
غزة/ االستقالل:
استقبل موظفو االونروا والالجئون في قطاع غزة، أمس االثنين، 
المفوض العام لألونروا "بيير كرهيبنول" ونائبه والوفد المرافق 

حسين الشيخ يلتقي منسق حكومة 
االحتالل لبحث التدهور األمني

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت قناة »كان« العبرية أن اجتماعًا سريًا عقد، 
امس االثني���ن، بين وزي���ر الش���ؤون المدنية في 
السلطة حسين الشيخ ومنس���ق حكومة االحتالل 
اإلسرائيلي »كميل أبو ركن« لبحث ما أسمته القناة 
»تدهور الحالة األمنية ف���ي الضفة الغربية والتي 

كان آخرها عملية عوفرا«.
وقالت القناة، أن اللقاء تم بناء على طلب المنس���ق 

أبو رك���ن، حيث نقل إلى الش���يخ غض���ب حكومة 
االحتالل جراء تزايد العمليات في الضفة الغربية.

وبحس���ب القناة، فإن المنس���ق أكد على أن الوضع 
األمن���ي ف���ي مناطق الس���لطة يزداد خط���ورة وأن 
هذا مخالف للتفاهمات بي���ن الجانبين، وأن ملف 
األم���ن أب���رز معيق للوص���ول التفاق تس���وية مع 
الفلسطينيين، مشيرًة إلى أن عدم اإلمساك بمنفذ 

عملية بركان »أشرف نعالوة« إخفاق أمني كبير.
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عشرات المستوطنين يقتحمون 
األقصــى بحراســة مشــددة

7500 مستوطن يهودي يقتحمون 
مقامات دينية وأثرية في الضفة

الضفة المحتلة/ االستقالل:
اقتحم أكثر من 7 آالف مستوطن يهودي، أمس االثنين، عدة مناطق أثرية ودينية في 
الضفة الغربية المحتلة، تحت حماية أمنية مش���ددة من جيش االحتالل اإلس���رائيلي، 

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم مستوطنون متطرفون أمس االثنين، المسجد األقصى المبارك من 
باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة، ووسط جوالت 

غزة/ دعاء الحطاب:
أكد عض���و المكتب السياس���ي للجبه���ة الديمقراطي���ة لتحرير 
فلس���طين طالل أبو ظريف���ة، أن ُمحاوالت االحتالل اإلس���رائيلي 

»حل الت�شريعي«.. 
�شربة عبا�س 

القا�شيــة 
للم�شاحلــة  
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15

15

15
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07

05

غزة تستقبل »كرهنيبول« 
بمظاهرات حاشدة أمام »أونروا«

رام اهلل/ اال�ستقالل:
 ا�سيب عدد من املواطنني بالر�سا�ص احلي واملطاطي 
واالختن��اق ج��راء مواجه��ات اندلعت عق��ب اقتحام 
ق��وات االحتالل مدينة البرية من مدخلها ال�س��مايل 

. وق��ال اله��الل االحم��ر ان��ه تعام��ل م��ع ا�س��ابتني 
بالر�سا�ص احلي و4 ا�سابات باالعرية املطاطية و23 
حالة اختناق بالغاز يف منطقة االر�سال . كما اعتقلت 
ق��وات االحتالل طفال من موق��ع املواجهات واعتدوا 

علي��ه بال�س��رب، واعتلت اأ�س��طح عدد م��ن البنايات ، 
بينما قال �سهود عيان اإن قوات االحتالل متنع اأهايل 

اأطفال من الو�سول الأبنائهم املقيمني يف 
ح�سانة لالأطفال مبنطقة امل�سايف.

 تواصل البحث عن منفذي عملية »عوفرا«

عشرات اإلصابات بمواجهات مع االحتالل برام الله
غزة/ االستقالل: 

أصي���ب عدد من المواطنين، مس���اء ام���س االثنين، ج���راء اعتداء قوات 
االحتالل االس���رائيلي على المش���اركين والمساندين للمس���ير البحري 

التاسع عشر لكسر الحصار على الحدود البحرية شمال قطاع غزة.

32 إصابة بقمع االحتالل للمسير 
البحري التاسع عشر شمال غزة

االحتــالل يقتحــم مقــر »وفــا« 
ويستهدف الموظفين بقنابل الغاز

غزة/ االستقالل:
أش���ادت فصائل المقاومة الفلسطينية، بعملية »عوفرا« البطولية التي 

وقعت ش���مال شرق رام الله، مؤكدة أن العملية تأكيد على 
04خيار المقاومة ضد المحتل الغاصب، وأن شعبنا بمقاومته 

03

03

الفصائل: عملية »عوفرا« 
انتصار إلرادة شعبنا وتأكيد 

على خيار المقاومة

غزة/ قاسم األغا:
بع���د يومين فقط من فش���ل محاول���ة اإلدارة األمريكي���ة الداعمة 

ل�"إس���رائيل" إدان���ة وتجري���م المقاومة الفلس���طينية 
بالجمعية العامة لألمم المتحدة؛ جّدد شعبنا الفلسطيني 

عملية »عوفرا« .. انتصار 
للمقاومة وصفعة 
لمحاوالت تجريمها

غزة/ االستقالل:
قال القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي وعضو الهيئة 
العليا لمس���يرات العودة وكسر الحصار أحمد المدلل إن 
شعبنا سيكسر الحصار من خالل مشاركته المستمرة في 

مسيرات العودة والحراك البحري. ولفت المدلل  في كلمة 
له خالل مشاركته في المسير البحري التاسع عشر شمال 

قطاع غزة إلى أن الواليات المتحدة فشلت 
في اس���تصدار قرار دولي يدين المقاومة، 

القيادي المدلل: تصريحات عباس تزيد 
الشرخ في الصف الوطني الفلسطيني

قيود االحتالل تسببت في وفاة 8 مرضى من غزة

) APA images (     قوات االحتالل خالل اقتحامها مدينة رام اهلل اأم�ص

أبو ظريفة: تباطؤ االحتالل بتخفيف الحصار 
سيدفعنا لتفعيل أدوات المقاومة الشعبية
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القدس المحتلة/ االستقالل:
متطرفون  مس���توطنون  اقتح���م 
المس���جد األقصى  االثنين،  أمس 
المبارك من باب المغاربة، بحراسة 
مش���ددة م���ن ش���رطة االحت���الل 
الخاصة، ووسط جوالت استفزازية 

لهم داخل المسجد.
وقال مس���ؤول العالق���ات العامة 
واإلعالم باألوقاف اإلس���المية في 
الق���دس المحتلة ف���راس الدبس 
في تصريح له: إن شرطة االحتالل 
وف���رت الحماي���ة الكامل���ة ل� 143 
المس���جد  اقتحم���وا  مس���توطًنا 

األقصى على مجموعات متتالية.
وأوض���ح أن هؤالء المس���توطنين 
تجولوا في باحات األقصى بدءًا من 
دخولهم عبر باب المغاربة وانتهاًء 
بخروجه���م عب���ر باب السلس���لة، 
وتلقوا ش���روحات ع���ن "الهيكل" 

المزعوم من قبل مرشدين يهود.
محاوالت  االقتحامات  تلك  وتخلل 
ألداء طقوس تلمودية في المسجد، 
وتحديًدا في الجهة الشرقية منه، 
إال أن المصلي���ن وحراس األقصى 

تصدوا لهم.

وفرضت شرطة االحتالل قيوًدا على 
دخ���ول المصلين الذي���ن توافدوا 
م���ن الق���دس والداخ���ل المحتل 
للمسجد األقصى، واحتجزت بعض 
هوياته���م عن���د األب���واب، لحين 

خروجهم منه.
األقص���ى  المس���جد  ويتع���رض 
يومًي���ا )ع���دا الجمعة والس���بت( 
واقتحامات  انتهاكات  لسلس���لة 

من قبل المستوطنين والجماعات 
وعل���ى  المتطرف���ة،  اليهودي���ة 
فترتين صباحية ومس���ائية، فيما 
تزداد وتيرتها خالل فترة األعياد 

اليهودية.
وأف���اد تقرير أع���ده مركز القدس 
اإلس���رائيلي  الش���أن  لدراس���ات 
أع���داد  ب���أن  والفلس���طيني 
اقتحموا  الذي���ن  المس���توطنين 

المس���جد األقصى المبارك، خالل 
نوفمبر الماضي، تضاعف.

وأوضح المركز ف���ي تقريره له، أن 
عدد المستوطنين الذين اقتحموا 
وصل  نوفمب���ر  خ���الل  األقص���ى 
2020 مس���توطًنا، بينهم عناصر 
ف���ي جي���ش االحتالل بلباس���هم 
العسكري، وما يس���مون ب� "طالب 

الهيكل".

الخليل/االستقالل:
س���لبت قّوات االحتالل اإلس���رائيلي أمس االثنين، خياًما تتبع مدرسة "التحّدي 13" ببلدة السموع جنوبي 
محافظة الخليل جنوبي الّضفة الغربية المحتلة وأثاًثا ومواّد بناء إلعادة بناء المدرسة التي هدمها االحتالل 

األربعاء الماضي.
وقال مدير التربية والتعليم العالي في جنوبي الخليل خالد أبو شرار في بيان صحفي: إن الحملة المتواصلة 
التي يقودها االحتالل على مدرس���ة "التحدي 13" تعتب���ر نهًجا واضًحا وعماًل جباًنا لقتل مقومات الحياة 

واإلنسان الفلسطيني في كافة أماكن تواجده".
وأضاف "تحت جنح الظالم تم سلب الخيام واألثاث الذي وضع مؤقًتا؛ لحين إعادة بناء المدرسة، ومصادرة 

مواد بناء ووضع إخطار ضبط سلع على ركام المدرسة".
وذك���ر أن "تربية جنوبي الخليل لن تقف مكتوفة األيدي أمام هذا الع���دوان الذي ترفضه كافة األعراف 

الدولية وحقوق اإلنسان"، مؤّكدا أّن إعادة بناء المدرسة مستمر طالما يقوم االحتالل بهدمها.
وطالب أبو ش���رار االحتالل ب�"رفع يد البطش والظلم عن المدرس���ة، وأن يكف عن هذه االعتداءات التي من 
شأنها أن تحرم الطلبة من حقهم بمدرسة قريبة توفر لهم التعليم"، داعًيا أحرار العالم وكافة المؤسسات 
الحقوقية واإلعالمية واإلنسانية لمساندة المدرسة ونصرتها. وأوضح أّن المدرسة بنيت بتكلفة بلغت نحو 
40 ألف يورو، وهي تخدم تجمعي السيميا ودير شمس قرب بلدة السموع جنوبي الخليل، وتستوعب )35( 

طالًبا وطالبة من الصف األول وحتى السادس األساسي، وتضّم رياًضا لألطفال.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
اقتحم أكثر من 7 آالف مستوطن يهودي، أمس االثنين، عدة مناطق أثرية ودينية في 
الضفة الغربية المحتلة، تحت حماية أمنية مش���ددة من جيش االحتالل اإلس���رائيلي، 
وأّدوا فيها طقوًس���ا تلمودي���ة. وأفاد موقع »مفزاك اليف« العبري، ب���أن قرابة ال� 7500 
اقتحموا حلحول والسموع والمسجد اإلبراهيمي في الخليل، وقبر يوسف شرقي نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأّن مستوطنين اقتحموا مناطق أثرية وسط بلدة الّسموع جنوبي 
محافظة الخليل، فيما اقتحمت مجموعة أخرى من المستوطنين مقام النبي يونس في 
بلدة حلحول ش���مالي المحافظة، بهدف إقامة احتفاالت تلمودية في المكان لمناسبة 
»عيد األنوار« اليهودي. وأّدى المس���توطنون في الموقعين طقوس���ا تلمودية، بحماية 
مشددة من قّوات االحتالل، كما نفذ عش���رات المستوطنين عمليات عربدة وازعاج في 

شارع الشهداء وسط مدينة الخليل، وحارة جابر في المنطقة الجنوبية من المدينة.
وفي الس���ياق ذاته اقتحم عشرات المستوطنين، »قبر يوس���ف« شرق مدينة نابلس، 

بحماية جيش االحتالل.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن عددا من الحافالت التي تقل المستوطنين اقتحمت المنطقة 
الشرقية بالمدينة، وسط تعزيزات عس���كرية، األمر الذي أدى إلى اندالع مواجهات مع 
الشبان في المنطقة، ال سيما في شارع عمان، أطلق خاللها الجنود قنابل الصوت والغاز 
المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أسفر  عن إصابة شاب بعيار 

»مطاطي« في رأسه نقل إثرها إلى مستشفى رفيديا، ووصفت إصابته بالطفيفة.
وفي السياق ذاته، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة في بلدة حوارة جنوب 

نابلس، دون أن يبلغ عن إصابات.

7500 مستوطن يهودي عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى بحراسة مشددة
يقتحمون مقامات دينية 

وأثرية في الضفة

رام الله/ االستقالل:
 ادان���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربي���ن االنفالت 
االس���تيطاني اإلجرامي والعنصري، مؤكدة على 
ضرورة وجود خطة وطني���ة واضحة المعالم على 
مستوى الوزارات والمؤسس���ات لمواجهة ذلك، 

وتسخير كافة اإلمكانيات لتنفيذها.
واضافت الوزارة، ان���ه ال يكفي فقط ردود الفعل 
المح���دودة  أو البيان���ات الصحفي���ة وإنما يجب 
توفي���ر إمكانيات مالية، وبش���رية، وسياس���ية، 
وإداري���ة، وقانونية ومؤسس���اتية لمواجهة هذا 
الخطر الوجودي، واالستفادة من كافة اإلمكانيات 
المتاحة عربيًا وإسالميًا ودوليًا ببعدها اإلنساني، 

والبشري، والمالي، والسياسي والقانوني.
وأكدت الوزارة أن إهمال ذلك واالكتفاء بش���عار 
االس���تيطان باطل، ليس كافي���ا لمواجهة هذه 
المخطط���ات االس���تيطانية الُمتصاع���دة التي 

تفرض نفسها على أرض الواقع يومًا بعد يوم. 

وش���ددت على أنها تواصل القي���ام بدورها على 
المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية 
الدولي���ة لفضح هذه المخططات االس���تعمارية 
التوس���عية، ومطالب���ة المجتمع الدول���ي اتخاذ 
مواقف وإج���راءات حيالها، فال يجب أن يتواصل 
تنفي���ذ المخططات االس���تيطانية المكش���وفة 
والواضح���ة دون أن يك���ون هن���اك ردود فعل أو 

مواقف وإجراءات دولية مالئمة. 
وأشارت الوزارة إلى أنه من غير المقبول أن يكتفي 
المجتمع الدولي بتصدي���ر بيانات رفض وإدانة 
مهما كانت حدة لهجتها، تعبيرًا عن مواقفه من 
الجرائم التي ترتكبها دولة االحتالل وميليشيات 

المستوطنين. 
واش���ارت الوزراة ال���ى ان مجموع���ات كبيرة من 
المس���توطنين وبحماية جيش االحتالل أقدمت 
عل���ى تنفيذ عش���رات االقتحامات عل���ى امتداد 
الضفة الغربية من ش���مالها الى جنوبها، شملت 

في اآلونة االخيرة المسجد األقصى المبارك وقبر 
يوسف وحلحول والسموع والمسجد االبراهيمي 
وشارع الشهداء في الخليل وغيرها، هذا باإلضافة 
الى عربداتهم االس���تفزازية واعتداءاتهم على 
المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم في شوارع 

الضفة الغربية المحتلة. 
وأكدت أن هذه االقتحامات المتكررة تس���تدعي 
االنتباه م���ن قبل المنظم���ات الحقوقية الدولية 
والدول الموقعة عل���ى اتفاقيات جنيف، خاصة 
وأن ه���ذه االقتحامات تعكس ق���رارات حكومية 
إسرائيلية ُمبيتة لوضع اليد على مزيد من األرض 
الفلس���طينية، أو لتغيي���ر معالم أو تقس���يم أو 
س���يطرة على عديد المواقع التاريخية والدينية 
واألثرية الفلسطينية، وفرض وقائع جديدة غير 
قابلة لإلزالة أو التعدي���ل أو التغيير، لتصبح في 
نظ���ر اإلدارة األمريكية حقائ���ق ُتطالب بضرورة 

االعتراف والقبول بها كأمر واقع.

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

الخارجية: حجم المخطط االستيطاني 
بالضفة يستدعي االستنفار العام

رفح/ االستقالل:
اعتقلت بحرية االحتالل اإلس���رائيلي أمس االثنين، صياَدْين قبالة س���احل مدينة رفح جنوبي 
قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية » باعتقال البحرية اإلس���رائيلية الصياَدْين ناصر أحمد الندى 
)24 عاًما( ومحمد جاس���م صيدم )20 عاًما(، الفّتا إلى أنهم صادروا قاربهم )حس���كة( إلى ميناء 

أسدود المحتلة.
وتتعرض مراكب الصيادين بشكٍل متكرر الستهداف متواصل من الزوارق الحربية اإلسرائيلية، 
الت���ي تحرمهم من الصيد بحرية، في خرٍق لتفاهمات اتفاق التهدئة الذي أبرم بين الفصائل 

و«إسرائيل« برعايٍة مصرية صيف عام 2014.

للمرة الثانية خالل أسبوع.. االحتالل 
يسلب ممتلكات مدرسة »التحدي 13«

بحرية االحتالل تعتقل 
صيادين اثنين ببحر رفح

بيت لحم/ االستقالل:
ش���نت قوات االحتالل اإلس���رائيلي حملة 
اعتق���االت واس���عة أمس االثني���ن، طالت 
27 مواطن���ا م���ن انح���اء الضف���ة الغربية 
المحتلتين بعد اقتحام منازلهم  والقدس 

وتفتيشها.
واعتقل���ت قوات االحت���الل 9 مواطنين من 
القدس معظمهم من األس���رى المحررين، 
وهم: إبراهيم درباس، ومجد درويش، وسامر 

أبو عيشة، وأنس درويش، وعبد القادر داري، 
ومحمد محيسن ومجد عويس، وديع توفيق 

أبو الحمص، ويوسف الكسواني.
كم���ا اعتقلت قوات االحت���الل 9 مواطنين 
من محافظة رام الله والبيرة، وهم: حس���ين 
ش���جاعية، ومحم���د ربحي ش���ومان، وأمير 
شومان، وصالح محمد خواجا، ومعتصم بالل 
خواجا، وعبد القادر ش���رايعة، وعبد الحكيم 
أبو ع���ادي، ونضال الريم���اوي وأنور صالح 

الدي���ن. وفي محافظة بي���ت لحم اعتقل 5 
مواطنين هم: األسير المحرر غسان زواهرة، 
وأمجد الشويكي، وس���عيد محمود األعرج، 
باإلضافة إلى الشقيقين محمد وصالح فؤاد 

صباح.
فيما اعتقل مواطنين من محافظة طولكرم، 
وهما: الصحفي س���امح مناص���رة، ومحمد 
الس���لمان، إضافة إلى المواطنين عمر أحمد 

أبو حسين وحسام الهشلمون من الخليل.

االحتالل يعتقل 27 مواطنًا من الضفة والقدس

الثالثاء 4 ربيع اآلخر 1440 هــ 11 ديسمبر 2018 م

وبحس���ب وسائل اإلعالم العبرّية، فإن سيارة فلسطينية 
مس���رعة أطلقت الن���ار ص���وب المس���توطنين، قبل أن 

تنسحب من مسرح العملية بأمان.
ونهاية األس���بوع الماضي، ُأسقط مش���روع قرار أمريكي 
إلدان���ة حركتي "حم���اس" "والجهاد اإلس���المي" باألمم 
المتحدة، إذ لم يتخطَّ عدد المصوتين لصالح المش���روع 
حاج���ز ُثلثّي األص���وات المطلوبة لتمري���ره. ولم يصّوت 
لصالح مشروع القرار س���وى )87( دولة، من أصل )193(، 

مقابل معارضة )57( دولة، وامتناع )33( عن التصويت.
وفيما أشادت فصائل المقاومة بعملية "عوفرا" البطولية، 
واعتبرته���ا ردًا طبيعًي���ا وتأكيًدا على خي���ار المقاومة 
ضد المحت���ل؛ توعد رئيس حكوم���ة االحتالل "بنيامين 
نتنياهو" بمالحقة منفذيه���ا. وقال نتنياهو: "لن يهدأ 
لنا بال حتى نلق���ي القبض على القتلة المجرمين"، وفق 

تعبيره.
مراقبون للشأن السياس���ي، وصفوا العملية ب�"النوعية"، 
وأنها تأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على جرائم 

"إسرائيل" المتالحقة ضد الفلسطينيين.  
وأجم���ع هؤالء في أحاديث منفصلة ل�"االس���تقالل" على 
أن العملية ش���ّكلت ضربة لمنظوم���ة أمن االحتالل، عند 
النظر إلى أس���لوب ومكان ووقت التنفي���ذ، مرّجحين أن 
تشهد األسابيع المقبلة تصاعًدا في العمليات الفدائية 

بالضفة المحتلة.

رد م�شروع 
الكاتب والمحلل السياس���ي د. أس���عد ج���ودة، قال: "إن 
عملية إطالق النار البطولية بمس���توطنة عوفرا تأتي رًدا 
طبيعًيا على جرائم االحتالل، وهي تبعث برسائل للعالم 
أجمع ولألطراف المختلفة أن ش���عبنا المظلوم سيواصل 

الدفاع عن نفسه بكل الوسائل المشروعة، التي كفلتها 
القوانين الدولية".

وشّكلت العملية ضربة لمنظومة أمن االحتالل، إذ جاءت 
ف���ي ظل اإلج���راءات األمنية المش���ّددة، وتؤكد أن إرادة 
المقاومين الفلسطينيين صلبة، مهما كانت نظرية أمن 

االحتالل ُمحكمة. بحسب جودة.  
ورّج���ح خ���الل حديثه ل�"االس���تقالل" أن تش���هد األيام 
واألس���ابيع المقبلة المزيد من العملي���ات الفدائية؛ رًدا 
على جرائم االحت���الل على المفترقات والحواجز بالضفة 
المحتلة، وح���دود قطاع غزة، فضاًل عن غطرس���ة اإلدارة 

األمريكية المنحازة لالحتالل.

مت�شك باملقاومة 
واّتف���ق الكاتب والمحلل السياس���ي أيم���ن الرفاتي أن 
عملي���ة "عوفرا" تحمل رس���الة قوية بتمس���ك ش���عبنا 

بالمقاومة.
وق���ال الرفاتي: "العملية تثبت ب���أن الضفة الغربية 
المحتلة تنبض مقاومة"، مش���يًرا إلى أهمية تزامن 
العملي���ة مع ذكرى ان���دالع انتفاض���ة الحجارة عام 

.1987
ورأى أن هذا التزامن يحمل مدلوالت كبيرة، بأن نهج تلك 

االنتفاضة ما زال مزروًعا في وجدان الشعب.
رسائل متعددة

وفيما أّكد الكات���ب والمحلل السياس���ي خالد العمايرة 
إرب���اك العملي���ة البطولية لحس���ابات االحت���الل؛ الفتا 
في الوقت ذات���ه إلى أنها "أربكت بدرج���ة معينة أيًضا 

حسابات السلطة الفلسطينية".
وبّين العمايرة ل�"االس���تقالل" أن "عملية عوفرا أرس���لت 
رسائل مهّمة متعددة األطراف، ل� "إسرائيل"، والسلطة، 
والمجتمع الدولي، مفادها عدم قدرة الفلسطينيين على 
تحّمل الوضع الراهن، بفعل السياس���ات اإلس���رائيلية 

العنصرية".  
وزاد: "الوض���ع السياس���ي الراهن، ومح���اوالت تصفية 
القضية، أو فرض تسوية تصفوّية على الفلسطينيين؛ 
ستدفعهم للتمسك أكثر بالمقاومة، بعيًدا عن العملية 
السلمية، التي لم تتعد كونها محاوالت لذرع الرماد في 

العيون". كما قال.
وأش���ار الكات���ب والمحلل السياس���ي إل���ى الداللة التي 
يحملها موقع تنفيذ عملية إط���الق النار، إذ أنها وقعت 
في مس���توطنة "عوفرا" غير الش���رعية، بنظ���ر القانون 
"اإلس���رائيلي، مرجًحا ارتفاع موج���ة العمليات الفدائية 

ضد أهداف "إسرائيلية" في الوقت القريب.
وفي اعقاب العملي���ة، دعت وزير القضاء اإلس���رائيلية 
إيليت ش���اكيد رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين 
نتنياهو إلى تس���وية قانونية لمس���توطنة "عوفرا" برام 

الله.
وأش���ارت خالل مقابلة عبر إذاعة الجيش إلى أن س���كان 
المس���توطنة ال يمكنهم توس���يع منازلهم فيها بسبب 

ذلك.

