
جيش االحتالل يطلق النار تجاه 
مركبة على مدخل سلواد الغربي

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أطلقت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مساء 
أمس السبت، النار تجاه مركبة فلسطينية 
على المدخل الغربي لبلدة س���لواد ش���رق 
مدين���ة رام الل���ه وس���ط الضف���ة الغربية 

المحتلة.
وقال���ت مص���ادر محلية نقال عن ش���هود 

عيان إن قوات االحت���الل أطلقت النار على 
مركبة فلسطينية بعد نصب الجنود حاجًزا 
ا عل���ى المدخل الغرب���ي الرئيس  عس���كرًيّ
للبلدة، ولوحظت حركة غير طبيعية للجنود.

أوضح الش���هود أن جن���ود االحتالل أطلقوا 
النار على المركبة بصورة مباشرة، دون وقوع 

إصابات داخلها.
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الفصائل: انتفاضة الحجارة صفحة 
تاريخية مهمة في نضال شعبنا 

»مسيرات العودة«.. صدى 
انتفاضة الحجارة التي

 ال تسقط بالتقادم
غزة/ االستقالل:

31 عاًما تمر اليوم على ذكرى اش���تعال انتفاضة الحجارة 
وال يزال الشعب الفلسطيني متمسًكا بأدواته 
ا من الحجارة التي  كافة لمقارعة االحتالل ب���دًء المنحــة القطريــة لموظفــي غــزة.. 

مــن بارقــة أمــل لموجــة غضــب!
غزة / سماح المبحوح:  

حالة م���ن الغضب س���ادت صف���وف موظف���ي حكومة 
غ���زة ، ج���راء الخصوم���ات المفاجئة التي تع���رض لها 

المس���تفيدون من المنحة القطرية وع���دم وضوح االلية 
التي تم من خاللها احتس���اب قيمة المبلغ 
الذي تم صرفه الش���هر الج���اري عبر فروع 

حــراك شعبــي يتصاعــد لمحاربــة
 تســريب العقــارات فــي القــدس

غزة/ محمود عمر: 
بينم���ا يغيب دور الس���لطة الفلس���طينية ف���ي حماية 
العقارات الفلس���طينية في الق���دس المحتلة، يبرز دور 

فلسطيني ش���عبي في محاربة تس���ريب هذه العقارات 
الذين  المس���توطنين  ي���د  إلى  ووصوله���ا 
يضعون كام���ل ثقل امكانياتهم المدعومة  القدس المحتلة/ االستقالل:

أكدت األس���يرة نس���رين حس���ن أبو كمي���ل )46 عاما( أن 
وضعها الصحي آخذ في التردي والسوء، نتيجة 
إصابة أصاب���ع قدميها بالس���واد تحت األظافر 

نابل�س/ اال�ستقالل: 
طال��ب االالف م��ن املواطن��ن امل�سارك��ن يف وقف��ة 
راف�سة لقان��ون ال�سمان االجتماع��ي و�سط مدينة 
نابل���س، اأم���س ال�سب��ت، باإ�سق��اط قان��ون ال�سم��ان 
ورحي��ل وزي��ر العم��ل ماأم��ون اأب��و �سه��ال. وتواف��د 

امل�سارك��ون ملدين��ة نابل���س م��ن خمتل��ف حمافظات 
ال�سفة الغربية رغم االجواء املاطرة، وهتفوا �سد 
قان��ون ال�سمان والقائمن: "ال�سع��ب يريد ا�سقاط 
ال�سمان ، ي�سقط ي�سقط ال�سمان ، املوت وال ابو �سهال 
". كما ت�سمنت الوقفة العديد من الكلمات اكدت 

موا�سل��ة احل��راك اجلماه��ري �سد القان��ون الذي 
و�سفوه باملجحف وان��ه ال يلبي احلد االدنى حلياة 
كرمي��ة وه��ددوا بت�ساع��د فعالياته��م يف خمتل��ف 

حمافظات ال�سف��ة الغربية حتى نزول 
احلكومة عند مطالبهم والغائه.

بيروت/ االستقالل: 
أك���د األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي زياد النخال���ة، أن أميركا طأطأت 

رأس���ها وجرت أذيال الخيبة بعد فشلها في تمرير قرار في األمم 
المتحدة إلدانة المقاومة الفلسطينية الشرعية.

النخالة: أميركا طأطأت رأسها وجرت 
أذيال الخيبة في األمم المتحدة

الشيــخ عدنــان: ننظــر بخطــورة بالغــة 
الستمرار اعتقال الناشطة جبارة في اريحا

االحتالل يجبر شقيقين على
 هدم منزليهما بالقدس المحتلة

مخطــط استيطانــي
 يربــط الداخــل باألغــوار

المستوطنــون يعتــدون 
علــى عائلــة فــي الخليــل

القدس المحتلة/ االستقالل:
أجبرت بلدية االحتالل اإلسرائيليين مقدسيين من حي واد قدوم في رأس العامود ببلدة 
سلوان في القدس المحتلة أمس السبت على هدم منزلهما ذاتيا، رغم أجواء البرد وهطول 

نابلس/ االستقالل:
 قال المكتب الوطني للدفاع عن االرض ومقاومة االس���تيطان التابع 
لمنظمة التحرير الفلس���طينية، أمس الس���بت، إن محاوالت االطراف 

اآلالف يطالبون بإسقاط قانون الضمان االجتماعي بنابلس
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تدهور خطير بالحالة 
الصحية لألسيرة 
نسرين أبو كميل

جيش االحتالل يعلن 
عــن اكتشــاف نفــق 
هجومي جديد لحزب الله

118 مصابًا بمظاهرات 
"السترات الصفراء" 

فــي باريــس

ا�ستمرار الفعاليات ال�سعبية الراف�سة لقانون ال�سمان االجتماعي بنابل�س  
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أجبرت بلدية االحتالل اإلسرائيليين مقدسيين من حي واد قدوم في رأس العامود ببلدة 
سلوان في القدس المحتلة أمس السبت على هدم منزلهما ذاتيا، رغم أجواء البرد وهطول 
األمطار. وذكر مراد حشيمة في تصريح له، أنه اضطر وشقيقه إلى هدم المنزلين بعد أن 

باءت كافة جهودهم بالفشل، وتقديمهما عدة التماسات للحيلولة دون هدمهما.
وأوض���ح أن محكمة بلدية االحتالل فرضت عليهما في ح���ال عدم هدم منزلهما ذاتيا، 

بدفع غرامة مالية قيمتها ٦٠ ألف شيكل والسجن لمدة ٣ أشهر.
وكانت بلدية االحتالل فرضت على الش���قيقين مراد وجوهر دفع مخالفات بناء منذ عام 
٢٠٠٢، بلغت قيمتها ١٦٠ ألف ش���يكل، دون حماية المنزلين من خطر الهدم، بذريعة 
البن���اء دون ترخيص. ولفت مراد إلى أن المنزلين تم بناؤهما منذ عام ١٩٩٨ إال أن ذلك 
لم يش���فع أمام محكمة االحتالل التي تصدر أحكاما جائرة بحق الفلس���طينيين، بينما 

المستوطنون يبنون حديًثا عدة طوابق في نفس المكان دون تحريك ساكن.
ويقط���ن مراد جمعة حش���يمة بالمن���زل مع زوجت���ه و٤ أطفال أكبرهم عم���ره ١٣ عاًما 
وأصغرهم ٩ أشهر، وش���قيقه جوهر يعيش مع زوجته و٦ أبناء أكبرهم عمره ١٤ يوما 

وأصغرهم عام وشهران.
 وتبلغ مس���احة المنزلين نحو ١٤٠ مترا مربعا " بناء مضاف"، عدا عن البناء القديم الذي 

لم يشمله قرار الهدم ألنه مبني منذ نحو ٦٠ عاما، ومكون من غرفتين ومطبخ وحمام.

الخليل/االستقالل:
اعتدت مجموعة من المس���توطنين، أمس الس���بت، على أسرة فلس���طينية داخل البلدة 
القديمة من الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية، أن الطفلة ربى 
النتشة أدخلت مستشفى محمد علي المحتسب بالبلدة القديمة بعد إصابتها برضوض 
وجروح في الساقين وصفت بالطفيفة. وكانت مجموعة من المستوطنين الذين يسكنون 
عنوة في مدرسة أسامة بن المنقذ والمسماة )بيت رومانو( في ساحة البلدية القديمة في 
الخليل هاجموا منزال آلل النتشة مالصقا لبيت رومانو، واعتدوا على أفراد األسرة بعد عراك 

جرى داخل المنزل إلخراج سكانه منه، في حين رفضت األسرة الخروج.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قررت سلطات االحتالل، أمس، مّد خطوط مياه من مستوطنة "شفوت راحيل" إلى "مجدوليم" بطول 7 

كم فوق أراضي قصرة وجالود جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال مس���ؤول ملف االستيطان شمال الضفة الغربية غس���ان دغلس، في تصريح له: إن ما يسمى 
مفوض المياه لدى سلطات االحتالل الذراع التنفيذية لجيش االحتالل في الضفة الغربية، أصدر أمرا 
بوضع خط المياه )رقم ٢٠١٨/٩٩٦/٠٦( لمد المستوطنات والبؤر االستيطانية الواقعة إلى الشرق من 

مستوطنة "شفوت راحيل".
وأضاف: حس���ب مخطط خط المياه الذي سيبدأ تنفيذه من مستوطنة "شفوت راحيل" المقامة على 
أراضي قرية جالود، ليصل إلى مستوطنة "مجدليم" المقامة على أراضي قرية قصرة سيخترق مساحة 
واس���عة من أراضي قرية جالود بطول يزيد عن ٤ كم، وتقع األراضي التي سيخترقها خط المياه في 
7 أح���واض من أرضي قرية جال���ود، وهي األحواض التي تحمل األرق���ام )٢٣,٢٢,١٩,١٨,١٦,١٤,١٣( 
ومن أراضي قرية قصرة س���يخترق )٣( أحواض، وهي األحواض التي تحمل األرقام )٤,٣,١(، وبالتالي 

سيدمر خط المياه مساحات واسعة من أراضي قريتي جالود وقصرة.
وبّين أن أنابيب المياه ستحدث خرابا في األراضي الزراعية، وسيمنع أصحابها من العمل على مسافة 
أمتار من أنابيب المياه، إضافة إلى ما س���تحدثه جرافات االحتالل من خراب أثناء العمل في مد خط 

المياه، الذي يمر 7٠% من أنابيب المياه في أراضي جالود وبطول يزيد عن ٤ كم.
وأشار إلى أن اإلعالن الذي أصدرته سلطات االحتالل يقول: "يحق لمالك األراضي أو المقيمين فيها 
الشرعيين على طول المسار المحدد في الخطة طلب تعويض من القائمين على المشروع عن أي ضرر 
يلح���ق بهم، نتيجة لتنفيذ العمل، ويجوز لهم الطعن في التعويض أمام لجنة الطعون على النحو 

المحدد في األمر بشأن لجان االستئناف )يهودا والسامرة( )رقم ١7٢( ١٩٦7".
وأكد أنه لن يسمح ألصحاب األراضي االعتراض على مد خط المياه من أراضيهم التي سيدمرها، علما 

أن مكان خط المياه بعد تنفيذه يتحول إلى طريق يمنع االقتراب منها أو العمل فيها وبمحاذاتها.

نابلس/ االستقالل:
 قال المكتب الوطني للدفاع عن االرض ومقاومة 
االستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
أمس الس���بت، إن محاوالت االطراف المشاركة 
في الحكومة االس���رائيلية اليمينية البحث عن 
الطرق والوس���ائل التي تمكنها من الس���يطرة 
على األرض الفلسطينية وزرعها بالمستوطنات 

على طريق ضمها لدولة االحتالل، ال تتوقف.
وأشار التقرير األسبوعي الصادر عن المكتب، ان 
حزب "البيت اليهودي" وهو حزب المستوطنين 
اليميني المتطرف والرئيس���ي يسعى لتمرير 
قواني���ن ف���ي الكنيس���ت تف���رض القان���ون 
اإلسرائيلي على الضفة، تمهيدا لمخطط ضم 

مساحات واسعة منها إلى إسرائيل.
واكد التقرير ان نائب وزير األمن اإلس���رائيلي، 
إيلي ب���ن دهان م���ن "البيت اليه���ودي" وجه 
رسالة إلى جميع رؤس���اء اللجان في الكنيست 
االس���رائيلي، طالبهم فيها بأن تسري مشاريع 
القوانين التي تناقش���ها لجانهم على الضفة 
الغربية. وطالب بن دهان في رس���الته رؤس���اء 
لجان الكنيست بإرجاء المصادقة على مشاريع 
القوانين في اللجان إل���ى حين يكون باإلمكان 
ف���رض أمر عس���كري وفق���ا لذلك ص���ادر عن 
قائد المنطقة الوس���طى ف���ي جيش االحتالل 
اإلس���رائيلي ، المس���ؤول عن الضف���ة الغربية 

بموج���ب القانون اإلس���رائيلي، وبعد ذلك يتم 
االستمرار في إجراءات سن مشاريع القوانين. 

ويبدو ان أغلبية رؤس���اء اللجان في الكنيس���ت 
استجابت لطلب بن دهان في استخفاف واضح 
بالشرعية الدولية وقراراتها وباتفاقيات جنيف 
ونظ���ام روما للمحكمة الجنائي���ة الدولية التي 
تعتبر أن االستيطان ونقل سكان مدنيين من 
داخل إسرائيل إلى األرض المحتلة جريمة وفق 

المعايير والمعاهدات الدولية.
وفي س���ياق مش���ابه تفاخ���ر وزير اإلس���كان 
اإلسرائيلي يوآف جلنت في مقابلة مع صحيفة 
"بشيفع" المحس���وبة على اليمين االستيطاني 
في اس���رائيل، بتزاي���د أعداد المس���توطنين 
وتضاع���ف الوح���دات االس���تيطانية التي تم 
تسويقها خالل ال�سنوات الثالث األخيرة، مؤكدا 
زيادة على الميزاني���ات المخصصة للتخطيط 
والتطوير في المس���توطنات، كاش���فا النقاب 
عن اعمال اس���تيطانية تتم بصم���ت وهدوء، 
من أجل زيادة عدد الوحدات االس���تيطانية في 
المنطقة الواقعة جن���وب غرب نابلس، وربطها 
مع تكتالت اس���تيطانية اخرى في محافظتي 
سلفيت وقلقيلية وصوال الى العمق اإلسرائيلي 
من جهة الغرب واألغوار الوسطى الفلسطينية 

من جهة الشرق.
وفي الوقت نفسه تتواصل عمليات التضييق 

على المواطنين المقدسيين بهدف تهجيرهم 
وتس���تمر س���لطات االحتالل وبلدية موش���يه 
ليئون في عمليات هدم بيوت المواطنين بحجج 

مختلفة.
وفي خطوة بالغة الخطورة والدالالت في تطبيق 
قانون مصادرة األراضي الفلسطينية والمضي 
قدما في ش���رعنة الب���ؤر االس���تيطانية ، أعلن 
المستش���ار القانون���ي للحكومة اإلس���رائيلية 
أفيح���اي ماندلبلي���ت، وبالتواف���ق م���ع فريق 
استش���اري م���ن وزارة القض���اء اإلس���رائيلية، 
عن خطة لش���رعنة بؤرة اس���تيطانية قرب رام 
الل���ه. حيث تم إعداد رأي قانوني مش���ترك من 
الطرفين يشرعن انتزاع أرض فلسطينية ذات 
ملكية خاصة من أجل ش���ق طريق استيطاني 
للسماح للمستوطنين للوصول لبؤرة "هريشا" 
االس���تيطانية وحقل زراعي يتبع لها قرب رام 
الله، وهذه الخطوة ستكون ضمن خطة تهدف 
إلى شرعنة البؤرة بش���كل كامل وتحويلها إلى 

مستوطنة رسمية.
وتاتي هذه األعمال التوسعية بالتزامن مع قرار 
حكومة االحتالل المضي قدما في شرعنة جميع 
البؤر االستيطانية، حيث يسعى االحتالل وفقا 
للخطط الس���تيعاب ١١٠٠ عائلة استيطانية، 
وتحويلها في المس���تقبل المنظور الى مدينة 

استيطانية كبيرة حقيقية".

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت األم���م المتح���دة -مكتب 
تنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(- 
الهجم���ات  حج���م  تصاع���د  ع���ن 
يرتكبه���ا  الت���ي  واالنته���اكات 
المواطني���ن  بح���ق  المس���توطنون 
الفلس���طينيين في الضفة الغربية 

والقدس المحتلة.
وق���ال تقري���ر حماي���ة المدنيين 
نص���ف الش���هري ال���ذي تصدره 
األمم المتحدة )أوتش���ا( من مقرها 
بالق���دس المحتل���ة: إن "ما ال يقل 
عن ١١ هجوًما ش���ّنه المستوطنون 
اإلس���رائيليون تس���ّبب في إلحاق 
أضرار بممتلكات فلسطينية؛ فقد 
اإلسرائيليون  المستوطنون  أتلف 
يملكه���ا  ش���جرة   ٨5 نح���و 
الفلسطينيون في قرية ترمسعّيا".

 ووثقت المنظم���ة الدولية من خالل 
طواقمها خمس حوادث أخرى وقعت 
���ر )رام الله(، والجبعة  في قرى الُمغيِّ
)بي���ت لحم(، وبيت إكس���ا )القدس( 
وعصيرة الِقبلي���ة وحوارة )وكلتاهما 
في نابلس(، وأعطب المس���توطنون 
إط���ارات 5٢ مركبة،  اإلس���رائيليون 
وخّطوا عبارات مس���يئة على بعض 
المركبات وعلى جدار مدرسة ومسجد 

وعدة منازل. 
وجاء في التقرير: "دخل المستوطنون 
اإلس���رائيليون ومجموع���ات أخ���رى 
من اإلس���رائيليين إلى مواقع دينية 

مختلفة في القدس والضفة الغربية، 
ما أث���ار مش���اّدات واش���تباكات مع 
دون  انفّضت  والتي  الفلسطينيين، 
وق���وع إصاب���ات. وش���ملت المواقع 
المبارك  األقصى  المسجد  المذكورة 
/الحرم الش���ريف في القدس ومقام 
ديني في قرية سبسطية )نابلس(". 

"لقد  المتح���دة:  األم���م  وأوضح���ت 
تصاعدت وتيرة عنف المستوطنين 
وأعمال التخري���ب التي نفذوها منذ 
مطل���ع الع���ام ٢٠١٨؛ حي���ث وصل 
متوس���ط الهجمات األسبوعية التي 
شّنوها إلى خمس هجمات تتسبب 
بإصاب���ات أو أض���رار بالممتل���كات، 
بالمقارنة مع ما معدله ثالث هجمات 

في العام ٢٠١7 وهجمتان في العام 
."٢٠١٦

وقال التقرير: إن س���لطات االحتالل 
هدمت أو ص���ادرات ٣٣ مبنى يملكه 
فلسطينيون في المنطقة )ج( وشرق 
القدس المحتلة، بم���ا فيها مبنيان 
ما كمس���اعدات إنس���انية، بحجة  ُقدِّ
ر  عدم الترخيص، ونتيجًة لذلك، ُهجِّ
١٦ شخًصا، من بينهم ستة أطفال، 
ولحق الضرر ب�٢٢٦ شخًصا آخر، وكان 
٢٤ مبًنى من المباني المس���تهدفة 
يقع في شرق القدس وتسعة مباٍن 

في المنطقة )ج(". 
لت أكب���ر هذه الح���وادث في  وُس���جِّ
مخيم شعفاط لالجئين، حيث ُهدم 

١٩ مبًنى، ما ألحق الضرر بُسبل عيش 
١7٩ شخًصا، بحجة عدم الترخيص. 

���ر، هدمت  وف���ي ح���ّي جب���ل المكبِّ
السلطات اإلس���رائيلية شقة كانت 
مش���ّيدة على سطح مبنى سكني، ما 
أدى إلى تهجير أسرة من أربعة أفراد. 
وفي المنطق���ة )ج(، كان مبنيان من 
المبان���ي المهدومة عبارة عن خّزانْي 
المانحة؛  الجه���ات  مّولتهم���ا  مياه 
إنسانيًة  مساعداٍت  قّدمتهما  حيث 
في سياق االس���تجابة لعملية هدم 
س���ابقة، في تجمع س���وبا )الخليل(، 
وف���ي المنطق���ة )ج( أيض���ًا، ُهدمت 
ثالثة مباٍن سكنية أخرى، ما أدى إلى 

تهجير ١٣ شخصًا.

االحتالل يجبر شقيقين على
 هدم منزليهما بالقدس المحتلة

مخطط استيطاني يربط الداخل باألغوار قرار بمد خط مياه لمستوطنتين 
يصــادر عــدة دونمــات

المستوطنون يعتدون 
على عائلة في الخليل

أوتشا: تصاعد وتيرة هجمات المستوطنين 
وانتهاكاتهــم منــذ مطلــع 2018
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وجاء مشروع واش����نطن الُمقدم للجمعية العامة 
تحت عنوان: "أنشطة حماس والجماعات المقاتلة 
في غزة"، يطالب بإدانة "إطالق الصواريخ من غزة 
نحو إس����رائيل، ووقف األعمال االستفزازية ونبذ 

العنف".
وحظي فشل الواليات المتحدة بتمرير مشروعها 
بترحيب رس����مي وفصائلي، إذ أّكدت الس����لطة 
الفلس����طينية على عدم سماحها بإدانة النضال 
الوطني الفلس����طيني، معبرًة عن شكرها لجميع 

الدول التي صوتت ضد مشروع القرار. 
بينما عدت حركتا "حماس" و"الجهاد" والفصائل 
الوطني����ة كافة فش����ل تمرير المش����روع بمثابة 
"صفعة" ل����إدارة األمريكية المنح����ازة والداعمة 
لالحتالل، وتأكيدًا على شرعية المقاومة، وأحقية 
وباألشكال  بممارس����تها  الفلس����طيني  الشعب 

كاّفة. 
هيمنة وانحياز 

الكاتب والمحلل السياسي تيسير محيسن، أشاد 
بفش����ل واشنطن في إقناع أعضاء األمم المتحدة 
ألن تصّوت ضد مش����روع القرار، وإلى اس����تطاعة 
المن����دوب العرب����ي إقن����اع األغلبي����ة العظمى، 

للتصويت ضد، أو االمتناع عن التصويت. 
وفي حديثه ل�"االس����تقالل" لم يخف محيس����ن 
أن نس����بة التصويت )87 دولة لصالح مش����روع 

القرار( تعكس مزاًجا دولًيا مهيمنًا عليه أمريكًيا، 
ومنح����اًزا ل�"إس����رائيل"، عل����ى حس����اب النضال 

الفلسطيني.
وأش����ار إلى أن ذلك يس����تدعي عماًل كبيًرا، يبدأ 
بالدبلوماسية  مروًرا  الفلسطينية،  بالدبلوماسية 
العربية واإلس����المية، إضافة لدبلوماسية الدول 
المؤي����دة للقضية الفلس����طينية على مس����توى 

العالم.
واس����تدرك: "لك����ن المس����ؤولية األعل����ى ملقاة 
على كاهل دبلوماس����ية فلس����طين، إذ يجب أن 
ُيع����اد النظر في آلي����ة وعملها وعمل الُس����فراء 
الفلسطينيين حول العالم، وأن يبحثوا عن إجابة 
حول ما هّية األس����باب التي دفعت دواًل للوقوف 
إل����ى جانب الق����رار األمريك����ي ؟، أو االمتناع عن 

التصويت ضده". 
وأض����اف: "هن����اك مش����كلة حقيقي����ة تواج����ه 
الدبلوماس����ية العربي����ة والفلس����طينية ح����ول 
كيفّي����ة مواجه����ة كل الخطوات الت����ي تقودها 
اإلدارة األمريكي����ة، والحفاظ عل����ى بقاء القضية 

الفلسطينية محل اهتمام دول العالم". 
وتابع: "النجاح����ات التي حققها االحتالل، والتي 
تمثل����ت ف����ي نجاحات����ه باختراقه لح����دود دول 
كانت مواقفها المحس����ومة كلًيا لصالح القضية 
الفلسطينية، مشيًرا إلى الهند وغيرها من الدول 

التي امتنعت عن التصويت على مش����روع القرار 
األمريكي الذي يدين المقاومة باألمم المتحدة". 
وفق الكاتب والمحلل السياس����ي محيس����ن إذا 
ما اس����تمرت الدبلوماس����ية "اإلس����رائيلية" في 
التعاط����ي م����ع دول العال����م بهذا الجه����د؛ فإن 
مشاريع قرارات مماثلة لمشروع القرار األمريكي 
األخير س����ُيعاد طرحها في أروقة األمم المتحدة، 
وقد يتم تمريرها، إذا ما تخّطى عدد المصوتين  

عليها حاجز الُثلَثين. 
جناح لـ"اإ�سرائيل"

وفيما لفت الكاتب والمحلل السياسي مصطفى 
إبراهيم  إلى فش����ل واشنطن في تمرير مشروع 
قرار أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، بإدانة 
حركت����ي "حم����اس" و"الجهاد اإلس����المي"؛ لكنه 
اعتبر أن ذلك في ميزان "إس����رائيل" يعد نجاًحا، 
ويعبر ع����ن تراجع في مواق����ف دول عّدة، كانت 

تساند وتقف مع الحق الفلسطيني.
وف����ي مقال له بعنوان: "لم����اذا التراجع في األمم 
المتح����دة ؟"، عّد إبراهيم موافقة )87( دولة على 
المش����روع األمريكي دلياًل لي����س فقط على عجز 
الدبلوماسية الفلسطينية، إنما النظام السياسي 
الفلس����طيني ككل وعدم قدرته عل����ى النظر ما 
يجري حوله م����ن تحوالت في مواقف دول عربية 

وروسيا والهند والصين وأفريقيا والبرازيل.

وأضاف: "في لعبة اإلرض����اءات والتكتيكات في 
األمم المتحدة ورًدا على مشروع القرار األمريكي، 
تقدم األوروبيون بمش����روع ق����رار مضاد )عنوانه: 
سالم عادل ودائم وش����امل في الشرق األوسط( 
وصوت����ت الجمعي����ة العام����ة لألم����م المتحدة، 
لصالح المش����روع . وكان التصويت 156 لصالح 

فلسطين،6 أصوات معارضة، 12 ممتنعًا".
واعتب����ر المش����روع األوروبي "تحصي����ل حاصل 
وهو تكتيك وما تس����مح به إج����راءات الجمعية 
العامة ويت����م إضافة تعديالت أو اقتراحات على 
أي مش����اريع قرار يتم طرحه����ا للتصويت خالل 

الجلسة". 
وتتي����ح التعدي����الت التي تحولت إلى مش����روع 
ق����رار، للدول التي تعتزم التصويت لصالح القرار 
األميرك����ي أو االمتناع ع����ن التصويت، كنوع من 
الموافق����ة الصامتة، تبري����ر موقفها، في محاولة 
إلرض����اء الطرفي����ن. بحس����ب الكات����ب والمحلل 

السياسي.
وأش����ار إل����ى وج����ود ش����عور بالخيب����ة واإلحباط 
والهزيم����ة يح����ّول اإلنج����ازات البس����يطة إل����ى 
انتص����ارات كب����رى، ومع ذل����ك يثار ج����دل في 
الساحة الفلسطينية حول فشل القرار األمريكي 

بالجمعية العامة.
وق����ال: "يتفاخ����ر فري����ق م����ن الفلس����طينيين 

انتص����ار  وأن����ه  الق����رار،  باس����تطاعته إفش����ال 
لدبلوماسية الشرعية الفلسطينية التي يقودها 
الرئيس محم����ود عباس، ويطالب ه����ذا الفريق 
حركة حماس بتقديم الشكر له على هذا اإلنجاز".

اإرادة حقيقية 
بدوره، اتفق أستاذ القانون الدولي د. عبد الله أبو 
عيد، مع سابقيه حول ارتفاع وتيرة المزاج الدولي 
الواليات  لصالح االحتالل "اإلسرائيلي"، وهيمنة 

المتحدة عليه.
وقال أب����و عيد ل�"االس����تقالل": "خطوة إس����قاط 
مشروع القرار األمريكي باألمم المتحدة إيجابية، 
لكن وبالنظر إلى نسبة التصويت ال يمكن اعتبار 
الخط����وة انتصاًرا كاماًل، في ظ����ل تباين مواقف 
بعض الدول وتأييدها المش����روع، أو صمت دول 
أخرى عن تأيي����د مقاومتنا المكفولة قانونًيا ضد 

االحتالل".
ولفت إلى أهمية تكاتف الجهود الفلس����طينية 
والعربية لجهة العمل على تغيير المزاج الدولي 
لصالح "إسرائيل" أو التخفيف من تأييدها على 

األقل.
وق����ال: "إن هذا األمر يحتاج إل����ى إرادة حقيقية 
وعمل منّظ����م ومكثف وتهيئة العال����م بالرؤية 
 األموال وتش����كيل لوبّيات 

ّ
التي يفهمها، وضخ

حول العالم تساند فلسطين وقضيتها العادلة". 

رغم فشل مشروع واشنطن إلدانة المقاومة

تحليل: حجم التأييد للقرار األمريكي مؤشر يستدعي القلق 

غزة/ قا�سم الأغا:
بالرغم من ف�سل مترير م�سروع القرار 

الأمريكي بالأمم املتحدة، الذي يدين املقاومة 
الفل�سطينية؛ اإلاّ ن�سبة الت�سويت ل�سالح القرار 
كانت مرتفعة؛ الأمر الذي يعك�س مزاجًا دوليًا 

داعمًا لالحتالل، وعداًء للن�سال الفل�سطيني 
امل�سروع.  واخلمي�س املا�سي، اأ�سقط م�سروع 

قرار اإدانة حركتي "حما�س" "واجلهاد 
الإ�سالمي" ملقاومتهما امل�سروعة لالحتالل، مل 

يتخطَّ عدد امل�سوتني ل�سالح امل�سروع حاجز 
ت  ُثلثياّ الأ�سوات املطلوبة لتمريره. ومل ي�سواّ

ل�سالح م�سروع القرار �سوى )87( دولة، من 
اأ�سل )193(، مقابل معار�سة )57( دولة، 

وامتناع )33( عن الت�سويت.

