخالق ال تنطبق في التعامل مع اآلالت رغم أن صوت المساعد الذكي 
ونبراته تتغير حسب المواقف مثله مثل البشر، وهو ما يربك الطفل. ونحن ال نكتب 

عند إجراء عمليات بحث على غوغل "من فضلك".
من المؤكد حسب المهتمين بهذا الشأن، أن الحل ال يكمن في منع استخدام هذه 
األجهزة بش���كل كلي، بل في تعليم األطفال أن المس���اعد الذكي هو مجرد آلة لها 
اس���تخدامات معينة كما هي الحال مع أجهزة الحاسوب أو الهواتف الذكية، فهي 
توج���د بيننا ألغراض محددة. وكذلك في تطبي���ق االحتياطات والحماية المتعلقة 

بالمحتوى على غرار اإلجراءات المعمول بها في شبكة اإلنترنت اليوم.

ما طبيعة العالقة بين األطفال و »المساعد الرقمي«؟

االستقالل/ وكاالت:
يعد الموز من الفواكه الش���عبية المنتش���رة في العالم، ولكن 
أطباء من ألمانيا ينصحون بضرورة غس���ل الموز جيدًا وكذلك 

اليدين بعد مالمسته.
األلماني���ة لحماية حقوق  الجمعية  وتنش���ر 
المستهلك نتائج اختبار المنتجات الغذائية 
المختلف���ة ف���ي مجل���ة Ko-Test. وفي هذه 
المرة، نش���رت نتائج اختب���ارات أجريت على 
قشور الموز، تفيد باحتمال بقاء مواد مضادة 
للفطري���ات ترش على أش���جار الم���وز خالل 
زراعتها وفترة نضوجها. وقد اكتشف العلماء 
وجود سموم في قش���ور الموز تستخدم في 
مكافحة اآلفات مثل "imazalil" المس���تخدم 

في مكافحة الفطريات و"bifenthrin" المس���تخدم في مكافحة الحشرات. واستنادًا 
إلى هذا، ينصح الخبراء بش���راء الموز العضوي. أما الموز االعتيادي فيجب غس���له 
جيدًا وغس���ل اليدي���ن بعد ذلك بالصاب���ون، ويفضل عدم إعط���اء الموز غير 
المقشر لألطفال. وتنطوي زراعة الموز على استخدام كميات كبيرة 
من مبيدات اآلفات، وهي ضارة للبش���ر أيضًا، حيث 
يمكن أن تسبب األورام الخبيثة. ووفقا لنتائج 
الفحوص التي أجريت عام 2016 للعاملين 
في مجال رش مزارع الموز بالمبيدات، فإن 
الس���رطانية  باألمراض  إصابته���م  خطر 
ازداد بنس���بة %155. وينصح الخبراء 
بغسل ليس فقط الموز، بل وجميع 
الخضروات والفواكه التي تباع في 

المتاجر واألسواق.

قشر الموز قد يحتوي على سموم قاتلة!

االستقالل/ وكاالت:
ح���ذرت وكالة الش���بكة االتحادية من أن األجهزة اإللكتروني���ة الرخيصة، التي يتم 
ش���راؤها عب���ر اإلنترنت، قد تمثل خطورة على المس���تخدم، فضاًل عن تشويش���ها 
على األجهزة اإللكترونية األخرى. وأوضح الخبراء األلمان أن اس���تعمال ش���احن غير 
مناس���ب مع الهاتف الذكي قد يتسبب في نشوب حريق بالمنزل أو يؤدي إلى قفلة 
كهربائي���ة، كما أن الجه���از اللوحي غير المزود بحماية ضد الس���خونة المفرطة قد 

يسخن بشدة ويتسبب في نشوب حريق أو ينفجر في أسوأ الحاالت.
ولتجنب ذلك ينصح الخبراء األلمان بأن يقتصر التشغيل على األجهزة، التي تحمل 
عالم���ة CE. وحتى ال يتم طلب أجهزة إلكترونية تش���كل خطورة، فإنه يتعين على 

المستخدم مقارنة األسعار بين المنافسين، وأن يكون الفرق بينهم معقواًل.
وفي حال الش���ك فإنه يتوجب االستفسار من البائع عن المنتج، حيث عادة ما تلتزم 

المتاجر ذات السمعة الجيدة بالرد على العميل بسرعة.

المنتجات اإللكترونية الرخيصة 
قد تمثل خطورة على المستخدم

االستقالل/ وكاالت:
توصلت نتائج دراسة أجريت في جامعة بنسلفانيا 
إلى أن حجم الرأس الكبير ال يضمن لصاحبه التفوق 
الذهن���ي إال بدرجة قليل���ة ال تزيد ع���ن 2 بالمائة. 
ويعتبر حجم الرأس عاماًل وحدًا من بين عدة عوامل 
تتكامل معًا لتشكل الصورة الكاملة لنشاط الدماغ 

والقدرات المعرفية.
وُنشرت نتائج الدراسة في دورية "سيكولوجيكال 
ساينس"، وشارك فيها 13600 شخص تم تصوير 
أدمغتهم بموجات الرنين المغناطيسي، وخضعوا 
الختبارات لقياس وظائف الدماغ، ومستوى الذكاء 

والقدرات المعرفية.

وقال���ت النتائج: "يميل الش���خص الذي لديه دماغ 
أكبر إلى أداء أفضل ف���ي اختبارات اإلدراك، مقارنة 
بم���ن لديه دماغ أصغر حجم���ًا، لكن الحجم ال يمّثل 
إال جزءًا صغي���رًا من الصورة، وال يزي���د التباين في 
االختب���ارات بين الحج���م الصغي���ر والكبير عن 2 

بالمائة".
ولفتت نتائج الدراس���ة إلى أن عوام���ل مثل: نمط 
األموم���ة واألب���ّوة، والتغذية، واإلجهاد، تس���اهم 
بشكل كبير في تحديد مستوى ذكاء اإلنسان. كما 
أن هناك فرقًا بس���يطًا في حجم الدماغ بين الذكور 
واإلناث لك���ن ذلك ال ُيترجم إلى ف���وارق في األداء 

المعرفي ومستوى الذكاء.

هــل يزيــد الذكــاء إذا
 كــان حجــم الــرأس كبيــرًا؟

االستقالل/ وكاالت
أن  النمس����اوية  "ووم����ان"  مجل����ة  أوردت 
 Broken Heart" متالزمة القلب المكس����ور
Syndrome" تهاجم النس����اء بصفة خاصة، 
موضح����ة أنه����ا تح����دث بس����بب اإلجه����اد 
العاطفي الش����ديد، على س����بيل المثال بعد 
االنفصال أو وفاة ش����خص عزيز على القلب 

أو ح����ادث.
وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن 
أعراض متالزمة القلب المكس���ور تتشابه مع 
أعراض األزمة القلبية، والتي تتمثل في ضيق 

التنفس وآالم الصدر الش���ديدة والمفاجئة. 
وال ترجع هذه األعراض إلى انسداد الشريان 
التاجي كما هو الحال بالنسبة لألزمة القلبية، 
وإنم���ا إلى فرط إف���رازات هرمون���ات التوتر 
كاألدرينالي���ن، والتي تتس���بب في تضييق 
الش���ريان التاجي، ومن ثم عدم سريان الدم 

في الجسم بشكل صحيح.
وش����ّددت "وومان" عل����ى ض����رورة االتصال 
باإلس����عاف في حال مالحظة هذه األعراض 
نظ����رًا ألن المرحل����ة الحادة قد تتس����بب في 

صدمة قلبية تؤدي إلى الوفاة.