غزة/ دعاء الحطاب:
أك���د عض���و المكت���ب السياس���ي للجبهة 
الديمقراطي���ة لتحرير فلس���طين طالل أبو 
ُمحاوالت االحتالل اإلس���رائيلي  أن  ظريفة، 
الضغط على قطاع غزة س���واء كان باعتقال 
الصيادين واالستمرار في تقليص مساحة 
الصي���د لن تنج���ح في إيق���اف الفعاليات 
األسبوعية بالقرب من موقع "زيكيم" شمال 
قطاع غزة، ُمش���ددًا على أن الهيئة الوطنية 
العليا لمس���يرات العودة وكسر الحصار لن 
تقب���ل بأي ش���كل من االش���كال أن توقف 
مس���يرات الع���ودة بكاف���ة فعالياته���ا إال 
بتحقي���ق األهداف التي انطلقت من أجلها 

وهو كسر الحصار.  
وقال أبو ظريفة ل�"االستقالل":" إن االحتالل 
اإلسرائيلي يضغط على غزة من أجل إيقاف 
المسير البحري قرب موقع زيكيم، من خالل 
تقليص مساحة الصيد واعتقال الصيادين 
والتضيي���ق عليهم، كونه ُيش���كل ضغطًا 
كبيرًا عل���ى جنوده، وُيبقي خاصرته األمنية 

رخوه بالمنطقة".
 وأضاف:" أن المس���يرات خلق���ت حالة من 

التناقضات األمنية والسياس���ية لدى قادة 
االحت���الل، وأعجزتهم ع���ن إيقافها بكافة 
الطرق، ولم تنجح بذلك رغم سياسة القتل 

وتشديد الحصار. 
ويش���ار إل���ى أن الهيئ���ة الوطني���ة العليا 
لمسيرات العودة وكسر الحصار تنظم كل 
يوم اثنين فعالية قرب موقع زيكيم، حيث 
يحتشد آالف الفلس���طينيين على الحدود 
الش���مالية لغزة للمطالب���ة بحقهم في فك 

الحصار والصيد في البحر بحرية.
وأوضح، أن زي���ادة مس���احة الصيد ووقف 
االعت���داءات بح���ق الصيادين واح���دًة من 
ُموجبات اتفاق تخفيف الحصار عن القطاع 
ُمقابل عدوه اله���دوء، لكن االحتالل يتباطأ 
بتنفيذها وُيحاول أن يتنصل منها لضغط 
على غ���زة من أج���ل وقف كافة األنش���طة 
والفعاليات بدأ من مسيرات العودة وتدفق 
مش���اركتهم،  مساحة  واتس���اع  الجماهير 
وصواًل للمسير البحري قرب موقع زيكيم.   

وتنفذ قوات جيش االحتالل حملة اعتقاالت 
ش���به يومية في س���واحل قطاع غزة، طالت 
كان  الفلس���طينيين،  الصيادين  عش���رات 

أخرها أمس االثني���ن، حيث أطلقت الزوارق 
الحربي���ة الن���ار تج���اه مراك���ب الصيادين 
بمدين���ة رف���ح، قب���ل أن ُتحاص���ر إحداها 

وتعتقل صيادين اثنين على متنه.
ونفى صحة م���ا زعمه االعالم اإلس���رائيلي 

بان حكومة االحتالل اإلس���رائيلي اشترطت 
على المقاومة الفلس���طينية عبر الوس���يط 
القط���ري زي���ادة مس���احة الصي���د أو فتح 
مين���اء بحري مقابل إلغ���اء فعالية "زيكيم"  
البحرية، مشددا ن أن الوسيط بين الُمقاومة 
الوس���يط  الفلس���طينية واالحت���الل ه���و 
المص���ري والذي لم ُيطال���ب بوقف فعالية 

زيكيم البحرية.  
وزع���م موقع "والال" العبري، أمس االثنين إن 
حكومة االحتالل اإلسرائيلي اشترطت على 
المقاومة الفلسطينية عبر الوسيط القطري 
زيادة مس���احة الصيد مقاب���ل إلغاء فعالية 

"زيكيم"  البحرية.
ولف���ت إلى أن مس���يرات الع���ودة وفعالية 
"زيكيم" عمل كفاحي ُمس���تمر مهما زادت 
الضغوط���ات اإلس���رائيلية، ول���ن يتوقف 
حتى بعد كس���ر حصار غزة بغية التصدي 
لكاف���ة االعت���داءات واالنته���اكات عل���ى 
الحق���وق الوطني���ة الفلس���طينية من قبل 
اإلدارة االمريكي���ة عبر صفق���ة القرن أو من 
قب���ل االحتالل عب���ر اجراءاته وممارس���اته 

العنجهية. 

وأكد أبو ظريف���ة أن التفاهمات في عملية 
تخفي���ف الحص���ار مقابل ع���ودة الهدوء، 
مازال���ت تس���ير ببطء م���ن قب���ل االحتالل 
االس���رائيلي بعد الس���ماح بتنفيذ المرحلة 
االول���ى الُمتمثل���ة ب����" األم���وال القطرية و 
والسماح بخروج بعض السلع"، مشددًا على 
أن االحتالل اإلس���رائيلي حت���ى اللحظة لم 
يلتزم بتنفيذ المرحل���ة الثانية من االتفاق 

ولم يتضح موعد تنفيذها بعد. 
وتش���ير المعلوم���ات أن المرحل���ة الثانية 
تش���مل مش���اريع تتعلق بتحوي���ل محطة 
الكهرب���اء بغزة للعم���ل بالغ���از الطبيعي، 
باإلضاف���ة إلى إدخال حاوي���ات إلى القطاع 
تحتوي على معدات من أجل استكمال بناء 

منشأة تحلية مياه.
ولفت إل���ى أن الهيئة الوطنية لمس���يرات 
العودة بعثت برس���ائل عدة لكافة األطراف 
اإلقليمي���ة والدولية مفاده���ا:" أنه اذا أصر 
االحت���الل على االس���تمرار به���ذا التباطؤ، 
ف���إن الهيئ���ة الوطنية ُتفك���ر بالعودة إلى 
اس���تخدام كافة أدوات المقاومة الشعبية 

من جديد".  

وجهت ضربة لمنظومة أمن االحتالل

عملية »عوفرا«.. انتصار للمقاومة وصفعة لمحاوالت تجريمها
غزة/ قا�شم الأغا:

بع��د يوم��ن فقط من ف�ش��ل حماول��ة الإدارة الأمريكية 
املقاوم��ة  وجت��رمي  اإدان��ة  ل�«اإ�ش��رائيل«  الداعم��ة 
الفل�ش��طينية باجلمعي��ة العامة ل���أمم املتح��دة؛ جّدد 

�ش��عبنا الفل�ش��طيني مت�ش��كه بالبندقية نهًجا م�ش��روًعا 
ملقاوم��ة الحت���ل وال��رد على اإرهاب��ه امل�ش��تمر. واأمام 
م�ش��هد بطويّل جدي��د للفدائي املُطارد »اأ�ش��رف نعالوة«، 
فقد تعر�شت جمموعة من جنود وم�شتوطني الحت�ل، 

م�ش��اء الأحد املا�شي، قرب م�ش��توطنة »عوفرا«، املقامة 
على اأرا�ش��ي الفل�شطينين �ش��رقّي رام اهلل املحتلة، اإىل 
عملي��ة اإط�ق نار نّفذها مقاومون، اأ�ش��فرت عن اإ�ش��ابة 

)9( م�شتوطنن، ُو�شفت حالة اأحدهم ب� "اخلطرة". 

فعالية »زيكيم« مستمرة رغم الضغوط اإلسرائيلية 

أبو ظريفة: تباطؤ االحتالل بتخفيف الحصار سيدفعنا لتفعيل أدوات المقاومة الشعبية

ط�ل اأبو ظريفة
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وبحس���ب وسائل اإلعالم العبرّية، فإن سيارة فلسطينية 
مس���رعة أطلقت الن���ار ص���وب المس���توطنين، قبل أن 

تنسحب من مسرح العملية بأمان.
ونهاية األس���بوع الماضي، ُأسقط مش���روع قرار أمريكي 
إلدان���ة حركتي "حم���اس" "والجهاد اإلس���المي" باألمم 
المتحدة، إذ لم يتخطَّ عدد المصوتين لصالح المش���روع 
حاج���ز ُثلثّي األص���وات المطلوبة لتمري���ره. ولم يصّوت 
لصالح مشروع القرار س���وى )87( دولة، من أصل )193(، 

مقابل معارضة )57( دولة، وامتناع )33( عن التصويت.
وفيما أشادت فصائل المقاومة بعملية "عوفرا" البطولية، 
واعتبرته���ا ردًا طبيعًي���ا وتأكيًدا على خي���ار المقاومة 
ضد المحت���ل؛ توعد رئيس حكوم���ة االحتالل "بنيامين 
نتنياهو" بمالحقة منفذيه���ا. وقال نتنياهو: "لن يهدأ 
لنا بال حتى نلق���ي القبض على القتلة المجرمين"، وفق 

تعبيره.
مراقبون للشأن السياس���ي، وصفوا العملية ب�"النوعية"، 
وأنها تأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على جرائم 

"إسرائيل" المتالحقة ضد الفلسطينيين.  
وأجم���ع هؤالء في أحاديث منفصلة ل�"االس���تقالل" على 
أن العملية ش���ّكلت ضربة لمنظوم���ة أمن االحتالل، عند 
النظر إلى أس���لوب ومكان ووقت التنفي���ذ، مرّجحين أن 
تشهد األسابيع المقبلة تصاعًدا في العمليات الفدائية 

بالضفة المحتلة.

رد م�شروع 
الكاتب والمحلل السياس���ي د. أس���عد ج���ودة، قال: "إن 
عملية إطالق النار البطولية بمس���توطنة عوفرا تأتي رًدا 
طبيعًيا على جرائم االحتالل، وهي تبعث برسائل للعالم 
أجمع ولألطراف المختلفة أن ش���عبنا المظلوم سيواصل 

الدفاع عن نفسه بكل الوسائل المشروعة، التي كفلتها 
القوانين الدولية".

وشّكلت العملية ضربة لمنظومة أمن االحتالل، إذ جاءت 
ف���ي ظل اإلج���راءات األمنية المش���ّددة، وتؤكد أن إرادة 
المقاومين الفلسطينيين صلبة، مهما كانت نظرية أمن 

االحتالل ُمحكمة. بحسب جودة.  
ورّج���ح خ���الل حديثه ل�"االس���تقالل" أن تش���هد األيام 
واألس���ابيع المقبلة المزيد من العملي���ات الفدائية؛ رًدا 
على جرائم االحت���الل على المفترقات والحواجز بالضفة 
المحتلة، وح���دود قطاع غزة، فضاًل عن غطرس���ة اإلدارة 

األمريكية المنحازة لالحتالل.

مت�شك باملقاومة 
واّتف���ق الكاتب والمحلل السياس���ي أيم���ن الرفاتي أن 
عملي���ة "عوفرا" تحمل رس���الة قوية بتمس���ك ش���عبنا 

بالمقاومة.
وق���ال الرفاتي: "العملية تثبت ب���أن الضفة الغربية 
المحتلة تنبض مقاومة"، مش���يًرا إلى أهمية تزامن 
العملي���ة مع ذكرى ان���دالع انتفاض���ة الحجارة عام 

.1987
ورأى أن هذا التزامن يحمل مدلوالت كبيرة، بأن نهج تلك 

االنتفاضة ما زال مزروًعا في وجدان الشعب.
رسائل متعددة

وفيما أّكد الكات���ب والمحلل السياس���ي خالد العمايرة 
إرب���اك العملي���ة البطولية لحس���ابات االحت���الل؛ الفتا 
في الوقت ذات���ه إلى أنها "أربكت بدرج���ة معينة أيًضا 

حسابات السلطة الفلسطينية".
وبّين العمايرة ل�"االس���تقالل" أن "عملية عوفرا أرس���لت 
رسائل مهّمة متعددة األطراف، ل� "إسرائيل"، والسلطة، 
والمجتمع الدولي، مفادها عدم قدرة الفلسطينيين على 
تحّمل الوضع الراهن، بفعل السياس���ات اإلس���رائيلية 

العنصرية".  
وزاد: "الوض���ع السياس���ي الراهن، ومح���اوالت تصفية 
القضية، أو فرض تسوية تصفوّية على الفلسطينيين؛ 
ستدفعهم للتمسك أكثر بالمقاومة، بعيًدا عن العملية 
السلمية، التي لم تتعد كونها محاوالت لذرع الرماد في 

العيون". كما قال.
وأش���ار الكات���ب والمحلل السياس���ي إل���ى الداللة التي 
يحملها موقع تنفيذ عملية إط���الق النار، إذ أنها وقعت 
في مس���توطنة "عوفرا" غير الش���رعية، بنظ���ر القانون 
"اإلس���رائيلي، مرجًحا ارتفاع موج���ة العمليات الفدائية 

ضد أهداف "إسرائيلية" في الوقت القريب.
وفي اعقاب العملي���ة، دعت وزير القضاء اإلس���رائيلية 
إيليت ش���اكيد رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين 
نتنياهو إلى تس���وية قانونية لمس���توطنة "عوفرا" برام 

الله.
وأش���ارت خالل مقابلة عبر إذاعة الجيش إلى أن س���كان 
المس���توطنة ال يمكنهم توس���يع منازلهم فيها بسبب 

ذلك.

غزة/ دعاء الحطاب:
أك���د عض���و المكت���ب السياس���ي للجبهة 
الديمقراطي���ة لتحرير فلس���طين طالل أبو 
ُمحاوالت االحتالل اإلس���رائيلي  أن  ظريفة، 
الضغط على قطاع غزة س���واء كان باعتقال 
الصيادين واالستمرار في تقليص مساحة 
الصي���د لن تنج���ح في إيق���اف الفعاليات 
األسبوعية بالقرب من موقع "زيكيم" شمال 
قطاع غزة، ُمش���ددًا على أن الهيئة الوطنية 
العليا لمس���يرات العودة وكسر الحصار لن 
تقب���ل بأي ش���كل من االش���كال أن توقف 
مس���يرات الع���ودة بكاف���ة فعالياته���ا إال 
بتحقي���ق األهداف التي انطلقت من أجلها 

وهو كسر الحصار.  
وقال أبو ظريفة ل�"االستقالل":" إن االحتالل 
اإلسرائيلي يضغط على غزة من أجل إيقاف 
المسير البحري قرب موقع زيكيم، من خالل 
تقليص مساحة الصيد واعتقال الصيادين 
والتضيي���ق عليهم، كونه ُيش���كل ضغطًا 
كبيرًا عل���ى جنوده، وُيبقي خاصرته األمنية 

رخوه بالمنطقة".
 وأضاف:" أن المس���يرات خلق���ت حالة من 

التناقضات األمنية والسياس���ية لدى قادة 
االحت���الل، وأعجزتهم ع���ن إيقافها بكافة 
الطرق، ولم تنجح بذلك رغم سياسة القتل 

وتشديد الحصار. 
ويش���ار إل���ى أن الهيئ���ة الوطني���ة العليا 
لمسيرات العودة وكسر الحصار تنظم كل 
يوم اثنين فعالية قرب موقع زيكيم، حيث 
يحتشد آالف الفلس���طينيين على الحدود 
الش���مالية لغزة للمطالب���ة بحقهم في فك 

الحصار والصيد في البحر بحرية.
وأوضح، أن زي���ادة مس���احة الصيد ووقف 
االعت���داءات بح���ق الصيادين واح���دًة من 
ُموجبات اتفاق تخفيف الحصار عن القطاع 
ُمقابل عدوه اله���دوء، لكن االحتالل يتباطأ 
بتنفيذها وُيحاول أن يتنصل منها لضغط 
على غ���زة من أج���ل وقف كافة األنش���طة 
والفعاليات بدأ من مسيرات العودة وتدفق 
مش���اركتهم،  مساحة  واتس���اع  الجماهير 
وصواًل للمسير البحري قرب موقع زيكيم.   

وتنفذ قوات جيش االحتالل حملة اعتقاالت 
ش���به يومية في س���واحل قطاع غزة، طالت 
كان  الفلس���طينيين،  الصيادين  عش���رات 

أخرها أمس االثني���ن، حيث أطلقت الزوارق 
الحربي���ة الن���ار تج���اه مراك���ب الصيادين 
بمدين���ة رف���ح، قب���ل أن ُتحاص���ر إحداها 

وتعتقل صيادين اثنين على متنه.
ونفى صحة م���ا زعمه االعالم اإلس���رائيلي 

بان حكومة االحتالل اإلس���رائيلي اشترطت 
على المقاومة الفلس���طينية عبر الوس���يط 
القط���ري زي���ادة مس���احة الصي���د أو فتح 
مين���اء بحري مقابل إلغ���اء فعالية "زيكيم"  
البحرية، مشددا ن أن الوسيط بين الُمقاومة 
الوس���يط  الفلس���طينية واالحت���الل ه���و 
المص���ري والذي لم ُيطال���ب بوقف فعالية 

زيكيم البحرية.  
وزع���م موقع "والال" العبري، أمس االثنين إن 
حكومة االحتالل اإلسرائيلي اشترطت على 
المقاومة الفلسطينية عبر الوسيط القطري 
زيادة مس���احة الصيد مقاب���ل إلغاء فعالية 

"زيكيم"  البحرية.
ولف���ت إلى أن مس���يرات الع���ودة وفعالية 
"زيكيم" عمل كفاحي ُمس���تمر مهما زادت 
الضغوط���ات اإلس���رائيلية، ول���ن يتوقف 
حتى بعد كس���ر حصار غزة بغية التصدي 
لكاف���ة االعت���داءات واالنته���اكات عل���ى 
الحق���وق الوطني���ة الفلس���طينية من قبل 
اإلدارة االمريكي���ة عبر صفق���ة القرن أو من 
قب���ل االحتالل عب���ر اجراءاته وممارس���اته 

العنجهية. 

وأكد أبو ظريف���ة أن التفاهمات في عملية 
تخفي���ف الحص���ار مقابل ع���ودة الهدوء، 
مازال���ت تس���ير ببطء م���ن قب���ل االحتالل 
االس���رائيلي بعد الس���ماح بتنفيذ المرحلة 
االول���ى الُمتمثل���ة ب����" األم���وال القطرية و 
والسماح بخروج بعض السلع"، مشددًا على 
أن االحتالل اإلس���رائيلي حت���ى اللحظة لم 
يلتزم بتنفيذ المرحل���ة الثانية من االتفاق 

ولم يتضح موعد تنفيذها بعد. 
وتش���ير المعلوم���ات أن المرحل���ة الثانية 
تش���مل مش���اريع تتعلق بتحوي���ل محطة 
الكهرب���اء بغزة للعم���ل بالغ���از الطبيعي، 
باإلضاف���ة إلى إدخال حاوي���ات إلى القطاع 
تحتوي على معدات من أجل استكمال بناء 

منشأة تحلية مياه.
ولفت إل���ى أن الهيئة الوطنية لمس���يرات 
العودة بعثت برس���ائل عدة لكافة األطراف 
اإلقليمي���ة والدولية مفاده���ا:" أنه اذا أصر 
االحت���الل على االس���تمرار به���ذا التباطؤ، 
ف���إن الهيئ���ة الوطنية ُتفك���ر بالعودة إلى 
اس���تخدام كافة أدوات المقاومة الشعبية 

من جديد".  

وجهت ضربة لمنظومة أمن االحتالل

عملية »عوفرا«.. انتصار للمقاومة وصفعة لمحاوالت تجريمها
غزة/ قا�شم الأغا:

بع��د يوم��ن فقط من ف�ش��ل حماول��ة الإدارة الأمريكية 
املقاوم��ة  وجت��رمي  اإدان��ة  ل�«اإ�ش��رائيل«  الداعم��ة 
الفل�ش��طينية باجلمعي��ة العامة ل���أمم املتح��دة؛ جّدد 

�ش��عبنا الفل�ش��طيني مت�ش��كه بالبندقية نهًجا م�ش��روًعا 
ملقاوم��ة الحت���ل وال��رد على اإرهاب��ه امل�ش��تمر. واأمام 
م�ش��هد بطويّل جدي��د للفدائي املُطارد »اأ�ش��رف نعالوة«، 
فقد تعر�شت جمموعة من جنود وم�شتوطني الحت�ل، 

م�ش��اء الأحد املا�شي، قرب م�ش��توطنة »عوفرا«، املقامة 
على اأرا�ش��ي الفل�شطينين �ش��رقّي رام اهلل املحتلة، اإىل 
عملي��ة اإط�ق نار نّفذها مقاومون، اأ�ش��فرت عن اإ�ش��ابة 

)9( م�شتوطنن، ُو�شفت حالة اأحدهم ب� "اخلطرة". 

فعالية »زيكيم« مستمرة رغم الضغوط اإلسرائيلية 

أبو ظريفة: تباطؤ االحتالل بتخفيف الحصار سيدفعنا لتفعيل أدوات المقاومة الشعبية

ط�ل اأبو ظريفة
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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 )2094/ 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
محمد فايز اس���حق القدوة من س���كان غزة هوية رق���م 901519959 

بصفته وكيال عن: أحمد فايز اسحق القدوة
بموجب وكالة رقم: 35 / 2018 الصادرة عن تونس

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 728 قسيمة 13 المدينة غزة الدرج

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 

سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ:  10/ 12/ 2018م

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

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي 

  إعالن   صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية و تنظيم المدن بمحافظات غزة 
 بالمصادقة على المخطط التفصيلي لمقر الوزارات و توسعه موقف 

السيارات المركزي
 قانون تنظيم المدن رقم )28(لسنة 1936 

تعل���ن اللجنة المركزية لألبنية و تنظيم المدن بمحافظات غزة أنها قد 
قررت بجلستها رقم 2018/35 المنعقدة بتاريخ 2018/9/26 التصديق 
النهائ���ي على المخطط التفصيل���ي لمقر الوزارات و توس���عه موقف 
السيارات المركزي الس���ابق ايداعه لالعتراض بموجب االعالن الصادر 
عن اللجنة المركزية و المنش���ور في جريدتي فلسطين و الحياة بتاريخ 
2018/5/24 م���ع وضعه موضع التنفيذ بعد مرور خمس���ة عش���ر يوما 
من تاريخ نش���ر ه���ذا االعالن في الجريدة الرس���مية او في صحيفتين 
يوميتي���ن محليتين ايهما أقر وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون 

تنظيم المدن.