بيروت/ االستقالل: 
أكد األمي���ن العام لحركة الجهاد 
اإلسالمي زياد النخالة، أن أميركا 
طأط���أت رأس���ها وج���رت أذيال 
الخيبة بعد فش���لها ف���ي تمرير 
قرار ف���ي األمم المتح���دة إلدانة 

المقاومة الفلسطينية الشرعية.
وش���دد النخال���ة ف���ي تصري���ح 
"االس���تقالل"  تلق���ت  صحف���ي 
نس���خة عنه، عل���ى أن أميركا لم 
تفلح في غطرسة القوة والبلطجة 
في التأثير على األحرار وانكسرت 

س���طوتها على العالم. وقال: "من الض���روري أن نواصل 
التح���رك وأن نتوح���د ونحمل قضيتن���ا العادلة وندافع 

عنها، وس���نجد من يق���ف معنا من 
أحرار العالم بكل تأكيد".

لحرك���ة  الع���ام  األمي���ن  وأض���اف 
الجهاد اإلسالمي: "األعداء يحاولون 
محاصرتنا في كل مكان، لذا يتوجب 
علين���ا ال���رد عليه���م ومطارته���م 
بوحدتنا وبعدال���ة قضيتنا وبحقنا، 
وس���ننتصر بإذن الله تعالى، مقدمًا 
ش���كره لم���ن وق���ف م���ع المقاومة 
حقها  في  وس���اندها  الفلسطينية 
للدف���اع ع���ن ش���عبها وأراضيه���ا 
المحتلة. ُيش���ار الوالي���ات المتحدة 
االمريكية فش���لت الخميس الماض���ي في الحصول على 

قرار من األمم المتحدة يدين المقاومة الفلسطينية.

جنين/ االستقالل:
ق���ال عضو لجن���ة الحريات الش���يخ خضر عدن���ان: "إننا في 
لجنة الحري���ات ننظر بخطورة بالغة الس���تمرار أجهزة األمن 
الفلسطينية باعتقال الناشطة ُسهى جبارة في معتقل أريحا 
خاصة بعد ما أورده تحقيق منظمة العفو الدولية )أمنستي(.

وأشار إلى أن الناشطة ُسهى تعرضت للتحقيق بشكل قاٍس 
جدًا وما أورده تقرير أمنس���تي يتطلب من الس���لطة اإلفراج 

عنها.
وكان والد المعتقلة س���هى جبارة التقى الشيخ خضر عدنان 
في منزل الش���يخ عدنان في عرابة بجنين، وقاما بزيارة منزل 
األخوين لؤي األش���قر في مدينة صيدا بطولكرم والذي أفرج 

عنه من سجن أريحا.

يذك���ر أن منظمة العف���و الدولي���ة قالت: "إن أمن الس���لطة 
الفلس���طينية اعتقل جبارة من منزلها في بلدة ترمسعيا في 
3 تش���رين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأنها مضربة عن الطعام 
من���ذ 22 تش���رين الثاني/نوفمب���ر، احتجاجا على اس���تمرار 

اعتقالها وتعذيبها".
وأبلغت جبارة منظمة العفو الدولية )أمنستي( بأن السلطات 
الفلسطينية عذبتها وكانت تحرمها من الماء والنوم ودخول 
الحمام والتواصل مع محاميها. وقالت "إن مس���ؤولين أمنيين 
هددوه���ا بانتهاكها جنس���يا وأجبروها عل���ى توقيع وثيقة 

تعترف فيها باتهامات تقول جبارة إنها زائفة".
وجب���ارة ناش���طة ف���ي الضفة الغربي���ة تدافع عن األس���رى 

الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي.

النخالة: أميركا طأطأت رأسها وجرت 
أذيال الخيبة في األمم المتحدة

بعد تقرير أمنستي
الشيخ عدنان: ننظر بخطورة بالغة 

الستمرار اعتقال الناشطة جبارة في اريحا

زياد النخالة
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وجاء مشروع واش����نطن الُمقدم للجمعية العامة 
تحت عنوان: "أنشطة حماس والجماعات المقاتلة 
في غزة"، يطالب بإدانة "إطالق الصواريخ من غزة 
نحو إس����رائيل، ووقف األعمال االستفزازية ونبذ 

العنف".
وحظي فشل الواليات المتحدة بتمرير مشروعها 
بترحيب رس����مي وفصائلي، إذ أّكدت الس����لطة 
الفلس����طينية على عدم سماحها بإدانة النضال 
الوطني الفلس����طيني، معبرًة عن شكرها لجميع 

الدول التي صوتت ضد مشروع القرار. 
بينما عدت حركتا "حماس" و"الجهاد" والفصائل 
الوطني����ة كافة فش����ل تمرير المش����روع بمثابة 
"صفعة" ل����إدارة األمريكية المنح����ازة والداعمة 
لالحتالل، وتأكيدًا على شرعية المقاومة، وأحقية 
وباألشكال  بممارس����تها  الفلس����طيني  الشعب 

كاّفة. 
هيمنة وانحياز 

الكاتب والمحلل السياسي تيسير محيسن، أشاد 
بفش����ل واشنطن في إقناع أعضاء األمم المتحدة 
ألن تصّوت ضد مش����روع القرار، وإلى اس����تطاعة 
المن����دوب العرب����ي إقن����اع األغلبي����ة العظمى، 

للتصويت ضد، أو االمتناع عن التصويت. 
وفي حديثه ل�"االس����تقالل" لم يخف محيس����ن 
أن نس����بة التصويت )87 دولة لصالح مش����روع 

القرار( تعكس مزاًجا دولًيا مهيمنًا عليه أمريكًيا، 
ومنح����اًزا ل�"إس����رائيل"، عل����ى حس����اب النضال 

الفلسطيني.
وأش����ار إلى أن ذلك يس����تدعي عماًل كبيًرا، يبدأ 
بالدبلوماسية  مروًرا  الفلسطينية،  بالدبلوماسية 
العربية واإلس����المية، إضافة لدبلوماسية الدول 
المؤي����دة للقضية الفلس����طينية على مس����توى 

العالم.
واس����تدرك: "لك����ن المس����ؤولية األعل����ى ملقاة 
على كاهل دبلوماس����ية فلس����طين، إذ يجب أن 
ُيع����اد النظر في آلي����ة وعملها وعمل الُس����فراء 
الفلسطينيين حول العالم، وأن يبحثوا عن إجابة 
حول ما هّية األس����باب التي دفعت دواًل للوقوف 
إل����ى جانب الق����رار األمريك����ي ؟، أو االمتناع عن 

التصويت ضده". 
وأض����اف: "هن����اك مش����كلة حقيقي����ة تواج����ه 
الدبلوماس����ية العربي����ة والفلس����طينية ح����ول 
كيفّي����ة مواجه����ة كل الخطوات الت����ي تقودها 
اإلدارة األمريكي����ة، والحفاظ عل����ى بقاء القضية 

الفلسطينية محل اهتمام دول العالم". 
وتابع: "النجاح����ات التي حققها االحتالل، والتي 
تمثل����ت ف����ي نجاحات����ه باختراقه لح����دود دول 
كانت مواقفها المحس����ومة كلًيا لصالح القضية 
الفلسطينية، مشيًرا إلى الهند وغيرها من الدول 

التي امتنعت عن التصويت على مش����روع القرار 
األمريكي الذي يدين المقاومة باألمم المتحدة". 
وفق الكاتب والمحلل السياس����ي محيس����ن إذا 
ما اس����تمرت الدبلوماس����ية "اإلس����رائيلية" في 
التعاط����ي م����ع دول العال����م بهذا الجه����د؛ فإن 
مشاريع قرارات مماثلة لمشروع القرار األمريكي 
األخير س����ُيعاد طرحها في أروقة األمم المتحدة، 
وقد يتم تمريرها، إذا ما تخّطى عدد المصوتين  

عليها حاجز الُثلَثين. 
جناح لـ"اإ�سرائيل"

وفيما لفت الكاتب والمحلل السياسي مصطفى 
إبراهيم  إلى فش����ل واشنطن في تمرير مشروع 
قرار أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، بإدانة 
حركت����ي "حم����اس" و"الجهاد اإلس����المي"؛ لكنه 
اعتبر أن ذلك في ميزان "إس����رائيل" يعد نجاًحا، 
ويعبر ع����ن تراجع في مواق����ف دول عّدة، كانت 

تساند وتقف مع الحق الفلسطيني.
وف����ي مقال له بعنوان: "لم����اذا التراجع في األمم 
المتح����دة ؟"، عّد إبراهيم موافقة )87( دولة على 
المش����روع األمريكي دلياًل لي����س فقط على عجز 
الدبلوماسية الفلسطينية، إنما النظام السياسي 
الفلس����طيني ككل وعدم قدرته عل����ى النظر ما 
يجري حوله م����ن تحوالت في مواقف دول عربية 

وروسيا والهند والصين وأفريقيا والبرازيل.

وأضاف: "في لعبة اإلرض����اءات والتكتيكات في 
األمم المتحدة ورًدا على مشروع القرار األمريكي، 
تقدم األوروبيون بمش����روع ق����رار مضاد )عنوانه: 
سالم عادل ودائم وش����امل في الشرق األوسط( 
وصوت����ت الجمعي����ة العام����ة لألم����م المتحدة، 
لصالح المش����روع . وكان التصويت 156 لصالح 

فلسطين،6 أصوات معارضة، 12 ممتنعًا".
واعتب����ر المش����روع األوروبي "تحصي����ل حاصل 
وهو تكتيك وما تس����مح به إج����راءات الجمعية 
العامة ويت����م إضافة تعديالت أو اقتراحات على 
أي مش����اريع قرار يتم طرحه����ا للتصويت خالل 

الجلسة". 
وتتي����ح التعدي����الت التي تحولت إلى مش����روع 
ق����رار، للدول التي تعتزم التصويت لصالح القرار 
األميرك����ي أو االمتناع ع����ن التصويت، كنوع من 
الموافق����ة الصامتة، تبري����ر موقفها، في محاولة 
إلرض����اء الطرفي����ن. بحس����ب الكات����ب والمحلل 

السياسي.
وأش����ار إل����ى وج����ود ش����عور بالخيب����ة واإلحباط 
والهزيم����ة يح����ّول اإلنج����ازات البس����يطة إل����ى 
انتص����ارات كب����رى، ومع ذل����ك يثار ج����دل في 
الساحة الفلسطينية حول فشل القرار األمريكي 

بالجمعية العامة.
وق����ال: "يتفاخ����ر فري����ق م����ن الفلس����طينيين 

انتص����ار  وأن����ه  الق����رار،  باس����تطاعته إفش����ال 
لدبلوماسية الشرعية الفلسطينية التي يقودها 
الرئيس محم����ود عباس، ويطالب ه����ذا الفريق 
حركة حماس بتقديم الشكر له على هذا اإلنجاز".

اإرادة حقيقية 
بدوره، اتفق أستاذ القانون الدولي د. عبد الله أبو 
عيد، مع سابقيه حول ارتفاع وتيرة المزاج الدولي 
الواليات  لصالح االحتالل "اإلسرائيلي"، وهيمنة 

المتحدة عليه.
وقال أب����و عيد ل�"االس����تقالل": "خطوة إس����قاط 
مشروع القرار األمريكي باألمم المتحدة إيجابية، 
لكن وبالنظر إلى نسبة التصويت ال يمكن اعتبار 
الخط����وة انتصاًرا كاماًل، في ظ����ل تباين مواقف 
بعض الدول وتأييدها المش����روع، أو صمت دول 
أخرى عن تأيي����د مقاومتنا المكفولة قانونًيا ضد 

االحتالل".
ولفت إلى أهمية تكاتف الجهود الفلس����طينية 
والعربية لجهة العمل على تغيير المزاج الدولي 
لصالح "إسرائيل" أو التخفيف من تأييدها على 

األقل.
وق����ال: "إن هذا األمر يحتاج إل����ى إرادة حقيقية 
وعمل منّظ����م ومكثف وتهيئة العال����م بالرؤية 
 األموال وتش����كيل لوبّيات 

ّ
التي يفهمها، وضخ

حول العالم تساند فلسطين وقضيتها العادلة". 

رغم فشل مشروع واشنطن إلدانة المقاومة

تحليل: حجم التأييد للقرار األمريكي مؤشر يستدعي القلق 

غزة/ قا�سم الأغا:
بالرغم من ف�سل مترير م�سروع القرار 

الأمريكي بالأمم املتحدة، الذي يدين املقاومة 
الفل�سطينية؛ اإلاّ ن�سبة الت�سويت ل�سالح القرار 
كانت مرتفعة؛ الأمر الذي يعك�س مزاجًا دوليًا 

داعمًا لالحتالل، وعداًء للن�سال الفل�سطيني 
امل�سروع.  واخلمي�س املا�سي، اأ�سقط م�سروع 

قرار اإدانة حركتي "حما�س" "واجلهاد 
الإ�سالمي" ملقاومتهما امل�سروعة لالحتالل، مل 

يتخطَّ عدد امل�سوتني ل�سالح امل�سروع حاجز 
ت  ُثلثياّ الأ�سوات املطلوبة لتمريره. ومل ي�سواّ

ل�سالح م�سروع القرار �سوى )87( دولة، من 
اأ�سل )193(، مقابل معار�سة )57( دولة، 

وامتناع )33( عن الت�سويت.

بيروت/ االستقالل: 
أكد األمي���ن العام لحركة الجهاد 
اإلسالمي زياد النخالة، أن أميركا 
طأط���أت رأس���ها وج���رت أذيال 
الخيبة بعد فش���لها ف���ي تمرير 
قرار ف���ي األمم المتح���دة إلدانة 

المقاومة الفلسطينية الشرعية.
وش���دد النخال���ة ف���ي تصري���ح 
"االس���تقالل"  تلق���ت  صحف���ي 
نس���خة عنه، عل���ى أن أميركا لم 
تفلح في غطرسة القوة والبلطجة 
في التأثير على األحرار وانكسرت 

س���طوتها على العالم. وقال: "من الض���روري أن نواصل 
التح���رك وأن نتوح���د ونحمل قضيتن���ا العادلة وندافع 

عنها، وس���نجد من يق���ف معنا من 
أحرار العالم بكل تأكيد".

لحرك���ة  الع���ام  األمي���ن  وأض���اف 
الجهاد اإلسالمي: "األعداء يحاولون 
محاصرتنا في كل مكان، لذا يتوجب 
علين���ا ال���رد عليه���م ومطارته���م 
بوحدتنا وبعدال���ة قضيتنا وبحقنا، 
وس���ننتصر بإذن الله تعالى، مقدمًا 
ش���كره لم���ن وق���ف م���ع المقاومة 
حقها  في  وس���اندها  الفلسطينية 
للدف���اع ع���ن ش���عبها وأراضيه���ا 
المحتلة. ُيش���ار الوالي���ات المتحدة 
االمريكية فش���لت الخميس الماض���ي في الحصول على 

قرار من األمم المتحدة يدين المقاومة الفلسطينية.

جنين/ االستقالل:
ق���ال عضو لجن���ة الحريات الش���يخ خضر عدن���ان: "إننا في 
لجنة الحري���ات ننظر بخطورة بالغة الس���تمرار أجهزة األمن 
الفلسطينية باعتقال الناشطة ُسهى جبارة في معتقل أريحا 
خاصة بعد ما أورده تحقيق منظمة العفو الدولية )أمنستي(.

وأشار إلى أن الناشطة ُسهى تعرضت للتحقيق بشكل قاٍس 
جدًا وما أورده تقرير أمنس���تي يتطلب من الس���لطة اإلفراج 

عنها.
وكان والد المعتقلة س���هى جبارة التقى الشيخ خضر عدنان 
في منزل الش���يخ عدنان في عرابة بجنين، وقاما بزيارة منزل 
األخوين لؤي األش���قر في مدينة صيدا بطولكرم والذي أفرج 

عنه من سجن أريحا.

يذك���ر أن منظمة العف���و الدولي���ة قالت: "إن أمن الس���لطة 
الفلس���طينية اعتقل جبارة من منزلها في بلدة ترمسعيا في 
3 تش���رين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأنها مضربة عن الطعام 
من���ذ 22 تش���رين الثاني/نوفمب���ر، احتجاجا على اس���تمرار 

اعتقالها وتعذيبها".
وأبلغت جبارة منظمة العفو الدولية )أمنستي( بأن السلطات 
الفلسطينية عذبتها وكانت تحرمها من الماء والنوم ودخول 
الحمام والتواصل مع محاميها. وقالت "إن مس���ؤولين أمنيين 
هددوه���ا بانتهاكها جنس���يا وأجبروها عل���ى توقيع وثيقة 

تعترف فيها باتهامات تقول جبارة إنها زائفة".
وجب���ارة ناش���طة ف���ي الضفة الغربي���ة تدافع عن األس���رى 

الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي.

النخالة: أميركا طأطأت رأسها وجرت 
أذيال الخيبة في األمم المتحدة

بعد تقرير أمنستي
الشيخ عدنان: ننظر بخطورة بالغة 
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مدينة  وأراض���ي  عق���ارات  وتتع���رض 
القدس، لحملة شرسة تديرها جمعيات 
استيطانية، تهدف للسيطرة عليها، عبر 
مسربي العقارات في المدينة المقدسة، 
بدفع أموال باهظ���ة أو عبر تزوير وثائق 

ملكية تزعم الحصول عليها.
وتداولت مواق���ع إعالمية محلية وعربية، 
مؤخرًا، وثائق تكش���ف النقاب عن إبرام 
صفقة، عقدت في التاس���ع من سبتمبر 
األردنية  العاصمة  وأبرمت في  الماضي، 
عم���ان، إذ تم بموجبها تس���ريب قطعة 
أرض ف���ي بلدة صور باه���ر، تتاخم مقر 
الس���فارة األميركية بالق���دس المحتلة، 

مقابل مبلغ 800 ألف دينار أردني.
وتبعًا إلصدار هذه الوثائق، أكد الناطق 
الرسمي باس���م وزارة الخارجية وشؤون 
المغتربي���ن األردني���ة ماج���د القطارنة 
، ب�"أن���ه وبع���د التدقيق في س���جالت 
الوزارة، وفح���ص صورة الوثيقة/ الوكالة 
مزورة،  الوثيق���ة  أن  تبي���ن  المنش���ورة 

وكذلك األختام والتواقيع مزورة".
وأوضح���ت الخارجي���ة األردنية، ردًا على 
ما تم تداوله إعالمي���ا حول وجود وكالة 
لبيع أراٍض في الضفة الغربية والقدس، 
أن "قان���ون كاتب الع���دل األردني يمنع 
تنظي���م أو تصديق أي���ة وكالة تتعلق 
بعقارات ف���ي الضفة الغربية والقدس"، 
فيم���ا قامت ال���وزارة بتحوي���ل القضية 
للقضاء، إلعالن بط���الن الوثيقة المزورة، 
ومحاس���بة من قاموا به���ذا العمل غير 

القانوني.

دور �شعبي ثوري
وال يع���ول مدير مركز الق���دس الدولي 
ال���دور  عل���ى  كثي���رًا  خاط���ر،  حس���ن 

ف���ي حماي���ة  الرس���مي  الفلس���طيني 
حي���ل  م���ن  المقدس���ية  العق���ارات 
المس���توطنين، وقال ل�"االستقالل": "إن 
التص���دي له���ذه الحملة اإلس���رائيلية 

الشرسة يأخذ طابعًا شعبيًا ثوريًا".
وأوضح أن هذه الحملة باتت تأخذ منحى 
خطي���رًا في اآلون���ة األخي���رة بما يهدد 
الوجود الفلس���طيني ف���ي المدينة، في 
ظل حمل���ة اعتقاالت إس���رائيلية طالت 
أبرزهم  الق���دس  أبن���اء  العش���رات من 
القدس، عدنان غيث، إلفش���ال  محافظ 
أي محاول���ة للتص���دي لتهويد القدس 

وتسريب عقاراتها.

وأش���ار خاطر إلى وجود مبادرات شعبية 
ف���ي داخل مدين���ة الق���دس بعيًدا عن 
المستويات الرسمية، بحيث جرى إعداد 
قوائم بأسماء مس���ربي العقارات داخل 
المدينة المقدسة باإلضافة إلى تشكيل 

صندوق وقف لشراء العقارات.
وحذر من مساع إسرائيلية إللغاء الوجود 
الفلسطيني بش���كل كامل في المدينة 
المقدسة، عبر اعتقال الكوادر الشعبية 
المدينة  ف���ي  الناش���طة  والسياس���ية 
وإغالق جميع المؤسس���ات ذات الطابع 

السيادي في المدينة وغالفها.
وتاب���ع خاط���ر: "االحت���الل يس���عى من 

خ���الل مص���ادرة العقارات ووض���ع اليد 
على أكبر مس���احة من األراضي وأمالك 
الالجئين إلى تفريغ القدس من سكانها 
األصليين، إذ يمهد تس���ريب العقارات 
للمقدسيين،  واسع  لترحيل  والصفقات 
حيث إن س���لب العقارات ما هو إال وجه 

آخر للترحيل والتهجير القسري".
وش���دد عل���ى ض���رورة اتخاذ الس���لطة 
الفلس���طينية مواقف صارم���ة لحماية 
عقارات القدس، من خالل تشكيل لجنة 
وطنية تكون مسؤولة عن بيع وشراء أي 
عقارات مقدس���ية، تضمن عدم وصول 

هذه العقارات إلى المستوطنين.

ا�شرتاتيجية وطنية
من جهته، أكد الخبير المقدس���ي جمال 
عمرو، أن الذي يحصل في القدس عبارة 
عن حرب مفتوح���ة، يحاول االحتالل من 
خاللها فرض س���يادته عل���ى المدينة، 
من خالل بعض اإلج���راءات التهويدية 
الهادفة إلى تقليص عدد المقدسيين.

وأك���د عمرو في حديث ل� "االس���تقالل"، 
على ضرورة وجود استراتيجية من قبل 
قيادة الس���لطة الفلس���طينية، من أجل 
الدف���اع عن عقارات الق���دس، من خالل 
إع���داد صندوق وطني لش���راء العقارات 
المس���تهدفة في المدين���ة لمن يرغب 
ف���ي البيع، وقطع الطريق أمام الجماعات 
االس���تيطانية لش���راء ه���ذه العقارات 

بطرقها االلتفافية. 
وأشار إلى أن جمعيات االحتالل وتجارها 
بتزوير وتزييف وثائق رسمية  يبدعون 
وغير رسمية تعتمد على أسلوب الخداع 

المتالك عقارات القدس.
وبّي���ن عمرو أن ه���ذه الجمعيات فتحت 
أب���واب الق���روض أمام الفلس���طينيين 
على  للحص���ول  وتقدي���م تس���هيالت 
قروض للمقدس���يين بمبالغ كبيرة تبدأ 
بمبلغ 100 ألف دوالر وتصل إلى مليون 
دوالر وأكث���ر من ذلك، وكل ذلك بهدف 

االستيالء على عقاراتهم.
ولف���ت النظر إل���ى أن ه���ذه الجمعيات 
ال تش���ترط على المقدس���يين الراغبين 
ببي���ع عقاراتهم بتس���ليمها فور قبض 
الثمن، ب���ل يمكن االنتظ���ار حتى وفاة 
صاح���ب العق���ار من أجل تجن���ب العار 
الذي قد يقع فيه في حال قام ببيعه إلى 

المستوطنين.

إعداد قوائم بأسماء المتعاونين المشتبه بهم

حراك شعبي يتصاعد لمحاربة تسريب العقارات في القدس
غزة/ حممود عمر: 

بينم��ا يغي��ب دور ال�شلط��ة الفل�شطيني��ة يف حماي��ة 
العق��ارات الفل�شطيني��ة يف القد���س املحتل��ة، يربز دور 
فل�شطين��ي �شعب��ي يف حمارب��ة ت�شريب ه��ذه العقارات 
وو�شوله��ا اإىل ي��د امل�شتوطن��ن الذي��ن ي�شع��ون كام��ل 

ثقل امكانياتهم املدعومة م��ن قبل حكومة االحتالل 
لل�شيط��رة عل��ى املدين��ة املقد�ش��ة. وقتل فج��ر اأم�س، 
�شم�شار فل�شطين��ي يف اخلم�شينيات م��ن العمر باإطالق 
ن��ار تعر���س ل��ه يف قرية جلجولي��ة التي تق��ع باملثلث 
اجلنوب��ي يف املناط��ق املحتل��ة ع��ام 1948. وبح�ش��ب 

نا�شط��ن فاإن الرجل متهم باأنه »�شم�ش��ار اأرا�س ل�شالح 
االحت��الل االإ�شرائيل��ي«، م�شريي��ن اإىل اأن��ه ه��رب من 
ال�شفة الغربية قبل مدة بع��د افت�شاح اأمره بت�شريب 
عقارات مقد�شية اإىل م�شتوطنن، ليلقى م�شريه داخل 

االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة عام 1948.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكدت األس���يرة نسرين حس���ن أبو كميل )46 عاما( 
أن وضعها الصحي آخذ في التردي والس���وء، نتيجة 
إصابة أصابع قدميها بالس���واد تحت األظافر بسبب 
تأخر العالج واإلهم���ال الطبي المتعمد الذي ذكرته 

في رسالتها.
وأوضحت أبو كميل، في رسالة خاصة مع محاميتها، 
أنه���ا قد أعلن���ت عن اإلض���راب ع���ن دواء الضغط 
والسكر  يوم األحد الماضي؛ احتجاجًا على المماطلة 
في عالجه���ا، وأنهم يتعمدون ع���دم أخذها لموعد 
كان قد أعطي لها لزيارة المش���فى قبل أربعة أشهر 

لفحوصات ضرورية وصور أشعة.
وأوضحت أنه بعد اإلضراب اس���تجابت إدارة السجن 
لها، ونقلت للمش���فى يوم االثنين الماضي، وعندما 
فحصها الطبيب أكد لها سوء حالتها بسبب التأخر 
في القدوم للمشفى وتلقي العالج الالزم، مشيرة إلى 
أن الطبيب أعطاها عالجًا لمدة أسبوعين وإذا لم يطرأ 

تحسن على وضعها سيقرر لها عملية لبتر األصابع.
أم���ا بخصوص يدها التي كس���رت قبل أش���هر في 
حادثة س���قوطها ف���ي الزنزانة، ذك���رت إنه عندها 
أجري���ت لها عملية تجبير خط���أ، أعادوا بعد أيام من 
العملية كس���رها بحجة الخطأ ف���ي التجبير، ما أضر 

بالعصب األساسي في يدها.
وبعد التجبير للمرة الثانية قرروا إعطاءها 12 جلسة 
عالج طبيعي، ونقلت لس���جن هش���ارون في حينها 
لتلقي الجلس���ات، وأعطيت ثالث جلسات، وأعادوها 
لس���جن الدامون، وبات قرار تلك الجلس���ات في يد 
مدير الس���جن، لكن منذ أن ع���ادت للدامون وحتى 
اليوم ال يزال مدير السجن يؤجل الموافقة على تلك 

الجلسات.
وذكرت األسيرة للمحامي أنها تتألم بشّدة من يدها، 
وال تستطيع حمل كأس ماء فيها وال إقفال أصابعها 

وخاصة مع البرد.
ويذك���ر أن األس���يرة أبو كمي���ل من مدين���ة حيفا، 

ومتزوجة ومقيمة في غزة، واعتقلت عن حاجز "إيرز" 
بعد استدعاء االحتالل لها بحجة التوقيع على أوراق 

لتصريح زوجها بتاريخ 2015-10-18.
وتعرض���ت أبو كمي���ل لتحقيق ق���اٍس 31 يوما في 
عس���قالن تفّنن فيها المحتل بش���تى األشكال من 
تعذيب بالش���بح والض���رب بأعق���اب البندقية، وال 
تزال تعان���ي من ضعف في عضلة القلب من إحدى 
الضرب���ات التي جاءت مباش���رة عل���ى القلب، وهي 
مصابه بالضغط والسكر، وأم لسبعة أطفال أكبرهم 
طفلتها أميرة )14 عاما(، وأصغرهم أحمد كان طفال 

رضيعا يبلغ سبعة أشهر عند اعتقالها.
وبعد عدة جلس���ات للمحاكمة حكم على األسيرة أبو 
كميل في تاريخ 20-2-2018 بالسجن ست سنوات، 

قضت منها حتى اليوم ثالث سنوات.
وطوال الس���نوات الثالث لم يزره���ا أحد من العائلة 
نظًرا لبعد المسافة، وأيضا لخوفها على عائلتها في 

حال مغادرة حاجز "إيرز" باالعتقال.

جنين/ االستقالل:
طال����ب أس����رى محررون خ����الل اعتصام أمس الس����بت، عل����ى الدوار 
الرئيسي وسط مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بتعيين 
وزير لألسرى في حكومة الحمد الله وإعادة هذا الحق المكتسب كما 

كان في السابق.
وتجمع عشرات المحررين على الدوار مستنكرين اإلجراءات األخيرة للحكومة 

بحق نادي األسير والمخططات لتقزيم أدوار هيئة شئون األسرى.
وأش���اروا إلى أنه كان لهم وزارة لشئون األس���رى تم تحويلها لهيئة شئون 

األسرى واليوم يتم التخطيط لتحويلها لجمعية لرعاية شئون األسرى.
وأكدوا على ضرورة حماية حقوقهم المكتس���بة مؤكدين أن حل ذلك يمكن 
في تعيين وزير لش���ئون األس���رى يحضر اجتماعات الحكوم���ة ويدافع عن 

حقوقهم كما كان في السابق.
وتسود حالة ش���ديدة من الغليان في أوساط الحركة األسيرة تجاه القرارات 
الجديدة للحكومة والتي حجمت بدورها أهم مؤسس���ة تعنى برعاية األسرى 

وتوازي هيئة شئون األسرى وهي نادي األسير الفلسطيني.

