
إصابة طفلين برصاص 
االحتالل شرق القدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أصيب، مس���اء ام���س األربعاء، 
من  االحتالل  برص���اص  طفالن 
قرية جبع ش���مال شرق القدس 

المحتلة.

وأف���ادت مص���ادر محلي���ة أن 
االحت���الل أطل���ق الن���ار عل���ى 
الطفلي���ن اللذي���ن يبلغان من 
العمر 14 عاما، ونقال للعالج في 

أحد المستشفيات.
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القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم مس���توطنون متطرفون أمس األربعاء، المسجد األقصى المبارك من 
باب المغاربة، بحراس���ة مشددة من ش���رطة االحتالل الخاصة، ووسط جوالت 
اس���تفزازية لهم داخل المس���جد. وقال مس���ؤول العالقات العامة واإلعالم 

االحتالل يواصل »مجزرة الهدم« بحق منازل الضفة والقدس

152 مستوطنًا يقتحمون 
األقصى بحراسة مشددة

القدس المحتلة/ االستقالل:
تواصل جيش  قوات االحت���الل ارتكاب مجزرة هدم بحق 
بيوت ومنشآت الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، 
فيما يواصل المستوطنون اعتداءات مستمرة وممنهجة 

بحق المواطنين بهدف طردهم من أرضهم واالس���تيالء 
عليها، في ظل صمت رسمي فلسطيني ال يحرك ساكنا إزاء 

تلك االنتهاكات الخطيرة. فقد هدمت آليات 
وجرافات بلدية االحتالل في القدس منزليين 

غزة/ االستقالل: 
دع���ا القيادي بحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين 
محمد الحرازين، إلى أوس���ع مش���اركة في المس���يرات 
الحاشدة التي ستنطلق  اليوم الخميس، في قطاع غزة؛ 

ضد القرار األميركي إلدانة قوى المقاومة الفلس���طينية 
ف���ي الجمعية العام���ة لألمم المتحدة. وق���ال الحرازين 

في تصريح صحفي :"إن مش���اركة الجماهير 
الحاشدة في المسيرات  التي ستخرج  اليوم 

»الجهاد اإلسالمي« تدعو ألوسع مشاركة
 في مسيرات التنديد بالتواطؤ األميركي
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أصدرت ما يس���مى محكمة "الصلح" التابعة لسلطات االحتالل "اإلسرائيلي"، 

ق���راًرا يقضي بإخالء عقار مقدس���ي في بلدة "س���لوان" جنوبي 
المدين���ة المحتل���ة، لصالح جمعية اس���تيطانية. وأف���اد "مركز 

االحتالل يستولي على عقار
 بالقدس لصالح جمعية استيطانية

غزة/ االستقالل: 
نظم���ت وزارة األس���رى والمحررين ف���ي قطاع غزة، 
ولجنة األس���رى ف���ي الجبه���ة الش���عبية لتحرير 
فلس���طين، وقفة تضامنية ف���ي مدينة غزة أمس 

األربعاء،  رفضًا للقانون وإس���نادًا آلالف المعتقلين 
الفلسطينيين، بمشاركة  العديد  من ذوي االسرى 
وممثلين عن لجان األسرى ومؤسساتهم في القوى 
الوطنية واإلس���المية،  ورفع المشاركون في الوقفة 

الفتات وش���عارات تدعو العالم لض���رورة التحرير 
لمنع إعدام األس���رى عبر القوانين التعسفية التي 

يواصل االحت���الل إصدارها في اآلونة 
األخيرة، إلى جانب أخرى تطالب اللجنة 

غزة: وقفة تضامنية رفضًا لتجميد أموال عالج األسرى

األسيرات في معتقل »الدامون« 
يشتكين تضاعف المضايقات والمعاناة

رام الله / االستقالل:
نقلت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين أمس األربعاء معاناة األس���يرات في سجون 
االحتالل االس���رائيلي، وذلك من خالل بيان صادر عن الحركة األس���يرة النس���وية في 

معتقل »الدامون«، وال���ذي تناول قضية العنف ضد المرأة وما يتعرض 
له النساء عمومًا من انتهاكات وخاصة األسيرات الفلسطينيات اللواتي 

تغييــر أدوار نــادي 
األسيــر.. مــا الهــدف؟

»الفراولة«.. ذهب 
غزة »الأحمر« فر�صة 

ذهبية للمزارعني 
واخلريجني  

غزة/ دعاء الحطاب: 
يقط���ف  غام���رة،  بس���عادة 
الُم���زارع أبو وائ���ل أبو خوصة، 
األرض���ي  الت���وت  حب���ات 
"الفراولة"، م���ن أرضه الزراعية، 
وترتيبه���ا بعناية بالغة داخل 

صناديق خش���بية 
تمهيدًا  08صغي���رة، 

غزة/ قاسم األغا: 
تواصل الوالي���ات المتحدة األمريكية انحيازها الس���افر 
لالحتالل "اإلس���رائيلي"، ودعمه بش���تى أنواع الدعم، ال 

س���يما "السياس���ي"، من خالل إصدار القرارات المعادية 
الوطنية  وحقوق���ه  الفلس���طيني،  لش���عبنا 
والنضالي���ة.  آخر حلقات الدعم السياس���ي 

فصائـل: محــاوالت أميركا إدانة
المقاومة ورقة ضغط لن تخضعها

وقفة بغزة رفضًا لقرار 
اإلدارة األمريكية إدانة 
المقاومة الفلسطينية

طولكرم / االستقالل:
واصل���ت قوات االحتالل الصهيوني حملتها العس���كرية في إطار مالحقة المطارد 
أشرف نعالوة في طولكرم شمال الضفة الغربية وداهمت منازل في ضاحية شويكة.

وقالت مصادر محلية: إن أعدادا كبيرة من جنود االحتالل داهموا ضاحية ش���ويكة 

استمرار المداهمات
 لمالحقة نعالوة بطولكرم

تخوف إسرائيلي من
 رد حزب الله حال 

اجتاز الجيش الحدود

وقفة ت�صامنية مع �لأ�صرى بغزة �أم�س     ) ت�صوير/ حممود عجور (

يوسع من اعتداءاته على المواطنيين
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القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم مستوطنون متطرفون أمس 
األربعاء، المس���جد األقصى المبارك 
من باب المغاربة، بحراس���ة مشددة 
من شرطة االحتالل الخاصة، ووسط 
ج���والت اس���تفزازية له���م داخل 

المسجد.
وق���ال مس���ؤول العالق���ات العامة 
واإلع���الم باألوقاف اإلس���المية في 
الدبس  ف���راس  المحتلة  الق���دس 
في تصريح له، إن ش���رطة االحتالل 
وف���رت الحماي���ة الكاملة ل���� 152 
مستوطًنا اقتحموا المسجد األقصى 
وأغلقت  متتالي���ة،  على مجموعات 
باب المغاربة عق���ب انتهاء الفترة 
الصباحي���ة القتحامات المتطرفين 

اليهود.
المس���توطنين  هؤالء  أن  وأوض���ح 
تجولوا في باحات األقصى بدءًا من 
دخولهم عبر باب المغاربة وانتهاًء 
بخروجهم عبر باب السلسلة، وتلقوا 
شروحات عن "الهيكل" المزعوم من 

قبل مرشدين يهود.
وتخلل تل���ك االقتحامات محاوالت 
ألداء طقوس تلمودية في المسجد، 
وتحديًدا في الجهة الشرقية منه، 
إال أن المصلي���ن وح���راس األقصى 

تصدوا لهم.
وفرضت شرطة االحتالل قيوًدا على 
دخ���ول المصلين الذي���ن توافدوا 

المحتل  والداخ���ل  الق���دس  م���ن 
للمسجد األقصى، واحتجزت بعض 
هوياته���م عن���د األب���واب، لحين 

خروجهم منه.
وكانت ش����رطة االحتالل سمحت 
مساء الثالثاء، للمتطرف "جرشون 
س����لمون" صاحب الفك����ر الحركي 
لما تس����مى ب� "منظمات الهيكل" 
المزعوم، بالصالة وإش����عال شموع 
"الحان����وكاة" ف����وق جس����ر ب����اب 
المغارب����ة، وذل����ك بع����د تنظيمه 
مس����يرة انطلقت من داخل الحي 

اليهودي حتى باب المغاربة.
يذك���ر أن المتطرف "س���لمون" هو 
مؤس���س "حرك���ة أمن���اء الهيكل" 
األكث���ر تطرًف���ا وعدواني���ًة، والتي 
تطال���ب صراحة بهدم قبة الصخرة 
المشرفة بالمس���جد األقصى وبناء 

"الهيكل" مكانها.
االقتحام���ات  ه���ذه  وتأت���ي 
واالس���تفزازات، بناًء عل���ى دعوات 
أطلقتها "جماعات الهيكل" المزعوم 
االيام الماضية عبر وسائل التواصل 
االجتماع���ي ومواقعه���ا لتنظي���م 

اقتحامات جماعية يومية لألقصى 
خالل فت���رة االقتحامات الصباحية 
وبعد الظهر، وتنظيم مسيرات على 
أبوابه على مدار الساعة، خالل أيام 

عيد "األنوار-الحانوكاة" اليهودي.
ويتعرض المس���جد األقصى يومًيا 
)عدا الجمعة والس���بت( لسلس���لة 
قبل  من  واقتحام���ات  انته���اكات 
المستوطنين والجماعات اليهودية 
المتطرف���ة، وعلى فترتين صباحية 
ومسائية، فيما تزداد وتيرتها خالل 

فترة األعياد اليهودية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
تواص���ل جيش  ق���وات االحت���الل ارتكاب مج���زرة هدم 
بحق بيوت ومنشآت الفلس���طينيين في الضفة الغربية 
والقدس، فيما يواصل المس���توطنون اعتداءات مستمرة 
وممنهج���ة بحق المواطنين به���دف طردهم من أرضهم 
واالس���تيالء عليها، في ظل صمت رس���مي فلسطيني ال 

يحرك ساكنا إزاء تلك االنتهاكات الخطيرة.
فقد هدمت آليات وجرافات بلدي���ة االحتالل في القدس 
منزليين س���كنيين ومنش���أة تجارية، بحج���ة البناء دون 
ترخيص، وذلك ضمن حرب ديمغرافية تش���نها حكومة 

االحتالل على المدينة المقدسة.
وفي السياق، أجبرت بلدية االحتالل اإلسرائيلي المقدسي 
أمين العباس���ي "عبيس���ان"، على هدم موقف للمركبات 
في حي عين اللوزة ببلدة س���لوان جنوب المسجد األقصى 

المبارك، بيده، بحجة البناء دون ترخيص.
وذكرت مصادر عن العباس����ي قوله إن العائلة هدمت 
موقف للمركبات بتفكيك سقف الموقف، وهو عبارة 
عن ألواح من "الزينكو"، تبلغ مس����احته 60 متًرا مربًعا، 
وه����و قائم منذ 4 س����نوات، موضح����ا أن العائلة بنت 
الموقف لحماية مركباتها الخاص����ة من األضرار التي 
تلحقها االقتحامات المتك����ررة لحي عين اللوزة وإلقاء 
األعي����رة المطاطية والقنابل بصورة عش����وائية، حيث 

تضررت مركبات العائلة عدة مرات.
كما هدمت جرافات االحتالل منزلين ومنشأتين تجاريتين 
في قريتي جبل المكبر وصور باهر في بيت حنينا بالقدس 

المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.
وفي س���ياق متص���ل، هدمت ق���وات االحتالل مدرس���ة 
"التحدي 13"، في منطقة الس���يميا ش���مال بلدة السموع 

جنوب الخليل، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.
وأف���ادت مص���ادر محلي���ة، أن جرافات االحت���الل هدمت 
المدرس���ة المكونة من 7 غرف صفية، دون س���ابق إنذار. 
يذكر أن المدرسة بنيت بتمويل من وزارة التربية والتعليم، 

ومن المقرر أن يتم افتتاحها بعد يومين.
 من جانب آخر، اعتدى عشرات المستوطنين امس األربعاء، 
وبحماية من جيش االحتالل عل���ى أرض زراعية في قرية 

دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله.
وأفاد ش���هود عيان أن هذا االعتداء هو مقدمة لالستيالء 
عل���ى األرض، التي تع���رف بجب���ل "الجلج���ل"، والغنية 

بالكهوف، والغرف األثرية القديمة.
 ونصب���ت قوات االحتالل الحواجز وانتش���رت في المكان 
لمن���ع المواطنين م���ن الوصول لألرض، وقعت مش���ادات 

باأليدي بين المواطنين وجيش االحتالل.
وفي س���ياق متص���ل واس���تمرارا لسياس���ة انتهاكات 
المستوطنين، تعرضت مسنة امس األربعاء، للدهس من 
قبل مستوطن قرب مفرق مستعمرة "افرات"، الواقعة على 

أراضي المواطنين جنوب بيت لحم.
وأك���دت مصادر طبية بأن المس���نة فاطمة عيس���ى "70 
عامًا" من قرية جورة الش���معة جنوبًا نقلت إلى مستشفى 
اليمامة، جراء دهس���ها من قبل مستوطن، حيث أصيبت 

برضوض وخلع في الكتف.

رام الله/ االستقالل:
 أفاد تقرير أعده مركز القدس لدراس���ات الش���أن اإلسرائيلي 
والفلسطيني بأن أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد 
األقص���ى المبارك، خالل تش���رين الثاني/ نوفمب���ر المنصرم، 
تضاعف. وأوضح المركز في تقرير وصل االس���تقالل نس���خة 
منه، أن ع���دد المس���توطنين الذين اقتحم���وا األقصى خالل 
تش���رين الثاني وصل 2020 مس���توطًنا، بينه���م عناصر في 
جيش االحتالل بلباس���هم العسكري، وما يس���مون ب� »طالب 

الهيكل« المزعوم.
وأش���ار إلى أن عدد المس���توطنين المقتحمي���ن لألقصى بلغ 
1294، بينهم 45 عس���كرًيا إس���رائيلًيا بلباسهم العسكري، 

و681 من »طالب الهيكل«.

وق���ال مدير مركز القدس عماد أبو ع���ّواد إن هذا العدد الكبير 
من المقتحمين يوضح سياسة االحتالل التمهيدية المستمرة 
في تثبيت الوضع القائم بالس���ماح للمس���توطنين بمضاعفة 
ا من أع���داد »طالب  اقتحاماته���م لألقص���ى، وظهر ه���ذا جلّيً
الهيكل« المزعوم الذي ارتفع عدد المقتحمين لألقصى منهم 
خالل تشرين الثاني. وأضاف أّن »إسرائيل« تستغل االنقسام 
الداخلي الفلس���طيني، والوضع العربي اإلقليمي المتردي، في 

تسارعها نحو تنفيذ مخططاتها في القدس.
ا على األماكن المقدس���ة،  وطالب أبو عّواد، األردن، بصفته وصّيً
بأن يفّع���ل ويضاع���ف مجهودات���ه في س���بيل فضح هذه 
الممارس���ات على األقل، منّوًها إلى أّن اليمين اإلسرائيلي، بات 

يلقى أذًنا صاغية من حكومته لتطبيق مخططاته.

مركز القدس: 2020 مستوطنًا 
اقتحموا األقصى بنوفمبر

سلفيت / االستقالل:
واصل���ت جراف���ات االحت���الل أعمال التجري���ف إلقامة ش���قق وبنى تحتي���ة للمدينة 

االستيطانية الثانية في منطقة غرب سلفيت.
وقال ش���هود عيان، إن أصوات جرافات االحتالل ال تتوقف ليال أو نهارا خالل عملها في 

تجريف أراٍض شمال قرية مسحة لصالح التوسع االستيطاني.
وكان موقع »عروتس ش���يفع«، العبري والناطق بلسان المستوطنين الصهاينة، أكد أن 
وزارة الداخلية »اإلسرائيلية« قررت تدشين مدينة استيطانية جديدة من خالل توحيد 
أربع مس���توطنات، تقع غرب س���لفيت وجنوب قلقيلية، وهي الكناه، ش���عري تكفاه، 
أوراني���ت، وعيتس إفرايم. بدوره، أوضح الباحث خالد معالي في تصريح له، أن إنش���اء 
مدينة اس���تيطانية ثانية في محافظة سلفيت يخالف القانون الدولي اإلنساني الذي 

يمنع إقامة منشآت فوق األراضي المحتلة.

طولكرم / االستقالل:
واصل���ت قوات االحتالل الصهيوني حملتها العس���كرية في إطار مالحقة المطارد 
أشرف نعالوة في طولكرم شمال الضفة الغربية وداهمت منازل في ضاحية شويكة.

وقالت مصادر محلية: إن أعدادا كبيرة من جنود االحتالل داهموا ضاحية ش���ويكة 
فجر يوم أمس، واقتحموا منازل، وانتش���روا في الش���وارع، وفتشوا مناطق مفتوحة، 
مضيفة أن جنود االحتالل اعتقلوا المواطن مؤمن رس���الن عقب تفتيش منزله في 

شويكة، كما نصبوا حواجز مختلفة في محيط الضاحية لساعات.

استمرار المداهمات 
لمالحقة نعالوة بطولكرم

أعمال تجريف متواصلة 
لتوسعة مدينة استيطانية 

غرب سلفيت

152 مستوطنًا يقتحمون األقصى بحراسة مشددة

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

رام الله/ االستقالل: 
أش���اد مدير جهاز المخابرات العامة الفلس���طينية، ماجد فرج، 

بالتنسيق األمني مع االحتالل اإلسرائيلي.
وتعهد فرج ف���ي تصريح إلذاعة »مكان« العبرية أمس األربعاء، 
برفع مستوى التنسيق األمني مع االحتالل قائاًل: »سنعمل على 

سد كافة الثغرات األمنية وتعزيز حالة التعاون«.

واضاف »هناك اجتماع تقييمي للعمل األمني المشترك بيننا 
وبين الجانب االسرائيلي خالل عام 2018«.

في السياق، رّحب مدير المخابرات بقرار اإلدارة األمريكية والذي 
يدرس زيادة المساعدات المالية لألجهزة األمنية الفلسطينية  
الذي يس���اعد  في الحفاظ على األمن بين الجانبين والمساهمة 

في عملية« السالم«.

فرج يشيد بالتنسيق األمني 
ويتعهد برفع مستواه

االحتالل يواصل »مجزرة الهدم« بحق منازل الضفة والقدس
يوسع من اعتداءاته على المواطنيين
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أصدرت ما يس���مى محكم���ة "الصلح" التابعة 
لسلطات االحتالل "اإلسرائيلي"، قراًرا يقضي 
بإخالء عقار مقدسي في بلدة "سلوان" جنوبي 
المدينة المحتلة، لصالح جمعية استيطانية.

وأفاد "مركز معلوم���ات وادي حلوة"، في بيان 
له، أمس األربع���اء، أن المحكمة قضت بإخالء 
المتوفاة  عقار يع���ود للمواطنة المقدس���ية 
مري���م أبو زوير ف���ي حي "وادي حل���وة" ببلدة 
"س���لوان"، )على أن ُيخلي الورثة المكان حتى 

شهر آذار من العام القادم 2019(.
وأضاف المرك���ز أن الحديث يدور حول منزل 
تعيش فيه المواطنة إله���ام صيام وأبناؤها 

األربعة إضافة الى أرض مساحتها نحو نصف 
دونم.

وأوض���ح أن محكم���ة "الصلح" أص���درت قرار 
اإلخالء، مستبقة جلس���ة ُعّينت في المحكمة 
"العليا" اإلس���رائيلية للنظ���ر بملكية األرض، 
حي���ث أن األوراق الثبوتية التي تم تقديمها 
للمحكمة تؤكد أن األرض المقام عليها المنزل 
تع���ود للمواطن المقدس���ي المتوفي جميل 
صي���ام وال تع���ود لمريم أبو زوير، وس���تعقد 

الجلسة في الثامن من الشهر القادم.
وتخوض عائلة أبو زوي���ر صراًعا في المحاكم 
"اإلس���رائيلية" منذ 22 عاًم���ا، لحماية العقار 
وإلثب���ات ملكيتهم فيه، ولدح���ض ادعاءات 

جمعية "إلعاد" االستيطانية.
وأوضح نهاد صيام، أح���د الورثة، أن جمعية 
"إلعاد" عملت خالل السنوات الماضية جاهدة 
لالستيالء على العقار بعدة طرق، مضيفًا أنه 
بعد عدة جلسات في المحاكم تبين أن "إلعاد" 
اش���ترت من أربعة ورث���ة )4 حصص(، إضافة 
إلى وجود حصتين تح���ت بند "حارس أمالك 
الغائبي���ن"، أما الحصت���ان المتبقيتان فهما 
لمني���رة أبو زوير وش���قيقتها فاطمة، واليوم 

صدر قرار إخالئهما لصالح المستوطنين.
ولفت إلى أن العائلة بصدد التوجه للمحكمة 
الق���دس،  ف���ي  اإلس���رائيلية"  "المركزي���ة 

لالعتراض على قرار اإلخالء.

وس����يكون مش����روع الق����رار األول من نوعه 
– ح����ال تمري����ره – الذي يدي����ن "حماس" 
و"الجهاد" وفصائل المقاومة الفلسطينية 

في الجمعية العامة لألمم المتحدة.
ول����م تكت����ِف اإلدارة األمريكي����ة بتقديم 
مش����روع القرار بل تعمل جاه����دة لضمان 
التصوي����ت علي����ه، عبر الضغ����ط على دول 

عربية؛ لتحقيق ذلك.
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس 
األول، أن إدارة "دونال����د ترام����ب" تضغ����ط 
عل����ى )9( دول عربية؛ لدعم اقت����راح إدانة 

المقاومة.
األمريكي الخ����اص  المبع����وث  وخاط����ب 
إلى الش����رق األوسط "جيس����ون غرينبالت" 
دبلوماس����يين في بعض ال����دول العربية، 
منها )المغرب، وس����لطنة ُعمان، والبحرين، 
واألردن، والس����عودية، والكويت، واإلمارات، 

ومصر، وقطر(، بحسب "هآرتس".
ونقل����ت الصحيفة عن مص����در أميركي إن 
"غرينب����الت" في رس����الته للدبلوماس����يين 
العرب قال: "إن الدول التي تعارض اإلرهاب 
وتدعم االستقرار في المنطقة، ليس لديها 

مشكلة مع هذا االقتراح".
وأضاف: "ستشكل استجابة الدول العربية 
لخط����اب غرينب����الت اختبارًا مهًم����ا لهذه 
االس����تعدادات  في ضوء  االس����تراتيجية، 
الجاري����ة لنش����ر خطة الس����الم ) المعروفة 
إعالمًي����ا بصفقة القرن( التي تعدها اإلدارة 
األمريكي����ة". كم����ا نقل����ت "هآرت����س" عن 
المبعوث األمريكي الخاص للشرق األوسط 
أن "معارضة السلطة الفلسطيينة لالقتراح 
األمريك����ي تعد نفاقا، خاص����ة أنها تفرض 

عقوبات على قطاع غزة".
ورفضت الُس����لطة الفلسطينية والفصائل 
الوطني����ة كافة مش����روع الق����رار األمريكي، 
انحي����اًزا  الخط����وة األمريكي����ة  معتبري����ن 

جديًدا لالحتالل لالس����تمرار ف����ي جرائمه 
المستمرة بحق ش����عبنا. داعين في الوقت 
ذاته األطراف الدولية لعدم التصديق على 

مشروع القرار، والعمل على إسقاطه.
إلى ذلك، دعت القوى الوطنية واإلس����المية 
جماهير قطاع غزة للمش����اركة، عصر اليوم، 
في مسيرات شعبّية؛ رفضًا لمشروع القرار 
األمريكي، وعدم تجاه����ل حقيقة المعاناة 
الت����ي يعيش����ها الفلس����طينيون بفع����ل 
المشروع  وحّقهم  "اإلس����رائيلي"،  اإلرهاب 

في الدفاع عن أنفسهم.

م�شروع لن مير
حرك����ة الجهاد اإلس����المي في فلس����طين، 
أّكدت أن تبّني الواليات المتحدة مش����روع 
قرار إدانة فصائل المقاومة الفلس����طينية 
باألم����م المتح����دة يدلل على مش����اركتها 

"إس����رائيل" ف����ي الع����دوان على ش����عبنا 
الفلسطيني.

وبّي����ن القي����ادي بالحرك����ة خض����ر حبيب 
ل�"االس����تقالل" أن تبّني واشنطن لمشروع 
القرار المخالف لقوانين الش����رعية الدولية 
يكش����ف الوجه القبيح ل����إدارة األمريكية 
"المجرم����ة"، وم����ا توف����ره من دع����م وغطاء 
سياسي ودبلوماسي لالحتالل؛ لكي يرتكب 

المزيد من الجرائم بحق شعبنا.  
وأضاف: " الواليات المتحدة بهذا المشروع 
تسير عكس القوانين الدولية التي كفلت 
المقاومة، وتسير بكل  المحتلة  للش����عوب 

عنجهية، ُمستغلًة نفوذها وقّوتها". 
وتاب����ع: "نح����ن )بحركة الجه����اد( على ثقة 
ب����أن مش����روع الق����رار األمريكي ل����ن يمر؛ 
ألن الش����عوب بات����ت ُتدرك إج����رام اإلدارة 

األمريكية، كما أنها باتت ُتدرك أيًضا كذب 
رواية االحت����الل، التي يحاول تمريرها على 

العالم أجمع".
وشّدد القيادي بالجهاد اإلسالمي على أنه 
إذا ما تم تمرير هذا القرار بالجمعية العامة 
فإنه ل����ن يؤث����ر أو يوقف مقاومة ش����عبنا 
المشروعة ضد االحتالل الصهيوني. وقال: 
"س����نواصل المقاومة حتى كنس االحتالل، 
المغتصبة، وكامل حقوق  واسترداد أرضنا 

شعبنا المسلوبة". 

انقالب على ال�شرعية
الديمقراطية  الجبه���ة  من جهتها، وصف���ت 
لتحرير فلسطين مشروع القرار بمثابة "انقالب" 
على قرارات الش���رعية الدولي���ة، التي أعطت 
الحق للشعوب التي ترزح تحت االحتالل، الحق 

بالمقاومة وباألشكال المختلفة.

وف����ي حدي����ث ل�"االس����تقالل"، ع����ّد عضو 
المكت����ب السياس����ي للجبه����ة ط����الل أبو 
ظريفة المش����روع س����ابقة خطيرة في إطار 
المؤسس����ات الدولية، الفًتا إلى أنه ما كان 
لُيط����رح دون الدع����م األمريك����ي لالحتالل، 
والموقف العرب����ي "الهزيل" تجاه القضية 
الفلس����طينية، ف����ي ظل الس����عي الحثيث 

لبعض األنظمة نحو التطبيع.  
وقال: "نج����ّدد إدانتنا ورفضا له����ذا القرار، 
ونعتب����ره وصمة ع����ار على جبي����ن اإلدارة 
األمريكي����ة، المنح����ازة لدول����ة االحت����الل، 
وتش����جيعها على سياسة اإلرهاب والقتل 
واالس����تيطان". ودعا المس����توى الرس����مي 
الفلس����طيني الممثل بالس����لطة العمل مع 
المجموعة العربية واإلس����المية، ومجموعة 
دول أمريكا الالتيني����ة من أجل إحباط هذا 
المش����روع، وتحش����يد الجماهي����ر للتعبير 
عن رفضها لمثل هكذا مش����اريع وقرارات 

معادية لشعبنا وحقوقه. 

جهود لإ�شقاطه
أم����ا حرك����ة التحرير الوطني الفلس����طيني 
)فت����ح( فق����د ج����ّددت رفضها لمش����روع 
الق����رار المط����روح عل����ى الجمعي����ة العامة 
لألمم المتحدة، مؤكدًة أن قيادة الس����لطة 
الفلس����طينية تجري اتص����االت مع أطراف 
دولي����ة عدي����دة إلس����قاط مش����روع القرار 
األمريك����ي. واعتبر عضو اللجن����ة المركزية 
ل�"األناضول" "المشروع  للحركة عباس زكي 
خطوة لتوجيه ضربة عسكرية قاسية لغزة، 

وللمشروع الوطني الفلسطيني".
وأضاف زكي أن المقاومة ليس����ت "إرهاًبا" 
فهي تقاتل من أجل قضية عادلة، ومن حق 
أي ش����عب يقع تحت االحتالل ممارسة كل 
أشكال المقاومة بما فيها المسلحة، "ونحن 
الخن����دق لمواجهة  ف����ي نف����س  وحماس 

إسرائيل".

غزة/ االستقالل: 
دعا القيادي بحركة الجهاد اإلس����المي في فلس����طين محمد الحرازين، إلى أوس����ع مش����اركة في المسيرات 
الحاش����دة التي س����تنطلق  الي����وم الخميس، في قط����اع غزة؛ ضد الق����رار األميركي إلدانة ق����وى المقاومة 
الفلسطينية في الجمعية العامة لألمم المتحدة. وقال الحرازين في تصريح صحفي :"إن مشاركة الجماهير 
الحاش����دة في المس����يرات  التي س����تخرج  اليوم الخميس، بمحافظات قطاع غزة  رس����الُة رفٍض واستنكاٍر 
وتنديد بالدور والموقف األميركي المتواطئ مع الكيان الصهيوني في عدوانه ضد شعبنا ومقاومتنا". ومن 
المقرر أن تنطلق المس����يرات الجماهيرية من األماكن التالية: محافظة غزة: االنطالق من ميدان فلس����طين، 
واالنتهاء أمام برج شوا وحصري، محافظة الشمال: االنطالق من أمام مقر التموين واالنتهاء أمام مستشفى 
اليمن السعيد، محافظة الوسطى: االنطالق من مناطق البريج والنصيرات والمغازي والزوايدة واالنتهاء على 
مدخل النصيرات في شارع صالح الدين، محافظة خانيونس: االنطالق من دوار أبو حميد واالنتهاء أمام بنك 

فلسطين، محافظة رفح: االنطالق من مسجد العودة واالنتهاء على دوار النجمة.