  اللجنة املركزية للأبنية و تنظيم املدن
   مبحافظات غزة

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

 ديوان الق�ساء ال�سرعي
 حمكمة خانيون�س ال�سرعية

  إعالن حكم غيابي
ال���ى المدعى علي���ه : ايهاب احمد حمي���د ابو وردة م���ن اهالي النزلة 
س���ابقا والمقيم حاليا في الواليات المتحدة االمريكية ومجهول محل 
االقامة فيه���ا االن لقد حكم عليك من قبل هذه المحكمة في القضية 
اس���اس 2018/926 م وموضوعها "اكساء الحكم الصيغية التنفيذية 
" بتثبي���ت طالق المدعي���ة : اماني عبد الوهاب احم���د طه النويلة من 
المجدل وس���كان االمارات وكيل وكيلها المحامي الش���رعي " ش���حدة 
ش���راب " بتثبيت الحكم الصادر عن محكمة كاليفورنيا العليا مقاطعة 
اورانج مركز المورو للعدالة في الواليات المتحدة االمريكية واكتس���اب 
هذا الحكم الدرجة القطعية وضمنته الرس���وم والمصروفات القانونية  
وخمس���ون دينارا أردنيا أجرة أتعاب محام���ي المدعية حكما وجاهيا " 
بحق المدعية " غيابيا " بحق المدعى عليه قابال لالعتراض واالستئناف 

وحرر في 22-11-2018م

  قا�سي خانيون�س ال�سرعي
حممود خليل احلليمي

"جريئة ونوعية"
وباركت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، عملية "عوفرا" 
الجريئة والنوعية والتي حملت رسالة الوفاء لشعبنا في ذكرى 
انتفاضة الحجارة وخاطبت العالم الذي ال يس���مع س���وى رواية 
وصوت العدو الصهيوني لتؤكد للعالم أن مقاومتنا المشروعة 

لن يوقفها انحياز قوى الشر مع االحتالل.
وأكدت الحركة في بيان صحفي لها وصل »االستقالل« نسخة 
عنه، على استمرار المقاومة في كل ساحات الوطن، مشيرة إلى 
ضرورة البناء على نجاحات المقاومة سياسيًا ووطنيًا بما يمكن 
م���ن إعادة الوحدة لمواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا 
الفلس���طينية. ودعت الدول العربية واالس���المية وكل القوى 
الحية في أمتنا الى التموض���ع من جديد في الخندق المناصر 

والداعم للقضية الفلسطينية وللمقاومة.
وأكدت الحركة في بيانها، أن االنتفاضة في الضفة مع الحراك 
الجماهيري في مس���يرات العودة وحضور المقاومة وانجازات 
الش���عب الفلس���طيني على األصع���دة السياس���ية والدولية 
واالنس���انية س���يحمي قضيتنا ووجودنا وحقن���ا من محاوالت 

التصفية المزعومة.

م�سروعية املقاومة
وبدورها اعتبرت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، إن عملية 
"عوفرا" البطولية تأكيد على حق الشعب الفلسطيني المشروع 
ف���ي مقاومة االحتالل، في الوقت الذي حاول فيه وبالتعاون مع 

اإلدارة األمريكية تجريمها.
وقال���ت حماس في بيان لها: إن "الضفة الغربية المحتلة تأخذ 
الي���وم زمام المبادرة في مقاومة االحتالل، والرد على اعتداءاته 

المستمرة بحق أبناء شعبنا".
وذكرت أن العملية "تش���ير إلى حض���ور المقاومة بالضفة رغم 
محاوالت اس���تئصالها المس���تمرة، وقدرتها على إيالم العدو 

واختراق تحصيناته في أكثر مواقعه األمنية حساسية".
ولفتت حماس إلى أن "س���واعد المقاومين األبطال في الضفة 
تعبر عن تجذر روح المقاومة في أبناء شعبنا، والتي لن تنطفئ 
جذوته���ا إال بإيق���اف الع���دوان اإلس���رائيلي المتواصل على 
مقدساتنا وأبناء شعبنا، وحتى دحر االحتالل عن كامل أرضنا".

ر�سالة للعدو
من جانبها أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعملية 

إطالق النار البطولي���ة على مغتصبين صهاينة قرب مغتصبة 
عوفر، والتي وجهت رس���ائل قوية للعدو بأن المقاومة حاضرة 

ومستمرة، وأن ال استقرار وال أمن طالما بقي االحتالل.
وأوضحت الجبهة في تصريح صحفي، أن "تنفيذ العملية 
تزامنًا مع ذكرى اندالع االنتفاضة الكبرى لها دالالت هامة 
ب���أن المقاومة الفلس���طينية ضاربة جذوره���ا في األرض 
وليس���ت عفوية أو ردة فع���ل، بل هي صي���رورة تاريخية 
مستمرة تأتي في إطار الصراع التاريخي المفتوح والشامل 
مع هذا العدو، واألس���لوب الناجع في استنزاف العدو والرد 

على جرائمه".
وش���ددت الجبهة بأن هذه العملي���ة البطولية الجريئة، أثبتت 
أن اس���تمرار المقاومة بكل األشكال ونجاحها في ضرب نظرية 
األمن الصهيونية، وإيقاع خس���ائر مباشرة في صفوف العدو، 
وخصوصًا بإحدى المغتصبات ف���ي قلب الضفة المحتلة، هي 
نقي���ض القبول باألمر الواقع، ورفض ش���يطنة المقاومة، وهي 
رد على اس���تمرار التنس���يق األمني ومالحق���ة المقاومة، وكل 

أشكال الجنوح للمشاريع المتناقضة مع حالة اإلجماع الشعبية 
والتفافها حول خيار المقاومة والمواجهة.

ا على  ا منطقًيّ  وأضاف���ت الجبهة بأن ه���ذه العملية ج���اءت رًدّ
استراتيجية حرب اإلرهاق اليومية التي ينتهجها االحتالل ضد 
ش���عبنا؛ خصوصًا في الضفة من اعتقاالت وتغول استيطاني 
وإغالق قرى ومدن الضفة، وتدمير البيوت، والهادفة إلى تدمير 
وإلغاء وجود الشعب الفلس���طيني، وخلق أمر واقع جديد على 

األرض يملي فيه االحتالل شروطه على شعبنا.

ر�سالة للمطبعني
عل���ى الصعيد ذاته، أش���ادت جبه���ة النضال بغ���زة بعملية 
"عوفرا" مؤكدة على قناعات الش���عب الفلس���طيني بالمقاومة 
بكاف���ة أش���كالها وخصوص���ا المقاوم���ة المس���لحة وأن كل 
مح���اوالت االلتف���اف لتجري���م المقاومة لن تؤث���ر على النهج 
الوطني المقاوم في الوجدان الوطني الفلس���طيني وعلى وعي 
الشعب الفلسطيني بتمسكه بالمقاومة طريقا لتحرير األرض 

الفلسطينية من دنس االحتالل.

وأش���ارت الجبه���ة في تصري���ح صحفي لها، إلى أن الش���عب 
الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات قد توحد 

على خيار المقاومة والتف حولها.
وأضافت أن عملية "عوفرا" الفدائية رس���الة لكل المطبعين مع 
العدو وأن رهاناتهم الخيانية وطنيا وش���رعيا ودينيا س���تبوء 

بالفشل".

اخليار الوحيد
م���ن جهتها باركت لج���ان المقاومة في فلس���طين عملية رام 
الله البطولية قرب مغتصبة عوفر، وعدتها رس���الة من ش���عبنا 
في الضفة الثائرة على أن المقاومة هي طريق الش���عب األبي 

د ويحتل األرض والمقدسات. للتحرر من االحتالل الذي يهوِّ
وأش���ارت لج���ان المقاومة ف���ي تصريح صحفي، إل���ى أن هذه 
العملي���ة البطولي���ة التي تأتي ف���ي الذكرى الس���نوية ال� 31 
النتفاض���ة الحج���ارة عام 87 "هي رس���الة على أن ش���عبنا لن 
ينكسر، �ولن يسقط بندقيته وخياره في المواجهة المفتوحة 
والمتواصلة مع العدو الصهيوني حتى تحقيق أهداف شعبنا 

بالحرية".
وش���ددت لجان المقاوم���ة على أن عملية عوف���ر البطولية هي 
تأكيد بأن شبابنا الثائر الحر في الضفة الفلسطينية بات يعي 
جيدا أن نهج المقاومة والجهاد هو الس���بيل الوحيد لتطهير 
األرض ودح���ر المس���توطنين المغتصبين ألرضن���ا المباركة 

فلسطين.
وطالب���ت لج���ان المقاوم���ة الس���لطة ف���ي رام الل���ه، بتوفير 
الحماية للش���باب الثائر في الضفة، ووقف التنس���يق األمني 
والتصريحات المس���يئة لنضال ش���عبنا ومقاومته المشروعة، 
داعية أهلنا الثائرين وش���بابنا الحر، إلى تصعيد المقاومة بكل 
أشكالها ردا على جرائم العدو الصهيوني المستمرة ضد أهلنا 

في كل ربوع فلسطين المحتلة.
بدوره���ا، قالت حركة المجاهدين، إن عملي���ة الضفة البطولية 
إبداع فلس���طيني متجدد يؤكد على صوابي���ة الخيار المقاوم 

وعجز الصهاينة واعوانهم عن كسر إرادة المقاومة لشعبنا.
وأفادت مصادر عبرية، أن هناك ترجيحات لدى جيش االحتالل 
وجهاز الش���اباك بأن يكون المطارد أش���رف نعالوة يقف وراء 
عملي���ة اطالق النار في عوفر قرب رام الله، و التي أس���فرت عن 

إصابة عدد من المستوطنين بجراح.

رسالة للعدو وللمطبعين

الفصائل: عملية »عوفرا« انتصار إلرادة شعبنا وتأكيد على خيار المقاومة
غزة/ ال�ستقلل:

اأ�س��ادت ف�سائل املقاومة الفل�سطينية، بعملية 
»عوف��را« البطولي��ة التي وقعت �س��مال �س��رق 
رام اهلل، موؤك��دة اأن العملي��ة تاأكيد على خيار 

املقاوم��ة �س��د املحت��ل الغا�س��ب، واأن �س��عبنا 
مبقاومته امل�س��تمرة ل��ن مينح امل�س��توطنني اأي 
فر�س��ة للعي�س باأمان اأو ا�س��تقرار على اأر�س��نا 
م�س��توطنني   9 اأم���س  اأول  واأ�س��يب  املحتل��ة. 

اأحداهم يف حالة اخلطر، يف عملية اإطلق نار 
بطولية من �سيارة م�سرعة على الطريق العام 
ُقرب م�ستوطنة »عوفرا« �سمال مدينة رام اهلل 

بال�سفة الغريبة.
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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 )2028/ 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
حس���يب عبد خليل الراعي من س���كان غزة هوية رق���م 931326060 

بصفته وكيال عن: احسان عيد حسين اغا
بموجب وكالة رقم: 2108 / 2018 الصادرة عن القاهرة

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 75 قسيمة 1 المدينة خانيونس

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

المعاملة. التاريخ:  24/ 10/ 2018م

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

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )2093/ 2018(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد:
-1تيسير إسماعيل حمدان العقاد من سكان خانيونس هوية رقم 928125632
-2صالح عبد الشكور أحمد األسطل من سكان خانيونس هوية رقم 976065953

بصفته وكيال عن: سارة وياسر / أبناء عبد الشكور أحمد األسطل
بموجب وكالة رقم: 2482 / 2013 الصادرة عن خانيونس + 1378 / 2018 سلفيت

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 96 قسيمة 5 المدينة خانيونس

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

المعاملة. التاريخ:  10/ 12/ 2018م

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

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )2095/ 2018(
يعل���ن للعموم انه تق���دم لإلدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: عطاف أحمد محمد معروف من س���كان بيت الهيا هوية رقم 
903289528 بصفت���ه وكيال عن: طلعت وهاني وحس���ن وحنان / أبناء 

مصطفى حسن معروف 
بموجب وكالة رقم: 5030 / 2015 الصادرة عن جباليا

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 1749 قسيمة 1 المدينة بيت الهيا

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

المعاملة. التاريخ:  10/ 12/ 2018م

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

وه���دد رئي���س  الس���لطة محمود 
عباس خالل افتت���اح مؤتمر لتعزيز 
" دور القطاع الخ���اص في مكافحة 
الفس���اد " في رام الل���ه باتخاذ قرار 
بح���ل المجل���س التش���ريعي خالل 
اجتماع سيعقد للمجلس المركزي ، 
دون اإلفصاح عن معلومات إضافية 
أو الخطوات واإلجراءات التي ستلي 

حله .
وكان المجل���س المركزي في دورته 
ال���� 30 )عقد ف���ي 28 و29  أكتوبر 
الماضي( وضع قضية "حل المجلس 
التشريعي " كبند طارئ على جدول 
األعم���ال ، عق���ب توصي���ة رفعها 
المجلس الثوري لحركة "فتح " بذلك.

وس���بقها أيضا دعوة لعباس خالل 
اجتماع "ثوري فتح " في 14 أكتوبر 
الماضي برام الله ، إلى حل المجلس 
التشريعي وإجراء انتخابات رئاسية 

وتشريعية ومحلية.
األساس���ي  القان���ون  يمن���ح  ول���م 
الفلسطيني لعام 2003 وتعديالته 
، الرئي���س بالمطل���ق صالحية حل 
الفلسطيني  التش���ريعي  المجلس 
س���واء ف���ي الظ���روف العادي���ة أو 

الطارئة.
وينص القانون األساس���ي المعدل 
أيضًا على أن "المجلس التش���ريعي 
س���يد نفس���ه وال يحق ألح���د حله ، 
فالمجلس القائم يبقى يزاول أعماله 
حت���ى انتخ���اب مجلس آخ���ر وأداء 

أعضائه الجدد اليمين الدستورية 
يدمر المصالحة 

المحل���ل والكاتب السياس���ي طالل 
ع���وكل أك���د على أن إع���الن رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس 
" حل المجلس التش���ريعي " ، قرار 
قد يدفع باألمور لتعميق االنقس���ام 

ويؤسس لفصل الضفة الغربية عن 
قطاع غزة، في حال تم تنفيذه.

ل����  حديث���ه  ف���ي  ع���وكل  وق���ال 
اع���الن عب���اس  إن   : »االس���تقالل« 
ح���ل المجلس التش���ريعي ، له آثار 
س���لبية كبيرة على ملف المصالحة 
، إذ س���يعمل على انفصال الضفة 
الغربية عن قط���اع غزة وليس فقط 

يزيد من حال االنقسام ". 
وأض���اف : " أنه في ح���ال لم تفعل 
مص���ر جهودها في ملف المصالحة 
اتصاالتها  م���ن  من جديد وتكثف 
لتقريب وجهات النظر بين حركتي 
فت���ح وحماس، ف���إن تهديد عباس 

بات أقرب للتنفيذ على األرض " . 
وأش���ار إلى أن تهدي���د عباس بحل 
المجلس التشريعي ، بمثابة تدمير 
للجه���ود المصري���ة و أي جهد آخر 
بذل على مدار فترة طويلة لتحقيق 

المصالحة  وإنهاء االنقسام . 
وش���دد عوكل على أن خطوة عباس 
، هو ش���كل م���ن أش���كال الضغط  
والتهدي���د عل���ى حرك���ة حماس ؛ 
للرض���وخ والتن���ازل  ف���ي الكثي���ر 
م���ن الملف���ات، مؤك���دا أن القضية 
الفلسطينية ستشهد مرحلة أخرى 
م���ن تعميق االنقس���ام واالنفصال  

في نفذ التهديد.  

متهيد ل�سفقة القرن
مصطفى الصواف الكاتب والمحلل 
مل���ف  إتم���ام  أن  رأى  السياس���ي 
المصالح���ة في ظل وج���ود محمود 
عب���اس و تفرده بالقرار السياس���ي 
الفلس���طيني  واإلقص���اء ب���ات من 
المس���تحيل ، مش���ددا عل���ى أن ما 
ينادى به عباس م���ن حل للمجلس 
التش���ريعي يمه���د لتنفيذ صفقة 

القرن .

وأوضح الصواف ل�"االس���تقالل " أن 
سيؤدي  التش���ريعي  المجلس  حل 
إلى تعزيز االنقسام ، وفصل الضفة 
الغربية عن قطاع غزة وباقي الوطن ، 
وتنفيذ مخططات الواليات المتحدة 

األمريكية و االحتالل اإلسرائيلي .
بمفه���وم  المصالح���ة  أن  وبي���ن  
حركة حم���اس والق���وى والفصائل 
الش���راكة  ه���ي  الفلس���طينية 
السياسية ، بخالف ما يعتقد عباس 
أنه���ا اقصاء وإبع���اد الجميع وعدم 
شراكة أحد في القرار الفلسطيني . 
وأشار إلى أن محمود عباس ال يملك 
قرار الغ���اء المجلس التش���ريعي ، 
فهو سيد نفس���ه بحسب ما يؤكده 
القانون الفلس���طيني ، ل���ذا ال أحد 
يستطيع حله  إال بعد عقد انتخابات 
جدي���دة وتولى مجلس تش���ريعي 

جديد منتخب. 

»حل التشريعي«.. ضربة عباس القاضية للمصالحة  
 غزة / �سماح املبحوح:

اأكد حمللون �سيا�سيون ومراقبون اأن تهديد 
رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س 
»بحل املجل�س الت�سريعي » قريًبا ، �سيرتك 

اآثارًا �سلبية كبرية على ملف امل�ساحلة ، 
ويوؤ�س�س لف�سل قطاع غزة عن ال�سفة ، 

م�سددين على اأن اقدام رئي�س ال�سلطة على 
تنفيذ تلك اخلطوة تعد مبثابة تدمري 

للجهود امل�سرية و اأي جهد اآخر بذل على 
مدار فرتة طويلة لتحقيق امل�ساحلة.

ويف اأحاديث منف�سلة لـ«ال�ستقالل« 
، حذر املراقبون من اأن ت�سريحات 

رئي�س  ال�سلطة يف حال نفذت ، فاإنها 
�ستفتح الطريق اأمام تنفيذ املخططات 

المريكية والإ�سرائيلية والتي اأبرزها  
"�سفقة القرن" . 
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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 )2028/ 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
حس���يب عبد خليل الراعي من س���كان غزة هوية رق���م 931326060 

بصفته وكيال عن: احسان عيد حسين اغا
بموجب وكالة رقم: 2108 / 2018 الصادرة عن القاهرة

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 75 قسيمة 1 المدينة خانيونس

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

المعاملة. التاريخ:  24/ 10/ 2018م

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

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )2093/ 2018(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد:
-1تيسير إسماعيل حمدان العقاد من سكان خانيونس هوية رقم 928125632
-2صالح عبد الشكور أحمد األسطل من سكان خانيونس هوية رقم 976065953

بصفته وكيال عن: سارة وياسر / أبناء عبد الشكور أحمد األسطل
بموجب وكالة رقم: 2482 / 2013 الصادرة عن خانيونس + 1378 / 2018 سلفيت

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 96 قسيمة 5 المدينة خانيونس

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

المعاملة. التاريخ:  10/ 12/ 2018م

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

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )2095/ 2018(
يعل���ن للعموم انه تق���دم لإلدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: عطاف أحمد محمد معروف من س���كان بيت الهيا هوية رقم 
903289528 بصفت���ه وكيال عن: طلعت وهاني وحس���ن وحنان / أبناء 

مصطفى حسن معروف 
بموجب وكالة رقم: 5030 / 2015 الصادرة عن جباليا

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 1749 قسيمة 1 المدينة بيت الهيا

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

المعاملة. التاريخ:  10/ 12/ 2018م

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

وه���دد رئي���س  الس���لطة محمود 
عباس خالل افتت���اح مؤتمر لتعزيز 
" دور القطاع الخ���اص في مكافحة 
الفس���اد " في رام الل���ه باتخاذ قرار 
بح���ل المجل���س التش���ريعي خالل 
اجتماع سيعقد للمجلس المركزي ، 
دون اإلفصاح عن معلومات إضافية 
أو الخطوات واإلجراءات التي ستلي 

حله .
وكان المجل���س المركزي في دورته 
ال���� 30 )عقد ف���ي 28 و29  أكتوبر 
الماضي( وضع قضية "حل المجلس 
التشريعي " كبند طارئ على جدول 
األعم���ال ، عق���ب توصي���ة رفعها 
المجلس الثوري لحركة "فتح " بذلك.

وس���بقها أيضا دعوة لعباس خالل 
اجتماع "ثوري فتح " في 14 أكتوبر 
الماضي برام الله ، إلى حل المجلس 
التشريعي وإجراء انتخابات رئاسية 

وتشريعية ومحلية.
األساس���ي  القان���ون  يمن���ح  ول���م 
الفلسطيني لعام 2003 وتعديالته 
، الرئي���س بالمطل���ق صالحية حل 
الفلسطيني  التش���ريعي  المجلس 
س���واء ف���ي الظ���روف العادي���ة أو 

الطارئة.
وينص القانون األساس���ي المعدل 
أيضًا على أن "المجلس التش���ريعي 
س���يد نفس���ه وال يحق ألح���د حله ، 
فالمجلس القائم يبقى يزاول أعماله 
حت���ى انتخ���اب مجلس آخ���ر وأداء 

أعضائه الجدد اليمين الدستورية 
يدمر المصالحة 

المحل���ل والكاتب السياس���ي طالل 
ع���وكل أك���د على أن إع���الن رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس 
" حل المجلس التش���ريعي " ، قرار 
قد يدفع باألمور لتعميق االنقس���ام 

ويؤسس لفصل الضفة الغربية عن 
قطاع غزة، في حال تم تنفيذه.

ل����  حديث���ه  ف���ي  ع���وكل  وق���ال 
اع���الن عب���اس  إن   : »االس���تقالل« 
ح���ل المجلس التش���ريعي ، له آثار 
س���لبية كبيرة على ملف المصالحة 
، إذ س���يعمل على انفصال الضفة 
الغربية عن قط���اع غزة وليس فقط 

يزيد من حال االنقسام ". 
وأض���اف : " أنه في ح���ال لم تفعل 
مص���ر جهودها في ملف المصالحة 
اتصاالتها  م���ن  من جديد وتكثف 
لتقريب وجهات النظر بين حركتي 
فت���ح وحماس، ف���إن تهديد عباس 

بات أقرب للتنفيذ على األرض " . 
وأش���ار إلى أن تهدي���د عباس بحل 
المجلس التشريعي ، بمثابة تدمير 
للجه���ود المصري���ة و أي جهد آخر 
بذل على مدار فترة طويلة لتحقيق 

المصالحة  وإنهاء االنقسام . 
وش���دد عوكل على أن خطوة عباس 
، هو ش���كل م���ن أش���كال الضغط  
والتهدي���د عل���ى حرك���ة حماس ؛ 
للرض���وخ والتن���ازل  ف���ي الكثي���ر 
م���ن الملف���ات، مؤك���دا أن القضية 
الفلسطينية ستشهد مرحلة أخرى 
م���ن تعميق االنقس���ام واالنفصال  

في نفذ التهديد.  

متهيد ل�سفقة القرن
مصطفى الصواف الكاتب والمحلل 
مل���ف  إتم���ام  أن  رأى  السياس���ي 
المصالح���ة في ظل وج���ود محمود 
عب���اس و تفرده بالقرار السياس���ي 
الفلس���طيني  واإلقص���اء ب���ات من 
المس���تحيل ، مش���ددا عل���ى أن ما 
ينادى به عباس م���ن حل للمجلس 
التش���ريعي يمه���د لتنفيذ صفقة 

القرن .

وأوضح الصواف ل�"االس���تقالل " أن 
سيؤدي  التش���ريعي  المجلس  حل 
إلى تعزيز االنقسام ، وفصل الضفة 
الغربية عن قطاع غزة وباقي الوطن ، 
وتنفيذ مخططات الواليات المتحدة 

األمريكية و االحتالل اإلسرائيلي .
بمفه���وم  المصالح���ة  أن  وبي���ن  
حركة حم���اس والق���وى والفصائل 
الش���راكة  ه���ي  الفلس���طينية 
السياسية ، بخالف ما يعتقد عباس 
أنه���ا اقصاء وإبع���اد الجميع وعدم 
شراكة أحد في القرار الفلسطيني . 
وأشار إلى أن محمود عباس ال يملك 
قرار الغ���اء المجلس التش���ريعي ، 
فهو سيد نفس���ه بحسب ما يؤكده 
القانون الفلس���طيني ، ل���ذا ال أحد 
يستطيع حله  إال بعد عقد انتخابات 
جدي���دة وتولى مجلس تش���ريعي 

جديد منتخب. 