»القلب المكسور«.. يعّرض 
النساء لإلصابة بالسكتة
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االستقالل/ وكاالت:
أثار تزايد شعبية أنظمة المساعدة الذكية التي أنشأتها شركات 
مثل أمازون وغوغل وعلي بابا حول العالم، جداًل بشأن كيفية تأثير 
هذه البيئة الدخيل���ة الجديدة على حياتنا، وباألخص على طريقة 

تنشئة األطفال.
ولئن ذهب���ت أغلبية المهتمي���ن إلى قبول المس���اعد الذكي لما 
يقدمه من خدمات توفر كثيرا من الوقت بالنس���بة للبالغين، فإن 
قس���ما من الباحثين يرى أن تفاعل األطفال مع هذه المساعدات 
الذكي���ة قد ينطوي على مخاطر كبيرة على إدراكهم خاصة عندما 

ال يتبين إن كان ما يتفاعل معه هو آلة أم بشر.
تس���تند خدمة المساعد الرقمي الش���خصي على برامج تستخدم 
ال���ذكاء الصناعي وموجودة في الس���حاب الرقمي، وهي مصممة 
لمساعدة المس���تخدمين على إنجاز بعض المهام عبر اإلنترنت. 
وتش���مل هذه المهام اإلجابة عن األسئلة، وإدارة جداول األعمال، 

والتحكم في المنزل، وتشغيل الموسيقى وغير ذلك.
تش���ير التقديرات إلى أن نح���و 500 مليون ش���خص في العالم 

يستخدمون حاليا أو اس���تخدموا سابقا مساعًدا رقميا يعتمد على 
الصوت. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد أربع مرات تقريبا في السنوات الثالث 
القادمة. وُيطلق في بعض األحيان على المساعدين الرقميين الشخصيين تسمية 
المس���اعدين الش���خصيين فقط أو المس���اعد الصوتي الذكي إذا كانت الخدمات 
صوتية. ويعتبر المس���اعد الش���خصي لغوغ���ل "غوغل هوم" إل���ى جانب نظرائه 
"أليكسا" من ش���ركة أمازون، و"س���يري" من أبل، و"كورتانا" من مايكروسوفت، أبرز 
المساعدين الش���خصيين في األس���واق العالمية اليوم. وتعتمد هذه التطبيقات 

الذكية أساسا على الصوت في التفاعل مع المستخدم.
وتش���ير التقديرات إلى أن نحو 500 مليون شخص في العالم يستخدمون حالًيا أو 
اس���تخدموا سابقا مس���اعًدا رقميا يعتمد على الصوت. ومن المتوقع أن يتضاعف 
هذا العدد أربع مرات تقريًبا في السنوات الثالث القادمة، وسيصل عدد مستخدمي 
المس���اعد الصوتي الذكي إلى 1.8 مليار ش���خص بحلول عام 2021. كما س���تكون 

نص���ف عمليات البحث عبارة عن عمليات بحث صوتي بحلول عام 2020. إضافة إلى 
ذلك، ستكون %30 من عمليات تصفح الويب دون شاشة.

وحسب موقع كوغنيليتكا لتحليل المعطيات المتعلقة باستخدام الذكاء الصناعي، 
فإنه سيتم استخدام المساعد الذكي الصوتي في السيارات بنسبة %51، و39% 

في المنازل، و%6 في الفضاءات العمومية، و%1 في العمل.
وفي المنزل ستوكل لهذه األنظمة الذكية مهام المعين المنزلي الذكي، إذ سيقوم 
مث���ال بالتحكم في أجهزة المنزل فيش���غل التكييف، ويطلع���ك على ما يتوفر في 
الثالج���ة من مأكوالت، وإن كان عليك الت���زود ببعضها عند قرب نفادها، وتذكيرك 
بمواعيدك العائلية وغير ذلك. لكن المهام األخطر التي ستوكل للمساعد الشخصي 

هي االعتناء باألطفال والتواصل معهم واإلشراف على تعليمهم وتربيتهم.
وليس���ت هذه المهمة األخيرة محض خيال أو خالصة دراس���ة استشرافية، بل هي 
واقع ملموس في بعض الدول المتقدمة كالمملكة المتحدة، حيث تشير الدراسات 

إل���ى أن عدد األطفال الذي���ن يتفاعلون مع المس���اعد الذكي يناهز 
المليونين حاليا. وتس���يل هذه الش���ريحة من المستخدمين لعاب 
ش���ركات التكنولوجيا، إذ أنتجت بعض ش���ركات التكنولوجيا مثل 

شركة أمازون إصدارات خاصة باألطفال من مساعدها الصوتي.
ويثير انتشار اس���تخدام هذه التكنولوجيا الذكية قضية ال يمكن 
تجاهلها حس���ب المختصين، وهي آثار استخدام األطفال للمساعد 
الصوتي الذكي ونوع العالقة التي يجب أن تكون بينه وبين الطفل.

ويتوجس الكثيرون من عواقب السماح لألطفال باستخدام المساعد 
الذك���ي في إنجاز واجباتهم المنزلي���ة أو اللعب بها، ويرون أن قدرة 
هذه األجه���زة على التعرف عل���ى الصوت وتفس���ير نبرات الطفل 
والتفاعل معه بما يناسب مثلها مثل البشر قد يثير خلطا في عقول 
األطفال بش���أن ماهية ما يتعاملون معه إن كان آلة أم بشرا، ويفتح 

المجال لبروز عالقة عاطفية بين الطفل ومساعده الذكي.
وما يزيد من خطورة األمر أن ش���ركات التكنولوجيا تذهب بعيدا في 
تصور العالقة بين المس���اعد الذكي والطفل، إذ تقول شركتا غوغل 
وأمازون: إن مساعديهم يمكنهم تعليم أطفالنا األخالق، وبإمكانهم 
-على س���بيل المثال- مكافأة الطفل على استخدام كلمات مثل "من 

فضلك" أو "شكرا".
ويجادل المنتقدون بأنه علينا تعليم األطفال التمييز بين اآلالت واألشخاص. فهل 
علينا معاملة المس���اعدين األذكياء بأدب مثال؟ حس���ب هؤالء اإلجابة هي ال، ألنهم 
ليسوا بشرا واألخالق ال تنطبق في التعامل مع اآلالت رغم أن صوت المساعد الذكي 
ونبراته تتغير حسب المواقف مثله مثل البشر، وهو ما يربك الطفل. ونحن ال نكتب 

عند إجراء عمليات بحث على غوغل "من فضلك".
من المؤكد حسب المهتمين بهذا الشأن، أن الحل ال يكمن في منع استخدام هذه 
األجهزة بش���كل كلي، بل في تعليم األطفال أن المس���اعد الذكي هو مجرد آلة لها 
اس���تخدامات معينة كما هي الحال مع أجهزة الحاسوب أو الهواتف الذكية، فهي 
توج���د بيننا ألغراض محددة. وكذلك في تطبي���ق االحتياطات والحماية المتعلقة 

بالمحتوى على غرار اإلجراءات المعمول بها في شبكة اإلنترنت اليوم.

ما طبيعة العالقة بين األطفال و »المساعد الرقمي«؟

االستقالل/ وكاالت:
يعد الموز من الفواكه الش���عبية المنتش���رة في العالم، ولكن 
أطباء من ألمانيا ينصحون بضرورة غس���ل الموز جيدًا وكذلك 

اليدين بعد مالمسته.
األلماني���ة لحماية حقوق  الجمعية  وتنش���ر 
المستهلك نتائج اختبار المنتجات الغذائية 
المختلف���ة ف���ي مجل���ة Ko-Test. وفي هذه 
المرة، نش���رت نتائج اختب���ارات أجريت على 
قشور الموز، تفيد باحتمال بقاء مواد مضادة 
للفطري���ات ترش على أش���جار الم���وز خالل 
زراعتها وفترة نضوجها. وقد اكتشف العلماء 
وجود سموم في قش���ور الموز تستخدم في 
مكافحة اآلفات مثل "imazalil" المس���تخدم 

في مكافحة الفطريات و"bifenthrin" المس���تخدم في مكافحة الحشرات. واستنادًا 
إلى هذا، ينصح الخبراء بش���راء الموز العضوي. أما الموز االعتيادي فيجب غس���له 
جيدًا وغس���ل اليدي���ن بعد ذلك بالصاب���ون، ويفضل عدم إعط���اء الموز غير 
المقشر لألطفال. وتنطوي زراعة الموز على استخدام كميات كبيرة 
من مبيدات اآلفات، وهي ضارة للبش���ر أيضًا، حيث 
يمكن أن تسبب األورام الخبيثة. ووفقا لنتائج 
الفحوص التي أجريت عام 2016 للعاملين 
في مجال رش مزارع الموز بالمبيدات، فإن 
الس���رطانية  باألمراض  إصابته���م  خطر 
ازداد بنس���بة %155. وينصح الخبراء 
بغسل ليس فقط الموز، بل وجميع 
الخضروات والفواكه التي تباع في 

المتاجر واألسواق.

قشر الموز قد يحتوي على سموم قاتلة!

االستقالل/ وكاالت:
ح���ذرت وكالة الش���بكة االتحادية من أن األجهزة اإللكتروني���ة الرخيصة، التي يتم 
ش���راؤها عب���ر اإلنترنت، قد تمثل خطورة على المس���تخدم، فضاًل عن تشويش���ها 
على األجهزة اإللكترونية األخرى. وأوضح الخبراء األلمان أن اس���تعمال ش���احن غير 
مناس���ب مع الهاتف الذكي قد يتسبب في نشوب حريق بالمنزل أو يؤدي إلى قفلة 
كهربائي���ة، كما أن الجه���از اللوحي غير المزود بحماية ضد الس���خونة المفرطة قد 

يسخن بشدة ويتسبب في نشوب حريق أو ينفجر في أسوأ الحاالت.
ولتجنب ذلك ينصح الخبراء األلمان بأن يقتصر التشغيل على األجهزة، التي تحمل 
عالم���ة CE. وحتى ال يتم طلب أجهزة إلكترونية تش���كل خطورة، فإنه يتعين على 

المستخدم مقارنة األسعار بين المنافسين، وأن يكون الفرق بينهم معقواًل.
وفي حال الش���ك فإنه يتوجب االستفسار من البائع عن المنتج، حيث عادة ما تلتزم 

المتاجر ذات السمعة الجيدة بالرد على العميل بسرعة.