مشروع قرار قدمته سُيطرح للتصويت اليوم 

فصائل: محاوالت أميركا إدانة المقاومة ورقة ضغط لن تحضعها
غزة/ قا�شم الأغا: 

توا�ش��ل الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة انحيازه��ا ال�ش��افر 
لالحت��الل »الإ�ش��رائيلي«، ودعم��ه ب�ش��تى اأن��واع الدعم، ل 
�شيما »ال�شيا�شي«، من خالل اإ�شدار القرارات املعادية ل�شعبنا 
الفل�ش��طيني، وحقوق��ه الوطنية والن�ش��الية.  اآخر حلقات 

الدع��م ال�شيا�ش��ي الأمريك��ي ل�«اإ�ش��رائيل«، متّث��ل مب�ش��روع 
ق��رار قدمته وا�ش��نطن لإدان��ة حركتي »حما���س« »واجلهاد 
الإ�ش��المي« ملقاومتهم��ا امل�ش��روعة لالحتالل ب�ش��تى الطرق 
والو�ش��ائل، والتي كفلتها املواثي��ق والأعراف الدولّية كافة، 
ت��ل.  وم��ن املقرر اأن ت�ش��وت اجلمعي��ة العامة  لأي �ش��عب محُ

ل��الأمم املتح��دة الي��وم اخلمي���س على م�ش��روع الق��رار الذي 
يطال��ب ب� »وقف اإطالق ال�ش��واريخ من غزة، ووقف الأعمال 
ال�ش��تفزازية ونبذ العن��ف«، بعد اأن كان مق��رًرا الثنني من 
ذات الأ�شبوع؛ بفعل �ش��غوط مار�شها فل�شطينيون، وفق بيان 

�شادر عن البعثة الأمريكية لدى الأمم املتحدة.

االحتالل يستولي على عقار
 بالقدس لصالح جمعية استيطانية

»الجهاد اإلسالمي« تدعو 
ألوسع مشاركة في مسيرات 
التنديد بالتواطؤ األميركي
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )2085/ 2018(

يعل���ن للعموم انه تقدم ل���إدارة العامة لألراض���ي والعقارات بغزة 
الس���يد: يونس مجدي فياض أبو معيلق من س���كان دير البلح هوية 

رقم 802197822 بصفته وكيال عن: مجدي محمد صالح أبو طه 
بموجب وكالة رقم: 4306 / 2018 الصادرة عن دير البلح

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 21 قسيمة 5 المدينة رفح

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

المعاملة. التاريخ:  4/ 12/ 2018م

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

إعالن صادر عن جمعية 
عثمان بن عفان

يعلن مجلس ادارة جمعية عثم���ان بن عفان عن عقد اجتماع العادي 
للجمعية العمومية للعام )2018( وذلك يوم االثنين الموافق 12-17-

2018م الساعة 12:30 في مقر الجمعية الكائن في النصيرات – شارع 
يافا وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية بعد اسكماال االتي :-

1- اغالق باب االنتس���اب وتسديد االش���تراكات للجمعية العمومية 
للعام 2018 بتاريخ 2018-12-9 

2- فتح باب الترش���يح لعضوية مجل���س ادارة وذلك لمدة يومين من 
تاريخ 10-12-2018م الى تاريخ 2018-12-11

3- فتح باب االنس���حاب والطع���ون واالعتراض لعضوية مجل���س ادارة والجمعية 
العمومية وذلك لمدة يومين من تاريخ 12-12-2018 حتي تاريخ : 13-12-2018م

)) ومع فائق الحرتام والتقدير ((
  جمل�س اإدارة اجلمعية

   تنويه
تعل���ن جمعية المس���تقبل التعاوني���ة الزراعية لإنتاج والتس���ويق 
الحيواني انه تم إلغاء إعالن عطاء رقم 2/2018 والخاص بأعمال توريد 

وتركيب طاقة شمسية لمزارع الدواجن.

وكانت  الس���لطة الفلس���طينية برام الله  قررت تعديل 
مهام نادي األسير بعد وقف رواتب 27 محاميًا يعملون 
في قضايا األس���رى واعتب���اره أحد أذرع هيئة ش���ؤون 

األسرى.
وف���ي قرار موقع م���ن رئيس ال���وزراء رام���ي الحمد الله 
األس���بوع الماضي ، تم تحويل مهام نادي األس���ير من 
متابعة شؤونهم داخل السجون إلى االعتناء بظروفهم 

بعد تحررهم وإعادة دمجهم في المجتمع . 
وردا عل���ى الق���رار أعل���ن مجل���س إدارة نادي االس���ير 
الفلس���طيني عن إنهاء عمله كمؤسس���ة رسمية تعنى 

بشؤون األسرى الفلسطينيين.
وأك���د نادي األس���ير في بي���ان صحفي أن المؤسس���ة 
الرسمية ممثلة اآلن بهيئة ش���ؤون األسرى والمحررين 
، وه���ي الجهة الوحي���دة المخولة عرف���ا وقانونا برعاية 
كافة الحقوق التي نص عليها القانون الخاص باألسرى 

والمحررين.
وش���دد نادي األس���ير الفلس���طيني على أنه المؤسسة 
الوحيدة التي انبثقت من رح���م تجربة الحركة الوطنية 
الفتحاوي���ة األس���يرة ، والت���ي صيغ نظامه���ا الداخلي 
داخل المعتقالت ثم س���جلت كأول مؤسسة أهلية لدى 
جه���ات االختصاص ، وقد باش���رت عملها في األراضي 
الفلس���طينية من���ذ اإلعالن عن انطالقه���ا عام 1993 م 
للدفاع عن األس���رى وحقوقهم والتواصل معهم وفضح 
االنته���اكات اإلس���رائيلية التي يتعرض���ون لها داخل 

سجون االحتالل اإلسرائيلي . 
وبين النادي أنه مس���تمر في أداء رس���الته كمؤسس���ة 
وطنية ش���عبية فتحاوي���ة )تابعة لحركة فتح( تس���خر 
كل طاقاته���ا في خدمة األس���رى واألس���يرات األبطال 
وقضيتهم ، وس���تواصل عملها وفق���ًا لمنظومة القيم 

الكفاحية الفتحاوية األصيلة . 

اإهانة للأ�سرى وذويهم
وال���دة عمداء أس���رى قطاع غ���زة ضياء األغ���ا أعربت عن 
رفضها الشديد للقرار الصادر عن السلطة الفلسطينية 
والقاض���ي بتحوي���ل مهام نادي األس���ير م���ن متابعة 
شؤون األس���رى داخل الس���جون إلى االعتناء بظروفهم 
بع���د تحررهم وإع���ادة دمجهم في المجتم���ع ، معتبرا 
أن المس���اس بمؤسسات األس���رى وذويهم إهانة لهم 

ولحقوقهم . 
وأوضحت األغا ل�"االس���تقالل" أن لألسرى داخل السجون 
وذويهم مؤسسات تعنى بحقوقهم ، غير قابله للنقاش 
أو التفاوض بش���أنها ، مبينة أن من حق األس���ير إيجاد 

حاضنة مؤسساتية تنتزع حقوقه من سجانه. 
وأشارت إلى أن الس���لطة عملت سابقا على تحويل وزارة 
األس���رى لهيئة ش���ؤون األس���رى ، وفي الوقت الراهن 
تعمل على المساس بمؤسسات أخرى تعنى بحقوقهم 
، داعية المس���ئولين للتراجع عن الق���رار وعدم التالعب 

بحقوق األسرى ومؤسساتهم تعزيز دورها.
وأكد عيسى قراقع وزير األسرى السابق أن جمعية نادي 
االس���ير هي رافد وطن���ي نضالي يج���ب الحفاظ عليها 
وتعزيز دورها ، إذ لها تاريخ وباع طويل في اثارة قضية 
االسرى على المستوى الجماهيري والدولي ، مشددا على 
ضرورة االهتمام بالمؤسس���ات والجمعي���ات الحقوقية 

المدافعة عن حقوق االنس���ان وف���ق القوانين واألنظمة 
السائدة .

وأوض���ح قراقع خ���الل تصريحات صحفي���ة أن جمعية 
نادي االس���ير هي جمعية رسمية مس���جلة وأعضاؤها 
منتخبون ديمقراطيا حسب قانون الجمعيات ، داعيا إلى 
إبعاد هيئة األس���رى عن النزاعات الفردية والطموحات 
الش���خصية وتوفير كل الدعم والتع���اون معها وتعزيز 
وتمكي���ن دورها الوظيف���ي والوطني , ودع���م برامجها 

ورؤيتها خاصة في هذه المرحلة الصعبة.
و أش���ار قراقع إل���ى أن رئيس  الس���لطة محمود عباس 
والحكومة الفلس���طينية كرست كل االمكانيات والدعم 
لوزارة االس���رى ولهيئة االس���رى منذ انش���اء الس���لطة 
الوطني���ة باعتباره���ا تمثل قضي���ة الحرية والس���عي 

للخالص من االحتالل.

مواجهة ال�سغوطات
بدوره، أكد نش���أت الوحي���دي الناطق باس���م مفوضية 
األس���رى والش���هداء والجرحى بالهيئة القيادية العليا 
لحركة فتح في قطاع غزة ، أن قرار الس���لطة بشأن نادي 
األسير يأتي كخطوة لمواجهة الضغوطات الممارسة من 

اإلدارة األمريكية واالحتالل اإلسرائيلي على السلطة .
ورأى الوحيدي ل�"االس���تقالل" أن خطوة السلطة األخيرة 
تعد قرار سياس���ي باتجاه تصويب البوصلة بما يضمن 
بقاء مؤسس���ات ق���ادرة على تقديم الخدمات لألس���رى 

وذويهم بشكل دائم . 
وأوضح أن نادي األس����ير له بصمة كبي����رة بالدفاع عن 
حقوق األس����رى والمحررين بش����كل دائ����م كما هيئة 
ش����ؤون األس����رى والمحررين لها دور في انتزاع حقوق 
األسرى وذويهم، داعيا لدمج ومشاركة أسرى من قطاع 
غزة وكافة المناطق كأعضاء رئيس����يين بتشكيل إدارة 

مجلس نادي األسير  . 

رفض واسع للقرار 

تغييــر أدوار نــادي األسيـر.. مــا الهــدف؟
غزة/ �سماح املبحوح:

�س��ادت حال��ة م��ن الغ�س��ب والرف�س ال�س��ديدين 
الحت��لل  �س��جون  داخ��ل  الأ�س��رى  اأو�س��اط 
الإ�س��رائيلي وذويهم خا�س��ة ا�س��رى حركة فتح 
يف ال�س��جون وحمرريه��ا يف اخل��ارج، ج��راء قرار 

ال�س��لطة الفل�س��طينية القا�س��ي بتقلي���س مه��ام 
وعمل موؤ�س�س��ة نادي الأ�س��ر من متابعة �سوؤونهم 
داخ��ل ال�س��جون اإىل العتن��اء بظروفه��م بع��د 
حتررهم واإعادة دجمهم يف املجتمع. واعترب ذوو 
ال�س��رى اأن امل�س��ا�س مبوؤ�س�س��ات تعتني بالأ�سرى 

ي�س��كل اإهانة للأ�س��رى وذويهم، ويج�سد جتاهًل 
وا�س��حًا حلقوقه��م، م�س��ددين على اأن موؤ�س�س��ات 
ال�سرى ل بد اأن تكون خارج النقا�س والتفاو�س 
حول انهاء عملها،  لكونها ت�س��كل للأ�سر حا�سنة 

تنتزع حقوقه من �سجانه. 

الخليل/ االستقالل:
أفادت إذاعة صوت األسرى أمس األربعاء أن محكمة "عوفر" العسكرية اإلسرائيلية 
أجلت عقد جلس���ة االس���تئناف للقيادي في حركة الجهاد اإلسالمي األسير أيمن 
علي اطبيش )37 عاًما( من بلدة خرسا قضاء دورا بالخليل؛ القابع في سجن "رامون"، 

حتى 12 من الشهر الجاري.
وكانت محكمة "عوفر" عقدت أول أمس الثالثاء، جلسة استئناف للقيادي اطبيش 
الذي امتنع عن حضورها، بس���بب المعاناة داخل "البوس���طة" التي يقبع األس���ير 

بداخلها ساعات طويلة من سجن "رامون" إلى محكمة "عوفر"، و4 أيام في عودته.
وأوضحت اإلذاعة أن األس���ير اطبيش أقدم أس���ير إداري في سجون االحتالل، وهو 
معتقل منذ الثاني من أغس���طس عام 2016، وأمضى في اعتقاله قرابة 28 شهًرا، 

وحولته سلطات االحتالل لالعتقال اإلداري بدون أن توجه ضده أي اتهام.
ولفتت إلى أن إدارة الس���جون عزلت األس���ير اطبيش في نوفمبر عام 2017 بشكل 
مفاجئ من س���جن "عوفر" إلى "هوليكدار" بقرار من "الش���اباك"، ومددت عزله في 
يونيو الماضي ومنعته من زيارة أه�له لم�دة ثالثة شهور جديدة، وما زالت تواصل 

منع زوجته من زيارته.
يش���ار إلى أن القيادي أيم���ن اطبيش أحد أبرز أبطال مع���ارك األمعاء الخاوية ضد 
سياسة االعتقال اإلداري، وخاض إضرابًا عن الطعام استمر فيه لمدة 105 أيام على 

التوالي؛ وهو أسير سابق أمضى قرابة 13 عامًا في سجون االحتالل.

محكمة االحتالل تؤجل جلسة 
استئناف األسير أيمن اطبيش

الخميس 28 ربيع األول 1440 هــ 6 ديسمبر 2018 م

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )2087/ 2018(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
هشام يونس حسن أبو زايد من سكان دير البلح هوية رقم 913918256 
بصفته وكيال عن: عمرو وموسى / أبناء صبري عثمان االغا وايمان وزاهية / 

أبناء صبري عثمان االغا وكيلهم موسى صبري عثمان االغا
بموجب وكالة رقم: 2371 / 2013 الصادرة عن خان يونس 
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 41 قسيمة 21 المدينة خان يونس
 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: 5/ 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 2018/971
في القضية  رقم 2018/528

المستدعي / عثمان ابراهيم احمد الغول              رفح وكيله المحامي / اعتدال الشامي             
المستدعى ضده / صالح سعيد حويطي النجار        خان يونس – المجايدة    

نوع الدعوى / حقوق 
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
في القضية الحقوقية 2018/528

إلى  المستدعى ضده المذكور بعاليه  بما ان المستدعي قد اقام عليك 
دعوى ) حقوق ( اس���تنادا الى ما يدعيه ف���ي الئحة دعواه المرفق لكم 
نس���خة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكم���ة لذلك يقتضى عليك 
الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك 
ه���ذه المذكرة كما يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري 
خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد 
تحدد لها جلس���ة االح���د 2018/12/23 للنظر الدع���وى ويكون معلوما 
لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي ان يس���ير في دعواه 

حسب االصول  تحريرا في : 2018/12/5.

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

غزة / االستقالل:
الطبي���ة  اإلغاث���ة  جمعي���ة  ذك���رت 
الفلس���طينية في قطاع غ���زة أن 6184 
جريًح���ا من جرح���ى مس���يرات العودة 
التأهيلية  م���ن خدماته���ا  اس���تفادوا 
الشاملة، والتي بدأت بتقديمها لجرحى 
المس���يرات منذ انطالقته���ا في نهاية 
م���ارس الماضي وحتى نهاي���ة نوفمبر 
الماضي. وأكدت االغاثة في بيان وصل 
االستقالل نسخة منه أمس األربعاء، أن 
طواقمها مستمرة في تقديم الخدمات 
اإلس���عافية في الميدان ونقل الجرحى، 
التأهيلية  الخدم���ات  ال���ى  باإلضاف���ة 
الش���املة لجرحى مس���يرات العودة في 

منازلهم.
وأش���ارت إل���ى أن 65 من مس���عفيها 
خدمات  قدموا  المتطوعين  الميدانيين 
االس���عاف األولى ل���� 5018 جريًحا كان 
منه���م 946 مصاًب���ا بالرص���اص الحي، 
و3571 مصاًبا بش���كل مباش���ر بقنابل 
الغ���از، إضافة إل���ى 193 مصاًبا باألعيرة 
والمطاطي���ة، فضاًل عن نقل  المعدنية 
وإخالء 308 آخرين إل���ى النقاط الطبية 

والمستشفيات.
وأوضح���ت أنه���ا خالل الثمان ش���هور 
الماضية استطاعت تسيير 5 فرق طبية 
متنقلة للعمل في محافظات قطاع غزة 

المختلفة، حيث اس���تطاعت ومن خالل 
الزي���ارات المنزلي���ة تقدي���م الخدمات 

العالجية والتأهيلية ل� 867 جريًحا.
وأف���ادت االغاثة بأنها وزعت 331 جهاز 
مس���اعد على 299 جريًحا، الفتة إلى أنه 
ومن خ���الل متابعة طواقمه���ا الطبية، 
فإن هناك العديد م���ن الجرحى ما زالوا 
اآلخر  والبعض  لمتابعة دوري���ة  بحاجة 
بحاجة إل���ى تدخالت جراحية، خاصة أن 
عدد كبير م���ن الجرحى أصيب بعيارات 
م���ن الرصاص الح���ي المتفج���ر، والذي 

يستخدمه جيش االحتالل.
ب���دوره، أك���د مدير اإلغاث���ة الطبية في 

قطاع غ���زة عائد ياغي أن طواقم اإلغاثة 
ومتطوعيه���ا مس���تمرون ف���ي عملهم 
الرغم من االستهداف  اإلنس���اني على 
المباش���ر والمتعم���د من قب���ل جيش 
االحت���الل للطواق���م الطبي���ة العامل���ة 
في المي���دان، والتي أدت الستش���هاد 
المس���عفة المتطوعة ف���ي االغاثة رزان 
النجار. وأش���ار إلى إصابة 33 مس���عًفا 
ومسعفة من متطوعي اإلغاثة بإصابات 
مختلف���ة ما زال البع���ض منهم يتلقى 
العالج في المستش���فيات منذ أكثر من 
ستة ش���هور. وذكر أن االغاثة مستمرة 
بعمله���ا على الصعيد الدولي، من خالل 

الزي���ارات المتكررة لوف���ود منها لدول 
مختلفة للمشاركة في مؤتمرات دولية، 
وعقد االجتماعات المختلفة مع مسئولي 
وأعضاء  األوروبي���ة  ال���دول  العديد من 
البرلمان فيها، لفض���ح جرائم االحتالل 
االعت���داءات  وش���رح  المدنيين  بح���ق 
اإلسرائيلية المستمرة على المظاهرات 
الس���لمية في قطاع غ���زة واالنتهاكات 

بحق الطواقم الطبية.
الدول���ي  المجتم���ع  ياغ���ي  وناش���د 
ومؤسس���اته االنس���انية بالضغط على 
اعتداءاتها  لوق���ف  االحت���الل  حكومة 

المستمرة على قطاع غزة.

دمشق/ االستقالل:
قال���ت مجموعة العم���ل من أجل فلس���طينيي 
سورية إن الشرطة التايلندية اعتقلت 20 الجئًا 
فلسطينيًا، وذلك بعد حملة الدهم التي نفذتها 
الشرطة ألماكن سكنهم بحجة انتهاء اقاماتهم 

وتواجدهم غير الشرعي في تايلند.
ونقل���ت عن الميجور جنرال س���ور اتش���يه في 
تصريح إلحدى الصحف التايلندية إنه س���يتم 
مناقش���ة وضع أكثر م���ن 2000 الجئ وصلو إلى 

تايلند م���ع مفوضي���ة األمم المتحدة لش���ؤون 
الالجئين اليوم 6 ديسمبر وذلك لتسوية أوضاع 

الالجئين وتهجيرهم إلى بلد أخر.
إل���ى ذلك تناقل ع���دد من الناش���طين تصريح 
لرئيس ش���رطة الهجرة في تايالند نش���ر على 
موقع التواصل االجتماعي )الفيس���بوك( يتوعد 
فيه باعتقال كافة الالجئين الفلس���طينيين في 
تايلند متهمًا اياهم بعصابة المافيا بحس���ب ما 

نسب إليه.

م���ن جانبه���ا، اتهم���ت فاطمة جابر الناش���طة 
الفلس���طينية ف���ي مج���ال حق���وق الالجئين، 
 UN المكتب التابع للمفوضية السامية لالجئين
في تايلند بالمس���ؤولية عن حمل���ة االعتقاالت 
التي تعرض لها الالجئون، مش���يرة إلى أن إدارة 
المكتب هي التي طلبت من الشرطة التايلندية 
اعتقال الناش���طين الذين نف���ذوا اعتصامًا قبل 
عدة أي���ام أمام مكتبه���ا وزودته���م بصورهم 
وعناوي���ن إقامتهم بحجة أنه���م ينوون القيام 

بأعمال تخريبية.
 UN وناشدت الجابر المفوضية السامية لالجئين
العمل على حل قضية الالجئين الفلسطينيين 
والعرب والمس���جلين عل���ى قيودها، والنظر في 

وضع معامالتهم في مكتبها بتايلند.
ه���ذا ونظم الالجئ���ون الفلس���طينيون والعرب 
اعتصام���ًا ي���وم 1 ديس���مبر الجاري أم���ام مقر 
المفوضي���ة الس���امية لش���ؤون الالجئي���ن في 
بانك���وك، احتجاجًا على  التايلندية  العاصم���ة 

تجاه���ل األمم المتح���دة حقوقه���م كالجئين 
والتغاضي عن أوضاعهم المأساوية.

ويش���تكي نح���و 600 الج���ئ معظمه���م م���ن 
أس���رة   50 حوال���ي  بينه���م  الفلس���طينيين 
فلس���طينية س���ورية، م���ن ظروف معيش���ية 
صعب���ة ودون حماي���ة قانوني���ة مم���ا عرضهم 
للس���جن والمالحقة، إضافة إلى عدم دعم األمم 
المتحدة لهم ماليًا وعدم توفير الرعاية الصحية 

والتعليمية.

الشرطــة التايلنديــة تعتقــل 20 الجئـًا فلسطينيـًا

عمان/ االستقالل:
ق���ال رئيس ال���وزراء األردني األس���بق طاه���ر المص���ري، إن المخططات 
اإلس���رائيلية تش���كل خطرًا على فلسطين واألردن ألن "إس���رائيل" تريد 
فلس���طين من غير سكان واإلسرائيليون يس���تخدمون عدة أدوات إلتمام 
مخططاتهم، منها خلق ظروف اقتصادية ومجتمعية صعبة في المنطقة 
خاصة في فلسطين واألردن، وعرض حلول ال تراعي حقوق الفلسطينيين 

واألردنيين.
وأوض���ح المصري خالل حوار معه "حول تداعيات صفقة القرن على األردن 
وفلس���طين" أن صفقة القرن دار حولها كالم ونقاش���ات كثيرة، وواقعية، 
ف���ي عام 1897 حيث عقد الصهاينة مؤتم���ًرا وضعوا فيه أهدافهم التي 

سيحققونها وهي ما تسمى اليوم بصفقة القرن".
وش���دد على أن هذه األهداف إنش���اء دولة يهودي���ة عاصمتها القدس، 
وبن���اء الهيكل ليكون رمزا للدولة اليهودي���ة، وها هم يصولون ويجولون 
في األقصى وأس���فله، والهيكل جاهز حتى ما يس���مونه بالبقرة الصفراء 

موجودة أيًضا".
وأضاف أن "اقرار اسرائيل قانون يهودية الدولة، يعني أن أرض فلسطين 
التاريخية دولة لليهود، وسكانها يهود فقط، وغيرهم غريب، ويستطيع 
وزي���ر داخلي���ة إس���رائيل ترحيلهم ف���ي أي وقت، وكل الفلس���طينيين 
الموجودي���ن على أرض فلس���طين التاريخية وعدده���م حوالي 6 ماليين 
نس���مة لم يعد له���م أي صفة غي���ر أنهم عمال���ة وافدة بحس���ب نظرة 

اإلسرائيليين".
وذكر أن برنامج ترحيل الفلسطينيين من أرض فلسطين التاريخية موضوع 
من 100 عام، ويفك���رون ويخططون له ، مؤكدا أن الصمود الفلس���طيني 

والتشبث باألرض والقضية سيفشل المخططات اإلسرائيلية.

الخليل/ االستقالل:
ادان���ت وزارة التربية والتعليم العالي، إقدام قوات االحتالل اإلس���رائيلي، 
يوم أمس، على تدمير ومصادرة مدرس���ة )التحدي 13( في خربة السيميا 
بمديرية تربية جنوب الخليل، والتي كان من المقرر افتتاحها خالل األيام 

المقبلة.
وأك���دت التربية، أن تدمير هذه المدرس���ة، يمثل المعنى الحقيقي لإلرهاب 
الممنهج الذي تمارس���ه س���لطات االحت���الل بحق المؤسس���ات التعليمية، 
ويش���كل جريمة بشعة تضاف لسلس���لة االعتداءات المتصاعدة ضد قطاع 

التعليم.
وقال���ت ال���وزارة في بيانها: "إن هذا االعتداء ضد مدرس���ة لم ت���ر النور بعد، 
واستهدافها بهذه الطريقة الوحشية لن يثني عزيمة أبناء األسرة التربوية، 

وإصرارهم على مواصلة تعليم الطلبة، وتوفير التعليم اآلمن لهم".
وجددت التربية دعوتها لكافة المؤسس���ات والمنظمات الدولية والحقوقية 
واإلعالمية؛ لتحمل مسؤولياتها إزاء اعتداءات االحتالل بحق التعليم، والعمل 

على فضحها، وإثارتها في كافة المحافل والميادين.

التربية: تدمير االحتالل 
لمدرسة )التحدي 13( 

إرهاب ممنهج

وزير أردني أسبق: قانون 
القومية هدفه ترحيل 6 

ماليين فلسطيني

اإلغاثة الطبية: مستمرون بتقديم
 خدمات التأهيل لجرحى مسيرات العودة
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )2087/ 2018(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
هشام يونس حسن أبو زايد من سكان دير البلح هوية رقم 913918256 
بصفته وكيال عن: عمرو وموسى / أبناء صبري عثمان االغا وايمان وزاهية / 

أبناء صبري عثمان االغا وكيلهم موسى صبري عثمان االغا
بموجب وكالة رقم: 2371 / 2013 الصادرة عن خان يونس 
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 41 قسيمة 21 المدينة خان يونس
 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: 5/ 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 2018/971
في القضية  رقم 2018/528

المستدعي / عثمان ابراهيم احمد الغول              رفح وكيله المحامي / اعتدال الشامي             
المستدعى ضده / صالح سعيد حويطي النجار        خان يونس – المجايدة    

نوع الدعوى / حقوق 
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
في القضية الحقوقية 2018/528

إلى  المستدعى ضده المذكور بعاليه  بما ان المستدعي قد اقام عليك 
دعوى ) حقوق ( اس���تنادا الى ما يدعيه ف���ي الئحة دعواه المرفق لكم 
نس���خة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكم���ة لذلك يقتضى عليك 
الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك 
ه���ذه المذكرة كما يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري 
خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد 
تحدد لها جلس���ة االح���د 2018/12/23 للنظر الدع���وى ويكون معلوما 
لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي ان يس���ير في دعواه 

حسب االصول  تحريرا في : 2018/12/5.

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

غزة / االستقالل:
الطبي���ة  اإلغاث���ة  جمعي���ة  ذك���رت 
الفلس���طينية في قطاع غ���زة أن 6184 
جريًح���ا من جرح���ى مس���يرات العودة 
التأهيلية  م���ن خدماته���ا  اس���تفادوا 
الشاملة، والتي بدأت بتقديمها لجرحى 
المس���يرات منذ انطالقته���ا في نهاية 
م���ارس الماضي وحتى نهاي���ة نوفمبر 
الماضي. وأكدت االغاثة في بيان وصل 
االستقالل نسخة منه أمس األربعاء، أن 
طواقمها مستمرة في تقديم الخدمات 
اإلس���عافية في الميدان ونقل الجرحى، 
التأهيلية  الخدم���ات  ال���ى  باإلضاف���ة 
الش���املة لجرحى مس���يرات العودة في 

منازلهم.
وأش���ارت إل���ى أن 65 من مس���عفيها 
خدمات  قدموا  المتطوعين  الميدانيين 
االس���عاف األولى ل���� 5018 جريًحا كان 
منه���م 946 مصاًب���ا بالرص���اص الحي، 
و3571 مصاًبا بش���كل مباش���ر بقنابل 
الغ���از، إضافة إل���ى 193 مصاًبا باألعيرة 
والمطاطي���ة، فضاًل عن نقل  المعدنية 
وإخالء 308 آخرين إل���ى النقاط الطبية 

والمستشفيات.
وأوضح���ت أنه���ا خالل الثمان ش���هور 
الماضية استطاعت تسيير 5 فرق طبية 
متنقلة للعمل في محافظات قطاع غزة 

المختلفة، حيث اس���تطاعت ومن خالل 
الزي���ارات المنزلي���ة تقدي���م الخدمات 

العالجية والتأهيلية ل� 867 جريًحا.
وأف���ادت االغاثة بأنها وزعت 331 جهاز 
مس���اعد على 299 جريًحا، الفتة إلى أنه 
ومن خ���الل متابعة طواقمه���ا الطبية، 
فإن هناك العديد م���ن الجرحى ما زالوا 
اآلخر  والبعض  لمتابعة دوري���ة  بحاجة 
بحاجة إل���ى تدخالت جراحية، خاصة أن 
عدد كبير م���ن الجرحى أصيب بعيارات 
م���ن الرصاص الح���ي المتفج���ر، والذي 

يستخدمه جيش االحتالل.
ب���دوره، أك���د مدير اإلغاث���ة الطبية في 

قطاع غ���زة عائد ياغي أن طواقم اإلغاثة 
ومتطوعيه���ا مس���تمرون ف���ي عملهم 
الرغم من االستهداف  اإلنس���اني على 
المباش���ر والمتعم���د من قب���ل جيش 
االحت���الل للطواق���م الطبي���ة العامل���ة 
في المي���دان، والتي أدت الستش���هاد 
المس���عفة المتطوعة ف���ي االغاثة رزان 
النجار. وأش���ار إلى إصابة 33 مس���عًفا 
ومسعفة من متطوعي اإلغاثة بإصابات 
مختلف���ة ما زال البع���ض منهم يتلقى 
العالج في المستش���فيات منذ أكثر من 
ستة ش���هور. وذكر أن االغاثة مستمرة 
بعمله���ا على الصعيد الدولي، من خالل 

الزي���ارات المتكررة لوف���ود منها لدول 
مختلفة للمشاركة في مؤتمرات دولية، 
وعقد االجتماعات المختلفة مع مسئولي 
وأعضاء  األوروبي���ة  ال���دول  العديد من 
البرلمان فيها، لفض���ح جرائم االحتالل 
االعت���داءات  وش���رح  المدنيين  بح���ق 
اإلسرائيلية المستمرة على المظاهرات 
الس���لمية في قطاع غ���زة واالنتهاكات 

بحق الطواقم الطبية.
الدول���ي  المجتم���ع  ياغ���ي  وناش���د 
ومؤسس���اته االنس���انية بالضغط على 
اعتداءاتها  لوق���ف  االحت���الل  حكومة 

المستمرة على قطاع غزة.