»حل التشريعي«.. ضربة عباس القاضية للمصالحة  
 غزة / �سماح املبحوح:

اأكد حمللون �سيا�سيون ومراقبون اأن تهديد 
رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س 
»بحل املجل�س الت�سريعي » قريًبا ، �سيرتك 

اآثارًا �سلبية كبرية على ملف امل�ساحلة ، 
ويوؤ�س�س لف�سل قطاع غزة عن ال�سفة ، 

م�سددين على اأن اقدام رئي�س ال�سلطة على 
تنفيذ تلك اخلطوة تعد مبثابة تدمري 

للجهود امل�سرية و اأي جهد اآخر بذل على 
مدار فرتة طويلة لتحقيق امل�ساحلة.

ويف اأحاديث منف�سلة لـ«ال�ستقالل« 
، حذر املراقبون من اأن ت�سريحات 

رئي�س  ال�سلطة يف حال نفذت ، فاإنها 
�ستفتح الطريق اأمام تنفيذ املخططات 

المريكية والإ�سرائيلية والتي اأبرزها  
"�سفقة القرن" . 
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح خانيون�س 
في الطلب رقم 2018/1171
في القضية  رقم 2018/729

المستدعي / مصطفى إس���ماعيل اهديان اصليح   خان يونس وكيله 
المحامي / فتحي نصار             

المس���تدعي ضده / 1- محمد محمود احم���د اصلي����������ح          خان يونس – 
معن – حي المنارة 

  2- احمد صالح نصر الله الجرجاوي         خان يونس – معن – حي المنارة
 3- محمود محمد حسين اصلي�������ح         خان يونس – معن – حي المنارة
 4- حسن محمد حسين اصلي����������ح         خان يونس – معن – حي المنارة

 5- وردة محمد حسين اصلي����������ح      خان يونس – معن – حي المنارة  
6- فرج محمد حسين اصلي�����������ح      خان يونس – معن – حي المنارة

نوع الدعوى / حقوق )وضع يد باالشتراك (
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
في القضية الحقوقية 2017/729

إلى  المس���تدعى ضده المذك���ور بعاليه  بما ان المس���تدعي قد اقام 
عليك دعوى ) حقوق ( اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفق 
لكم نس���خة منها وم���ن مرفقاتها لدى قلم المحكم���ة لذلك يقتضى 
عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 
تبليغك هذه المذكرة كما يقتضى ان تودعوا قلم هذه المحكمة ردك 
التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما 
ان���ه قد تحدد لها جلس���ة االربعاء 2019/1/16 للنظ���ر الدعوى ويكون 
معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي ان يسير في 

دعواه حسب االصول  تحريرا في : 2018/11/25.

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح رفح
لدى حمكمة �سلح رفح .. املوقرة

في القضية المدنية رقم 776 / 2018
في الطلب رقم 439 / 2018

المدع���ي/ محمد إبراهي���م داود عبد العال- م���ن رفح. وكيلتاه /س���حر محمد عبد 
العال وفادي���ة محمد عبد العال بموج���ب وكالة تحمل الرق���م 4036917 صادرة 
بتاري���خ 1440/1/7 هجري عن كتابة العدل بجن���وب الرياض في المملكة العربية 
السعودية- هوية رقم 803033182. وكيله المحاميان/ زياد ضهير وحازم ضهير

المدعي عليهم/ -1غالب عليان حس���ن داود عبد العال -2عز الدين عليان حسن 
داود عبد العال -3مفيد عليان حس���ن داود عبد العال -4محمد عليان حسن داود 
عبد العال -5حسن عليان حس���ن داود عبد العال -6خلود عليان حسن داود عبد 
العال -7هيجر عليان حس���ن داود عبد العال -8 عليان حس���ن داود عبد العال - 

وجميعهم من رفح مقيمون في الخارج ومجهولو محل اإلقامة.
موضوع الطلب /طلب السماح بإعالن المستدعى ضدهم بواسطة احدى 
الصح���ف اليومية وفقًا لنص المادة 20 م���ن قانون أصول المحاكمات 

المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001م
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية المدنية رقم 776 / 2018
بناًء على القرار الص���ادر بتاريخ 2018/12/5م إلى المدعى عليهم المذكورين 
أع���اله بما أن المدعي تق���دم بالقضية المدنية رق���م 2018/776 وموضوعها 
تقس���يم أموال مش���تركة لدى محكمة صلح رفح، لذل���ك يقتضى عليكم أن 
تودعوا لدى قلم المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ 
تبليغكم هذه المذكرة علمًا بأنه تحدد لها جلسة الثالثاء 2019/1/29م للنظر 
ف���ي هذه الدعوى. ليكن معلومًا لديكم إذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمدعية أن 

تسير في دعواها حسب األصول. تحريرًا في :2018/12/3م

رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح / اأ. حممود املزين

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة بني �سهيال ال�سرعية البتدائية

  مذكرة حضور
إلى المدعى عليها / غادة حمدان خليل ابو مطلق من عبس���ان الكبيرة 
وسكان  الس���عودية ومجهولة محل االقامة فيها يقتضى حضورك 
الى محكمة بني سهيال الشرعية يوم الثالثاء الموافق 2019/1/15م 
الساعة التاس���عة صباحا وذلك في الدعوى المرفوعة ضدك من قبل 
زوج���ك مراد احمد محمود ابو مطلق من  عبس���ان الكبيرة وموضوعها 
قطع نفق���ة زوجة والتى اساس���ها 2018/559م وان لم تحضري في 
الوقت المعي���ن يجر بحقك المقتضى الش���رعي لذلك صار تبليغك 

حسب االصول وحرر في 6-12-2018م

قا�سي بني �سهيال ال�سرعية
زياد عبد احلميد ابو احلاج

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / عمر غازي محمد ابو جري 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)800591463( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ فريال محمود محمد كريري 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)949999932( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
 اس���تنكرت لجنة دع���م الصحفيي���ن، تواصل 
الهجمة االسرائيلية الممنهجة ضد الصحفيين 
ونش���طاء التواص���ل االجتماع���ي ف���ي القدس 
اس���تمرار  وتكثي���ف  المحتلتي���ن،  والضف���ة 
االعت���داءات اليومي���ة عل���ى اإلعالميين وس���ط 
اقتحام���ات لمنازله���م ومكاتبه���م وتحطي���م 
معداتهم ومنعهم من نقل جرائم االحتالل بحق 

الشعب الفلسطيني.
واس���تهجنت اللجن���ة، ف���ي بيان له���ا، تعرض 
الصحفيين لالعتقال ي���وم أمس، حيث اعتقلت 
قوات االحتالل الصحافيين س���امح مناصرة من 
عزبة الجراد شرق طولكرم ، وحسين ِشجاِعّية من 
دير جرير ش���رق رام الله، بعد تفتيش منزليهما 
والعب���ث بمحتوياتهم���ا، كما اعتقلت الناش���ط 
المحرر الصحفي س���امر أبو عيشة )31( عامًا من 
وادي الجوز بالقدس المحتلة ، الفتة إلى أن هذه 

االعتقاالت تأت���ي في محاول���ة لطمس حقيقة 
االعت���داءات التي يتعرض له���ا المواطنون في 

الضفة المحتلة من قبل االحتالل.
الصحفيي���ن  اعتق���ال  إن  اللجن���ة  وبين���ت 
واإلعالميين، ومنعه���م من تغطية االحداث في 
الضفة المحتلة، تأت���ي لتدلل من جديد على أن 
ق���وات االحتالل ماضية في محارب���ة حرية الرأي 
والتعبير، منتهكة بذلك كافة المواثيق الدولية 
الت���ي أقرت الحري���ات اإلعالمي���ة وحرية العمل 
اإلعالمي، وتضيف أن���ه وباعتقال 3 صحفيين ، 
يرتفع عدد اإلعالميين في س���جون االحتالل إلى 

)23( صحافيًا بينهم 3 صحفيات.
ب����دور  الصحفيي����ن  دع����م  لجن����ة  واش����ادت 
اإلعالميي����ن ف����ي تغطي����ة جرائ����م االحتالل 
عل����ى الرغم مم����ا يتعرضون له م����ن اعتداءات 
والقم����ع  والض����رب  بالرص����اص  واس����تهدافا 
والتفتيش والمعاملة المهينة لهم ولعملهم 

لمنع عدستهم من نقل الحقيقة.
و رأت اللجن���ة أن هذا التصعي���د الممنهج ضد 
الصحفيين، هو نتاج الحصانة التي يش���عر بها 
قادة االحتالل في ظل صمت المجتمع الدولي بما 
في ذلك المؤسس���ات الدولية ذات الصلة التي 
يبدو أنه���ا تتعامل مع "إس���رائيل" كدولة فوق 

القانون.
وطالبت اللجنة، المنظمات الدولية ذات العالقة، 
مث���ل االتح���اد الدول���ي للصحفيي���ن ومنظمة 
مراس���لون بال حدود بضرورة رفع صوتها والقيام 
بتحركات وإجراءات عملية لوقف جرائم االحتالل 
بحق اإلعالميين الفلسطينيين والتدخل الفاعل 

من أجل اإلفراج عن المعتقلين منهم.
ودعت اللجنة نشطاء مواقع التواصل االجتماعي 
الى اس���تمرار ابداعهم في إبراز جرائم االحتالل 
واعتداءات قطعان مس���توطنيه على المواطنين 

في الضفة المحتلة.

القدس المحتلة / االستقالل:
قال���ت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبري���ة إن عملية إطالق 
النار التي وقعت أول أمس قرب مس���توطنة "عوفرا" شمالي رام 

الله تشكل تحديًا كبيرًا للجيش اإلسرائيلي.
وبررت الصحيفة على لسان مراسلها العسكري "يوآف زيتون" 
أن المنفذين علموا بوجود قوة من الجيش تحرس المستوطنين 
في الموقف المس���تهدف، وعلى الرغم من ذلك فلم يتراجعوا 
عن عمليتهم وأطلقوا عيارات نارية باتجاه المستوطنين بوجود 

الجيش ما أدى إلصابة 7 مستوطنين بجراح متفاوتة.
وق���ال "زيتون" إن المنفذين اتس���موا بالجرأة والش���جاعة في 
عمليته���م "فلم يردعهم وجود الجن���ود في المكان عن تنفيذ 

عمليتهم".

وح���ول معرف���ة المنفذي���ن المس���بقة لوج���ود ع���دد من 
المس���توطنين بالمكان، قال المراس���ل إن من نفذ العملية 

"يعرف هدفه جيدًا".
بينما نقل المراس���ل عن مصادر عس���كرية قلقها من إمكانية 
أن تش���كل عملية عوفر وعملية "بركان" التي س���بقتها إلهامًا 
لمنفذين فلس���طينيين مفترضين لمحاولة محاكاة العمليتين 
وذلك بالنظر إلى الجرأة المتمثلة في العمليتين فاألولى نفذت 
داخل تجمع اس���تيطاني وخرج منفذها سالمًا والثانية نفذت 

ضد مجموعة من المستوطنين وهم محاطون بالجنود.
وبين المراس���ل أن التقديرات تش���ير إلى أن خلية محلية هي 
التي قام���ت بالعملية، فيم���ا لم يتبن أي فصيل فلس���طيني 

المسئولية عنها حتى اآلن.

القدس المحتلة / االستقالل:
قال وزير الجيش اإلسرائيلي السابق أفغيدور ليبرمان إن الحكومة اإلسرائيلية 
"جّرت أذيال الخيبة" في نهاية جولة القتال األخيرة في غزة الشهر الماضي.

وأضاف ليبرمان في مؤتمر صحافي عقده أمس االثنين إنه يش���عر باإلهانة 
لنتيجة تلك الجولة وأن الحكومة تحولت إلى "صفر" بعد أن كسبتها حماس 

وواصلت الحصول على المال والوقود من الدوحة.
ودعا ليبرمان إلى وقف توريد الوقود واألموال القطرية إلى غزة ُبعيد إش���ادة 
حركة حماس بعملية إطالق النار التي وقعت قرب رام الله أول أمس وتسببت 

بإصابة 7 مستوطنين بجراح.
وأجب���رت المقاومة الفلس���طينية منتصف الش���هر الماض���ي ليبرمان على 
االستقالة من منصبه، بعد فشل العملية األمنية لقوة خاصة تسللت للقطاع 
ومقتل قائدها، إضافة إلى فش���له في جولة التصعيد األخيرة، والتي سجلت 
في���ه المقاومة عبر غرف���ة عملياتها المش���تركة انتص���ارا بإصابتها أهدافا 
عس���كرية ومباني بش���كل مباش���ر ودقيق، األمر الذي دفع حكومة االحتالل 

للقبول بالعودة إلى حالة الهدوء

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال موقع واال العبري إن جيش االحتالل "اإلس���رائيلي" 
يس���عى لتخفيف حال���ة االحتقان في الضف���ة الغربية 
المحتلة، لئ���ال تصل األجواء هناك إل���ى مرحلة الغليان، 
مما يؤثر على اس���تعداداته ألي تط���ورات على الجبهة 

الجنوبية والشمالية.
وأوض���ح الموقع العبري أمس االثنين، أنه وبناًء على ذلك 
فقد طلب رئيس هيئة األركان ايزنكوت من جنوده عدم 
االحتكاك مع الفلسطينيين في الضفة الغربية من أجل 
التفرغ للجبهات األكثر حساسية، وهي الشمال مع حزب 

الله، والجنوب مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وبين موق���ع "واال" أن الواقع الهش ف���ي الضفة الغربية 

يضع "إسرائيل" على مفترق طرق، أضف إلى ذلك الفجوة 
الكبيرة بين القيادة الفلس���طينية والشارع الفلسطيني، 
والمس���لحين الذين يس���يرون في الش���وارع بعد وقوع 

عمليات.
ونق���ل الموق���ع العبري ع���ن الجيش قوله ب���أن المرحلة 
المقبلة في الضفة ال تبش���ر بخير، وأن مؤش���ر العمليات 
ضد اإلس���رائيليين ف���ي ازدياد ملحوظ. وش���هد محيط 
مس���توطنة "عوف���را" القريبة من رام الله وس���ط الضفة 
المحتلة الليلة قبل الماضية، تنفيذ عملية إطالق فدائية 
باتج���اه مجموعة من جن���ود االحتالل والمس���توطنين، 
أسفرت عن إصابة 9 منهم بعضهم في حال الخطر، فيما 

تمكن المقاومون من االنسحاب من المكان بسالمة.

ليبرمان: الحكومة جّرت أذيال الخيبة لجنة دعم الصحفيين تستنكر اعتقال االحتالل لثالثة صحفيين
بجولة التصعيد األخيرة بغزة

واال: تعليمات لجنود االحتالل 
»تبريد« ساحة الضفة  بـ

»يديعــوت«: عمليــة 
»عوفــرا« جريئــة ألبعــد حــد
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أعلن أنا المواطنة/ تغريد سليمان المغربي 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)٩٠٠٦٦٤٩٢١( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم محمد يوسف دلول 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)800001380( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ شادية فوزي محمد الحواجري 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)804494508( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ إسالم مصطفى احمد العقاد 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)802770800( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ أمل صبري حميد العنزي 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)803921816( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ هشام محمد رمضان الشافعي 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)413344755( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد راتي شحدة ابو زرقة 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)801284597( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد محسن خليل موسى 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)906736830( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ يسرى توفيق محمد ابو قرن 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)407752807( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

بيت حانون / االستقالل:
نظمت بلدي���ة بيت حان���ون لقاء مع 
لجنة ح���ى عزبة بيت حانون ش���مال 
قطاع غ���زة، لبحث إعادة إعمار المنازل 
المهدمة  بعد حرب 2014 في العزبة.
وحض���ر اللقاء، م. س���عيد عم���ار وكيل 
مس���اعد وزارة الحكم المحلي، ود. سهيل 
المش���هراوي مدير المنطقة الش���مالية 
في وكالة الغوث )األونروا(، وعماد عوكل 
نائب مدير المنطقة الشمالية في وكالة 
الغوث )األونروا(، وم. معين مقاط مسؤول 
ملف االعم���ار في وكالة الغوث )األونروا(، 
الوطنية واإلس���المية  القوى  ولفيف من 
وأهال���ي  المدين���ة  وأعي���ان  ومخاتي���ر 

وأصحاب المنازل المهدمة في العزبة.
ورح���ب د. مج���دي أبو عمش���ة نائب 
رئيس البلدي���ة بالحضور، مؤكدًا على 
أهمية اللقاء ال���ذي يمثل جزءًا كبيرًا 
واإلس���المية،  الوطنية  قضيتن���ا  من 
المواطنين  يخ���دم مصلح���ة  ال���ذي 
ويوفر لهم حقوقه���م ومتطلباتهم، 
موضحًا أن البلدية تقف دائما بجانب 
المواطني���ن مع األخذ بعي���ن االعتبار 
ظروف أصحاب المنازل المهدمة في 

عزبة بيت حانون.
وطالب أبو عمشة، الجهات المسؤولة 
ع���ن مل���ف اإلعم���ار بوض���ع حل���ول 
نهائية من أجل اإلس���راع بحل جميع 

التي تشكل عائق كبيرًا  االشكاليات 
على إعادة اإلعمار.

ومن جهته، ذكر وكيل مس���اعد وزارة 
الحك���م المحلي أن إجمال���ي المباني 

الت���ي تدمرت في عزب���ة بيت حانون 
هي 96 مبنى، معتبرًا أن هذه القضية 
قضي���ة وطنية وجزء إنس���اني يجب 
اإلس���راع بوضع حلول م���ن أجل إعادة 

إعمار هذه المباني بأسرع وقت ممكن، 
ووعد على إنهاء هذه المش���كلة خالل 
األيام القادمة، وحل موضوع التسوية 
أوراقهم  المواطنين وتوفير  مع كافة 

الثبوتية لملكية األراضي.
وم���ن جانب���ه، أك���د مدي���ر المنطقة 
الش���مالية في وكالة الغوث )األونروا( 
أن الوكال���ة تعمل بكام���ل جهودها 
من أجل وضع حلول نهائية لمشكلة 
المهدمة في  المن���ازل  إعم���ار  إعادة 
العزبة، مطالبًا س���لطة األراضي ووزارة 
الحكم المحلي باإلسراع بحل موضوع 
التس���وية وتوفي���ر األوراق الثبوتية 
لملكية األراضي التي تش���كل عائق 

كبيرًا أمام إعادة اإلعمار.
م���ن ناحيته أك���د، م. معين مقاط أن 
الدائ���رة الفني���ة إلع���ادة اإلعمار في 
المرحل���ة األخيرة بإع���ادة اإلعمار في 
قطاع غ���زة، ووعد بأنه س���يتم توفير 
م���واد بن���اء لجميع أصح���اب المنازل 
المتض���ررة ف���ي العزبة عل���ى نظام 
)السس���تم( خ���الل الفت���رة القادمة 
بشرط حل مشكلة األراضي والتسوية 

بين المواطنين.

لقاء يبحث إعادة إعمار المنازل المهدمة في عزبة بيت حانون

جانب من اللقاء

خان يونس/ االستقالل:
بدأت بلدية القرارة ش���مال محافظة خانيونس جنوب قطاع 
غزة بتنفيذ حملة نظافة واسعة النطاق تشمل كافة مناطق 

وأحياء القرارة.

وتأتي هذه الحملة ضمن برنامج التشغيل المؤقت)طموح 2( 
الذي تنفذه وزارة العمل بتمويل من خالل المنحة القطرية.

وتس���تمر حمل���ة النظافة مدة ثالثة ش���هور وه���ي المدة 
المحددة لتش���غيل العمال، حيث تم تقس���يم العمال على 

مجموعات وفق المناطق المحددة سابقًا.
وتهدف هذه الحملة الي تحس���ين واقع النظافة في القرارة 
خاصًة المناطق الشرقية المهمشة، وكذلك في محيط اماكن 

تواجد المرافق الخدماتية كالمدارس وغيرها.

غزة/ االستقالل:
أّك���د مركز المي���زان لحقوق اإلنس���ان، أن القي���ود التي 
تفرضها قوات االحتالل الصهيونية على حركة المرضى 
من وإلى قطاع غزة، تس���ببت في وفاة 8 مرضى بينهم 3 

منذ مطلع العام الجاري 2018.
وذك���ر المركز في بيان له، وصل »االس���تقالل« نس���خة 
عن���ه، أمس االثنين، أّن قوات االحت���الل تواصل قيودها 
عل���ى حرك���ة المرض���ى، وتحرمهم م���ن الوص���ول إلى 
المستشفيات، حيث اعتقلت خالل العام الحالي مريضا 

واحدا و4 مرافقين، بعد أن منحتهم تصاريح للمرور.
واس���تنكر مركز الميزان، بش���دة اس���تمرار االنتهاكات 

الجس���يمة التي ترتكبها قوات االحتالل بحق الس���كان 
المدنيين في األراضي الفلس���طينية المحتلة، والسيما 
قط���اع غزة، وضد المرضى عل���ى وجه الخصوص، وخاصة 
االعتق���االت التعس���فية التي ترتكب بحقه���م بعد أن 

تمنحهم موافقتها على المرور عبر المعبر.
وأّك���د أّن حرم���ان المرضى من الوصول للمستش���فيات 
يش���كل انته���اكًا لقواعد القان���ون الدولي اإلنس���اني، 
ومعايير حقوق اإلنسان التي أكد عليها اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان في المادة )25(، والمادة )12( من العهد 
الدول���ي الخ���اص بالحق���وق االقتصادي���ة واالجتماعية 
والثقافي���ة، التي توجب تأمين الوصول للرعاية الصحية 

بش���كل فّعال، هذا باإلضافة إلى انتهاك الحق في حرية 
الحركة والتنقل.

وطالب المرك���ز الحقوق���ي، المجتمع الدول���ي بالتحرك 
العاجل لضمان احترام قواعد القانون الدولي اإلنس���اني 
والقان���ون الدول���ي لحقوق اإلنس���ان، والعمل على وقف 
االنته���اكات "اإلس���رائيلية" الموجه���ة ض���د المرضى 

وتمكينهم من الوصول للمستشفيات وتلقي العالج.
وأش���ار إلى أّن حرم���ان العديد م���ن المرضى حقهم في 
الوصول إلى المستش���فيات لتلقي العالج، يساهم في 
تفاقم أوضاعه���م الصحية، ويجعلهم عرضة للموت في 

أي وقت.

االستقالل/ االستقالل:
دفع االتحاد األوروبي وفنلندا وإس���بانيا مبلغ 12.6 مليون يورو 
للسلطة الوطنية، كُمساهمة في دفع المخصصات االجتماعية 

لألسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
َمة، حس���ب بي���ان صحفي لالتحاد، أمس  وهذه الدفعات الُمَقدَّ
االثني���ن، كالتالي: 10 مليون يورو من االتح���اد األوروبي و 1.6 
ملي���ون يورو من فنلندا ومليون يورو من اس���بانيا( س���تغطي 
المخصص���ات االجتماعية لحوالي 62 ألف أس���رة، 80 بالمائة 

منها َتسُكن في قطاع غزة.
وَيدع���م االتحاد األوروب���ي برنامج الح���واالت النقدية الخاص 
بالس���لطة الوطنية الفلس���طينية، وهذا البرنامج مس���ؤول عن 
تقديم الحماية االجتماعية األساس���ية لألسر األكثر فقرًا في 

فلسطين.
ويقوم االتح���اد األوروبي بدع���م وزارة التنمية االجتماعية في 
تقديمها الخدمات إلى حوالي 108 آالف أس���رة فلس���طينية 

فقيرة من خالل نظام حماية اجتماعية شامل وعادل.