المنتجات اإللكترونية الرخيصة 
قد تمثل خطورة على المستخدم

االستقالل/ وكاالت:
توصلت نتائج دراسة أجريت في جامعة بنسلفانيا 
إلى أن حجم الرأس الكبير ال يضمن لصاحبه التفوق 
الذهن���ي إال بدرجة قليل���ة ال تزيد ع���ن 2 بالمائة. 
ويعتبر حجم الرأس عاماًل وحدًا من بين عدة عوامل 
تتكامل معًا لتشكل الصورة الكاملة لنشاط الدماغ 

والقدرات المعرفية.
وُنشرت نتائج الدراسة في دورية "سيكولوجيكال 
ساينس"، وشارك فيها 13600 شخص تم تصوير 
أدمغتهم بموجات الرنين المغناطيسي، وخضعوا 
الختبارات لقياس وظائف الدماغ، ومستوى الذكاء 

والقدرات المعرفية.

وقال���ت النتائج: "يميل الش���خص الذي لديه دماغ 
أكبر إلى أداء أفضل ف���ي اختبارات اإلدراك، مقارنة 
بم���ن لديه دماغ أصغر حجم���ًا، لكن الحجم ال يمّثل 
إال جزءًا صغي���رًا من الصورة، وال يزي���د التباين في 
االختب���ارات بين الحج���م الصغي���ر والكبير عن 2 

بالمائة".
ولفتت نتائج الدراس���ة إلى أن عوام���ل مثل: نمط 
األموم���ة واألب���ّوة، والتغذية، واإلجهاد، تس���اهم 
بشكل كبير في تحديد مستوى ذكاء اإلنسان. كما 
أن هناك فرقًا بس���يطًا في حجم الدماغ بين الذكور 
واإلناث لك���ن ذلك ال ُيترجم إلى ف���وارق في األداء 

المعرفي ومستوى الذكاء.

هــل يزيــد الذكــاء إذا
 كــان حجــم الــرأس كبيــرًا؟

االستقالل/ وكاالت
أن  النمس����اوية  "ووم����ان"  مجل����ة  أوردت 
 Broken Heart" متالزمة القلب المكس����ور
Syndrome" تهاجم النس����اء بصفة خاصة، 
موضح����ة أنه����ا تح����دث بس����بب اإلجه����اد 
العاطفي الش����ديد، على س����بيل المثال بعد 
االنفصال أو وفاة ش����خص عزيز على القلب 

أو ح����ادث.
وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن 
أعراض متالزمة القلب المكس���ور تتشابه مع 
أعراض األزمة القلبية، والتي تتمثل في ضيق 

التنفس وآالم الصدر الش���ديدة والمفاجئة. 
وال ترجع هذه األعراض إلى انسداد الشريان 
التاجي كما هو الحال بالنسبة لألزمة القلبية، 
وإنم���ا إلى فرط إف���رازات هرمون���ات التوتر 
كاألدرينالي���ن، والتي تتس���بب في تضييق 
الش���ريان التاجي، ومن ثم عدم سريان الدم 

في الجسم بشكل صحيح.
وش����ّددت "وومان" عل����ى ض����رورة االتصال 
باإلس����عاف في حال مالحظة هذه األعراض 
نظ����رًا ألن المرحل����ة الحادة قد تتس����بب في 

صدمة قلبية تؤدي إلى الوفاة.

»القلب المكسور«.. يعّرض 
النساء لإلصابة بالسكتة
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مودريتش: ليس من حق أحد مقارنة نفسه بكريستيانو وميسي
باريس/ االستقالل: 

كال الكرواتي لوكا مودريتش، صاحب الكرة الذهبية لعام 2018، 
المديح لكريس���تيانو رونالدو وليونيل ميس���ي، نجما يوفنتوس 
وبرش���لونة على الترتيب، رغم ع���دم فوزهم���ا بالجوائز الفردية 
ه���ذا العام.  وقال مودريتش في ح���وار لمجلة "فرانس فوتبول" 
الفرنس���ية: "التاريخ س���يذكر أن العبًا يمثل دول���ة صغيرة هي 
كرواتيا، فاز بالكرة الذهبية بعد كريس���تيانو رونالدو وميس���ي، 

وهما ثنائي من مستوى آخر". 
وأض���اف: "ال أح���د لديه الحق في أن يقارن نفس���ه م���ع رونالدو 
وميس���ي، إنهما األفضل في تاريخ هذه الرياضة والحصول على 
الكرة الذهبي���ة من بعدهما أمر ال يصدق، لكنني ال أعتقد لثانية 

واحدة أن هذا األمر انتهى بالنسبة لهما".
 وعن مركزه المفض���ل في الملعب قال: "أحب أن أكون قادًرا على 
تنظيم اللع���ب والوصل بين الدفاع والهج���وم، مع ذلك أنا أحب 
مركزي الحالي في ريال مدري���د، فأنا ألعب إلى اليمين قلياًل، في 
كرة القدم اليوم ال يمكن النظر لألمام فقط، إال لو كنت ميس���ي أو 

رونالدو، الجميع يجب أن يدافع".

 وعن مقارنت���ه بالهولندي يوهان كرويف، أس���طورة برش���لونة 
الس���ابق، قال: "مقارنتي به شرف كبير، كان العًبا ال يصدق، فضاًل 
عن أنه أصبح مدرًبا هائاًل، أخذت الرقم 14 في توتنهام والمنتخب 
الوطن���ي تكريًما له".  وعن رفض آرس���ين فينجر، مدرب آرس���نال 
الس���ابق التعاقد معه م���ن قبل، علق: "اتخ���ذت رفض فينجر لي 
كحافز جديد من أجل التقدم، هذا كان رأيه بي في ذلك الوقت".

 وكش���ف عن توقع زي���ن الدين زيدان، مدربه الس���ابق في ريال 
مدريد، فوزه بالكرة الذهبية بعد توليه مهمة تدريب الملكي.

وق���ال: "هناك ش���يء واحد لن أنس���اه أبًدا، عندم���ا وصل زيدان 
لتدريب ريال مدريد دعاني لمكتبه وشرح لي ما يريده مني وأكد 
لي أنني العب مهم جًدا بالنس���بة له، وأخبرني بأنه يتوقع فوزي 

بالكرة الذهبية يوًما ما".
وأردف: "عندما يخبرك نجم مثل زيدان بشخصيته وتاريخه بهذا 
األمر، ترتفع روحك المعنوية وثقتك بنفسك، كنت أحترمه كثيًرا 

كالعب ومدرب، رأيته شًخصا هادًئا وخجواًل بعض الشيء".
وختم: "كلمات زيدان س���اعدتني دائًما على المضي قدًما، وعلى 

الرغم من ذلك لم يكن تصديق هذه الكلمات أمرا سهال".

روما/ االستقالل: 
أختي���ر األرجنتيني م���اورو إيكاردي، مهاجم وقائ���د فريق إنتر ميالن، 
أفضل العب في الدوري اإليطال���ي لكرة القدم لعام 2018، خالل حفل 

أقيم في مدينة ميالنو.
وأصب���ح إيكاردي )25 عامًا(، أول العب يقع علي���ه االختيار لهذا اللقب 
من فريق غير يوفنتوس منذ عام 2011 حين اختير الس���ويدي زالتان 

إبراهيموفيتش، نجم ميالن حينها.
وأنه���ى إيكاردي موس���م 2017-2018 في ص���دارة ترتيب الهدافين 
بتس���جيله 29 هدفًا في الدوري، بالتساوي مع مهاجم التسيو تشيرو 

إيموبيلي.

وحصل إيكاردي أيضًا على جائزة أفضل هدف من خالل الهدف الذي 
سجله بالكعب في مرمى فيورنتينا في آذار/مارس حيث سجل في تلك 

المباراة رباعية "سوبر هاتريك".
وتم اختيار يوفنتوس، بطل المواس���م الس���بعة الماضية والمتصدر 
الحالي، أفضل فريق، فيما حصل ماسيميليانو أليغري على لقب أفضل 

مدرب للمرة الرابعة في مسيرته.
وكوفئ األس���طورتان فرانشيس���كو توتي وأندريا بيرل���و اللذان توجا 
بموندي���ال 2006 في ألمانيا واعتزال اللعب، بجائزة ش���رفية عن كامل 

مسيرتهما.
ونال جانلوكا روكي جائزة أفضل حكم.