دمشق/ االستقالل:
قال���ت مجموعة العم���ل من أجل فلس���طينيي 
سورية إن الشرطة التايلندية اعتقلت 20 الجئًا 
فلسطينيًا، وذلك بعد حملة الدهم التي نفذتها 
الشرطة ألماكن سكنهم بحجة انتهاء اقاماتهم 

وتواجدهم غير الشرعي في تايلند.
ونقل���ت عن الميجور جنرال س���ور اتش���يه في 
تصريح إلحدى الصحف التايلندية إنه س���يتم 
مناقش���ة وضع أكثر م���ن 2000 الجئ وصلو إلى 

تايلند م���ع مفوضي���ة األمم المتحدة لش���ؤون 
الالجئين اليوم 6 ديسمبر وذلك لتسوية أوضاع 

الالجئين وتهجيرهم إلى بلد أخر.
إل���ى ذلك تناقل ع���دد من الناش���طين تصريح 
لرئيس ش���رطة الهجرة في تايالند نش���ر على 
موقع التواصل االجتماعي )الفيس���بوك( يتوعد 
فيه باعتقال كافة الالجئين الفلس���طينيين في 
تايلند متهمًا اياهم بعصابة المافيا بحس���ب ما 

نسب إليه.

م���ن جانبه���ا، اتهم���ت فاطمة جابر الناش���طة 
الفلس���طينية ف���ي مج���ال حق���وق الالجئين، 
 UN المكتب التابع للمفوضية السامية لالجئين
في تايلند بالمس���ؤولية عن حمل���ة االعتقاالت 
التي تعرض لها الالجئون، مش���يرة إلى أن إدارة 
المكتب هي التي طلبت من الشرطة التايلندية 
اعتقال الناش���طين الذين نف���ذوا اعتصامًا قبل 
عدة أي���ام أمام مكتبه���ا وزودته���م بصورهم 
وعناوي���ن إقامتهم بحجة أنه���م ينوون القيام 

بأعمال تخريبية.
 UN وناشدت الجابر المفوضية السامية لالجئين
العمل على حل قضية الالجئين الفلسطينيين 
والعرب والمس���جلين عل���ى قيودها، والنظر في 

وضع معامالتهم في مكتبها بتايلند.
ه���ذا ونظم الالجئ���ون الفلس���طينيون والعرب 
اعتصام���ًا ي���وم 1 ديس���مبر الجاري أم���ام مقر 
المفوضي���ة الس���امية لش���ؤون الالجئي���ن في 
بانك���وك، احتجاجًا على  التايلندية  العاصم���ة 

تجاه���ل األمم المتح���دة حقوقه���م كالجئين 
والتغاضي عن أوضاعهم المأساوية.

ويش���تكي نح���و 600 الج���ئ معظمه���م م���ن 
أس���رة   50 حوال���ي  بينه���م  الفلس���طينيين 
فلس���طينية س���ورية، م���ن ظروف معيش���ية 
صعب���ة ودون حماي���ة قانوني���ة مم���ا عرضهم 
للس���جن والمالحقة، إضافة إلى عدم دعم األمم 
المتحدة لهم ماليًا وعدم توفير الرعاية الصحية 

والتعليمية.

الشرطــة التايلنديــة تعتقــل 20 الجئـًا فلسطينيـًا

عمان/ االستقالل:
ق���ال رئيس ال���وزراء األردني األس���بق طاه���ر المص���ري، إن المخططات 
اإلس���رائيلية تش���كل خطرًا على فلسطين واألردن ألن "إس���رائيل" تريد 
فلس���طين من غير سكان واإلسرائيليون يس���تخدمون عدة أدوات إلتمام 
مخططاتهم، منها خلق ظروف اقتصادية ومجتمعية صعبة في المنطقة 
خاصة في فلسطين واألردن، وعرض حلول ال تراعي حقوق الفلسطينيين 

واألردنيين.
وأوض���ح المصري خالل حوار معه "حول تداعيات صفقة القرن على األردن 
وفلس���طين" أن صفقة القرن دار حولها كالم ونقاش���ات كثيرة، وواقعية، 
ف���ي عام 1897 حيث عقد الصهاينة مؤتم���ًرا وضعوا فيه أهدافهم التي 

سيحققونها وهي ما تسمى اليوم بصفقة القرن".
وش���دد على أن هذه األهداف إنش���اء دولة يهودي���ة عاصمتها القدس، 
وبن���اء الهيكل ليكون رمزا للدولة اليهودي���ة، وها هم يصولون ويجولون 
في األقصى وأس���فله، والهيكل جاهز حتى ما يس���مونه بالبقرة الصفراء 

موجودة أيًضا".
وأضاف أن "اقرار اسرائيل قانون يهودية الدولة، يعني أن أرض فلسطين 
التاريخية دولة لليهود، وسكانها يهود فقط، وغيرهم غريب، ويستطيع 
وزي���ر داخلي���ة إس���رائيل ترحيلهم ف���ي أي وقت، وكل الفلس���طينيين 
الموجودي���ن على أرض فلس���طين التاريخية وعدده���م حوالي 6 ماليين 
نس���مة لم يعد له���م أي صفة غي���ر أنهم عمال���ة وافدة بحس���ب نظرة 

اإلسرائيليين".
وذكر أن برنامج ترحيل الفلسطينيين من أرض فلسطين التاريخية موضوع 
من 100 عام، ويفك���رون ويخططون له ، مؤكدا أن الصمود الفلس���طيني 

والتشبث باألرض والقضية سيفشل المخططات اإلسرائيلية.

الخليل/ االستقالل:
ادان���ت وزارة التربية والتعليم العالي، إقدام قوات االحتالل اإلس���رائيلي، 
يوم أمس، على تدمير ومصادرة مدرس���ة )التحدي 13( في خربة السيميا 
بمديرية تربية جنوب الخليل، والتي كان من المقرر افتتاحها خالل األيام 

المقبلة.
وأك���دت التربية، أن تدمير هذه المدرس���ة، يمثل المعنى الحقيقي لإلرهاب 
الممنهج الذي تمارس���ه س���لطات االحت���الل بحق المؤسس���ات التعليمية، 
ويش���كل جريمة بشعة تضاف لسلس���لة االعتداءات المتصاعدة ضد قطاع 

التعليم.
وقال���ت ال���وزارة في بيانها: "إن هذا االعتداء ضد مدرس���ة لم ت���ر النور بعد، 
واستهدافها بهذه الطريقة الوحشية لن يثني عزيمة أبناء األسرة التربوية، 

وإصرارهم على مواصلة تعليم الطلبة، وتوفير التعليم اآلمن لهم".
وجددت التربية دعوتها لكافة المؤسس���ات والمنظمات الدولية والحقوقية 
واإلعالمية؛ لتحمل مسؤولياتها إزاء اعتداءات االحتالل بحق التعليم، والعمل 

على فضحها، وإثارتها في كافة المحافل والميادين.

التربية: تدمير االحتالل 
لمدرسة )التحدي 13( 

إرهاب ممنهج

وزير أردني أسبق: قانون 
القومية هدفه ترحيل 6 

ماليين فلسطيني

اإلغاثة الطبية: مستمرون بتقديم
 خدمات التأهيل لجرحى مسيرات العودة
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دولة فل�سطني
�سلطة االرا�سي   

االدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية  

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

بشان معاملة التسجيل المجدد 
يعلن للعموم ان السيدة/ وفاء جمعة محمد أبو جزر قد تقدمت لتسجيل المال 
غير المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومساحته بالجدول ادناه تسجيال مجددا 
وعلى كل م���ن يدعي بحق التص���رف او المنفعة او الملكي���ة او التعدي على 
حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة التسوية بسلطة االراضي خالل 

مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
1- اسم وعنوان طالب التسجيل :وفاء جمعة محمد أبو جزر    من سكان رفح

2-  اسم المدينة او القرية : الشوكة
3- اس���م موقع االرض: أراضي نجمات الصوفي     والواقعة : الش���وكة بالقرب 

من معبر رفح البري
رقم القس���يمة : 226  4-  رقم القطعة : 1 "مالية" )حسب ادعاء المواطن(  

"مالية " )حسب ادعاء المواطن(
نوع األرض : ميري الحصة : كامال  المساحة : 90م2 

5- الحدود بموجب المخطط
شمااًل : ممر ترابي ثم أرض موسى نصر الله عبد الهادي قشطة

جنوبًا :ممر ترابي ثم أرض طلب سليمان عودة القاضي
شرقًا : أرض السيد معاذ زياد أبو جزر       غربًا : شارع صالح الدين

6- كيفية األيلولة لطالب التسجيل : آلت إليها بموجب عقد تنازل من محمود 
س���ليم عبد الله أب���و جزر بتاريخ 2013/1/6 والتي آلت إليه بطريق الش���راء من 
محمود خليل الهس���ي والتي آلت إليه بطريق الشراء من سالم محمد جميعان 

الصوفي والمسجلة باسمه لدى اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية.
تحريرًا في :  5/ 12/ 2018م

دائرة الت�سوية
االإدارة العامة للم�ساحة

دولة فل�سطني 
املجل�س االأعلى للق�ساء 

حمكمة �سلح خان يون�س 
في الطلب رقم 2018/1204
 في القضية رقم  2018/625

المستدعي/ محمد برهم مرزوق ابو حماد        خان يونس 
المستدعى ضده/ تيس���ير عبد الرحمن حماد ابو حماد  خان يونس – 

بني سهيال- شارع ابو حماد
نوع الدعوى/ حقوق

  مذكرة حضور بالنشر المستبدل
  في القضية الحقوقية 2018/625

الى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المستدعي قد اقام عليك 
دعوى)حقوق( اس���تنادا الى ما يدعيه  في الئح���ة دعواه المرفق لكم 
نس���خة منها و من مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليك 
الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك 
هذه المذكرة كما يقتضى 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 2019/1/23 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك 
انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي ان يسير في دعواه حسب 

االصول . تحريرا في 2018/11/29.

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

دولة  فل�سطني 
  ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 

 حمكمة بداية خان يون�س 

في القضية الحقوقي رقم 2018/44
   في الطلب الحقوقي رقم: 2018/1012

المدعي/ وائل صبحي مصطفى الفيومي – سكان رام الله 
   وكيله المحامي / جبر ابو عكر 
المدعى عليه : نبيل صبحي مصطفى الفيومي _ مجهول محل االقامة 

نوع الدعوى / إبطال عقد هبه 
قيمة الدعوى/ 20.000 عشرون الف دينار اردني 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
   في القضية الحقوقي رقم 2018/44

ال���ى المدعى عليه المذكور بعاليه بم���ا ان المدعي قد تقدم بالقضية 
الحقوقي���ة )إبطال عقد هبه( لذلك يقتض���ى عليك الحضور الى هذه 
المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما 
يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر 
يوم���ا من تاري���خ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس���ة 
الموافق 2018/12/24 للنظر في القضية .و ليكن معلوما لديك انك اذا 
تخلفت عن ذلك يجوز للمدعين ان يسيروا في الدعوى حسب االصول. 

حرر في : 2018/12/3

  رئي�س قلم حمكمة بداية خان يون�س
   اكرم ه�سام ابو ال�سبح 

غزة/ دعاء حطاب:
نّظ���م عش���رات الش���بان وممثلون عن 
الفصائل وعش���ائر فلس���طينية أمس 
األربع���اء، وقفة تضامني���ة بمدينة غزة 
رفًضا لمشروع القرار األمريكي في األمم 

المتحدة إلدانة المقاومة الفلسطينية.
واحتش���د هؤالء ف���ي س���احة الجندي 
المجهول وسط المدينة رافعين الفتات 
المقاومة  لوس���م  واستنكار  استهجان 
باإلرهاب ولحق ش���عبنا ف���ي المقاومة 

النتزاع حقوقه وثوابته.
وأكد مفوض العام لش���ؤون العش���ائر 
عاكف المص���ري، أن ش���عبنا بمختلف 
قواه الحية خلف المقاومة الفلسطينية، 
مش���دًدا عل���ى أهمية تعزي���ز الوحدة؛ 
الهادف  األمريك���ي  الق���رار  "لمواجهة 

لشيطنة المقاومة وتجريمها".
ودعا المص���ري لتعزيز الوحدة الوطنية؛ 
"ألنها الرد األمثل عل���ى كل المؤامرات 
الت���ي تس���تهدف قضيتن���ا الوطنية، 
مطالًب���ا باإلس���راع في إنهاء االنقس���ام 

واستعادة وحدة شعبنا.
وح���دة  حكوم���ة  بتش���كيل  وطال���ب 
وطنية من الكل الفلس���طيني تؤسس 
رئاسية وتشريعية ومجلس  النتخابات 
وطني، وتعمل على اس���تعادة حقوقنا 
الوطنية، والتواف���ق على برنامج نضالي 

كفاحي من أجل مقاومة االحتالل.
كما حّث المصري جماهير ش���عبنا بكل 
مكوناته للنزول إلى الشوارع والميادين 

العامة؛ من أجل الضغط الشعبي إلنهاء 
االنقس���ام، واس���تعادة وحدة ش���عبنا، 

"ألنها سالحنا الرئيس نحو النصر".
وبدوره قال النائب بالمجلس التشريعي 
أش���رف جمعة إن ش���عبنا يقف اليوم 
رفًضا وتنديًدا للقرار األمريكي بوس���م 
المقاومة الفلسطينية باإلرهاب، مضيفًا 
أن "امبراطورية الش���ر اإلدارة االمريكية 
وجنينها المشوه االحتالل لن يثني ولن 
يستطيع أن يوقف المقاومة؛ فكل شبل 
ورج���ل وامرأة هو مق���اوم حتى الوصول 
وعاصمته���ا  الفلس���طينية  لدولتن���ا 

القدس".
وأوضح جمعة أن األخط���ار والتحديات 

الت���ي تحي���ط بقضيتن���ا كبي���رة، وال 
س���ّيما "صفقة القرن"، داعًيا الش���عب 
الفلس���طيني للتوّحد وتعزي���ز الوحدة 
لمواجه���ة التحديات، مش���ددًا على أن 
ش���عبنا لن يتنازل ع���ن مقاومته، ولن 
يقبل إاّل بما أقّرت���ه المواثيق واألعراف 
الدولية، وخاصة قرار 2621 لعام 1970 
بحق الدول المستعمرة؛ "بحق الشعوب 
الوس���ائل  بكافة  االحت���الل  بمقاوم���ة 

المشروعة النتزاع حقوقها".
وأش���ار إلى أن إنهاء االنقس���ام يتطّلب 
من ش���عبنا بكاّف���ة فصائل���ه وأطيافه 
م���ن خريجين وعم���ال وطلب���ه التحرك 
بمسيرات ش���عبّية؛ "وإاّل س���نبقى كما 

نحن مدفونين في هذه الرمال كالنعامة 
التي تحاول الهروب من مصيرها".

 ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة 
عل���ى مش���روع ق���رار قدمت���ه الواليات 
المتح���دة، إلدانة حركة حم���اس، اليوم 
الخميس، بعد تأجي���ل التصويت الذي 

كان مقرًرا االثنين الماضي.
ويطالب المش���روع بإدانة حركة حماس 
وإط���الق الصواريخ من غ���زة، ويطالبها 
بوق���ف أعماله���ا االس���تفزازية ونب���ذ 
العنف. وفي حال قبول مش���روع القرار 
س���يكون األول م���ن نوعه ال���ذي يدين 
حركة حماس في الجمعية العامة لألمم 

المتحدة.

رام الله - صفا
نقلت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين أمس األربعاء معاناة األس���يرات في سجون 
االحتالل االس���رائيلي، وذلك من خالل بيان صادر عن الحركة األس���يرة النسوية في 
معتقل "الدامون"، والذي تناول قضية العنف ضد المرأة وما يتعرض له النساء عمومًا 
من انتهاكات وخاصة األسيرات الفلسطينيات اللواتي يعانين اأَلمرين في معتقالت 
االحت���الل.  وأوضح البيان، "إنه بمناس���بة حملة مناهضة العنف ضد النس���اء واليوم 
العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وكوننا جزءًا من نس���اء العالم اللواتي يتعرضن 
للعنف واالستعباد واالستغالل االقتصادي, االجتماعي, السياسي والثقافي, فنحن 
األس���يرات الفلسطينيات في سجون االحتالل اللواتي نعتبر أنفسنا جزءًا من الحركة 

النسائية الوطنية والعالمية ُنحيي نضال النساء أينما كن".
ودع���ت األس���يرات إلى االس���تمرار بالنض���ال إللغاء كل أش���كال التميي���ز والعنف 
واالس���تغالل، ونقول بأن���ه ال يمكن أن نفصل م���ا بين نضالنا الوطن���ي واالجتماعي 
وندعوك���ن لمزيد من التالحم والنضال الحقيقي إللغاء كل أش���كال التمييز الطبقي 
والنضال لتحرير الشعوب المحتلة والتي ُيمارس بحقها نظام األبارتهايد العنصري.

وفي السياق، رصد تقرير للهيئة شكاوي األسيرات حول المضايقات التي يتعرضن 
لها في الفترة األخيرة، موضحات أنه ُعقب نقل أس���يرات معتقل "الهش���ارون" إلى" 
الدام���ون" تضاعفت معاناة األس���يرات بش���كل كبير، حيث تس���عى إدارة "الدامون" 
جاهدة إلى ابتكار السبل إلذالل األسيرات وقمعهن والمساس بكرامتهن، دون مراعاة 
ألنوثتهن واحتياجاتهن الخاصة. وبين تقرير الهيئة االجراءات عن التعسفية التي 
تتخذها إدارة "الدامون" بحقهن، والتي تمثلت: بتقليص س���اعات الفورة وتقسيمها 

إلى ثالث مراحل لمنع األسيرات من االلتقاء والتحدث مع بعضهن.
وأش���رن إلى قيام مدير السجن بتعمد زيارة القسم خالل وقت الفورة، وبالتالي حرمان 
األسيرات من س���اعات الفورة والحصول عليها كما يجب، وعدم السماح لهن بدخول 
الحمامات إال أثناء وقت الفورة، حيث أن الحمامات التي تستعملها األسيرات موجودة 
خارج الغرف في ساحة المعتقل، وبذلك تنتهك إدارة المعتقل خصوصية األسيرات، 
كما تتعم���د إدارة المعتقل احتجاز معظم حاجيات أس���يرات معتقل "الهش���ارون" 
اللوات���ي جرى نقلهن مؤخرًا وخاصة الكتب، ناهيك ع���ن أن معتقل "الدامون" قديم 

ومهترئ ويفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. 
يشار بأن عدد األسيرات الحالي في معتقل "الدامون" 53 أسيرة.

األسيرات في معتقل 
»الدامون« يشتكين تضاعف 

المضايقات والمعاناة

وقفة بغزة رفضًا لقرار اإلدارة االمريكية إدانة المقاومة الفلسطينية

جانب من الوقفة بغزة اأم�س       

رام الله/ االستقالل:
ثمنت الهيئة اإلس���المية المس���يحية لنصرة القدس 
والمقدسات، اللقاء اإليجابي بين قداسة بابا الفاتيكان 
فرانس���يس األول، والرئيس محمود عباس في حاضرة 
الفلس���طينية  الفاتيكان للقضية  الفاتيكان، وبدع���م 

واالهتمام بقضية القدس.
وأش���ادت الهيئة، في بيان وصل االستقالل نسخة منه 
األربعاء، بدور حاضرة الفاتيكان وموقف قداس���ة البابا 
بما يتعلق بالوضع التاريخي والقانوني للقدس، ورفض 

كافة اإلج���راءات أحادية الجانب الت���ي تمس بالوجود 
والحضور الفلسطيني المسيحي اإلسالمي بالقدس.

وأش���ادت الهيئة اإلسالمية المس���يحية، بتصريحات 
قداس���ة البابا التي عبر فيها عن أِمله في تجديد التزام 
المجتم���ع الدولي للوف���اء بالتطلعات المش���روعة لكال 
الش���عبين، واهتمامه الخاص لوض���ع القدس، ما يؤكد 
أهمية االعت���راف بهويتها والحف���اظ عليها والقيمة 
العالمية للمدينة المقدسة بالنسبة لألديان السماوية 
الثالثة. ومن جهة أخرى، أدانت الهيئة اقتحام عشرات 

المس���توطنين للمسجد األقصى المبارك في ثالث أيام 
عيد "الحانوكاة / األن���وار" اليهودي، محذرًة من دعوات 
جماع���ات الهيكل المزع���وم المس���توطنين لتكثيف 

االقتحامات للمسجد.
واعتبرت إش���عال المستوطنين "ش���معدان الحانوكاة" 
عند حائط الب���راق "الحائط الغربي لألقصى"، وعند باب 
األسباط و"حوش شهابي" عند الحائط الغربي للمسجد، 
يشكل انتهاكات جس���يمة لحرمة المدينة المقدسة، 

ومواصلة لعمليات التهويد الممنهجة ضد المسجد.

»اإلسالمية المسيحية« تشيد بدعم الفاتيكان لقضية فلسطين
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أعلن أنا المواطن / نبيل رياض موسى سالمة
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)400588968( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / نادر ناهض خليل ابو عمشة
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)800558645( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/  نبال محمود عبد العزيز الجبور
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)906729371( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / معين نعيم محمود شبانة
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)903751766( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/المنتصر بالله عزالدين نمر بشير
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)408400364( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / اياد سعدي رمضان االعرج
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)410172662( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / أسيل زياد احمد ابو مطلق
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)407802438( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

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

فيي الطلب رقم )1052 / 2018(
في الدعوى المدنية رقم )950 / 2018(

المس���تدعية / آمن���ة رش���اد مصطفى أب���و صافي – من غزة ش���ارع 
المخابرات وتحمل هوية رقم 900251208. وكالؤها المحامون/ محمد 
عادل بسيس���و وحلمي وليد الحايك وتامر فتحي األشر ومحمد ماجد 

لولو- من غزة دوار أنصار شارع القدس مقابل عمارة األوقاف
المستدعى ضدهم/-1رش���اد تيسير رش���اد أبو صافي باألصالة عن 
نفس���ه وباإلضافة إلى ورثة والده المرحوم / تيس���ير رشاد مصطفى 
أبو صافي من مش���روع بيت الهيا بجوار س���وق المشروع -2رنا رشاد 
مصطف���ى أبو صاف���ي من ت���ل الزعتر مقاب���ل مستش���فى العودة 
-3صابرين رش���اد مصطفى أبو صافي من جباليا شرق دوار زمو مقابل 

مصنع الصفدي للطحينية
في الطلب رقم 1052 / 2018

في الدعوى المدنية رقم 950 / 2018
إلى المستدعى ضدهم المذكورين أعاله بما أن المستدعية المذكورة 
أعاله قد أقام���ت عليكم الدعوى المدنية رق���م 950 / 2018 ونوعها 
)تقسيم أموال مشتركة غير منقولة( على التفصيل الوارد في الئحة 
الدعوى ، فليكن بعلمكم أنه قد تحدد لنظر الدعوى المذكورة جلسة 
يوم األربعاء المواف���ق 2019/1/9م لذلك يقتضى منكم الحضور وأن 
تودعوا ردكم الجوابي على الئحة الدعوى خالل خمسة عشر يومًا من 
تاريخ النش���ر، وليكن بعلمكم أنه بتخلفكم عن إيداع ردكم الجوابي 

خالل الميعاد القانوني سيتم السير في الدعوى بحقكم حضوريًا.
غزة في 2018/12/2م

رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة
رامي �سلوحة

غزة/ االستقالل:
دعت بلدية غزة المواطنين في المدينة لضرورة 
إخراج النفايات مبكًرا قبل الس���اعة ال� 7 صباحا 
حتى يتمكن عمال وموظفو قس���م النظافة في 
البلدية من جمعه���ا وترحيلها في نفس اليوم 
وضمان عدم مبيتها أمام منازلهم لليوم التالي.

وأهاب���ت البلدية ف���ي بيان لها أم���س األربعاء 
النظافة  إرش���ادات  إتباع  بض���رورة  بالمواطنين 
المختلف���ة  اإلع���الم  وس���ائل  عب���ر  المعلن���ة 
والمتضمن���ة ض���رورة المحافظة عل���ى حاويات 
النفايات في الشوارع وعدم إحراقها حفاظا على 
الصحة البيئي���ة، ووضع النفاي���ات في أكياس 
محكمة اإلغالق لتسهيل عملية ترحيلها، وعدم 

رمي النفايات في جزر الشوارع أو في الطرقات.
وأك���دت أنه تنش���ر بش���كل دوري إرش���ادات 

للمواطنين عبر وسائل اإلعالم المختلفة وصفحة 
البلدية على موق���ع التواصل االجتماعي )فيس 
ب���وك( وفات���ورة الخدمات، وموق���ع البلدية على 
اإلنترن���ت لتعزيز ثقافة المحافظة على النظافة 

في المدينة.
وأوضح���ت البلدية أنها خصص���ت عدة قنوات 
إلكترونية لتقديم الشكاوي المتعلقة بخدمات 
البلدية ومنها ش���كاوي النظاف���ة ومنها صفحة 
البلدي���ة عل���ى موق���ع التواص���ل االجتماعي » 
الفيس بوك » وتطبي���ق »الواتس آب« على رقم 
00599815600 والرق���م المختصر 115، وموقع 

البلدية على االنترنت.
في الس���ياق، أعلن قسم جمع وترحيل النفايات 
في اإلدارة العامة للصحة والبيئة في البلدية أنه 
تم جم���ع وترحيل )15( ألف ط���ن من النفايات 

الصلب���ة خالل ش���هر تش���رين ثان���ي/ نوفمبر 
الماض���ي من كاف���ة أحي���اء ومناط���ق المدينة 
وترحيله���ا للمك���ب الرئيس ف���ي منطقة جحر 

الديك شرق المدينة.
وبين القس���م في تقريره الش���هري أن األعمال 
شملت أيضًا تنظيم 13 حملة للنظافة في مناطق 
مختلفة ف���ي المدينة بالتعاون مع مؤسس���ات 
محلية، وكنس 20 ش���ارعا منها: الجالء، والنصر، 

والنزاز، ومشتهى، وعمر المختار، والوحدة. 
وكان مكب النفايات استقبل خالل نفس الفترة 
نحو )20( ألف طن م���ن النفايات منها 15 ألف 
ط���ن من بلدية غ���زة و5 أطنان م���ن وكالة غوث 
المغراقة،  وبلدية  )أونروا(،  الالجئين  وتش���غيل 
وبلدية الزهراء، وبلدية بيت الهيا، وبلدية وادي 

غزة، والمنطقة الصناعية شرق المدينة.

الزهراء / االستقالل:
نظمت بلدية الزهراء في مقر البلدية وسط قطاع غزة، 
لقاء مجتمعي بعنوان »حقوق الش���باب والمش���اركة 
في التخطيط للمدينة« اس���تهدف فئة الشباب في 
المدينة ضمن مش���روع تعزيز التعاون بين منظمات  
المجتمع المحلي الفلس���طينية من أجل تقوية الدولة 

الفلسطينية المستقبلية.
 وكان المجل���س الش���بابي المنتخب لبلدي���ة الزهراء 

قد وجه الدعوة لش���باب المدين���ة لحضور اللقاء الذي 
ُعقد بالتنس���يق والش���راكة مع المركز الفلس���طيني 

للديمقراطية وحل النزاعات ومركز شاهد.
وأفاد م. نضال الخيس���ي مسؤول العمل الشبابي في 
بلدية الزهراء أن اللقاء ش���مل مناقشة أهم معيقات 
العمل الش���بابي في المدين���ة و االطالع على مختلف 
اآلراء التي من ش���أنها رفع كفاءة العمل الشبابي في 

المدينة .

م���ن ناحية أوضح عبد المنعم الطهراوي ممثل المركز 
الفلس���طيني للديمقراطية وحل النزاعات، أن تجربة 
العمل الش���بابي في بلدية الزهراء من أفضل التجارب 
في قطاع غزة مؤكدا على أهمية دور العمل الش���بابي 
في الرقي بجودة العمل البلدي وزيادة فرص التمويل.

وفي ختام اللقاء اتفق المشاركون على تشكيل لجنة 
تنسيقية مشتركة للفرق الشبابية العاملة في مدينة 

الزهراء .