عشرات األسرى المحررين يعتصمون تدهور خطير بالحالة الصحية لألسيرة نسرين أبو كميل
بجنين مطالبين بوزير لألسرى
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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 )2088/ 2018(

يعل���ن للعموم ان���ه تقدم ل���إدارة العامة لألراض���ي والعقارات بغزة 
الس���يد: سمير سليمان قبالن قبالن من سكان بني سهيال هوية رقم 

935786848 بصفته وكيال عن: ابراهيم قبالن أحمد قبالن 
بموجب وكالة رقم: 29 / 2018 الصادرة عن عمان

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 212 قسيمة 19المدينة بني سهيال

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن علي���ه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم الب���دء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  6/ 12/ 2018م     

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

وزارة المالي���ة بغزة أص���درت توضيحًا 
بشأن آلية احتس���اب وتسوية رواتب 
الحالية من  الموظفين لصرف الدفعة 
لراتب شهر 2018/8  القطرية  المنحة 
، حي���ث قالت أن���ه تم تقري���ب مبلغ 
الدفعة لمتوسط مائة دوالر بعد خصم 
الدفعة  بالزيادة في  المصروف  المبلغ 

السابقة.
وبين���ت المالية انه س���يتم ايداع 
في  بالش���يكل(  المتبقي  )المبل���غ 
البنك الذي يتقاضى منه الموظف 
راتبه الشهري، وذلك بعد االنتهاء 
م���ن ص���رف الدفع���ة الحالية من 

المنحة من بنك البريد.
وكانت دولة قط���ر قدمت منحة مالية 
قدرها 31 مليون دوالر تشمل 23 ألف 
من موظفي حكومة حماس الس���ابقة 
ف���ي غ���زة ،  واس���تثنت الموظفي���ن 

العسكريين منها.

غ�سب وا�ستياء 
الغض���ب واالس���تياء كان ردة الفعل 
التي أبداها الموظف في وزارة الثقافة 
محم���د النعيزي بعد اس���تالمه راتب 
شهر أغسطس بقدر 300 دوالر ، الفتا 
إلى زيادة معانات���ه كموظف في ظل 
تعويله الكبير على تحس���ن راتبه عند 

سماعه عن المنحة القطرية. 
 وق���ال النعيزي ل�"االس���تقالل ": " في 
البداية م���ع ورود اخبار تبرع دولة قطر 
بمنحة رواتب لموظفي غزة ، استبشرنا 
خي���را لتعيننا على الظ���روف الصعبة 
التي نمر بها كموظفين بعد 6 سنوات 

من ازمة تقليص الرواتب ".
وأضاف:" صدمنا من السياس���ة التي 
توزيع  ف���ي  المالي���ة  وزارة  اتبعته���ا 
المنحة ، إذ لم تتغير ذات السياس���ة 
كثيرا عما كنا نتقاضاه من مالية غزة ، 

بل على العكس األمر اكثر سوءًا ".

وأش���ار إلى أن ما تلقاه تحت مس���مى 
منحة  قطرية، هو أقل مما كان يتلقاه 
من مالية غزة، مشيرًا إلى صعوبة إقناع 
الدائنين أن ما حص���ل عليه من راتب 

أقل مما كان يتقاضاه في السابق .
وطال���ب وزارة المالي���ة بتوضيح كل ما 
يتعلق بالمنحة وكيفية احتس���ابها ، 
وتعديل السياسة المتبعة في صرف 
روات���ب الموظفين ، كذلك العمل على 
انصاف الموظفين المتدنية رواتبهم. 

احتقان كبري 
إيهاب النحال العضو الس���ابق بنقابة 
الموظفين ق���ال: "إن هن���اك احتقانًا 
كبير في أوس���اط الموظفي���ن لضياع 
الحد األدنى.. فالح���د األدنى كما كان 
فروق���ات لصالحكم  واي  معلن 400$ 
يمكن تس���ويتها الحق���ا او خصمها 
من المس���تحقات.. ال يعق���ل مالحقة 
موظف���ي الفئ���ات الدني���ا وحرمانهم 

واذالله���م بهذه الص���ورة وإعطاؤهم 
300 دوالر فقط".

وطال���ب بت���دارك األم���ر قب���ل فوات 
األوان.. قائ���ال: " فمن حق الموظف ان 
يستش���عر التحس���ن ال ان نزيد عليه 

الضغط والقهر".

اجراء ت�سوية 
بدوره ، أكد بيان بك���ر مدير العالقات 
العامة ب���وزارة المالية بغ���زة أن وزارة 
رواتب  المالي���ة عمل���ت على ص���رف 
بقيم���ة 300 دوالر للموظفي���ن ، بعد 
بالرواتب  الزيادة  بين  إجرائها تسوية 
التي تحصل عليها الموظف الش���هر 

الماضي من رواتب الشهر الجاري .
وأوضح بكر خالل حديثه ل�"االستقالل" 
أن وزارة المالية س���تعمل على صرف 
دفع���ة مكملة للموظفي���ن من المنحة 
القطري���ة لتصل رواتبهم للحد األدنى 
%50 ، الفتا إلى أن الوزارة عملت على 

تقري���ب مبلغ الدفعة لمتوس���ط مائة 
المصروف  المبل���غ  بع���د خصم  دوالر 

بالزيادة في الدفعة السابقة .
و قال ":"  إن ما تحصل عليه الموظفون 
صرف بزيادة عن 1400 شيكل، حيث  
تم التس���وية في الزيادة في الش���هر 
الج���اري ، عل���ى أن يتم إي���داع المبلغ 
المتبقى بالش���يكل ف���ي البنك الذي 
يتقاضى منه الموظف راتبه الشهري 
وذلك بعد االنتهاء من صرف الدفعة 

الحالية من المنحة من بنك البريد ". 
وأض���اف : " إن رواتب المنحة القطرية 
ستستمر في الصرف كما تم التوافق 
عليها وهي مدة  6 أش���هر بحد أدنى 
%50، الفتا الى أن الش���هر الحالي تم 
صرف راتب أغس���طس ل����650 موظفًا 
وموظف���ة م���ن المحجوب أس���ماؤهم 
من أص���ل 5آالف موظف منهم 4500 

موظف عسكري و 500 موظف مدني 

المنحة القطرية لموظفي غزة.. من بارقة أمل لموجة غضب!
غزة / �سماح املبحوح:  

حالة من الغ�سب �سادت �سفوف موظفي 
حكومة غزة ، جراء اخل�سومات املفاجئة 

التي تعر�ض لها امل�ستفيدون من املنحة 
القطرية وعدم و�سوح اللية التي مت من 

خاللها احت�ساب قيمة املبلغ الذي مت �سرفه 
ال�سهر اجلاري عرب فروع الربيد خالفا عما 

مت �سرفه ال�سهر املا�سي، حيث بلغت اأقل 
من ن�سبة الـ%50 التي مت حتديدها خالل 

الإعالن عن ال�سرف، وياأتي ذلك بخالف 
ما مت الإعالن عنه �سابقا منذ بداأ �سرف 

املنحة ال�سهر املا�سي.  ومت توزيع املنحة على 
املوظفني �سمن الدفعة الثانية من املنحة 
القطرية، بحد اأدنى 300 دول اأمريكي، 

فيما كانت ن�سبة ال�سرف يف الدفعة الأوىل 
من املنحة التي مت �سرفها ال�سهر املا�سي بحد 

اأدنى 400 دولر.

واشنطن/ االستقالل:
صّوت مجلس طلبة جامع���ة نيويورك األميركّية لصالح 

قرار بمقاطعة الشركات التي تتعاون مع "إسرائيل".
ودع���م القرار أكثر من 60 منظمة طالبية و30 عضًوا من 
أعضاء الطاقم التدريس���ي ف���ي الجامعة، على أن يقدم 
خالل الفصل الدراس���ي المقبل لمجلس شيوخ الجامعة 

ثم للهيئة اإلدارية فيها، وعندها سيكون ملزًما.
ويس���تهدف القرار ث���الث ش���ركات أميركّي���ة كبرى 
يتعاون بعض الكلّي���ات معها، هي "كاتربيلر" و"جنرال 
إلكترك" وعمالقة صناعة األس���لحة "لوكهيد مارتين"، 
وهي ش���ركات تزود الجيش اإلس���رائيلّي بالبلدوزرات 
والمروحي���ات والطائ���رات الحربية ومح���ّركات للعربات 
التابعة له. واس���تمّر التصويت طوال الليل، وأس���فرت 
نتائجه عن تأيي���د 35 عضًوا في مجلس الطالب للقرار، 

بينما عارضه 14 وامتنع 14 عن التصويت.
للمفارق���ة، ف���إن المقت���رح تقّدمت به طالبة يس���ارية 
إس���رائيلّية، قالت خ���الل لقاء مع صحيف���ة "هآرتس" 

العبرية إن حركة مقاطعة "إس���رائيل" )BDS( "ستجلب 
العدالة لعائلتي في إس���رائيل وللفلس���طينيين"، أّما 
خارج قاعة التصويت، فتظاهر طلبة إسرائيلّيون ويهود 

ومناهضون لحركة المقاطعة.
ومن بي���ن المنظم���ات الطالبية التي دعم���ت المقترح 
"اتحاد الطالب السود" و"المنظمة المناهضة للفاشّية" 
و"اتحاد النس���اء اآلس���يويات"، باإلضاف���ة إلى منظمة 
"فلس���طينيون من أج���ل العدالة في فلس���طين" الذي 

شارك في تقديم المقترح وحشد التأييد له.
ودعت الطالبات الالتي قّدمن المقترح لمنع االس���تثمار 
والتوق���ف عن التعاون مع كل ش���ركة ترب���ح من "خرق 
حقوق اإلنس���ان للفلس���طينيين، واحتالل فلس���طين، 
واس���تمرار المس���توطنات التي تعتبر غير قانونية في 

القانون الدولي" كما ورد في نّص المقترح.
وتأخذ حركة المقاطع����ة زخًما متزايًدا في الجامعات على 
مستوى العالم، إذ صّوت مجلس الطلبة في جامعة "جورج 
تاون" األميركّية لصالح قرار مماثل في أيار/مايو الماضي، 

بأغلبية 18طالًبا ومعارضة 6 وامتناع 6 عن التصويت.
وفي األسبوع ذاته، صوت مجلس طالبات كلية "بارنارد" 
بأغلبي���ة كبيرة لصالح س���حب اس���تثمارات الكلية من 

الشركات المستفيدة من االحتالل اإلسرائيلي.
بينما أزالت جامعة مانشس���تر، في آذار/مارس الماضي، 
كاف���ة منتجات حم���ص "صبرا" من دكانه���ا في الحرم 
الجامعي، وتعهدت بأال تقوم بتوفير المنتج مّرة أخرى؛ 
 BDS استجابة لضغوطات وحمالت من حركة المقاطعة

في جامعة مانشستر.
وصبرا هي شركة أميركّية المقّر تملكها شركة بيبسي 

كو األميركّية، ومجموعة شتراوس اإلسرائيلّية.
وأوض���ح بي���ان صادر عن BDS أن الش���ركة "تس���تثمر 
وتدعم مالًيا وحدة غوالني بالجيش اإلس���رائيلي، التي 
ارتكبت انتهاكات لحقوق اإلنسان ضد الفلسطينيين، 
بما يش���مل القتل التعّس���في واالعتداءات والس���جن 
وإخ���الء البيوت واعتقال األطفال؛ فضال عن اس���تخدام 

السالح الكيماوّية مثل الفوسفور األبيض".

أكبر جامعات أمريكا تقرر مقاطعة
 الشركات المتعاونة مع »إسرائيل«
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أعلن أنا المواطن / حسن محمد حسن الحمايده
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)803608827( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / عمر ابراهيم عبدالرحيم الهمص
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)901281972( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / خالد سفيان خلف الحداد
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
) 802708776 ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / تمام محمد خليل ابو عرار
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)930062948( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / موسى سليمان يوسف ابو مرعي
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)904350790( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن تسجيل مركبة
أعل���ن أنا خميس تمراز خميس تمراز  من س���كان رفح واحمل 
هوية رق���م /410505556 عن رغبتي بتس���جيل المركبة من 
نوع/ مرس���يدس موديل 1995– ورق���م المركبة / 3366322– 
 / رق���م  ش���اصي  وتحم���ل   –  .)02-06626( رق���م  ومح���رك 
WDB1221241527768 والمس���جلة مس���بقا باس���م / احمد 
جالل تم���راز ويحمل هوية رق���م /  953823903. والمجهول 
محل اإلقام���ة . حيث انني اش���تريت المركبة س���ابقا وارغب 
بتس���جيلها لدى دائرة ترخيص غزة فم���ن لديه أي اعتراض 
على ذلك أن يس���جل اعتراضه لدى الدائرة المذكورة التابعة 
لوزارة النقل والمواصالت الفلس���طينية خالل عش���رة أيام من 

تاريخ هذا اإلعالن.

وأض���اف أن" ش���عبنا بمقاومت���ه ونضاله 
السياس���ي بات يحرز إنجازات سياس���ية 
تخط���ت ح���دود الحصار لتص���ل صرخاته 
الثائرة إلى أحرار العالم لحش���د اصطفاف 
حر على المستوى اإلنساني ينحاز لعدالة 
قضيتن���ا وقد انعكس ذل���ك على مواقف 
تل���ك القوى وال���دول في وجه االس���تكبار 

العالمي بزعامة الواليات المتحدة".
وأك���د أن المقاوم���ة الفلس���طينية تتطور 
وأداءه���ا سياس���ًيا وميدانًيا ف���ي حماية 
ومصالحه  وحقوقه  الفلس���طيني  الشعب 
يتجذر ويدفع الع���دو إلى التراجع، ويعري 

العدو إنسانًيا وسياسًيا.
ودع���ت حرك���ة الجه���اد ال���دول العربية 
واإلس���المية إلى االلتزام بالواجب الشرعي 
الفلسطينية عبر  القضية  واألخالقي تجاه 
الحضور اإلقليمي والدولي بمواقف ترتقي 
إلى مس���توى عدالة الش���عوب المقهورة 
ف���ي المنطقة، وف���ي مقدمتها الش���عب 

الفلسطيني.
وش���ددت على ض���رورة التوح���د والعمل 
بجدي���ة ووطني���ة إلتمام وإنجاح مش���روع 
الوطني���ة كخي���ار  والوح���دة  المصالح���ة 
اس���تراتيجي وواجب ش���رعي ووطني في 
مواجه���ة التحديات الت���ي باتت تعصف 

بقضيتنا.
فيم���ا أكدت حرك���ة المقاومة اإلس���المية 
العودة  لمس���يرة  الكامل  )حماس( دعمها 
الكبرى، مجددة عهدها بالوقوف إلى جانب 
الحشود الثائرة، وتقديم كل وسائل الدعم 
واإلسناد الس���تمرارها حتى تحقيق كامل 

أهدافها.

وقالت حماس في بي���ان لها، :"في الذكرى 
الحجارة  الحادي���ة والثالثي���ن النتفاض���ة 
س���تبقى المقاوم���ة حقًا مش���روعًا كفلته 
والقوانين  واألعراف  الس���ماوية  الش���رائع 
المس���لح  الكف���اح  س���يما  وال  الدولي���ة، 
ال���ذي يمثل خي���اًرا اس���تراتيجًيا لحماية 
القضي���ة واس���ترداد الحق���وق الوطني���ة 
الفلسطينية، وال يمكن للبلطجة األمريكية 
أن تح���رم الفلس���طينيين من ه���ذا الحق 

المكفول دولًيا".
الش���عب  بصم���ود  وأش���ادت 
والضفة  القدس  في  الفلس���طيني وثباته 

وغزة وال�48 والالجئين في مخيمات الشتات 
والمنفى القس���ري في مواجهة المؤامرات، 
مثمنًة تمس���كهم بحقوقه���م والتفافهم 
ح���ول المقاومة، وتعاهده���م على المضي 

في هذا الطريق حتى النصر والتحرير.
وأك���دت حم���اس، أن األس���باب التي أدت 
الندالع انتفاضة الحج���ارة ما زالت حاضرة، 
:"ما زال العدو يعرب���د ويتجبر بدعم وغطاء 
أمريكي سافر، وشعبنا ما زال متوثًبا للدفاع 
عن حق���ه، جاه���زًا لدفع الثم���ن لمواجهة 

المخاطر التي تحدق بوطنه".
المجاهدي���ن  حرك���ة  اعتب���رت  فيم���ا 

الفلس���طينية أن انتفاض���ة الحجارة كانت 
الش���رارة األولى إلع���ادة االعتب���ار للقضية 

الفلسطينية.
وقال���ت حرك���ة المجاهدين ف���ي بيان لها 
بهذه المناس���بة: "إن دم األحرار في األرض 
المحتلة انتصر على س���يف الحقد والغدر 
اإلسرائيلي في مشهد رائع للبطولة والفداء 

شهد له كل األحرار في العالم".
وأضافت، "نش���هد الي���وم انطالقة جديدة 
ومتألق���ة لالنتفاض���ة من خالل مس���يرات 
العودة"، مش���يرة إل���ى أن المقاومة بكافة 
أشكالها الشعبية والمسلحة جنًبا إلى جنب 

هي الخي���ار األنجح واألق���وى في تحقيق 
تطلعات ش���عبنا واسترداد الحقوق كاملة، 

ورفع الحصار الخانق عن غزة.
وأك���دت، أن "خي���ار المقاومة ه���و الخيار 
االس���تراتيجي النت���زاع حقوقن���ا وتحرير 
فلس���طين من بحره���ا إلى نهره���ا، وكل 
التي ُتس���قط حقنا  القرارات واالتفاقيات 
في فلس���طين وتحريرها كلها ال تس���اوى 
حبرها، ومن يفرط في حقوقنا هو خارج عن 

كل القيم".
ودع���ت حرك���ة المجاهدين، إل���ى ضرورة 
أس���اس  الحقيقية على  الوح���دة  تحقيق 
الحفاظ عل���ى الثوابت وحماي���ة المقاومة 
تعص���ف  الت���ي  التحدي���ات  لمواجه���ة 

بالقضية الفلسطينية.
من جهته، دعا حزب الش���عب الفلسطيني 
الحادية والثالثين لالنتفاضة  الذكرى  في 
الشعبية الكبرى الستلهام دروس الوحدة 
الوطني���ة ووضوح الرؤية السياس���ية التي 
الباسلة،  االنتفاضة  وكرس���تها  جسدتها 
باعتبارها الضمان���ة الوحيدة في مواجهة 
الحرب العدوانية المفتوحة التي يش���نها 
االحتالل على ش���عبنا وحقوق���ه الوطنية 

وضد مدينة القدس بشكل خاص.
وأش���ار في بيان أصدره بمناس���بة الذكرى 
الحادية الثالثين لالنتفاضة الباس���لة، إلى 
أن ذكرى االنتفاضة تأت���ي في ظل تزايد 
االستهداف ضد شعبنا في مدينة القدس 
بهدف تهويد المدين���ة، وطرد اهلها كما 
يخطط إلزالة قرية الخان األحمر لتقس���يم 
الضف���ة الفلس���طينية ولع���زل الق���دس 

ولتغيير مكانتها السياسية والقانونية.

في ذكراها الواحدة والثالثين  

الفصائل: انتفاضة الحجارة صفحة تاريخية مهمة في نضال شعبنا 
غزة/ اال�ستقالل:

اأك��دت ف�سائ��ل املقاومة الفل�سطينية ا�ستم��رار ال�سعب 
الفل�سطين��ي يف االنتفا�س��ة والث��ورة �س��د االحت��الل 
االإ�سرائيل��ي، معت��رة اأن املقاومة ح��ق �سرع��ي كفلت��ه 
و�س��ددت   الدولي��ة.   والقوان��ن  ال�سماوي��ة  ال�سرائ��ع 

الف�سائل على �سرورة التوحد والعمل بجدية ووطنية 
الإمتام واجن��اح م�سروع امل�ساحل��ة والوحدة الوطنية. 
واأك��دت حرك��ة اجله��اد االإ�سالم��ي يف فل�سط��ن اأم���س 
ال�سب��ت، ا�ستم��رار ال�سع��ب الفل�سطين��ي يف االنتفا�سة 
والث��ورة يف كل �ساح��ات الوط��ن املحتل حت��ى التحرير 

الكامل. وقال املتح��دث االعالمي با�سم اجلهاد م�سعب 
ال��رمي يف ت�سري��ح ل��ه يف الذك��رى ال��� ٣١ »النتفا�سة 
احلجارة«: اإن »هذه االنتفا�سة �سكلت �سفحة تاريخية 
مهم��ة عك�س��ت مظلومية ال�سع��ب الفل�سطين��ي يف وجه 

االحتالل ال�سهيوين«.

أمستردام/ االستقالل:
نظم الناشط الهولندي س���يمون فروفي مظاهرات فردية 
ف���ي عاصمة بالده أمس���تردام منذ أكثر م���ن أربعة أعوام؛ 
بهدف تسليط الضوء على الظلم الذي تمارسه "إسرائيل" 
في فلس���طين. وأّيا كانت األوضاع الجوية، يحرص فروفي 
على التظاهر بمفرده كل أس���بوعين، أيام األحد، في ساحة 

"دام" التي يقصدها السياح بكثافة في أمستردام.
ويقول الناش���ط الهولندي إنه نظم حت���ى اليوم أكثر 
من 500 مظاهرة في أمس���تردام، ويعم���ل على توزيع 

منشورات تطالب بمقاطعة االحتالل اإلسرائيلي.
وأك���د فورف���ي أنه ال يتوقف ع���ن التظاه���ر رغم ردود 
وهجم���ات مؤي���دي "إس���رائيل" لتس���ليط الضوء على 
األحداث بفلسطين وانتقاد الموقف السياسي للحكومة 

الهولندية في هذا اإلطار.
وأش���ار إل���ى أن الحكومة الهولندية تته���م المنظمات 
المؤيدة والداعمة لفلسطين بمعاداة السامية، مبينا أن 
ما يقوم به ال عالقة له بمعاداة السامية، وإنما هو تعبير 

عن حب واحترام تجاه الفلسطينيين.

وتابع "الظلم الذي تش���هده فلس���طين سيئ ومؤسف 
للغاية، وما يحصل في غزة بش���كل خاص هو عبارة عن 

وحشية، وعلينا أن نفعل شيئا حيال هذا الوضع".
ولف���ت إلى تعرض���ه لهجم���ات متكررة من أش���خاص 
يؤيدون "إس���رائيل"، وأن هناك جنديا إسرائيليا سابقا 

يتعرض له دائما منذ أكثر من عامين.
وأضاف أن "هذا تصرف بش���ع جدا، وتعرضت للتوقيف 
15 مرة بس���ببه، وذات مرة قضت المحكمة بأن يدفع لي 

تعويضا بعد أن مزق معطفي".

ناشط هولندي يتظاهر بمفرده ضد »إسرائيل« منذ أعوام
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أعلن أنا المواطن/ مجاهد توفيق غبد الهادي دحالن
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)962616637( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / حسام حمدي علي السويركي
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)700035207( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / أحمد سعدي علي سالمة
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)402948210( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / جودت سالم احمد السالمي
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)926703570( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد غسان عثمان الطويل
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)801443110( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / سارة أحمد محمد ابو حنيدق
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)804473320( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / فادي عماد خلف ابو حليب
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)405866021( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / مهند عبد الوهاب خليل الدحداح
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)700008477( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/نبيل محمد حسين المدهون
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)921049870( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

الفلس���طينيون عّدوا في حينه أن الحادث 
هو عملية قت���ل متعمد، وفي اليوم التالي 
وخالل جنازة الضحايا اندلع احتجاج عفوي 
فألقت الحش���ود خالله الحجارة على موقع 
لقوات االحتالل بجباليا-البلد، وأطلق الجنود 
النار دون أن يؤثر ذلك على الحشود، وأمام 
ما تعرض له من واب���ل الحجارة وكوكتيل 
المولوتوف طلبت ق���وات االحتالل الدعم، 
وهو ما ش���كل أول ش���رارة لالنتفاضة، وقد 
كان���ت تلك الحادثة القش���ة التي قصمت 
ظه���ر البعير لتضافر عدة أس���باب الندالع 

االنتفاضة.

الت�سمية
أو  األول���ى  الفلس���طينية  االنتفاض���ة 
انتفاضة الحجارة، سّميت بهذا االسم؛ ألن 
الحجارة كان���ت أداة الهجوم والدفاع التي 
استخدمها المقاومون ضد قوات االحتالل 
الصهيون���ي، كما ُعرف الصغ���ار من رماة 

الحجارة بأطفال الحجارة.
وكان���ت االنتفاض���ة ش���كال من أش���كال 
االحتجاج العفوي الش���عبي الفلس���طيني 
بالمخيمات  الم���زري  الع���ام  الوض���ع  على 
وعلى انتش���ار البطال���ة وإهانة الش���عور 
القومي والقمع اليومي الذي تمارسه قوات 

االحتالل ضد الفلسطينيين.
وشكل الشباب الفلسطيني في ذلك الوقت 
باالنتفاضة،  المش���ارك  العنصر األساسي 
وقام���ت بقيادته���ا وتوجيهه���ا القيادة 
الوطني���ة الموحدة للث���ورة، وهي عبارة عن 
الفلسطينية  الفصائل  اتحاد مجموعة من 
السياس���ية، والذي كانت تهدف بش���كل 
أساس���ي إلنه���اء االحت���الل اإلس���رائيلي 

والحصول على االستقالل.
وتطورت وسائل المقاومة خالل االنتفاضة 
تدريجًي���ا م���ن اإلضراب���ات والمظاه���رات 
ورمي الحجارة إلى الهجمات بالس���كاكين 

واألس���لحة الناري���ة وقْتل العمالء وأس���ر 
اإلس���رائيليين  والجن���ود  الضباط  وقت���ل 

والمستوطنين.
وقامت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي بالرد 
العني���ف عل���ى االنتفاضة، حي���ث أغلقت 
مئات  وأبع���دت  الفلس���طينية  الجامعات 

النشطاء ودمرت منازل الفلسطينيين.
وتقدر حصيلة الش���هداء الفلس���طينيين 
الذين ارتق���وا على يد قوات االحتالل أثناء 
انتفاضة الحجارة ب� 1162 شهيًدا، بينهم 
نح���و 241 طف���اًل، باإلضافة إل���ى 90 ألف 
جريح، وتدمير ونسف 1228 منزاًل، واقتالع 
140 ألف ش���جرة م���ن الحق���ول والمزارع 

الفلسطينية.
واعتقلت ق���وات االحتالل حينها ما يقارب 
من 60 ألف فلسطيني من القدس والضفة 
والقط���اع وفلس���طينيي الداخ���ل، وف���ق 

إحصائية لمركز األسرى للدراسات.

وتوقف���ت االنتفاض���ة نهائًيا م���ع توقيع 
اتفاقية "أوسلو" بين االحتالل اإلسرائيلي 
العام  الفلس���طينية في  التحرير  ومنظمة 

.1993

عودة بقوة
مس���يرات الع���ودة الكبرى الت���ي أطلقها 
الفلسطينيون منذ نهاية مارس المنصرم 
ف���ي ذك���رى ي���وم األرض، ش���كلت عالمة 
فارق���ة في تاري���خ القضية الفلس���طينية 
وف���ي طبيعة الصراع بين الفلس���طينيين 

واالحتالل الصهيوني.
مسيرات العودة بأدواتها السلمية أعادت 
لألذهان كيف أّن الش���عب الفلس���طيني 
ال ينس���ى طبيع���ة مقارعت���ه لالحت���الل 
الصهيوني بتقادم الزمان وتطور األسلحة 
بشتى أنواعها وأشكالها، فكانت المفاجأة 
التي أربكت حس���ابات الكيان الصهيوني 

إرباًكا غير مسبوق.

وبدا أن تاريًخا جديًدا ليوم األرض كتب في 
2018/3/30، بعد أن وصل عدد شهداء هذا 
اليوم لثالثة أضعاف الع���دد الذي ارتقى 
في أول تأريخ لهذا اليوم عام 1976 والذي 
بلغ ستة ش���هداء في حينه، وهو ما جعله 
يوما فارًقا خاّصة وأنه يش���كل بداية حراك 

ا حتى يومنا هذا. ال يزال مستمّرً
وقد أّكدت مصادر فلس���طينية في ذكرى 
ي���وم األرض؛ الجمع���ة األولى لمس���يرات 
العودة، أّن الحش���ود التي توجهت للحدود 
ف���ي ثالثة محاور تماس مع قوات االحتالل 
التي قادت  الفلسطينية  الفصائل  فاجأت 
الفع���ل الجماهي���ري من حيث اتس���اعها 
وحج���م االس���تجابة الش���عبية لدع���وات 
المشاركة فيها، حيث وصل عشرات اآلالف 
من الفلسطينيين لنقاط التماس، ليشكلوا 
أعداًدا ربما فاقت ما حشدته الفصائل عبر 

الحافالت ولجانها المنتشرة في القطاع.

»مسيرات العودة«.. صدى انتفاضة الحجارة التي ال تسقط بالتقادم

غزة/ اال�ستقالل:
31 عاًما متر اليوم على ذكرى ا�ستعال انتفا�سة احلجارة 
وال يزال ال�سعب الفل�سطيني متم�سًكا باأدواته كافة ملقارعة 
االحتالل بدًءا من احلجارة التي اأ�س�ست ملا بعدها ثم تنقل 

ال�سعب بني اأدوات عدة اإىل اأن متيز مب�سريات العودة التي 
اأربكت ح�سابات االحتالل ال�سيا�سية والع�سكرية واالأمنية.

وكانت الهيئة العليا مل�سريات العودة قد اأطلقت ا�سم »انتفا�سة 
احلجارة الكربى« على جمعة اأول اأم�س بالتزامن مع ذكرى 

االنتفا�سة االأوىل لل�سعب الفل�سطيني يف العام 1987، حيث 
قام �سائق �ساحنة �سهيوين يف الثامن من دي�سمرب/كانون االأول 

من ذاك العام، بده�س �سيارة يركبها عمال فل�سطينيون من 
جباليا-البلد متوقفة يف حمطة وقود، ما اأودى بحياة اأربعة 

اأ�سخا�س، وُجرح اآخرون.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن ش���عبة االستيطان منحت قروضًا 
م���ن األموال العامة لمس���توطنْين أقاموا بؤرا اس���تيطانية غير 
قانوني���ة في مقاب���ل رهن أراض وهمية، وفق���ًا لوثائق وصلت 
إلى الصحيفة. ووفقًا للوثائق، فقد منحت الشعبة القروض من 

األموال العامة إلى مستوطنين من إيتمار.
ووفقا التفاقيات القرض، رهن المستوطنان أراضي في ايتمار، 
بادعاء أنها خصصت لهما، ومع ذلك، يستدل من خرائط اإلدارة 

المدنية أن إحدى قس���ائم األرض ال وجود لها على اإلطالق، في 
حين تحمل القس���يمة الثانية اس���ما مختلفا، وعلى أي حال لم 

يبَن أّي شيء عليها.
وأك���د مصدر أمني التفاصيل لصحيف���ة "هآرتس"، وأضاف أن 
القس���يمة الثانية غير موج���ودة في س���جالت الدولة. وادعت 
الش���عبة أن القروض لم ُتمنح لغرض إقامة بؤر استيطانية غير 
قانونية، ونفت إعطاء قرض للمس���توطن األول، ولم تعقب على 

قرض المستوطن الثاني.