إيكــاردي يحــرز جائــزة أفضــل العــب فــي الــدوري اإليطالــي

غزة/ االستقالل:
أكد المدير الفني لنادي مركز ش���باب بالط���ة خليفة الخطيب أن الفريق 
اس���تحق التتويج كبط���ل لمرحلة الش���تاء من ذه���اب دوري "القدس" 

للمحترفين بعد اإلصرار ومضاعفة الجهد من قبل الالعبين .
وق���ال الخطيب ل�� "االس���تقالل": إن  مواصل���ة التدريب���ات و رفع الروح 
المعنوية واللعب بأداء قوي، وعدم االستهانة بالخصم واعتبار كل مباراة 
بطولة بحد ذاتها ساعد في تصدر بالطة الدوري، مبينًا أن الفريق يمتلك 

عناصر قوية تستطيع تحقيق نتائج إيجابية. 
وأض���اف الخطيب: "أن الفريق لم ييأس ألن جميع الالعبين لديهم خبرة 
ف���ي التعامل مع المباري���ات القوية في الدوري، الفت���ا أن ثقة الالعبين 

بأنفسهم  أدت إلى تحقيق هذا اللقب".
وتابع: الغيابات كانت مؤثرة على الفريق ولكن لحسن الحظ يوجد بعض 

الالعبين المميزين على دكة الفريق س���اهموا في س���د العجز في بعض 
المراكز، مشيرًا إلى أن توفير اإلمكانيات المادية والمعنوية من قبل إدارة 

الفريق أدت إلى عودة الروح لالعبين والجهاز الفني .
وبي���ن الخطيب أن هدف بالطة هو الحصول على البطوالت والتتويج بها 

إلسعاد الجماهير، مشددا على انه  ال عودة للوراء.
وأضاف:" بالطة قادر على المحافظة على كل ما حققه من نتائج وتحقيق 
الدوري، وذلك باالس���تعداد الجيد والعم���ل الجماعي المتواصل وتكامل 
األدوار يؤدي إلى النجاح. وأش���ار الخطيب إلى أن الفريق لديه وقت كاٍف 
للبدء في فترة االس���تعداد من جديد لمرحلة اإلياب وبشكل مكثف ألن 
الدوري س���يتوقف ما يقارب ش���هرين، ومن خاللهم  سيتم العمل على 
تنظي���م تدريبات يومية للفريق، وإقامة معس���كر مغلق إذا أمكن ولعب 

العديد من المباريات الودية للبقاء في جو المنافسة والمباريات".

غزة / االستقالل:
سحب اتحاد الكرة الفلسطيني، اليوم الثالثاء، قرعة 
التصفيات التمهيدية من بطولة كأس فلس���طين 
ألندية قط���اع غ���زة "الدرجتين الثاني���ة والثالثة". 
وجرت عملية سحب القرعة، بحضور عضوي االتحاد 
بش���ير أبو النجا وسعيد أبو س���لطان، وسامي بدير 

رئيس اتحاد فرع غرة والشمال، شريف الددا رئيس 
اتح���اد فرع الوس���طي والجنوب ومندوب���ي األندية 
المش���اركة. وتنطلق التصفي���ات التمهيدية يوم 
الس���بت الموافق 15 ديس���مبر/ كانون أول الحالي، 
حيث تتأهل 8 أندية للمش���اركة ف���ي التصفيات 

النهائية، مع أندية الدرجتين الممتازة واألولى.

ج���اءت القرعة على النحو التالي: الس���الم يواجه 
الوفاق، واألقصى يقابل الش���افعي، فيما  يواجه 
المجمع اإلس���المي األمل، والصالح يالعب جماعي 
رف���ح، والرض���وان ضد ش���باب الزيت���ون، وأهلي 
النصيرات ضد االس���تقالل، والمشتل ضد اتحاد 

دير البلح، ونماء ضد شباب الزوايدة.

سحب قرعة بطولة كأس غزة

الخطيب : تحقيق اللقب هدفنا 
في المرحلة المقبلة وال عودة للوراء 

القاهرة/ االستقالل:
األهلى   النادي  مس���ئولو  ضم 
الع���ب ن���ادي غ���زة الرياضي 
حامد حمدان لمدة 5 س���نوات 
األحمر خالل  الهجوم  لتدعيم 

الفترة المقبلة.
التعاقد م���ع حمدان بعد  جاء 
س���اعات قليل���ة م���ن مواطنه 
محمود سلمي القادم من نادي 
الش���هير  الش���جاعية  اتحاد 
بعد  وذل���ك  غزة"،  ب�"ميس���ي 

اجتيازه الكشف الطبى.
جدير بالذكر أن عالء ميهوب، 
رئيس اللجنة الفنية بالنادي 
األهل���ي، قد أوص���ى الجهاز 
الفن���ي بالفريق األول ولجنة 
التعاقد  بضرورة  التعاقدات 
مع الثنائي، والذي وصفهما 
المواه���ب  أفض���ل  بأح���د 

العربية.

األهلي المصري يضم 
المهاجم الفلسطيني 

حامد حمدان

األربعاء 27 ربيع األول 1440 هــ 5 ديسمبر 2018 م

وانطلق موكب التش���ييع من أمام مستش���فى ثابت ثابت الحكومي، في 
طولكرم، باتجاه منزل "حبالي" حيث ألقت عائلته نظرة الوداع األخيرة عليه 
قبل أن تقام صاة الجنازة عليه في مس���جد الس���ام في المدينة، ويوارى 

جثمانه الطاهر في مقبرة الشهداء بالمدينة.
ورفع المشيعون االعام الفلسطينية، ورددوا هتافات منددة باالعتداءات 

اإلسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني 
وقت���ل جنود االحتال الش���اب حبالي )22 عامًا(، أثن���اء مواجهات أعقبت 

اقتحام الحي الجنوبي من مدينة طولكرم فجر أمس.
ومن جهتها، نعت حركة حماس الش���هيد الش���اب حبال���ي من طولكرم، 
مؤكدة على أن االحتش���اد خلف مقاومة االحتال بكل األدوات والوسائل 
ه���ي الخيار الكفيل بلجم عدوانه، وتوفير الحماية ألبناء ش���عبنا أمام آلة 

البطش واإلجرام اإلسرائيلي.
وقال الناطق باس���م حركة حماس عبد الرحمن ش���ديد في بيان مقتضب: 
"إننا إذ ننعى الش���هيد حبالي نؤكد على أن هذه الجريمة النكراء تضاف 
لسجل اإلجرام اإلسرائيلي الطويل بحق أبناء شعبنا، واستمرارًا لممارساته 

العدوانية اليومية المتواصلة على أهلنا في الضفة".
وعدَّ أن "هذه الجريمة تعبر عن وجه االحتال الحقيقي القاتل والمنتهك 
ألبسط الحرمات اإلنس���انية، كما تدلل على حنقه من الفشل الذريع الذي 

مني به في الوصول إلى ابن طولكرم المطارد البطل أشرف نعالوة".

الدوحة/ االستقال: 
أكد رئيس المكتب السياس���ي السابق لحركة حماس 
خالد مشعل، على أهمية إدارة المقاومة ضمن توافق 

وطني.
وش���دد مش���عل على أن ق���رار المقاومة والسياس���ة 
والذه���اب في أي مس���ار منهما فيه ش���راكة وطنية 
ال ينف���رد به أحد، معتب���رًا أن إخضاع مب���دأ المقاومة 
الفلس���طينية للنقاش الداخلي مدخل خاطئ، مؤكًدا 
 لشعبنا طالما أنه يرزح تحت االحتال.

ّ
أن المقاومة حق

وبّي���ن أن المقاومة الفلس���طينية خيار اس���تراتيجي 
لمواجه���ة االحت���ال اإلس���رائيلي وليس���ت برنامجا 
إضافي���ا، "بل هي العمود الفقري للنضال والمش���روع 

الوطني".
وأض���اف "ال تحري���ر لألوط���ان واس���تعادة الحق���وق 
دون مقاوم���ة، وال هزيمة لاحت���ال وال إجبار له على 
االنس���حاب إال تحت وطأة المقاومة". وأوضح مش���عل 
أن المقاومة الفلس���طينية خال االعتداء االسرائيلي 

األخير على قطاع غزة قبل أكثر من أس���بوعين صنعت 
ا لاحتال. المجد والفخار لشعبنا وكانت نًدا حقيقّيً

وبّين أن المقاومة تطورت بشكل فّعال، وأصبح أداؤها 
تكتيكيًا واس���تخدامه بقدر معل���وم، "كما حدث في 
عملية الباص والرسالة التي أرادت المقاومة إيصالها 

لاحتال".
ولفت مش���عل إلى أن هناك عّدة مداخل خاطئة حول 
"المقاوم���ة والسياس���ة" يخلط بها الكثي���ر من أبناء 
شعبنا؛ إذ إن الكثير يفاضل بين المقاومة والسياسة 

والتعصب ألحدها، وهو مدخل خاطئ.
وأكد مشعل أنه ال تحرير لألوطان واستعادة الحقوق 
دون مقاوم���ة، وال هزيمة لاحت���ال وال إجبار له على 

االنسحاب إاّل تحت وطأة المقاومة.
وأوضح أن المقاومة هي المكافئ الموضوعي لاحتال، 
وه���ي قادرة على اإلنجاز، "كما أفرجت عن أس���رانا في 
صفقة وفاء األح���رار؛ بإذن الله المقاومة قادرة على أن 

تجدد عهدها وتبيض السجون".