غزة/ االستقالل:
تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس األربعاء، شحنة أدوية 
مقّدمة من الهالل األحمر التركي، تزن حوالي 8.5 أطنان بقيمة تزيد عن 270 

ألف دوالر أمريكي. 
ونقل "س���لجوق أوزتورك"، مس���ؤول وحدة البرامج الدولية في الهالل األحمر 
التركي، خالل مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، "تحيات كل من الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، ورئيس الهالل األحمر والش���عب التركي، إلى الش���عب 

الفلسطيني". 
وأش���ار في حديثه إل���ى أن الهالل األحمر التركي، يقف مع الفلس���طينيين 
منذ 9 س���نوات، حيث افتتح مكتبا دائما له في غ���زة؛ يتم من خالله تقديم 

المساعدات في مجاالت مختلفة. 
بدوره، قال أش���رف أبو مهادي مدير التعاون الدولي، في وزارة الصحة، خالل 
المؤتمر: "شحنة األدوية المقدمة من الهالل األحمر التركي بقيمة 270 ألف 

دوالر، تسد خانة في االحتياج الكبير لوزارة الصحة". 
وثّمن أبو مهادي جهود تركيا، التي "تقف إلى جانب الش���عب الفلسطيني، 

وتلّبي احتياجاته اإلنسانية، خاصة في القطاع الصحي". 
وتاب���ع قائال: "هذه المنحة ليس���ت األولى من اله���الل األحمر التركي، هناك 

منحة سابقة، وهذه المنحة تعّد إضافة لمشاريعهم المستمرة". 
وفي أيار الماضي قدم الهالل األحمر التركي مس���اعدات طبية وأدوية بقيمة 

100 ألف دوالر، إلى نظيره الفلسطيني إثر نداء استغاثة من غزة.
وتحت���اج وزارة الصح���ة الفلس���طينية إلى 4 ماليين دوالر ش���هريا لتغطية 
احتياجاتها من األدوية والمس���تهلكات الطبية، بواقع 150 ألف دوالر يوميا، 

وفق أبو مهادي.
ولفت أبو مهادي إلى أن احتياجات وزارة الصحة من األدوية والمس���تهلكات 
الطبي���ة ازدادت بعد أع���داد الجرحى الكبيرة، الذين أصيبوا خالل مس���يرات 

العودة وكسر الحصار، التي انطلقت في آذار الماضي. 
وح���ذرت وزارة الصح���ة في بيانات س���ابقة من "انهيار وش���يك في القطاع 

الصحي جراء نقص األدوية والمستلزمات الطبية في مخازنها".

غزة تتسلم شحنة أدوية تركية

رام الله/ االستقالل:
أك���د فريد أبو عاذرة مدير عام التعليم في وكالة غوث 
تش���غيل الالجئين »األونروا«، أمس األربعاء، أن طالب 
الصف���وف "األول حتى الراب���ع" اإلبتدائي، لن يقدموا 
أوراق عم���ل نهاية الفصل الدراس���ي األول كاألعوام 

السابقة.
وأوضح أبو عاذرة في تصريٍح ل�"وكالة فلس���طين اليوم 
اإلخبارية"، أن "األنروا" قررت العام الحالي عدم تقديم 
أوراق عمل لطالب الصفوف األول حتى الرابع كاألعوام 
السابقة، موضحًا أن الطالب يتعرضون لتقييم واقعي 

طول العام الدراسي.
ُيشار إلى أن األعوام الماضية، كان طالب الصف األول 
حت���ى الرابع يقدمون أوراق عمل ف���ي كافة المواد، أما 
العام الحالي فق���د قررت الوكالة الغ���اء أوراق العمل 
وفقًا ألبو عاذرة. وأضاف أبو عاذرة أن التقييم الواقعي 
يهدف لالهتمام بالمهارات األساسية للطالب، بحيث 

يكون التقييم مستمرًا معه طوال العام الدراسي.
وأكد أبو عاذرة، أن برنام���ج التقييم يهدف لتخفيف 
ح���دة التوتر الت���ي تصي���ب األهالي والطلب���ة فترة 
االمتحان���ات، وأن ال يعيش الطالب أج���واء امتحانات 

عصيبة، بل يذهب لمكان مالئم ومناسب لسنه.
وبين، أن التقييم الواقعي س���يقيم الطالب من كافة 
النواحي وليس فقط ورقة العمل، فس���تقيم الواجب 
المنزلي، واألنشطة، ونش���اطه في الصف، والترتيب، 
وسيعرف ولي األمر مش���كلة ابنه بالتحديد من خالل 

سجل المدرس.
ُيذك���ر، أن "األون���روا" قد بدأت في تطوي���ر امتحانات 
الطلبة من الصف األول حتى الرابع منتصف الس���نة 
الدراس���ية لع���ام 2017، حيث جرى اعتماد سياس���ة 

التقييم وليست إدراج العالمات.

بلدية غزة تدعو إلخراج النفايات مبكرًا وقبل الساعة الـ7 صباحًا

بلدية الزهراء تنظم لقاء حول 
مشاركة الشباب في التخطيط للمدينة

أبو عاذرة: طالب »األول للرابع« لن يقدموا
 أوراق عمل نهاية الفصل كاألعوام السابقة
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أعلن أنا المواطنة/ زهرة اسماعيل محمد شريم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها   80183304

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/علي تيس���ير ابراهيم القريناوي.... 
/.عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)804365781( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ اسيا ناهض صالح النمر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801598376( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رشاد سعيد حميد ضهير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801744681( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/عزيه سعيد يوسف ابو العنزين
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)903452340( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عماد ابراهيم عبد الجواد دياب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)908969389( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

وتكثر زراعة الفراولة في ش���مال قطاع 
غزة، حيث وفرة المي���اه العذبة والتربة 
الخصب���ة، ويص���ّدر قط���اع غ���زة ثمرة 
الغربية  إلى أس���واق الضفة  "الفراولة" 

والخارج.

الذهب الأحمر 
وعلى امتداد ثمانية دونمات" مساحة 
أرض���ه" يجمع الُم���زارع خوصة برفقة 
عش���رات الُعمال م���ن أف���راد عائلته 
بعنايٍة  الذهب األحمر،  وأخرين حبات 
ورفٍق ش���ديد، ويقول:" منذ أيام بدأنا 
بموس���م قطف الفراولة له���ذا العام، 
والحم���د الله الموس���م جيد وُمبش���ر 
بالنس���بة لكمي���ات اإلنت���اج و جودة 
الثمار، وكلنا أمل أن ُيصدر المحصول 
بشكل كامل إلى الدول األوروبية بدون 

ُمعوقات". 
وأضاف أبو خوصة ل�"االس���تقالل":" في 
بداية الموس���م تكون كمي���ة الفراولة 
قليل���ة وثمنه���ا ُمرتفع جدًا بالنس���بة 
للُمس���تهلك بغ���زة، اذ يت���راوح ثمن 
الكيلو الواحد ما بين "13-15" ش���يكال، 
لذا نق���وم بتصدير كام���ل اإلنتاج الى 
األس���واق الخارجي���ة"، ُمش���يرًا إلى أن 
الفراولة تتواجد في أسواق القطاع بعد 
شهر ونصف من التصدير بسعر" 3-2 

شواكل" للكيلو. 

وأوض���ح أن تصدي���ر الفراول���ة للخارج 
يع���ود بأرباح كبي���رة عل���ى الُمزارعين، 
بخ���الف بيعها في األس���واق المحلية، 
مش���يرًا إلى أن منع تصدير المحصول 
خ���الل الفترات الماضية، ش���ّكل ضررًا 
المزارعين، وكبدهم خسائر  كبيرًا على 

فادحة. 
بذل أبو خوصة في عمال لديه، جهودا 
مضني���ة األي���ام الماضي���ة في قطف 
وتغليف الثمار في علب بالس���تيكية 

ومن ثم وضعها في كراتين. 
ولفت إلى أن األسواق الخارجية تطلب 
جودة ف���ي المنتج، وم���ن المعروف أن 
الفراول���ة الغزية من أج���ود األنواع في 
العالم، مضيفا: " كل دونم من الفراولة 
ينتج ما يقارب )ثالثة أطنان( على مدار 
الموسم وبجودة عالية، كما أن الفراولة 
ُتعد س���فير المزارع الفلس���طيني في 
دول العالم، لكونها تقتحم األس���واق 

الخارجية باسم ُمنتج فلسطيني". 
وأكد أن موسم الفراولة ال يعود باألرباح 
انما  الُمزارعين،  عل���ى  فق���ط  والفائدة 
ُيعد مصدر رزق لعشرات العاطلين عن 
العم���ل في ظل األوض���اع االقتصادية 
الصعب���ة وارتف���اع نس���بة البطالة في 
القطاع، اذ يتطلب جني ثمارها الكثير 

من األيدي العاملة.  

فر�صه ذهبية 
وما أن تس���تدير عقارب الس���اعة نحو 
الش���اب  ُيغادر  الخامس���ة فجرًا، حتي 
محمد أبو الخي���ر منزله في مدينة رفح، 
بنش���اٍط وأمل كبيرين، ُمستقاًل سيارة 
أجرة لتنقل���ه إلى حق���ول الفراولة في 
بيت الهيا ش���مال القط���اع، لبدء رحلة 
جديدة في قطف ثم���ار الفراولة التي 
تعد مصدر رزق موس���مي له ولعشرات 

الشبان العاطلين عن العمل. 
وبالرغ���م من المس���افات الطويلة التي 
الخير للوص���ول لحقول  أب���و  يقطعها 
الفراول���ة أقصى الش���مال، إال أنه يبدو 
سعيدًا بعمله، معتبرًا أن موسم الفراولة 
فرصة ذهبي���ة اللتقاط رزق���ه وتوفير 
احتياج���ات عائلته في ظ���ل الظروف 

االقتصادية الصعبة في القطاع. 
ويق���ول أبو الخير ل�"االس���تقالل":" منذ 
تخرج���ي م���ن الجامع���ة قبل خمس���ة 
أعوام ل���م أح���ظ بفرصة عم���ل كحال 
أالف الخريجي���ن بالقط���اع، ومن حين 
آلخر أس���تغل أي فرصه عمل بالمواسم 
الزراعية ك�" الفراولة والزيتون و الصبر". 
وأض���اف:" إن موس���م الفراولة من أهم 
وأفضل المواس���م التي عملت بها على 
المادي  مدار س���نوات طويلة، فالعائد 
منها وفير جدًا مقارنة بباقي المواسم، 

ُنظرًا لحرص أصحاب األراضي بش���كل 
كبير على قطفها بعناية والحفاظ على 
جودته���ا، من أجل تصديره���ا للخارج، 
بالتالي يرفعون ُأج���ور العمال لضمان 
جودته���ا"، الفتًا إلى أن���ه يحصل على 
40ش���يكال يوميًا كأجرة لعمله بقطف 

الفراولة.  
وأوضح أن موسم الفراولة "ذهب أحمر" 
بالنسبة للمزارعين، لكنه فرصة ذهبية 
بالنس���بة للخريجي���ن والعاطلي���ن عن 
العمل، في ظل انتش���ار البطالة و الفقر 
وسوء األوضاع االقتصادية والمعيشية 

في قطاع غزة. 
ويعان���ي قطاع غ���زة المحاص���ر للعام 
الحادي عش���ر على التوال���ي من ارتفاع 
نس���بة البطال���ة يومًا بعد ي���وم، حيث 
تجاوزت ال���� %41، إضاف���ة إلى وجود 
أكثر م���ن 200 ألف عاط���ل عن العمل 
بين صف���وف الغزيين، فيما يش���كل 
الجامعيون نسبة %50 من  الخريجون 

العدد الكلى للسكان.
ووفق���ًا إلحصائي���ات تقديري���ة ف���إن 
القطاع تخرج  ف���ي  المحلية  الجامعات 
نح���و 10 آالف طالب وطالبة من درجتي 
المتوس���ط والبكالوريوس كل  الدبلوم 
عام، على الرغم من ارتفاع معدل البطالة 
ف���ي صف���وف خريج���ي التخصصات 

الجامعية وشح الوظائف. 

زيادة بالإنتاج
ورجح���ت وزارة الزراعة في قطاع غزة، 
مؤخرًا، زي���ادة إنت���اج الفراولة العام 
الحالي مقارنة بالعام الماضي وذلك 

بعد زيادة المساحة الزراعية.
وأوضح حس���ام أبو سعدة رئيس قسم 
الخضار في وزارة الزراعة، أن المس���احة 
المزروعة بثم���رة الفراولة العام الحالي، 
)1200 دونم( بزي���ادة )300( دونم عن 
الموسم الماضي، مرجحًا إنتاج )3600( 

طن.
وبين أن )13( دونمًا من بين المس���احة 
المزروعة، ه���ي: فراول���ة معلقة تمتاز 
بزي���ادة اإلنت���اج من حيث المس���احة، 

مقارنة بالفراولة األرضّية.
وعزا س���بب زيادة المساحة الزراعية 
الموسم الحالي إلى تحقيق مزارعي 
مكاس���ب  الماضي  العام  الفراول���ة 
مالية جراء التصدير، وهو ما ش���جع 
أراضيه���م  زراع���ة  عل���ى  غيره���م 

بالفراولة. 
وبين أبو س���عدة أن ص���ادرات غزة من 
الفراول���ة إل���ى الضفة الغربي���ة العام 
بلغ���ت )1105( أطن���ان وإلى  الماضي 
األردن )21( طنًا والسعودية )20 ( طنًا 

وأوروبا )12( طنًا.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / رزقة حامد ابراهيم بركة
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)967466236( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / روضة عليان محمود المصري
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)945207785( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / ريهام سعد فوزي ابو عوده
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)803646595( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

»الفراولة«.. ذهب غزة »األحمر« فرصة ذهبية للمزارعين والخريجين  
غزة/ دعاء احلطاب: 

ب�صعادة غامرة، يقطف املُزارع اأبو وائل اأبو خو�صة، حبات 
التوت الأر�صي "الفراولة"، من اأر�صه الزراعية، وترتيبها 

بعناية بالغة داخل �صناديق خ�صبية �صغرية، متهيدًا لت�صديرها 
من قطاع غزة املُحا�صر اإىل الأ�صواق الأوروبية، بعد اأن �صمحت 

�صلطات الحتالل الإ�صرائيلي بذلك .  وميني املزارع اأبو خو�صة 
النف�س، اأن تهبه اأر�صه، الواقعة يف بلدة بيت لهيا �صمايل 

قطاع غزة، كميات وفرية من حم�صول الفراولة احلمراء الذي 
يلقبه املزارعون بـ«الذهب الأحمر«، كي يتمكن من ت�صديرها 
ويحظى باأرباح اأكرب.  ويبداأ مو�صم قطف التوت الأر�صي من 
دي�صمرب/ كانون الأول، وي�صتمر حتى نهاية �صباط/ فرباير 
القادم، يعي�س املزارعون القطاع على اأمل ت�صدير حما�صيلهم 
لالأ�صواق الأوروبية دون اأي معوقات، الأمر الذي يعود عليهم 

باأرباٍح وفرية مُتكنهم من �صداد ديونهم وتوفري احتياجات 
اأُ�صرهم يف ظل الأو�صاع القت�صادية واملعي�صية املاأ�صاوية التي 

اأثقلت كاهلهم. 

الخميس 28 ربيع األول 1440 هــ 6 ديسمبر 2018 م

 تعتبر قضية األسرى هي أكثر القضايا التي عليها إجماع شعبي ووطني, فهي قضية مركزية لدى شعبنا الفلسطيني, وقد تحمل 
الش���عب الفلسطيني ويالت الحروب التي ش���نها االحتالل عليه إبان فترة احتجاز الجندي الصهيوني جلعاد شاليط, وقدم آالف 
الشهداء والجرحى ألجل إبرام صفقة لتبادل األسرى, وهو اآلن يعيش تحت الحصار الصهيوني, ويتعرض للقتل والدمار والمجازر 
البشعة على يد االحتالل الصهيوني بسبب الجنود الصهاينة األسرى لدى حركة حماس, ويقبل بكل ذلك وأكثر منه ألجل األسرى 
األبطال لدى االحتالل آملين بتبييض السجون واإلفراج عنهم جميعا في صفقة تبادل مشرفة تسعى إليها الفصائل الفلسطينية, 
وتتحمل كثيرا من اجلها, فاألسرى الفلسطينيون يستحقون من شعبنا وفصائلنا كل التضحيات, يجب ان نكون دائما أوفياء لهم 

كما كانوا هم افياء لشعبهم وقضيتهم, لذلك ال يختلف اثنان على قدسية قضية األسرى وعدم المساس بها. 
لكن السلطة الفلسطينية ورئيس الحكومة رامي الحمد الله لم يرق له هذا الوضع, فبدأت المؤامرة على قضية األسرى بإلغاء وزارة 
األسرى وتحويلها إلى هيئة تعنى بشؤون األسرى والمحررين, وتم ترسيم السيد عيسى قراقع وتعيينه وزيرًا لألسرى, لكن حكومة 
الحمد الله أمرت دون مبررات بإعفائه من منصبة, وبدأت تمارس دورها في تقويض عمل هيئة شؤون األسرى والمحررين, واتخذت 
مؤخرا قرارا بإعفاء نادي األس���ير الفلس���طيني من مهامه التي أوكلت إليه اإلشراف على قضايا األسرى الفلسطينيين في سجون 
االحتالل, واالكتفاء بمتابعة األسرى المفرج عنهم من السجون الصهيونية, وال ندري ما هي المصلحة التي استندت إليها حكومة 
الحمد الله في ذلك, لكنها حكومة مأمورة ال تقوم بمهامها من تلقاء نفسها إنما تتلقى تعليمات من جهات عدة داخلية وخارجية, 

وبما أنها حكومة رجال أعمال فما يعنيها ان تبقى األعمال وال يهمها ان يفنى الرجال. 
ان قضية األس���رى تمثل محرقة لمن يعبث بها, ونحن ندرك ان هن���اك صراعات داخلية بين أقطاب داخل حركة فتح ومتنفذين 
في الس���لطة الفلس���طينية, الهدف منها التنازع على صالحيات ومواقع, وندرك ان اإلدارة األمريكية تدخلت عدة مرات في الشأن 
الفلس���طيني, وحاولت وال زالت تحاول التأثير في قرار المس���اعدات المالية لألس���رى, وتفكيك كل الهيئات الوطنية التي تعنى 
بشؤونهم, ألجل تهميش قضاياهم وإنهاء ملفهم دون أية حلول تؤدي لتحريرهم من سجون االحتالل, ففي الوقت الذي يشرع 
فيه االحتالل الصهيوني بس���ن قانون إلعدام األس���رى الفلس���طينيين, وس���ن قانون بعدم إبرام أية صفقات تبادلية لإلفراج عن 
جنودهم المحتجزين لدى حماس, وفي الوقت الذي تصنف فيه إس���رائيل األس���رى لتصنيفات عدة على أساس عرقي أو عنصري 
كأس���رى القدس والداخل الفلس���طيني المحتل, وأسرى ما قبل أوسلو, وأس���رى ملطخة أيديهم بالدماء, وغيرها من التصنيفات 
العنصرية األخرى, نجد السلطة الفلسطينية تقوض عمل هيئة األسرى وتحد من مهامها, وتنتقص من صالحيات نادي األسير 

بضغوط أمريكية إسرائيلية, وتهديد بقطع المعونات المالية عن السلطة ومؤسسات األسرى.   
السلطة أوقفت صرف رواتب العشرات من محامي وموظفي نادي األسير الفلسطيني في فروعه الممتدة بالضفة الغربية المحتلة  
وذلك إلجبارهم على  إعادة هيكلته وتغيير مهامه, ومنذ شهور عدة  تدور مفاوضات بين ممثلي نادي األسير وجهات في السلطة 
وحركة )فتح( إلعادة هيكلة صالحياته، ويشرف على هذه المفاوضات أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب, 
وبدأت الضغوط على نادي األسير بعد نشاطه الالفت في دعم إضراب األسرى الذي استمر أكثر من أربعين يوما في أبريل/ نيسان 
ومايو/أيار من العام الماضي، وكان بزعامة القيادي في حركة فتح األس���ير مروان البرغوثي. األمر الذي دعا السيدة فدوى البرغوثي 
عضو المجلس الثوري لحركة فتح وزوجة مروان البرغوثي إلى اتهام أطراف داخل حركة فتح والس���لطة بمحاولة إفش���ال اإلضراب، 
الذي ش���ارك فيه مئات األس���رى، وتحدثت في حينه عن »تحركات سياس���ية إلجهاضه« فهل يعني هذا لكم شيئا, ولماذا تريد 
السلطة االلتفاف على قضية األسرى وإضعاف الموقف الشعبي والرسمي تجاهها, هل تعتبر ان قضية األسرى بال حلول, وأنها 
لن تس���تطيع اإلفراج عنهم بسياستها المنتهجة, إذا كانت هذه القناعة قد وصلت إلى السلطة وقادتها, فعليها ان تترك األمر 

للمقاومة, فهي وحدها القادرة على تحرير األسرى والتحاور مع االحتالل باللغة التي يفهمها جيدا .

مالكم وما لألسرى؟!
رأي

كم���ا كان متوقعا لم يضع نتنياه���و المزيد من الوقت وقرر 
البدء بعملية عسكرية في الجبهة الشمالية التي يعتبرها 
األكثر س���خونة من باقي الجبهات وهو ما تتوافق معه في 
ذل���ك األركان العس���كرية واألمنية داخل دول���ة االحتالل. 
عملي���ة “الدرع الش���مالي” توح���ي بأنها عملي���ة وقائية 
دفاعي���ة ال تحمل أية صبغة هجومية م���ن خالل القول أن 
هدفها هو كش���ف األنفاق التي حفره���ا حزب الله جنوب 
لبنان منذ فترات طويلة والتي يقولون بأنها تهدد ش���مال 
دول���ة االحتالل وخاصة منطقة الجليل المهددة بس���يطرة 
قوات م���ن حزب الله عل���ى مناطق منه���ا. الواضح أن هذه 
العملي���ة ج���اءت بمبارك���ة أميركية خاصة بع���د االجتماع 
المفاج���ئ والطويل الذي عقده نتنياهو مس���اء االثنين مع 
وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو في بروكس���ل والذي 
طلب منه أن ينقل رس���الة إلى لبنان مفاده���ا أنها “إذا لم 
توقف تس���لح حزب الله، فإن “إس���رائيل” ستضطر لفعل 
ذلك بنفسها”، علما أن “إسرائيل” كانت قد بعثت برسالة 
مماثلة إلى لبنان عن طريق فرنس���ا. إال أن األمر المفاجئ في 
هذه العملية العسكرية هو أنها ركزت حتى اآلن على إزالة 
خطر األنفاق ولم تس���تهدف صواري���خ ومصانع حزب الله 
الت���ي تتحدث عنها دولة االحتالل صباح مس���اء وتعتبرها 
التهديد األكبر عليها خاصة في ظ���ل التطور الكبير الذي 

باتت عليه.
يب���دو أن نتنياهو أراد من الحديث ع���ن عملية دفاعية في 
المق���ام األول أال يظهر وكأنه من أعلن حالة الحرب مع حزب 

الله وانه يقوم بعملية عسكرية وقائية تهدف إلزالة خطر 
يهدد دول���ة االحتالل، وإذا ما كان هن���اك رد من حزب الله 
فيكون لديه المبرر لشن عملية عسكرية واسعة تستهدف 
الحزب في لبنان. إذن هذه العملية العس���كرية المس���ماة 
بالدرع الش���مالي قد تكون بداية لحرب كبيرة يس���عى لها 
نتنياه���و ولكن ال يريد أن يكون المب���ادر بها حتى يضمن 
تأييدا أكبر لها من المجتمع الدولي عامة واإلقليمي خاصة، 
فإذا م���ا اندلعت الحرب فهو س���يحقق هدفه بالعمل على 
القضاء عل���ى المنظومة الصاروخية لح���زب الله والمصانع 
التي تق���وم بإنتاجها في لبنان، وإذا ل���م تتدحرج األوضاع 
لحالة حرب فهو سيظهر بأنه أزال خطرا كبيرا صنعه حزب 
الله وه���و موضوع األنف���اق إلى جانب انه س���يجعل حزب 
الل���ه في موقف صعب وانه ب���ات غير قادر على فتح جبهة 
مواجهة مع االحتالل لخش���يته م���ن نتائجها الكبيرة عليه 

وعلى لبنان، مما يعني زيادة قوة الردع.
نتنياهو جعل الجبهة الش���مالية هي الشغل األكبر له رغم 
اش���تعال الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة عدة مرات، ولكنه 
عمل كل ما بوس���عه لتبريد جبهة الجنوب من خالل معادلة 
اله���دوء مقابل الهدوء وبعض المبادرات اإلنس���انية حتى 
يكون التركيز على جبهة الش���مال، ألنه يدرك أن حربا في 
الش���مال لن تجد رفضا إقليميا كبي���را مثلما قد يحدث في 
حالة حرب مع غزة، بس���بب حالة الع���داء الكبيرة بين إيران 
وبعض الدول اإلقليمية والتي تعتبر حزب الله ذراعًا إيرانيًا 
في المنطق���ة باإلضافة إلى أن نتنياهو س���يحاول التقرب 

أكثر من بع���ض ال���دول اإلقليمية من خالل ه���ذه الحرب 
المتوقعة والتي س���يهدف من ورائها، إلى جانب تحقيق 
المصالح اإلسرائيلية وأبرزها توجيه ضربة قوية لحزب الله 
واعتراف دولي بضم هضبة الجوالن الس���ورية، إلى تعزيز 
عالقاته مع هذه الدول والتي باتت تخرج إلى العلن بش���كل 

واضح بحجة التهديد اإليراني.
وال يمكن إغفال األسباب الداخلية التي يواجهها نتنياهو 
في ظل الصعوبات التي عاش���ها ويعيش���ها ف���ي الفترة 
األخيرة خاص���ة بعد انكش���اف القوة الخاصة ش���رق خان 
يونس وما تبعها من إطالق ص���اروخ الكورنيت على حافلة 
لجنود االحتالل إلى جانب إطالق مئات القذائف الصاروخية 
م���ن غزة، وهو ما جع���ل صورة نتنياهو تهتز في الس���احة 
السياس���ية واإلعالمية كونه يحرص على أن يكون “مستر 
أم���ن”، وكذلك التظاهرات الكبيرة ف���ي غالف غزة المنددة 
بتراجع الرد اإلس���رائيلي وعدم حمايتهم بالصورة الكافية، 
وهو ما اثر على اس���تطالعات ال���رأي، فنتنياهو يبحث عن 
ص���ورة انتصار تعيد له الهيبة األمني���ة خاصة مع اقتراب 
موعد انتخابات الكنيس���ت. إلى جانب موضوع التحقيقات 
الداخلية وتوصية ش���رطة االحت���الل بتوجيه الئحة اتهام 
لنتنياه���و في القضي���ة المس���ماة “4000” بعد أن كانت 
أوص���ت بذلك ف���ي قضيت���ي “1000” و”″2000، وهو ما 
جع���ل الصعوبات تزداد حول نتنياهو والذي بات يفكر في 
انجاز عس���كري وامني يجعله يتهرب من هذه التحقيقات 

التي تزداد صعوبة.

»إسرائيل« وتحرش »الدرع الشمالي« .. وكيف سيرد »حزب الله«؟
عاهد عوني فروانة

د. أسعد جودة
تقديرى عملية درع الش����مال التي أطلقها نتنياهو بع����د توليه حقيبة الدفاع لها بعدان 
داخلى وخارج����ي ،الداخلي يصب في باب المزايدة الحزبي����ة بضمان توفير األمن واألمان 
.الخارجى رس����الة إلي الالهثين وراء التطبيع أن س����اعة القطاف ق����د حانت لتدمير حزب 
الل����ه تمهي����دا إلضعاف وانهاك إي����ران . نتنياهو يعلم قبل غيرة أن الجبهة الش����مالية 
قرار التصعي����د فيها يتجاوزه وأكبر من حجمة ويحتاج قرارًا أمريكيًا واضحًا باإلضافة إلي 
اصطفاف عربي داعم ومشارك..الظروف الموضوعية سواء من منظور التوقيت - اإلمكانات 
- المناخ الدولي الغير مش����جع جميعها تش����ير بوضوح أن الظروف غير مالئمة في هذه 

المرحلة.
الش����يء الغير متوقع أن ينقض الثعلب نتنياهو ويس����تغل توجيهه ولفت األنظار علي 
الجبه����ة الش����مالية إلى غزة الجبهة الجنوبي����ة ويرتكب مجازر مروع����ه لترميم معنويات 
المستوطنين واس����تعادة الثقة والهيبة الجيش بعد فش����ل ليبرمان في غالف غزة علي 
خلفية الفش����ل األمنى الذريع للعملية االس����تخباراتية المعقدة .. ونج����اح المقاومة في 
لجم العدو في جولة التصعيد األخيرة وفى ظل اس����تمرار مس����يرة العودة وكسر الحصار 
والتلويح بعودة الوس����ائل التي توقفت.  ويتزامن هذا المكر في ظل وجود جهد أمريكي 
غير مس����بوق الس����تصدار قرار اممى محدد لتجريم المقاومة وتحدي����دا حماس كعنوان 

للمقاومة وحكومة أمر واقع بإطالقها صواريخ ضد المدنيين .
اصطفاف الفلس����طينيين على تنوع انتماءاتهم السياس����ية ف����ي مواجهه قرار تجريم 
المقاومة الن ذلك خطوة على طريق اس����تباحة واحتالل غزة أو إحداث ال س����مح الله أضرارًا 

كبيرة وعلية البد من توليد حالة حراك شعبى ورسمي ضخم والتركيز علي التالى:
-الس����عى الجاد لضمان عدم نجاح المس����اعي األمريكية في طرح أي مش����روع لقرار دولي 

يدين حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل.
- مناهض����ة المحاوالت والمس����اعي األمريكية الهادفة إلدانة المقاومة الفلس����طينية لما 

تحمل من تسييس أمريكي - إسرائيلي للقانون الدولي ومبادئه المستقرة.
- السعي الس����تصدار قرار دولي جديد يؤكد على حق الش����عب الفلسطيني في مقاومة 

المحتل بكل الوسائل إلزالة حاله االلتباس بين المقاومة واإلرهاب .