وتش���ير الصحيفة إلى أن المس���توطن الذي ره���ن، ظاهرا، قطعة 
أرض تبي���ن أنها غير قائمة على خرائط اإلدارة المدنية، يقيم في 
بؤرة غير قانونية س���بق وأص���درت اإلدارة المدنية عدة مرات، أمرًا 
بهدمها، دون أن يتم ذلك فعال. ويظهر من خرائط اإلدارة المدنية 
أن معظ���م مبان���ي البؤرة أقيم���ت إقامة غير قانوني���ة على أراض 
حكومية، ولكن بعضها يتس���لل خارج المنطقة المحددة كأراض 

حكومية، إلى أراض ال تخضع لإلدارة اإلسرائيلية على اإلطالق.
وُكش���ف عن هذه القروض في إطار بح���ث أجرته منظمة "كرم 

نبوت" اليسارية، ذكرت خالله إن "هذه القصة تكشف مرة أخرى 
عن غدر ش���عبة االس���تيطان، التي أصبحت ال���ذراع التنفيذية 
لدولة إس���رائيل لش���ؤون المهام القذرة" وكما ه���و الحال في 
قضية سموطريتش )عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش( 
ف���ي كدوميم، الذي حصل على قرض عقاري مقابل قطعة أرض 

غير موجودة، هكذا هو الحال في قصة رجال إيتمار. 
وأك���دت أنه من الواضح أن هذه ليس���ت س���وى ط���رف الجليد 

لظاهرة أوسع بكثير".

قروض للمستوطنين من األموال العامة مقابل رهن أراض وهمية
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أعلن أنا المواطن/ احمد نبيل حسن المدهون
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804528826( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/نادية محمود محمد رحمي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800132763( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن /موسي غازي محمد ابو لحية
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)410152912( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / مصطفى فضل سالم شبير
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)410500748( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ يوس����ف محمد أحمد ابو اس����ماعيل
ع����ن فقد بطاق����ة هويتي الش����خصية  الت����ي تحمل رقم 
)900505090( اضاف����ة لفق����د رخص����ة قي����ادة فعلى من 
يجدهما رجاء أن يسلمهما مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/سحر محمد خميس النجمي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)953851474 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/حسن فهد منصور الغرباوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803711019( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/محمد سمير عمر شاهين
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)402542781( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ نوفل صبري امين عاشور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901644088( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
أعلنت وحدة المعلومات والشكاوي في بلدية غزة، أنها 
تلقت خالل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عبر بوابات 
التواصل اإللكترونية نحو 4083 إش���ارة من المواطنين 

تتعلق بخدمات البلدية المختلفة.
وذك���رت الوحدة ف���ي التقري���ر اإلحصائي الش���هري 
لش���كاوي المواطنين، أن هذه اإلشارات تنوعت ما بين 
شكاوى واستفسارات واقتراحات وغيرها، حيث بلغ عدد 
الشكاوى 865 ش���كوى تتعلق بخدمات البلدية موزعة 
على مختلف مناطق مدينة غزة.  وأضافت الوحدة أنه تم 
االس���تجابة ل� 587 شكوى منها بنسبة %67.8، ويجري 
حالي���ا متابع���ة باقي الش���كاوي األخ���رى البالغ عددها 
278 شكوى بنس���بة %32.2، وسيتم إفادة المواطنين 

بالردود فور تلقيها من إدارات البلدية.
 وأوضحت أن الش���كاوي توزعت على قطاعات مختلفة 

كالصرف الصحي والمي���اه والنظافة والطرق والتنظيم 
وقطاعات أخ���رى وتم تحويلها لجهات االختصاص في 
البلدي���ة لمعالجتها وتم إع���الم المواطنين بالردود فور 

تلقيها من اإلدارة المختلفة.
 وبين���ت أن ش���كاوي قطاعي المي���اه والصرف الصحي 
احتال المرتبة األولى بالتس���اوي حيث بلغ عدد الشكاوى 
الواردة إلى كل قطاع 295 ش���كوى بنسبة %34.1 لكل 
منهما وذلك من إجمالي الشكاوي الواردة، فيما احتلت 
شكاوي الطرق المرتبة الثانية من إجمالي عدد الشكاوي 
ب� 136 ش���كوى بنس���بة %15.7، فيما جاءت ش���كاوي 
الصحة والحدائق في المرتبة الثالثة وبلغت 58 شكوى 

بنسبة 6.7%.
 كما بلغ عدد ش���كاوي اإلنارة 55 شكوى بنسبة 6.4%، 

كما بلغ عدد شكاوي التنظيم 21 شكاوى.
 وأفادت الوحدة بأن 539 شكوى تم حلها بشكل كامل، 

من مجموع الش���كاوى الت���ي اس���تقبلتها البلدية عبر 
بوابات التواصل المختلفة، فيما ال تزال 29 شكوى قيد 

التنفيذ حالًيا.
 وأش���ارت وح���دة المعلومات والش���كاوي إل���ى بوابات 
ش���كاوي  تس���تقبل  الت���ي  اإللكتروني���ة  التواص���ل 
واستفسارات المواطنين من خاللها وهي: رقم الطوارئ 
115، وصفحة بلدية غزة هاش���م عل���ى موقع التواصل 
االجتماع���ي )فيس���بوك(، وموقع البلدي���ة اإللكتروني، 
وتطبيق بلدية غزة للهواتف الذكية، وبرنامج المحادثات 

»واتس آب« على الرقم 00970599815600.
 وكان���ت بلدية غزة قد اس���تحدثت وح���دة المعلومات 
الش���كاوي  تقدي���م  عملي���ة  لتس���هيل  والش���كاوي 
واالستفسارات ومتابعتها وإيجاد الحلول المناسبة لها 
ضمن جهودها لتسهيل عملية التواصل مع المواطنين 

في المدينة.

الزوايدة/ االستقالل:
نفذت  بلدية الزوايدة بالتعاون مع المركز 
الفلس���طيني للديمقراطية وحل النزاعات 
وبالشراكة مع مكتب المساعدات الشعبية 
ألول  ديمقراطية  تظاهرة   NPAالنرويجية
مرة في قطاع غزة لتشكيل وانتخاب لجنة 
حي »الصديق » وذلك ثمرة جهد اس���تمر 
لعدة ش���هور وقد دلت التجربة على نجاح 

العملية الديمقراطية.
ورح���ب رئي���س البلدي���ة د. أيم���ن أب���و 
س���ويرح، بالحضور، مقدمًا ش���كره للمركز 
لمشاركتهم  الصديق  ولحي  الفلسطيني 
في االنتخابات، وتحدث حول دور وأهمية 

لجان االحياء.
وأك���د أن البلدي���ة تعزز مبدأ المش���اركة 
المجتمعية ف���ي صناعة القرارات المحلية 
وذلك من أج���ل تحقيق التنمي���ة وزيادة 
كفاءة الخدمات المقدم���ة وإيجاد الحلول 
لبعض الصعوبات التي تواجه المواطنين.

وأوضح أبو س���ويرح، ب���أن انتخابات لجان 
األحياء واختيار األعضاء بشكل ديمقراطي 
ينّمي الشعور لدى المواطن بمسئولياته، 
كما أنه يسهم في خلق قيادات مجتمعية 
فاعلة تمثل الح���ي أمام البلدية والجهات 
الرس���مية بما يحق���ق المصلح���ة العامة 

بهدف االرتقاء بالمجتمع المحلي.
بدوره أثنى عضو المجلس البلدي ومسؤول 

مل���ف لجان األحي���اء في البلدي���ة ، محمد 
درويش على مش���اركة سكان الحي وسط 
أجواء اتسمت بالمشاركة المجتمعية دلت 
على نزاهة وش���فافية العملية االنتخابية، 
مؤكدًا على تفعيل دور الش���باب والنساء 
في المش���اركة السياس���ية ف���ي هيئات 
الحكم المحلي من خالل تشكيل لجان حي 
داخ���ل البلديات باالنتخابات، حيث انه تم 

تمثيل النساء بنسبة 40% .
وبدوره���م أبدى الناخبون من س���كان حي 
الصديق، مشاركة واسعة في االنتخابات، 

معبرين عن فرحتهم المتمثلة في إتاحة 
الفرصة لهم الختيار أعضاء لجنة حيهم، 
على أمل أن تلقى أصواتهم ما يستحقها 
م���ن أجل تحس���ن الواق���ع الخدماتي في 
المنطقة من خالل المرش���حين الذين تم 
انتخابه���م، بصفتهم ممثل���ي الحي أمام 

البلدية.
وتم فتح باب االقتراع من الساعة التاسعة 
صباحا الى الس���اعة الواحدة مس���اًء وبعد 
ذلك تم���ت عملية الفرز  وتبي���ن أن عدد 
الناخبي���ن 95 ش���خصًا من س���كان الحي، 

وم���ن ثم اإلعالن ع���ن 7 فائزين  من أصل 
13 مرشحًا.

 ، وتأتي انتخاب���ات لجنة حي »الصديق » 
من أج���ل الوصول إلى لجن���ة حي منتخبة 
تمثل أهالي الحي وتتابع هموم ومشاكل 
المواطنين واقتراحاتهم إلي البلدية وعقد 
الحوارية  والجلسات  الجماهيرية  اللقاءات 
به���دف تحقيق التواصل بي���ن المجلس 
البلدي والمواطني���ن باإلضافة إلى تنفيذ 
وتعزيز  المجتمعية  والفعاليات  األنشطة 

روح العمل الطوعي.

جباليا/ االستقالل:
بدأت بلدية جباليا النزلة بتنفيذ أضخم حملة نظافة تستهدف 
جميع الش���وارع في مناطق نفوذ البلدية، وتشمل كنس التربة 

المتراكمة على جنبات الطرق، وتقليم األشجار، وتنظيف الجزر.
وقال مدي���ر دائرة الصح���ة والبيئة في بلدية جبالي���ا النزلة م. 
ناصر النجار إن مدة الحملة 3 أشهر، يشارك فيها نحو 80 عامال 
مفرزين من المنحة القطرية لتش���غيل 10000 عامل في قطاع 

غزة.
وأوضح النجار، بأن الحملة بدأت بشارع صالح الدين شرق مدينة 
جباليا، وستش���مل جميع الش���وارع في مدينة جبالي���ا، والنزلة، 
وحي تل الزعت���ر، وحي العلمي، وحي الفالوجا، وحي بئر النعجة، 

ومشروع عامر وحي الكرامة، وحي عباد الرحمن.
وذكر النجار بأن البلدية س���خرت جمي���ع معداتها لخدمة هذه 
الحملة، وأفرزت لها بشكل دائم سيارتي نقل للنفايات، وكباشًا، 

وتراكتورًا، و12 عربة تجرها الحيوانات.

بلدية غزة تتعامل مع أكثر من 4 
آالف إشارة تتعلق بخدمات البلدية

بلدية جباليا تنفذ حملة 
نظافة لكافة مناطق نفوذها

رام الله/ االستقالل:
أعلن وزير الخارجي���ة والمغتربين رياض المالكي امس الس���بت أن 
الس���لطة الفلس���طينية طلبت من فرنس���ا التع���اون معها لتعديل 

بروتوكول اتفاق باريس االقتصادي مع إسرائيل.
وقال المالكي لإلذاعة الرس���مية إن فرنسا »وافقت من حيث المبدأ« 
عل���ى الطلب الفلس���طيني لتحدي���د اآلليات المناس���بة في كيفية 

المراجعة المطلوبة لهذا البروتوكول.
وعزا المالكي الطلب الفلسطيني إلى »التعامل الذي يضر بالمصالح 

االقتصادية الفلسطينية« بسبب ممارسات إسرائيل.
وذكر أن رئيس الوزراء الفلس���طيني رامي الحم���د الله كلفه ووزيرة 

االقتصاد بمتابعة هذه المسؤولية المباشرة مع الفرنسيين.
وقال »نحن بانتظار اإلشارة من الجانب الفرنسي للتعاون معهم في 
فتح هذا البروتوكول وعمل المراجعة المطلوبة، وهو ما يستدعي من 
باريس التواصل مع الجانب االس���رائيلي لمعرفة طبيعة ردود فعله 

وهل لديه الجاهزية للتعامل بإيجابية مع هذا الملف«.
ويزور وفد حكومي فلس���طيني رفيع برئاس���ة الحم���د الله العاصمة 
الفرنس���ية باريس للمش���اركة ف���ي اجتماعات اللجنة الفرنس���ية 

الفلسطينية المشتركة.
ا ال يتجزأ من اتفاقية أوسلو التي وقعت  وتعد اتفاقية »باريس« جزًء
ع���ام 1994 لتنظيم العالق���ة االقتصادية بين الس���لطة واالحتالل 

اإلسرائيلي على أن تنتهي االتفاقية عام 1999.
ويؤكد مختصون في الش���أن االقتصادي أن اتفاقية باريس أحدثت 
تشوهًا في هيكلية االقتصاد الفلسطيني، وجعلته تابعا لالقتصاد 
اإلس���رائيلي، كما حرمت الفلس���طينيين م���ن حقوقهم في تطبيق 

السياسات المالية والنقدية والتجارية.

فرنسا توافق على تعديل  
بروتوكول باريس االقتصادي

بلدية الزوايدة تعقد انتخابات للجنة حي الصديق
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أصبح البعض ينظر الى الوطن الفلس����طيني 
من زاوي����ة واح����دة ضيقه لتحقي����ق مصالح 
ش����خصية دون النظر ال����ى المصلحه العامه 
للوط����ن ه����ؤالء يعتب����رون فلس����طين كعكة 
يسعون بكل السبل والطرق المتاحه امامهم 
الخ����ذ حصتهم منها ويصرون اش����د االصرار 
أن تك����ون حصتهم االكب����ر مهما كانت هذه 
الطريقه حتى لو خالف����ت كل قواعد االخالق 
والدي����ن وحتى لو ادت الى خلق فتنه داخلية 
بين اطياف المجتمع الواحد ومشاكل داخلية 
وحت����ى لو ادت الى زعزعة االمن الوطني العام 
او تش����ويه صورة فلس����طين ام����ام المجتمع 
العربي واالقليمي والدولي فهؤالء اش����خاص 
انتهازي����ون ال تهمهم الطريقه او االس����لوب 
بقدر ما يتحقق لهم من منافع مادية ومصالح 
ش����خصية او الحصول على مقاع����د اكثر في 
الحكوم����ة او لرغبة ف����ي الس����لطه والبرلمان 
وبالنسبة لهم كل شيء مباح ومسموح وقابل 

للنقاش والمب����ادىء ممكن ان تتغير وتتبدل 
حسب االوضاع المحيطه ومن الممكن جدا ان 
اعداء االمس هم اصدق����اء اليوم وما كان من 
المحرمات في السياس����ه يصبح محلال والذي 
كانوا يعارضون الحكومات من اجله يصبحون 
من اش����د المدافعين عنه م����ا دامت النتيجه 
بالنهاية تص����ب لصالحهم فبالنس����بة لهم 

الغاية تبرر الوسيله .
يا ساده إن الوطن ليس هكذا ولن يكون ما دام 
هناك مواطنون شرفاء يدافعون عن وطنهم 
بكل ق����وة وعزيم����ة صادقة ضد تل����ك الفئة 
الت����ي تمارس االنتهازية كل يوم س����واء من 
خالل الش����ارع او بتنظيم مهرجان او اعتصام 
هنا وهناك لممارس����ة مزيدا من الضغط على 
مؤسس����ات الحكم لدينا لتحقي����ق اكبر قدر 
من المزايا دون الدخول مباش����رة في العملية 
السياسية او في اي حوار تقيمه الحكومه مع 

االحزاب والقوى السياسية االخرى.

ما نراه اليوم ش����يء يبعث على الحزن والمراره 
اح����زاب ومنظم����ات مجتم����ع مدن����ي وقوى 
سياسية تدعي الوطنية والخوف على مصالح 
الشعب الفلسطيني كل يوم وفي كل مناسبة 
ومسيرة وقد بحت حناجر قادتها ومسؤوليها 
وه����م يهتفون للوطن ولكنهم في واقع األمر 
يمارس����ون ابش����ع انواع االس����اليب لتحقيق 
مصالح شخصية او لتنفيذ اجندات خارجية ال 
عالقة لها بفلسطين ال من قريب او بعيد وهذا 
امر لم يعد يخفى على الطفل الصغير فاالمور 

اصبحت مكشوفه وما خفي اعظم.
يا س����اده م����ن الس����هل ان نق����ول اننا نحب 
الوطن ولك����ن االصعب ان نثب����ت ذلك ليس 
عبر ال����كالم والش����عارات والمس����يرات وانما 
عبر الممارس����ه والتي تفرض علينا ان يكون 
العطاء اكث����ر من األخذ والت����ي تفرض علينا 
ايضا ان ال ننظر للوطن كبقرة حلوب نش����رب 
حليبها ون����أكل لحمها ثم نرم����ي بقاياه في 

صنادي����ق القمامه وخاصة حي����ن يكون هذا 
الوط����ن في ازمة حقيقية ته����دده بالفوضى 
والضياع ولهذا يجب ان يكون الوطن اكبر من 
انقساماتنا واختالفاتنا وتشرذماتنا وال بد من 
ان نكتش����ف في لحظة فارقه من االزمه حجم 
حبنا له����ذا الوطن ولهذا الش����عب باختالف 
مكونات����ه وبتعدديت����ه وان نض����ع مصالحنا 
الشخصية جانبا وان نقدم المصلحه الوطنية 
لتكون في مقدمة اولوياتنا واكبر من احالمنا 
ومن اوهامن����ا ورغباتنا السياس����ية الخاصة، 
ألن الوط����ن اذا ضاع ال س����مح الله ضعنا معه 
وبذلك نكون قد فتحنا ابوابنا للرياح الفاسدة 
ولالحقاد والضغائن وس����وف تعلو لغة الدم 
والقتل على لغ����ة العقل والمنطق وس����وف 
تصب����ح لغ����ة اس����تعراض الق����وى والتحدي 
والتشفي هي اللغة الس����ائده فلنحتكم الى 
لغ����ة العقل ولنحافظ عل����ى وطننا الن الوطن 

اكبر منا جميعا.

كان إلحباط المساعي األمريكية الستصدار; قرار أممي بإدانة المقاومة الفلسطينية ومقاومتها لالحتالل الصهيوني 
إنعكاس س���لبي كبير على اإلدارة األمريكية واالحتالل الصهيوني فكالهما هاجم األمم المتحدة بشراسة وكالهما 
وجه انتقادات حادة لها واتهمها بأنها تدعم ممارسات )إرهابية( للمقاومة الفلسطينية كالعمليات االستشهادية 
والفدائية المسلحة وعمليات إطالق الصواريخ. وكأن هذا النضال الفلسطيني هو الفعل وليس رد الفعل الفلسطيني 

على ممارسات االحتالل وجرائمه البشعة التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني االعزل وأمتنا العربية. 
ما حدث من فش���ل أمريكي اس���رائيلي في تمرير القرار ال يمكن اعتباره انتصارا كامال للفلس���طينيين. فمن صوت 
لصالح أمريكا وإسرائيل ٨٧ دولة أي أكثر ممن صوتوا ضد قرار إدانة المقاومة وهم ٥٧ دولة فقط. لكن اعتماد القرار 
الصهيوامريك���ي كان يتطلب موافقة ثلثي األعضاء وهو ما لم يتحقق لالحتالل واإلدارة األمريكية فامتناع ٣٣ دولة 
عن التصويت أحبط المس���اعي الصهيوامريكية بانتزاع هذا القرار األممي بإدانة المقاومة الفلسطينية واستصدار 
قرار ضد ضدها. لكن ولالس���ف الش���ديد الوقائع تدل على ان هذا الرقم قد يتغير في أي لحظة وال يمكن البناء عليه 
طويال. وعلينا كفلسطينيين وعرب ومسلمين ودول داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ان نشرع فورا بخطوات عملية 
وس���ريعة لتجنيد على األقل الدول التي امتنعت عن التصويت لمواجهة المخطط الصهيوامريكي بإدانة المقاومة 
الفلس���طينية وكشف نوايا إس���رائيل العدوانية من وراء اس���تصدار مثل هذا القرار الذي سيعطي مبررًا لالحتالل 

الصهيوني لكي يرتكب المزيد من الجرائم والمجازر البشعة بحق الشعب الفلسطيني االعزل دون أن يردعه رادع.  
ما حدث من إس���قاط لتمرير مشروع القرار الصهيوأمريكي ال يمكن اعتباره نجاحا مطلقا لصالح 

الفلسطينيين. لكن عوامل النجاح كانت حاضرة في نقاط ثالث.
اوال: عدم تمرير هذا المخطط الصهيو أمريكي بإدانة المقاومة في هذه المرحلة الصعبة والحساس���ة التي تمر بها 

القضية الفلسطينية مما اربك حسابات أمريكا واسرائيل.
ثانيا: تالقي الموقف الفلس���طيني الذي تمثل في رفض السلطة الدانة المقاومة وسبل كفاحها ونضالها وتحديدا 

حركة حماس مما خلق أجواء إيجابية بين الطرفين يمكن البناء عليها.
ثالثا تمايز الموقف العربي واالس���المي وتحديدا موقف الكويت وتركيا وإيران في الدفاع عن 

الحقوق الفلسطينية وبذل جهود مضنية إلحباط استصدار هذا القرار.
اما الفشل فيمكن أن نلخصه في النقاط التالية 

١. ألول م���رة تدين دولة عربية كالمملكة العربية الس���عودية في محفل دول���ي كاالمم المتحدة 
المقاومة الفلسطينية وحقها في الدفاع عن نفسها وتعتبر إطالق الصواريخ تجاه أراضينا المحتلة 
عام ٤٨ جريمة عمل ارهابي. وهذه انتكاسة عربية جديدة في نصرة القضية الفلسطينية وتراجع 

كبير في الموقف السعودي الرسمي المساند لحقوق شعبنا.
٢. ه���ذا الموقف لمندوب المملكة العربية الس���عودية الذي كان يمثل ف���ي كلمته امام االمم 
المتحدة باإلضافة إلى الس���عودية دولة اإلمارات العربية المتحدة والبحرين واليمن قدم هدية 
مجانية لالحتالل لم يكن يحلم بها هذا الكيان المجرم. وهو سيشجع دوال أخرى لم تصوت لصالح 

قرار إدانة المقاومة بتأييده مستقبال. وهذا ما تراهن عليه إسرائيل وامريكا.
٣. الفشل تمثل أيضا في تأييد ٨٧ دولة منها كل دول االتحاد األوروبي لقرار إدانة المقاومة وهذا يؤكد قدرة اإلدارة 
األمريكية على التحكم في الموقف الدولي وسعيها المستمر للجور على الحقوق الفلسطينية واإلنحياز الكامل لصالح 

إسرائيل واإلصرار على تمرير كل مخططات االحتالل ومؤامراته. 
م���ن المؤكد أن المحاوالت الصهيوامريكية إلدانة المقاومة الفلس���طينية لن تتوقف فما ال يدرك كله ال يترك جله. 
لذلك علينا كفلسطينيين ان نكون حذرين ومتيقظين من المساعي الصهيوامريكية وان نشرع بحمالت دبلوماسية 
فلسطينية وعربية وإسالمية للتصدي لهما وإحباط مساعيهما. فالعالم ال يجب أن يبقى في قبضة أمريكا وإسرائيل 
إلى األبد. يجب أن نبذل جهودا كبيرة حتى نس���تطيع ان نؤثر في القرار الدولي لصالحنا . الن العالم مل وضجر من 

السياسة الخرقاء لإلدارة األمريكية والكيان الصهيوني وآن له أن يتحرر منها.

نجاح أم فشل؟! 

رامي الغففلسطين أكبر منا جميعًا 

رأي
يعان���ي بنيامي���ن نتنياه���و متاعب 
وعسكرية.  وسياسية  قانونية  شتى، 
الشرطة »اإلسرائيلية« أوصت بتقديم 
الئحة اتهام ضده وضد زوجته سارة، 
لمحاكمت���ه على وجود عالقة رش���وة، 
ومنح تسهيالت ضريبية، لمالك شركة 
اتصاالت وموقع »واال« اإلخباري، مقابل 
إعطائ���ه »تغطية صحفي���ة ودودة«. 
ويواجه نتنياهو اتهامات مماثلة في 
قضيتي���ن أخريين تتعلق���ان بقبوله 
هداي���ا من رج���ال أعم���ال، ومحاولته 
التوص���ل التفاق مع قطب إعالمي آخر 
للحصول عل���ى تغطية أفضل، مقابل 

فرض قيود على صحيفة منافسة.
نتنياهو ب����اٍق في منصب����ه رغم كل 
ه����ذه االتهامات، ألن قانون أس����اس 
الحكومة يس����مح ل����ه بذل����ك، إال إذا 
تّمت إدانته جنائي����ًا بعد محاكمته. 
المعارضة بشخص رئيستها تسيبي 
ليفني دعت����ه إلى الرحي����ل »قبل أن 
إنفاذ  س����لطات  بمخالفاته  ُيق����ّوض 
القانون«. وس����ائل إع����الم عّدة أيدت 
دعوة المعارضة. عضو كنيست سابق 
ذّك����ره بموقفه قبل عش����ر س����نوات، 
للمعارضة،  عندما كان حينها رئيسًا 
وطالب رئيس الحكومة آنذاك إيهود 
أولم����رت، المحاص����ر بش����بهات، بأن 

يستقيل.
نتنياهو يتجاهل انتقادات معارضيه، 
يبدو حائرًا بين اتخ���اذ أحد موقفين: 
إجراء انتخاب���ات مبكرة للحصول على 
تفويض ش���عبي جدي���د، مما يضطر 
المدعي العام إلى التفكير مرتين قبل 
اإلدعاء علي���ه، أو زّج دويلته في حرٍب 
عل���ى لبنان، مؤّماًل أن يخرج منها بطاًل 

ومبددًا لالتهامات الموّجهة إليه.
خي���ار االنتخاب���ات المبك���رة مفهوم 
ومطل���وب. لك���ن، لماذا الح���رب على 

لبنان؟! 

ثم���ة إش���ارات وتحلي���الت متعددة. 
أواخر األس���بوع الماضي أمر نتنياهو، 
بش���ن عملية  للحرب،  وزي���رًا  بوصفه 
»درع الش���مال« لتدمي���ر أنفاق، امتد 
ة  أحدها إلى محيط مس���توطنة الَمَطلَّ
القريبة من حدود لبنان مع فلس���طين 
التي بدأت  العملية  المحتلة. اقتصار 
وسط ضجة إعالمية ضخمة، على قيام 
حفارتين بأعمال حف���ٍر محدودة، أثار 
ردود فعل س���لبية وس���اخرة. المعّلق 
العسكري يوسي هيوشع قال ساخرًا 
»إن ح���زب الل���ه ال يحتاج إل���ى نفق 

للوصول بصواريخه إلى عمق البالد«!
إزاء ردود الفعل الس���لبية المتزايدة، 
اس���تعاض نتنياهو عن عنوان »درع 
الش���مال« بتعبير »نش���اطات« يقوم 
به���ا الجيش على الحدود. ثم ما لبثت 
وسائل إعالمه أن عّممت صورة لرجلين 
غي���ر مس���لحين في نفق يب���دو آخره 
مفتوحًا على فتحة مضيئة، يسارعان 
إلى الخروج منه »بعدما كش���ف جنود 
ف���ي  يظه���رون  )ال  »إس���رائيليون« 
الصورة( أمرهم«! غير أن صورة النفق 
غي���ر الموثقة وغي���ر المقنعة حملت 
إعالميين معارضين إلى التساؤل عن 
الغاية من الحديث عن كش���ف أنفاق 
سبق للس���لطات العسكرية أن أعلنت 

كشفها العام 2014؟
انكش���اف هذه المن���اورات اإلعالمية 
نتنياهو  إعالم  الهزيلة، حمل وسائل 
على التركي���ز على ما هو أهم: ذهابه، 
بوصفه أيض���ًا وزي���رًا للخارجية )في 
حكوم���ة مس���تمرة بع���د اس���تقالة 
أفيجدور ليبرمان بغالبية صوت واحد( 
إلى بروكس���ل لدعم وزي���ر الخارجية 
األمريك���ي ماي���ك بومبي���و الموجود 
هن���اك لمطالب���ة وزراء خارجية حلف 
ش���مال األطلسي بفرض عقوبات على 
إي���ران إلجرائها تجرب���ة على صاروخ 

الم���دى يمكن  باليس���تي متوس���ط 
أن يط���ال »إس���رائيل« ودواًل أوروبية. 
صح���ف »إس���رائيلية« عّدة كش���فت 
أيض���ًا أن للقاء بومبي���و غاية إضافية 
هي إقن���اع الواليات المتحدة بضرورة 
لتهاون  لبن���ان  فرض عقوب���ات على 
حكومته مع حزب الله الذي أقام مواقع 
ومعام���ل لصنع الصواري���خ، ولتطوير 
دق���ة تصويبها تح���ت طائلة ضربها 
وتدميره���ا، إذا امتنع���ت الحكوم���ة 
اللبناني���ة ع���ن التعاون ف���ي عملية 

إزالتها.
إلى ذلك، كشف رئيس االستخبارات 
يادلين  عاموس  الس���ابق  العسكرية 
ف���ي مقابلة م���ع إذاع���ة FM 103 أن 
الهجمات الجوية »اإلسرائيلية« داخل 

سوريا انخفضت إلى الصفر تقريبًا.
ه���ذه الوقائ���ع زادت م���ن مخ���اوف 
»اإلسرائيليين«، مسؤولين ومواطنين. 
ها ه���و قائد الجبه���ة الداخلية اللواء 
تامي���ر يق���ول إن الجبه���ة المذكورة 
س���تواجه تحديات كبي���رة خالل أي 
ح���رب مقبل���ة، وإن »اإلس���رائيليين« 
في تل أبيب لن يتمكن���وا من تناول 
فنجان قهوة خاللها نتيجة خطورتها 
)»معاري���ف« 29/11/2018(. رئي���س 
الل���واء دان  هيئ���ة األركان الس���ابق 
حالوت���س اعت���رف بع���د عملية خان 
يون���س الفاش���لة ب���أن »إس���رائيل« 

»فقدت قوة الردع«.
إزاء كل ه���ذه الوقائع والمخاوف، يبرز 
س���ؤال: هل يلج���أ نتنياه���و، الغارق 
والسياس���ية  القانونية  متاعب���ه  في 
إل���ى عملية يائس���ة أمال  واألمني���ة، 

 حرٍب على لبنان؟
ِّ

بالخروج منها بشن
كثيرون من أهل الرأي في »إسرائيل« 
يس���تبعدون ذل���ك. أم���ا ف���ي لبنان 
فيجزم���ون بأن���ه إذا فعل فس���تكون 

ية. هزيمته مدوِّ

متاعب نتنياهو تنتهي باستقالته أم بحرب؟! 
عصام نعمان
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االستقالل/ وكاالت:
م���ع االنتش���ار الكبي���ر للهوات���ف الذكي���ة، وتوفيرها 
تطبيقات ال متناهي���ة تحاكي تفاصيل الحياة اليومية 
كافة للناس حول العالم، يتزايد إقبال المس���تخدمين 
عل���ى تحميل واس���تخدام ه���ذه التطبيق���ات الذكية 
بش���كل جنوني، وخصوصا أنها تق���دم لهم الكثير من 
التسهيالت والخدمات والترفيه في عالم أصبح يعتمد 

على شبكة االنترنت بكل مجاالته.
وتؤك���د دراس���ة عالمية حديث���ة تزايد ونم���و إيرادات 
صناع���ة التطبيقات حول العال���م؛ حيث من المتوقع أن 

تسجل أكثر من 92 مليار دوالر العام الحالي.
وقالت الدراس���ة -التي نش���رها مؤخرا موق���ع "نيو زوو" 
العالم���ي المتخصص بإحصاءات صناع���ة األلعاب- إن 
إيرادات صناعة التطبيقات الذكية ومع تس���جيلها هذا 

المس���توى تكون قد نمت بمقدار 18 مليار وبنسبة 24 
%، وذل���ك لدى المقارنة بإي���رادات التطبيقات الذكية 

المسجلة العام الماضي والبالغة قرابة 74 مليار دوالر. 
وذكرت الدراس���ة أن تطبيقات األلعاب استحوذت على 
الحصة الكبرى من إجمالي إيرادات تطبيقات الهواتف 
الذكية بنس���بة 76 %، عندما حققت قرابة 69.9 مليار 

دوالر.
وبحسب الدراسة، اس���تحوذت التطبيقات األخرى )غير 
تطبيق���ات األلع���اب( على نس���بة 24 % م���ن إجمالي 

اإليرادات العام الحالي بحوالي 22 مليار دوالر.
وأش���ارت الدراسة الى أن جزءا كبيرا من إيرادات صناعة 
تطبيقات الهواتف الذكية ستأتي من السوق الصينية.