عمان/ االستقال: 
أك���د الناطق الرس���مي باس���م وزارة الخارجية وش���ؤون 
المغتربين ماج���د القطارنة، أمس الثاثاء، ردًا على ما تم 
تداول���ه اعاميا حول وجود وكال���ة لبيع أراض في الضفة 
الغربية والقدس، بأنه وبعد التدقيق في سجات الوزارة، 
وفح���ص ص���ورة الوثيقة/ الوكال���ة المنش���ورة تبين أن 

الوثيقة مزورة، وكذلك االختام والتواقيع مزورة.
ولفت الناطق الرسمي الى أن "قانون كاتب العدل األردني 
يمنع تنظيم او تصديق اي���ة وكالة تتعلق بعقارات في 
الضفة الغربي���ة والقدس". هذا وقام���ت وزارة الخارجية 
وش���ؤون المغتربين األردنية، وعلى الف���ور بتحويل هذا 
الموضوع للقضاء إلعان بطان الوثيقة المزورة، ومحاسبة 

من قاموا بهذا العمل غير القانوني.

غزة/ االستقال: 
نّفذ مع����رض النوى التاب����ع لجمعية 
نوى للثقافة والفنون مساهمة بيئية 
بعن����وان "حلوة ي����ا بل����دي"؛ لتجميل 
ش����وارع المنطق����ة المحيط����ة بمبنى 
مع����رض الن����وى وروض����ة الحكايات، 
وجاءت هذه المساهمة ضمن مشروع 
"تعليم األطفال المهمش����ين وتنمية 
الطفول����ة المبكرة"، المم����ول من قبل 
االقتصادي  لإلنماء  العربي  الصندوق 

واالجتماعي.
حيث نّفذ فريق مع����رض النوى هذه 
مع  بالتع����اون  البيئي����ة  المس����اهمة 
مجموع����ة م����ن الفتية الت����ي تتراوح 
أعماره����م بين أربعة عش����ر وثمانية 
عشر عام . وتم تنفيذ المساهمة على 
مدار أربعة أي����ام متتالية بهدف رفع 
حساس����ية المجتمع المحلي بما فيه 
األطفال تجاه البيئة وأهميتها وزيادة 
وع����ي األطفال تجاه كيفي����ة الحفاظ 

عليها.
وقال س����ائد البس منسق المساهمة 
ومنش����ط في الجمعي����ة: "تأتي هذه 

المس����اهمة إيمان����ًا م����ن الجمعي����ة 
بأهمي����ة التوعي����ة البيئية." وأش����اد 
ا منس����ق مع����رض النوى  مهن����د الفرَّ
المساهمة  في  المش����اركين  بالفتية 
الفاعل في  إليمانهم بأهمية دورهم 
المحلية  ف����ي مجتمعاته����م  التأثير 
والتأثي����ر من أج����ل التغيير اإليجابي 

لصالح مجتمعهم .

بدوره����ا، قالت غادة الحداد منس����قة 
 

َّ
العاق����ات العام����ة ف����ي الجمعية إن
منح األطف����ال والفتية فرصة لتنفيذ 
مس����اهمات بيئية، يع����زز من دورهم 
ومس����اهمتهم ف����ي جه����ود تطوير 
المجتمع، ويلعب هذا دورًا في تدريب 

األطفال على مفاهيم بيئية سليمة.
وتجدر اإلش����ارة الى  أن هذه المبادرة  

جاءت ضمن أنشطة وفعاليات خريف 
2018 )مطوي����ة أوراق( التي صممت 
أنش����طتها وتس����تمر ف����ي تنفيذها 
مراك����ز الن����وى وه����ي: مرك����ز النوى 
الثقاف����ي، ومكتبة الخض����ر لألطفال، 
ومنتزه����ات النوى، وروضة الحكايات، 
ومعرض النوى، ومكتبة ألعاب إيفري 

فلسطين.

جمعية نوى للثقافة والفنون تنفذ 
مساهمة بيئية بعنوان »حلوة يا بلدي«

غزة/ االستقال: 
اختتم مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة 
التخصصية في مق���ره المؤقت بمدين���ة الزهراء 
وس���ط قطاع غ���زة، برنامج ع���اج تأهيلي لجرحى 

مسيرات العودة.
وقال المدير الطبي للمستشفى أيمن البدري 
إن البرنامج يقوم على إعداد خطة عاجية لكل 
جريح مصاب لها أهداف محددة تتماش���ى 
ووضع الجريح وصواًل لتدخات تس���اهم في 
التخفيف م���ن معاناتهم الصحية والوصول 
به���م الى أقصى درجة ممكن���ة من االعتماد 
على الذات، والح���د من فرص االعاقة الدائمة 

وإعادة االندماج في المجتمع.
وذكر أن البرنامج يش���تمل على خدمات تأهيل 
داخلي���ة وخارجية متعددة تش���مل )الكش���ف 
الطب���ي، تحاليل الدم، األش���عة، تنظيف وغيار 
الجروح، جلس���ات عاج الطبيعي، جلسات عاج 
وظيف���ي، استش���ارات تخصصي���ة، وتثقيف 

صحي(.
وأش���ار إلى أن 45 جريًحا ع���اوة على 40 من ذوي 

االعاقة ألسباب أخرى استفادوا من المشروع.
وبي���ن أن تكلف���ة البرنامج بلغ���ت 128 ألف دوالر 
بتموي���ل م���ن مكتب األم���م المتحدة لتنس���يق 
الش���ؤون االنس���انية "OCHA " ضم���ن مش���روع 

مشترك مع اتحاد لجان العمل الصحي وبنك الدم 
لمدة ستة أشهر.

ولفت البدري إلى أن هذا البرنامج بحاجة لاستمرار 
والتوس���ع لتلبي���ة االحتياجات الكبي���رة لجرحى 

مسيرات العودة.
وبين أنه منذ 30 مارس وحتى 17 نوفمبر الماضي 
بلغ عدد اإلصابات 24.933 ألف جريح 13-ألف تم 
تحويلهم إلى مستشفيات وزارة الصحة والقطاع 
الخ���اص، و5178 إصاب���ة في األط���راف العلوية 
والسفلية، وفق آخر إحصائية صادرة عن "منظمة 
الصح���ة العالمية"، عدد كبير منهم بأمس الحاجة 

إلى خدمات التأهيل والرعاية طويلة المدى.

مستشفى الوفاء بغزة يختتم برنامج 
عالج تأهيل لجرحى مسيرات العودة

جماهري طولكرم

غزة/ االستقال: 
قالت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين، إن إعدام جيش االحتال الشاب 
محمد حسام حبالي، فجر امس الثاثاء، في مدينة طولكرم، جريمة اسرائيلية 

جديدة، لن تصمت عليها المقاومُة، وسترد عليها كما ردت سابقًا.
وأّكدت الش���عبية أّن "االحتال اقت���رف هذه الجريمة البش���عة انتقاًما من 
مدينة طولكرم وشبابها المقاوم، بعد فشله المستمر في الوصول إلى البطل 
الُمطاَرد أشرف نعالوة، الذي أصبح أيقونة مقاومة ومفخرة وطنية على ُخطى 
أبطال الرّد النوعي، بعد أن دّوخ أجهزة أمن االحتال من جيٍش واستخبارات، 

والتي تمتلك وسائل تقنية وإمكانيات هائلة.
وج���ّددت الجبه���ة دعوتها للمؤسس���ات الدولية لتوثي���ق جرائم االحتال 
ومحاس���بة قادته أم���ام المحاكم الدولية، فا يج���ب أن يفلت هذا العدو من 

العقاب أو يغطي إجراُمه بصمِت وتواطؤ المجتمع الدولي.
وشددت على أن دماء الشهيد حبالي وكل الشهداء لن تذهب هدًرا، وستزيد 
ش���عبنا إصرارًا على االس���تمرار بالمقاومة والتصدي لاحت���ال مهما بلغت 
درجات عدوانه، فا يمكن هزيمة ش���عب مصمم عل���ى انتزاع حقوقه مهما 

كانت التضحيات وحجم الجرائم.