عملية درع الشمال

عندم���ا تجتمع إدانة جريم���ة قتل الصحفي 
الس���عودي جمال خاش���قجي الوحشية، مع 
جريمة أكب���ر منها وهي تبرئ���ة والدفاع عن 
مرتكب الجريمة النظام السعودي ممثاًل في 
ولي العهد محمد بن سلمان، فحينها يعرف 
الجمي���ع أن الحدي���ث ي���دور ح���ول الرئيس 
األمريكي األكثر وقاحة دونالد ترامب، وعندما 
ال يج���د ترامب طريق���ًة ُيدافع به���ا عن ابن 
سلمان أمام الكونغرس سوى ذكر دور النظام 
السعودي في إنقاذ )إسرائيل( من مأزق كبير، 
والتأكيد على أهمية وجود اس���تقرار النظام 
الس���عودي لوجود وحماية دولة )إسرائيل(، 
فحينه���ا ُت���درك أن محور أهداف ونش���اط 
اإلدارة األمريكي���ة في الش���رق األوس���ط هو 
ضمان وج���ود وحماية الكي���ان الصهيوني، 
حتى لو كان ذلك ُمقاب���ل الحفاظ على نظام 
حك���م بدائ���ي ُمتخلف واس���تبدادي دموي، 
ارتك���ب جريمة تش���بهه ف���ي خليط عجيب 
جمع بين ُكّلٍ  من الغب���اء الممزوج بالبدائية، 
والقس���وة الممزوجة بالوحش���ية، نظام حكم 
يحكمه فكر سياسي ال يقبل اآلخر الُمختلف 
حتى لو كان من داخل النظام، وال يقبل بأقل 

من إقصائه وإبعاده من الوجود والحياة. 
الس���عودي  الحكم  لنظام  السياس���ي  الفكر 
االس���تبدادي الُمتخل���ف، أدى بالنظ���ام إلى 
ارت���كاب جريم���ة قت���ل جم���ال خاش���قجي 
عل���ى خلفية معارضت���ه السياس���ية لنظام 
الحك���م، هذا الفكر السياس���ي ال���ذي رافق 
النظ���ام الس���عودي منذ نش���أته األولى في 
منتصف القرن الثامن عشر الميالدي، عندما 
تأسست الدولة الس���عودية األولى فالثانية 
فالثالثة، وصواًل إل���ى العهد الكئيب الحالي 
بعنوان���ه البارز ممث���اًل بولي العه���د األمير 
محمد بن س���لمان، الذي رغ���م ارتدائه ثوب 

الحداث���ة والمعاص���رة – زورًا وُبهتانًا – ال زال 
يقتل الن���اس ألنهم مختلف���ون عن النظام، 
ومختلف���ون م���ع النظام، وجمال خاش���قجي 
أحد ه���ؤالء المختلفي���ن والمخالفين، وليس 
الوحي���د، حتى لو ل���م يكن معارض���ًا جذريًا 
للنظام، فجمال خاشقجي لم ُيطالب بإسقاط 
النظام، أو إس���قاط حكم آل سعود، فقد كان 
معارضًا إصالحي���ًا في المرحل���ة األخيرة من 
حياته، بدأ بتوجيه النقد للملك وولي عهده، 
وخرج عن النس���خة الكربونية المتكررة التي 
العشرات والمئات  الس���عودية  الدولة  تطبع 
منها، من الكتاب واإلعالميين س���نويًا، فخرج 
الخاشقجي نس���خة ُمختلفة أضرت بالصورة 
المزّورة للمملكة التي كان يحاول ابن سلمان 
تس���ويقها في الغرب كتذكرة مرور للعرش 
الُمّلطخ بدماء العرب والمس���لمين في العراق 

وسوريا واليمن وغيرها. 
جمال خاشقجي قتل ألنه مختلف عن النظام 
الس���عودي، الذي كان نتاج���ًا لتالقح ُكّلٍ  من 
االستبداد السياس���ي )محمد بن سعود(، مع 
التطرف الدين���ي )محمد بن عب���د الوهاب(، 
وهو السلس���لة األخيرة من الجزء الُمظلم من 
الت���راث التاريخي الدموي ف���ي الصراع على 
الس���لطة، والتراث الفكري الُمتخلف للعالقة 
بين السلطة والمعارضة؛ فكان نتاجهما فكر 
ديني سياسي يقوم على عبارة )ُيستتاب وإاّل 
ُقتل( المش���هورة عن العالم الكبير أحمد بن 
حنبل التي استندت إليها المدرسة الوهابية 
التي ُأقيمت على أساسها الدولة السعودية، 
وأنتج���ت كل الح���ركات الديني���ة المتطرفة 
كالقاعدة وداعش وأخواتهما التي عاثت في 
األرض تكفيرًا وتقتيال وتدميرًا، واس���تباحت 
دماء وأعراض وأموال الناس من المس���لمين 
وغير المسلمين. وكان نتاجهما – االستبداد 

السياس���ي والتطرف الدين���ي – إجازة إمارة 
الُمتغّلب، الذي يستّولي على السلطة بالقوة، 
رضوخ���ًا لألم���ر الواقع، بدون س���ند ش���رعي 
من قرآن أو س���نة، كما أس���تولى آل س���عود 
على الحك���م في الجزيرة  العربية وس���موها 
باس���مهم. فأنتجوا علماء برعوا في التأصيل 
الشرعي لالستبداد، وشرعنة الفساد، وتبرير 
الظل���م، وتقيي���د المش���اركة الش���عبية في 
الحكم وحصره���ا في )أهل الح���ل والعقد(، 
ومص���ادرة حق الش���عب في تعيي���ن وعزل 
الحاكم، وجعلوا الش���ورى غير ملزمة، وخلطوا 
بي���ن المعارضة السياس���ية للحكم والخروج 
المسلح على الحاكم... فكانت النتيجة الكلية 
ثقافة متحجرة ال تقبل التنوع، وفقهًا جامدًا 
ال يقبل االجتهاد، ورؤية أحادية ال تقبل اآلخر 

المختلف. 
وف���ي الختام جمال خاش���قجي قتل على يد 
النظام السعودي ألنه مختلف، وهذا ما صّرح 
به خاش���قجي نفس���ه في مقال بعنوان )أنا 
س���عودي ولكن مختلف( كتبه فور مغادرته 
السعودية نهائيًا في جريدة الحياة اللندنية 
في سبتمبر عام 2017 جاء فيه »... كلنا نحمل 
أكثر من هوية، من دون هوية الوطن الجامع، 
ومع انع���دام ثقاف���ة التنّوع، وتنم���ر ثقافة 
االجتثاث، س���نتعصب لها ونمضي نجتث أو 
نقصي أو نحتقر كل من يختلف عنا، ويحمل 
مثلنا واح���دة من تلك الهوي���ات الصغرى... 
بل حتى التوج���ه واالجتهاد السياس���ي. لو 
اس���تقر األمر لمن دعا إلى اجتثاث هذا التيار 
وتصفي���ة ذلك االتج���اه ال���ذي يبغضه، ثم 
الحقًا،  فسيكتش���فون  باالنتص���ار...  احتفل 
بعدم���ا قبلوا واستس���هلوا مب���دأ االجتثاث 
واإلقصاء، أنه���م مختلفون أيض���ًا، وال بد أن 

يجتث بعضهم بعضًا...«.

جمال خاشقجي.. قتل ألنه مختلف
د. وليد القططي
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 تعتبر قضية األسرى هي أكثر القضايا التي عليها إجماع شعبي ووطني, فهي قضية مركزية لدى شعبنا الفلسطيني, وقد تحمل 
الش���عب الفلسطيني ويالت الحروب التي ش���نها االحتالل عليه إبان فترة احتجاز الجندي الصهيوني جلعاد شاليط, وقدم آالف 
الشهداء والجرحى ألجل إبرام صفقة لتبادل األسرى, وهو اآلن يعيش تحت الحصار الصهيوني, ويتعرض للقتل والدمار والمجازر 
البشعة على يد االحتالل الصهيوني بسبب الجنود الصهاينة األسرى لدى حركة حماس, ويقبل بكل ذلك وأكثر منه ألجل األسرى 
األبطال لدى االحتالل آملين بتبييض السجون واإلفراج عنهم جميعا في صفقة تبادل مشرفة تسعى إليها الفصائل الفلسطينية, 
وتتحمل كثيرا من اجلها, فاألسرى الفلسطينيون يستحقون من شعبنا وفصائلنا كل التضحيات, يجب ان نكون دائما أوفياء لهم 

كما كانوا هم افياء لشعبهم وقضيتهم, لذلك ال يختلف اثنان على قدسية قضية األسرى وعدم المساس بها. 
لكن السلطة الفلسطينية ورئيس الحكومة رامي الحمد الله لم يرق له هذا الوضع, فبدأت المؤامرة على قضية األسرى بإلغاء وزارة 
األسرى وتحويلها إلى هيئة تعنى بشؤون األسرى والمحررين, وتم ترسيم السيد عيسى قراقع وتعيينه وزيرًا لألسرى, لكن حكومة 
الحمد الله أمرت دون مبررات بإعفائه من منصبة, وبدأت تمارس دورها في تقويض عمل هيئة شؤون األسرى والمحررين, واتخذت 
مؤخرا قرارا بإعفاء نادي األس���ير الفلس���طيني من مهامه التي أوكلت إليه اإلشراف على قضايا األسرى الفلسطينيين في سجون 
االحتالل, واالكتفاء بمتابعة األسرى المفرج عنهم من السجون الصهيونية, وال ندري ما هي المصلحة التي استندت إليها حكومة 
الحمد الله في ذلك, لكنها حكومة مأمورة ال تقوم بمهامها من تلقاء نفسها إنما تتلقى تعليمات من جهات عدة داخلية وخارجية, 

وبما أنها حكومة رجال أعمال فما يعنيها ان تبقى األعمال وال يهمها ان يفنى الرجال. 
ان قضية األس���رى تمثل محرقة لمن يعبث بها, ونحن ندرك ان هن���اك صراعات داخلية بين أقطاب داخل حركة فتح ومتنفذين 
في الس���لطة الفلس���طينية, الهدف منها التنازع على صالحيات ومواقع, وندرك ان اإلدارة األمريكية تدخلت عدة مرات في الشأن 
الفلس���طيني, وحاولت وال زالت تحاول التأثير في قرار المس���اعدات المالية لألس���رى, وتفكيك كل الهيئات الوطنية التي تعنى 
بشؤونهم, ألجل تهميش قضاياهم وإنهاء ملفهم دون أية حلول تؤدي لتحريرهم من سجون االحتالل, ففي الوقت الذي يشرع 
فيه االحتالل الصهيوني بس���ن قانون إلعدام األس���رى الفلس���طينيين, وس���ن قانون بعدم إبرام أية صفقات تبادلية لإلفراج عن 
جنودهم المحتجزين لدى حماس, وفي الوقت الذي تصنف فيه إس���رائيل األس���رى لتصنيفات عدة على أساس عرقي أو عنصري 
كأس���رى القدس والداخل الفلس���طيني المحتل, وأسرى ما قبل أوسلو, وأس���رى ملطخة أيديهم بالدماء, وغيرها من التصنيفات 
العنصرية األخرى, نجد السلطة الفلسطينية تقوض عمل هيئة األسرى وتحد من مهامها, وتنتقص من صالحيات نادي األسير 

بضغوط أمريكية إسرائيلية, وتهديد بقطع المعونات المالية عن السلطة ومؤسسات األسرى.   
السلطة أوقفت صرف رواتب العشرات من محامي وموظفي نادي األسير الفلسطيني في فروعه الممتدة بالضفة الغربية المحتلة  
وذلك إلجبارهم على  إعادة هيكلته وتغيير مهامه, ومنذ شهور عدة  تدور مفاوضات بين ممثلي نادي األسير وجهات في السلطة 
وحركة )فتح( إلعادة هيكلة صالحياته، ويشرف على هذه المفاوضات أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب, 
وبدأت الضغوط على نادي األسير بعد نشاطه الالفت في دعم إضراب األسرى الذي استمر أكثر من أربعين يوما في أبريل/ نيسان 
ومايو/أيار من العام الماضي، وكان بزعامة القيادي في حركة فتح األس���ير مروان البرغوثي. األمر الذي دعا السيدة فدوى البرغوثي 
عضو المجلس الثوري لحركة فتح وزوجة مروان البرغوثي إلى اتهام أطراف داخل حركة فتح والس���لطة بمحاولة إفش���ال اإلضراب، 
الذي ش���ارك فيه مئات األس���رى، وتحدثت في حينه عن »تحركات سياس���ية إلجهاضه« فهل يعني هذا لكم شيئا, ولماذا تريد 
السلطة االلتفاف على قضية األسرى وإضعاف الموقف الشعبي والرسمي تجاهها, هل تعتبر ان قضية األسرى بال حلول, وأنها 
لن تس���تطيع اإلفراج عنهم بسياستها المنتهجة, إذا كانت هذه القناعة قد وصلت إلى السلطة وقادتها, فعليها ان تترك األمر 

للمقاومة, فهي وحدها القادرة على تحرير األسرى والتحاور مع االحتالل باللغة التي يفهمها جيدا .

مالكم وما لألسرى؟!
رأي

كم���ا كان متوقعا لم يضع نتنياه���و المزيد من الوقت وقرر 
البدء بعملية عسكرية في الجبهة الشمالية التي يعتبرها 
األكثر س���خونة من باقي الجبهات وهو ما تتوافق معه في 
ذل���ك األركان العس���كرية واألمنية داخل دول���ة االحتالل. 
عملي���ة “الدرع الش���مالي” توح���ي بأنها عملي���ة وقائية 
دفاعي���ة ال تحمل أية صبغة هجومية م���ن خالل القول أن 
هدفها هو كش���ف األنفاق التي حفره���ا حزب الله جنوب 
لبنان منذ فترات طويلة والتي يقولون بأنها تهدد ش���مال 
دول���ة االحتالل وخاصة منطقة الجليل المهددة بس���يطرة 
قوات م���ن حزب الله عل���ى مناطق منه���ا. الواضح أن هذه 
العملي���ة ج���اءت بمبارك���ة أميركية خاصة بع���د االجتماع 
المفاج���ئ والطويل الذي عقده نتنياهو مس���اء االثنين مع 
وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو في بروكس���ل والذي 
طلب منه أن ينقل رس���الة إلى لبنان مفاده���ا أنها “إذا لم 
توقف تس���لح حزب الله، فإن “إس���رائيل” ستضطر لفعل 
ذلك بنفسها”، علما أن “إسرائيل” كانت قد بعثت برسالة 
مماثلة إلى لبنان عن طريق فرنس���ا. إال أن األمر المفاجئ في 
هذه العملية العسكرية هو أنها ركزت حتى اآلن على إزالة 
خطر األنفاق ولم تس���تهدف صواري���خ ومصانع حزب الله 
الت���ي تتحدث عنها دولة االحتالل صباح مس���اء وتعتبرها 
التهديد األكبر عليها خاصة في ظ���ل التطور الكبير الذي 

باتت عليه.
يب���دو أن نتنياهو أراد من الحديث ع���ن عملية دفاعية في 
المق���ام األول أال يظهر وكأنه من أعلن حالة الحرب مع حزب 

الله وانه يقوم بعملية عسكرية وقائية تهدف إلزالة خطر 
يهدد دول���ة االحتالل، وإذا ما كان هن���اك رد من حزب الله 
فيكون لديه المبرر لشن عملية عسكرية واسعة تستهدف 
الحزب في لبنان. إذن هذه العملية العس���كرية المس���ماة 
بالدرع الش���مالي قد تكون بداية لحرب كبيرة يس���عى لها 
نتنياه���و ولكن ال يريد أن يكون المب���ادر بها حتى يضمن 
تأييدا أكبر لها من المجتمع الدولي عامة واإلقليمي خاصة، 
فإذا م���ا اندلعت الحرب فهو س���يحقق هدفه بالعمل على 
القضاء عل���ى المنظومة الصاروخية لح���زب الله والمصانع 
التي تق���وم بإنتاجها في لبنان، وإذا ل���م تتدحرج األوضاع 
لحالة حرب فهو سيظهر بأنه أزال خطرا كبيرا صنعه حزب 
الله وه���و موضوع األنف���اق إلى جانب انه س���يجعل حزب 
الل���ه في موقف صعب وانه ب���ات غير قادر على فتح جبهة 
مواجهة مع االحتالل لخش���يته م���ن نتائجها الكبيرة عليه 

وعلى لبنان، مما يعني زيادة قوة الردع.
نتنياهو جعل الجبهة الش���مالية هي الشغل األكبر له رغم 
اش���تعال الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة عدة مرات، ولكنه 
عمل كل ما بوس���عه لتبريد جبهة الجنوب من خالل معادلة 
اله���دوء مقابل الهدوء وبعض المبادرات اإلنس���انية حتى 
يكون التركيز على جبهة الش���مال، ألنه يدرك أن حربا في 
الش���مال لن تجد رفضا إقليميا كبي���را مثلما قد يحدث في 
حالة حرب مع غزة، بس���بب حالة الع���داء الكبيرة بين إيران 
وبعض الدول اإلقليمية والتي تعتبر حزب الله ذراعًا إيرانيًا 
في المنطق���ة باإلضافة إلى أن نتنياهو س���يحاول التقرب 

أكثر من بع���ض ال���دول اإلقليمية من خالل ه���ذه الحرب 
المتوقعة والتي س���يهدف من ورائها، إلى جانب تحقيق 
المصالح اإلسرائيلية وأبرزها توجيه ضربة قوية لحزب الله 
واعتراف دولي بضم هضبة الجوالن الس���ورية، إلى تعزيز 
عالقاته مع هذه الدول والتي باتت تخرج إلى العلن بش���كل 

واضح بحجة التهديد اإليراني.
وال يمكن إغفال األسباب الداخلية التي يواجهها نتنياهو 
في ظل الصعوبات التي عاش���ها ويعيش���ها ف���ي الفترة 
األخيرة خاص���ة بعد انكش���اف القوة الخاصة ش���رق خان 
يونس وما تبعها من إطالق ص���اروخ الكورنيت على حافلة 
لجنود االحتالل إلى جانب إطالق مئات القذائف الصاروخية 
م���ن غزة، وهو ما جع���ل صورة نتنياهو تهتز في الس���احة 
السياس���ية واإلعالمية كونه يحرص على أن يكون “مستر 
أم���ن”، وكذلك التظاهرات الكبيرة ف���ي غالف غزة المنددة 
بتراجع الرد اإلس���رائيلي وعدم حمايتهم بالصورة الكافية، 
وهو ما اثر على اس���تطالعات ال���رأي، فنتنياهو يبحث عن 
ص���ورة انتصار تعيد له الهيبة األمني���ة خاصة مع اقتراب 
موعد انتخابات الكنيس���ت. إلى جانب موضوع التحقيقات 
الداخلية وتوصية ش���رطة االحت���الل بتوجيه الئحة اتهام 
لنتنياه���و في القضي���ة المس���ماة “4000” بعد أن كانت 
أوص���ت بذلك ف���ي قضيت���ي “1000” و”″2000، وهو ما 
جع���ل الصعوبات تزداد حول نتنياهو والذي بات يفكر في 
انجاز عس���كري وامني يجعله يتهرب من هذه التحقيقات 

التي تزداد صعوبة.

»إسرائيل« وتحرش »الدرع الشمالي« .. وكيف سيرد »حزب الله«؟
عاهد عوني فروانة

د. أسعد جودة
تقديرى عملية درع الش����مال التي أطلقها نتنياهو بع����د توليه حقيبة الدفاع لها بعدان 
داخلى وخارج����ي ،الداخلي يصب في باب المزايدة الحزبي����ة بضمان توفير األمن واألمان 
.الخارجى رس����الة إلي الالهثين وراء التطبيع أن س����اعة القطاف ق����د حانت لتدمير حزب 
الل����ه تمهي����دا إلضعاف وانهاك إي����ران . نتنياهو يعلم قبل غيرة أن الجبهة الش����مالية 
قرار التصعي����د فيها يتجاوزه وأكبر من حجمة ويحتاج قرارًا أمريكيًا واضحًا باإلضافة إلي 
اصطفاف عربي داعم ومشارك..الظروف الموضوعية سواء من منظور التوقيت - اإلمكانات 
- المناخ الدولي الغير مش����جع جميعها تش����ير بوضوح أن الظروف غير مالئمة في هذه 

المرحلة.
الش����يء الغير متوقع أن ينقض الثعلب نتنياهو ويس����تغل توجيهه ولفت األنظار علي 
الجبه����ة الش����مالية إلى غزة الجبهة الجنوبي����ة ويرتكب مجازر مروع����ه لترميم معنويات 
المستوطنين واس����تعادة الثقة والهيبة الجيش بعد فش����ل ليبرمان في غالف غزة علي 
خلفية الفش����ل األمنى الذريع للعملية االس����تخباراتية المعقدة .. ونج����اح المقاومة في 
لجم العدو في جولة التصعيد األخيرة وفى ظل اس����تمرار مس����يرة العودة وكسر الحصار 
والتلويح بعودة الوس����ائل التي توقفت.  ويتزامن هذا المكر في ظل وجود جهد أمريكي 
غير مس����بوق الس����تصدار قرار اممى محدد لتجريم المقاومة وتحدي����دا حماس كعنوان 

للمقاومة وحكومة أمر واقع بإطالقها صواريخ ضد المدنيين .
اصطفاف الفلس����طينيين على تنوع انتماءاتهم السياس����ية ف����ي مواجهه قرار تجريم 
المقاومة الن ذلك خطوة على طريق اس����تباحة واحتالل غزة أو إحداث ال س����مح الله أضرارًا 

كبيرة وعلية البد من توليد حالة حراك شعبى ورسمي ضخم والتركيز علي التالى:
-الس����عى الجاد لضمان عدم نجاح المس����اعي األمريكية في طرح أي مش����روع لقرار دولي 

يدين حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل.
- مناهض����ة المحاوالت والمس����اعي األمريكية الهادفة إلدانة المقاومة الفلس����طينية لما 

تحمل من تسييس أمريكي - إسرائيلي للقانون الدولي ومبادئه المستقرة.
- السعي الس����تصدار قرار دولي جديد يؤكد على حق الش����عب الفلسطيني في مقاومة 

المحتل بكل الوسائل إلزالة حاله االلتباس بين المقاومة واإلرهاب .

عملية درع الشمال

عندم���ا تجتمع إدانة جريم���ة قتل الصحفي 
الس���عودي جمال خاش���قجي الوحشية، مع 
جريمة أكب���ر منها وهي تبرئ���ة والدفاع عن 
مرتكب الجريمة النظام السعودي ممثاًل في 
ولي العهد محمد بن سلمان، فحينها يعرف 
الجمي���ع أن الحدي���ث ي���دور ح���ول الرئيس 
األمريكي األكثر وقاحة دونالد ترامب، وعندما 
ال يج���د ترامب طريق���ًة ُيدافع به���ا عن ابن 
سلمان أمام الكونغرس سوى ذكر دور النظام 
السعودي في إنقاذ )إسرائيل( من مأزق كبير، 
والتأكيد على أهمية وجود اس���تقرار النظام 
الس���عودي لوجود وحماية دولة )إسرائيل(، 
فحينه���ا ُت���درك أن محور أهداف ونش���اط 
اإلدارة األمريكي���ة في الش���رق األوس���ط هو 
ضمان وج���ود وحماية الكي���ان الصهيوني، 
حتى لو كان ذلك ُمقاب���ل الحفاظ على نظام 
حك���م بدائ���ي ُمتخلف واس���تبدادي دموي، 
ارتك���ب جريمة تش���بهه ف���ي خليط عجيب 
جمع بين ُكّلٍ  من الغب���اء الممزوج بالبدائية، 
والقس���وة الممزوجة بالوحش���ية، نظام حكم 
يحكمه فكر سياسي ال يقبل اآلخر الُمختلف 
حتى لو كان من داخل النظام، وال يقبل بأقل 

من إقصائه وإبعاده من الوجود والحياة. 
الس���عودي  الحكم  لنظام  السياس���ي  الفكر 
االس���تبدادي الُمتخل���ف، أدى بالنظ���ام إلى 
ارت���كاب جريم���ة قت���ل جم���ال خاش���قجي 
عل���ى خلفية معارضت���ه السياس���ية لنظام 
الحك���م، هذا الفكر السياس���ي ال���ذي رافق 
النظ���ام الس���عودي منذ نش���أته األولى في 
منتصف القرن الثامن عشر الميالدي، عندما 
تأسست الدولة الس���عودية األولى فالثانية 
فالثالثة، وصواًل إل���ى العهد الكئيب الحالي 
بعنوان���ه البارز ممث���اًل بولي العه���د األمير 
محمد بن س���لمان، الذي رغ���م ارتدائه ثوب 

الحداث���ة والمعاص���رة – زورًا وُبهتانًا – ال زال 
يقتل الن���اس ألنهم مختلف���ون عن النظام، 
ومختلف���ون م���ع النظام، وجمال خاش���قجي 
أحد ه���ؤالء المختلفي���ن والمخالفين، وليس 
الوحي���د، حتى لو ل���م يكن معارض���ًا جذريًا 
للنظام، فجمال خاشقجي لم ُيطالب بإسقاط 
النظام، أو إس���قاط حكم آل سعود، فقد كان 
معارضًا إصالحي���ًا في المرحل���ة األخيرة من 
حياته، بدأ بتوجيه النقد للملك وولي عهده، 
وخرج عن النس���خة الكربونية المتكررة التي 
العشرات والمئات  الس���عودية  الدولة  تطبع 
منها، من الكتاب واإلعالميين س���نويًا، فخرج 
الخاشقجي نس���خة ُمختلفة أضرت بالصورة 
المزّورة للمملكة التي كان يحاول ابن سلمان 
تس���ويقها في الغرب كتذكرة مرور للعرش 
الُمّلطخ بدماء العرب والمس���لمين في العراق 

وسوريا واليمن وغيرها. 
جمال خاشقجي قتل ألنه مختلف عن النظام 
الس���عودي، الذي كان نتاج���ًا لتالقح ُكّلٍ  من 
االستبداد السياس���ي )محمد بن سعود(، مع 
التطرف الدين���ي )محمد بن عب���د الوهاب(، 
وهو السلس���لة األخيرة من الجزء الُمظلم من 
الت���راث التاريخي الدموي ف���ي الصراع على 
الس���لطة، والتراث الفكري الُمتخلف للعالقة 
بين السلطة والمعارضة؛ فكان نتاجهما فكر 
ديني سياسي يقوم على عبارة )ُيستتاب وإاّل 
ُقتل( المش���هورة عن العالم الكبير أحمد بن 
حنبل التي استندت إليها المدرسة الوهابية 
التي ُأقيمت على أساسها الدولة السعودية، 
وأنتج���ت كل الح���ركات الديني���ة المتطرفة 
كالقاعدة وداعش وأخواتهما التي عاثت في 
األرض تكفيرًا وتقتيال وتدميرًا، واس���تباحت 
دماء وأعراض وأموال الناس من المس���لمين 
وغير المسلمين. وكان نتاجهما – االستبداد 

السياس���ي والتطرف الدين���ي – إجازة إمارة 
الُمتغّلب، الذي يستّولي على السلطة بالقوة، 
رضوخ���ًا لألم���ر الواقع، بدون س���ند ش���رعي 
من قرآن أو س���نة، كما أس���تولى آل س���عود 
على الحك���م في الجزيرة  العربية وس���موها 
باس���مهم. فأنتجوا علماء برعوا في التأصيل 
الشرعي لالستبداد، وشرعنة الفساد، وتبرير 
الظل���م، وتقيي���د المش���اركة الش���عبية في 
الحكم وحصره���ا في )أهل الح���ل والعقد(، 
ومص���ادرة حق الش���عب في تعيي���ن وعزل 
الحاكم، وجعلوا الش���ورى غير ملزمة، وخلطوا 
بي���ن المعارضة السياس���ية للحكم والخروج 
المسلح على الحاكم... فكانت النتيجة الكلية 
ثقافة متحجرة ال تقبل التنوع، وفقهًا جامدًا 
ال يقبل االجتهاد، ورؤية أحادية ال تقبل اآلخر 

المختلف. 
وف���ي الختام جمال خاش���قجي قتل على يد 
النظام السعودي ألنه مختلف، وهذا ما صّرح 
به خاش���قجي نفس���ه في مقال بعنوان )أنا 
س���عودي ولكن مختلف( كتبه فور مغادرته 
السعودية نهائيًا في جريدة الحياة اللندنية 
في سبتمبر عام 2017 جاء فيه »... كلنا نحمل 
أكثر من هوية، من دون هوية الوطن الجامع، 
ومع انع���دام ثقاف���ة التنّوع، وتنم���ر ثقافة 
االجتثاث، س���نتعصب لها ونمضي نجتث أو 
نقصي أو نحتقر كل من يختلف عنا، ويحمل 
مثلنا واح���دة من تلك الهوي���ات الصغرى... 
بل حتى التوج���ه واالجتهاد السياس���ي. لو 
اس���تقر األمر لمن دعا إلى اجتثاث هذا التيار 
وتصفي���ة ذلك االتج���اه ال���ذي يبغضه، ثم 
الحقًا،  فسيكتش���فون  باالنتص���ار...  احتفل 
بعدم���ا قبلوا واستس���هلوا مب���دأ االجتثاث 
واإلقصاء، أنه���م مختلفون أيض���ًا، وال بد أن 

يجتث بعضهم بعضًا...«.