قيود االحتالل تسببت في وفاة 8 مرضى من غزة

بلدية القرارة تنفذ حملة نظافة واسعة

االتحاد األوروبي يقدم 
12.6 مليون يورو لدفع 

المخصصات االجتماعية 
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أعلن أنا المواطن/ طالل احمد محمد زين الدين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)917721060( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/جهاد شوقي محسن العجرمي
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)802966887 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/مريم محمد حمدان اقديح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)930153390( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ تيس���ير عبدالله خليل العيسوي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)919000083( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / يسرى ادهم زكي ابو طقيه
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)405190620( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / جهاد محمد احمد درويش 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)938777331( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد اسعيد فايز البيوك 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)931499511( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / اكرم حسن سليمان القطشان 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)800197568( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / كمال حسن زهدي ابو عوده 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)802635060( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ صباح جريس صالح ابو حماد
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)926988684( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/حليمة  أحمد  محمد  ابو ياسين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)908903453( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/روال ابراهيم محمد االيوبي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900233875( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

الرياض/ االستقالل:
أك���د المجلس األعلى لمجل���س التعاون لدول 
الخلي���ج العربي���ة، أن القدس ه���ي العاصمة 
التاريخية لفلس���طين وفقًا للقرارات الدولية، 
وأن أي إج���راء تق���وم ب���ه س���لطات االحتالل 
اإلس���رائيلي ه���و أمر باطل، وال ي���ؤدي إال إلى 
اش���عال التوت���ر ف���ي المنطق���ة، وإضعاف 
ف���رص التوصل إلى حل ش���امل ودائم يبنى 
على أس���اس ح���ل الدولتين وإقام���ة الدولة 
الفلسطينية المس���تقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية.
وش���دد على مواقف دول المجلس الثابتة من 
القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب 
والمسلمين األولى، ودعمها للسيادة الدائمة 

للش���عب الفلس���طيني على جمي���ع األراضي 
الفلس���طينية المحتل���ة منذ يوني���و 1967، 
وتأس���يس الدولة الفلس���طينية المس���تقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة الالجئين 
وف���ق مبادرة الس���الم العربي���ة والمرجعيات 

الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
وأدان المجلس األعلى التصعيد اإلس���رائيلي 
عل���ى قط���اع غ���زة الذي تس���بب ف���ي مقتل 
وإصابة المئ���ات وتدمير الكثي���ر من المنازل 
والمقار الرسمية، مطالبا مجلس األمن بتحمل 
مسئولياته للوقف الفوري لكل أشكال العمل 
العسكري في القطاع، وإفس���اح المجال امام 

جهود التهدئة .
وأع���رب المجل���س األعل���ى عن إدانت���ه لقرار 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي ببناء المزيد من 
األراضي  الجديدة في  االستيطانية  الوحدات 
الفلس���طينية المحتلة، ما يع���د تحديًا إلرادة 
المجتم���ع الدولي وامعانًا ف���ي العدوان على 
حقوق الشعب الفلسطيني بهدف فرض واقع 
جديد للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية 

المستقلة.
وأك���د المجلس األعل���ى أهمي���ة وكالة األمم 
المتحدة لإلغاثة وتشغيل الالجئين )االونروا(، 
التي تقدمها  بالمساعدات الس���خية  مشيدًا 
دول المجلس ودعم ألنش���طة الوكالة، مطالبا 
المجتمع الدولي باستمرار زيادة تقديم الدعم 
للوكالة لتواصل مهمتها حتى عودة الالجئين 

الفلسطينيين.

بروكسل/ االستقالل:
ق���ال النائ���ب األول لرئي���س المفوضي���ة األوروبي���ة، فرانس 
تيمرمانس، إنه ال يقبل اعتبار أي انتقاٍد لممارس���ات الحكومة 

اإلسرائيلية، معاداة للسامية.
وأّك���د تيمرمانس، في مؤتم���ر صحفي عقده ف���ي المفوضية 
األوروبية ببروكس���ل، على ضرورة االلتزام بح���ل الدولتين بين 
"إسرائيل" وفلسطين، مؤّكًدا عدم شرعية المستوطنات المبنية 

على األراضي الفلسطينية المحتلة.
ولف���ت تيمرمانس، إل���ى أن من حق الجميع، انتقاد ممارس���ات 
الحكومة اإلسرائيلية، دون وصف تلك االنتقادات بأنها معاداة 

للسامية.

غزة/ االستقالل:
استقبل موظفو االونروا والالجئون في قطاع غزة، أمس 
االثنين، المف���وض العام لألونروا "بيي���ر كرهيبنول" 
ونائبه والوفد المرافق له الذي وصل إلى قطاع غزة، عبر 
حاجز بيت حانون/ايرز، بمسيرات حاشدة امام مقراتها 
الرئيسية المنتش���رة في القطاع تعبيرًا عن رفضهم 
لكاف���ة الق���رارات التي ت���م اتخاذها بح���ق عدد من 
الموظفين والمواطنين خالل االزمة المالية، اضافًة الى 
اإلجراءات التي قد يتخذه���ا أصحاب المنازل المدمرة 
للسكن في المدارس اليوم الثالثاء بعد تنصل االونروا 

من دفع بدل االيجار.
وقال المتحدث باس���م وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلس���طينيين )أون���روا( عدنان أبو حس���نة: إن زيادة 
المفوض العام للمؤسس���ة بيير كرينبول ستستغرق 
48 س���اعة، وس���يلقي كلمة في مؤتمر صحفي اليوم 

الثالثاء للحديث حول قضايا أونروا واألزمة المالية.
وكان كرينب���ول أعلن ف���ي 20 نوفمبر الماضي أن أكبر 
مأزق مالي تعاني من���ه المنظمة الدولية على اإلطالق 

تقلص إلى 21 مليون دوالر.
ج���اء ذلك خالل مخاطبة كرينب���ول موفدي الحكومات 
المضيفة وكبار الجهات المانح���ة في اجتماع اللجنة 
االستشارية ألونروا المنعقد يومي 19 و20 من نوفمبر 

الماضي في األردن.
وبين أن "العجز كان يبلغ 446 مليون دوالر بداية العام 

الجاري، إال أن المانحين تبرعوا أو تعهدوا بالتبرع بمبلغ 
425 مليون دوالر إضافية؛ ليتقلص عجزنا المالي إلى 

مبلغ 21 مليون دوالر".
زيارة كرينبول لتاتي لغزة بعد جملة من االزمات التي 
بقيت مرهونة بتحس���ن االزمات المالية ولم يتخذ بها 

قرارات حتى اللحظة .
وبدوره أكد امير المس���حال رئي���س اتحاد الموظفين 

العرب في وكالة غوث وتش���غيل الالجئين "األونروا" 
، أن موظف���ي "االونروا" نظموا يوم أمس اعتصامًا امام 
المقر الرئيسي رفضًا لما تم االتفاق عليه سابقًا بشأن 
موظف���ي الطوارئ والت���ي تم ربط قضيته���م باألزمة 

المالية والتي كانت قائمة .
المس���حال وفق���ا لتصريحات له يوم أم���س، انه وفقا 
لالتف���اق تم تحويل 510 م���ن الموظفين لعقد جزئي 

، وانه���اء عمل 68 موظفًا ، في حي���ن تم االتفاق على 
استيعاب 16 بعقد جزئي ، موضحًا ان اإلجراءات التي 
تم اتخاذها كان���ت خالل االزمة ولكن حاليًا تم تدارك 

االزمة .
وبين المس���حال ان العام الحال���ي 2018 افضل حااًل 
م���ن العام 2017، ونأمل ان يك���ون العام القادم جيدًا 
كالع���ام الماضي وانفراجه، مش���يرًا الى ان الموظفين 
يعول���ون على زيارة المفوض الع���ام إلعادة النظر في 
العديد من القرارات التي اتخذت خالل االزمة المالية .

وفي ظ���ل هذه االحتجاج���ات هدد أصح���اب المنازل 
المدمرة في العدوان اإلسرائيلي العام 2014 بالعودة 
للس���كن في مدارس وكالة الغ���وث الدولية "األونروا"، 

اليوم الثالثاء.
وأك���د أصحاب المنازل المدمرة أنهم س���يعودون هم 
وأطفالهم للمدارس بس���بب عدم دف���ع "األونروا" بدل 
اإليج���ار منذ عدة ش���هور وإعالنها أنه���ا قررت ذلك 

بشكل نهائي.
يذكر أن نحو 1612 أس���رة مم���ن هدمت منازلهم في 
العام 2014 ال يزالون دون مأوى ولم ُيعد بناء منازلهم 
من جديد وكانوا يقطنون في منازل مس���تأجرة طيلة 
األع���وام األربع���ة الماضية، ف���ي حين كان���ت تقوم 
"األونروا" بتس���ديد بدل اإليج���ار إال أنها توقفت عن 
ذلك منذ عدة ش���هور ما فاقم معاناتهم وأوضاعهم 

الصعبة.

غزة تستقبل »كرهينبول« بمظاهرات حاشدة أمام »أونـــروا«

مسؤول أوروبي: ال نقبل اعتبار انتقاد دول الخليج: القدس هي العاصمة التاريخية لفلسطين
»إسرائيل« بأنه معاداة للسامية
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احتفى الفلس����طينيون بهزيمة مش����روع الق����رار األمريكي 
الذي يدي����ن حم����اس وصواريخها الموجهة ض����د أهداف 
مدنية إس����رائيلية، وهو المش����روع الذي أرادت نيكي هيلي 
أن تتوج به حملة الكراهية للفلس����طينيين التي دش����نتها 
من����ذ أن وطأت قدماها عتبات المنتظ����م الدولي ... االنتصار 
الفلس����طيني تفوح من ثناياه رائحة الهزيمة، والنصر هنا، 

كما الهزيمة هناك، نسبي بامتياز.
اإلس����رائيليون بدوره����م، احتف����وا بنتائ����ج التصويت في 
الجمعي����ة العامة، الكمي����ة والنوعية إن ج����از التعبير، وهذا 
يفس����ر ما ذهبنا إليه من قول، بأن نصر الفلس����طينيين جاء 
بطعم الهزيمة ونكهتها، والس����بب أنه����ا المرة األولى في 
تاري����خ الجمعية العام����ة لألمم المتحدة، الت����ي تحظى بها 
إس����رائيل وحليفتها اإلس����تراتيجية: الوالي����ات المتحدة، 
ب����كل هذا الدعم من أعضاء الجمعية العامة، لقد »استبش����ر 
اإلس����رائيليون خيرًا« في قادمات األي����ام، الحبلى بالتحوالت 
في مواقف دول العالم وتكتالته من المس����ألة الفلسطينية 

وصراع الفلسطينيين في سبيل حريتهم واستقاللهم.
من أص����ل 193 دولة كاملة العضوية ف����ي الجمعية العامة، 
تمتلك الحق في التصويت، صوتت 87 دولة لصالح مشروع 

القرار األمريكي ... هذه نس����بة غير مس����بوقة على اإلطالق، 
وتضم ه����ذه القائمة إلى جان����ب الوالي����ات المتحدة وجزر 
المحي����ط الهادي التي اعتادت التصويت تلقائيًا إلى جانب 
واش����نطن، دول أوروبا بش����رقها وغربها، ودواًل صديقة وازنة 
مث����ل البرازيل، وكثي����ر من هذه الدول، اعت����ادت التصويت 

لصالح فلسطين وقضيتها.
ورفضت القرار 57 دولة فقط، من ضمنها روس����يا والصين، 
وربما في إط����ار المناكفة للواليات المتح����دة، وليس كداللة 
على »تدهور« ف����ي العالقات مع تل أبي����ب ... وامتنعت 33 
دول����ة، بينها دول كب����رى صديقة للفلس����طينيين كالهند، 
وآثرت 16 دولة أخرى الغياب عن المش����هد كليًا، ربما تفاديًا 

للحرج أو »قلًة في االهتمام«.
لقد قيل الكثير، وس����يقال أكثر عن أس����باب هذه »النكسة« 
التي أصابت الفلس����طينيين في »مالذه����م الدولي اآلمن«: 
الجمعية العامة ... من نوع: االنقس����ام الفلس����طيني، ترهل 
السلطة و80 سفارة فلس����طينية في العالم، غيبوبة منظمة 
التحرير، الوضع العربي المتآكل والمتهتك و«المهرول« على 
التطبيع مع إسرائيل، إدارة ترامب األكثر انحيازًا في التاريخ 
ليمين إس����رائيل المتطرف، وغير ذلك من أس����باب وذرائع 

وحجج جرى حش����دها لتفس����ير هذه االنتكاسة، وجميعها 
عوام����ل وأس����باب صحيحة به����ذا الق����در أو ذاك، وال يمكن 

التقليل من شأنها.
والصحيح كذلك، أن االنتكاس����ة كانت لتكون أكبر من ذلك 
بكثي����ر، لوال ح����دوث أمرين اثنين: األول؛ ترفع الس����لطة عن 
الحسابات الفئوية، وتغليب المصلحة الوطنية األعلى، على 
مقتضيات االنقس����ام األدنى، وهذه نقطة تسجل للرئيس 
عباس ... والثانية؛ الدور الكويتي النش����ط والحازم، امتدادًا 
ألدوار كويتية مشرفة في المسألة الفلسطينية، ومبادرتها 
اإلجرائي����ة التي س����بقت التصوي����ت على القرار، باش����تراط 
حصوله على أغلبي����ة الثلثين بدل األغلبي����ة المطلقة، ولوال 
تصوي����ت الجمعية، وبأكثري����ة ثالثة أص����وات فقط، لكان 
المش����روع ص����در، ولكانت اإلدان����ة لحم����اس وعملياتها، قد 
س����طرت في أرش����يف المنتظم الدولي... وليس مستبعدًا 
أبدًا، بل يبدو مرجحًا، أن تعاود واش����نطن وتل أبيب الكرة مرة 
ثانية، وس����ط حظوظ متزايدة للنجاح، إن استمر الحال على 

هذا المنوال.
في ظني، وهنا »مربط الف����رس« و«بيت قصيد« هذا المقال، 
أن نتائ����ج التصويت على مش����روع الق����رار األمريكي، تظهر 

بما ال يدع مجااًل للش����ك، بأن حماس ليست العنوان األنسب 
للقضية الفلس����طينية على الس����احة الدولية، وال هي الراية 
التي يمكن أن يس����تظل بها الش����عب الفلس����طيني، هي 
حقيقة مؤلمة عند البعض، و«تحصيل حاصل« عند البعض 
اآلخر، بي����د أنها حقيقة يجب أن تقرع »نواقيس اإلنذار« في 
غزة قب����ل رام الله، وأن المجتمع الذي م����ا زال يبدي تعاطفًا 
وتضامن����ًا مع حقوق الفلس����طينيين ونضاالته����م العادلة 

والمشروعة،
ما زال على موقفه، رغم بعض النكس����ات والتراجعات التي 
س����جلت في الس����نوات األخيرة، وأن كثيٍرا م����ن الدول التي 
صوت����ت إلى جان����ب المش����روع األمريك����ي، أو امتنعت عن 
التصوي����ت أو »غابت عن األس����ماع واألنظار« ف����ي االجتماع 
األخير، ستصوت لصالح الحق الفلسطيني في جوالت قادمة.

حماس بخطابها ومرجعياتها ووس����ائل عملها وتحالفاتها، 
جزء من النس����يج الوطني واالجتماعي الفلس����طيني، شئنا 
ذلك أم أبينا ... وحماس مك����ون رئيس في الحركة الوطنية 
الفلس����طينية رغبنا في ذلك أم لم نرغب، لكن مصائر صعبة 
للغاية، تنتظر الشعب الفلس����طيني وقضيته الوطنية، إن 

صارت حماس هي عنوانه وقيادته الرسمية األولى.

تس���عة من الصهاينة أصيبوا خالل عملية إطالق نار بطولية نفذها مقاومون فلس���طينيون قرب مستوطنة 
عوفرا شمال شرق رام الله, وهذه العملية لها دالالت كبيرة, فقد أربكت كل حسابات االحتالل, وجعلته يبحث 
عن وسيلة ناجعة لوقف الهجمات الفدائية  التي يتعرض لها الجنود الصهاينة والمستوطنون في الضفة 
الغربي���ة, وفي نفس الوقت يريد ان يحافظ على اس���تقرار الوضع في الضفة وعدم توتير األجواء, وحس���ب 
موق���ع والال العبري فإن تعليم���ات صدرت للجيش بأال تصل الضفة الغربية إلى مرحلة الغليان، مما يؤثر على 
اس���تعداداته ألي تطورات على الجبهة الجنوبية والش���مالية. وبناًء على ذلك فقد طلب رئيس هيئة األركان 
ايزنكوت من جنوده عدم االحتكاك مع الفلسطينيين في الضفة الغربية, ونقل الموقع العبري عن الجيش بأن 

المرحلة المقبلة في الضفة ال تبشر بخير، وإن مؤشر العمليات ضد اإلسرائيليين في ازدياد ملحوظ.
الضفة ترعبهم والمقاومون يخرجون اليهم في كل وقت وحين, والعمليات أصبحت توقع خس���ائر مباش���رة 
وكبيرة في صفوف الصهاينة, ويبدو ان عملية األمس تدل حس���ب تقديرات صهيونية أنها عملية منظمة 
ودقيقة وتدل على ان من قاموا بها مدربون وقد خططوا للعملية بدقة وانسحبوا من المكان, وال زال االحتالل 
يربط أي عملية عس���كرية في الضفة المحتلة بفش���له في اعتقال البطل المطارد اشرف نعالوة الذي يبحث 
عنه االحتالل منذ نحو ش���هرين دون ان يعثر له على اثر, وقد فش���ل بالتنس���يق األمني ووس���ائل المراقبة 
التكنولوجية, واستخدام العمالء والمستعربين والوحدات الخاصة في الوصول إلى البطل اشرف, الذي أصبح 
يمثل رمزا وقدوة لش���باب الضفة الغربية الذين يس���عون إلى الحذو حذوه, وهذا ما جعل االحتالل في حالة 
استنفار قصوى ويخشى من زيادة العمليات العسكرية التي تطورت وتكثفت بشكل اكبر في أعقاب عملية 

البطل اشرف نعالوه البطولية. 
هناك اختالف واضح بين القيادات الصهيونية في كيفية التعامل مع الضفة الغربية, هل يتم اس���تخدام 
أس���لوب القبضة الحديدية وتوجيه ضربات مؤلمة لها, أم تبقى حال���ة الضفة على ما هي عليه اآلن, ويترك 
المجال ألجهزة امن الس���لطة الفلس���طينية لتقوم بحف���ظ األمن في الضفة, ويبق���ى المجال متاحا للجيش 
الصهيون���ي بزيادة الحواجز العس���كرية, ومص���ادرة األراضي للبناء واالس���تيطان, وتضيي���ق الخناق على 
الفلس���طينيين لتهجيرهم من أرضهم, إلى هذا الوقت تعتبر س���لطات االحتالل ان األولوية في التصعيد 
س���تكون باتجاه غزة والشمال, ومن مصلحتها اآلن اس���تقرار الوضع األمني في الضفة الغربية, لكن هذا لن 
يدوم طويال إذا ما تواصلت العمليات العس���كرية ضد الجيش والمس���توطنين, وقد تتعرض الضفة الغربية 
لعملية عس���كرية واسعة لمالحقة الخاليا العس���كرية التي بدأت تتنامى هناك والعمل على القضاء عليها 

حسب التقديرات الصهيونية. 
االحتالل سيشرع خالل المرحلة المقبلة باتخاذ عدة خطوات للحد من عمليات استهداف الجنود والمستوطنين 

في الضفة, ومن هذه الخطوات إجراءات سريعة وفورية منها. 
أوال: زيادة الحواجز العسكرية في الضفة الغربية وزيادة إجراءات التفتيش والتدقيق ونشر كاميرات مراقبة 

بشكل مكثف على هذه الحواجز وعلى بعد أمتار منها لمراقبة تحركات الفلسطينيين.  
ثانيا: تعزيز التنسيق األمني مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وسرعة تبادل المعلومات ومالحقة المنتمين 

إلى فصائل المقاومة الفلسطينية واستقاء المعلومات منهم ومن ثم الزج بهم في السجون. 
ثالثا: تكثيف مراقبة مواقع التواصل االجتماعي واختراق الحواسيب وتتبع االشخاص الذين ينتمون لفصائل 

فلسطينية ومراقبة صفحاتهم الشخصية. 
رابع���ا: العمل على تكثيف اإلجراءات العقابية بحق أهالي منفذي العمليات الفدائية, من خالل هدم البيوت 

واعتقال األب واألم, واإلخوة واألخوات, والتهديد بإبعادهم عن منازلهم ومدنهم وقراهم . 
االحتالل يبحث عن حلول ألزماته األمنية التي تتفاقم يوما بعد يوم, لكنه لن يستطيع ان يوفر األمن واألمان 
لإلسرائيليين, فالشعب يعرف كيف يواجه سياسة االحتالل, وكيف يتصدى لمؤامراته, وليعلم االحتالل ان 
الدعم األمريكي, والتطبيع العربي, والتنسيق األمني, لن نضمن له االستقرار والسالم , وان غدا لناظره قريب.  