الشعبية: إعدام الشهيد 
حبالي جاء للتغطية على 

فشله في الوصول لـ »نعالوة«

مشعل يؤكد على أهمية إدارة 
المقاومة ضمن توافق وطني

القدس المحتلة/ االستقال: 
زعم جيش االحتال اإلس���رائيلي أمس الثاثاء، العثور 
على أجزاء من صاروخ أطلق س���ابقًا م���ن قطاع غزة في 
منطق���ة مفتوحة ف���ي المجلس اإلقليم���ي في مدينة 

عسقان.
وقال الناطق باس���م جيش االحت���ال "أفيخاي أدرعي": 
"إن ق���وات الجيش قد عثرت على صاروخ أطلق س���ابقا 
م���ن قطاع غزة تجاه االراضي اإلس���رائيلية"، موضحًا أن 
الصاروخ قد س���قط في منطق���ة مفتوحة في المجلس 

االقليمي في مدينة عسقان.
يذكر أن المقاومة الفلسطينية في غزة قد أطلقت عددًا 
من الصواريخ تجاه األراضي الفلسطينية خال العدوان 

األخير على قطاع غزة.

جيش االحتالل يزعم 
العثور على صاروخ أطلق 

من غزة تجاه عسقالن

الخارجية األردنية: وكالة بيع 
أراض في الضفة والقدس 

المتداولة إعالميًا مزورة
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وانطلق موكب التش���ييع من أمام مستش���فى ثابت ثابت الحكومي، في 
طولكرم، باتجاه منزل "حبالي" حيث ألقت عائلته نظرة الوداع األخيرة عليه 
قبل أن تقام صاة الجنازة عليه في مس���جد الس���ام في المدينة، ويوارى 

جثمانه الطاهر في مقبرة الشهداء بالمدينة.
ورفع المشيعون االعام الفلسطينية، ورددوا هتافات منددة باالعتداءات 

اإلسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني 
وقت���ل جنود االحتال الش���اب حبالي )22 عامًا(، أثن���اء مواجهات أعقبت 

اقتحام الحي الجنوبي من مدينة طولكرم فجر أمس.
ومن جهتها، نعت حركة حماس الش���هيد الش���اب حبال���ي من طولكرم، 
مؤكدة على أن االحتش���اد خلف مقاومة االحتال بكل األدوات والوسائل 
ه���ي الخيار الكفيل بلجم عدوانه، وتوفير الحماية ألبناء ش���عبنا أمام آلة 

البطش واإلجرام اإلسرائيلي.
وقال الناطق باس���م حركة حماس عبد الرحمن ش���ديد في بيان مقتضب: 
"إننا إذ ننعى الش���هيد حبالي نؤكد على أن هذه الجريمة النكراء تضاف 
لسجل اإلجرام اإلسرائيلي الطويل بحق أبناء شعبنا، واستمرارًا لممارساته 

العدوانية اليومية المتواصلة على أهلنا في الضفة".
وعدَّ أن "هذه الجريمة تعبر عن وجه االحتال الحقيقي القاتل والمنتهك 
ألبسط الحرمات اإلنس���انية، كما تدلل على حنقه من الفشل الذريع الذي 

مني به في الوصول إلى ابن طولكرم المطارد البطل أشرف نعالوة".

الدوحة/ االستقال: 
أكد رئيس المكتب السياس���ي السابق لحركة حماس 
خالد مشعل، على أهمية إدارة المقاومة ضمن توافق 

وطني.
وش���دد مش���عل على أن ق���رار المقاومة والسياس���ة 
والذه���اب في أي مس���ار منهما فيه ش���راكة وطنية 
ال ينف���رد به أحد، معتب���رًا أن إخضاع مب���دأ المقاومة 
الفلس���طينية للنقاش الداخلي مدخل خاطئ، مؤكًدا 
 لشعبنا طالما أنه يرزح تحت االحتال.

ّ
أن المقاومة حق

وبّي���ن أن المقاومة الفلس���طينية خيار اس���تراتيجي 
لمواجه���ة االحت���ال اإلس���رائيلي وليس���ت برنامجا 
إضافي���ا، "بل هي العمود الفقري للنضال والمش���روع 

الوطني".
وأض���اف "ال تحري���ر لألوط���ان واس���تعادة الحق���وق 
دون مقاوم���ة، وال هزيمة لاحت���ال وال إجبار له على 
االنس���حاب إال تحت وطأة المقاومة". وأوضح مش���عل 
أن المقاومة الفلس���طينية خال االعتداء االسرائيلي 

األخير على قطاع غزة قبل أكثر من أس���بوعين صنعت 
ا لاحتال. المجد والفخار لشعبنا وكانت نًدا حقيقّيً

وبّين أن المقاومة تطورت بشكل فّعال، وأصبح أداؤها 
تكتيكيًا واس���تخدامه بقدر معل���وم، "كما حدث في 
عملية الباص والرسالة التي أرادت المقاومة إيصالها 

لاحتال".
ولفت مش���عل إلى أن هناك عّدة مداخل خاطئة حول 
"المقاوم���ة والسياس���ة" يخلط بها الكثي���ر من أبناء 
شعبنا؛ إذ إن الكثير يفاضل بين المقاومة والسياسة 

والتعصب ألحدها، وهو مدخل خاطئ.
وأكد مشعل أنه ال تحرير لألوطان واستعادة الحقوق 
دون مقاوم���ة، وال هزيمة لاحت���ال وال إجبار له على 

االنسحاب إاّل تحت وطأة المقاومة.
وأوضح أن المقاومة هي المكافئ الموضوعي لاحتال، 
وه���ي قادرة على اإلنجاز، "كما أفرجت عن أس���رانا في 
صفقة وفاء األح���رار؛ بإذن الله المقاومة قادرة على أن 

تجدد عهدها وتبيض السجون".

عمان/ االستقال: 
أك���د الناطق الرس���مي باس���م وزارة الخارجية وش���ؤون 
المغتربين ماج���د القطارنة، أمس الثاثاء، ردًا على ما تم 
تداول���ه اعاميا حول وجود وكال���ة لبيع أراض في الضفة 
الغربية والقدس، بأنه وبعد التدقيق في سجات الوزارة، 
وفح���ص ص���ورة الوثيقة/ الوكال���ة المنش���ورة تبين أن 

الوثيقة مزورة، وكذلك االختام والتواقيع مزورة.
ولفت الناطق الرسمي الى أن "قانون كاتب العدل األردني 
يمنع تنظيم او تصديق اي���ة وكالة تتعلق بعقارات في 
الضفة الغربي���ة والقدس". هذا وقام���ت وزارة الخارجية 
وش���ؤون المغتربين األردنية، وعلى الف���ور بتحويل هذا 
الموضوع للقضاء إلعان بطان الوثيقة المزورة، ومحاسبة 

من قاموا بهذا العمل غير القانوني.

غزة/ االستقال: 
نّفذ مع����رض النوى التاب����ع لجمعية 
نوى للثقافة والفنون مساهمة بيئية 
بعن����وان "حلوة ي����ا بل����دي"؛ لتجميل 
ش����وارع المنطق����ة المحيط����ة بمبنى 
مع����رض الن����وى وروض����ة الحكايات، 
وجاءت هذه المساهمة ضمن مشروع 
"تعليم األطفال المهمش����ين وتنمية 
الطفول����ة المبكرة"، المم����ول من قبل 
االقتصادي  لإلنماء  العربي  الصندوق 

واالجتماعي.
حيث نّفذ فريق مع����رض النوى هذه 
مع  بالتع����اون  البيئي����ة  المس����اهمة 
مجموع����ة م����ن الفتية الت����ي تتراوح 
أعماره����م بين أربعة عش����ر وثمانية 
عشر عام . وتم تنفيذ المساهمة على 
مدار أربعة أي����ام متتالية بهدف رفع 
حساس����ية المجتمع المحلي بما فيه 
األطفال تجاه البيئة وأهميتها وزيادة 
وع����ي األطفال تجاه كيفي����ة الحفاظ 

عليها.
وقال س����ائد البس منسق المساهمة 
ومنش����ط في الجمعي����ة: "تأتي هذه 

المس����اهمة إيمان����ًا م����ن الجمعي����ة 
بأهمي����ة التوعي����ة البيئية." وأش����اد 
ا منس����ق مع����رض النوى  مهن����د الفرَّ
المساهمة  في  المش����اركين  بالفتية 
الفاعل في  إليمانهم بأهمية دورهم 
المحلية  ف����ي مجتمعاته����م  التأثير 
والتأثي����ر من أج����ل التغيير اإليجابي 

لصالح مجتمعهم .