جمال خاشقجي.. قتل ألنه مختلف
د. وليد القططي
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رام الله/ االستقالل:
الحكومة  إي���رادات  قيم���ة  تجاوزت 
الفلسطينية من الضرائب المفروضة 
على المحروقات، والمس���ماة ضريبة 
المحروقات أو )البلو(، حاجز الملياري 
شيكل في أول 10 شهور من 2018.

الميزاني���ة  بيان���ات  وبحس���ب 
الفلس���طينية، الص���ادرة ع���ن وزارة 
المالية أمس، فقد بلغ إجمالي قيمة 
إي���رادات المحروق���ات 2.091 مليار 

شيكل حتى نهاية أكتوبر الفائت.
وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت 
الج���اري، عن توقعاتها  العام  مطلع 
بجباية 3 مليارات شيكل من ضريبة 
المحروقات خالل العام الجاري 2018 

ككل.
ومقارن���ة م���ع الفت���رة المقابلة من 
العام الماضي 2017، بلغت إيرادات 
أكتوبر/  نهاي���ة  حتى  المحروق���ات 
تش���رين أول 2017، نحو 2.44 مليار 

شيكل.
والش���هر الماضي، قال نزار الجعبري 
عض���و الهيئ���ة اإلدارية ف���ي نقابة 

ف���ي  الوق���ود  محط���ات  أصح���اب 
فلس���طين، إن %70 م���ن الس���عر 
النهائي للتر البنزين في فلسطين، 

يتألف من ضرائب.
ويبلغ سعر ليتر البنزين )95 أوكتان( 
األكثر ش���عبية، في فلسطين وفق 
أسعار الشهر الجاري، 5.89 شواكل، 

مقارن���ة مع 6.30 ش���واكل الش���هر 
الماضي.

وتتألف الرسوم المفروضة على سعر 
ليتر البنزين، من ضريبة المحروقات 
)البل���و(، إضافة إل���ى ضريبة القيمة 

المضافة نسبتها 16%.
ويبلغ اس���تهالك الفلسطينيين من 

الوقود شهريا بنحو 80 مليون ليتر، 
منها قراب���ة 30 ملي���ون ليتر وقود 

مهرب يباع في الضفة الغربية.
من  المحروق���ات،  إي���رادات  وتع���د 
أب���رز اإلي���رادات المالي���ة للحكومة 
يبلغ  سنوي  بمتوسط  الفلسطينية، 

قرابة 2.9 مليار شيكل.

خالل 10 شهور

رام الله: إيرادات الحكومة من ضريبة
 المحروقــات تتجــاوز مليــاري شيكــل 

بيت لحم/االستقالل
 قالت وزيرة السياحة واآلثار في الحكومة الفلسطينية روال معايعة، إن 
عدد الس���ياح مع نهاية العام الجاري سيفوق مليونين وثمانمئة ألف 
س���ائح وحاج من مختلف الجنسيات، وسيكون مميزا مقارنة بالعامين 

الماضيين.
وأضافت معايعة في حديث خاص لوكالة األنباء الرسمية "وفا"، هناك 
ارتفاع كبير وملحوظ في عدد السياح مقارنة بالعام 2017 حيث وصل 
العدد الى مليونين وس���بعمائة ألف حاج وس���ائح، مشيرة الى انه منذ 
مطل���ع الجاري قدم الى األراضي الفلس���طينية وقود س���ياحية كبيرة، 
وأن معظم الفنادق ممتلئة إذا ما اس���تثنينا ش���هري تموز واب فترة 
الصيف، مؤجلة اإلعالن عن الرقم الحقيقي لعدد الس���ياح حتى تاريخ 

الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وأكدت أن تطور ونهوض الواقع الس���ياحي الفلس���طيني سيتواصل 
خالل الع���ام المقبل م���ن حيث زيادة عدد الس���ياح، وه���ذا بناء على 
معطيات ومؤشرات من قبل الفنادق والمكاتب السياحية التي أكدت 
أن الحجوزات مستمرة، ما يبشر على أنه سيكون أفضل حاال مع نهاية 

العام الجاري.
وبالنس���بة للوضع السياحي بش���كل عام، قالت معايعة: " كل مواطن 
فلس���طيني يلحظ بش���كل كبير التطور الحقيق���ي، وخاصة في مدن 
الخليل، وبيت لحم، وأريحا، ورام الله ، من خالل أعداد الس���ياح الكبيرة 
الت���ي وصلت إلى فلس���طين، الفتة إلى انه منذ ش���هر أيلول الماضي 
امتألت كاف���ة الفنادق في بيت لحم، وهناك زي���ادة تم تحويلها الى 

فنادق الخليل، والفائض حّول الى رام الله وحتى نابلس.

معايعة: عدد السياح 
مع نهاية العام سيفوق 
2.800 مليون سائح وحاج

االستقالل/ وكاالت
تعتزم مصر طرح نقود بالس���تيكية م���ن بعض فئات النقد 
المحلي���ة »الجنيه المص���ري« خالل ع���ام 2020 من مطبعته 
الجديدة في العاصمة اإلدارية. وسيبدأ البنك المركزي طباعة 
فئات النقود البالس���تيكية بش���كل تدريجي، على أن تكون 

البداية بفئة ال�10 جنيهات، وفقا لوسائل إعالم مصرية.
وقال مص���در بالبنك المركزي إن الهدف األساس���ي من 
طباعة النقود البالس���تيكية هو تخفي���ض تكلفة إنتاج 
طباع���ة النقود، باإلضافة إلى »الحفاظ على جودة ونظافة 

النقود الستهالكها العالي في السوق المصري«.
وأضاف المصدر أَن النقود البالستيكية تتسم بالمرونة 
والقوة والس���مك األقل، األمر ال���ذي يتيح عمرا افتراضيا 
أط���ول يصل إل���ى نحو 5 أضع���اف عمر الفئ���ة الورقية 

المصنوعة من القطن.
وأوضح أن من بعض خصائصها أنها مقاومة للماء وأقل 
ف���ي درجة تأثره���ا باألتربة وهى صديق���ة للبيئة وذات 
قابلية أقل كثيرا في التلوث مقارنة بفئات النقد الورقية 

المتداولة، باإلضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.

غزة/ االستقالل:
أكدت وزارة الزراعة على قرارها السابق بتطبيق قرار وزير 
الزراعة رقم )4914( الصادر بتاريخ 23-10-2016 الخاص 
بمنع دخول األبقار فوق ثالث س���نوات، واتخاذ إجراءات 

قانونية ومحاسبة كل من يخالف القرار وإتالف الوارد.
وش���ددت الزراعة في بيان صحف���ي، أن هذا القرار يأتي 
ضمن سياسة الوزارة في الحفاظ على صحة المواطن في 

قطاع غزة وتوفير األمن الغذائي.
ودعت التج���ار والمربي���ن لاللتزام بالمعايير والش���روط 
الفنية لإلدخال، مؤكدًة أنها لن تتهاون أو تتساهل في 

تطبيقها.
يشار إلى أن وزارة الزراعة عبر طواقمها الفنية قامت قبل 
عدة أسابيع بذبح واتالف )4( من األبقار في مسلخ بلدية 

خانيونس وذلك بالتنسيق مع جهات االختصاص.

زراعة غزة تؤكد منع دخول األبقار 
فوق 3 سنوات وتحذر المخالفين

مصر تعتزم طرح نقودا بالستيكية بـ2020

االستقالل/ وكاالت:
قالت الصي���ن أمس األربعاء، إّنها ستس���عى جاهدًة إلى دفع 
المفاوض���ات التجارّية ُقدًما مع الوالي���ات المتحدة في غضون 
90 يوما، متعهدًة بالعمل س���ريًعا عل���ى "نقاط التوافق" التي 
تّم التوّصل إليها مع واشنطن لتخفيف حّدة الخالف التجاري 

بين البلدين.
وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان، األربعاء، أّن المحادثات 
بين الرئيسين الصيني شي جينبينغ واألميركي دونالد ترامب 
نهاية األس���بوع الماضي كان���ت "ناجحة" وأّنه���ا "واثقة" من 

تنفيذ اتفاقهما.
وأضاف���ت أن "الفرق االقتصادّية والتجارّية )التابعة( للجانبين 
ستدفع بش���كل نِش���ط المفاوضات في غضون 90 يوًما وفًقا 

لجدول زمني واضح وخريطة طريق".
وتابعت ال���وزارة "سُتباش���ر الصين تنفيذ نق���اط محّددة تّم 
التوّصل إلى توافق في ش���أنها، وكّلما كان هذا س���ريًعا، كان 

األمر أفضل".
وكان الرئي���س األميركي دونالد ترامب قد أعلن الثالثاء، أّنه ال 
يستبعد "تمديد" الهدنة التجارية ومّدتها 90 يوًما مع بكين، 

والتي تفاوض عليها مع نظيره الصيني الس���بت الماضي في 
بوينس آيرس.

 وكت���ب ترامب في تغري���دة على  "تويت���ر" "المفاوضات مع 
الصي���ن بدأت. في حال لم ُتمّدد، س���تتوقف بعد 90 يوًما من 
موعد العشاء الرائع والحار جًدا مع الرئيس شي في األرجنتين" 

في األول من ديسمبر/ كانون األول.
وأضاف أن المفاوضين األميركيين يجب أن يتأكدوا أّن "اتفاًقا 
حقيقًيا ممكن مع الصين. وإذا كانت الحال كذلك، فسنبرمه".

وكان الرئيس���ان األميركي والصيني توصال الس���بت الماضي 
إل���ى هدنة في الحرب التجارية بينهما والتي تهدد االقتصاد 
العالمي، وذلك في ختام قمة مجموعة العش���رين في بوينس 

آيرس.
ووافق ترامب على تأخير فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 
%25 عل���ى بضائع صينية مس���توردة بقيمة 200 مليار دوالر 
سبق أن خضعت لرسوم جمركية بنسبة %10، لمدة 90 يوما.

في المقابل، وافق الرئيس الصيني خصوصا على ش���راء مزيد 
م���ن المنتجات األميركية وبالتالي خفض العجز التجاري الذي 

يثير غضب ترامب.

االستقالل/ وكاالت:
قالت وكال���ة مودي���ز لخدم���ات المس���تثمرين إن المصارف 
الخليجية ستش���هد نموا في االقتراض خ���الل العام المقبل، 
مس���تفيدة من تحس���ن أس���عار النف���ط الذي يدع���م ارتفاع 
االئتمان الحكومي. وأوضحت موديز في تقرير لها، األربعاء، أن 
اإلنفاق الحكومي يدعم النشاط االقتصادي ويحفز نمو القطاع 
الخاص، ويزيد التوجه لالقتراض. وتوقع التقرير نمو اإلقراض 
في السعودية بالعام المقبل بنسبة 4 بالمائة، ويتراوح بين 6 

و7 بالمائة في دول الكويت وعمان والبحرين.
ويض���م مجل���س التعاون ل���دول الخليج العربي���ة، التي تضخ 
نحو ُخمس معروض النفط العالم���ي، وتعتمد على العائدات 
النفطية في تموي���ل إيرادات موازناتها، كل من الس���عودية 

وقطر واإلمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
وحس���ب التقرير، يتركز نمو اإلقراض في قطاعات التش���ييد 

والبناء والعقارات.
وتابعت موديز: »األنظمة المصرفية بالخليج ما تزال مس���تقرة، 
مع تحسن البيئة التشغيلية وجودة األصول وقوة رأس المال«.

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن مصطفى الهيت���ي رئيس صندوق إع���ادة االعمار بالعراق 
أن بالده بحاجة إل���ى 88 مليار دوالر إلع���ادة االعمار في المناطق 
المتضررة في العراق. وقال الهيتي ، في كلمة خالل افتتاح أعمال 
المؤتمر الدولي إلعادة االعمار واالس���تثمار في العراق بمش���اركة 
مس���تثمرين عرب وأجانب في بغ���داد أمس، إن الع���راق بحاجة 
لمعالج���ة أوضاع أكثر من ملي���ون نازح عراقي من ج���راء االعمال 
االرهابية خاصة بمحافظات نينوى واالنبار وكركوك وصالح الدين.

وأضاف أن أمام صندوق إعادة اإلعمار تحديات كبيرة لمواجهة 
االض���رار التي لحق���ت بالبن���ى التحتية وبناء المن���ازل وإعادة 
النازحين والمهجرين إلى دياره���م ، وهذا يتطلب عمال دؤوبا 
وجه���دا دوليا كبيرا. م���ن جانبه ، قال مه���دي العالق االمين 
الع���ام لمجلس الوزراء ف���ي كلمة مماثلة :"نتطل���ع إلى المزيد 
من المشاركة للمستثمرين والش���ركات العالمية في مشاريع 
إعادة االعمار في البالد والدخول في شراكات في مجاالت البنى 
التحتية في القطاعات الصناعية والزراعية في ظل أجواء أمنية 

مستقرة تعيشها البالد اليوم".

موديز: صعود النفط يدعم 
نمو االقتراض بمصارف 

الخليج خالل 2019

مسؤول عراقي : نحتاج 
88 مليار دوالر إلعادة 

االعمار في العراق

الصين تسارع لتخفيف 
حدة الحرب التجارية مع أميركا
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باريس/ االستقالل: 
بعد أن جمدت تطبيق الضريبة على الوقود التي كانت 
وراء التحركات في الش����ارع، واصلت الحكومة الفرنسية 
أمس األربع����اء التراج����ع واعدة بمراجع����ة اإلصالحات 
الخالفي����ة ح����ول الضريبة عل����ى الثروة، عل����ى أمل منع 
تكرار ما حصل الس����بت الماضي من أعمال عنف خالل 

تظاهرات السترات الصفراء.
ويب����دو أن إع����الن رئي����س الحكوم����ة إدوار فيليب عن 
سلس����لة من التنازالت بشأن أس����عار الوقود والضريبة 
على الكربون، لم يقنع غالبية المتظاهرين بالخروج من 

الشارع.
وقام المتظاه����رون بفك الطرقات حول مخزنين للوقود 
األربعاء، في حين أن غالبية السترات الصفراء يرفضون 
"اإلجراءات المتواضعة" للحكومة، ويتوعدون بمواصلة 

تحركهم في الشارع.
وقال بنجامين ش����وكي الذي يعتبر أحد وجوه التحرك 
"الفرنس����يون ال يريدون الفتات يري����دون تحقيق كل 

مطالبهم".
في حين اعتبر خبير العالقات االجتماعية ريمون سوبي 

أن الخطوات التي قامت بها الحكومة "أتت متأخرة".
وتواصل����ت في كل أنحاء فرنس����ا الدع����وات عبر مواقع 

التواصل االجتماعي للتحرك مجددا السبت المقبل.
ودعا إريك دروويه، أحد أبرز وجوه حركة االحتجاج، "إلى 
العودة إلى باريس" الس����بت "قرب مراكز الس����لطة مثل 

الشانزليزيه وقوس النصر والكونكورد".

وهذا هو أكثر ما تخش����اه الس����لطات الفرنسية التي ال 
تزال تحت تأثي����ر الصدمة بعد مظاه����ر العنف التي 
شهدتها هذه المناطق السبت الماضي، وتراوحت بين 
رفع سواتر وحرق سيارات ونهب محالت واالشتباك مع 
عناص����ر األمن. وقد تم الت����داول بهذه الصور في كافة 
أنحاء العالم، ما أدى الى تراجع الحركة الس����ياحية في 

باريس خاصة.
ومنذ انط����الق هذه التحركات في الس����ابع عش����ر من 
تش����رين الثاني/نوفمبر الماضي قتل أربعة اش����خاص 
وأصيب المئات، فيما تخش����ى الحكومة توسع الغضب 
إلى قطاعات أخرى. فالتوتر يس����ود الثانويات، كما أن 

المزارعين ينوون هم أيضا النزول في تظاهرات.

ودعا وزير الداخلية كريس����توف كاستانر مساء الثالثاء 
"السترات الصفراء العقالنيين" إلى التخلي عن الدعوة 
إلى تجمع جديد في باريس السبت المقبل، مؤكدا عزمه 

على تعزيز قوات الشرطة في حال أصروا على ذلك.
من جه����ة المعارضة دعا رئيس ح����زب "الجمهوريون" 
اليميني لوران فوكييه األربعاء إلى فرض حالة الطوارئ 

موقتا لتجنب "سبت أسود" جديد.
وس����يجري نقاش في الجمعية الوطني����ة األربعاء بعد 
كلم����ة يلقيها رئيس الحكومة أم����ام النواب دفاعا عن 

خطة الحكومة للخروج من هذه األزمة.
وكرر المتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو األربعاء 
القول أنه في حال "لم تجد" السلطة التنفيذية حال في 
ختام حملة تش����اور واس����عة حتى األول من آذار/مارس 

"فستتخلى" نهائيا عن رفع الضرائب.
كم����ا فتح غريفو الباب أمام احتمال إعادة الضريبة على 
الث����روة، األمر الذي يطالب ب����ه الكثير من المتظاهرين، 
ولكن بعد قيام البرلمان بإجراء تقييم للوضع ابتداء من 

"خريف العام 2019".
وتابع غريفو "هذا الموض����وع ليس على الطاولة" حاليا، 
"لك����ن في ح����ال تعرق����ل أمر م����ا، فنحن لس����نا أغبياء 

وسنغيره".
ويعتبر المحللون أن هذه القرارات تس����جل أول تراجع 
إليمانوي����ل ماكرون الذي يتفاخ����ر بأنه منذ وصوله الى 
قصر اإلليزيه في أيار/ماي����و 2017 لم يتراجع أبدا أمام 

الشارع.

الحكومة الفرنسية تواصل التراجع ودعوات لفرض »الطوارئ«

االستقالل/ وكاالت:
طلب مدع عام تركي إصدار مذكرتي توقيف بحق اثنين 
من المقربين من ولي العهد الس���عودي االمير محمد بن 
س���لمان في إط���ار التحقيق في قضية قت���ل الصحافي 
الس���عودي جمال خاشقجي بحس���ب طلب النيابة الذي 

اطلعت عليه وكالة فرانس برس األربعاء.
وطلب مكت���ب مدعي عام اس���طنبول إص���دار مذكرتي 
توقيف بحق أحمد عسيري وسعود القحطاني لالشتباه 
بأنهما »ضمن المخططين« لجريمة قتل خاشقجي داخل 
قنصلية بالده في اسطنبول في 2 تشرين االول/اكتوبر.

وتعليقا عل���ى الموضوع، قال مس���ؤول تركي إن تحرك 
االدع���اء الع���ام يعكس قناعت���ه بأن الري���اض لن تأخذ 

أي إجراءات رس���مية ضد عس���يري والقحطان���ي، داعيا 
الس���عودية إل���ى تهدئ���ة المخاوف الدولي���ة من خالل 

تسليم كل المشتبه بهم في قتل خاشقجي لتركيا.
وأضاف المس���ؤول التركي أن الرياض لم تقدم إجابات 
عن األسئلة المتعلقة بمصير جثة خاشقجي ومن أصدر 

أمر القتل.
وقال النائب العام الس���عودي في 20 أكتوبر/تش���رين 
األول الماض���ي إن »التحقيق���ات األولي���ة ف���ي موضوع 
المواطن جمال خاش���قجي أظهرت وفات���ه -رحمه الله- 
والتحقيقات مس���تمرة مع الموقوفين على ذمة القضية 
والبال���غ عددهم حت���ى اآلن 18 ش���خصا، جميعهم من 

الجنسية السعودية«.

انقرة/ االستقالل: 
أعل���ن وزير الخارجي���ة التركي مولود جاوي���ش أوغلو أن 
ب���الده لن تت���ردد ف���ي اللجوء إل���ى التحقي���ق الدولي 
إذا وصل مس���ار قضية قتل الصحفي السعودي جمال 

خاشقجي إلى طريق مسدود. 
وقال الوزير التركي في مؤتمر صحفي عقده امس األربعاء 
ف���ي العاصم���ة البلجيكية بروكس���ل، إن التحقيق  في 
الجريمة مستمر »وس���نواصل حتى النهاية، ولن نتردد 
ف���ي اللجوء إلى التحقيق الدولي إذا حصل انس���داد في 

مسار القضية«.
وتطرق أوغلو إلى »المتعاون المحلي« الذي ورد في إحدى 
الروايات السعودية بش���أن الجريم���ة فقال إنه »لم يأت 

من الشارع لذا فإن اسمه ومعلومات االتصال به موجودة 
عن���د الس���عودية«، مضيفا أن على الس���عودية إطالعنا 
على المعلوم���ات التي تصل إليها بالتحقيق في قضية 

خاشقجي.
في سياق متصل، جددت مفوضة األمم المتحدة لحقوق 
اإلنس���ان ميشيل باش���ليه مطلبها بإجراء تحقيق دولي 
في قضية قتل خاش���قجي، وقال���ت إن التحقيق الدولي 
يحت���اج إلى طلب من دولة عض���و في مجلس األمن، وهو 
ضروري لتحديد المس���ؤولين عن العملية التي وصفتها 
بالبش���عة، وذلك ف���ي كلمة ألقتها ف���ي مؤتمر صحفي 
بجنيف بمناسبة مرور سبعين عاما على اإلعالن العالمي 

لحقوق اإلنسان.

االدعاء التركي يصدر مذكرتي 
توقيف بحق القحطاني وعسيري

تركيا تلوح مجددًا بتدويل 
قضية اغتيال خاشقجي

االستقالل/ وكاالت:
كشفت وسائل إعالم ألمانية، أمس، أن 
ش����ركة »راينميتال« األلمانية للس����الح 
العربية  للمملك����ة  تواص����ل صادراتها 
الس����عودية؛ رغم قرار الحكومة بتعليق 
التصدير لها على خلفية قضية مقتل 

الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.
ج����اء ذل����ك بحس����ب أخب����ار تناقلتها 
والمحطة  الش����هيرة،  مجلة »ش����تيرن« 
التلفزيونية األولى )ADR( والتي أكدت 
أن الش����ركة المذكورة تواصل صادرات 
الس����الح للري����اض عبر ش����ركات أخرى 

تابعة لها في إيطاليا وجنوب إفريقيا.
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
طلبت الس����لطات األلمانية من شركات 

الس����الح بالب����الد وق����ف بيع الس����الح 
للسعودية.

ويقّدر حجم صفقات األس����لحة المباعة 
للس����عودية، والتي تم تعليقها، ب�2.5 

مليار يورو.
كان  المذك����ورة،  األخب����ار  وبحس����ب 
هيلموت ميرش، رئي����س مجلس إدارة 
»راينميت����ال«، قد قال ف����ي تصريحات 
له، الش����هر الماضي، إن ق����رار الحكومة 
الخاص بتعليق الصادرات للس����عودية 

لم يؤثر على الشركة.
تج����در اإلش����ارة أن الس����عودية تحتل 
المركز الثاني بين أكثر الدول استيراًدا 
لألس����لحة من ألمانيا من����ذ مطلع العام 
الج����اري وحت����ى اآلن، بإجمالي مبيعات 

تقدر قيمتها ب�417 مليون يورو، وذلك 
بع����د الجزائ����ر التي تأتي ف����ي المرتبة 

األولى، ب�741.5 مليون يورو.
وتواجه الس����عودية أزم����ة دولية كبيرة 
على خلفية قضية خاشقجي، إذ أعلنت 
المملكة في 20 أكتوبر/ تش����رين األول 
الماضي، مقتله داخ����ل قنصليتها في 

إسطنبول، بعد 18 يوما من اإلنكار.
وقدم����ت الري����اض رواي����ات متناقضة 
عن اختفاء خاش����قجي، قب����ل أن تقول 
إنه ت����م قتل����ه وتقطي����ع جثت����ه بعد 
فش����ل »مفاوض����ات« إلقناع����ه بالعودة 
للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية 
ضد المملكة ومطالب����ات بتحديد مكان 

الجثة.

االستقالل/ وكاالت: 
أعلن مس���ؤول أفغاني، أمس األربعاء، مقتل 4 أشخاص، بينهم شرطي، و6 مسلحين، 

في اشتباك بين قوات األمن ومسلحين من حركة طالبان، بوالية هيرات غربي البالد.
وقال عبد األحد ولي زاده، المتحدث باس���م الش���رطة المحلية، في تصريح صحفي، إن 
االش���تباك وقع في وقت متأخر الثالثاء، إثر هجوم لطالبان اس���تهدف نفطة تفتيش 

أمنية بالوالية.
وأضاف أن شرطًيا وثالثة مدنيين، باإلضافة إلى 6 مسلحين قتلوا في االشتباك.

ولم يصدر تعقيب فوري من طالبان حول الهجوم.
وتس���يطر طالبان على نح���و فعال على نصف الب���الد تقريًبا وتنف���ذ هجمات يومية 

تستهدف بشكل أساسي قوات األمن، حسب أسوشييتد برس.
من جانب آخر، اختطف مجهولون، مدير قناة تلفزيونية محلية، بوالية ننغرهار شرقي 

أفغانستان.
وقال عبد الله خوجياني، المتحدث باس���م حاكم ننغره���ار إن المهندس زيلميا مدير 

إحدى القنوات التلفزيونية اختطف، مساء الثالثاء، فيما تم قتل سائقه.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حادثة االختطاف.

رغم قرار حكومي بتعليقها

شركة أسلحة ألمانية تواصل مبيعاتها للسعودية 
مقتل 10 في اشتباك بين 

طالبان واألمن األفغاني
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مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية
أعنت إس���رائيل صبيح���ة الثالثاء عن بدء 
جيش���ها بتنفيذ م���ا أطلقت عليه اس���م 
"عملية درع الش���مال" للكش���ف عن أنفاق 
حزب الله وتدميرها، على الحدود الشمالية 
الكثير من  لفلس���طين، وحم���ل اإلع���الن 
األهداف  ف���ي  والمبالغ���ة  االس���تعراض 
والتحديات والمخاطر، والكثير من األهمية 
االحتالل  أمن دول���ة  لحماي���ة  واألولوي���ة 
ومواطنيها، وقد لوحظ الحرص الكبير في 
والمس���ؤولين  القادة  وتصريحات  بيانات 
أن العملية بمجمله���ا تتم داخل األراضي 
الفلس���طينية وهي ذات طبيعة دفاعية، 
وأن األنفاق لم تصل إلى مرحلة تش���كيل 
خطر على أمن المستوطنين، وحرصوا أيًضا 
على المبالغة في إظهار الجهد االستخباري 
والتكنولوج���ي الذي تعتم���د عليه عملية 
"درع الش���مال"، وأن "درع الش���مال" تعتبر 
البداية في القضاء عل���ى أدوات التهديد 
النوعي التي يمتلكها حزب الله، وأن "درع 
الش���مال" حظيت بدعم وموافقة باإلجماع 
من قبل المؤسستين األمنية والسياسية، 
وتم تفضيلها كخيار وقرار ذي أولوية على 

التصعيد في الجبهة الجنوبية.
ف���ي الس���اعات األول���ى، لوح���ظ تفاع���ل 
إس���رائيلي من الن���وع المهت���م والمؤيد 
والمتقبل للرس���ائل السياس���ية واألمنية 
الت���ي حملته���ا العملي���ة، فاإلع���الم قام 
بعملية ب���ث مفتوح، وال���كل تقريًبا تجّند 

الحزب، وبعضهم  للحديث عن تهديدات 
أثنى على حكمة نتنياهو وايزنكوت، لكن 
هذا األمر س���رعان ما بدأ بالتحول؛ فظهرت 
االنتق���ادات والتلميحات ح���ول التوقيت، 
وعالق���ة نتنياه���و والتضخي���م اإلعالمي، 
والتس���اؤل لماذا البحث عن األنفاق بحاجة 
إلى كل هذا االستعراض، فضاًل عن إطالق 
اس���م ذي دالالت عس���كرية كبرى؟ ولماذا 
نتنياهو يص���ر على الظهور ف���ي مؤتمر 
صحفي وقت ذروة المش���اهدة في التلفاز 
ليتحدث عن "درع الشمال"، مثيًرا المخاوف 
ومس���تعرًضا حجم ونوعية المهمات التي 
يص���ادق عليها يومًيا إلحب���اط التحديات 

والمخاطر األمنية؟
وبعد أن هدأ الضجيج اإلعالمي، يتضح أن 
"درع الشمال" ليست أكثر من حملة لسالح 
الهندس���ة للكش���ف عن األنفاق، بعد أن 
أصبح لدى الجيش تأكيدات بوجود أنفاق 
في بعض المناطق الحدودية، ويتضح أن 
هذه الحملة كان يمكن القيام بها س���ابًقا 
والحًق���ا، أي ان توقيتها في ه���ذه األيام 
لم يك���ن احتياًجا حيوًيا أمنًيا إس���رائيلًيا، 
وأن اختي���ار التوقيت ربم���ا يحمل دالالت 
أخ���رى، كم���ا ان االس���تعراض اإلعالم���ي 
والترويج الكبير للعملية واالس���تعدادات 
العس���كرية الكبرى، بما ف���ي ذلك اإلعالن 
واستدعاء  والمدفعية  البطاريات  عن نشر 
بع���ض ق���وات االحتياط؛ يحمل رس���ائل 
داخلية وخارجية، ويحمل أيًضا الكثير من 

المخاوف من ردة فعل حزب الله.
"درع الش���مال" بهذا االس���تعراض، وفي 
هذا التوقيت، اس���تهدفت تحقيق ثالثة 
أهداف بعملية واح���دة، وعّبرت في لحظة 
ن���ادرة واس���تثنائية عن التق���اء المصالح 
الش���خصية لكّل من نتنياه���و وايزنكوت 
والمصالح األمنية لدول���ة االحتالل، ويبدو 
أن هدفه���ا األولي ه���و ترميم م���ا تآكل 
م���ن ش���خصية نتنياهو وإع���ادة االعتبار 
اليزنك���وت، ويبدو أنهما نجح���ا في ذلك 

بشكل ال بأس به.
أثن���اء جول���ة التصعي���د األخي���رة عل���ى 
قطاع غ���زة، والتي قامت فيه���ا المقاومة 
بتصعي���د كبي���ر ش���مل قص���ف الباص 
العس���كري بص���اروخ الكورني���ت وقصف 
مدينة عس���قالن والمستوطنات المحيطة 
بالقط���اع بق���وة صاروخي���ة كبي���رة، عقد 
الكابينت األمني اجتماًعا طوياًل، وقد توقع 
معظم المراقبين اإلس���رائيليين أن يخرج 
بقرارات تصعيدية، لكن الجميع فوجئ أن 
الكابينت تمسك بمسار التهدئة واحتواء 
التصعيد، وعلى إثر ذلك استقال ليبرمان 
وخرجت التظاه���رات الكبيرة االحتجاجية، 
والتي وصلت تل أبي���ب، وكادت الحكومة 
تس���قط بعد أن أعلن بيني���ت عن توجهه 
لالستقالة التي تراجع عنها بفعل الكثير 
من الضغ���وط؛ تلك الفترة كانت األس���وأ 
في حي���اة نتنياه���و السياس���ية، وكانت 
مرحلة عصيبة جًدا عل���ى الجنرال ورئيس 

األركان ايزنكوت، وهو في الش���هر األخير 
من واليته، حيث نظر إليه باعتباره رئيس 
األركان ال���ذي في ظل واليت���ه تآكل الردع 
اإلس���رائيلي بش���كل خطير وتعاظم ردع 

المقاومة بشكل كبير.
احت���واء التصعيد على القط���اع قرار دفع 
ثمنه نتنياه���و وايزنكوت والجيش، ولكل 
أس���بابه ومبرراته، فالجي���ش وايزنكوت ال 
يريدون الدخول ف���ي حرب مكلفة وعبثية 
بتقديره���م، في ظل مس���توى سياس���ي 
ال يملك أية خطة سياس���ية تجاه القطاع 
ويتهرب من تقديم إجابات ش���افية حول 
الي���وم التال���ي، وإدراك الجيش بأنه تحت 
قي���ادة غير بريئة من ش���بهة اس���تخدام 
األم���ن في س���ياق السياس���ات الداخلية 
وقدرته���م عل���ى التمل���ص ف���ي اللحظة 
المناس���بة وتحميل المس���ؤولية للجيش؛ 
لذل���ك كانت مصلح���ة الجي���ش بتأجيل 
المواجه���ة ق���در اإلم���كان. وم���ن ناحية 
نتنياهو، فهو كسياس���ي لديه مش���روع 
إجهاض قيام الدولة الفلسطينية وضرب 
وأساس  الفلس���طيني،  التمثيل  وحدانية 
ه���ذا المش���روع مبني على فص���ل القطاع 
عن الضفة، ومس���ار التهدئة ه���و الخيار 
األكثر تناسًبا سياس���ًيا مع مشروعه، وهنا 
التقت مصالح نتنياهو مع مصالح الجيش 
وايزنكوت في تأجيل المواجهة مع القطاع، 
وهو ما تعارض مع مصالح ليبرمان وبينيت.