وتطبيقات الهواتف الذكية هي برامج تعمل على أحد 
الهوات���ف الذكية باالعتماد على ع���دد من المزايا التي 

تقدمه���ا هذه الهوات���ف بحيث تق���دم خدمة معينة 
لمستخدميها. وتعتمد بالغالب على االتصال باإلنترنت 

الذي توفره هذه الهواتف.
ويج���ري تحميل تطبيقات الهوات���ف الذكية )األلعاب 
وغيره���ا من التطبيق���ات( م���ن المتاج���ر االلكترونية 
للهواتف المتنقلة: من متجر هواتف االندرويد "جوجل 
بالي" ومتجر هواتف ابل "االب س���تور"؛ حيث إن هناك 

تطبيقات مجانية بالكامل وهناك تطبيقات مدفوعة. 
وتتن���وع تطبيق���ات الهواتف الذكي���ة لتعالج وتخدم 
المس���تخدم ف���ي القطاعات كاف���ة ومج���االت الحياة: 
التعليم، اإلعالم، التواصل االجتماعي، التراسل، الصحة، 
النق���ل، وغيره���ا الكثير، اال أن تطبيق���ات األلعاب تعد 
األكثر تحميال واس���تخداما من قبل المستخدمين حول 

العالم.

رام الله/ االستقالل:
الفلس���طينية  الميزانية  تقري���ر  أظه���ر 
الصادر عن وزارة المالية حديثا، أن إجمالي 
اإلي���رادات الضريبية المجب���اة محليًا وعبر 
»إس���رائيل« »المقاص���ة«، بلغت  10.376  
مليار شيكل في الش���هور العشرة األولى 

من العام 2018.
وبحس���ب التقرير فإن أعل���ى 5 أنواع من 
الضرائب تحصيال لإليرادات المالية خالل 
الشهور العش���رة األولى من كانون الثاني 
حتى تشرين أول من العام الجاري، جاءت 

على النحو اآلتي:
- احتلت الجمارك على الس���لع المستوردة 
عبر »المقاصة«، المرتب���ة األولى من حيث 
أعل���ى اإلي���رادات بإجمالي أم���وال بلغت 

2.825 مليار شيكل.
- ج���اءت ضريب���ة المحروق���ات )البلو( في 
المرتبة الثانية م���ن حيث أعلى الضرائب 
التي حصلت الحكومة من خاللها إيرادات 

مالية، بقيمة بلغت 2.091 مليار شيكل.
- في المرتبة الثالثة، جاءت ضريبة القيمة 
المضافة على السلع المستوردة والقادمة 
من إس���رائيل عبر »المقاصة« بقيمة بلغت 

1.649 مليار شيكل.
الضرائ���ب  ه���ي  المقاص���ة،  وإي���رادات 

المفروض���ة عل���ى الس���لع ال���واردة م���ن 
نيابة عن  إس���رائيل  الخ���ارج، وتجبيه���ا 
الفلس���طينيين وفق أحد بنود بروتوكول 
للخزينة  وتحوله���ا  االقتص���ادي،  باريس 

الفلسطينية بشكل شهري.
- في المرتب���ة الرابعة، ج���اءت اإليرادات 
المالي���ة المتأتي���ة م���ن ضريب���ة القيمة 
المضاف���ة الت���ي تجبيه���ا وزارة المالي���ة 
)محلية(، بقيمة بلغت 1.030 مليار شيكل.

- جاءت ضريبة الدخل التي تجبيها وزارة 
المالية الفلس���طينية محلي���ًا، في المرتبة 
بلغت  مالية  إيرادات  بإجمالي  الخامس���ة، 
747 مليون شيكل خالل الشهور العشرة 

الماضية من العام الجاري.
- جاءت ضريبة الجم���ارك  التي تجنبيها 
وزارة المالية محليًا في المركز الس���ادس، 

ب��562 مليون شيكل.
يذكر أن إجمالي صافي اإليرادات المالية 

للحكومة الفلس���طينية في 2017، بلغت 
ف���ي ح���دود 13 مليار ش���يكل، تش���مل 
الضريبية  وغي���ر  الضريبي���ة  اإلي���رادات 

)رسوم المعامالت الحكومية(.
وتش���كل اإلي���رادات الضريبية ورس���وم 
المعام���الت الحكومية، ما نس���بته 80% 
للعام  الفلس���طينية  الموازنة  من إجمالي 
الج���اري، وما نس���بته %20 تك���ون منحا 

خارجية.

رام الله: 10 مليار شيكل ايرادات
 الحكومة في أول 10 شهور من 2018

غزة/ االستقالل:
أعلن البنك الدولي أمس الس���بت، عن منحة جديدة لتمويل مشاريع 
في قطاع���ي المياه والطاقة، بتمويل بريطان���ي عبر صندوق متعدد 

المانحين يديره البنك لتطوير البنى التحتية في فلسطين.
وتبلغ قيم���ة المنحة 18 مليون جنيه اس���ترليني )23 مليون دوالر(، 
وهي أول مساهمة بريطانية في الصندوق لتنضم بذلك إلى ثماني 
دول أخرى تمول الصندوق الذي أنش���ئ عام 2012 بهدف تحسين 
البنية التحتية في األراضي الفلس���طينية وجودتها واس���تدامتها 
م���ن خالل الدعم المالي والفني في قطاعات المياه والطاقة والتنمية 

الحضرية.
وق���ال البنك الدولي في ايجاز له إن المنحة البريطانية س���تخصص 
لتنفي���ذ »أنش���طة ذات األولوية ف���ي قطاعي المي���اه والطاقة التي 
يدعمها الصندوق االس���تئماني، وكذلك اإلصالحات واالستثمارات 
من أجل تحسين الوصول إلى مياه الشرب المأمونة في غزة، وتحسين 
أداء قطاع الكهرباء الفلسطيني، وتقديم نموذج عمل جديد للطاقة 

الشمسية في غزة«.
ويه���ذه المس���اهمة الجديدة، يص���ل المبلغ اإلجمال���ي المخصص 
ل�«صندوق الش���راكة الفلس���طينية لتطوير البني���ة التحتية« لنحو 

167.9 مليون دوالر.
والجه���ات المانح���ة حالًيا في الصن���دوق هي حكوم���ات: كرواتيا، 
والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، والسويد، 

وانضمت اليها دائرة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة.

بريطانيا تقدم 23 مليون 
دوالر لتمويل مشاريع 

مياه وطاقة شمسية بغزة

رام الله/ االستقالل:
م���ن المق���رر أن تحص���ل المش���اريع التنموي���ة 
الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على 

62.5 مليون دوالر من ألمانيا بحلول عام 2019.
وفي إتفاق ما بين ألمانيا والحكومة الفلسطينية، 
س���يتم توزي���ع المال ال���ذي خصصت���ه ألمانيا 
التنمي���ة  قطاع���ات:  ثالث���ة  عل���ى  للمش���اريع 
كالمياه  بنية تحتي���ة  اإلقتصادي���ة ومش���اريع 
والحك���م المحل���ي الت���ي تتضمن مش���اريع مع 
البلديات، باإلضافة إلى المش���اريع التي تنفذها 
منظمات المجتمع المدني، وذلك بحس���ب ما ذكر 
كالوس كرامير؛ رئيس قس���م في وزارة التعاون 

اإلقتصادي والتنمية في ألمانيا.
سوف يوجه %40 من المال المخصص الى قطاع 
غزة بسبب الوضع اإلنساني فيها، بهدف معالجة 

مياه الصرف الصحي.
كريس���تيان كالجيز، ممث���ل دول���ة ألمانيا لدى 
الس���لطة الفلسطينية، أكد أن: »ألمانيا قد أثبتت 
على مر الثالثين عام الذي س���بقوا أنها ش���ريك 
موثوق به يعتمد عليها حتى في أصعب األوقات 

.«
وصلت المساعدات األلمانية الى فلسطين مليون 
دوالر، و60.2 ملي���ون دوالر م���ع الدع���م من العام 

الماضي.

االستقالل/ وكاالت:
يطلق األردنيون في كل عام  أكثر من خمس���ة آالف طن 
من النفايات السامة على شكل »سبارس« سجائر وعلبها، 
بحس���ب ما نشر مؤخرا في موسوعة »أطلس توباكو« التي 

تصدر عن منظمة الصحة العالمية.
وقال���ت الموس���وعة إن »األردن أحرز تقدم���ا في مكافحة 
التدخي���ن في الس���نوات األخيرة، إال أنه م���ا يزال الكثير 
من الناس يموت���ون جراء إصابتهم باألم���راض الناتجة 
عنه«، الفت���ة إلى أنه »يم���وت في المملكة س���نويا نحو 
3100 شخص، فيما يوجد أكثر من تسعة آالف طفل من 
عمر )10 – 14 عام���ا( على األقل من بين المدخنين وهذا 
يزيد بنس���بة 1.7 % عن أمثالهم في الدول ذات الكثافة 

الس���كانية، وأكثر من مليون شخص تزيد أعمارهم على 
15 عاما فأكثر يستخدمون التبغ يوميا، بنسبة تزيد على 

70 % عن الدول ذات الكثافة العالية«.
وأش���ارت الموس���وعة إلى أن »التكلفة االقتصادية على 
التدخي���ن في المملكة س���نويا تزيد عل���ى 505 ماليين 
دينار، ويشمل ذلك التكاليف المباشرة المتعلقة بنفقات 
الرعاي���ة الصحية والتكالي���ف غير المباش���رة المرتبطة 
باإلنتاجية المفقودة بسبب الوفيات واألمراض المبكرة«.

 وقالت الموسوعة إن اإليرادات المجمعة ألكبر 6 شركات 
للتبغ في العالم في الع���ام 2016 وصلت ألكثر من 346 
ملي���ار دوالر، أي أكثر بنس���بة 802 % من إجمالي الدخل 

القومي لألردن.

التدخين يكلف األردن
 505 ماليين دينار سنويًا

 62 مليون دوالر من ألمانيا لصالح 
مشاريع تنموية بالضفة وغزة

رام الله/ االستقالل:
بلغت قيمة الشيكات المتداولة في السوق الفلسطينية خالل تشرين 
األول/ أكتوبر الماضي حوالي 1.117 مليار دوالر بانخفاض نسبته 19 

بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وأوضحت البيانات األحدث الصادرة عن »س���لطة النقد الفلسطينية« 
أن الش���يكات التي تم تداولها عبر حوال���ي 586 ألف ورقة بانخفاض 

مقداره 12 بالمائة.
في األثن���اء، انخفضت قيمة الش���يكات الراجعة م���ن أصل المقدمة 

للتقاص بنسبة 32 بالمائة ليصل إلى حوالي 102 ألف دوالر.
وتم تداول الشيكات الراجعة عبر حوالي 69 ألف ورقة بارتفاع مقداره 

1 بالمائة عن ذات الشهر من العام الماضي.

92 مليار دوالر إيرادات تطبيقات 
الهواتف الذكية حول العالم في 2018

بنسبة %32
»النقد«: انخفاض قيمة

 الشيكات المرتجعة خالل أكتوبر 
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االستقالل/ وكاالت:
أعلنت ش���رطة العاصمة الفرنسية، 
إصابة 118 شخصا خالل مظاهرات 
»الس���ترات الصفراء« ف���ي باريس، 
أمس السبت، بينهم عدد من رجال 

األمن. 
لش���رطة  بي���ان  ف���ي  ذل���ك  ج���اء 
باري���س، نقلته ش���بكة »بي.إف.إم« 
دون  الفرنس���ية،  التليفزيوني���ة 
تفاصي���ل عل���ى الف���ور بخصوص 

طبيعة اإلصابات أو خطورتها. 
واندلع���ت مواجه���ات ح���ادة بين 
عناص���ر من الش���رطة الفرنس���ية، 
والمتظاهري���ن، أم���س، ف���ي أنحاء 

مختلفة من فرنسا. 
المسيل  الغاز  الشرطة  واستخدمت 
»الس���ترات  للدموع، ضد متظاهري 
الصفراء« في ش���ارع الش���انزليزيه 
العريق بباري���س، وفق ما بثه إعالم 

محلي. 
وخاطب���ت الش���رطة المحتجين عبر 
مكب���رات الص���وت وقال���ت: »للمرة 
األخيرة نحذرك���م وندعوكم لضبط 

النفس«. 
وفي وقت سابق من يوم أمس، قال 

نائب وزير الداخلية الفرنسي، لوران 
نونيز، إّن السلطات أوقفت أكثر من 
700 ش���خص في كافة أنحاء البالد، 
بينهم 481 ش���خصا ف���ي باريس 

وحدها، على خلفية الحراك ذاته. 
وبي���ن الموقوفي���ن عش���رات ت���م 

الس���لطات  توقيفهم بعدما عثرت 
أقنع���ة ومطارق  عل���ى  بحوزته���م 
ومقاليع وحجارة يمكن استخدامها 
لمهاجم���ة الش���رطة، حس���ب قناة 

»فرانس 24« الفرنسية )رسمية(. 
وتم إغ���الق متاج���ر ومتاحف وبرج 

إيفل إلى جانب العديد من محطات 
الواقعة  المناطق  القطارات ومعظم 
وسط المدينة، بينما ألغيت مباريات 
كرة قدم وحفالت موسيقية، تزامنا 
مع بدء الح���راك الرابع لل�«س���ترات 

الصفراء« في فرنسا.

118 مصابًا بمظاهرات »السترات الصفراء« في باريس

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف أمس السبت 
إن أمي���ركا حّولت المنطقة إلى مس���تودع بارود عبر الكميات 
الهائلة من الس���الح الت���ي تبيعها ل���دول بالمنطقة تفوق 
حاجتها بكثير، معتبًرا هذا األمر بأنه ال يخدم األمن والسالم 

بالمنطقة.
وأضاف ظريف في تصريح���ات على هامش المؤتمر الثاني 
لرؤس���اء برلمان���ات أفغانس���تان وإيران وباكس���تان وتركيا 
والصين وروس���يا حول تحديات اإلره���اب وتطوير التعاون 
اإلقليم���ي إن »األمريكيي���ن بذلوا جه���ودا لعرقلة العالقات 
اإليراني���ة األوروبي���ة وحتى أنه���م قب���ل أن يعّرضوا هذه 

العالقات للخطر يسعون لقلب حقائق القضايا اإلقليمية«.
وتاب���ع »لقد ح���ول األمريكي���ون المنطقة لمس���تودع بارود، 
فكميات األسلحة التي تبيعها الواليات المتحدة لمنطقتنا 
ال يمك���ن تصديقه���ا، وه���ي أكث���ر بكثير جًدا م���ن حاجة 

المنطقة، في مؤش���ر لسياس���ة خطيرة للغاية يسعى إليها 
األميركيون ف���ي منطقتنا«. وأردف وزي���ر خارجية إيران أن 
»هذه السياس���ات حولت منطقتنا الى مس���تودع لألسلحة 
المتطورة والمدمرة جًدا والتي لألسف ال تسهم في تحقيق 
الس���الم واألمن بالمنطقة«. واتهم األمري���كان بأن هدفهم 
حرف األنظار عن االخطار األساس���ية الت���ي تهدد المنطقة 

بالحديث عن الصواريخ اإليرانية.
وذك���ر ظري���ف أن الصح���ف االوروبية افادت بان االس���لحة 
االميركية يس���تخدمها تنظيما القاعدة في اليمن وداعش 

في سوريا وهذا خطر يهدد منطقتنا على الدوام.
وش���دد عل���ى أن األمريكيي���ن بات���وا معزولين ف���ي العالم، 
ويش���عرون بالحاجة إلى الدخول في هذا النزاعات مباش���رة، 
ولهذا الس���بب فقد اعتقلوا المديرة المالية لش���ركة صينية 
كبيرة )هواوي(، وهو أمر يدل على عجز وفشل أميركا قبل أن 

يكون مؤشرا لقدرتها.

االستقالل/ وكاالت:
اتهمت عضو الكونغرس األمريكي المسلمة رشيدة طليب، الرئيس األمريكي دونالد 
ترام���ب، بأن���ه »عنصري«. وقالت طليب، ف���ي مقابلة أجراتها م���ع صحيفة »ذا هيل«، 

»أعتقد حقا أن ترامب عنصري، وربما كان هذا مثيرا للجدل«.
وأضاف���ت أن »العنصرية تتجلى في سياس���اته، وكلماته، وحقيق���ة األمر أنه ما زال 

رئيسنا، لكن ال يهم، سأحاسبه على ذلك«.
وفوز »طليب«، المرأة المسلمة ذات األصول العربية بمقعد في مجلس النواب األمريكي، 
بانتخابات التجديد النصفي األخيرة، وصفت عدد من وسائل اإلعالم األمريكية بمثابة 

هزيمة »ثانية« لترامب، على يد تلك السيدة ذات األصول الفلسطينية.
وأشارت »سي إن إن«، أن دخول طليب، عن والية »ميشغان«، إلى الكونغرس، يعاكس 

نهج إدارة ترامب »المؤججة لإلسالموفوبيا ومعاداة المهاجرين«.
وكان���ت الهزيمة األولى لترامب عندما قاطعته »رش���يدة«، ومجموعة من 20 س���يدة 
أثناء خطابه في الحملة االنتخابية في 2016، في مدينة ديتروين بوالية ميش���يغان، 

منتقدة تأثير »المال الكبير على سياسة البالد«.
وبحسب صحيفة »ميشيغان اليف« المحلية، صرخت السيدات أيضا في وجه ترامب، 

متسائالت عن »نظرته إلى المرأة والتعامل معها«.
وتنتمي طليب، سياسيا إلى جناح بيرني ساندرز، في الحزب الديمقراطي، وتدعو إلى 
إصالحات مثل الرعاية الصحية الش���املة، إضافة إلى حماية البيئة، وتحديد رس���وم 
مقبول���ة للتعليم الجامعي. وإلى جانب طليب، فازت إلهان عمر، المس���لمة من أصول 
صومالية، بمقعد والية مينيسوتا في مجلس النواب، عن الحزب الديمقراطي، وبذلك 
يصبح عدد المس���لمين في مجلس النواب ثالثة، إل���ى جانب عضو الكونغرس أندري 

كارسون، المسلم من أصول أفريقية.

عضو الكونغرس رشيدة 
طليب: ترامب عنصرّي

االستقالل/ وكاالت:
ذكر مرص���د "أوبن س���يكريتس" األميركي أمس 
الس���بت أن الس���عودية أنفقت منذ بداية العام 
الماض���ي أكثر م���ن 26 ملي���ون دوالر للتأثير في 
السياس���ات األميركي���ة والرأي الع���ام األميركي، 

حسب ما كشفته بيانات وزارة العدل األميركية.
وأض���اف المرص���د األميرك���ي المتخص���ص في 
متابعة أموال جماعات الضغط بالواليات المتحدة 
أن حجم التبرعات التي دفعتها ش���ركات باس���م 
السعودية لسياسيين أميركيين في العام 2018 
فاق الملي���ون و600 ألف دوالر، وذلك بمناس���بة 

انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
وأضاف المرصد أن الرق���م يبقى تقديرا متحفظا 
بالنظ���ر إل���ى أن األموال التي تنفقها الش���ركات 
والجه���ات التي تدافع عن المصالح الس���عودية 

بواشنطن أكبر بكثير من الرقم السابق.

وتفي���د بيانات وزارة الع���دل األميركية أن إنفاق 
السعودية في العام 2018 على جماعات الضغط 
األميركي���ة ف���اق ثماني���ة ماليي���ن دوالر، أغلبها 
دفعته���ا حكوم���ة الرياض )6.7 ماليي���ن دوالر(، 
والباق���ي من جه���ات غير حكومي���ة )1.3 مليون 

دوالر(.
وكانت أبرز الجهات في الس���عودية التي دفعت 
أم���وال لجماعات الضغط في أميركا هي الحكومة 
أوال بس���تة ماليين و751 ألف دوالر، تليها شركة 
"المملك���ة 5 ك���ي أر" للملياردي���ر الراحل عدنان 
خاش���قجي بمليون و125 أل���ف دوالر، ثم جامعة 
الملك عبد الله للعلوم والتقنية ب� 132 ألف دوالر، 
والتحالف الدولي لمحاربة اإلرهاب )33 ألفا و750 

دوالرا(.
وفي العام الماضي، دفعت الس���عودية للوبيات 
في أميركا أكثر م���ن 18 مليون دوالر، منها 13.8 

ماليي���ن مصدره���ا حكومة الري���اض والباقي من 
جهات غير حكومية سعودية )4.2 ماليين دوالر(.

وكانت وكال���ة بلومبيرغ االقتصادي���ة األميركية 
ومجلة ذا أميركان كونس���يرفاتيف ذكرت سابقا 
أن الرياض تبذل قصارى جهدها لتغيير صورتها 
المتضررة بش���كل مس���تمر بالوالي���ات المتحدة، 
وذك���ر أن الس���عودية تنفق الكثير وتس���تخدم 
وجوها أميركية وسعودية جديدة وعالم اللوبيات 
في محاوالتها للتقرب من الشخصيات السياسية 

بالواليات المتحدة والتأثير عليهم.
وتج���در اإلش���ارة إلى أن���ه عقب جريم���ة اغتيال 
الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل شهرين 
بقنصلية بالده بإسطنبول أنهى عدد من شركات 
العالق���ات العام���ة بأمي���ركا صالته���ا بالحكومة 
الس���عودية، وذلك بعدما وجهت أصابع االتهام 

في جريمة خاشقجي للسلطات في الرياض.

االستقالل/ وكاالت:
وصفت وزارة الدفاع الروس���ية بيان الخارجية األميركية بشأن 
حلب بأنه محاول���ة لتبرئة اإلرهابيين الدوليين الموجودين في 

إدلب.
الوزارة الروس���ية وفي بيان لها أمس الس���بت، رفضت تصريح 
واشنطن بعدم وقوع هجوم كيميائي في حلب الشهر الماضي، 

مؤكدة أن لدى الجانب الروسي أدلة قاطعة بشأن الهجوم.
جاء ذلك رّدًا عل���ى بيان الخارجية األميركي���ة التي نفت وقوع 
هج���وم كيميائ���ي وزعمت حص���ول هجوم باس���تخدام الغاز 
المسيل للدموع متهمة عس���كريين روسا وسوريين بالوقوف 

وراء ذلك.
وأكدت وزارة الدفاع الروس���ية أن »الجانب الروسي يمتلك أدلة 
قاطعة عل���ى اس���تخدام اإلرهابيين لقذائف محش���وة بمواد 
كيميائي���ة س���امة ضد المدنيي���ن في حلب يوم 24 تش���رين 

الثاني/ نوفمبر 2018«.

واعتب���رت وزارة الدفاع الروس���ية بي���ان الخارجي���ة األميركية 
»محاولة فظة للضغط على منظمة حظر األس���لحة الكيميائية 

بهدف عرقلة إجراء تحقيق موضوعي«.
وكان���ت الخارجي���ة األميركية نف���ت وقوع هجوم باألس���لحة 
الكيميائية في مدينة حلب الس���ورية الشهر الماضي، وزعمت 
أنه تم اس���تخدام الغ���از المس���يل للدموع هن���اك، ووجهت 

اتهامات لموسكو ودمشق.
وفي ريف دير الزور، استش���هد الجمعة، 8 مدنيين في غارات 
للتحالف األميركي اس���تهدفت مدينة هجين بحس���ب وكالة 

»سانا« السورية.
الوكالة قالت إن الش���هداء هم من عائلة واحدة وبينهم نس���اء 

وأطفال.
ونقلت ع���ن مصادر محلي���ة أن طائرات أميركية اس���تهدفت 
مش���فى هجين بريف دير الزور الجنوبي الش���رقي ما تس���بب 

بتدميره بشكٍل كامل.

موسكو: واشنطن تحاول تبرئة 
»اإلرهابيين الدوليين« في إدلب

ظريف: أميركا حّولت
 المنطقة لمستودع بارود

االستقالل/ وكاالت:
عززت العاصمة البلجيكية من التواجد الش���رطي أمس الس���بت، في انتظار 
مظاه���رات جدي���دة، احتجاجًا عل���ى ارتفاع أس���عار الوق���ود، بالتزامن مع 
تظاه���رات مماثلة في فرنس���ا. وبدأت المظاهرات في فرنس���ا التي يطلق 
عليه���ا احتجاج���ات أصحاب »الس���ترات الصفراء« الش���هر الماضي، فيما 

شهدت بلجيكا مظاهرات عنيفة أحيانًا.
وقالت المتحدثة باس���م الش���رطة ايلس فان دي كي���ر، لوكالة أنباء »بيلجا« 
البلجيكية إن الش���رطة في بروكس���ل تأمل في احتواء المظاهرات س���لميًا 

بينما تسمح لألشخاص بمواصلة أنشطتهم المعتادة.
وأضافت المتحدثة أنهم يراقبون أيضًا مواقع التواصل االجتماعي بحثًا عن 
معلومات بشأن االحتجاجات، نظرًا ألن أصحاب السترات الصفراء »يرفضون 
الدخ���ول في اتص���ال مع الش���رطة أو مع أحد م���ن المس���ؤولين« لتنظيم 
أنش���طتهم. وفي شرق بلجيكا، س���د أصحاب السترات الصفراء طريق »ايه 

40 » السريع المؤدي إلى فرنسا عبر الحدود في وقت مبكر من يوم أمس.

السعودية تنفق 26 مليون دوالر على اللوبيات بأميركا بلجيكا تستعد الحتجاجات جديدة 
ألصحاب »السترات الصفراء«
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االستقالل/ وكاالت:
أعلنت ش���رطة العاصمة الفرنسية، 
إصابة 118 شخصا خالل مظاهرات 
»الس���ترات الصفراء« ف���ي باريس، 
أمس السبت، بينهم عدد من رجال 

األمن. 
لش���رطة  بي���ان  ف���ي  ذل���ك  ج���اء 
باري���س، نقلته ش���بكة »بي.إف.إم« 
دون  الفرنس���ية،  التليفزيوني���ة 
تفاصي���ل عل���ى الف���ور بخصوص 

طبيعة اإلصابات أو خطورتها. 
واندلع���ت مواجه���ات ح���ادة بين 
عناص���ر من الش���رطة الفرنس���ية، 
والمتظاهري���ن، أم���س، ف���ي أنحاء 

مختلفة من فرنسا. 
المسيل  الغاز  الشرطة  واستخدمت 
»الس���ترات  للدموع، ضد متظاهري 
الصفراء« في ش���ارع الش���انزليزيه 
العريق بباري���س، وفق ما بثه إعالم 

محلي. 
وخاطب���ت الش���رطة المحتجين عبر 
مكب���رات الص���وت وقال���ت: »للمرة 
األخيرة نحذرك���م وندعوكم لضبط 

النفس«. 
وفي وقت سابق من يوم أمس، قال 

نائب وزير الداخلية الفرنسي، لوران 
نونيز، إّن السلطات أوقفت أكثر من 
700 ش���خص في كافة أنحاء البالد، 
بينهم 481 ش���خصا ف���ي باريس 

وحدها، على خلفية الحراك ذاته. 
وبي���ن الموقوفي���ن عش���رات ت���م 

الس���لطات  توقيفهم بعدما عثرت 
أقنع���ة ومطارق  عل���ى  بحوزته���م 
ومقاليع وحجارة يمكن استخدامها 
لمهاجم���ة الش���رطة، حس���ب قناة 

»فرانس 24« الفرنسية )رسمية(. 
وتم إغ���الق متاج���ر ومتاحف وبرج 

إيفل إلى جانب العديد من محطات 
الواقعة  المناطق  القطارات ومعظم 
وسط المدينة، بينما ألغيت مباريات 
كرة قدم وحفالت موسيقية، تزامنا 
مع بدء الح���راك الرابع لل�«س���ترات 

الصفراء« في فرنسا.