بدوره����ا، قالت غادة الحداد منس����قة 
 

َّ
العاق����ات العام����ة ف����ي الجمعية إن
منح األطف����ال والفتية فرصة لتنفيذ 
مس����اهمات بيئية، يع����زز من دورهم 
ومس����اهمتهم ف����ي جه����ود تطوير 
المجتمع، ويلعب هذا دورًا في تدريب 

األطفال على مفاهيم بيئية سليمة.
وتجدر اإلش����ارة الى  أن هذه المبادرة  

جاءت ضمن أنشطة وفعاليات خريف 
2018 )مطوي����ة أوراق( التي صممت 
أنش����طتها وتس����تمر ف����ي تنفيذها 
مراك����ز الن����وى وه����ي: مرك����ز النوى 
الثقاف����ي، ومكتبة الخض����ر لألطفال، 
ومنتزه����ات النوى، وروضة الحكايات، 
ومعرض النوى، ومكتبة ألعاب إيفري 

فلسطين.

جمعية نوى للثقافة والفنون تنفذ 
مساهمة بيئية بعنوان »حلوة يا بلدي«

غزة/ االستقال: 
اختتم مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة 
التخصصية في مق���ره المؤقت بمدين���ة الزهراء 
وس���ط قطاع غ���زة، برنامج ع���اج تأهيلي لجرحى 

مسيرات العودة.
وقال المدير الطبي للمستشفى أيمن البدري 
إن البرنامج يقوم على إعداد خطة عاجية لكل 
جريح مصاب لها أهداف محددة تتماش���ى 
ووضع الجريح وصواًل لتدخات تس���اهم في 
التخفيف م���ن معاناتهم الصحية والوصول 
به���م الى أقصى درجة ممكن���ة من االعتماد 
على الذات، والح���د من فرص االعاقة الدائمة 

وإعادة االندماج في المجتمع.
وذكر أن البرنامج يش���تمل على خدمات تأهيل 
داخلي���ة وخارجية متعددة تش���مل )الكش���ف 
الطب���ي، تحاليل الدم، األش���عة، تنظيف وغيار 
الجروح، جلس���ات عاج الطبيعي، جلسات عاج 
وظيف���ي، استش���ارات تخصصي���ة، وتثقيف 

صحي(.
وأش���ار إلى أن 45 جريًحا ع���اوة على 40 من ذوي 

االعاقة ألسباب أخرى استفادوا من المشروع.
وبي���ن أن تكلف���ة البرنامج بلغ���ت 128 ألف دوالر 
بتموي���ل م���ن مكتب األم���م المتحدة لتنس���يق 
الش���ؤون االنس���انية "OCHA " ضم���ن مش���روع 

مشترك مع اتحاد لجان العمل الصحي وبنك الدم 
لمدة ستة أشهر.

ولفت البدري إلى أن هذا البرنامج بحاجة لاستمرار 
والتوس���ع لتلبي���ة االحتياجات الكبي���رة لجرحى 

مسيرات العودة.
وبين أنه منذ 30 مارس وحتى 17 نوفمبر الماضي 
بلغ عدد اإلصابات 24.933 ألف جريح 13-ألف تم 
تحويلهم إلى مستشفيات وزارة الصحة والقطاع 
الخ���اص، و5178 إصاب���ة في األط���راف العلوية 
والسفلية، وفق آخر إحصائية صادرة عن "منظمة 
الصح���ة العالمية"، عدد كبير منهم بأمس الحاجة 

إلى خدمات التأهيل والرعاية طويلة المدى.

مستشفى الوفاء بغزة يختتم برنامج 
عالج تأهيل لجرحى مسيرات العودة

جماهري طولكرم

غزة/ االستقال: 
قالت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين، إن إعدام جيش االحتال الشاب 
محمد حسام حبالي، فجر امس الثاثاء، في مدينة طولكرم، جريمة اسرائيلية 

جديدة، لن تصمت عليها المقاومُة، وسترد عليها كما ردت سابقًا.
وأّكدت الش���عبية أّن "االحتال اقت���رف هذه الجريمة البش���عة انتقاًما من 
مدينة طولكرم وشبابها المقاوم، بعد فشله المستمر في الوصول إلى البطل 
الُمطاَرد أشرف نعالوة، الذي أصبح أيقونة مقاومة ومفخرة وطنية على ُخطى 
أبطال الرّد النوعي، بعد أن دّوخ أجهزة أمن االحتال من جيٍش واستخبارات، 

والتي تمتلك وسائل تقنية وإمكانيات هائلة.
وج���ّددت الجبه���ة دعوتها للمؤسس���ات الدولية لتوثي���ق جرائم االحتال 
ومحاس���بة قادته أم���ام المحاكم الدولية، فا يج���ب أن يفلت هذا العدو من 

العقاب أو يغطي إجراُمه بصمِت وتواطؤ المجتمع الدولي.
وشددت على أن دماء الشهيد حبالي وكل الشهداء لن تذهب هدًرا، وستزيد 
ش���عبنا إصرارًا على االس���تمرار بالمقاومة والتصدي لاحت���ال مهما بلغت 
درجات عدوانه، فا يمكن هزيمة ش���عب مصمم عل���ى انتزاع حقوقه مهما 

كانت التضحيات وحجم الجرائم.

الشعبية: إعدام الشهيد 
حبالي جاء للتغطية على 

فشله في الوصول لـ »نعالوة«

مشعل يؤكد على أهمية إدارة 
المقاومة ضمن توافق وطني

القدس المحتلة/ االستقال: 
زعم جيش االحتال اإلس���رائيلي أمس الثاثاء، العثور 
على أجزاء من صاروخ أطلق س���ابقًا م���ن قطاع غزة في 
منطق���ة مفتوحة ف���ي المجلس اإلقليم���ي في مدينة 

عسقان.
وقال الناطق باس���م جيش االحت���ال "أفيخاي أدرعي": 
"إن ق���وات الجيش قد عثرت على صاروخ أطلق س���ابقا 
م���ن قطاع غزة تجاه االراضي اإلس���رائيلية"، موضحًا أن 
الصاروخ قد س���قط في منطق���ة مفتوحة في المجلس 

االقليمي في مدينة عسقان.
يذكر أن المقاومة الفلسطينية في غزة قد أطلقت عددًا 
من الصواريخ تجاه األراضي الفلسطينية خال العدوان 

األخير على قطاع غزة.

جيش االحتالل يزعم 
العثور على صاروخ أطلق 

من غزة تجاه عسقالن

الخارجية األردنية: وكالة بيع 
أراض في الضفة والقدس 

المتداولة إعالميًا مزورة
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االستقالل/ وكاالت:
يعيش معظم الناس حياتهم بأكملها دون أن يروا حتى مبلغ المليون 
دوالر، إال أن صبيًا في الثامنة من عمره نجح في كس���ر القاعدة، وجنى 

22 مليون دوالر في عام واحد، وذلك من خالل "يوتيوب".
 ،"Ryan ToysReview" ويملك الطفل ريان قناة على يوتيوب تدعى
أنش���أها والداه له في م���ارس 2015، ليقوم من خاللها بتقييم ألعاب 

األطفال.
وأوضح���ت مجلة فوربس، أن ريان يحتل المرتبة األولى ضمن األعلى 
أج���رًا على يوتيوب، إذ وصل دخله الس���نوي إل���ى 22 مليون دوالر، 
جاءت جميعها، باس���تثناء مليون واحد، من اإلعالنات التي تس���بق 
الفيديوهات الخاصة ب���ه، باإلضافة إلى الفيديوهات التي يدعمها 

رعاة.
وبم���ا أن ريان ال يزال طفال، فإن 15 % م���ن دخله يجب أن يوضع في 
حساب بنكي ال يسمح له باستخدامه إال بعد أن يبلغ ال� 18 من العمر.

ومن���ذ انطالق قناة ري���ان، وصلت عدد المش���اهدات لمقاطع الفيديو 
الخاص���ة به إلى 26 مليار مش���اهدة، فيما يتابعه نح���و 17,3 مليون 

شخص حول العالم.
ولدى س���ؤال ريان عن س���بب متابعة الناس للفيديوهات الخاصة به، 

أجاب قناة "إن بي سي" قائال: "ألنني مسٍل وألنني مضحك".

»ريان« طفل يكسب 22 
مليون دوالر عبر يوتيوب

االستقالل/ وكاالت:
شعرت امرأة ش���ابة في مقاطعة ميس���وري بالصدمة 
والهل���ع عندما اكتش���فت أن أمها ادع���ت وفاتها من 
أج���ل خداع أصدقائها وأقاربه���ا "للتبرع لصالح نصب 

تذكاري".
وأخب���رت وال���دة، بريتان���ي جونسون-وبس���تر، جميع 
معارفه���ا أن ابنتها الش���ابة ماتت في حادث س���يارة 
مأس���اوي، يوم 27 أكتوبر الماض���ي، وبعد أن جمعت 
التبرعات، أقامت مراس���م تذكارية مؤثرة في األسابيع 

التي أعقبت "الرحيل" المفاجئ.
ولكن في الواقع، لم تمت الش���ابة البالغة من العمر 21 

عاما، ولم تتعرض ألي حادث يذكر.
وف���ي حديثها م���ع KSDK، قالت وبس���تر: "لقد حملوا 

صورًا لي مطبوعة على ملصقات تقول: )ارقدي بس���الم 
بريتاني(". وصرحت الكنيسة التي استضافت النصب 
التذكاري، أنه ليس لديها فكرة بأن المراسم ُخصصت 

لشخص ما يزال على قيد الحياة.
وتعيش جونسون وبستر على بعد 3 ساعات فقط من 
المكان الذي أقيمت فيه مراس���م إحي���اء الذكرى. لقد 
نش���أت على يد جديها، حيث كان���ت والدتها مدمنة 

على المخدرات.
وتقول الشابة: إنها األكثر تضررًا اآلن من حقيقة موت 

شقيقها، وها هي "أمي تدعي موتي".
وال تعرف وبس���تر مكان وجود والدتها في ظل قلقها 
على س���المتها، ولكنها اعتذرت ع���ن تصرفاتها تجاه 

األشخاص، الذين شعروا بالحزن على وفاتها.