بيد أن تأجيل المواجهة خلق في إسرائيل 

ش���عوًرا بأن قيادته األمنية والسياس���ية 
عاج���زة ومردوعة، وهذا ما توقعه مس���بًقا 
كل من نتنياهو وايزنكوت والجيش؛ أنه ال 
يمكن احتواء الجنوب دون أن يكون لديهم 
مشروع آخر يبرر مس���تقباًل سبب االحتواء، 
فيرمم ما تآكل، ب���ل ويظهرهم كأصحاب 
حكمة ومس���ؤولية كبرى وقدرة على تحمل 
االنتقادات والهجوم وإس���اءة فهمهم في 
س���بيل تحقيق مصالح إس���رائيل، وهو ما 
عبر عنه نتنياهو في اليوم التالي الجتماع 
الكابينت، حيث قال: "لو استطعت أن أشرح 
لكم األسباب الحقيقية، لغيرتم موقفكم".

في ذل���ك االجتماع، اس���تعرض ايزنكوت 
خط���ر األنف���اق الش���مالية، واعتبرها ذات 
أولوي���ة أول���ى تس���بق أولوي���ة الجبه���ة 
الجنوبية، وقد صادق الكابينت على عملية 

"درع الشمال".
واليوم، يظهر بوضوح كيف ساهمت هذه 
العملية في إعادة ترميم س���معة الجيش 
والمنظوم���ة األمني���ة، وترميم ش���خصية 
نتنياهو وايزنكوت الذي س���يغادر منصبه 
نهاية الش���هر الجاري، وهو أفضل مكانة 
مّما كان عليه قبل أسابيع، ونتنياهو يظهر 
اليوم - وال سيما بعد تصّدع مكانته األمنية 
والسياس���ية واألخالقية )احتواء التصعيد 
في الجنوب، واستقالة ليبرمان، وتوصيات 
الش���رطة( - كرئيس وزراء ووزير أمن حكيم 
ومس���ؤول، قادر على إدارة الدولة وحماية 
أمنها وأمن مواطنيها بقدرة وكفاءة عالية.

»درع الشمال« وترميم مكانة الجيش ونتنياهو وأيزنكوت

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعربت مصادر عسكرية إس���رائيلية عن تخوفها، اليوم 
األربع���اء، من رد لحزب الله حال اجتاز الجيش الحدود مع 
لبنان بحًثا عن أنفاق عابرة للحدود، مش���يرة إلى أن ذلك 

قد يؤدي إلى الحرب.
وذكر المراس���ل العسكري في صحيفة "إسرائيل اليوم" 
العبري���ة يوآف ليمور أن الجيش س���يجتاز الحدود بحًثا 
عن األنفاق فقط حال اعتقد بأن حزب الله لن يتخذ ذلك 

ذريعة للحرب.
وأض���اف أن "الجيش امتنع ع���ن اجتياز الحدود 
لتدمي���ر النفق المكتش���ف ق���رب المطلة والذي 
يبدأ من مصنع ال يبعد س���وى عشرات األمتار عن 
الح���دود حتى ال يتخذ حزب الله ذلك ذريعة لبدء 

الجرب التي ال يرغب بها الجانبان".
ولفت المراسل إلى أن غالبية قوة حزب الله ليست تحت 
األرض ولكنه���ا تتمثل في 100 ألف صاروخ وعش���رات 
اآلالف م���ن المقاتلين والعتاد العس���كري الثقيل، وأن 
عملي���ة الجيش ض���د األنف���اق تأتي في ظ���ل تهديد 
إس���رائيلي صريح بمهاجمة مصانع الصواريخ الدقيقة 

التي بدأت بالعمل مؤخرًا على األراضي اللبنانية.
واعلن جي���ش االحتالل اإلس���رائيلي الثالثاء بدء عملية 
"درع الش���مال" لكش���ف وتحييد األنف���اق التي حفرها 
حزب الله اللبناني نحو األراضي المحتلة، بتنفيذ القيادة 
الشمالية وبمشاركة االس���تخبارات والهندسة القتالية 
وإدارة تطوي���ر األس���لحة والبنى التحتي���ة تعمل ضمن 

العملية العسكرية لتحديد أنفاق حزب الله اللبناني.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذك���رت صحيفة »يديعوت أحرن���وت« العبرية 
األربعاء، أن وزير المالية موشيه كحلون سيمثل 
الحكوم���ة اإلس���رائيلية ف���ي جنازة تش���ييع 
الرئيس األمريكي السابق جورج بوش األب في 

واشنطن.
وأوضحت الصحيفة أن مش���اركة كحلون جاءت 
بن���اء على طل���ب من رئي���س ال���وزراء بنيامين 

نتنياهو.
ويرج���ح أن نتنياهو امتنع عن الس���فر في هذا 
الوقت على خلفي���ة العملية التي بدأها جيش 
االحتالل اإلس���رائيلي الليلة قبل الماضية على 

حدود فلس���طين المحتلة مع لبنان والتي أطلق 
عليها اسم »درع الشمال«.

ويدعي االحتالل أن هدف العملية هو اكتشاف 
وتدمير األنفاق الهجومية التي حفرها تنظيم 
حزب الله اللبناني إلى داخل ش���مال فلسطين 

المحتلة على مدار السنوات الماضية.
والليلة قب���ل الماضية أعلن نتنياهو في مؤتمر 
صحف���ي عقب اجتم���اع اس���تثنائي للمجلس 
الوزاري المصغر للش���ؤون السياسية واألمنية 
)الكابنيت( أن هذه العملية واسعة ومستمرة، 
فيما أعلن رئيس أركان جيشه غادي آيزنكوت 

أن جيشه جاهز ألي تطور مستقبلي.

االستقالل/ وكاالت:
واصل جيش االحتالل "اإلسرائيلي"، أمس األربعاء، 
إزالة الس���واتر الترابية عل���ى الحدود مع لبنان في 
إطار حملة عس���كرية بدأها، الثالثاء، تحت اس���م 
"درع الش���مال"، لكش���ف ما يقول إنها أنفاق قام 
"حزب الله" بحفرها أس���فل الحدود داخل األراضي 

المحتلة.
وأفادت وكالة األنباء اللبنانية الرسمية، أن القوات 
"اإلس���رائيلية" أطلقت -ضم���ن حملتها- منطادا 
أبيض مزودا بكامي���رات للمراقبة من أحد المواقع 

العسكرية مقابل منطقة "كروم الشراقي" جنوبي 
لبنان.

كم���ا نصبت قوات االحتالل أم���س، كاميرا مثبتة 
ف���وق الج���دار األس���منتي الفاص���ل بي���ن لبنان 
واألراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948، 
موجه���ة نح���و األراض���ي اللبنانية عن���د منطقة 
"العب���ارة"، وفق المصدر ذاته. وأضاف المصدر أن 
دوريات "إس���رائيلية" مؤلفة م���ن مركبات "هامر" 
تفقدت، كذلك، محط���ة المراقبة التي تقع مقابل 

منطقة "متنزهات الوزاني" جنوبي لبنان.

»درع الشمال« تحول دون مشاركة 
نتنياهو في تشييع بوش األب

االحتالل يطلق منطادًا ويرفع 
سواتر ترابية على الحدود اللبنانية

   قوته بـ100 ألف صاروخ
تخوف إسرائيلي من رد حزب الله 

حال اجتاز الجيش الحدود
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االستقالل/ وكاالت:
أزاحت ش���ركة "أبل" األمريكية، 
الس���تار عن قائمة تطبيقاتها 
األكثر تحميال عبر متجرها "آب 

ستور" لعام 2018.
تطبي���ق  القائم���ة  وتص���در 
"يوتي���وب"،  الفيديوه���ات 
التابع لش���ركة "غوغ���ل"، يليه 
و"سناب  "إنستغرام"  تطبيقات 
ش���ات" و"فيس���بوك ماسنجر" 

و"فيسبوك" بالترتيب.
تطبيق  هب���ط  األولى،  وللم���رة 
المرك���ز  إل���ى  "بيتموج���ي" 
بعدما  القائمة،  في  الس���ادس 
كان متصدرا المركز األول العام 

الماضي، وهو تابع لشركة "سناب شات"، ويتيح 
إنشاء رموز تعبيرية تشبه المستخدمين.  

وكان ع���ام 2018 مليئ���ا بالتحديات بالنس���بة 
لتطبي���ق "فيس���بوك"، ال���ذي واج���ه انتقادات 
بش���أن قضايا خصوصية المستخدمين وإساءة 
الخاطئ���ة  والمعلوم���ات  البيان���ات  اس���تخدام 

والتدخ���ل االنتخاب���ي عب���ر منصت���ه للتواصل 
االجتماعي.

لكن ورغم ذلك فإن تطبيق "فيسبوك" الرئيسي 
واثني���ن آخرين مملوكين من قبل الش���ركة هما 
"إنس���تغرام" و"ماس���نجر" كانت بين الخمس���ة 
األوائل في قائمة "أبل" ألكثر التطبيقات تحميال 

في 2018.

كما واجه تطبيق "س���ناب شات" 
ومنها  الع���ام،  ه���ذا  تحدي���ات 
مثيرة  بطريقة  تصميم���ه  إعادة 
للج���دل، ولم ت���رض العديد من 
زيادة  ع���ن  مس���تخدميه، فضال 
المنافس���ة بين���ه وبي���ن تطبيق 
"إنس���تغرام"، الذي نسخ العديد 

من مزاياه.
ومن جديد، تمكن تطبيق تحرير 
الص���ور الذاتي���ة "في���س تون"، 
األول في  بمرك���زه  االحتفاظ  من 
قائمة أكثر التطبيقات المدفوعة 
تحمي���ال م���ن متجر "أب���ل" خالل 
2018، كذل���ك تمس���ك تطبيق 
"كيراكي���را" بالمرك���ز الثاني في 
نف���س القائمة، وهو يس���مح بإضاف���ة تأثيرات 

رائعة على مقاطع الفيديو والصور.
أما على مستوى األلعاب األكثر تحميال من متجر 
"أب" خالل 2018، فكان المركز األول من نصيب 
"فورتناي���ت"، يليها ف���ي المرك���ز الثاني لعبة 
"هيلكس جمب"، وفي المركز الثالث "رايس أب".

»أبل« تكشف عن تطبيقاتها األكثر تحميال بـ 2018

االستقالل/ وكاالت:
طور 6 ط���الب صينيين طائ���رة دون طيار إلنقاذ األش���خاص من 
الحرائ���ق الضخمة داخل األب���راج والمباني الش���اهقة عن طريق 
تحولها لشبكة أمان في الجو إلسعاف الشخص في حال قفز خارج 

المبنى على الشبكة ونقله بأمان.
تس���تخدم هذه الطائرات نظام التموض���ع العالمي "جي بي إس" 
لتحديد موقع الحريق وبمجرد اس���تالم إش���ارة االستغاثة تتوجه 
مباشرة إلى المبنى المرتفع، وبمجرد اقترابها من الشخص تتفتح 

الطائرة إلى شبكة أمان كبيرة مرتكزة على أربع مروحيات.
وزودت الطائرة بأجهزة استش���عار للتأكد من وضعية الش���خص 
بشكل صحيح. وأشار المصممون في جامعة الهندسة اإللكترونية 
والفنون ف���ي غوانزو بالصين، إلى أن الش���بكة مصنوعة من مادة 
البولي يورثين قوية بما يكفي لحمل وزن ش���خص بالغ، بحسب ما 

ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.

درونز.. »شبكة« إلنقاذ 
األشخاص من حرائق 

األبراج والمباني الشاهقة!

االستقالل/ وكاالت
توصلت دراس���ة أمريكية حديثة، إلى أن الرجال الذين يكثرون تن���اول أنواع من الفاكهة والخضراوات 

أق���ل عرضة لفقدان الذاكرة وتراجع مهارات التفكير.  وللوصول إلى نتائج البحث قام باحثون من 
كلية الطب بجامعة هارفارد بالواليات المتحدة، بمراقبة 27 ألًفا و842 رجاًل على مدار 26 عاًما.
وصّنف الباحثون العينة وفًقا لكميات الفواكه والخضراوات المستهلكة يومًيا، مع إخضاعهم 

إلى اختبارات قصيرة ودورية لمراقبة قدرتهم على التفكير والتذكر.
ووج���د الباحثون أن الرج���ال الذين أكثروا من تن���اول الخضراوات 

الورقي���ة الداكنة والفلفل األحمر واألصف���ر، باإلضافة إلى التوت 
وعصي���ر البرتقال؛ كان���وا أقل عرضة لتراج���ع الذاكرة ومهارات 

التفكير، بنسبة %34، مقارنة بغيرهم.
ولدى الرجال الذين يش���ربون عصير البرتقال يومًيا، ترتفع 

تلك النس���بة إلى %47، مقارنة بمن يش���ربونه مرة في 
الش���هر. وقال قائد فريق البحث الدكتور "تشانغتشنغ 
يوان"، إن الدراسة تقدم المزيد من األدلة على أن خيارات 

النظام الغذائي مهمة للحفاظ على صحة الدماغ.
وأضاف "النتائج تدعم فكرة أن تناول الكثير من الفواكه والخضراوات يساعد على تجنب 

انخفاض الذاكرة المرتبط بالتقدم في العمر".
وتاب���ع، أن انخفاض الذاكرة ين���ذر باإلصابة بضعف اإلدراك المعت���دل، وهو حالة 
مرضية تس���بق اإلصابة بمرض الزهايمر. وحتى اآلن، ال يوجد دواء فعال للمرض، 
وهو أكثر أش���كال الخرف شيوًعا، ومن أعراضه التدهور المتواصل في قدرات 

التفكير ووظائف الدماغ، وفقدان الذاكرة.
ويتطور المرض تدريجًيا حتى الوصول إلى العجز عن القيام 
باألعم���ال اليومية والتواصل، وقد تتدهور الحالة إلى درجة 

فقدان األداء الوظيفي.
ووفقا لتقرير جمعية الزهايم���ر األمريكية لعام 2016، فإن 
المرض يصيب نحو 47 مليون ش���خص ح���ول العالم، ويكلف 

أنظمة الرعاية الصحية أكثر من 818 مليار دوالر أمريكي.
والزهايمر هو خامس سبب رئيسي لوفاة كبار السن فوق 65 عاًما.

الفاكهة والخضراوات تحمي الرجال من تراجع الذاكرة

االستقالل/ وكاالت:
ال يستطيع الجهاز الهضمي للطفل هضم األطعمة 
الصلبة قبل أن يكمل 6 أش���هر وخالل هذه الفترة 
ال يناس���به إال حلي���ب األم أو الحليب االصطناعي. 
وحتى النصف الثان���ي من عامه األول تظل قدرته 

مح���دودة باألطعمة المهروس���ة. وبع���د ذلك عليك 
مراعاة التدريج في تقديم األطعمة، وينطبق ذلك 

على الشوكوال.
في بداية تن���اول الصغير لألطعمة الصلبة 
يس���تطيع هض���م الحب���وب المرطبة في 
الم���اء أو الحليب، ثم الخض���ار المهروس 
ث���م اللحم المهروس. وقد تس���تمر هذه 

التدريجية 6 أش���هر أخرى.  المرحلة 
األطعمة  من  الش���وكوال  وتعتبر 
الصلبة التي ال يستطيع الصغير 

هضمها.
أخ���ذ موض���وع  كم���ا أن علي���ك 

الكافيين الذي تحتويه الش���وكوال في الحس���بان. فهناك دراسات 
تربط بين اس���تهالك األطف���ال الرضع للكافيين وبي���ن مضاعفات 
خطي���رة تح���دث على المدى الطوي���ل. لذلك، ال ينبغ���ي تقديم أية 
منتجات تحتوي على الكافيين للرضيع حتى يبلغ عامه األول. كذلك 
قد تكون جرعة الكافيين في الش���وكوال أكب���ر من قدرة الطفل الذي 

يبلغ عامًا، وتتسبب في تحفيزه.
وتحتوي الملعقة الصغيرة من شوكوال الحليب على ملغ من 
الكافيين، بينما تحتوي الملعقة الصغيرة من الش���وكوال 
الداكنة على 4 ملغ من الكافيين، وهي كميات ال ُينصح 

بتقديمها للطفل قبل أن يبلغ عامين على األقل.
أما من ناحية التس���وس فعليك الحذر من أن األس���نان 
األمامية هي األكثر عرضة للتس���وس وهي التي 
تظه���ر أواًل قبل أن يكمل الطف���ل عامه األول. 
وتحتوي الش���وكوال على الكثير من الس���كر 
ال���ذي تتغّذى علي���ه بكتريا الف���م. لذا، ال 
ُينصح بتقديم الشوكوال للطفل في عمر 

مبكر.
وتحتوي الش���وكوال على سعرات حرارية 
مغذي���ات  وج���ود  دون  أي  فارغ���ة، 
أخرى تدعم عملية نمو الطفل مثل 

المعادن والفيتامينات. 
وبشكل عام ال ينبغي تقديم الكثير 
من السكر والسعرات الحرارية للصغير حتى ال يتكسب وزنًا زائدًا في 
عمر مبكر. كذلك ُيظهر بعض األطفال حساسية للشوكوال في مرحلة 
مبك���رة، لذا ينبغي مراقبة رد فعل الطفل بعد تناول الش���وكوال، فإذا 
ظهر طفح أو ارتفعت حرارته أو حدث له إس���هال يجب عدم تقديم 

الشوكوال له مرة أخرى.

لهذه األسباب ال تقدم الشوكوال لطفلك مبكرًا

االستقالل/ االستقالل
توصلت دراس���ة جديدة أجرتها جامعة Surrey، إلى أن تغيير موعد تناول الوجبات 

اليومية يمكن أن يكون المفتاح لتقليل نسبة الدهون في الجسم.
ووجدت دراس���ة "التغذية المقيدة بالوقت"، التي استمرت مدة 10 أسابيع، أن أوقات 

الوجبات يمكن أن تؤثر على تكوين الجسم بشكل كبير.
وعلى عكس الدراس���ات األخرى، لم يكن المش���اركون مطالبي���ن باتباع نظام غذائي 

معين، بحيث يمكنهم تناول ما يريدون، طالما كان ذلك وفقا لمنهج محدد.
وقام الباحثون بتقس���يم المشاركين إلى مجموعتين: مجموعة تتناول وجباتها وفقا 
للمعتاد تحت المراقبة، ومجموعة أخرى ُطلب منها تناول وجبة الفطور بعد 90 دقيقة 

من المعتاد، مع تناول طعام العشاء قبل 90 دقيقة من الوقت االعتيادي.
كما أتم كل مش���ارك يوميات النظام الغذائي طوال التجربة، بعد تقديم عينات الدم 

وإكمال استبيان عند انتهاء مدة االختبار.
وأظهرت النتائج أن أولئك الذين تناولوا طعامهم ضمن اإلطار الجديد المحدد، فقدوا 
أكثر من ضعف الدهون في الجسم في المتوسط، مقارنة بالمجموعة المتحكم بها.

وكش���ف االس���تبيان أيض���ا أن %57 من المش���اركين في الدراس���ة الحظوا حدوث 
انخفاض في اس���تهالكهم الغذائي، إما بس���بب نقص الش���هية أو انخفاض كمية 

الوجبات الخفيفة نتيجة للفترة الزمنية المقيدة لتناول الطعام.
وبع���د هذه الدراس���ة، فحص الباحثون م���ا إذا كان هذا النوع م���ن الصيام المتقطع 

مستداما على المدى الطويل,وفق الدراسة .

ما عالقة موعد تناول الوجبات 
بتراكم الدهون بالجسم؟
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الرام/ االستقالل: 
أعلنت دائرة المنتخبات في االتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن قائمة المنتخب الوطني 
الفلس���طيني التي ستشارك في معسكر الدوحة بقطر استعدادا لكأس اسيا باإلمارات 

العربية المتحدة.
ومن المقرر أن يخوض الفدائي 4 مواجهات ودية، وستكون البداية أمام اليمن، يوم 20 
الشهر المقبل، ثم يواجه إيران يوم 24 من الشهر ذاته، ويقابل العراق يوم 28 بنفس 
الشهر، على أن يختتم مبارياته يوم 31، بلقاء قيرغيزستان, علمًا أن البعثة الفلسطينية 

ستغادر الوطن غدا  الجمعة 2018/12/7 .
و ضم���ت القائم���ة كال من » رام�ي حم���ادة و توفي���ق عل�����ي و خ�الد ع�زام و عم�ر قدورة 
وعب���د اللطي���ف البه����داري و ت�����ام��������ر ص������الح و محم��د دروي������ش و جونث����ان 
زوري����ال وع������دي الدب�����اغ و عب���دالله ج�����اب��ر و أحم�د ق�طميش و ش�����ادي شعب���ان 
ومصع����ب بط�اط و محم���د ب������اس���م و بابل��������و براف�������و و س���امح مراعب���ة و خ��الد 
س���ال���م و ج��اك��ا حبيش��������ة و محم����د ص���ال���ح و س���عدو عبد الس���الم و مصطف�ى 
كبي����ر و اليك�����س نص������ار و ياس���ر إسالم����ي و تام����ر صي���ام و محم�����ود عي������د 

ونظم���ي الب�دوي و محم�����ود وادي و ص���الح شح����ادة«. 

قائمــة »الفدائــي« المشاركــة فــي معسكــر الدوحــة

غزة/ عبدالله نصيف:
م���ع نهاية مرحلة الذهاب م���ن بطولة الدوري الممت���از و األولى و الثانية 
، لج���أت العديد م���ن األندية الغزية لترميم صفوفه���ا قبل فوات األوان ، 
فمنهم من يصارع من أجل البقاء و آخرون على المنافسة على لقب الدوري 

أو بطاقتي الصعود للدرجة الممتازة .
ففي الدرجة األولى ، أعلن خدمات النصيرات رس���ميا عن ضم المدافع زياد 

التلمس و العب وسط الميدان باسم الكحلوت لصفوف الفريق األول .
و ج���اء توقيع الثنائي لحاجة الفريق لهذه المراكز ، و تجنب دخول الفريق 

إلى معمعة الهبوط .
و يس���عى النصيرات خالل الس���اعات القادمة ضم الحارس شهران نصار 

ومتوسط الميدان بسام قشطة و المحاجم محمد اللوح .
و يقب���ع  النصيرات الذي يلعب بدوري الدرجة األولى في المركز التاس���ع 

برصيد 10 نقاط .
هذا و نجح نادي خدمات البريج بإبرام أول صفقاته الشتوية هذا الموسم ، 

بعد التعاقد مع العب خدمات الشاطئ محمد أبو كرش »الجعوني«.
وتعاقد البريج مع »الجعوني« حتى نهاية الموس���م الجاري، الذي ينافس 

فيه البريج بقوة على خطف إحدى بطاقتي الصعود للممتازة هذا الموسم 
. ويش���ار إلى أن خدمات البري���ج يحتل المركز الثاني ف���ي دول الترتيب 

برصيد 22 نقطة .
فيم���ا أعلن  نادي الجالء عن تعاقده مع الالعب جالل الفيومي الذي يلعب 
مع فريق بيت حانون الرياضي حتى نهاية الموس���م الجاري ، و اس���تعادة 
حارسه فادي الش���امي ، للمشاركة مع الفريق في مرحلة اإلياب من بطولة 

دوري الدرجة األولى، المتوقع انطالقها في شهر يناير القادم .
و أنهى نادي الصالح  أحد أندي���ة الدرجة الثانية ، إجراءات انتقال صالح 
أب���و طه وأمين خطاب ومحمود معمر ومحم���د تمراز لصفوف الفريق الذي 

يسعى على المنافسة و حصد بطاقة التأهل للدرجة األولى .
و ضم نادي ش���باب جباليا أحد أندية الدوري الممتاز المدافع  مروان شيخ 

العيد قادما من شباب رفح .
فيما أعلن ش���باب خانيونس عن تعاقده مع النجم خالد أبو مغصيب قادما 

من نادي بيت حانون األهلي .
و الزالت سلس���لة االنتقاالت الشتوية مستمرة ، و قد تعلن بعض األندية 
الغزية عن ضم صفقات جديدة قبيل إغالق باب القيد يوم السبت القادم .

األندية الغزية تدفئ نفسها
 باالنتقاالت الشتوية  

لندن/ االستقالل: 
قال���ت صحيفة مي���رور البريطانية إن الم���درب البرتغالي جوزيه 
مورينيو المدي���ر الفني لفريق مانشس���تر يونايت���د اإلنجليزي 
ينتظر تلقي عرض من فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد 

اإلسباني لتدريب الملكي.
وأش���ارت ميرور إلى أن مورينيو يعتقد أن بيريز سيقدم له عرًضا 
ينقذه من »كابوس« مانشس���تر يونايتد حيث يعاني البرتغالي 
خالل الفترة األخيرة في ملعب أولد ترافورد بسبب استمرار تراجع 
نتائج الفريق وتذبذب أداء بعض الالعبين إلى جانب عالقته غير 

الجيدة مع نجم الفريق الالعب الفرنسي بول بوجبا.
ريال مدريد جدد ثقته في س���انتياجو س���والري ال���ذي تولى المهام 
الفنية للفريق الملكي عقب إقالة جولين لويتجي بشكل مؤقت، وبعد 
فترة قصيرة ش���هدت تحس���ن أداء الميرنجي أعل���ن بيريز ثقته في 
سوالري وتعيينه كمدير فني للفريق الملكي لمدة موسمين ونصف. 
وس���بق لمورينيو تدري���ب ريال مدريد خالل الفت���رة بين مايو 2010 
وحتى يونيو 2013، ونجح في التتويج بلقب الدوري اإلسباني 2012.

الجدير بالذكر أن مورينيو تولى قيادة مانشس���تر يونايتد خالل 
صي���ف 2016 نجح خاللها في الف���وز ببطولة ال���دوري األوروبي 

وكأس السوبر المحلي وكأس الرابطة اإلنجليزية.

االستقالل/ وكاالت: 
كش���فت تقارير صحفية إسبانية عن موقف كريس���تيانو رونالدو العب 
يوفنتوس اإليطالي من حضور مب���اراة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس 
بين ريف���ر بليت وبوكا جوني���ورز األرجنتينيين على ملعب س���انتياجو 
بيرنابي���و. وقالت صحيفة “آس” اإلس���بانية أن البرتغالي كريس���تيانو 
رونال���دو اعتذر عن حضور هذه المباراة ، وذلك س���يترك الالعب ليونيل 
ميسي نجم برش���لونة وحيدًا حسب وصفها في المقصورة الشرفية في 

ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.
وكانت وس���ائل اإلعالم اإلس���بانية قد تناولت العديد من التقارير التي 
تؤك���د رغبة النجمين المخضرمين في حض���ور مباراة إياب نهائي كأس 
ليبرتادوري���س بين ريف���ر بليت وبوكا جونيورز من المقصورة الش���رفية 
لملعب س���انتياجو برنابيو. وأشارت هذه المصادر نقال عن مصادر مقربة 
من كريس���تيانو رونال���دو أن األخير اعتذر بكل لطف ع���ن تلبية الدعوة 
لحض���ور المباراة ، مؤكدًا أن الوقت ال ي���زال مبكرا على العودة إلى معقل 

ريال مدريد ألن الجرح بينه وبين النادي الملكي لم يلتئم بعد.
ونقلت صحيفة “ آس” عن نفس المصادر قولها أن كريستيانو رونالدو 
كان ي���ود تلبية هذه الدعوة ومش���اهدة المباراة مع ليونيل ميس���ي من 
المقصورة الرئيس���ية لملعب سانتياجو برنابيو ، لكنه أبدى أسفه لعدم 

القيام بذلك ألسباب خارجة عن ارادته.