الضفة ترعبهم 

عريب الرنتاويالفلسطينيون والجمعية العامة .. مقاربة أخرى

رأي
جمي���ل أن تج���ود علي���ك مرحل���ة تراجع 
وانكس���ارات عربية، كه���ذه التي تكابدها 
أمتنا راهنًا، بانتصار م���ا، حتى ولو كان جد 
المبالغة ف���ي تضخيمه،  متواضٍع. لكنم���ا 
كجاري االحتفالية الفلس���طينية والعربية 
الت���ي أعقبت فش���ل مش���روع ن���ك هيلي 
إلدان���ة المقاوم���ة الفلس���طينية لالحتالل 
الصهيوني، فأمر، فوق كونه يعكس بائس 

حال المبالغين، فهو فاضح في دالالته. 
فلس���طينيًا، ُنظر لألمر من زاويتين تعكسان 
مش���روعين متضادي���ن. انهزامي تس���ووي 
تصفوي أخ���ذ أصحابه حد هاوي���ة التعاون 
األمني م���ع االحت���الل للمحافظ���ة على أمن 
احتالل���ه، أو ما يعني فيما يعني مس���اعدته 
في إتمام عملي���ة التهويد. ذلك أن أصحابه 
ق���د وجدوا في نجاح المن���اورة الكويتية في 
الجمعي���ة العام���ة، والتي تحس���ب للكويت 
ولي���س له���م، ضالته���م ف���ي ان ينس���بوا 
ف���ي متعّث���ر مراهناتهم  لنفس���هم فتحًا 
المزمنة على “الشرعية الدولية”، هذه التي 
اثبت الصراع لثالثة أرباع قرن خطل المراهنة 
عليه���ا.. أصحاب هذا المش���روع تناس���وا ما 
أوصلهم مشروعهم إليه…ذلك حد اعتبارهم 
صمود غزة الُمقاومة محاولًة مشبوهًة لتمرير 
“صفق���ة الق���رن”، و”تنس���يقهم األمن���ي 

س” مع المحتل مواجهًة لها! المقدَّ
..والثاني مقاوم محاصر وظهره إلى الحائط، 
وف���ي هذه المرحلة العربية األش���د انحدارًا 
وس���وءًا ب���دى في ح���ال من خلع���ه قومه، 
ث ع���ن األنظمة،  وبعضه���م، وهن���ا نتحدَّ
فه إرهابيا. ه���ذا االتجاه،  تآمر علي���ه أوصنَّ
وقد يع���ذر وهو في مثل هك���ذا حالة، رأى 
د فش���ل إدانة المقاومة المشروعة،  في مجرَّ
وفيما يفترض أنه حلبة من حلبات “العدالة 
الدولي���ة”، نصرًا مؤزرًا على عدو األمة األكبر 

الذي تمثله نك هيلي.
مش���روع هيلي الفاش���ل نجح في اإلش���ارة 
إلى خط���ورٍة من ش���أنها أن اثلجت صدور 
الصهاين���ة. دق ناقوس خط���ر تراجٍع بائٍن 
في دع���م م���ن كان���وا يدعم���ون، أو حتى 

يتظاه���رون، بدعم الحقوق الفلس���طينية، 
ومن كانوا يدين���ون، أو ال يملكون إال إدانة، 
االحتالل والقول بمش���روعية مواجهته. 87 
دول���ة أّيدت إدانة المقاومة الفلس���طينية، 
و57 عارض���ت إدانته���ا، و33 امتنعت عن 
التصوي���ت. لم تعد الجمعي���ة العامة كما 
كان���ت، أي المناص���رة الدائم���ة للحق���وق 
الفلس���طينية بعكس مجل���س األمن، وإن 
كانت قراراته���ا غير ملزم���ة. انتهى عهد 
األغلبي���ات الس���احقة، وكثير مم���ن كانوا 
يعارض���ون  بات���وا  االحت���الل  يعارض���ون 
التصويت عل���ى قرارها  ل  المقاومة…س���جَّ
الفاش���ل اختراقًا صهيوني���ًا وازنًا، افريقيًا، 
خ تش���ييعًا  وآس���يويًا، وأميركيا التينيًا، وأرَّ
للموقف الهندي التاريخي المؤيد لقضايانا 
إل���ى مثواه األخير، ناهي���ك عن كونه، وربما 
هذه من حس���ناته، قد فضح المفضوح أبدًا 

وهو النفاق األوروبي المعتق.
عربيًا، من محاس���ن الصدف أن جميع الدول 
العربي���ة ق���د صوتت ض���د مش���روع إدانة 
المقاومة، لكن هذا المشروع كشف أيضًا ما 
كشفه فلسطينيًا لجهة عرب الفسطاطين، 
وزاد فأران���ا م���دى القب���ح ال���ذي وصلت���ه 
االنهزامي���ة العربي���ة الرس���مية التي هي 
ذات الفس���طاط األكبر، وفي أسوأ مظاهرها 
المتهتكة، ذلك حينم���ا يتحدث المندوب 
الس���عودي، باس���م مملكته، واس���م ثالثة 
دول ي���درن في أنواء فلكه���ا، هن البحرين، 
واإلمارات، واليمن، مدينًا في كلمته وقبيل 
التصوي���ت مقاومة الش���قيق لعدوه وعدو 
األمة، وال يتورع فيها عن قول من مثل “إننا 
نش���جب إطالق القذائ���ف الصاروخية على 

مناطق مدنية إسرائيلية”!
ال م���ن غرابة وال ثم���ة من عج���ب، فالكيان 
الصهيون���ي إن ه���و يهدد األم���ة العربية 
فه���و ال يه���دد أغلب أنظمته���ا، بل ولعله 
األحرس عليها من نفس���ها، وهذه مقتنعة 
بأن رضى حاميها األميركي من شعوبها هو 
رهن بصهينتها، وهك���ذا فهي، أما وحال 
األم���ة ال يردع، تتبرع اآلن بج���اري اندالقها 

المتصهي���ن بما من ش���أنه أن بات الحاث 
المتزايدة عن  الكوني���ة  والمبرر لإلش���احة 
عدالة قضية األمة المركزية في فلسطين…

تمام���ا مثلم���ا س���بق فب���ررت االنهزامية 
األوسلوس���تانية الفلس���طينية لها نفض 
يدها م���ن التزامه���ا القومي اتج���اه هذه 
القضية.. أبو مازن سبق المندوب السعودي 

فأدان حماس من على ذات المنبر.
المن���دوب الس���عودي ل���م ي���أت بجدي���د 
يخالف التلي���د المضم���ر لحقيقة مواقف 
مملكته والمش���يخات التي في ضواحيها 
من ع���دو األمة ومن���ذ أن كان الصراع. هذه 
ت بالتبعية البريطانية آن أن  التي اس���تظلَّ
قامت دولته���ا الثالثة بالس���يف، ومن ثم 
باألميركية لس���بعين عام���ا خلت…الجديد 
ك م���ا كان مس���تورًا والجرأة على  ه���و تهتُّ
بين  التعاون  “معاريف”:  اشهاره…تصف 
الكيان الصهيوني والس���عودية واإلمارات 
بأن���ه ” يفوق الخي���ال”، وتزيد فتقول بأن 
“الدول الخليجية قد قبلت بإسرائيل قائدًة 
لها، ومنحته���ا التفويض” ف���ي مواجهة 
العدو البديل، ال���ذي هو إيران، وإلى حد إن 
“أش���هر سيناريس���ت لن يكون قادرًا على 

توصيف طابع التعاون بين الجانبين”.
 فشل مشروع هيلي، والمبالغة في تضخيم 
انتص���ارات تواضعت هو في أفضل حاالته 
التم���اس تعويض���ي يخفف من  بع���ض 
مرارات هزائم تراكمت. وإذ بفش���له فضح 
ما فضح، فهو ال يحجب حقيقة أن مش���كلة 
هذه األم���ة تبقى في الضع���ة االنهزامية 
اإلرادة  وغي���اب  المستش���رية،  الرس���مية 
السياس���ية المنس���جمة مع ت���وق جارف 
يعتمل في وجدان أم���ة جريحة…أمة ذات 
عناد استش���هادي يأب���ى الهزيمة وعصي 
مهم���ا حلك���ت المراحل على االنكس���ار…

وم���ن ال يرى ما هو خلف خادع س���كينتها 
البادية، فلديه مش���كلة وعي بما س���تأتي 
به ري���اح ضرورة البق���اء، ويعاني نقصًا في 
ة ف���ي قراءة قدرية  الح���س التاريخي، وُأميَّ

جغرافيتها.   

انتصار متواضع ودالالته انهزامية!
عبد اللطيف مهنا
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احتفى الفلس����طينيون بهزيمة مش����روع الق����رار األمريكي 
الذي يدي����ن حم����اس وصواريخها الموجهة ض����د أهداف 
مدنية إس����رائيلية، وهو المش����روع الذي أرادت نيكي هيلي 
أن تتوج به حملة الكراهية للفلس����طينيين التي دش����نتها 
من����ذ أن وطأت قدماها عتبات المنتظ����م الدولي ... االنتصار 
الفلس����طيني تفوح من ثناياه رائحة الهزيمة، والنصر هنا، 

كما الهزيمة هناك، نسبي بامتياز.
اإلس����رائيليون بدوره����م، احتف����وا بنتائ����ج التصويت في 
الجمعي����ة العامة، الكمي����ة والنوعية إن ج����از التعبير، وهذا 
يفس����ر ما ذهبنا إليه من قول، بأن نصر الفلس����طينيين جاء 
بطعم الهزيمة ونكهتها، والس����بب أنه����ا المرة األولى في 
تاري����خ الجمعية العام����ة لألمم المتحدة، الت����ي تحظى بها 
إس����رائيل وحليفتها اإلس����تراتيجية: الوالي����ات المتحدة، 
ب����كل هذا الدعم من أعضاء الجمعية العامة، لقد »استبش����ر 
اإلس����رائيليون خيرًا« في قادمات األي����ام، الحبلى بالتحوالت 
في مواقف دول العالم وتكتالته من المس����ألة الفلسطينية 

وصراع الفلسطينيين في سبيل حريتهم واستقاللهم.
من أص����ل 193 دولة كاملة العضوية ف����ي الجمعية العامة، 
تمتلك الحق في التصويت، صوتت 87 دولة لصالح مشروع 

القرار األمريكي ... هذه نس����بة غير مس����بوقة على اإلطالق، 
وتضم ه����ذه القائمة إلى جان����ب الوالي����ات المتحدة وجزر 
المحي����ط الهادي التي اعتادت التصويت تلقائيًا إلى جانب 
واش����نطن، دول أوروبا بش����رقها وغربها، ودواًل صديقة وازنة 
مث����ل البرازيل، وكثي����ر من هذه الدول، اعت����ادت التصويت 

لصالح فلسطين وقضيتها.
ورفضت القرار 57 دولة فقط، من ضمنها روس����يا والصين، 
وربما في إط����ار المناكفة للواليات المتح����دة، وليس كداللة 
على »تدهور« ف����ي العالقات مع تل أبي����ب ... وامتنعت 33 
دول����ة، بينها دول كب����رى صديقة للفلس����طينيين كالهند، 
وآثرت 16 دولة أخرى الغياب عن المش����هد كليًا، ربما تفاديًا 

للحرج أو »قلًة في االهتمام«.
لقد قيل الكثير، وس����يقال أكثر عن أس����باب هذه »النكسة« 
التي أصابت الفلس����طينيين في »مالذه����م الدولي اآلمن«: 
الجمعية العامة ... من نوع: االنقس����ام الفلس����طيني، ترهل 
السلطة و80 سفارة فلس����طينية في العالم، غيبوبة منظمة 
التحرير، الوضع العربي المتآكل والمتهتك و«المهرول« على 
التطبيع مع إسرائيل، إدارة ترامب األكثر انحيازًا في التاريخ 
ليمين إس����رائيل المتطرف، وغير ذلك من أس����باب وذرائع 

وحجج جرى حش����دها لتفس����ير هذه االنتكاسة، وجميعها 
عوام����ل وأس����باب صحيحة به����ذا الق����در أو ذاك، وال يمكن 

التقليل من شأنها.
والصحيح كذلك، أن االنتكاس����ة كانت لتكون أكبر من ذلك 
بكثي����ر، لوال ح����دوث أمرين اثنين: األول؛ ترفع الس����لطة عن 
الحسابات الفئوية، وتغليب المصلحة الوطنية األعلى، على 
مقتضيات االنقس����ام األدنى، وهذه نقطة تسجل للرئيس 
عباس ... والثانية؛ الدور الكويتي النش����ط والحازم، امتدادًا 
ألدوار كويتية مشرفة في المسألة الفلسطينية، ومبادرتها 
اإلجرائي����ة التي س����بقت التصوي����ت على القرار، باش����تراط 
حصوله على أغلبي����ة الثلثين بدل األغلبي����ة المطلقة، ولوال 
تصوي����ت الجمعية، وبأكثري����ة ثالثة أص����وات فقط، لكان 
المش����روع ص����در، ولكانت اإلدان����ة لحم����اس وعملياتها، قد 
س����طرت في أرش����يف المنتظم الدولي... وليس مستبعدًا 
أبدًا، بل يبدو مرجحًا، أن تعاود واش����نطن وتل أبيب الكرة مرة 
ثانية، وس����ط حظوظ متزايدة للنجاح، إن استمر الحال على 

هذا المنوال.
في ظني، وهنا »مربط الف����رس« و«بيت قصيد« هذا المقال، 
أن نتائ����ج التصويت على مش����روع الق����رار األمريكي، تظهر 

بما ال يدع مجااًل للش����ك، بأن حماس ليست العنوان األنسب 
للقضية الفلس����طينية على الس����احة الدولية، وال هي الراية 
التي يمكن أن يس����تظل بها الش����عب الفلس����طيني، هي 
حقيقة مؤلمة عند البعض، و«تحصيل حاصل« عند البعض 
اآلخر، بي����د أنها حقيقة يجب أن تقرع »نواقيس اإلنذار« في 
غزة قب����ل رام الله، وأن المجتمع الذي م����ا زال يبدي تعاطفًا 
وتضامن����ًا مع حقوق الفلس����طينيين ونضاالته����م العادلة 

والمشروعة،
ما زال على موقفه، رغم بعض النكس����ات والتراجعات التي 
س����جلت في الس����نوات األخيرة، وأن كثيٍرا م����ن الدول التي 
صوت����ت إلى جان����ب المش����روع األمريك����ي، أو امتنعت عن 
التصوي����ت أو »غابت عن األس����ماع واألنظار« ف����ي االجتماع 
األخير، ستصوت لصالح الحق الفلسطيني في جوالت قادمة.

حماس بخطابها ومرجعياتها ووس����ائل عملها وتحالفاتها، 
جزء من النس����يج الوطني واالجتماعي الفلس����طيني، شئنا 
ذلك أم أبينا ... وحماس مك����ون رئيس في الحركة الوطنية 
الفلس����طينية رغبنا في ذلك أم لم نرغب، لكن مصائر صعبة 
للغاية، تنتظر الشعب الفلس����طيني وقضيته الوطنية، إن 

صارت حماس هي عنوانه وقيادته الرسمية األولى.

تس���عة من الصهاينة أصيبوا خالل عملية إطالق نار بطولية نفذها مقاومون فلس���طينيون قرب مستوطنة 
عوفرا شمال شرق رام الله, وهذه العملية لها دالالت كبيرة, فقد أربكت كل حسابات االحتالل, وجعلته يبحث 
عن وسيلة ناجعة لوقف الهجمات الفدائية  التي يتعرض لها الجنود الصهاينة والمستوطنون في الضفة 
الغربي���ة, وفي نفس الوقت يريد ان يحافظ على اس���تقرار الوضع في الضفة وعدم توتير األجواء, وحس���ب 
موق���ع والال العبري فإن تعليم���ات صدرت للجيش بأال تصل الضفة الغربية إلى مرحلة الغليان، مما يؤثر على 
اس���تعداداته ألي تطورات على الجبهة الجنوبية والش���مالية. وبناًء على ذلك فقد طلب رئيس هيئة األركان 
ايزنكوت من جنوده عدم االحتكاك مع الفلسطينيين في الضفة الغربية, ونقل الموقع العبري عن الجيش بأن 

المرحلة المقبلة في الضفة ال تبشر بخير، وإن مؤشر العمليات ضد اإلسرائيليين في ازدياد ملحوظ.
الضفة ترعبهم والمقاومون يخرجون اليهم في كل وقت وحين, والعمليات أصبحت توقع خس���ائر مباش���رة 
وكبيرة في صفوف الصهاينة, ويبدو ان عملية األمس تدل حس���ب تقديرات صهيونية أنها عملية منظمة 
ودقيقة وتدل على ان من قاموا بها مدربون وقد خططوا للعملية بدقة وانسحبوا من المكان, وال زال االحتالل 
يربط أي عملية عس���كرية في الضفة المحتلة بفش���له في اعتقال البطل المطارد اشرف نعالوة الذي يبحث 
عنه االحتالل منذ نحو ش���هرين دون ان يعثر له على اثر, وقد فش���ل بالتنس���يق األمني ووس���ائل المراقبة 
التكنولوجية, واستخدام العمالء والمستعربين والوحدات الخاصة في الوصول إلى البطل اشرف, الذي أصبح 
يمثل رمزا وقدوة لش���باب الضفة الغربية الذين يس���عون إلى الحذو حذوه, وهذا ما جعل االحتالل في حالة 
استنفار قصوى ويخشى من زيادة العمليات العسكرية التي تطورت وتكثفت بشكل اكبر في أعقاب عملية 

البطل اشرف نعالوه البطولية. 
هناك اختالف واضح بين القيادات الصهيونية في كيفية التعامل مع الضفة الغربية, هل يتم اس���تخدام 
أس���لوب القبضة الحديدية وتوجيه ضربات مؤلمة لها, أم تبقى حال���ة الضفة على ما هي عليه اآلن, ويترك 
المجال ألجهزة امن الس���لطة الفلس���طينية لتقوم بحف���ظ األمن في الضفة, ويبق���ى المجال متاحا للجيش 
الصهيون���ي بزيادة الحواجز العس���كرية, ومص���ادرة األراضي للبناء واالس���تيطان, وتضيي���ق الخناق على 
الفلس���طينيين لتهجيرهم من أرضهم, إلى هذا الوقت تعتبر س���لطات االحتالل ان األولوية في التصعيد 
س���تكون باتجاه غزة والشمال, ومن مصلحتها اآلن اس���تقرار الوضع األمني في الضفة الغربية, لكن هذا لن 
يدوم طويال إذا ما تواصلت العمليات العس���كرية ضد الجيش والمس���توطنين, وقد تتعرض الضفة الغربية 
لعملية عس���كرية واسعة لمالحقة الخاليا العس���كرية التي بدأت تتنامى هناك والعمل على القضاء عليها 

حسب التقديرات الصهيونية. 
االحتالل سيشرع خالل المرحلة المقبلة باتخاذ عدة خطوات للحد من عمليات استهداف الجنود والمستوطنين 

في الضفة, ومن هذه الخطوات إجراءات سريعة وفورية منها. 
أوال: زيادة الحواجز العسكرية في الضفة الغربية وزيادة إجراءات التفتيش والتدقيق ونشر كاميرات مراقبة 

بشكل مكثف على هذه الحواجز وعلى بعد أمتار منها لمراقبة تحركات الفلسطينيين.  
ثانيا: تعزيز التنسيق األمني مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وسرعة تبادل المعلومات ومالحقة المنتمين 

إلى فصائل المقاومة الفلسطينية واستقاء المعلومات منهم ومن ثم الزج بهم في السجون. 
ثالثا: تكثيف مراقبة مواقع التواصل االجتماعي واختراق الحواسيب وتتبع االشخاص الذين ينتمون لفصائل 

فلسطينية ومراقبة صفحاتهم الشخصية. 
رابع���ا: العمل على تكثيف اإلجراءات العقابية بحق أهالي منفذي العمليات الفدائية, من خالل هدم البيوت 

واعتقال األب واألم, واإلخوة واألخوات, والتهديد بإبعادهم عن منازلهم ومدنهم وقراهم . 
االحتالل يبحث عن حلول ألزماته األمنية التي تتفاقم يوما بعد يوم, لكنه لن يستطيع ان يوفر األمن واألمان 
لإلسرائيليين, فالشعب يعرف كيف يواجه سياسة االحتالل, وكيف يتصدى لمؤامراته, وليعلم االحتالل ان 
الدعم األمريكي, والتطبيع العربي, والتنسيق األمني, لن نضمن له االستقرار والسالم , وان غدا لناظره قريب.  

الضفة ترعبهم 

عريب الرنتاويالفلسطينيون والجمعية العامة .. مقاربة أخرى

رأي
جمي���ل أن تج���ود علي���ك مرحل���ة تراجع 
وانكس���ارات عربية، كه���ذه التي تكابدها 
أمتنا راهنًا، بانتصار م���ا، حتى ولو كان جد 
المبالغة ف���ي تضخيمه،  متواضٍع. لكنم���ا 
كجاري االحتفالية الفلس���طينية والعربية 
الت���ي أعقبت فش���ل مش���روع ن���ك هيلي 
إلدان���ة المقاوم���ة الفلس���طينية لالحتالل 
الصهيوني، فأمر، فوق كونه يعكس بائس 

حال المبالغين، فهو فاضح في دالالته. 
فلس���طينيًا، ُنظر لألمر من زاويتين تعكسان 
مش���روعين متضادي���ن. انهزامي تس���ووي 
تصفوي أخ���ذ أصحابه حد هاوي���ة التعاون 
األمني م���ع االحت���الل للمحافظ���ة على أمن 
احتالل���ه، أو ما يعني فيما يعني مس���اعدته 
في إتمام عملي���ة التهويد. ذلك أن أصحابه 
ق���د وجدوا في نجاح المن���اورة الكويتية في 
الجمعي���ة العام���ة، والتي تحس���ب للكويت 
ولي���س له���م، ضالته���م ف���ي ان ينس���بوا 
ف���ي متعّث���ر مراهناتهم  لنفس���هم فتحًا 
المزمنة على “الشرعية الدولية”، هذه التي 
اثبت الصراع لثالثة أرباع قرن خطل المراهنة 
عليه���ا.. أصحاب هذا المش���روع تناس���وا ما 
أوصلهم مشروعهم إليه…ذلك حد اعتبارهم 
صمود غزة الُمقاومة محاولًة مشبوهًة لتمرير 
“صفق���ة الق���رن”، و”تنس���يقهم األمن���ي 

س” مع المحتل مواجهًة لها! المقدَّ
..والثاني مقاوم محاصر وظهره إلى الحائط، 
وف���ي هذه المرحلة العربية األش���د انحدارًا 
وس���وءًا ب���دى في ح���ال من خلع���ه قومه، 
ث ع���ن األنظمة،  وبعضه���م، وهن���ا نتحدَّ
فه إرهابيا. ه���ذا االتجاه،  تآمر علي���ه أوصنَّ
وقد يع���ذر وهو في مثل هك���ذا حالة، رأى 
د فش���ل إدانة المقاومة المشروعة،  في مجرَّ
وفيما يفترض أنه حلبة من حلبات “العدالة 
الدولي���ة”، نصرًا مؤزرًا على عدو األمة األكبر 

الذي تمثله نك هيلي.
مش���روع هيلي الفاش���ل نجح في اإلش���ارة 
إلى خط���ورٍة من ش���أنها أن اثلجت صدور 
الصهاين���ة. دق ناقوس خط���ر تراجٍع بائٍن 
في دع���م م���ن كان���وا يدعم���ون، أو حتى 

يتظاه���رون، بدعم الحقوق الفلس���طينية، 
ومن كانوا يدين���ون، أو ال يملكون إال إدانة، 
االحتالل والقول بمش���روعية مواجهته. 87 
دول���ة أّيدت إدانة المقاومة الفلس���طينية، 
و57 عارض���ت إدانته���ا، و33 امتنعت عن 
التصوي���ت. لم تعد الجمعي���ة العامة كما 
كان���ت، أي المناص���رة الدائم���ة للحق���وق 
الفلس���طينية بعكس مجل���س األمن، وإن 
كانت قراراته���ا غير ملزم���ة. انتهى عهد 
األغلبي���ات الس���احقة، وكثير مم���ن كانوا 
يعارض���ون  بات���وا  االحت���الل  يعارض���ون 
التصويت عل���ى قرارها  ل  المقاومة…س���جَّ
الفاش���ل اختراقًا صهيوني���ًا وازنًا، افريقيًا، 
خ تش���ييعًا  وآس���يويًا، وأميركيا التينيًا، وأرَّ
للموقف الهندي التاريخي المؤيد لقضايانا 
إل���ى مثواه األخير، ناهي���ك عن كونه، وربما 
هذه من حس���ناته، قد فضح المفضوح أبدًا 

وهو النفاق األوروبي المعتق.
عربيًا، من محاس���ن الصدف أن جميع الدول 
العربي���ة ق���د صوتت ض���د مش���روع إدانة 
المقاومة، لكن هذا المشروع كشف أيضًا ما 
كشفه فلسطينيًا لجهة عرب الفسطاطين، 
وزاد فأران���ا م���دى القب���ح ال���ذي وصلت���ه 
االنهزامي���ة العربي���ة الرس���مية التي هي 
ذات الفس���طاط األكبر، وفي أسوأ مظاهرها 
المتهتكة، ذلك حينم���ا يتحدث المندوب 
الس���عودي، باس���م مملكته، واس���م ثالثة 
دول ي���درن في أنواء فلكه���ا، هن البحرين، 
واإلمارات، واليمن، مدينًا في كلمته وقبيل 
التصوي���ت مقاومة الش���قيق لعدوه وعدو 
األمة، وال يتورع فيها عن قول من مثل “إننا 
نش���جب إطالق القذائ���ف الصاروخية على 

مناطق مدنية إسرائيلية”!
ال م���ن غرابة وال ثم���ة من عج���ب، فالكيان 
الصهيون���ي إن ه���و يهدد األم���ة العربية 
فه���و ال يه���دد أغلب أنظمته���ا، بل ولعله 
األحرس عليها من نفس���ها، وهذه مقتنعة 
بأن رضى حاميها األميركي من شعوبها هو 
رهن بصهينتها، وهك���ذا فهي، أما وحال 
األم���ة ال يردع، تتبرع اآلن بج���اري اندالقها 

المتصهي���ن بما من ش���أنه أن بات الحاث 
المتزايدة عن  الكوني���ة  والمبرر لإلش���احة 
عدالة قضية األمة المركزية في فلسطين…

تمام���ا مثلم���ا س���بق فب���ررت االنهزامية 
األوسلوس���تانية الفلس���طينية لها نفض 
يدها م���ن التزامه���ا القومي اتج���اه هذه 
القضية.. أبو مازن سبق المندوب السعودي 

فأدان حماس من على ذات المنبر.
المن���دوب الس���عودي ل���م ي���أت بجدي���د 
يخالف التلي���د المضم���ر لحقيقة مواقف 
مملكته والمش���يخات التي في ضواحيها 
من ع���دو األمة ومن���ذ أن كان الصراع. هذه 
ت بالتبعية البريطانية آن أن  التي اس���تظلَّ
قامت دولته���ا الثالثة بالس���يف، ومن ثم 
باألميركية لس���بعين عام���ا خلت…الجديد 
ك م���ا كان مس���تورًا والجرأة على  ه���و تهتُّ
بين  التعاون  “معاريف”:  اشهاره…تصف 
الكيان الصهيوني والس���عودية واإلمارات 
بأن���ه ” يفوق الخي���ال”، وتزيد فتقول بأن 
“الدول الخليجية قد قبلت بإسرائيل قائدًة 
لها، ومنحته���ا التفويض” ف���ي مواجهة 
العدو البديل، ال���ذي هو إيران، وإلى حد إن 
“أش���هر سيناريس���ت لن يكون قادرًا على 

توصيف طابع التعاون بين الجانبين”.
 فشل مشروع هيلي، والمبالغة في تضخيم 
انتص���ارات تواضعت هو في أفضل حاالته 
التم���اس تعويض���ي يخفف من  بع���ض 
مرارات هزائم تراكمت. وإذ بفش���له فضح 
ما فضح، فهو ال يحجب حقيقة أن مش���كلة 
هذه األم���ة تبقى في الضع���ة االنهزامية 
اإلرادة  وغي���اب  المستش���رية،  الرس���مية 
السياس���ية المنس���جمة مع ت���وق جارف 
يعتمل في وجدان أم���ة جريحة…أمة ذات 
عناد استش���هادي يأب���ى الهزيمة وعصي 
مهم���ا حلك���ت المراحل على االنكس���ار…

وم���ن ال يرى ما هو خلف خادع س���كينتها 
البادية، فلديه مش���كلة وعي بما س���تأتي 
به ري���اح ضرورة البق���اء، ويعاني نقصًا في 
ة ف���ي قراءة قدرية  الح���س التاريخي، وُأميَّ

جغرافيتها.   