118 مصابًا بمظاهرات »السترات الصفراء« في باريس

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف أمس السبت 
إن أمي���ركا حّولت المنطقة إلى مس���تودع بارود عبر الكميات 
الهائلة من الس���الح الت���ي تبيعها ل���دول بالمنطقة تفوق 
حاجتها بكثير، معتبًرا هذا األمر بأنه ال يخدم األمن والسالم 

بالمنطقة.
وأضاف ظريف في تصريح���ات على هامش المؤتمر الثاني 
لرؤس���اء برلمان���ات أفغانس���تان وإيران وباكس���تان وتركيا 
والصين وروس���يا حول تحديات اإلره���اب وتطوير التعاون 
اإلقليم���ي إن »األمريكيي���ن بذلوا جه���ودا لعرقلة العالقات 
اإليراني���ة األوروبي���ة وحتى أنه���م قب���ل أن يعّرضوا هذه 

العالقات للخطر يسعون لقلب حقائق القضايا اإلقليمية«.
وتاب���ع »لقد ح���ول األمريكي���ون المنطقة لمس���تودع بارود، 
فكميات األسلحة التي تبيعها الواليات المتحدة لمنطقتنا 
ال يمك���ن تصديقه���ا، وه���ي أكث���ر بكثير جًدا م���ن حاجة 

المنطقة، في مؤش���ر لسياس���ة خطيرة للغاية يسعى إليها 
األميركيون ف���ي منطقتنا«. وأردف وزي���ر خارجية إيران أن 
»هذه السياس���ات حولت منطقتنا الى مس���تودع لألسلحة 
المتطورة والمدمرة جًدا والتي لألسف ال تسهم في تحقيق 
الس���الم واألمن بالمنطقة«. واتهم األمري���كان بأن هدفهم 
حرف األنظار عن االخطار األساس���ية الت���ي تهدد المنطقة 

بالحديث عن الصواريخ اإليرانية.
وذك���ر ظري���ف أن الصح���ف االوروبية افادت بان االس���لحة 
االميركية يس���تخدمها تنظيما القاعدة في اليمن وداعش 

في سوريا وهذا خطر يهدد منطقتنا على الدوام.
وش���دد عل���ى أن األمريكيي���ن بات���وا معزولين ف���ي العالم، 
ويش���عرون بالحاجة إلى الدخول في هذا النزاعات مباش���رة، 
ولهذا الس���بب فقد اعتقلوا المديرة المالية لش���ركة صينية 
كبيرة )هواوي(، وهو أمر يدل على عجز وفشل أميركا قبل أن 

يكون مؤشرا لقدرتها.

االستقالل/ وكاالت:
اتهمت عضو الكونغرس األمريكي المسلمة رشيدة طليب، الرئيس األمريكي دونالد 
ترام���ب، بأن���ه »عنصري«. وقالت طليب، ف���ي مقابلة أجراتها م���ع صحيفة »ذا هيل«، 

»أعتقد حقا أن ترامب عنصري، وربما كان هذا مثيرا للجدل«.
وأضاف���ت أن »العنصرية تتجلى في سياس���اته، وكلماته، وحقيق���ة األمر أنه ما زال 

رئيسنا، لكن ال يهم، سأحاسبه على ذلك«.
وفوز »طليب«، المرأة المسلمة ذات األصول العربية بمقعد في مجلس النواب األمريكي، 
بانتخابات التجديد النصفي األخيرة، وصفت عدد من وسائل اإلعالم األمريكية بمثابة 

هزيمة »ثانية« لترامب، على يد تلك السيدة ذات األصول الفلسطينية.
وأشارت »سي إن إن«، أن دخول طليب، عن والية »ميشغان«، إلى الكونغرس، يعاكس 

نهج إدارة ترامب »المؤججة لإلسالموفوبيا ومعاداة المهاجرين«.
وكان���ت الهزيمة األولى لترامب عندما قاطعته »رش���يدة«، ومجموعة من 20 س���يدة 
أثناء خطابه في الحملة االنتخابية في 2016، في مدينة ديتروين بوالية ميش���يغان، 

منتقدة تأثير »المال الكبير على سياسة البالد«.
وبحسب صحيفة »ميشيغان اليف« المحلية، صرخت السيدات أيضا في وجه ترامب، 

متسائالت عن »نظرته إلى المرأة والتعامل معها«.
وتنتمي طليب، سياسيا إلى جناح بيرني ساندرز، في الحزب الديمقراطي، وتدعو إلى 
إصالحات مثل الرعاية الصحية الش���املة، إضافة إلى حماية البيئة، وتحديد رس���وم 
مقبول���ة للتعليم الجامعي. وإلى جانب طليب، فازت إلهان عمر، المس���لمة من أصول 
صومالية، بمقعد والية مينيسوتا في مجلس النواب، عن الحزب الديمقراطي، وبذلك 
يصبح عدد المس���لمين في مجلس النواب ثالثة، إل���ى جانب عضو الكونغرس أندري 

كارسون، المسلم من أصول أفريقية.

عضو الكونغرس رشيدة 
طليب: ترامب عنصرّي

االستقالل/ وكاالت:
ذكر مرص���د "أوبن س���يكريتس" األميركي أمس 
الس���بت أن الس���عودية أنفقت منذ بداية العام 
الماض���ي أكثر م���ن 26 ملي���ون دوالر للتأثير في 
السياس���ات األميركي���ة والرأي الع���ام األميركي، 

حسب ما كشفته بيانات وزارة العدل األميركية.
وأض���اف المرص���د األميرك���ي المتخص���ص في 
متابعة أموال جماعات الضغط بالواليات المتحدة 
أن حجم التبرعات التي دفعتها ش���ركات باس���م 
السعودية لسياسيين أميركيين في العام 2018 
فاق الملي���ون و600 ألف دوالر، وذلك بمناس���بة 

انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
وأضاف المرصد أن الرق���م يبقى تقديرا متحفظا 
بالنظ���ر إل���ى أن األموال التي تنفقها الش���ركات 
والجه���ات التي تدافع عن المصالح الس���عودية 

بواشنطن أكبر بكثير من الرقم السابق.

وتفي���د بيانات وزارة الع���دل األميركية أن إنفاق 
السعودية في العام 2018 على جماعات الضغط 
األميركي���ة ف���اق ثماني���ة ماليي���ن دوالر، أغلبها 
دفعته���ا حكوم���ة الرياض )6.7 ماليي���ن دوالر(، 
والباق���ي من جه���ات غير حكومي���ة )1.3 مليون 

دوالر(.
وكانت أبرز الجهات في الس���عودية التي دفعت 
أم���وال لجماعات الضغط في أميركا هي الحكومة 
أوال بس���تة ماليين و751 ألف دوالر، تليها شركة 
"المملك���ة 5 ك���ي أر" للملياردي���ر الراحل عدنان 
خاش���قجي بمليون و125 أل���ف دوالر، ثم جامعة 
الملك عبد الله للعلوم والتقنية ب� 132 ألف دوالر، 
والتحالف الدولي لمحاربة اإلرهاب )33 ألفا و750 

دوالرا(.
وفي العام الماضي، دفعت الس���عودية للوبيات 
في أميركا أكثر م���ن 18 مليون دوالر، منها 13.8 

ماليي���ن مصدره���ا حكومة الري���اض والباقي من 
جهات غير حكومية سعودية )4.2 ماليين دوالر(.

وكانت وكال���ة بلومبيرغ االقتصادي���ة األميركية 
ومجلة ذا أميركان كونس���يرفاتيف ذكرت سابقا 
أن الرياض تبذل قصارى جهدها لتغيير صورتها 
المتضررة بش���كل مس���تمر بالوالي���ات المتحدة، 
وذك���ر أن الس���عودية تنفق الكثير وتس���تخدم 
وجوها أميركية وسعودية جديدة وعالم اللوبيات 
في محاوالتها للتقرب من الشخصيات السياسية 

بالواليات المتحدة والتأثير عليهم.
وتج���در اإلش���ارة إلى أن���ه عقب جريم���ة اغتيال 
الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل شهرين 
بقنصلية بالده بإسطنبول أنهى عدد من شركات 
العالق���ات العام���ة بأمي���ركا صالته���ا بالحكومة 
الس���عودية، وذلك بعدما وجهت أصابع االتهام 

في جريمة خاشقجي للسلطات في الرياض.

االستقالل/ وكاالت:
وصفت وزارة الدفاع الروس���ية بيان الخارجية األميركية بشأن 
حلب بأنه محاول���ة لتبرئة اإلرهابيين الدوليين الموجودين في 

إدلب.
الوزارة الروس���ية وفي بيان لها أمس الس���بت، رفضت تصريح 
واشنطن بعدم وقوع هجوم كيميائي في حلب الشهر الماضي، 

مؤكدة أن لدى الجانب الروسي أدلة قاطعة بشأن الهجوم.
جاء ذلك رّدًا عل���ى بيان الخارجية األميركي���ة التي نفت وقوع 
هج���وم كيميائ���ي وزعمت حص���ول هجوم باس���تخدام الغاز 
المسيل للدموع متهمة عس���كريين روسا وسوريين بالوقوف 

وراء ذلك.
وأكدت وزارة الدفاع الروس���ية أن »الجانب الروسي يمتلك أدلة 
قاطعة عل���ى اس���تخدام اإلرهابيين لقذائف محش���وة بمواد 
كيميائي���ة س���امة ضد المدنيي���ن في حلب يوم 24 تش���رين 

الثاني/ نوفمبر 2018«.

واعتب���رت وزارة الدفاع الروس���ية بي���ان الخارجي���ة األميركية 
»محاولة فظة للضغط على منظمة حظر األس���لحة الكيميائية 

بهدف عرقلة إجراء تحقيق موضوعي«.
وكان���ت الخارجي���ة األميركية نف���ت وقوع هجوم باألس���لحة 
الكيميائية في مدينة حلب الس���ورية الشهر الماضي، وزعمت 
أنه تم اس���تخدام الغ���از المس���يل للدموع هن���اك، ووجهت 

اتهامات لموسكو ودمشق.
وفي ريف دير الزور، استش���هد الجمعة، 8 مدنيين في غارات 
للتحالف األميركي اس���تهدفت مدينة هجين بحس���ب وكالة 

»سانا« السورية.
الوكالة قالت إن الش���هداء هم من عائلة واحدة وبينهم نس���اء 

وأطفال.
ونقلت ع���ن مصادر محلي���ة أن طائرات أميركية اس���تهدفت 
مش���فى هجين بريف دير الزور الجنوبي الش���رقي ما تس���بب 

بتدميره بشكٍل كامل.

موسكو: واشنطن تحاول تبرئة 
»اإلرهابيين الدوليين« في إدلب

ظريف: أميركا حّولت
 المنطقة لمستودع بارود

االستقالل/ وكاالت:
عززت العاصمة البلجيكية من التواجد الش���رطي أمس الس���بت، في انتظار 
مظاه���رات جدي���دة، احتجاجًا عل���ى ارتفاع أس���عار الوق���ود، بالتزامن مع 
تظاه���رات مماثلة في فرنس���ا. وبدأت المظاهرات في فرنس���ا التي يطلق 
عليه���ا احتجاج���ات أصحاب »الس���ترات الصفراء« الش���هر الماضي، فيما 

شهدت بلجيكا مظاهرات عنيفة أحيانًا.
وقالت المتحدثة باس���م الش���رطة ايلس فان دي كي���ر، لوكالة أنباء »بيلجا« 
البلجيكية إن الش���رطة في بروكس���ل تأمل في احتواء المظاهرات س���لميًا 

بينما تسمح لألشخاص بمواصلة أنشطتهم المعتادة.
وأضافت المتحدثة أنهم يراقبون أيضًا مواقع التواصل االجتماعي بحثًا عن 
معلومات بشأن االحتجاجات، نظرًا ألن أصحاب السترات الصفراء »يرفضون 
الدخ���ول في اتص���ال مع الش���رطة أو مع أحد م���ن المس���ؤولين« لتنظيم 
أنش���طتهم. وفي شرق بلجيكا، س���د أصحاب السترات الصفراء طريق »ايه 

40 » السريع المؤدي إلى فرنسا عبر الحدود في وقت مبكر من يوم أمس.

السعودية تنفق 26 مليون دوالر على اللوبيات بأميركا بلجيكا تستعد الحتجاجات جديدة 
ألصحاب »السترات الصفراء«
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االستقالل/ وكاالت:
شهدت الساحة الحزبية والعسكرية اإلسرائيلية 
حالة من تبادل االتهامات بين بعض السياسيين 
وجن���راالت الجي���ش، عل���ى خلفي���ة التط���ورات 
الميدانية األخيرة في الجبهتين الفلسطينية في 

الجنوب، واللبنانية في الشمال.
ونقل الخبير العس���كري في صحيفة "إس���رائيل 
اليوم" يوآف ليمور أن "وزير الجيش المس���تقيل 
أفيغ���دور ليبرمان طلب إرجاء تنفي���ذ عملية درع 
الش���مال لكش���ف أنفاق حزب الله في الش���مال، 
لصال���ح تنفيذ عملية عس���كرية برية ضد حماس 
في قطاع غزة، على اعتبار أن عملية الشمال ليست 
عاجل���ة إلى ه���ذا الحد، ويمك���ن إرجاؤها، في ظل 
أهمية التص���دي العاجل لتهدي���د المقاومة في 

غزة".
وأض���اف أن "موقف ليبرمان ه���ذا تعارض آنذاك 
مع الموق���ف المهني العس���كري لقيادة الجيش 
اإلسرائيلي بجانب قادة أجهزة األمن، الذين منحوا 
غطاء كام���ال لرئيس الحكوم���ة بنيامين نتنياهو 
ووزراء الكابينت في المصادقة على هذه العملية".

وأوضح أن "عملية درع الش���مال تم إقرارها يوم 

7 نوفمب���ر، وكان ليبرم���ان الوزي���ر الوحيد الذي 
عارضه���ا، وبع���د م���رور أربعة أيام فق���ط تورط 
الجيش في تصعيد غزة بس���بب دخ���ول القوة 
الخاصة إلى خانيون���س، وحين انعقد الكابينت 
المصغر في أعقابها، نشب خالف قوي ومواقف 
متناقض���ة بي���ن وزير الح���رب وق���ادة الجيش 
وجنراالته، ففي حين دفع ليبرمان باتجاه تنفيذ 
عملية عس���كرية برية عاجلة في غزة، فقد أوصى 
كبار ضباط الجيش بقب���ول وقف إطالق النار مع 

المقاومة بالقطاع".
وأك���د أن "موق���ف رئيس هيئ���ة األركان الجنرال 
غادي آيزنكوت اعتمد عل���ى ثالثة اعتبارات؛ عدم 
ج���دوى العملية البرية، وأحوال الطقس التي تحد 
من عمليات س���الح الجو، وقب���ل كل ذلك الحاجة 
العاجل���ة لمعالجة أنفاق حزب الله في الش���مال، 

وهي عملية تم إقرارها قبل ذلك في الكابينت".
وتاب���ع بالقول: "إن آيزنكوت بعث للوزراء برس���الة 
من قائ���د المنطق���ة الش���مالية الجن���رال يوآف 
س���تريك حذر فيها من األضرار المترتبة في حالة 
ل���م تخرج عملية درع الش���مال إلى حي���ز التنفيذ 
في هذه األي���ام، وفي نهاية األمر ص���ّوت الوزراء 

بجانب موقف قائد الجيش، ووجد ليبرمان نفسه 
وحيدا، ورغم ذلك فقد ذهب إلى حد االس���تقالة، 
ما جلب عليه انتقادات كبيرة ألنها اعتبرت إنجازا 

للمقاومة بغزة".
بجانب ذلك، سربت "القناة الثانية" العبرية بعض 
مجري���ات اجتماع مغل���ق جمع ليبرم���ان مع قادة 
الجي���ش لبحث تنفيذ عملي���ة برية في غزة، حيث 
خاطبهم قائال: "أنا أش���عر أنني موجود عدة مرات 
في نقاش���ات لحركة الس���الم اآلن، وليس قيادة 
الجيش اإلس���رائيلي، بعد أن أعلن آيزنكوت أمامه 
أنه ال مصداقية لعملية برية في غزة، وهو اجتماع 
شاركت فيه كل قيادة الجيش العسكرية ورئيس 
جهاز الش���اباك نداف أرغم���ان الذي عرض موقفا 

مشابها لرئيس األركان".
وأضافت القن���اة أن "ليبرمان وآيزنكوت عمال خالل 
العامين الماضيين جنبا إل���ى جنب، وحافظا على 
تنس���يق كامل، واحترام متبادل، لكن اتضح أخيرا 
حجم الفج���وة بينهما التي يع���ود مصدرها إلى 
غي���اب التقدير المهني، والوض���ع الذي وجد فيه 
نفس���ه ليبرمان وحيدا معزوال، حين نسقت قيادة 

الجيش كل مواقفها مع رئيس الحكومة".

القدس المحتلة/ وكاالت
ق���ال المحلل العس���كري، في موقع 
بوخب���وط،  أمي���ر  العب���ري،  »واال« 
الهندسة  إن قوات  الس���بت،  مساء 
اإلس���رائيلية ال ت���زال تعم���ل على 
كش���ف المزيد من أنفاق حزب الله 
الهجومي���ة، مؤكدأ أن المواجهة قد 

تكون قريبة.
»على  العس���كري،  المحلل  وأضاف، 
الرغ���م من أن ح���زب الله غير معني 
بالحرب حالي���ًا، إال أن قائد المنطقة 
يؤال  الجنرال،  الشمالية  العسكرية 
ستريك، يعلم أن المواجهة القادمة 
س���تكون مغايرة، فه���و الذي يدير 
التوتر الحالي مع حزب الله بش���كل 

فعلي، وعليه تقع المسؤولية«.
وفي س���ياق متص���ل، أطلق جيش 
االحتالل مس���اء أم���س النار صوب 
االقتراب من  ثالثة أشخاص حاولوا 
منطق���ة عمل ق���وات االحتالل على 

الحدود اللبنانية.
وذكرت صحيفة »هآرتس« بأن قوة 
من الجي���ش فتحت النار على ثالثة 
من المشتبه بهم يعتقد أنهم من 
عناصر حزب الله كانوا يقتربون من 
الح���دود لكنهم ل���م يعبروها.وقدر 

مس���ؤولون في الجيش بأن نشطاء 
حزب الله حاولوا اس���تغالل الطقس 
العاصف لالقت���راب من مكان عمل 
وحدات الدرع الشمالي، وبعد إطالق 

النار انسحبوا«.
وكان جيش االحتالل اإلسرائيلي قد 
أطلق حملة عس���كرية أسماها »درع 
الش���مال«، لكش���ف وتدمير أنفاق 
»حزب الله« على الحدود الش���مالية 

بين »إسرائيل« ولبنان.
»هآرت���س«  صحيف���ة  وكش���فت 
اإلس���رائيلية الجمع���ة أن عناص���ر 
اإلس���رائيلية  الهندس���ة  س���الح 
»درع  عملي���ة  ف���ي  المش���اركين 
أن  االحتالل  التي يدعي  الش���مال« 
أنفاق هجومية  اكتش���اف  هدفها 
ل«حزب الله« اللبناني ش���اركوا في 
معس���كر تدريبات في إحدى الدول 

األوروبي���ة التي تحاك���ي طبيعتها 
الحدودي  الش���ريط  الطبوغرافي���ة 
بين فلس���طين المحتلة عام 1948 

ولبنان.
وذك���رت الصحيفة اليوم أن الجنود 
تدربوا طيلة العام الماضي في دولة 
ل�«درع  الغربية استعداًدا  أوروبا  في 
الش���مال« للبحث ع���ن أنفاق »حزب 

الله«.

إطالق النار على 3 أشخاص قرب الحدود
محلل عسكري: المواجهة مع »حزب الله« قد تكون قريبة

االستقالل/ وكاالت:
أطلع رئيس وزراء االحتالل اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الروسي فالديمير 
بوتي���ن، في اتص���ال هاتفي، أمس الس���بت، على تفاصيل الحملة العس���كرية التي 
أطلقتها تل أبيب لكش���ف ما تقول إنها أنفاق قام »حزب الله« بحفرها أسفل الحدود 

اإلسرائيلية اللبنانية.
وأف���اد بيان صادر عن المركز اإلعالمي للكرملين أن المكالمة جرت بمبادرة من الجانب 
اإلس���رائيلي. وأضاف البي���ان أن بوتين أكد عل���ى أهمية االلت���زام بالقانون الدولي، 

والتنسيق مع قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان )يونيفيل(.
وأشار أن الجانبين بحثا أيًضا التطورات في سوريا، وشددا على ضرورة تطوير التعاون 
العسكري بين بلديهما، وإجراء لقاءات مجموعات عمل مشتركة على مستوى وزارتي 
الدفاع. وأطلق جيش االحتالل اإلس���رائيلي، الثالثاء الماضي، حملة عس���كرية تحت 
اسم »درع الشمال« لكشف وتدمير أنفاق يقول إن »حزب الله« حفرها عبر الحدود؛ ما 

تسبب بتوتر وقلق دولي من تصعيد بين الجانبين.
والخمي���س كلفت الخارجية اللبنانية مندوبتها لدى األمم المتحدة بتقديم ش���كوى 

ضد تل أبيب إزاء ما قالت إنها »حملة تشنها ضد البالد«.

الداخل المحتل/ االستقالل:
لقي إس���رائيلي مصرعه أمس السبت، جراء انفجار وقع في سيارة بالقرب من 

مستوطنة »عزرائيل« غرب الطيبة بالداخل الفلسطيني المحتل.
وقالت »القناة 14« العبرية، إن االنفجار نتج عن عطل فني في الس���يارة، األمر 

الذي أدى لوفاة سائقها على الفور.

نتنياهو يطلع بوتين على تفاصيل 
الحملة العسكرية عند حدود لبنان

مصرع إسرائيلي إثر انفجار 
سيارته بالداخل المحتل

القدس المحتلة/ وكاالت:
قال معلق إس���رائيلي بارز إن استنفار تل أبيب لصالح ولي العهد السعودي 
محمد بن س���لمان، وحرص رئيس حكومته���ا بنيامين نتنياهو على التدخل 
لمحاول���ة إنقاذه من تبعات اغتي���ال الصحافي جمال خاش���قجي يرجع إلى 
إدراكها حقيقة أن الس���عودية في عهده باتت تمثل »ذخًرا اس���تراتيجًيا« 

لدولة االحتالل.
وكت���ب معلق الش���ؤون العربية جاكي خوكي في مقال نش���ره اليوم 
الس���بت موقع صحيفة »معاريف«-بحس���ب ترجمة »العربي الجديد«- 
أن���ه لم يكن صدف���ة أن يبادر نتنياهو لالتص���ال بالرئيس األميركي 
دونالد ترمب، طالبا منه عدم التخلي عنا بن س���لمان في أعقاب تفجر 
قضية خاش���قجي. وأوضح إن »إس���رائيل« بحاجة البن س���لمان وولي عهد 
أبوظبي محمد بن زايد، الذي وصفته ب�«الش���خص الذي يوجه ابن س���لمان«، 
والبحرينيين في مواجهة إيران وحزب الله، على اعتبار أن المس���اس بهاتين 

القوتين يمثل »مصلحة مشتركة إلسرائيل وهذه الدول«.
وأشار خوكي إلى أن أنظمة الحكم في هذه الدول تنطلق من افتراض مفاده 
أن التع���اون مع »إس���رائيل« في مواجهة إيران وحزب الل���ه يحقق لها الحلم 

المتمثل في »إضعاف الخطر الذي يهدد وجودها«.
وأردف قائال: »بالنسبة لهذه األنظمة، فإن القضية الفلسطينية بإمكانها أن 

تنتظر، ومواجهة التطبيع مع إسرائيل باتت أقل أهمية«.
وج���زم المعلق اإلس���رائيلي بأن أمين عام حزب الله حس���ن نص���ر الله »قال 
الحقيق���ة عندما جزم بأن الس���عوديين والبحرينيين يتعاون���ون مع مؤامرة 

أميركية صهيونية الستهداف محور الممانعة«.
وأض���اف أن الدول الخليجية المعنية بمواجهة إيران قبلت ب�«إس���رائيل« أن 

تكون »قائدة لها، ومنحتها التفويض«.
ويؤكد خوك���ي أن الدول الخليجي���ة المناوئة إليران ال تتردد في مس���اعدة 
»إس���رائيل« ف���ي كل عمل عس���كري أو اقتصادي أو قضائي أو دبلوماس���ي 

يستهدف إيران و«حزب الله«.
وبين أن واقع التعاون بين »إسرائيل« وكل من السعودية واإلمارات والبحرين 
»يفوق الخيال بكثير«، مشددا على أن »أشهر سيناريست لن يكون قادرا على 

توصيف طابع التعاون بين الجانبين«.

معلق إسرائيلي يكشف 
لماذا حرص نتنياهو على 

التدخل البن سلمان

خبير »إسرائيلي« يكشف
تفاصيل الجلسة األخيرة قبيل وقف النار مع المقاومة بغزة

االستقالل/ وكاالت:
رحب الس���فير اإلس���رائيلي لدى األم���م المتحدة 
داني دانون بقرار الرئيس األمريكي دونالد ترمب 
تعيين هيذر ناويرت مندوب���ة للواليات المتحدة 

لدى األمم المتحدة.
وكت���ب دانون عل���ى تويتر: »ناوي���رت وقفت إلى 

جان���ب »إس���رائيل« في مناصب س���ابقة تولتها، 
ولي���س هناك أدنى ش���ك في أن التع���اون بيننا 

سيستمر وسيزيد قوة خالل فترة واليتها«.
وشكر دانون السفيرة المس���تقيلة نيكي هايلي 
التي ستنهي مهامها آخر الشهر الجاري، مشيًرا 
إلى أنه »في العامي���ن الماضيين نجحنا بالتعاون 

الوثيق معها في تغيير الروح المعادية في األمم 
المتح���دة والوصول إلى إنجازات غير مس���بوقة«. 

وفق تعبيره.
وأعل���ن ترمب أمس ع���ن تعيين هي���ذر ناويرت 
الصحفية الس���ابقة في ش���بكة »فوك���س نيوز«، 

سفيرة جديدة لبالده لدى األمم المتحدة.

ترحيب »إسرائيلي« بتعيين ناويرت مندوبة أممية لواشنطن
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االستقالل/ وكاالت:
يتناقص مس���توى فيتامين "د" في جسم اإلنسان في الغالب، حين يحل فصل 

الشتاء، ففي هذه الفترة من السنة يصبح اليوم قصيرا وتغيب الشمس مبكرا.
ولتفادي نقص فيتامين "د" الذي يحتاجه الجسم، ينصح الخبراء بإضافة مكون 

إلى اإلفطار، مما يقي الجسم عددا من االضطرابات الصحية.
ويوصي الخبراء بش���رب عصير البرتقال، لكن ش���ريطة أن يكون من النوع الذي 

أضيف إليه فيتامين "د".
وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية ف���ي بريطانيا، إن فيتامين "د" ضروري 

ألجل الحفاظ على صحة العضالت والعظام واألسنان.
وإذا لم يتلق اإلنس���ان نصيبا كافيا من فيتامين "د" فإنه يصبح معرضا لهشاشة 
العظام أو لين العظام أو الكس���اح. ويحت���وي عصير البرتقال العادي على فيتامين 

"د"، لكن الكوب الواحد ال يضم سوى ثلث ما يحتاجه اإلنسان من المادة المهمة.
فض���ال عن ذلك، يمكن أخذ جرعات من فيتامين "د" من خالل تناول بعض األغذية 

كاللحوم  والسمك وصفار البيض.الصحي���ة، 
وعل����ى الرغ����م م����ن تناول 
ه����ذه األطعم����ة، يظ����ل 
م����ن الصع����ب أن ينال 
من  حاجت����ه  اإلنس����ان 
"د" عن طريق  فيتامين 
األكل، ولذل����ك، ُينصح 
مكم����الت  بتن����اول 

غذائية بصورة منتظمة.

نصائح هامة لوقاية الرضيع
 مــن “الزكــام” فــي الشتــاء

االستقالل/ وكاالت:
ذك���ر موق���ع “Baby Center” إن ال���زكام قد يصيب 
الرضع للكثير من األسباب، ولذا على األمهات أن تهتم 
بتطبيق بعض النصائح الصحية الهامة، وااللتزام بها، 
لتحس���ين مناعة الطفل وتقليل نوبات تعرضه للزكام 
خالل فصل الش���تاء. الزكام يكثر اإلصاب���ة به وتتكرر 
خاصة خالل الطقس البارد وأثناء الش���تاء، إذ أن الكثير 
من األطفال الرضع بشكل خاص يصابون بالزكام نتيجة 
مناعتهم التى لم تقو بشدة بعد، كذلك لكثرة تعرض 
بعضه���م للع���دوى، وألس���باب وعوامل أخ���رى كثيرة 

تختلف من طفل رضيع إلى آخر.
وفيما يلي نصائح هامة على األم االلتزام بها:

� إرضاع الطفل رضاعة طبيعي���ة كاملة لتعزيز مناعته 
بش���كل طبيعي وتعطيه القوة والغلب���ة ضد هجمات 

المرض بشكل عام.
� الحف���اظ عل���ى الطفل بعيدًا عن كل ش���خص يعاني 
من أعراض البرد والزكام والكحة واألنفلونزا ومش���كالت 
الصدر بش���كل عام، حت���ى وإن كنت أنت، فعليك وضع 
كمام���ة على وجهك وال تتعاملي معه بش���كل مباش���ر 

طيلة الوقت وقدر اإلمكان.
� إبعاد الطفل عن أي شخص مدخن، وعدم السماح ألي 

مدخن من التواجد بالقرب من الرضيع.
� االهتمام باختيار المالبس المناس���بة للطقس، وعدم 

إثقال الطفل بقطع زائدة جدا، وال أخرى قليلة جدا.