»مورينيو« يجد مهربًا من 
جحيم مانشستر يونايتد 

داخل ريال مدريد

رونالدو يرفض 
العودة إلى 

سانتياجو بيرنابيو
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القاهرة / االستقالل:
طالب���ت الجامع���ة العربية، األمم المتح���دة بإعالن 
قائم���ة الش���ركات المتعاون���ة م���ع االس���تيطان 

اإلسرائيلي باألراضي العربية المحتلة.
جاء ذلك خالل كلمة ألقاها األمين العام المس���اعد 
للجامعة العربية لقطاع فلسطين واألراضي العربية 
المحتلة، سعيد أبو علي، خالل مؤتمر ضباط اتصال 
المكاتب اإلقليمية للمقاطعة العربية ل� "إسرائيل"، 
بمش���اركة وفود ال���دول العربي���ة وممثلي منظمة 
التعاون اإلس���المي، في القاهرة، وذلك وفق وكالة 

األنباء المصرية الرسمية.
ودع���ا أبو عل���ي إلى ض���رورة اتخاذ موق���ف دولي 
حازم للتصدي لمخططات التهويد واالس���تيطان، 

ومواجهة التمادي اإلسرائيلي في االستهتار بإرادة 
المجتمع الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال: "اتخذت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي عدة 
 )BDS( إجراءات لمحاربة حرك���ة المقاطعة الدولية
في محاولة لمضايقة ناشطيها في كل أنحاء العالم 
ووقف نش���اطهم واتهامهم بمعاداة الس���امية"، 
مدلاًل على ذلك "بإنشاء وزارة الشؤون االستراتيجية 
اإلسرائيلية شركة دولية باس���م )مقالع سليمان(، 
بهدف التروي���ج للرواية اإلس���رائيلية في الخارج، 
المقاطعة  لحرك���ة  الدول���ي  النش���اط  ومواجه���ة 

الدولية".
وأضاف "رغ���م كل ه���ذه المعوق���ات إال أن حركة 
مقاطعة إس���رائيل تواصل صعودها وانتش���ارها، 

ويواص���ل مناصروها ح���ول العالم دع���م القضية 
الفلسطينية العادلة".

وتابع أب���و علي أن المقاطعة تش���كل قوة ضاغطة 
لتحقي���ق الس���الم الع���ادل، ليتمك���ن الش���عب 
الفلس���طيني من إقامة دولته المس���تقلة وإنهاء 
الفلس���طينية  لألراض���ي  اإلس���رائيلي  االحت���الل 

والعربية المحتلة.
وناق���ش االجتماع ال���ذي ُعقد على م���دى 3 أيام، 
عدًدا م���ن الموضوعات المتعلق���ة بمبادئ وأحكام 
المقاطعة العربي���ة من خالل تطبيق الحظر، وإدراج 
ش���ركات على الئح���ة المقاطع���ة، وإن���ذار أو رفع 
شركات أخرى من الئحة الحظر الستجابتها ألحكام 

المقاطعة.

غزة/ االستقالل: 
أك���د مدير مركز األس���رى للدراس���ات الدكتور رأف���ت حمدونة 
ام���س الخمي���س بأهمية إدخ���ال أجه���زة الضغط والس���كر 
لألس���رى الفلس���طينيين المرضى في الس���جون االسرائيلية، 
وتأتى المطالبة في س���ياق االرتفاع الملحوظ لإلصابة بمرضى 
السكر والضغط في أوس���اط األسرى دون علمهم ، لعدم إجراء 

الفحوصات المخبرية لهم طوال فترة اعتقالهم .
وأض���اف حمدونة أن نس���بة المصابي���ن المعلومي���ن بمرض 
السكر فى أوساط األس���رى وصل إلى  2.7 % ، في حين نسبة 
المصابي���ن بمرض الضغط وصل إلى %12 ، وهنالك عدد كبير 
من المحرري���ن تم اكتش���اف اصابتهم بالم���رض بعد التحرر 
لعدم اجراء الفحوصات في الس���جون نتيجة االستهتار الطبى 
وتجاهل أعراض الم���رض لديهم طوال فترة اعتقالهم مما أثر 

على صحتهم دون العلم باألمر .
ونسب حمدونة مضاعفات مرض السكر والضغط في السجون 
في أوساط األس���رى الدارة السجون االس���رائيلية ،بسبب عدم 

س���ماحها الدخال تلك األجه���زة التى ال تش���كل أى تداعيات 
أمنية ، وبسبب االستهتار فى المتابعة والفحوصات المخبرية 
الدوري���ة، وعدم تقدي���م العالجات الالزمة ، وافتقار الس���جون 

للطعام المناسب فى ظل تقييد الحركة .
وح���ذر من أثار مرضى الس���كر والضغط في أوس���اط األس���رى 
المرض���ى ، كون دوام ارتفاع الس���كر في الدم يؤدى إلى إتالف 
األوعي���ة الدموي���ة ، واضط���راب الكليتين ، وتع���ب العينين ، 
وإتالف األعصاب ، ومش���اكل القدمين ، وتصلب الش���رايين ، 
في حين الضغط المرتفع يؤدى إلى جلطات فجائية ، واإلصابة 
بالسكتة الدماغية والتي يمكن أن تؤدي إلى الغيبوبة أو الوفاة.
وطالب المؤسسات الدولية وعلى رأس���ها األمم المتحدة والصليب 
األحمر الدولى بالضغط على االحتالل للسماح إلدخال أجهزة قياس 
الس���كر والضغط لألس���رى ، والقيام بالفحوصات المخبرية الدورية 
لهم، وتحس���ين كمية ونوعي���ة الطعام المق���دم ، وإدخال األلعاب 
الرياضية لممارس���ة األنش���طة البدنية، وتس���هيل الحصول على 

األدوية األساسية وتوفيرها من إدارة السجون وعبر األهالى .

الجامعة العربية تطالب بقائمة أممية للشركات المتعاونة مع االستيطان

القدس المحتلة/ االستقالل:
واصلت أجهزة أمن الس���لطة اعتقال األم الفلسطينية سهى جبارة من بلدة ترمسعيا 
شمال رام الله لليوم ال� 33، وسط تردي وضعها الصحي، حيث إنها مضربة عن الطعام 

لليوم ال�16 على التوالي.
وقال مهند كراجة محامي س���هى: »أتمن���ى  أن يفرج عن جبارة في أقرب وقت ممكن، 
فوضعه���ا الصحي وإضرابها عن الطعام صعب جدا رغ���م معنوياتها العالية، لكنني 
عندم���ا زرتها لم أقَو على النظر لوجهها الذابل.« وأوضحت مصادر من عائلة المعتقلة 
جبارة إن وضعها الصحي في تردٍّ مس���تمر، وبات الوضع الصحي لها في خطر وصراع 
مع الموت مع اإلضراب المتواصل لها عن الطعام. وبحسب عائلة جبارة فإن أجهزة أمن 
السلطة توجه للمعتقلة سهى جبارة تهمة مساعدة أسر الشهداء واألسرى، مناشدين 

المؤسسات الحقوقية التدخل لإلفراج عنها للعودة ألطفالها الثالثة.

محامي المعتقلة سهى 
جبارة: صحتها في خطر

الضفة المحتلة/ االستقالل:
قامت قوات االحتالل الصهيوني بحملة اعتقاالت واسعة 
أمس  األربعاء في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية وجرت 
مواجه���ات في أكثر من موقع خ���الل عملية االعتقال، كما 

جرى تخريب وتكسير عدد من المنازل.
وأفادت مصادر محلية، أن ق���وات االحتالل اقتحمت بلدة 
بير زيت ش���مال رام الله واعتقل���ت الطالب وعد فقها، كما 
اقتحمت بلدة س���كاكا في س���لفيت، واعتقل���ت القيادي 
في حماس الش���يخ حس���ام ح���رب، وجرت خ���الل عملية 
اعتقال���ه مواجهات محدودة، كما اعتقل���ت عزيز إبراهيم 
فتاش، وكمال حرب، وس���عد مرعي، من قراوة بني حسان، 
وجميعهم من منطقة س���لفيت، واقتحمت كذلك مدينة 
قلقيلية واعتقلت محمد وضاع عناية، وكذلك مؤمن رسالن 

من طولكرم.
واقتحمت قوات االحتالل بل���دة طوباس وجرت مواجهات 
بالقرب من المس���جد الكبي���ر، واعتقلت صالح دراغمة )20 

عاًما( واألسير المحرر رامي أيمن شريدة )28 عاًما(، وفتشت 
عددا، من منازل أسرى محررين وكسرت محتوياتها.

كما اعتقلت األس���ير المحرر طالب علي عبيات، وعماد علي 
عبيات، من بلدة فصايل شمال أريحا، وكذلك اعتقلت ثائر 

خالد مطير من مخيم قلنديه شمال القدس.
وكانت ق���وات االحت���الل، اعتقلت القي���ادي في حماس 
واألس���ير المحرر عاطف رباع، من مدينة يطا، بعد توقيفه 

على حاجز الكونتينر شمال بيت لحم.
على صعيد آخر، اس���تدعت قوات االحتالل األسير المحرر 
قصي عيس���ى، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، للمقابلة، 
وفتش���ت منزل المحرر جمال داود، وصادرت مركبة المحرر 

ماهر األطرش في حلحول شمال الخليل.
كم���ا احتج���زت ق���وات االحت���الل مجموعة م���ن الفتية، 
ا في قرية دير نظام غرب رام الله،  واس���تجوبتهم ميدانّيً
وفتش���ت منزل الش���هيد مصع���ب التميم���ي واحتجزت 

شقيقه.

حمدونة : مرضى السكر والضغط في السجون 
بحاجة ألجهزة قياس طبية لحمايتهم

االحتالل يعتقل 22 مواطنًا خالل 
مواجهات واقتحامات بالضفة

غزة/ االستقالل: 
حذر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 
»حماس«، خليل الحية، الدول العربية واإلس���المية من 
كوارث قد تحل بهم في حال تواصل مسلسل التطبيع 

مع االحتالل.
وش���دد الحية في كلمة له خالل مؤتم���ر علمي نظمته 
مؤسس���ة »الق���دس الدولي���ة«،  في قطاع غ���زة، امس 
األربع���اء، عل���ى أن الش���عب الفلس���طيني يدفع ثمن 

التطبيع مع االحتالل من دمائه ومقدساته.
وق���ال: »ال يعقل أن نواجه ما تتعرض له مدينة القدس 
ا فت���ح التطبيع أمام االحت���الل مكافأة  منفردين، ع���اّدً

لالحتالل على عدوانه.

وأض���اف الحي���ة مخاطب���ا الش���عوب وال���دول العربية 
واإلس���المية: »أوقفوا مسلس���ل التطبيع م���ع االحتالل 
)..( والله س���تندمون )..( هذا  العدو س���يدمر كل شيء 
عندك���م؛ ثقافتك���م، نس���اءكم، أطفالكم، ش���بابكم، ال 

تفتحوا له العواصم أوقفوا مسلسل التطبيع«.
وتابع: »إن ش���عبنا الفلس���طيني الي���وم؛ وهو يتعرض 
ألبش���ع محاوالت تقس���يم القضية الفلس���طينية، وما 
كان لالحت���الل أن يفعل ذل���ك إال بع���د التطبيع، معه 
فنحن ندف���ع ثمن التطبيع من دمائنا خاصة في مدينة 

القدس«.
وطالب القيادي في »حماس« بإغالق س���فارات االحتالل 
وطرد الس���فراء، ومحاس���بته على جرائمه ضد الشعب 

الفلس���طيني، وقال: »القدس دونها رقابنا، وهذا عهدنا 
معها، واالحتالل مهما فعل فإنه إلى زوال«.

وش���دد على أن الشعب الفلس���طيني لن يقبل بوجود 
االحتالل على أرضه وعلى القدس على وجه الخصوص، 
قائ���ال: »القدس عن���وان صراعنا مع ه���ذا العدو؛ لذلك 

يحاول إنهاء قضية القدس بأسرع وقت ممكن«.
وأضاف: »االحتالل يحاول حسم قضية القدس بسرعة، 
وما يحدث في الخان األحم���ر دليل على ذلك، والقدس 

في أقصى درجات الخطر«.
وأكد الحية على أن الش���عب الفلسطيني مطالب بإنهاء 
االنقسام، واس���تعداد الوحدة الوطنية للتفرغ لمعركة 

القدس.

الحية: الشعب الفلسطيني يدفع ثمن »التطبيع« من دمائه ومقدساته

االستقالل/ وكاالت: 
أقامت منظمة التعاون اإلس����المي، أمس األربعاء، 
حف����ال بمناس����بة »ي����وم التضامن مع الش����عب 
الفلس����طيني« أكدت خالله ضرورة الوقوف أمام 
سياسات االس����تيطان االس����تعماري والتهجير 

القسري التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني.
وأع����رب األمي����ن الع����ام للمنظمة، يوس����ف بن 
أحمد العثيمين، في بي����ان له أمس، عن اإلجالل 
والتقدير للش����عب الفلس����طيني الذي استطاع 
بعطائه الالمحدود وإيمان����ه بعدالة قضيته، أن 
يبق����ى صامدًا عل����ى أرضه، مدافعًا ع����ن حقوقه، 

محققًا مزيدًا من المكتس����بات الوطنية، والتأييد 
والتضامن الدوليين مع قضيته العادلة.

وأض����اف أن هذا اليوم يش����كل فرص����ة للجميع، 
دواًل ومنظماٍت وش����عوبًا، للوقوف على سياسات 
االحتالل واالس����تيطان االس����تعماري والتهويد 
والتهجي����ر القس����ري التي ما زال����ت تمارس ضد 

الشعب الفلسطيني.
وأكد عل����ى ضرورة تعزي����ز المواق����ف والجهود 
الفردي����ة والجماعية، الس����تنهاض المس����ؤولية 
التاريخي����ة والقانونية والسياس����ية واألخالقية 
الت����ي يتحملها المجتم����ع الدولي تج����اه إنهاء 

االحتالل اإلس����رائيلي وتحقيق الس����الم العادل 
والدائم. 

وأق����رت الجمعية العام����ة لألم����م المتحدة، في 
قراريها الصادرين في 2 ديس����مبر/كانون األول 
1977، و12 ديس����مبر 1979، باختي����ار ي����وم 29 
نوفمبر/تش����رين الثاني لالحتفال باليوم الدولي 

للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ويصادف هذا اليوم ذكرى قرار التقس����يم الذي 
أصدرت����ه األم����م المتحدة ع����ام 1947 والقاضي 
بتقسيم فلس����طين إلى دولتين يهودية وعربية 

ونشأت بنتيجته إسرائيل فقط.

»التعاون اإلسالمي« تحيي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

الدولي���ة للصليب األحمر بتحمل مس���ؤولياتها في الضغط على االحت���الل لتوفير الحد األدنى من 
الحماية لهم داخل السجون. وحذر والمشاركون من خطورة القوانين األخيرة التي شرعها االحتالل 
اإلسرائيلي بحق األس���رى، وكان آخرها قانون تجميد األموال المحولة لعالج األسرى الفلسطينيين 
في السجون اإلسرائيلية.  قال مدير العالقات العامة في وزارة األسرى والمحررين بغزة، نبيل حجاج، 
إن التحرك من أجل إنقاذ حياة األسرى أصبح ضرورة وطنية وواجبًا على الجميع، في ظل ما يتعرض 

له األسرى من انتهاكات واسعة تستهدف حياتهم وحاالتهم الصحية.
وأضاف حجاج في كلمته، خالل الوقفة التضامنية، أنه منذ عام 1967 وثق استش���هاد 55 أس���يرًا 
فلس���طينيًا بفعل اإلهمال الطبي المتعمد من قبل مصلحة الس���جون اإلسرائيلية، في الوقت الذي 
يوجد فيه 1700 أس���ير فلس���طيني يعانون من أمراٍض خطيرة. دعا عضو لجنة األسرى في الجبهة 
الش���عبية لتحرير فلسطين، هاني مزهر، السلطة الفلسطينية للتراجع عن إجراءاتها المتخذة بحق 
عدٍد من األس���رى، والمتمثلة في تقلي���ص الرواتب والمخصصات المالي���ة التي يتحّصلون عليها 

شهريًا.
وأض���اف مزهر في كلمته أنه ال يمكن مخاطبة االحتالل بوقف إجراءاته التعس���فية بحق األس���رى 
الفلسطينيين داخل السجون، في الوقت الذي تواصل السلطة اتخاذ قرارات بحقهم، مطالبًا القوى 

الوطنية واإلسالمية ببرنامج عمل مشترك لتحريك ملف األسرى.
اعتب���ر القيادي في الجبهة الش���عبية أن القوانين اإلس���رائيلية األخيرة، ال س���يما تلك المتعلقة 
باقتطاع مستحقات األس���رى وعوائل الشهداء من أموال المقاصة، وقانون تجميد األموال المحولة 
لعالج األسرى الفلسطينيين تندرج في إطار محاولة االحتالل الضغط على المقاومة الفلسطينية.

غزة: وقفة 

الخليل/ االستقالل:
اعتقل���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي أم���س األربعاء طفال قرب المس���جد 

اإلبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأف���اد الناش���ط في توثيق انته���اكات االحتالل رائد أبو ارميل���ة  أن قّوات 
االحت���الل اعتقل���ت الطفل عبد زكي مرار )13 عامًا( من س���احات المس���جد 

اإلبراهيمي، ونقلته إلى جهة مجهولة.

االحتالل يعتقل طفال
 قرب المسجد اإلبراهيمي
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لندن/ االستقالل: 
تعاني طالبة جامعية بريطانية تبلغ من العمر 18 عامًا، من حالة صحية نادرة 

تتسبب بنومها لساعات طويلة في اليوم.
كان���ت ميغان فيرث في س���ن الثالثة عش���رة عندما تم تش���خيص حالتها 
بمتالزم���ة كالين، وهي حال���ة من االضطراب العصبي التي تتس���بب بالنوم 

المفرط، وتغيرات في السلوك.
في الكثير من األحيان تضطر ميغان للنوم لمدة 20 س���اعة متواصلة بسبب 
حالتها الصحية التي س���تحرمها هذا العام م���ن االحتفال مع عائلتها بعيد 
الميالد. وقالت ميغان في تعليق على حالتها، إن فترات نومها عادة ما تزداد 
بشكل ملحوظ في أشهر الشتاء، وأنها غالبًا ما تمضي جل وقتها في المنزل 
برفقة ش���قيقها األصغر جيمي، ووالدتها إيما، وأنها ال تستيقظ إال لتناول 

الطعام واستخدام الحّمام.
وأضافت: »إنه أمر صعب للغاية، أش���عر بأني مغّيبة عن الواقع، وال أس���تطيع 

ممارسة حياتي بشكل طبيعي مثل أقراني من الشباب«.
إال أن حال���ة ميغان لم تمنعها من القيام ببعض النش���اطات التي تحبها، 
مثل ممارس���ة الكريكي���ت، إضافة إلى القي���ام بواجباتها الدراس���ية في 
جامعته���ا التي تتفهم إدارتها وضعها الصح���ي، وفق ما نقلت صحيفة 

ميرور البريطانية. 

تنام 20 ساعة في
 اليوم بسبب حالة نادرة

ساوباولو/ االستقالل: 
ق���ال أطباء إن ام���رأة ف���ي البرازيل وضعت 
مول���ودة بعد أن خضع���ت لعملية زرع رحم 
من متبرعة متوفاة في أول حالة ناجحة من 

نوعها.
وش���ملت الحال���ة الت���ي نش���رتها مجل���ة 
“النس���يت” الطبية توصيل أوردة من رحم 
المتلقية، وكذلك توصيل  بأوردة  المتبرعة 

الشرايين واألربطة والقنوات المهبلية.
وتأتي الوالدة بعد فشل 10 حاالت سابقة، 
ج���رى خالله���ا نقل أرح���ام م���ن متبرعات 
متوفي���ات، في إنجاب مول���ود حي، وكانت 
ه���ذه الح���االت ف���ي الوالي���ات المتح���دة 

وجمهورية التشيك وتركيا.
وقال األطب���اء إن والدة الطفلة في البرازيل 
جاءت م���ن خالل عملي���ة قيصرية بعد 35 
أسبوعًا و3 أيام وإن وزن الطفلة 2550 غرامًا.

وق���ادت البحث الطبيبة، داني إيزنبرغ، التي 
تعم���ل في مستش���فى جامعة س���اوباولو 
بالبرازيل، موضح���ة أن زراعة الرحم أجريت 
في س���بتمبر 2016 عندما كانت المتلقية 

عمرها 32 عامًا.
ونوه���ت إيزنب���رغ بأهمية ه���ذه العملية، 
باعتب���اره أنه���ا قد تق���دم للنس���اء الالئي 
يعاني���ن م���ن العق���م الرحم���ي إمكاني���ة 
الحصول عل���ى مجموعة أكبر من المتبرعات 

المحتمالت.
وقالت إيزنبرغ ف���ي بيان عن النتائج: “عدد 
النس���اء الالئ���ي على اس���تعداد وتعهدن 
بالتبرع باألعضاء بعد الوفاة أكبر بكثير من 
الالئ���ي يتبرعن وهن على قي���د الحياة مما 
يتيح إمكانية أكبر لزيادة عدد المتبرعات”.

وأضافت أن نتائج وتأثيرات تبرعات األرحام 
من مانحات على قيد الحياة أو متوفيات لم 

يتم مقارنتها بعد وقال���ت إن األمر ال يزال 
بحاجة إلى تعديل وتحسين.

وش���هدت السويد في عام 2013 والدة أول 
طف���ل بعد عملية نقل رحم من متبرعة على 
قي���د الحي���اة، وأبلغ العلماء حت���ى اآلن عن 
إجمالي 39 حالة من هذا النوع أس���فرت عن 

والدة 11 طفال.
وبالنس���بة لحالة الوالدة ف���ي البرازيل فإن 
المرأة، التي أجريت له���ا عملية زراعة رحم 
كان���ت قد ولدت ب���دون رحم بس���بب حالة 
تس���مى متالزم���ة “ماي���ر روكيتانس���كي 
كوس���تر هاوزر”، وكانت المتبرعة تبلغ من 

العمر 45 عامًا وتوفيت نتيجة جلطة.
وخ���الل 7 أش���هر و20 يوم���ًا، عندم���ا قدم 
التقرير عن الحالة لمجلة “النسيت”، كانت 
المولودة ترضع من ثدي األم وبلغ وزنها 7.2 

كيلوغرامات.

والدة طفل من رحم متبرعة متوفاة

الجزائر/ االستقالل:
ذكرت صحيف���ة النهار الجزائرية أنه جرى ببلديتي قس���نطينة وابن زياد، تش���ييع 
جثامين ضحايا حادث الدهس المأس���اوي الذي وقع بشارع عبان رمضان في العاصمة 
الجزائرية. وأدى الحادث إلى مقتل 4 أشخاص بعين المكان، فيما أصيب سائق بجروح 

متفاوتة الخطورة وال يزال يقبع على إثرها بالمستشفى.
ونقلت الصحيفة عن ش���هود أن أس���بابه تعود إلى خالف نش���ب بين سائق السيارة 
وصديقت���ه الت���ي كانت معه على متن الس���يارة، قبل أن تترجل من الس���يارة تاركة 

حقيبتها، لكنها حاولت فتح الباب مرة أخرى السترجاعها.
وفي تلك اللحظات بادر س���ائق الس���يارة إل���ى االنطالق بس���رعة فائقة عكس جهة 
الس���ير مما أدى إلى طيران الس���يارة على عل���و قرابة 8 أمتار باتج���اه الضحايا األربع، 

لتقضي عليهم.
وس���ارعت فرق الحماية وقتها إلى نقل جثث الضحايا إلى المستشفى رفقة 
الس���ائق الجريح، بالموازاة مع عمل فرق "الش���رطة العلمية" تحقيقاتها، في 
انتظار ما ستسفر عنه التحريات التي ال تزال جارية لكشف مالبسات الحادثة 

المأساوية.

سيارة »مجنونة« تطير 8 
أمتار لتقتل 4 أشخاص

ساوثبورت/ االستقالل: 
تغري���دة غير اعتيادية أطلقته���ا مكتبة »برودهرس���ت« اإلنجليزية على 
مدونتها في موقع »تويتر« بمناسبة بيعها كتاب بقي على رفوفها جاثما 

سنين طويلة.
وفيما يش���به االحتفال، كتب أحد مسؤولي المكتبة في التغريدة »تمكنا 
من بيع كتاب موجود لدينا منذ أيار/ مايو س���نة 1991، كنا نعلم دائما أن 

هذا اليوم سيأتي ال محالة«.
وبذلك ن���زل الكتاب عن رفوف المكتبة التي تقع في مدينة س���اوثبورت 

اإلنجليزية بعد أن بقي معروضا هناك حوالي 30 عاما.
والقت التغريدة عش���رات آالف اإلعجابات وتم إعادة تغريدها أكثر من 15 
ألف مرة، إال أن القليل من األش���خاص من أصابهم الفضول لمعرفة اس���م 
الكت���اب »المنحوس« بحس���ب ما وصفه البعض م���ن المتابعين والمواقع 

اإللكترونية المهتمة.
بدورها بادرت مكتبة »برودهرست« باإلجابة على سؤال أحد المستخدمين 
حول اس���م الكتاب، لتؤكد أنه س���يرة ذاتية مخصصة لألطفال حول ملك 

إنجلترا »ويليام األول«.
يش���ار إلى تغريدة »برودهرس���ت« دفعت العديد م���ن المكتبات األخرى 
لمش���اركة تجارب مماثل���ة مع كتب »منحوس���ة« أخرى ظل���ت على الرف 

لسنوات طويلة.

موسكو/ االستقالل: 
دع���ا النائب في مجلس الدوما )البرلمان الروس���ي(، فيتالي ميلونوف، 

النواب إلى تبني قانون يفرض حظرا على محاسبة القطط.
وج���اء اقتراح النائب بعد أن أصدرت محكمة مدينة نوفوكوزنيتس���ك 
الروس���ية حكما بتغريم مواطن فتح قطه األليف حنفية الماء، ما أسفر 

عن غمر متجر أللعاب األطفال بالماء.
ويرى ميلونوف، أن الحيوانات ال تتخذ خطوات سيئة قصدا، إذ تتعلق 
تصرفاتها قبل كل شيء بسوء معاملتها من قبل البشر وعدم االعتناء 

بها.
وقال النائب موضحا: "لدي أربع قطط، وأعرف أن القطط تفضل النظام  
والس���الم والمحبة في المنزل. وإذا توفرت هذه العوامل، كان سلوكها 

جيدا".
وأضاف النائب أن "القطط تبدأ بالتصرف بس���وء إذا شهدت شجارا أو 
نزاعا في العائلة". وقال: "ال يجوز اتهام القط، ألن اإلنس���ان يس���تفزه 
دوما ليتخطى األخالق ويخرق قوانين. ولكي ال يحدث ذلك، أعطه األكل 

والعب معه ومشطه. وبعد ذلك ستجده حزمة من النعومة والطيبة".

االستقالل/ وكاالت:
بعدم���ا عان���ت من آالم مبرح���ة في بطنها، قص���دت س���تيفاني هيرفيل أحد 

المستشفيات لتلقي العالج الالزم، ووصف لها األطباء مسكنًا لآلالم.
إال أن حال���ة المرأة لم تك���ن عرضًا مؤقتًا أو مغصًا عادي���ًا، إذ تبين أنها مصابة 
بس���رطان المعدة، وقد اكتش���فت ذلك بفضل كلبتها سييرا، التي اعتادت أن 
تشم بطن المرأة وتحاول إيصال رسالة ما عبر تشكيل جسدها على شكل كرة.

وعندم���ا تنبهت س���تيفاني لح���ركات كلبتها، توجهت إل���ى طبيب مختص، 
شّخص حالتها بسرطان المبيض ألول مرة في عام 2013.

وبعد خضوعها للعالج الكيميائي، واستئصال الطحال، ظنت السيدة هيرفيل 
أنها ش���فيت من المرض، حتى نبهته���ا كلبتها مرة أخ���رى بنفس الطريقة، 
واكتش���فت أن مرض الس���رطان عاد إليها م���ن جديد. وعل���ى الرغم من عودة 
السرطان إليها، تماثلت المرأة للش���فاء بشكل تام، بعد رحلة من العالج دامت 

عامين.  
وقالت الس���يدة هيرفيل، إنها سعيدة لتماثلها للشفاء بعد معاناتها المريرة 
مع المرض، وأنها مدينة بحياتها لكلبتها التي كانت الس���بب في اكتش���اف 

إصابتها بالسرطان مرتين، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية

اعت�سام امام ال�سليب االأاحمر باخلليل احتجاجًا على قرار االحتالل جتميد اموال العالج الطبي لال�سرى

بيع الكتاب »المنحوس« 
بعد 30 عامًا من عرضه

كلبة تكتشف إصابة 
صاحبتها بالسرطان 
بواسطة حاسة الشم

برلماني روسي يقترح 
تبني قانون يمنع 

محاسبة القطط