انتصار متواضع ودالالته انهزامية!
عبد اللطيف مهنا
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رام الله/ االستقالل:
عق���دت وزارة الع���م- )اإلدارة العام���ة 
للتش���غيل( اجتماعا تحضيريا إلطالق 
مبادرة “سوق العمل شو بده؟”، وذلك 
بالشراكة مع منتدى “شارك الشبابي”، 
االقتص���ادي”،  “التمكي���ن  ومرك���ز 
وصن���دوق األم���م المتحدة للس���كان، 

بمشاركة وزير العمل مأمون أبو شهال.
احتياجات  لتحدي���د  االجتماع  وهدف 
سوق العمل من التخصصات المهنية، 
به���دف تقلي���ص مع���دالت البطال���ة 
المرتفع���ة في بمش���اركة فلس���طين، 
كما ت���م االعالن ع���ن الورق���ة الخاصة 
بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل 

التي أعدتها اإلدارة العامة للتشغيل.
وقال أبو ش���هال إن فلس���طين تعاني 
من تنامي آفت���ي الفق���ر والبطالة في 
فلس���طين، مش���يرا أن الحل يكمن في 
المش���اريع الصغيرة والتوجه للتدريب 
المهن���ي والتقني، لتلبي���ة احتياجات 
س���وق العمل، وه���ذا يحت���اج لتغيير 
الثقافة المجتمعية عن المهن، وكذلك 
الم���ال، وتطوي���ر المه���ارات المهنية 
والتقني���ة، إضافة إلى التش���غيل في 

الخارج.
ولفت أبو شهال إلى أن هناك حوالي 10-

12 ألف طالب يدرس���ون في القطاعات 
المهني���ة، مش���يرا إلى أن ه���ذا العدد 
قليل جدا، وال يصّب في مصلحة العامل 
إلى  منوها  الفلس���طيني،  واالقتص���اد 
وجود حوالي 480 ألف عاطل عن العمل 
في الوق���ت الراهن، و320 ألف أس���رة 
فلسطينية تعيش تحت خط الفقر، في 
ظل واقع اقتصادي فلسطيني ضعيف، 
وترهل وظيفي ف���ي القطاع الحكومي، 

وهشاشة القطاع الخاص.
وأش���ار أبو ش���هال إلى عدم التوازن في 
س���وق العمل الفلس���طينية من حيث 
متوسط أجرة العامل يوميا، إذ تبلغ في 
الضفة الغربية 101 شيقل وفي قطاع 
غزة 61 شيقال، وللعمال داخل األراضي 

المحتلة ما بين 400-500 شيقل.
م���ن  ع���دد  إل���ى  وخل���ص االجتم���اع 
المقترح���ات إلنجاح المب���ادرة، أهمها: 

التنس���يق مع القطاع الخ���اص لتوفير 
برنام���ج للتش���غيل المؤق���ت لخريجي 
المه���ن لتوفي���ر الخب���رة له���م، وعقد 
مخيم���ات تنمي���ة للش���باب به���دف 
التوجي���ه واالرش���اد، وتنفي���ذ جوالت 
ميدانية لط���الب المدارس حول المهن 
والتقني���ة،  المهني���ة  والتخصص���ات 
بالتزامن مع  المهنية  المعارض  وإقامة 

احتياجات سوق العمل.

بمشاركة الوزير أبو شهال

اجتماع تحضيري إلطالق مبادرة »سوق العمل شو بده«؟

رام الله/ االستقالل:
كش���فت معطيات تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أن 
»إسرائيل«، احتلت صدارة قائمة أكثر الدول التي استورد منها الفلسطينيون بضائع 
خالل 2017. وأظهر التقرير، ان الفلس���طينيين اس���توردوا ما قيمته 3.2 مليار دوالر 

أمريكي من »إسرائيل« في 2017.
وجاءت ثانيًا الواردات  من تركيا، حيث بلغت قيمتها 579 مليون دوالر أمريكي.

وتوفقت الواردات التركيا إلى فلسطين على الواردات القادمة من الصين التي كانت 
قبل سنوات قليلة تحتل السوق الفلسطينية.

وبينت البيانات أن الفلس���طينيين، اس���توردوا من الصين في 2017 ما قيمته 428 
مليون دوالر أمريكي، مقارنة ب��382 مليون دوالر في عام 2016.

وخالل السنوات القليلة الماضية، غزت البضائع التركية األسواق الفلسطينية خاصة 
في مجال األحذية والمالبس.

وأظهر التقرير، أن ألمانيا جاءت في المركز الرابع من حيث اعلى الدول التي اس���تورد 
منها الفلس���طينيون بضائع خالل عام 2017، بحجم استيراد بلغ حوالي 214 مليون 
دوالر. ويتركز س���وق االس���تيراد الفلس���طيني من ألمانيا في قطاع الس���يارات سواء 

سيارات الوكالة« الصفر كيلو » أو المستوردة.
واحتلت األردن المركز الخامس على سلم أكثر الدول التي استورد منها الفلسطينيون 

بضائع خالل عام 2017، حيث بلغ حجم االستيراد حوال 153 مليون دوالر.
وسادس���ًا أتت، ايطالي���ا، حيث بلغ���ت قيمة البضائع المس���توردة من قب���ل التجار 
الفلس���طينيين منها في العام الماضي، حوالي 107 مليون دوالر حس���ب ما أظهرت 

أرقام الجهاز المركزي لإلحصاء.
وتش���كل واردات فلس���طين من »إس���رائيل«، نحو %60.3 من إجمالي قيمة واردات 

فلسطين من الخارج، البالغة 5.3 مليارات دوالر.

تقرير: الضفة وغزة 
تستورد بـ 3.2 مليار دوالر 
من »إسرائيل« خالل 2017

رام الله/ االستقالل:
أش���ارت بيانات للجهاز المرك���زي لإلحصاء 
الفلس���طيني، إل���ى أن%37 من األس���ر في 
قط���اع غزة غير ق���ادرة على تلق���ي العناية 
الصحية، بس���بب ضعف توف���ر المعدات أو 
المستلزمات الطبية، مقابل %7 في الضفة 

الغربية. 
جاء ذلك خالل ورش���ة نظمها الجهاز، أمس 
االثنين، واس���تعرض خاللها نتائج مس���ح 
مراقب���ة الظروف االجتماعي���ة واالقتصادية 

واألمن الغذائي للعام 2018.

كما أش���ارت النتائج إلى أن %36 من األسر 
ف���ي القطاع فق���دت جزًء م���ن دخلها أو كل 
دخله���ا مقاب���ل %8 في الضف���ة، ويعاني 
%35 من األس���ر في قطاع غزة من تأخر دفع 

رواتبهم مقابل %6 في الضفة الغربية.
إضافة إلى ذلك فإن حوالي %31 من األسر 
أو أح���د أفرادها في فلس���طين ق���د تلقت 
مس���اعدات خالل العام 2018، وذلك بواقع 
%10 في الضفة الغربية، و%69 من األسر 

في قطاع غزة.
وبلغت نس���بة المس���اعدات الت���ي تلقتها 

األسر على شكل مس���اعدات غذائية 38%، 
إضافة إلى %17 من المساعدات كانت على 
ش���كل طرود غذائية/ كوب���ون مواد غذائية، 
أما المس���اعدات النقدية فشكلت ما نسبته 

.26%
وحول مصدر المس���اعدات، أوضحت النتائج 
غ���وث  وكال���ة  منه���ا مصدره���ا  أن 35% 
الفلسطينيين)األونروا(،  الالجئين  وتشغيل 
فيما كانت وزارة التنمية االجتماعية مصدرًا 
ل %25 منه���ا، إضاف���ة إل���ى %4 من وزارة 

أخرى.

وأوضح���ت النتائج، أن %64 من األس���ر في 
فلس���طين، تعتم���د على الروات���ب واألجور 
كمص���در رئيس���ي للدخ���ل، فيما ش���كلت 
المشاريع األس���رية )غير الزراعية( ما نسبته 
%9 كمصدر رئيسي للدخل، ونسبة مماثلة 
لممارس���ة نش���اط زراعي نبات، و%6 منها 
مارس���ت نش���اط زراعي حيوان���ي خالل 12 
ش���هرا الماضية، كما أن %0.8 من األس���ر 
الفلسطينية أفادت بأنها عملت في مشروع 

اقتصادي خاص خالل 12 شهرًا الماضية.
وأظهرت النتائج أن ثلث األسر الفلسطينية 

حصلت على قروض/ س���لف/ دين خالل 12 
شهر الماضية، تتوزع بواقع %21 من األسر 
ف���ي الضفة الغربية، و%53 من األس���ر في 

قطاع غزة
وح���ول أب���رز التحديات المتعلق���ة بظروف 
األس���ر االجتماعي���ة واالقتصادية، تش���ير 
النتائ���ج إلى أن %54 من األس���ر في قطاع 
غزة تعاني من انقطاع خدم���ة توفر المياه، 
كما تش���ير البيانات إلى أن %51 من األسر 
في قطاع غزة غير ق���ادرة على دفع تكاليف 

عالجهم مقابل %10 في الضفة الغربية.

اإلحصاء: 37 % من األسر في قطاع غزة ال تتلقى عناية صحية

جانب من االجتماع 

االستقالل/ وكاالت:
تراجع معدل التضخم الس���نوي في مصر، إلى 15.6 بالمائة في 
نوفمبر/ تش���رين الثاني 2018، مقابل 17.5 بالمائة في الشهر 

السابق له.
وقال الجهاز المركزي والتعبئ���ة واإلحصاء )حكومي(، اإلثنين، 
إن التضخم الش���هري تراجع بنس���بة 0.7 بالمائة خالل نوفمبر 

الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
وأوضح أن مع���دل التضخم ارتف���ع بنس���بة 14.5 بالمائة في 
الفترة بي���ن يناير/كانون الثاني ونوفمبر 2018، مقارنة بنفس 
الفترة من 2017. وحسب رصد األناضول، استنادا على بيانات 
“اإلحص���اء”، فإن يونيو/حزيران 2018، ش���هد ع���ودة معدل 
التضخم الس���نوي للصعود مجددا، للمرة األولى بعد 10 أشهر 
من الهبوط المتواص���ل، بعدما بلغ الذروة ب����34.2 بالمائة في 

يوليو/ تموز 2017.
وبدأ التضخم، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في 

3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وقال البنك المركزي، في وقت س���ابق، إن مخاطر محلية وأخرى 
خارجي���ة، تهدد النظرة المس���تقبلية ألس���عار المس���تهلك 
)التضخ���م( في البالد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أس���عار 

الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.
وف���ي 10 مايو/أيار 2018، رفعت الحكومة أس���عار تذاكر مترو 
األنفاق في العاصمة القاهرة، بنس���ب تت���راوح بين 50 و150 

و250 بالمائة.
وف���ي يونيو الماض���ي، رفعت الحكومة أس���عار مياه الش���رب 
لالس���تخدام المنزلي، للم���رة الثانية في غض���ون أقل من عام، 

بنسب تصل إلى 44.4 بالمائة.
كما رفعت أس���عار ش���رائح اس���تهالك الكهرباء لالستخدام 
المنزلي، بمتوسط 26 بالمائة وتصل حتى 69.2 بالمائة، وزادت 

أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمائة.
بينم���ا في 21 يوليو/تم���وز، قررت الحكومة، رفع أس���عار الغاز 
المستخدم في المنازل والنش���اط التجاري، بزيادة 75 بالمائة، 

اعتبارا من أغسطس/ آب الماضي.

االستقالل/ وكاالت:
كش���ف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن قيمة الرشى 
في كل عام تبلغ تريليون دوالر، بينما تصل قيمة المبالغ 
المسروقة بطريق الفساد ما يزيد عن 2.5 تريليون دوالر، 
مشيًرا إلى أن هذا المبلغ يساوي %5 من الناتج المحلي 

العالمي.
وأضاف برنامج األمم المتح���دة اإلنمائي في تقريره عن 
الفس���اد في العالم أن قيمة الفاقد بس���بب الفساد في 
البل���دان النامية تقدر بعش���رة أضع���اف إجمالي مبالغ 

المساعدة اإلنمائية المقدمة.
وش���دد البرنامج األممي على أن الفس���اد جريمة خطيرة 
يمك���ن أن تق���وض التنمية االجتماعي���ة واالقتصادية 

والتعليمية والصحية في المجتمعات.

االستقالل/ وكاالت
حقق االقتصاد التركي نموا بنسبة 1.6 بالمائة خالل 

الربع الثالث من العام الجاري 2018.
ج����اء ذلك، في بي����ان لمعهد اإلحص����اء التركي صدر 
أمس، أعل����ن فيه نتائج الناتج المحلي اإلجمالي خالل 
الربع الثالث )يوليو/ تموز - س����بتمبر/ أيلول( من هذا 

العام.
ووفق����ا لطريقة اإلنتاج، فإن توقع����ات الناتج المحلي 
اإلجمالي باألس����عار الحالية ارتفع بواقع 21.8 بالمائة 

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبلغ����ت قيم����ة الناتج المحل����ي اإلجمالي باألس����عار 
الجاري����ة، نحو تريليون و13 ملي����ارا و453 مليون ليرة 
تركية )210 مليارات دوالر( خالل الربع الثالث 2018.

مصر: التضخم السنوي يتراجع
 إلى 15.6 بالمائة في نوفمبر

االقتصاد التركي 
ينمو بـ 1.6 بالمائة 

في الربع الثالث 2018

األمم المتحدة: فاتورة 
الفساد تساوي 5 % من 
الناتج المحلي العالمي
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أرجأت الهند صفقة لش���راء أسلحة بقيمة 
500 مليون دوالر من »إسرائيل«، وذلك في 
انتظ���ار إجراء مزيد من التجارب عليها وفق 
طلب هندي، بحسب تقرير نشرته صحيفة 

إسرائيلية.
وقال���ت صحيفة »ذار مارك���ر« االقتصادية 
إسرائيلية، إن صفقة شراء صواريخ مضادة 
للدباب���ات من طراز »س���بايك« من ش���ركة 
»رفائيل« اإلس���رائيلية بقيمة 500 مليون 
دوالر، تواج���ه صعوبات كبي���رة إثر مطالبة 

الهند بإجراء تجارب إضافية عليها.
وأضافت: »قرر الجي���ش الهندي أنه يرغب 

بإج���راء اختبارات إضافية ف���ي صيف عام 
2019، والتي لم تكن مخططة من قبل«.

وش���ركة »رفائي���ل« لألنظم���ة الدفاعي���ة 
المتقدم���ة، هي ش���ركة مملوك���ة لحكومة 

االحتالل اإلسرائيلية.
وأش���ارت »ذا ماركر« إلى أن التجارب سوف 
تركز على »نظام األش���عة تحت الحمراء في 

الصاروخ«.
وقالت: »السبب الرسمي للتجارب اإلضافية 
هواإدعاء مؤسس���ة الدف���اع الهندية، بأن 
االختبارات الت���ي أجريت حتى اآلن لم تلب 
اختب���ارات األداء التي أجري���ت في درجات 

حرارة عالية«.

أجنبية، يش���عر  لتقارير  »وفق���ا  وأضافت: 
الهن���ود بالقلق م���ن ه���ذا، ألن الصواريخ 
تهدف إل���ى العمل في المس���تقبل تحت 

ظروف الصحراء الساخنة«.
مس���ؤولين  ع���ن  الصحيف���ة  ونقل���ت 
إسرائيليين، لم تحدد أس���ماءهم، قولهم 
إن الطلب قد يكون عالمة على أن نيودلهي 

»تبحث عن مخرج من الصفقة«.
وقال موقع »تايمز أوف إسرائيل« اإلخباري 
اإلس���رائيلي أم���س اإلثني���ن، إن الصفقة 
أبرم���ت في البداية في ع���ام 2014، وبدأت 
ش���ركة رفائيل ألنظمة الدف���اع المتقدمة 
»لتنفيذ صنع 8000  الالزمة  االستعدادات 

صاروخ سبايك«.
وأض���اف: »في أغس���طس 2017، افتتحت 
الشركة منشأة إنتاج في الهند مع شريكها 
لمتطلبات  وفقا  كالياني،  المحلي، مجموعة 
الحكومة ب���أن يكون الس���الح مصنوعًا في 

الهند«.
وتابع:« بعد ثالثة أش���هر، انسحبت الهند 
من الصفقة، ألسباب ورد أنها تتعلق بإنتاج 

الصاروخ المضاد للدبابات محليا«.
ولك���ن رئي���س وزراء االحت���الل بنيامي���ن 
نتنياهو أعلن في يناير الماضي خالل زيارة 
رئيس ال���وزراء الهندي نارن���درا مودي إلى 

»إسرائيل« عن إحياء الصفقة من جديد.

غي����ر أن الموقع اإلخباري اإلس����رائيلي نقل 
عن وسائل إعالم هندية قولها إن »حكومة 
مودي خفضت الطلب وغيرت جزءًا من العقد 
لتصب����ح صناع����ة 5000 صاروخ مس����ؤولية 
المصنعين المحليي���ن، والصواريخ الثالثة 
آالف المتبقية إلى منشأة رفائيل-كالياني«.

واستنادا إلى موقع »تايمز أوف إسرائيل«، 
فإن إس���رائيل والهند وقعتا صفقة أسلحة 
عس���كرية بقيم���ة ملي���اري دوالر، الع���ام 
الماضي، تش���مل ش���راء الهن���د على مدى 
عدة س���نوات، صواريخ أرض-جو متوسطة 
المدى وقاذفات وتكنولوجيا االتصاالت من 

إسرائيل«.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمد عمر محمد الخطيب 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)410035638( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/  هديل سمير شحادة أبو لبدة 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)906505367( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ وسيم عوض محمد قنن 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)405236597( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

القدس المحتلة/ االستقالل
كش���ف رئي���س حكوم���ة االحتالل 
اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو أمس 
اإلثني���ن عن س���ماح ُس���لطان ُعمان 
قابوس بن س���عيد لشركات الطيران 
اإلس���رائيلية بتس���يير رحالتها في 

أجواء السلطنة.
وقال نتنياهو خالل كلمة في مؤتمر 
بوزارة الخارجية اإلسرائيلية بالقدس 
المحتل���ة إنه حصل عل���ى الموافقة 

خالل زيارته األخيرة إلى السلطنة.
وأع���رب نتنياهو عن أمل���ه بموافقة 
على  الس���عودية  العربية  المملك���ة 
السماح للطائرات اإلسرائيلية بعبور 
مج���ال المملكة الج���وي في طريقها 
إلى الهند، مشيًرا إلى أن األمور تسير 
بهذا االتجاه بعد س���ماح السعودية 
للطائ���رات الهندي���ة الت���ي تق���ل 

إسرائيليين بعبور مجالها الجوي.
ولف���ت نتنياه���و إل���ى أن الطائرات 
اإلسرائيلية تعبر حالًيا عدة مجاالت 
جوية لدول عربية منها مصر، »وعلى 
ما يبدو فوق السودان أيًضا«، على حد 

تعبيره.
إال أنه قلل من أهمية الس���ماح بعبور 
الُعماني دون موافقة  الجوي  المجال 
مماثلة من جهة السعودية، ألن خط 

الطيران يمر أواًل فوق السعودية.
وف���ي 25 أكتوب���ر الماض���ي، أجرى 
نتنياهو وعقيلته سارة زيارة رسمية 
ُمفاجئة إلى س���لطنة ُعمان، والتقى 

السلطان قابوس.
وال ترتبط ُعمان بعالقات دبلوماسية 

رسمية مع »إسرائيل«.
وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو 
حينها، إن الزعيمين »بحثنا سبل دفع 
عملية »الس���الم« في الشرق األوسط 
وناقش���ا ع���ددا م���ن القضاي���ا ذات 

تهدف  والتي  المش���ترك  االهتمام 
الى تحقيق الس���الم واالستقرار في 

الشرق األوسط«.
فيما قال نتنياهو على حس���ابه في 
الزيارة تش���كل  »تويت���ر« إن ه���ذه 
خط���وة ملموس���ة في إط���ار تطبيق 
سياس���ته )نتنياه���و( الرامي���ة إلى 
تعزي���ز العالق���ات اإلس���رائيلية مع 
دول المنطقة من خالل إبراز الخبرات 
اإلس���رائيلية ف���ي مج���االت األم���ن 

والتكنولوجيا واالقتصاد.

وتابع نتنياهو أن الس���لطان قابوس 
وجه له الدعوة لزيارة الس���لطنة في 
ختام اتصاالت مطولة بين الطرفين.

وأكد أنه بحث مع الس���لطان قابوس، 
الس���بل لدفع عملية السالم وقضايا 
تتعلق بتحقيق الس���الم واالستقرار 
بالمنطقة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة 

األولى رسميا منذ العام 1996.
وكان نتنياهو قال إن عالقات كيانه 
وعدد م���ن الدول العربي���ة آخذٌة في 

التنامي.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت هيئة البث اإلسرائيلّية )كان(، النقاب عن طلب تقدمت به 
دولة خليجّية من إس���رائيل، قبل عّدة سنوات، لشراء طائرات دون 
طّيار إس���رائيلية الصنع من طراز »زيك« قادرة على حمل صواريخ 

هجومّية.
ومنعت الرقابة العس���كرّية هيئة البّث من نشر اسم الدولة التي 
تقّدم���ت بالطل���ب، في حين قال���ت مصادر عس���كرّية للهيئة إن 
الس���لطات اإلس���رائيلّية درس���ت الطلب، لكنها قّررت، في نهاية 

المطاف، عدم تزويد الدولة الخليجّية بالطائرات.
وذكرت الهيئة أن الدولة المش���ار إليها قررت في أعقاب الرفض 

اإلسرائيلّي شراء طائرات بدون طيار مشابهة من الصين.
ورغم أن الدولة المش���ار إليها لم ُتذكر في التقرير اإلس���رائيلي، 
إال أن صحيفة ال�«فورين بوليس���ي« األميركّية ذكرت في نيسان/

أبريل الماضي، أن اإلمارات قامت خالل العام 2017، بشراء طائرات 
صينّية بدون طيار اس���تخدمتها في تنفي���ذ عمليات اغتيال في 
اليمن، منها اغتيال الرئيس المعّين من قبل جماعة )أنصار الله(، 

صالح الصماد.
والطائرات الصينّية المش���ار إليها م���ن طراز »وينغ لونغ 2«، وهي 
طائرة بدون طيار مس���ّلحة بصواري���خ هجومّية، تحاكي طائرة »إم 

كيو 9-ريبر« أميركّية الصنع.
ونقلت الصحيفة عن الباحث في القوة الجوية في المعهد الملكي 
للخدمات بلندن، جاستين برونك، إن اإلمارات تسعى إلى استخدام 
الطائرات بدون طيار ألهداف سياس���ّية في مناطق حساسة مثل 

ليبيا، أيًضا.