مشــروب صباحــي يحصــن 
جسمــك بفيتاميــن »د«

االستقالل/ وكاالت:
أطلقت عمالقة البحث الروس���ية ياندك���س أول هاتف ذكي 
لها يس���مى Yandex.Phone، هو هاتف ذكي يعمل بنظام 
التش���غيل أندرويد مزود بشاش���ة بقياس 5.65 إنش بسعر 

17990 روبل )270 دوالرًا أمريكيًا(.
وزودت ياندك���س الجه���از وه���و م���ن فئة متوس���طة 
 ،Alice بمس���اعدها الصوتي الذكي المس���مى أليس
وهو مس���اعد ذكاء اصطناعي مخصص للس���وق 
 Yandex.Phone الروس���ية، كما يعد هاتف
أول هاتف يتضمن بشكل مسبق مجموعة 
من خدمات المحمول من نظام ياندكس.

لهات���ف  التقني���ة  المواصف���ات 
: Yandex.Phone

 Snapdragon معال���ج   -1
630 من ش���ركة كوالكوم، مع 4 

غيغابايت من الذاكرة العشوائية
2- 64 غيغاباي���ت م���ن مس���احة التخزين الداخلي���ة القابلة 

للتوسعة.
3- كاميرات خلفية مزدوجة بدقتي 16 و 5 ميغابكسل.

ويبدو واضحًا إلى حد كبير أن ياندكس تضع خدماتها الخاصة 
في مكان ب���ارز ضمن الجهاز، مع إعطاء األولوية لمحرك البحث 
الخاص بها، إلى جانب تواجد تطبيقات غوغل الرسمية أيضًا.

وتأتي هذه الخطوة بعد ما يقرب من ثالث س���نوات من ظهور 
ياندكس في قضية مكافحة منافس���ة ضد غوغل في روسيا، 
حيث توصل المش���رعون إلى أن غوغل قد أس���اءت استخدام 
مركزها المهيمن في الس���وق من خالل إعاقة قدرة الشركات 
األخرى على إنش���اء خدمات منافس���ة على أندرويد، من خالل 
إجبار الش���ركات المصنعة على تجميع تطبيقات غوغل، مثل 
جي مي���ل ومحرك بحثه���ا ومتجر جوجل ب���الي على هواتف 

أندرويد.

محــرك
البحث الروسي 

ُيطلــق أول 
هواتفــه الذكيــة

االستقالل/ وكاالت:
ابتكر باحثون من جامعة كوينزالند االس���ترالية اختبارًا يس���تطيع كش���ف السرطان 
خ���الل 10 دقائ���ق. وتعتمد طريقة الفح���ص التي التزال تجريبية على س���مات في 

الشفرة الوراثية )دي إن إيه( تبين أنها مشتركة بين جميع أنواع السرطان.
وأظهرت التجارب التي أجراها فريق البحث تشابهًا في أحد السمات بين الدي إن إيه 
لسرطان الثدي والقولون والبروستاتا والغدد الليمفاوية. وتبين أن نسبة دقة الفحص 

تصل إلى 90 بالمائة، بعد تجربته على 200 عينة دم.
وبحسب التقرير الذي نش���رته دورية "نيتشر كوميونيكيشن"، يعتمد الفحص على 
اس���تخدام جس���يمات متناهية الصغر "نان���و" من الذهب، والتي تتحد مع أنس���جة 
الس���رطان ويتغير لونه���ا، ويمكن رؤية تغير اللون في الم���اء بالعين المجّردة، وهي 
س���مة تجعل الفحص س���هاًل وقليل التكلفة. وأجرى الباحثون تجارب عديدة أثبتت 

وجود سمات مشتركة بين استجابة الدي إن إيه للسرطان أيًا كان نوعه.

االستقالل/ وكاالت:
أشارت مجلة »ش����يب« األلمانية إلى أن الحواسيب المكتبية وأجهزة الالب 
ت����وب الجديدة عادة ما تش����تمل على برامج إعالني����ة أو أدوات غير مفيدة، 
ونصحت المستخدم بضرورة إزالة مثل هذه البرامج على الفور بعد تهيئة 
األجه����زة. وم����ن أمثلة البرامج غي����ر المفيدة األدوات اإلضافية أو أش����رطة 
األدوات )Toolbars( الخاص����ة بالمتصف����ح أو البرام����ج، التي تقوم بإظهار 
اإلعالنات، كما أن ش����ركة مايكروس����وفت تقوم بإظهار اإلعالنات الخاصة 

ببرامجها في قائمة ابدأ بنظام ويندوز 10.
ويمكن للمس����تخدم تتبع البرامج اإلعالنية واألدوات غير المفيدة وإزالتها 
ع����ن طريق لوحة التحكم تحت بند »إضاف����ة أو إزالة البرامج«، وإذا لم يرغب 
 Bulk المس����تخدم في القيام بذلك بنفسه، فيمكنه االعتماد على البرنامج

Crap Uninstaller المجاني.
وبالنسبة لإلعالنات التي تظهر في قائمة ابدأ بنظام مايكروسوفت ويندوز 
10 فإن����ه يمكن إزالتها من خالل النقر عليها بواس����طة الزر األيمن للفأرة، 

وبعد ذلك يتم تحديد الخيار »إزالة التثبيت« أو »حذف من قائمة ابدأ«

االستقالل/ وكاالت
اعترف القائمون على موقع "Quora" األمريكي الش���هير بتس���ريب بيانات 

نحو 100 مليون حساب إلكتروني على موقعهم.
وأوضح مدير ش���ركة "Quora"، آدم دانغيلو، أن "هجمات سيبرانية تسببت 
مؤخرا بوص���ول قراصنة اإلنترنت إل���ى بيانات نحو 100 مليون مس���تخدم 
للموق���ع، ومعرف���ة العناوي���ن البريدية وكلم���ات المرور لتلك الحس���ابات. 
كم���ا تمكن الهاكرز أيض���ا من الوصول إلى األس���ئلة والمواضيع التي طرحا 
المستخدمون على الموقع". والحظ القائمون على الموقع آثار تلك الهجمات، 
في 30 نوفمبر الفائت، وطلبوا من المس���تخدمين الذين تضررت حساباتهم 
تغيير كلمات المرور، وأرس���لوا لهم رسائل تتضمن إرشادات خاصة لزيادة 

أمن الحسابات واستعادة البيانات المفقودة في حال فقدانها.
وأوضحوا أن اآلثار األساس���ية للهجمات على الموقع قد تمت معالجتها، وما 

تزال التحقيقات جارية لمعرفة الجهات المسؤولة عن تلك الهجمات.
ويعتبر موقع "Quora" واحدا من أشهر المواقع العالمية التي يتبادل فيها 
الناس اآلراء والخبرات، ويطرحون الكثير من األسئلة والمواضيع التي تتعلق 

بمختلف الشؤون العلمية.

فحص تجريبي يكشف 
السرطان في 10 دقائق

سرقة بيانات 100 
مليون مستخدم لموقع 

إلكتروني شهير!

تعّرف على كيفية إزالة 
البرامج اإلعالنية من 
الحواسيب الجديدة
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االستقالل / عبدالله نصيف 
 مع نهاية االنتقاالت الش���توية 
، نجح فريق التف���اح أحد أندية 
دوري الدرج���ة األولى، بالحصول 
خدمات  نج���م  خدم���ات  عل���ى 
الش���اطئ وأفض���ل مداف���ع في 
الدرجة األولى الموسم الماضي، 
الالعب أنس غريب حتى نهاية 
ويعتب���ر   . الج���اري  الموس���م 
التعاق���د م���ع غري���ب بمثاب���ة 
نظرًا  للتفاح،  الكبي���رة  الصفقة 
للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها 

الالعب في خط الدفاع.
انتقل  أن غري���ب  إل���ى  يش���ار 
في بداية الموس���م الحالي إلى 
خدم���ات الش���اطئ، قادم���ًا من 

خدمات البريج الذي لع���ب في صفوفه أكثر من 
موسمين .

ه���ذا و وافق نادي خدمات رف���ح على إعارة العبه 
أحم���د أكرم أبو كوش متوس���ط مي���دان الفريق 
لنظيره غزة الرياضي للعب مع العميد في مرحلة 

اإلياب من دوري »القدس« للدرجة الممتازة
فيما اس���تعاد ش���باب رفح ثنائي الوسط محمد 
ب���ارود وأحمد صب���اح بعد إعادة قي���د األول على 
قائمة الفريق وتعاف���ي الثاني من اإلصابة التي 

ألمت به في الموسم الماضي.
وشارك بارود وصباح في تدريبات الفريق في إطار 
التحضيرات التي ُيجريها الفريق لإلعداد لمرحلة 

اإلياب من دوري »القدس« للدرجة الممتازة .
و اتف���ق الالعب إبراهي���م وادي  مع مجلس إدارة 
ن���ادي التفاح على اللعب م���ع الفريق في مرحلة 

اإلياب من بطولة دوري الدرجة األولى .
و يعتب���ر انضمام وادي لصف���وف التفاح إضافة 

قوية لتعزيز خط وسط الفريق .

و نج���ح نادي الوف���اق متصدر 
دوري الدرج���ة الثاني���ة ف���رع 
) غ���زة و الش���مال ( ف���ي من 
ضم ع���الء عبدالعال لصفوف 
الذي يس���عى  الفري���ق األول 
لمواصلة االنتصارات و صدارة 
الترتي���ب و الصع���ود للدرجة 
األول���ى . و م���ع انته���اء فترة 
االنتقاالت الش���توية ، كشف 
فائق البسوس أمين سر لجنة 
ش���ؤون الالعبين باتحاد الكرة 
عن تس���جيل 85 العب ألندية 
الدرجتي���ن الممت���ازة واألولى 

خالل هذه الفترة .
بين أن30  العبًا تم تسجيلهم 
في أندية الدرجة الممتازة، ٦ 
منه���م في نادي بيت حانون األهلي و٣ العبين 
الندية الصداقة وش���باب خانيونس والشاطئ، 

فيما توزع الالعبون اآلخرون على بقية االندية.
وفي دوري الدرجة األولى أوضح البسوس أنه تم 
تس���جيل 55 العبًا ، تصدر ناديا التفاح وخدمات 
النصيرات النسبة األكبر ب 7 العبين، فيما سجل 
العطاء ٦ العبي���ن، و٥ العبين ألندية بيت حانون 

الرياضي وخدمات المغازي .

القاهرة / االستقالل
أعل���ن نادي بيراميدز  المصري عن التعاقد مع الفلس���طيني محمود حمدان العب غزة 

الرياضي، ليصبح ثالث الصفقات الرسمية في الميركاتو  الشتوي للفريق المصري.
وكان بيراميدز قد نجح في ضم كل من عمرو مرعي مهاجم النجم الس���احلي التونسي 
والبوركيني إيريك تراوري. ونش���ر بيراميدز عبر حسابه الرسمي على موقع »فيسبوك« 
صورة لالعب الفلس���طيني ممس���كا بالعقد في يده مرفقة مع التعليق التالي: »ثالث 
صفقات بيراميدز في يناير الالعب الفلسطيني حامد محمد محمود حمدان العب نادي 
غزه الرياض���ي«. وكان وكيل حمدان قد صرح أن موكله يمتلك عدة عروض من الدوري 

المصري بينها األهلي والزمالك لكن في النهاية نجح بيراميدز في ضم الالعب .
جدير بالذكر أن حامد حمدان كان قد وقع على عقده مع األهلي خالل األسبوع الحالي إال أن 
الصفقة فشلت ألس���باب غير معلومة . و تقاضى نادي غزة الرياضي 30 ألف دوالر مقابل 

االستغناء عن الالعب ، الذي وقع لمدة 4 سنوات ونصف في صفوف الفريق المصري .

مدريد/ االستقالل: 
يلتق���ي الغريمان األرجنتينيان ريف���ر بليت وبوكا جونيورز  
اليوم االح���د في مدريد في إياب الدور النهائي لمس���ابقة 
كوب���ا ليبرتادوريس األمريكية الجنوبية، في مباراة يؤمل أن 

تضع حًدا لسلسلة من األحداث المثيرة للجدل.
بعد رفض ريفر خوض النهائ���ي بعيًدا من ملعبه، ومطالبة 
بوكا بتتويجه باللقب دون لعب بعد تعرض حافلته العتداء 
من مشجعي منافسه، حيث أكد بوكا أنه سيرفع إلى محكمة 

التحكيم الرياضية »كاس« في سويسرا، 
تم رفض محاولة اللحظات األخيرة رفضت محكمة التحكيم 
الرياضي، امس الس���بت، طلب ب���وكا جونيورز بإلغاء نهائي 
كأس ليبرتادوريس ألندية أمريكا الجنوبية أمام ريفر بليت 

واحتس���اب النتيجة لصالح���ه وذلك بعد تع���رض حافلته 
العتداء من مش���جعي منافس���ه مطلبا بالف���وز باللقب دون 

خوض المواجهة.
وكان���ت مب���اراة اإلياب مقررة ف���ي 24 نوفمب���ر على ملعب 
»مونيومنت���ال« التاب���ع لريف���ر، لكنها أرجئت بع���د اعتداء 

مشجعيه على حافلة بوكا قبيل وصولها للملعب.
وقرر االتحاد القاري )كونميبول( ف���ي البداية إرجاء المباراة 
لموعد الحق في األمس���ية نفس���ها، قب���ل أن يرّحلها لليوم 

التالي، ويرجئها مجدًدا قبل ساعات من الموعد.
وأك���د االتحاد الحًقا نقل المباراة لخارج األرجنتين وحدد لها 
موعًدا في التاسع من ديسمبر على ملعب سانتياغو برنابيو 

التابع لنادي ريال مدريد اإلسباني.

ووصل الفريقان هذا األس���بوع إلى مدري���د لخوض المباراة 
المقررة عند الس���اعة 19,30 األح���د، إال أن بوكا ال يزال على 
مطلبه بوجوب تتويجه باللقب من دون أن يلعب، اس���تناًدا 

لمواد في قوانين االتحاد القاري.
وقبيل موعد اللقاء المرتقب، قال نائب رئيس النادي رويكو 
فيراري »بوكا س���يرفع القضية إل���ى »كاس«.. هذا ما يعمل 

عليه القسم القانوني«.
أضاف لشبكة »فوكس س���بورتس« من مدريد »هذا ما قلنا 
إننا س���نقوم به في حال لم يكن قرار )محكمة االس���تئناف 

التابعة لكونميبول( في صالحنا«.
وكش���فت صحيفة »أوليه« األرجنتينية أن بوكا رفع بالفعل 
القضي���ة الى محكمة التحكيم الرياضي، اال أن األخيرة التي 

تتخذ من مدينة لوزان السويس���رية مقًرا لها، لم تؤكد هذه 
الخطوة بعد.

وكان االتح���اد القاري قد عاقب ريفر بإقام���ة مباراتين على 
ملعب���ه من دون جمهور، إضافة الى غرامة مالية قدرها 400 
أل���ف دوالر، على خلفية اعتداء مش���جعيه على حافلة فريق 
بوكا والتس���بب بإصابة عدد من العبي���ه، وهو ما اعتبره بوكا 

جونيورز دون المطلوب.
وكانت مباراة الذهاب بي���ن الفريقين على ملعب بوكا 
ق���د انتهت بالتعادل 2-2، علًما بأنها المرة األولى التي 
يلتقي فيها الغريمان التاريخيان في نهائي المسابقة 
القاري���ة التي توازي بأهميتها القارية مس���ابقة دوري 

أبطال أوروبا.

األندية الغزية تختتم صفقاتها الشتوية

مدريــد تحتضــن »نهائــي القــرن«  اليــوم 

 »بيراميدز« يعلن التعاقد 
مع الفلسطيني حامد حمدان

لندن/ االستقالل: 
حق���ق ليفربول ف���وًزا مهًم���ا للغاي���ة على بورنم���وث بأربعة 
أهداف نظيفة، أمس الس���بت، ضمن مباريات الجولة ال�16 من 

الدوري اإلنجليزي الممتاز .
ليرف���ع الري���دز رصيده إل���ى 42 نقطة ، بينم���ا توقف رصيد 

بورنموث عند 23 نقطة .
وتمكن صالح من إح���راز الهدفين األول والثاني لليفربول في 
الدقيقتين 25 و48، بينما جاء الهدف الثالث عن طريق كوك 
بالخطأ في مرم���اه بالدقيقة 68، وعاد النج���م المصري إلحراز 
اله���دف الرابع للريدز ف���ي الدقيقة 77 من المب���اراة ، ليتوج 
بجائ���زة أفضل العب بالمباراة ، والت���ي قدمها لزميله جيمس 

ميلنر العب وسط الفريق اإلنجليزي.
ووفقا لش���بكة "س���كاي س���بورتس"، فقد أصبح صالح أسرع 
العب يس���جل 40 هدفا لليفربول في تاريخ الدوري األنجليزي 

الممتاز، وحقق هذا الرقم في المباراة رقم 52.
وكان اإلس���باني فرنان���دو توري���س، يحمل الرقم القياس���ي 
الس���ابق، بعدما س���جل الهدف رقم 40 في 60، متفوقا على 
روبي فاولر )77 مباراة( ، ومايكل أوين )77 مباراة أيضا( ولويس 

سواريز )78 مباراة(.
وأش���ارت الش���بكة إلى أن صالح هز الش���باك ف���ي المباريات 

الثالث التي خاضه���ا أمام بورنموث بالدوري الممتاز، وهو أول 
الع���ب في تاريخ الريدز يس���جل في 3 مباري���ات متتالية في 

شباك بورنموث.
من جانبها قالت ش���بكة "أوبتا" لإلحصائيات، إن صالح سجل 
الهدف االفتتاحي للمباراة في 7 مناسبات هذا الموسم، أكثر 

بهدفين من أي العب آخر .
هذا و كس���ر مانشستر يونايتد سلسلة التعادالت ، باالنتصار 
بنتيجة )4-1( على فولهام ، ضمن منافس���ات الجولة ال�16 من 

البريميرليج في ملعبه "أولد ترافورد".
وسجل لمانشستر يونايتد أشلي يونج في الدقيقة 13، وخوان 
ماتا في الدقيقة 28، ولوكاكو في الدقيقة 42، وراش���فورد في 
الدقيقة 82، بينما سجل هدف فولهام كامارا في الدقيقة 67.

ورفع الشياطين الحمر رصيده للنقطة 26 في المركز السادس، 
وتجمد رصيد فولهام عند 9 نقاط في المركز األخير .

فيما عاد آرسنال لس���كة االنتصارات بفوز صعب وثمين على 
ضيفه هيديرسفيلد تاون بهدف دون رد على ملعب اإلمارات .

سجل لوكاس توريرا هدف اللقاء الوحيد بالدقيقة 83، ليرفع 
الفريق اللندني رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بينما 
تجمد رصيد منافس���ه عند 10 نقاط ليبقى في منطقة الخطر، 

حيث يقبع في المركز 18.

مدريد/ االستقالل: 
أكرم فريق أتلتيكو مدريد ضيافة ديبورتيفو أالفيس بثالثية 
نظيف���ة على ملعب وان���دا متروبوليتانو، في إطار منافس���ات 

الجولة ال�15 من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
واس���تهل المهاجم الكرواتي نيكوال كالينيتش التس���جيل 

ألصحاب األرض في الدقيقة 25 .
وجاء الهدف الثاني بتوقيع الفرنس���ي أنط���وان جريزمان في 
الدقيقة 82 ، بينما س���جل رودريجو هيرنانديز الهدف الثالث 
في الدقيقة 87 . وبهذه النتيجة، رفع أتلتيكو رصيده إلى 28 
نقط���ة في المركز الثاني مؤقتا ، وظ���ل في جعبة أالفيس 24 
نقطة يحتل بها المركز الراب���ع . هذا و خيم التعادل اإليجابي 
بهدف لمثله على مواجهة إشبيلية أمام مضيفه فالنسيا، في 

المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الميستايا .
و نجح بابلو س���ارابيا في افتتاح التس���جيل لصالح إش���بيلية 

بهدف رائع، بعد عمل جماعي مميز ليتقدم للضيوف .
و نجح فالنس���يا أخيًرا في إدارك التعادل في الدقيقة الثانية 

من الوقت بدل الصائع عن طريق العبه ماكتور ديكابي .

هاتريك صالح يقود ليفربول للفوز على بورنموث 
و آرسنال يخطف هيديرسفيلد تاون

أتلتيكو مدريد يهزم 
أالفيس و فالنسيا يحقق 
تعادال متأخرًا من إشبيلية
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القدس/ االستقالل:
 دعا المطران عطا الله حنا رئيس أس���اقفة سبسطية للروم األرثوذكس، أمس السبت، 
ال���ى تكثيف الجه���ود والمبادرات الهادفة الى انهاء حالة االنقس���ام الفلس���طيني 
الداخلي���ة والتي باتت تش���كل خط���را. وقال المط���ران "ليس من المنط���ق ان تبقى 
االنقس���امات موجودة في حين ان االحتالل يسعى لتمرير مشاريعه في هذه األرض 
المقدس���ة وخاصة في مدينة الق���دس وكلنا ندرك ونلمس ما يحي���ط بنا من اخطار 

ومؤامرات ومشاريع مشبوهة هادفة الى تصفية قضيتنا الفلسطينية العادلة".
وتابع "نتفهم ان هنالك تيارات سياس���ية وأحزابًا وفصائل متعددة قد تختلف فيما 
بينها في تحليل القضايا والمس���ائل السياس���ية ولكن هنالك قاسم مشترك يوحد 
كافة أبناء ش���عبنا بكاف���ة تياراته وفصائله واحزابه وه���و ان هنالك احتالال يجب ان 
يزول وهنالك مظالم يتعرض لها ش���عبنا الفلسطيني وهنالك مؤامرة كبرى تتعرض 
لها مدينة القدس بش���كل خاص كما الش���عب الفلسطيني بش���كل عام، ولست من 
المعتقدين بأن انهاء االنقسامات الفلسطينية الداخلية امر مستحيل بل اعتقد بأن 
هذا من الممكن ان يحدث وان تنتهي االنقس���امات وهذا يحتاج الى ان يضع الجميع 

نصب اعينهم مصلحة الوطن والقضية والشعب وخاصة ما تمر به مدينة القدس".
واضاف ان األحزاب والفصائل الفلس���طينية وجدت لكي تخدم القضية وتدافع عنها 

ولم توجد لكي تكون سببا في االنقسامات والتصدعات الداخلية.
وقال: "انني أقول لم���ن يعنيهم االمر ومن قلب مدينة القدس بأنه من األهمية بمكان 
ان نعمل جميعا على انهاء االنقس���امات خدمة للوطن والقضية فالمستفيد الحقيقي 
من هذه االنقسامات هو االحتالل الذي يسعى لسرقة كل شيء ويسعى البتالع مدينة 
الق���دس وطمس معالمه���ا وتزوير تاريخه���ا وتبديل مالمحها، ولم يع���د من المنطق 
استمرار هذه الحالة التي نمر بها، فالعالم بدأ يدرك جسامة الظلم الواقع على فلسطين 
وانت���م تالحظون ان هنالك ق���رارات كثيرة صدرت في األمم المتحدة لصالح الش���عب 
الفلس���طيني وهذا ان دل على ش���يء فهو يدل على ان الغالبية الس���احقة من شعوب 
هذا العالم تقف الى جانبنا". وطالب المطران  الجهات السياس���ية والفصائل واألحزاب 
المختلفة بأن تكون اجندتها اجندة الوطن والقضية واال ترضخ الي ضغوطات خارجية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن جيش االحتالل اإلس���رائيلي مس���اء أمس الس���بت عن اكتش���اف نفق 
هجوم���ي ثاٍن لتنظيم ح���زب الله، يمتّد من األراضي اللبنانية ُتجاه ش���مالي 

فلسطين المحتّلة.
وق���ال الناطق باس���م الجيش أفيخاي أدرعي عبر صفحت���ه بموقع "تويتر" إن 
النفق المكتشف بات اآلن تحت سيطرة قوات االحتالل "وال يشّكل تهديًدا".

وأضاف أدرعي أّنه جرى "تفخيخ مسار النفق، حيث ُيعّرض كل من يدخل إليه 
من الجانب اللبناني نفس���ه للخطر"، مش���يًرا إلى أن قوات من جيش االحتالل 

تجري أعمال دراسة داخل مساره الُمكتشف.
وحّمل الناطق باسم جيش االحتالل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن 

حفر النفق، واصًفا إياه ب�"خرق فادح" للقرار األممي ١٧٠١.
وشّدد على أن قوات االحتالل ما تزال تواصل أعمالها ضمن العملية العسكرية 
"درع الشمال" التي أطلقتها صباح يوم الثالثاء الماضي؛ لكشف األنفاق التي 

حفرها "حزب الله" من جنوبي لبنان وتدميرها.

غزة/ االستقالل: 
وقعت جامعة اإلسراء مذكرة تعاون مشترك 
مع جامعة عنابة في الجمهورية الجزائرية، 
تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعتين 
وتبادل الخبرات ودعم جامعة االس���راء في 

العديد من المجاالت.
وقد ت���م التوقيع عل���ى المذك���رة بحضور 
الدكتور  رئيس جامعة اإلس���راء األس���تاذ 
عدن���ان الحج���ار ورئي���س جامع���ة عنابة 
البروفيس���ور عمار حياه���م في مقر جامعة 
عنابة في دولة الجزائر الش���قيقة، وتقضي 
التع���اون بين  التفاه���م بتوثيق  مذك���رة 
الجامعتي���ن م���ن خ���الل تطوي���ر ال���كادر 
األكاديمي عبر تس���هيل عملي���ة قبولهم 
في برامج الماجستير والدكتوراه المتوفرة، 
وتب���ادل الزي���ارات لألعض���اء م���ن الهيئة 
التدريسية في الجامعتين، واالستفادة من 
الخبرات المشتركة، واالشراف على الرسائل 

واالطروحات.

كم���ا تنص االتفاقية على تش���جيع البحث 
العلمي والعمل المشترك على نشر العديد 
من األبحاث العلمية في المجالت المحكمة 
لدى الجامعتي���ن او خارجهما، والعمل على 
فت���ح تخصصات مش���تركة تتناس���ب مع 
المحلي والدولي، وتطوير  متطلبات السوق 

المناهج االكاديمية المشتركة.
وتعد جامعة عنابة أو جامعة باجي المختار 
كما يطلق عليه���ا، من الجامعات الجزائرية 
الحكومية، تقع بوالية عنابة ش���مال ش���رق 
الجزائ���ر، وتعتبر من أه���م وأكبر الجامعات 
ف���ي البالد تأسس���ت س���نة 1975، وتضم 
س���بع كلي���ات باإلضاف���ة الى مدرس���تين 
تحضيريتين، ويبلغ عدد الطلبة الملتحقين 
بالجامع���ة حوال���ي 44000 طال���ب وطالبة 

منهم حوالي 4000 طالب دراسات عليا.
وكانت جامعة اإلسراء قد وقعت سلسلة من 
االتفاقيات م���ع عدد من الجامعات الدولية، 
حيث وقعت اتفاقية تعاون مشترك مع كل 

من جامعة سلجوق وجامعة بانديرما وآالنيا 
وجامعة الزعيم صباح الدين وجميعها في 
تركي���ا. وكذلك تم توقيع مذكرة تفاهم مع 
جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان، 

وجامعة أم البواقي في الجزائر.
وتأتي هذه االتفاقيات في س���ياق الرؤية 
االستراتيجية التي تتبعها جامعة اإلسراء 
بتطوي���ر التعلي���م العالي في فلس���طين 
بشكل عام، وقطاع غزة على وجه الخصوص 
المؤسس���ات  م���ع  الش���راكة  م���ن خ���الل 
ايمانًا منها  التعليمية اإلقليمية والدولية، 
بالدور الكبير الذي يلعب���ه التعليم العالي 
في المساهمة بدعم التنمية المنشودة في 

شتى المجاالت في فلسطين.
يذك���ر أن رئاس���ة الجامع���ة تق���وم بجولة 
خارجية للتنس���يق والتعاون المشترك مع 
مجموعة من الجامعات العربية واإلسالمية، 
والهيئتين  الجامعة  بطلبة  االرتقاء  بهدف 

اإلدارية واألكاديمية في الجامعة.

غزة/ االستقالل: 
كّرم  "التجمع اإلعالمي الفلسطيني" 
مؤسس���ة الرس���الة لإلعالم بمناسبة 
فوزه���ا بجائزة أفض���ل تحقيق في 
الوط���ن العربي ضم���ن جوائز "أريج" 

للصحافة االستقصائية 2018.
وجاء التكريم بحض���ور وفد التّجمع 
اإلعالمي الذي ضّم كل من الصحفي 
توفيق الس���يد س���ليم مسؤول فرع 
للنقابات،  اإلسالمي  باالتحاد  اإلعالم 
جاموس  أب���و  رض���وان  والصحف���ي 
رئي���س التجمع اإلعالمي، والصحفي 
س���فيان الشوربجي مس���ؤول ملف 
األغا  قاس���م  والصحفي  التدري���ب، 
مس���ؤول العالقات العام���ة، إضافة 
للصحفي محمد أبو قمر مدير تحرير 

مؤسسة الرسالة.
وأش���اد الصحف���ي الس���يد س���ليم 
الصحاف���ة  "الرس���الة" في  بتجرب���ة 
االس���تقصائية ودورها ف���ي تعزيز 
هذا الفّن على صعيد اإلعالم المحلي، 
مش���يًرا إلى أهمية هذه التجربة في 

تعزيز دور الصحافة كسلطة رابعة.

الصحفيي���ن  ف���وز  أن  وأك���ّد 
الفلس���طينيين بجوائز إقليمية، هو 
ف���وز للصحافة الفلس���طينية، الفًتا 
إل���ى ض���رورة تبّني وس���ائل اإلعالم 
الفلس���طينية الفّن االس���تقصائي، 

والعمل على تعزيزه.
من جهته، رّح���ب الصحفي أبو قمر 

بالوفد الزائر، مش���يًدا بدور "التجمع 
اإلعالمي"، ودوره المهم على صعيد 

اإلعالم الفلسطيني.
وفاز تحقيق الزميل الصحفي محمود 
هنية بالجائزة األولى ألفضل تحقيق 
اس���تقصائي ف���ي الوط���ن العربي، 
والذي حمل عنوان: "الصيد الممنوع 

في حوض ميناء غزة .. من يتقاس���م 
الغّلة؟"، فيم���ا تأّهل إلى التصفيات 
الصحفي  للجائزة، تحقيق  النهائية 
الكوم���ي بعن���وان: "مك���ب  أحم���د 
للنفايات الطبية .. الحكومة برام الله 
توّرد أدوي���ة منتهية الصالحية إلى 

مستشفيات غزة".