االستقالل/ وكاالت: 
اعت���ادت ام���رأة تبلغ من العم���ر 65 عامًا، من قري���ة في والية 
البنغال الغربية الهندي���ة، أن تقضي جل وقتها يوميًا داخل 
مياه بحيرة قريبة طوال العقدين الماضيين، بسبب مرض غير 

معروف.
وانتش���ر مقطع فيديو للمرأة على موق���ع يوتيوب اإللكتروني 
تظهر فيه وهي مغمورة حتى عنقها داخل مياه البحيرة، بينما 

كان عدد من األشخاص في محيط البحيرة، ينظرون إليها.
وزعمت العديد من المواقع اإللكترونية الروس���ية بأن السيدة 
باتارون���ي غوش التي تعي���ش في غرب البنغ���ال في الهند، 
تستيقظ قبل شروق الشمس وتغمر نفسها في بحيرة قريبة 

حتى غروب الشمس.
وتقول التقارير التي لم يتس���ن التأكد من صحتها، بأن المرأة 

لج���أت إلى هذا اإلج���راء بعدما أصيبت بمرض غريب، تس���بب 
بالتهابات ش���ديدة في جسدها، وبآالم مبرحة، واكتشفت بأن 

المالذ الوحيد الذي يخفف من آالمها هو البقاء في الماء.
وبحس���ب مواقع التواصل الروس���ية، فإن السيدة غوش التي 
تمضي زهاء 14 س���اعة في البحيرة كل يوم، تعاني من الفقر 

المدقع، وال يمكنها تحمل نفقات العالج في المستشفى.
يذك���ر بأن الم���رأة ال تأكل إال القليل م���ن األرز وبعض الخضار 
طوال الي���وم، ألن حالته���ا الصحية أثرت إلى ح���د كبير على 
ش���هيتها، وعادة ما ُتقدم لها الوجبة من قبل أفراد أس���رتها 
وه���ي ف���ي البحيرة. كم���ا يقوم أف���راد العائل���ة وغيرهم من 
القرويين بالمكوث إلى جانب غوش أثناء وجودها في البحيرة 
حتى ال تشعر بالوحدة، وفق ما ورد في موقع "أوديتي سنترال" 

اإللكتروني. 

أم تدعي وفاة ابنتها
 لسبب شديد الغرابة!

تمضي 20 عامًا داخل بحيرة 
بسبب حالة صحية نادرة

لندن/ االستقالل: 
تمك���ن المراهق الهندي ميهير جاي���ن، الذي يعتبر 
األسمن في العالم، من الذهاب للسينما ألول مرة في 

حياته بعد أن فقد من وزنه 100 كيلوغرام.
وتفيد صحيف���ة ديلي ميل، بأن ميهي���ر جاين )14 
س���نة( كان يزن 237 كيلوغراما، وبس���بب ذلك، منح 

بصورة غير رسمية لقب أسمن مراهق في العالم.
ول���م يكن بإم���كان ميهي���ر حتى التح���رك من دون 
مساعدة، ولكنه بعد انخفاض وزنه، تمكن من الخروج 
إلى الشارع، في نهاية شهر يونيو الماضي، وحينها 

شاهد فيلما في السينما ألول مرة في حياته.
وفي ديس���مبر ع���ام 2017 أخذه وال���داه إلى طبيب 

أخصائي، أبلغهم أن ميهي���ر هو أثقل ولد في العالم 
بي���ن أقرانه. ول���د ميهير طفال عاديا، ولكن، كان لديه ش���غف 
بالمأكوالت المقلية والمشروبات الغازية التي تسببت في زيادة 
وزنه، حيث بلغ في س���ن 8 سنوات 80 كلغم. وكانت أم الطفل 
تش���ك في مرض ابنها في سن 5 سنوات، وأكد لها األطباء أنه 
يعاني من الس���منة، لكنهم لم يتمكنوا من مس���اعدته لصغر 
س���نه، واكتفوا بإعطائه أقراصا تس���ببت في كسله وعجزه عن 
الحركة، بحسب أمه. ومع ذلك، لم تتوقف األم عن إطعام ابنها 

في الس���رير جميع المأكوالت التي كان يشتهيها، ليصل وزنه 
إلى 237 كلغم وليحطم الرقم القياسي ألسمن طفل في العالم، 
والذي كان مسجال باسم اإلندونيسي آريا بيرمانا )230 كلغم(.

وبع���د آخر فحص له، أرس���له األطباء إلى مستش���فى لتقليص 
حج���م معدته. كما أنه بع���د ذلك بدأ يتن���اول الغذاء الصحي 
وممارسة الرياضة، وكانت النتيجة فقدان 100 كلغم من وزنه. 
وينوي الفتى االس���تمرار في تخفي���ض وزنه إلى أن يصل إلى 

المقاسات الطبيعية لمن هو في مثل عمره.

االستقالل/ وكاالت: 
قتل ضابط ش���رطة كبير وآخر مدني ف���ي احتجاجات 
عنيف���ة بس���بب ذبح بق���رة، وهي حي���وان مقدس في 
الثقاف���ة الهندوس���ية، بوالية اوتار براديش بش���مال 
البالد. وألقى حشد غاضب الحجارة وأضرموا النيران في 
مركبات أمام أحد مراكز الش���رطة بسبب ما اعتقدوا أنه 

ذبح بقرة.
وقال أناند كومار، وهو مس���ؤول كبير في الشرطة، في 
مؤتم���ر صحفي أذاعه التلفزي���ون: إن الضابط ُقتل إثر 

رشقه بالحجارة بينما ُقتل الرجل الثاني بالرصاص.
وأضاف "ش���كا قرويون بعد عثوره���م على بقرة نافقة 
وخرجوا إل���ى الش���وارع لالحتجاج. أغلق���وا أحد الطرق 

بواسطة جرار زراعي وألقوا حجارة".
وقتل م���ن يطلق عليهم اس���م "ح���راس البقر" خالل 
الس���نوات القليلة الماضية عددًا من المسلمين الذين 
كانوا يش���اركون في نقل الماشية إلى المجازر لكن لم 

تتضح بعد تحديدًا ظروف االحتجاجات.

لندن/ االستقالل: 
أصيبت امرأة بريطانية بطفيل���ي أدى إلى فقدانها إلحدى 

عينيها، بعدما استحمت وهي ترتدي عدساتها الالصقة.
قصدت الس���يدة فان كالمتوت مستشفى أنتويرب، بعدما 
شعرت بآالم مبرحة في عينها اليمنى، حيث شخص األطباء 

إصابة قرنيتها بطفيلي الشوكميبة.
وبعد فترة وجيزة من العالج بالقطرات، حاول الجراحون إزالة 
الطفيلي مرتين دون ج���دوى، قبل أن يضطروا إلزالة العين 

المصابة.
وقد اضطرت الس���يدة كالمتوت الرت���داء رقعة على عينها 
المفق���ودة لمدة ثالث س���نوات، قبل أن يت���م تركيب عين 

اصطناعية تمكنها من الرؤية بشكل جزئي.
ويع���زو األطب���اء س���بب إصابة عين الم���رأة إل���ى ارتدائها 
عدس���اتها الالصقة أثناء االستحمام، ألنها تلوث العينين 
وتس���مح للماء بالدخول إليهما. وينص���ح األطباء بتنظيف 
وتعقيم عدس���ات العينين الالصقة ب���كل أنواعها للحؤول 
دون اإلصابة بأية جراثيم، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل.

قتلى واحتجاجات 
عنيفة في الهند 

والسبب بقرة!

تفقد إحدى عينيها 
بعدما اغتسلت وهي 

ترتدي العدسات الالصقة

أسمن مراهق في العالم 
يفقد من وزنه 100 كيلوغرام

متطوعون  ي�شاركون يف تنظيف حو�س ميناء غزة �أم�س        ) ت�شوير/ �أ�شرف �أبو عمرة (