»التجمع اإلعالمي« ُيكرم »الرسالة« لفوزها بجائزة أفضل تحقيق عربي

الخليل/ االستقالل: 
شارك عشرات المواطنين وأسرى محررون، امس السبت، في وقفة نظمت 
على دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل، دعما وإسنادا لألسيرات وللمطالبة 

باإلفراج عنهن من داخل سجون االحتالل.
ورفع المش���اركون في الوقفة، صورا لألسرى واألس���يرات، والفتات كتبت 
عليها ش���عارات تطالب باإلفراج الفوري عنهن وتبييض السجون، وأخرى 
تحمل االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياتهن، وغيرها دعت مؤسسات 
المجتم���ع الدولي إل���ى التدخل العاجل لوقف انته���اكات االحتالل بحق 

الحركة األسيرة.
وأكد المشاركون في الوقفة، أن انتهاكات صارخة تتعرض لها األسيرات 
داخل س���جون االحتالل، خاصة في فصل الشتاء، حيث يعانين من البرد 
الش���ديد جراء نقص األغطية والمالبس الش���توية، خاصة أن عددا منهن 
يعانين أوضاعا صحية صعبة وبحاجة لعمليات جراحية، وإدارة السجون ال 

تقدم شيئا لعالجهن وتخفيف معاناتهن.

جامعة اإلسراء توقع مذكرة تفاهم مع جامعة عنابة في الجزائر

كما ش����دد القائمون على الحراك بان حراكهم شعبي عمالي سلمي وانهم بدأوا حراكهم 
قبل 60 يوما رفضا لقانون الضمان وامال باحداث التغير المطلوب ودفع الحكومة للتراجع 
ع����ن موقفها المصر على تطبيق القانون واجبار المؤسس����ات على االنضمام له، مؤكدين  
أن الحكومة اصرت على ادارة الظهر لمطالبهم وتعنتت بموقفها دون االس����تماع لصوت 
الش����ارع المطالب بالغاء هذا القانون الذي س����يلحق الضرر بكاف����ة العمال وفي مختلف 

القطاعات .
خالد دويكات الناش����ط في الحراك الشعبي الس����قاط قانون الضمان قال" ان الهدف من 
هذه الوقفة هو ايصال رس����الة للحكومة من جبل النار والمحافظات الشمالية ان الشعب 
ال يريد هذا القانون وان هذا القانون غير مرضي عنه في الش����ارع الفلسطيني . "مضيفا" 
ان الرسال تخرج من الشارع للحكومة التي تدير ظهرها للناس وعليها ان تتحمل النتائج 
الن اس����تمرار هذه السياسة سيؤدي لمربع ال نريده وعلى الحكومة تحمل المسؤولية عما 

يجري".

نيويورك/ االستقالل:
اعتم���دت الجمعية العامة لألمم المتحدة ف���ي اجتماعها، أول أمس الجمعة، 
ثماني���ة قرارات لصالح فلس���طين بأغلبية س���احقة، بعد أقل من 24 س���اعة 
على إفش���ال القرار األميركي المتعلق بإدانة النضال الوطني الفلس���طيني، 
وتصويتها بأغلبية س���احقة )156 صوت���ا( للتأكيد على حل الدولتين وإنهاء 

االحتالل، بما في ذلك القدس الشرقية.
ومن أبرز القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في جلستها 
لصالح فلس���طين، هي: الممارسات اإلس���رائيلية التي تمس حقوق اإلنسان 
للش���عب الفلس���طيني في األرض الفلس���طينية المحتلة بما فيها القدس 
الش���رقية، والمستوطنات اإلس���رائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة بما 
فيها القدس الشرقية والجوالن السوري المحتل، إضافة إلى تطبيق اتفاقي���ة 
جني��ف المتعلق�ة بحماي�ة المدنيي�ن وق�ت الحرب المؤرخة 12 آب/ أغسطس 
1949 عل�ى األرض الفلسطيني�ة المحتل�ة بم�ا فيه�ا الق�دس الشرقية وعل�ى 
األراضي العربية المحتلة األخرى. كما اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارس���ات اإلس���رائيلية التي 
تمس حقوق اإلنس���ان للش���عب الفلس���طيني، وغيره من السكان العرب في 
األراضي المحتلة، وممتلكات الالجئين الفلسطينيين واإليرادات اآلتية منها، 
وعمليات وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتش���غيل الالجئين الفلسطينيين في 
الش���رق األدنى، والمش���ردين نتيجة حرب حزيران/يونيه 1967 وما تالها من 

أعمال، وتقديم المساعدة إلى الالجئين الفلسطينيين.

»الجمعية العامة« تعتمد بأغلبية 
ساحقة 8 قرارات لصالح فلسطين

المطران حنا يطالب بإنهاء 
االنقسامات الداخلية

وقفة تضامن مع األسيرات
 في سجون االحتالل بالخليل

جيش االحتالل يعلن عن اكتشاف 
نفق هجومي جديد لحزب الله

االآالف   يطالبون
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القدس/ االستقالل:
 دعا المطران عطا الله حنا رئيس أس���اقفة سبسطية للروم األرثوذكس، أمس السبت، 
ال���ى تكثيف الجه���ود والمبادرات الهادفة الى انهاء حالة االنقس���ام الفلس���طيني 
الداخلي���ة والتي باتت تش���كل خط���را. وقال المط���ران "ليس من المنط���ق ان تبقى 
االنقس���امات موجودة في حين ان االحتالل يسعى لتمرير مشاريعه في هذه األرض 
المقدس���ة وخاصة في مدينة الق���دس وكلنا ندرك ونلمس ما يحي���ط بنا من اخطار 

ومؤامرات ومشاريع مشبوهة هادفة الى تصفية قضيتنا الفلسطينية العادلة".
وتابع "نتفهم ان هنالك تيارات سياس���ية وأحزابًا وفصائل متعددة قد تختلف فيما 
بينها في تحليل القضايا والمس���ائل السياس���ية ولكن هنالك قاسم مشترك يوحد 
كافة أبناء ش���عبنا بكاف���ة تياراته وفصائله واحزابه وه���و ان هنالك احتالال يجب ان 
يزول وهنالك مظالم يتعرض لها ش���عبنا الفلسطيني وهنالك مؤامرة كبرى تتعرض 
لها مدينة القدس بش���كل خاص كما الش���عب الفلسطيني بش���كل عام، ولست من 
المعتقدين بأن انهاء االنقسامات الفلسطينية الداخلية امر مستحيل بل اعتقد بأن 
هذا من الممكن ان يحدث وان تنتهي االنقس���امات وهذا يحتاج الى ان يضع الجميع 

نصب اعينهم مصلحة الوطن والقضية والشعب وخاصة ما تمر به مدينة القدس".
واضاف ان األحزاب والفصائل الفلس���طينية وجدت لكي تخدم القضية وتدافع عنها 

ولم توجد لكي تكون سببا في االنقسامات والتصدعات الداخلية.
وقال: "انني أقول لم���ن يعنيهم االمر ومن قلب مدينة القدس بأنه من األهمية بمكان 
ان نعمل جميعا على انهاء االنقس���امات خدمة للوطن والقضية فالمستفيد الحقيقي 
من هذه االنقسامات هو االحتالل الذي يسعى لسرقة كل شيء ويسعى البتالع مدينة 
الق���دس وطمس معالمه���ا وتزوير تاريخه���ا وتبديل مالمحها، ولم يع���د من المنطق 
استمرار هذه الحالة التي نمر بها، فالعالم بدأ يدرك جسامة الظلم الواقع على فلسطين 
وانت���م تالحظون ان هنالك ق���رارات كثيرة صدرت في األمم المتحدة لصالح الش���عب 
الفلس���طيني وهذا ان دل على ش���يء فهو يدل على ان الغالبية الس���احقة من شعوب 
هذا العالم تقف الى جانبنا". وطالب المطران  الجهات السياس���ية والفصائل واألحزاب 
المختلفة بأن تكون اجندتها اجندة الوطن والقضية واال ترضخ الي ضغوطات خارجية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن جيش االحتالل اإلس���رائيلي مس���اء أمس الس���بت عن اكتش���اف نفق 
هجوم���ي ثاٍن لتنظيم ح���زب الله، يمتّد من األراضي اللبنانية ُتجاه ش���مالي 

فلسطين المحتّلة.
وق���ال الناطق باس���م الجيش أفيخاي أدرعي عبر صفحت���ه بموقع "تويتر" إن 
النفق المكتشف بات اآلن تحت سيطرة قوات االحتالل "وال يشّكل تهديًدا".

وأضاف أدرعي أّنه جرى "تفخيخ مسار النفق، حيث ُيعّرض كل من يدخل إليه 
من الجانب اللبناني نفس���ه للخطر"، مش���يًرا إلى أن قوات من جيش االحتالل 

تجري أعمال دراسة داخل مساره الُمكتشف.
وحّمل الناطق باسم جيش االحتالل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن 

حفر النفق، واصًفا إياه ب�"خرق فادح" للقرار األممي ١٧٠١.
وشّدد على أن قوات االحتالل ما تزال تواصل أعمالها ضمن العملية العسكرية 
"درع الشمال" التي أطلقتها صباح يوم الثالثاء الماضي؛ لكشف األنفاق التي 

حفرها "حزب الله" من جنوبي لبنان وتدميرها.

غزة/ االستقالل: 
وقعت جامعة اإلسراء مذكرة تعاون مشترك 
مع جامعة عنابة في الجمهورية الجزائرية، 
تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعتين 
وتبادل الخبرات ودعم جامعة االس���راء في 

العديد من المجاالت.
وقد ت���م التوقيع عل���ى المذك���رة بحضور 
الدكتور  رئيس جامعة اإلس���راء األس���تاذ 
عدن���ان الحج���ار ورئي���س جامع���ة عنابة 
البروفيس���ور عمار حياه���م في مقر جامعة 
عنابة في دولة الجزائر الش���قيقة، وتقضي 
التع���اون بين  التفاه���م بتوثيق  مذك���رة 
الجامعتي���ن م���ن خ���الل تطوي���ر ال���كادر 
األكاديمي عبر تس���هيل عملي���ة قبولهم 
في برامج الماجستير والدكتوراه المتوفرة، 
وتب���ادل الزي���ارات لألعض���اء م���ن الهيئة 
التدريسية في الجامعتين، واالستفادة من 
الخبرات المشتركة، واالشراف على الرسائل 

واالطروحات.

كم���ا تنص االتفاقية على تش���جيع البحث 
العلمي والعمل المشترك على نشر العديد 
من األبحاث العلمية في المجالت المحكمة 
لدى الجامعتي���ن او خارجهما، والعمل على 
فت���ح تخصصات مش���تركة تتناس���ب مع 
المحلي والدولي، وتطوير  متطلبات السوق 

المناهج االكاديمية المشتركة.
وتعد جامعة عنابة أو جامعة باجي المختار 
كما يطلق عليه���ا، من الجامعات الجزائرية 
الحكومية، تقع بوالية عنابة ش���مال ش���رق 
الجزائ���ر، وتعتبر من أه���م وأكبر الجامعات 
ف���ي البالد تأسس���ت س���نة 1975، وتضم 
س���بع كلي���ات باإلضاف���ة الى مدرس���تين 
تحضيريتين، ويبلغ عدد الطلبة الملتحقين 
بالجامع���ة حوال���ي 44000 طال���ب وطالبة 

منهم حوالي 4000 طالب دراسات عليا.
وكانت جامعة اإلسراء قد وقعت سلسلة من 
االتفاقيات م���ع عدد من الجامعات الدولية، 
حيث وقعت اتفاقية تعاون مشترك مع كل 

من جامعة سلجوق وجامعة بانديرما وآالنيا 
وجامعة الزعيم صباح الدين وجميعها في 
تركي���ا. وكذلك تم توقيع مذكرة تفاهم مع 
جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان، 

وجامعة أم البواقي في الجزائر.
وتأتي هذه االتفاقيات في س���ياق الرؤية 
االستراتيجية التي تتبعها جامعة اإلسراء 
بتطوي���ر التعلي���م العالي في فلس���طين 
بشكل عام، وقطاع غزة على وجه الخصوص 
المؤسس���ات  م���ع  الش���راكة  م���ن خ���الل 
ايمانًا منها  التعليمية اإلقليمية والدولية، 
بالدور الكبير الذي يلعب���ه التعليم العالي 
في المساهمة بدعم التنمية المنشودة في 

شتى المجاالت في فلسطين.
يذك���ر أن رئاس���ة الجامع���ة تق���وم بجولة 
خارجية للتنس���يق والتعاون المشترك مع 
مجموعة من الجامعات العربية واإلسالمية، 
والهيئتين  الجامعة  بطلبة  االرتقاء  بهدف 

اإلدارية واألكاديمية في الجامعة.

غزة/ االستقالل: 
كّرم  "التجمع اإلعالمي الفلسطيني" 
مؤسس���ة الرس���الة لإلعالم بمناسبة 
فوزه���ا بجائزة أفض���ل تحقيق في 
الوط���ن العربي ضم���ن جوائز "أريج" 

للصحافة االستقصائية 2018.
وجاء التكريم بحض���ور وفد التّجمع 
اإلعالمي الذي ضّم كل من الصحفي 
توفيق الس���يد س���ليم مسؤول فرع 
للنقابات،  اإلسالمي  باالتحاد  اإلعالم 
جاموس  أب���و  رض���وان  والصحف���ي 
رئي���س التجمع اإلعالمي، والصحفي 
س���فيان الشوربجي مس���ؤول ملف 
األغا  قاس���م  والصحفي  التدري���ب، 
مس���ؤول العالقات العام���ة، إضافة 
للصحفي محمد أبو قمر مدير تحرير 

مؤسسة الرسالة.
وأش���اد الصحف���ي الس���يد س���ليم 
الصحاف���ة  "الرس���الة" في  بتجرب���ة 
االس���تقصائية ودورها ف���ي تعزيز 
هذا الفّن على صعيد اإلعالم المحلي، 
مش���يًرا إلى أهمية هذه التجربة في 

تعزيز دور الصحافة كسلطة رابعة.

الصحفيي���ن  ف���وز  أن  وأك���ّد 
الفلس���طينيين بجوائز إقليمية، هو 
ف���وز للصحافة الفلس���طينية، الفًتا 
إل���ى ض���رورة تبّني وس���ائل اإلعالم 
الفلس���طينية الفّن االس���تقصائي، 

والعمل على تعزيزه.
من جهته، رّح���ب الصحفي أبو قمر 

بالوفد الزائر، مش���يًدا بدور "التجمع 
اإلعالمي"، ودوره المهم على صعيد 

اإلعالم الفلسطيني.
وفاز تحقيق الزميل الصحفي محمود 
هنية بالجائزة األولى ألفضل تحقيق 
اس���تقصائي ف���ي الوط���ن العربي، 
والذي حمل عنوان: "الصيد الممنوع 

في حوض ميناء غزة .. من يتقاس���م 
الغّلة؟"، فيم���ا تأّهل إلى التصفيات 
الصحفي  للجائزة، تحقيق  النهائية 
الكوم���ي بعن���وان: "مك���ب  أحم���د 
للنفايات الطبية .. الحكومة برام الله 
توّرد أدوي���ة منتهية الصالحية إلى 

مستشفيات غزة".

»التجمع اإلعالمي« ُيكرم »الرسالة« لفوزها بجائزة أفضل تحقيق عربي

الخليل/ االستقالل: 
شارك عشرات المواطنين وأسرى محررون، امس السبت، في وقفة نظمت 
على دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل، دعما وإسنادا لألسيرات وللمطالبة 

باإلفراج عنهن من داخل سجون االحتالل.
ورفع المش���اركون في الوقفة، صورا لألسرى واألس���يرات، والفتات كتبت 
عليها ش���عارات تطالب باإلفراج الفوري عنهن وتبييض السجون، وأخرى 
تحمل االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياتهن، وغيرها دعت مؤسسات 
المجتم���ع الدولي إل���ى التدخل العاجل لوقف انته���اكات االحتالل بحق 

الحركة األسيرة.
وأكد المشاركون في الوقفة، أن انتهاكات صارخة تتعرض لها األسيرات 
داخل س���جون االحتالل، خاصة في فصل الشتاء، حيث يعانين من البرد 
الش���ديد جراء نقص األغطية والمالبس الش���توية، خاصة أن عددا منهن 
يعانين أوضاعا صحية صعبة وبحاجة لعمليات جراحية، وإدارة السجون ال 

تقدم شيئا لعالجهن وتخفيف معاناتهن.

جامعة اإلسراء توقع مذكرة تفاهم مع جامعة عنابة في الجزائر

كما ش����دد القائمون على الحراك بان حراكهم شعبي عمالي سلمي وانهم بدأوا حراكهم 
قبل 60 يوما رفضا لقانون الضمان وامال باحداث التغير المطلوب ودفع الحكومة للتراجع 
ع����ن موقفها المصر على تطبيق القانون واجبار المؤسس����ات على االنضمام له، مؤكدين  
أن الحكومة اصرت على ادارة الظهر لمطالبهم وتعنتت بموقفها دون االس����تماع لصوت 
الش����ارع المطالب بالغاء هذا القانون الذي س����يلحق الضرر بكاف����ة العمال وفي مختلف 

القطاعات .
خالد دويكات الناش����ط في الحراك الشعبي الس����قاط قانون الضمان قال" ان الهدف من 
هذه الوقفة هو ايصال رس����الة للحكومة من جبل النار والمحافظات الشمالية ان الشعب 
ال يريد هذا القانون وان هذا القانون غير مرضي عنه في الش����ارع الفلسطيني . "مضيفا" 
ان الرسال تخرج من الشارع للحكومة التي تدير ظهرها للناس وعليها ان تتحمل النتائج 
الن اس����تمرار هذه السياسة سيؤدي لمربع ال نريده وعلى الحكومة تحمل المسؤولية عما 

يجري".

نيويورك/ االستقالل:
اعتم���دت الجمعية العامة لألمم المتحدة ف���ي اجتماعها، أول أمس الجمعة، 
ثماني���ة قرارات لصالح فلس���طين بأغلبية س���احقة، بعد أقل من 24 س���اعة 
على إفش���ال القرار األميركي المتعلق بإدانة النضال الوطني الفلس���طيني، 
وتصويتها بأغلبية س���احقة )156 صوت���ا( للتأكيد على حل الدولتين وإنهاء 

االحتالل، بما في ذلك القدس الشرقية.
ومن أبرز القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في جلستها 
لصالح فلس���طين، هي: الممارسات اإلس���رائيلية التي تمس حقوق اإلنسان 
للش���عب الفلس���طيني في األرض الفلس���طينية المحتلة بما فيها القدس 
الش���رقية، والمستوطنات اإلس���رائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة بما 
فيها القدس الشرقية والجوالن السوري المحتل، إضافة إلى تطبيق اتفاقي���ة 
جني��ف المتعلق�ة بحماي�ة المدنيي�ن وق�ت الحرب المؤرخة 12 آب/ أغسطس 
1949 عل�ى األرض الفلسطيني�ة المحتل�ة بم�ا فيه�ا الق�دس الشرقية وعل�ى 
األراضي العربية المحتلة األخرى. كما اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارس���ات اإلس���رائيلية التي 
تمس حقوق اإلنس���ان للش���عب الفلس���طيني، وغيره من السكان العرب في 
األراضي المحتلة، وممتلكات الالجئين الفلسطينيين واإليرادات اآلتية منها، 
وعمليات وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتش���غيل الالجئين الفلسطينيين في 
الش���رق األدنى، والمش���ردين نتيجة حرب حزيران/يونيه 1967 وما تالها من 

أعمال، وتقديم المساعدة إلى الالجئين الفلسطينيين.

»الجمعية العامة« تعتمد بأغلبية 
ساحقة 8 قرارات لصالح فلسطين

المطران حنا يطالب بإنهاء 
االنقسامات الداخلية

وقفة تضامن مع األسيرات
 في سجون االحتالل بالخليل

جيش االحتالل يعلن عن اكتشاف 
نفق هجومي جديد لحزب الله

االآالف   يطالبون
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واشنطن/ االستقالل: 
عثر رجل مش���رد في العاصمة األمريكية واش���نطن على مبلغ كبير 
من المال كان يمكن أن يغير حياته لألفضل، لكنه آثر تسليمه إلى 

بنك للطعام يتكفل بإطعام المحتاجين من أمثاله.
ويقول موظفو بنك سمنر للطعام المحلي إن »كيفن بوث« بال مأوى، 
ووص���ل إلى المركز منذ خمس س���نوات، وعثر ف���ي أحد األيام على 
حقيب���ة تحتوي على 17 ألف دوالر أم���ام البنك، وبداًل من االحتفاظ 

بالمبلغ، سلمه إلى اإلدارة.
وقالت أنيتا ميل���ر، المديرة التنفيذية لبن���ك الطعام »لقد انحنى، 
التق���ط الحقيبة، نظر فيها وعرف أنه���ا تحتوي على نقود، وانتظر 
الموظف���ة التي تص���ل عادة في الس���اعة 7:30 صباحًا ليس���لمها 

الحقيبة«.
وذكرت صحيفة س����ي بي إس س����كرمنتو أن كيفن توجه في صباح 
ذل����ك اليوم إلى بنك الطعام، به����دف الحصول على الخبز الذي يتم 
وضعه للمحتاجين أمام الباب، وبداًل من ذلك، عثر على حقيبة النقود.

واحتفظت الش���رطة بالم���ال لمدة 90 يومًا، ونظ���رًا لعدم ظهور أي 
ش���خص يطالب به، فقد س���محت للبنك باالحتفاظ بكامل المبلغ. 
ويقول القائمون على المكان إنهم سيس���تخدمون النقود لتوسيع 
المبن���ى، حتى يتمكنوا من توفير المزيد من الخدمات للمش���ردين 

واألسر المحتاجة.

مشرد يعثر على 17 ألف 
دوالر ويسلمها لبنك طعام

لندن/ االستقالل: 
نش���رت امرأة من ذوي االحتياجات الخاصة عددا من 
الصور المروعة لفئران كبيرة ب�”حجم الكالب”، قالت 
إنها تخرب بيتها وتثير حالة من الفوضى المخيفة.

وقال���ت صحيفة “ديل���ي ميل” البريطاني���ة إن آزيا 
وايت، الت���ي تبلغ من العمر 37 س���نة، وتعيش في 
بيت بمنطقة المبيث في العاصمة البريطانية لندن، 
ق���د تعرضت للعض مرارا من قبل فئران ضخمة يبلغ 

طولها 50 سنتمترا.
وذك���رت آزيا أنه���ا في كل م���رة تجد ب���ول الفئران 
وفضالتها داخ���ل أركان منزلها وفي الطعام كذلك، 
مضيفة “هذه الظروف س���اهمت في تدهور حالتي 
الصحية واضطررت إلى دخول المستش���فى الشهر 

الماضي”.

وتابع���ت الم���رأة التي تعان���ي من إعاق���ات عقلية 
وجس���دية، أنها وجدت نفسها مضطرة لوضع السم 
من أجل قتل الفئران لكنها لم تستطع إخراجها من 
بيتها، وأكدت “أنها مثيرة لالش���مئزاز.. إنها بحجب 

كلب أو قطة كبيرة”.
وتوض���ح وايت، التي تعيش بمفردها في البيت منذ 
أبري���ل 2018، أن حياتها تحولت إلى جحيم بس���بب 

الفئران، مما جعلها تفكر في االنتحار.
وذكرت “ديلي مي���ل” أن العاصمة لندن تعاني من 
مشكلة الفئران منذ فترة طويلة، خصوصا في مناطق 
معينة، مش���يرة إلى أن أعدادها في تزايد مس���تمر 

بسبب قدرتها الكبيرة على اإلنجاب.
لكن حجم فئران أزيا يب���دو عنصرا جديدا مخيفا في 

المعاناة اإلنجليزية مع ذلك القارض الدؤوب.

دبي/ االستقالل: 
ارتفعت أس����عار حجوزات المطاعم والمقاهي 
في المنطقة المحيطة بب����رج خليفة في إمارة 
دبي الخليجية، بنس����ب تت����راوح بين 400 إلى 

%700 خالل ليلة رأس السنة الميالدية.
ويتراوح سعر وجبة العشاء األخيرة لعام 2018 
ف����ي المطاعم المحيط����ة ببرج خليف����ة، للفرد 
الواح����د بي����ن 1000 درهم إل����ى 3600 درهم 
للشخص الواحد )980 دوالرًا أمريكيًا(، بحسب 

صحيفة »البيان« اإلماراتية
وقد تزيد هذه األسعار في مطاعم أخرى لبعض 
المطاعم في المنطقة، وتختلف األس����عار من 
مطعم آلخر وم����ن طاولة ألخرى ف����ي المطعم 
نفسه، تبعا لدرجة إطاللتها على منطقة البرج، 

كما تختلف األسعار بحسب األعمار السنية، إذ 
تقل لمن هم أقل عن 12 عاما.

ول����م يقتصر ارتفاع األس����عار عل����ى المناطق 
المطلة عل����ى برج خليفة، بل تج����اوز ذلك إلى 
معظم المطاعم المنتشرة في المنطقة، ولكن 
بنسب متفاوتة، بحس����ب قربها أو بعدها عن 

منطقة »الداون تاون«.
واليأتي ارتفاع األس����عار بسبب نوعية الطعام 
ال����ذي تقدمه المطاع����م، ألنه غالب����ا ما يكون 
نف����س الطعام ال����ذي يقدم كل ليل����ة، ولكن 
يأتي االرتفاع بس����بب اإلطالل����ة التي توفرها 
هذه المطاع����م على االحتفال الس����نوي الذي 
ينظ����م في برج خليفة، ويتضم����ن ألعابا نارية 

وفعاليات ترفيهية.

فئران بـ”حجم الكالب” 
تحول حياة امرأة إلى جحيم

في ليلة رأس السنة... ألف دوالر 
سعر وجبة العشاء في دولة خليجية

االستقالل/ وكاالت:
قال مكتب حاكم والية في البرازيل، إن 12 شخصا 
عل���ى األقل قتلوا الجمعة، بينهم س���تة من رجال 
الش���رطة في إط���الق نار وقع في وق���ت مبكر بين 
الشرطة ومسلحين قاموا بعملية سطو مسلح على 

مصرف في بلدة صغيرة في شمال شرق البالد.
وذكرت وس���ائل إعالم محلية، أن خمس���ة رهائن 
بينهم طفالن قتلوا ف���ي تبادل إطالق النار عندما 
تدخلت الشرطة لدى محاولة العصابة السطو على 
ماكين���ات الصرف اآللي في فرعين للبنك بش���ارع 

رئيسي في ميالجريس بوالية سيرا.
وقالت متحدثة باس���م حاكم الوالية عبر الهاتف 
»المعلومات األولية التي لدينا تشير إلى مقتل 12 

شخصا بينهم ستة من ضباط الشرطة«.
ونقل موقع محطة ج���ي.1 اإلخبارية على اإلنترنت 

عن ليلسون النديم رئيس بلدية ميالجريس قوله، 
إن الرهائن الخمس���ة الذين قتلوا كانوا من عائلة 
واحدة. وخطف المس���لحون سيارتهم على طريق 

سريع ثم أخذوهم لبلدة قريبة.
وقالت محطة غلوبال نيوز، إنها كانت أس���رة رجل 
أعم���ال محل���ي وإن الش���رطة اعتقل���ت اثنين من 

المشتبه بهم.
وذك���رت محطة ج���ي.1 أن العصاب���ة تمكنت من 
الهرب في س���يارتي ف���ان دون الحصول على أي 
أموال. وقال تقرير في صحيفة محلية، إن الشرطة 
عثرت على جثة أحد منفذي الس���طو المس���لح في 

مركبة مهجورة.
وقال مكت���ب رئيس بلدية المدينة، إن الش���رطة 
تبحث ع���ن أف���راد العصاب���ة باس���تخدام طائرة 

هليكوبتر.

مانشستر / االستقالل: 
خض���ع رج���ل بريطان���ي لعملية جراحي���ة رائدة، ت���م خاللها 
استئصال ورم خبيث من دماغه وهو في كامل وعيه، وطلب من 

الجراحين رؤية الورم.
وكان جيم���س هينيغ���ان )39 عام���ًا( من مدينة مانشس���تر 
البريطاني���ة، قد عاد من مق���ر إقامته في أس���تراليا إلى بالده، 

بعدما تم تشخيص إصابته بورم في دماغه عام 2015.
وقد خض���ع الرجل لعملية جراحية هي األولى من نوعها، إلزالة 
ال���ورم الذي كان في الطور الثاني، في مستش���فى تش���ارينغ 
كروس بمدينة لندن، حي���ث أجريت العملية له وهو في كامل 
وعيه. وبعد ثالث سنوات من العملية، عاد السيد هينيغان إلى 
حياته الطبيعية، وهو اآلن يتمتع بصحة جيدة، غير أنه يجري 
فحوصات طبية كل س���تة أشهر للتأكد من عدم عودة المرض 

إليه، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

انقرة/ االستقالل: 
تفرد مدرس���ة بوالية إزمير غربي تركي���ا، بوجود طائرة 
حقيقية في حديقتها، يس���تطيع الطلبة االس���تمتاع 
برحالت جوية في قمرة قيادته���ا عبر تقنية المحاكاة، 
كما يتلقون في داخلها دروسهم، ويستخدمونها ألداء 

عدد من األلعاب.
وحصلت المدرس���ة عل���ى الطائ���رة التي انتهى 
عمرها الج���وي، وأعادت تصميمه���ا من الداخل 
بش���كل يتناس���ب مع الطالب، ووضعت بها 20 
جه���از كمبيوت���ر، ويتلق���ى بها الطلب���ة دروس 
البرمج���ة واللغ���ة اإلنجليزية، كما تس���تضيف 

مكتبة المدرسة.
وتمخضت فكرة طائرة المدرسة عن اقتراح ألحد الطلبة 

بأن توضع طائرة في حديقة المدرسة.

مدرسة تركية 
تحول طائرة 
لفصل دراسي

يخضع لجراحة 
الستئصال ورم من 
دماغه وهو مستيقظ

سطو مسلح فاشل 
ينتهي بمجزرة مأساوية
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