»نأمل بموافقة سعودية مماثلة«

نتنياهو: حصلنا على موافقة للطيران فوق سلطنة عمان
دولة خليجية سعت 
لشراء طائرات دون 
طيار من »إسرائيل«

الهند ترجئ صفقة أسلحة مع »إسرائيل« ومخاوف من إلغائها

القدس المحتلة/ االستقالل:
زعم���ت نائ���ب وزي���ر الخارجية اإلس���رائيلي تس���يبي 
حوتوببل���ي، إن هناك فرصة تاريخية لدى »إس���رائيل« 
لجلب أكب���ر عدد ممكن من س���فارات ال���دول األجنبية 

المختلفة إلى القدس.
وأعرب���ت حوتوبيلي عن أملها في أن يتم نقل الس���فارة 
البرازيلية إلى القدس الش���هر المقبل بعد أداء الرئيس 
البرازيلي المنتخب خافيير بولسونارو اليمين الدستوري. 

وكان بولس���ونارو أعلن خالل حملته االنتخابية أن بالده 
ستنقل سفارتها إلى القدس.

وأضافت خالل المؤتمر الس���نوي للس���فراء »من المهم 
مواصلة الحملة لنقل الس���فارات األجنبية إلى القدس«، 
مشيرة إلى أنه في مايو/ أيار 2019 ستحتفل »إسرائيل« 
بالذك���رى األولى لنقل الس���فارة األميركية إلى القدس، 
وس���تكون ذكرى مهمة م���ن أجل تحفيز ال���دول لنقل 

سفاراتهم إلى القدس. على حد تعبيرها.

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعت ما يسمى بوزيرة القضاء اإلسرائيلية إيليت 
ش���اكيد رئي���س حكومة االحتالل اإلس���رائيلية 
بنيامين نتنياهو إلى تسوية قانونية لمستوطنة 

»عوفرا« برام الله.
وعقبت ش���اكيد خالل مقابلة عبر إذاعة الجيش 
عل���ى عملي���ة إط���الق الن���ار التي وقع���ت قرب 
المس���توطنة الليلة قبل الماضية وأصيب فيها 

9 مستوطنين: »هناك أمران يجب القيام بهما.. 
تغيير وضعية المس���توطنة ووقف األموال عن 

المنفذين«.
وأشارت إلى أن سكان المس���توطنة ال يمكنهم 

توسيع منازلهم فيها بسبب ذلك.
وأضاف���ت ش���اكيد: »ينبغي أن يعق���د نتنياهو 
اجتماعات بش���أن »عوفرا« واتخاذ قرارات بش���أن 

األمر والبدء بتسويتها قانونيا«. وفق قولها.

نائب إسرائيلي: لدينا فرصة تاريخية 
لجلب سفارات أجنبية للقدس

شاكيد تطالب نتنياهو
 بتسوية »قانونية« لـ »عوفرا« 
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االستقالل/ وكاالت:
توصل علماء األعصاب أخيرًا إلى سبب مرور الوقت ببطء شديد 

عندما نشعر بالملل.
فوفقًا لما نش���رته صحيفة »ديلي مي���ل« البريطانية، يعتقد 
علماء األعصاب أن منطقة في المخ تس���مى »القش���رة المخية 
األنفية الجانبية« )LEC( هي المس���ؤولة عن تسجيل األحداث 
في الوقت المناس���ب، وإصدار »أخت���ام زمنية« مصغرة في كل 
مرة يقوم الش���خص بعمل م���ا. ثم تطلق هذه اإلش���ارات إلى 

الحصين المجاور، حيث يتم تخزين الذكريات.
وإذا ت���م القيام بنفس العمل أو التص���رف مرارًا وتكرارًا - مثل 
التوجه إلى العمل - فإن هذه األختام الزمنية تكون متشابهة 
إل���ى حد كبي���ر لدرجة حدوث تش���وش وتصبح م���ن الصعب 

تمييزها وفصلها، مما يعطي االنطباع بأن الزمن يمر بطيئًا.
 New ووفق���ًا لمقال���ة كتبه���ا انجف���ى تش���ين ل�«نيويوركر
Yorker«، ب���دأ عالم األعصاب ألبرت تس���او االهتمام ألول مرة 

بمنطقة »القشرة المخية األنفية الجانبية« من المخ في عام 2007.
وبإجراء التجارب على الفئران، رجح دكتور تس���او، الباحث في جامعة ستانفورد، أن 
الخاليا العصبية في »القشرة المخية األنفية الجانبية« يمكن أن تسجل مرور الزمن.

وم���ن ثم توصل إلى أن الوخزات الكهربائية من العصبونات في الفئران كانت أكثر 
وضوحًا عند الخروج للعثور على الطعام.

تم تسجيل كل نشاط للفئران على حدة مع رصد مختلف وخزات النشاط الكهربية. 
ولكن عندما اس���تمرت الفئران في الركض ف���ي جوالت متكررة للعثور على الطعام، 

وربما بحافز أقل، لم تفصل منطقة »القش���رة المخية األنفية الجانبية« من المخ بين 
جولة وأخرى.

ويعتقد دكتور تساو أنه عندما تكون األختام الزمنية في المسار المستمر والمتكرر 
»متشابهة إلى حد كبير، يصعب فصل هذه التسلسالت عن بعضها بعضا«.

وبن���اء على نتائج هذه التجارب، اس���تنتج دكتور تس���او أن الوقت الذي تحتس���به 
»القشرة المخية األنفية الجانبية« يكون »ترميزًا لتجربة مستمرة«.

ويعتق���د العلماء أن الخاليا العصبية في الحصي���ن تعتمد على المدخالت من كل 
من القش���رة المخية األنبوبية الفردية والمتوسطة، وهما المنطقتان اللتان تتكون 

فيهما ذاكرة كل شخص.
ويقول إدوارد موس���ر، أس���تاذ علم النف���س في الجامعة 
النرويجي���ة للعلوم والتكنولوجيا ف���ي تروندهايم، الذي 
شارك أيضًا في هذه التجارب البحثية: »إن نفس الخاليا 
، كما نتص���ور ، تحصل على معلومات حول المس���احات 

والتوقيتات«.
ل���م يتم العث���ور على ه���ذا الترميز للوقت في القش���رة 
المخية الداخلية لإلنسان، كما كتب الباحثون في الورقة 
البحثية، التي نش���رت في مجلة Nature في وقت سابق 

من هذا العام.
ومن جانب آخر، يش���كك علماء آخرون ف���ي هذه النتائج، 
حيث يقول جيورجي بوزساكي، عالم األعصاب في جامعة 
نيويورك، إن النش���اط العصبي يرتبط دائمًا بالوقت، وال 
يعني بالضرورة أن نجاح هؤالء الباحثين في العثور على 

هذه الوخزات في النشاط أنها تقيس أو تحدد الوقت.
يق���ول الباحثون المش���اركون في التجربة إن »القش���رة المخي���ة األنفية الجانبية« 
ُتظهر تغيرات في متتابعات النش���اط. ومن أجل استكش���اف هذه المنطقة أكثر، 
تم تعيين علماء األعصاب لمنع نش���اط القش���رة المخية األنفية الجانبية في دماغ 

الفئران لمعرفة كيف يتذكر األحداث.
ويخطط الفري���ق البحثي إلجراء مزيد م���ن األبحاث على أمخاخ األش���خاص، الذين 
يعانون من مرض الزهايمر، حيث إن »القش���رة المخية األنفية« هي إحدى المناطق 

األولى التي تتأثر.

االستقالل/ وكاالت:
كشفت دراسة جديدة مثيرة للقلق بأن تعرض 
المرأة الحامل لله���واء الملوث لعدة أيام يمكن 
أن يزي���د بش���كل كبي���ر من مخاط���ر تعرضها 

لإلجهاض.
يقول علماء أمريكي���ون من جامعة يوتا، إن تعرض 
المرأة الحامل لتل���وث الهواء لمدة وجيزة، يمكن أن 
يكون له تأثيرات دارماتيكية على الجس���م، بما في 

ذلك زيادة مخاطر اإلجهاض.
ويش���ير العلماء إل���ى أن كل ش���خص على كوكب 
األرض يفقد حوالي 2.6 سنة من عمره بسبب تلوث 
الهواء، وقد يصل هذا الرقم إلى ثمان س���نوات في 

بعض البلدان.
وبحس���ب العلماء فإن تلوث اله���واء، يدفع الرئتين 
للعم���ل بطاقة أكب���ر ما يؤدي إل���ى تدمير خالياها، 
فضاًل عن أنه يزيد من صعوبة عمل القلب، ويصيب 

األجنة بتشوهات خلقية.

م���ن جهته قال الدكت���ور ماثيو فول���ر، وهو مؤلف 
الدراس���ة، بأنه الحظ وجود عالقة وثيقة بين تلوث 
اله���واء وإجه���اض النس���اء. وقد قام ه���و وفريقه 
بمراجعة بيان���ات ما يقرب م���ن 1300 امرأة دخلن 
مستشفى جامعة يوتا للحصول على الرعاية الطبية 

بعد اإلجهاض بين  2007 و2015.
وق���ام فري���ق البحث، بقي���اس مس���تويات األوزون 
والنيتروجين، والجسيمات الملوثة للهواء في األيام 
الس���ابقة لحاالت اإلجهاض التي قاموا بدراستها. 
وبعد األخذ باالعتبار العوامل األخرى التي تؤدي إلى 
اإلجهاض، تبين للعلماء بأن التعرض للتلوث لمدة 
تتراوح بين 3 إل���ى 7 أيام، زاد من حاالت اإلجهاض 

لدى النساء بنسبة 16%.
ونصح الدكتور فولر النس���اء الحوامل بالتقليل من 
التع���رض لتلوث الهواء، وتركيب نظام فلترة فعال 
في المن���زل لتنقية الهواء، وفق ما ورد في صحيفة 

ديلي ميل أونالين البريطانية.

االستقالل/ وكاالت:
أثمر التعاون بين ش���ركتي غوغ���ل وليفايس األميركية 
للمالبس عن إدخال تحديث عل���ى جاكيت ذكي، بحيث 

يمكنه اآلن تنبيه مرتديه تلقائيا حال نسي هاتفه.
وبحسب موقع “أندرويد بوليس” فإن الخاصية الجديدة 
 ”Always Together ” التي أضيفت للجاكيت تسمى
أو “معا دائما” تقوم بتنبيه المستخدم أوتوماتيكيا في 

حال ابتعد عن هاتفه لمسافة معينة.
ووفقا لنف���س الموقع ف���إن عملية التنبي���ه تجري على 
الجانبين حيث يتم إرسال تنبيه إلى الهاتف وأيضا إلى 

أداة تقني���ة صغيرة مثبتة في كم الجاكيت س���تومض 
وتهتز لتنبيه المستخدم.

وتعتب���ر الخاصية الجدي���دة بمثابة تحدي���ث لخاصية 
قديمة تس���مى “find your phone” كانت تحتاج من 
الش���خص مرتدي الجاكيت القيام بحرك���ة معينة بيده 
ليقوم الهاتف بالرنين بأعلى الصوت في حال كان يبحث 
عنه. الجاكي���ت يتضمن أيضا بعض الخصائص الذكية 
مثل التحكم في مس���توى صوت الهاتف أو اس���تعمال 

تطبيق “غوغل مابس” وغيرها من الوظائف.
 ويصل سعر الجاكيت في األسواق إلى 350 دوالرا.

إذا كنِت حامال.. احذري
 استنشاق الهواء الفاسد!

»جاكيت ذكي« 
ينّبه مرتديه 
تلقائيا حال 
نسي هاتفه!

االستقالل/ وكاالت:
أظهر مس����ح جديد نش����رت نتائجه أمس االثني����ن، أن كوريا 
الجنوبي����ة تتصدر العالم في س����رعتي التحميل والرفع على 
االنترنت الالسلكي. وطبقًا لنتائج المسح الذي أجرته "الرابطة 
الكوري����ة لصناعة االتصاالت" على ج����ودة خدمات االتصاالت 
المتنقلة، بلغ متوس����ط س����رعة التحميل عبر شبكة االنترنت 

الالسلكي 133.43 ميغابايت في الثانية بكوريا الجنوبية.
وش���مل البحث نيوي���ورك، وس���ان فرانسيس���كو، ولوس 
أنجلي���س، والس فيغ���اس بالواليات المتح���دة، وتورونتو 
بكندا، وطوكي���و باليابان، وهونغ كونغ، ولن���دن ببريطانيا، 
وباريس بفرنس���ا، وفرانكفورت بألماني���ا، وكوريا الجنوبية، 

بحسب "يونهاب".
وس���جل متوس���ط س���رعة التحميل عبر ش���بكة االنترنت 

الالس���لكي 31 ميغاباي���ت ف���ي الثاني���ة ف���ي نيويورك، 
و43.34 ميغابايت في الثانية بسان فرانسيسكو، و41.24 
ميغابايت في الثانية بلندن، و53.89 ميغابايت في الثانية 
بباريس. وبع���د كوريا الجنوبية، جاءت تورونتو بمتوس���ط 
س���رعة تحميل يبلغ 74.17 ميغابايت في الثانية، ما يمثل 

نصف متوسط السرعة في كوريا الجنوبية.
وبلغ متوس���ط سرعة الرفع عبر ش���بكة االنترنت الالسلكي 
في كوريا الجنوبية 34.04 ميغابايت في الثانية، في حين 
تراوح المتوس���ط في المدن الرئيسية بالخارج بين 30.17 
ميغابايت في الثانية. أما بالنس���بة لتقنية الواي فاي، فإن 
متوسط س���رعتي التحميل والرفع بلغا 286.73 ميغابايت 
ف���ي الثانية و296.86 ميغابايت ف���ي الثانية على التوالي 

في كوريا الجنوبية.

لمــاذا يمــر الوقــت ببــطء عنــدمــا تشعــر بالملــل؟!

كوريا الجنوبية األولى عالميًا في سرعة 
االستقالل/ وكاالت:التحميل والرفع على اإلنترنت الالسلكي

أكد البروفيس���ور فولف روديغر ش���يبيتس، أهمية اتباع أسلوب حياة 
صحي بعد اإلصابة بسكتة دماغية، للوقاية من اإلصابة بسكتة ثانية.

وأوضح البروفيسور ش���يبيتس أن اإلصابة بسكتة دماغية ثانية ترفع 
 ،)Vascular dementia( "خط���ر اإلصابة بما يعرف "بالخرف الوعائ���ي

والذي تتمثل أعراضه في اضطرابات التركيز واضطرابات المشي.
وأوضح المتحدث باسم الجمعية األلمانية للسكتة الدماغية، 
أن أس���لوب الحياة الصحي يقوم على المش���ي لمدة ال تقل 
عن نصف س���اعة يوميًا، واإلكثار من الخضراوات، والفواكه، 

والبقوليات، واألسماك، مع اإلقالع عن التدخين.
وأش���ار ش���يبيتس إلى أن العوامل، التي ترف���ع خطر اإلصابة 
بس���كتة دماغية، تتمثل ف���ي البدانة، وقلة الحرك���ة، وارتفاع 
ضغ���ط الدم، والتدخين، وداء الس���كري، وبعض أمراض القلب 
مثل الرجفان األذيني، مش���ددًا على ضرورة عالج هذه األمراض 
مبكرًا لتجنب العواقب الوخيمة، التي ُيمكن أن تترتب عليها.

أسلوب الحياة الصحي يقي من الخرف
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االستقالل/ وكاالت: 
مازالت 7 فرق تتشـــبث بفرصة حجز إحدى البطاقات الـ 4 المتبقية للتأهل 
لـــدور الـ16 بـــدوري أبطال أوروبـــا، وعلى رأســـها ليفربـــول ونابولي، حيث 
تنتظرهما معركة حامية  مساء اليوم الثالثاء، على ملعب »آنفليد« في إطار 

الجولة األخيرة من دور المجموعات.
ويخـــوض ليفربول ونابولـــي المباراة ضمن منافســـات المجموعـــة الثالثة 
والوحيدة التي لم يحســـم فيها أي فريق تأهله للدور التالي، رغم أن فرصة 
باريس ســـان جيرمان تبدو شـــبه مضمونة كونه ســـيحل ضيفا على النجم 

األحمر الصربي مساء اليوم أيضا.
وبجانب هذه الفـــرق األربع يتطلع أيضا للتأهل لدور الـ16 ليون وشـــاختار 
دونيتســـك وإنتر ميالن وتوتنهام، فـــي الوقت الذي ضمنت فيه فرق ريال 

مدريد وبرشلونة وبورتو التأهل من المركز األول.
وضمنت التأهل أيضا فرق أتلتيكو مدريد وأياكس وبايرن ميونخ وبوروسيا 
دورتموند ويوفنتوس ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وروما وشالكه.

وبال شك تعد المواجهة األبرز في الجولة األخيرة تلك التي يستضيف فيها 
ليفربول علـــى ملعبه »آنفيلد« نابولي، فوصيف ريال مدريد بطل النســـخة 

الماضية من البطولة، فرط الجولة الماضية في جزء كبير من فرصه بهزيمته 
على يد باريس ســـان جيرمـــان )2-1(، األمر الذي يجعـــل تعادله مع فريق 
الجنـــوب اإليطالي غير كاف للتأهل، فهو يحـــل ثالثا بالمجموعة حاليا بـ 6 

نقاط بفارق نقطتين خلف البي إس جي الوصيف.
أمـــا نابولي فيتصدر المجموعة بتســـع نقاط ويكفيـــه التعادل لتجاوز دور 
المجموعات، بينما يحل باريس ســـان جيرمـــان ضيفا على النجم األحمر ) 4 

نقاط( الذي مازال يتطلع الحتالل المركز الثالث وخوض الدوري األوروبي.
ويتطلع لبلوغ ثمن النهائي إنتر ميـــالن، وتوتنهام من بوابة المركز الثاني 

في المجموعة الثانية التي ضمن برشلونة التأهل عنها من المركز األول.
ويحتـــل حاليـــا توتنهام المركز الثاني بســـبع نقاط بفـــارق األهداف أمام 
ميالن الثالث، وفي الجولة األخيرة يحل الســـبيرز اليوم ضيفا على البارســـا 
في »كامب نو«، بينما يستقبل في نفس اليوم اإلنتر، آيندهوفن الهولندي 

الذي سينهي المجموعة رابعا في كل األحوال.
ويحتـــاج توتنهام للخروج من كامـــب نو بالنقاط الثـــالث، كما هو الحال 
بالنسبة إلنتر الذي يجب أن يفوز على الفريق الهولندي وأال يحقق غريمه 

اإلنجليزي الفوز .

معركة ليفربول ونابولي األبرز 
في ختام دور المجموعات

مدريد/ االستقالل: 
تأهـــل فريق ريفر بليت لـــكأس العالم لألنديـــة، المقرر إقامتهـــا في الفترة 
بين 12 و22 ديســـمبر/كانون األول الجاري فـــي اإلمارات، عقب التتويج بكأس 
ليبرتادوريـــس على حســـاب مواطنه بـــوكا جونيورز، بالفـــوز 3-1، على ملعب 

»سانتياجو بيرنابيو« في مدريد.
وبذلك انضـــم ريفر بليت إلى أبطال العالم، وهم ريال مدريد اإلســـباني )بطل 
أوروبا(، كاشيما أنتلرز )بطل آسيا(، الترجي التونسي )بطل أفريقيا(، جواداالخارا 
المكســـيكي )بطل الكونكاكاف(، ويلينجتون )بطل أوقيانوسيا( بجانب العين 

اإلماراتي، بصفته مستضيف للبطولة بعد التتويج بلقب الدوري اإلماراتي.
وتعتبر هذه المـــرة الثانية التي يصعد فيها ريفر بليت إلى مونديال األندية، 
بعد أول مرة في 2015، حيث حقق المركز الثاني بعدما خسر أمام برشلونة في 
هذا العام. وســـيبدأ بطل أمريكا الجنوبية مشواره في البطولة من الدور نصف 

النهائي كما هو الحال بالنسبة لريال مدريد .

االستقالل/ وكاالت: 
حذر رافاييل بينيتيز المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد اإلنجليزي، دفاع نابولي االيطالي 
من خطورة النجـــم المصري محمد صالح المحترف فى نادي ليفربـــول قبل المباراة المرتقبة 
التي تجمـــع الفريقين  اليوم الثالثاء بملعب »أنفيلد«، ضمن منافســـات الجولة السادســـة 

واألخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال اوروبا.
وســـجل محمـــد صالح 3 أهداف »هاتريك« فـــي فوز ليفربول على بورنمـــوث بنتيجة 4 – 0، 
في المباراة التي جمعتهما الســـبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة 
الـــدوري اإلنجليزي الممتاز »البريميرليج«. وقال بينيتيز الذي ســـبق وأن تولى تدريب نابولي 
فـــي تصريحات لصحيفة »كوريري ديللو ســـبورت« اإليطالية، »المباراة ســـتكون صعبة على 
الفريقين، ليفربول ونابولي يمتلكان مجموعة مميزة من الالعبين«. أضاف مدرب نيوكاســـل 
يونايتد »إذا ما ُطلب مني اختيار العب واحد فقط من كل فريق يســـتطيع تشـــكيل خطورة 

كبيرة على مرمى الفريق اآلخر، بكل تأكيد سيكونان محمد صالح وإينسيني«.
ويتصدر نابولى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه باريس ســـان جيرمان 
الفرنســـى فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ثم ليفربول اإلنجليزى فى المركز الثالث برصيد 

6 نقاط، والنجم األحمر الصربى فى المركز الرابع واألخير برصيد 4 نقاط.
ويحتاج ليفربول لتحقيق الفوز بهدف دون مقابل أو بفارق هدفين مثل 3 – 1، 4 – 2، لحجز 
مقعـــده في دور الـ 16 دون النظـــر لنتيجة مباراة النجم األحمر وباريس ســـان جيرمان التي 

ستقام في نفس التوقيت بينما يكفي نابولي الحصول على نقطة التعادل للتأهل.

رافاييل بينيتيز يحذر نابولى 
من خطورة محمد صالح ريفر بليت ُيكمل 

عقد المشاركين في 
مونديال األندية 2018

الرباط/ االستقالل: 
قاد نجم المنتخب الفلسطيني األول تامر صيام، فريقه 

حسنية أكادير، لوصافة ترتيب الدوري المغربي.
وســـجل المهاجم صيام، هدف الفوز الوحيد لحســـنية 
أكاديـــر، أمام ســـريع وادي زم، ليحتل وصافـــة الدوري، 
برصيد 17 نقطة، بفارق األهداف خلف الوداد البيضاوي، 

المتصدر بفارق األهداف.
ويعد هذا هو أول أهداف الالعب مع فريقه، منذ انتقال 
إليه هذا الموســـم، قادما من هالل القدس الفلسطيني، 
هـــو ومواطنه اآلخـــر أحمد ماهـــر القادم مـــن صفوف 

الظاهرية، لكن األخير لم يشارك في لقاء اليوم.
وتم اختيار صيام في المنتخب الفلســـطيني، المشارك 
في كأس أمم آســـيا الشـــهر المقبل في اإلمارات، حيث 
ينتظر أن يلتحق في وقت الحق بمعســـكر الدوحة الذي 

انطلق قبل يومين .

االستقالل/ وكاالت: 
أعلن محمود عيد، مهاجم المنتخب الفلســـطيني، 
والعب نيكوبينج الســـويدي ، أنه التحق بمعسكر 

»الفدائي«، في العاصمة القطرية الدوحة .
وأوضح عيـــد ، عبر صفحته على »فيســـبوك«، أنه 
جاهز لالنضمام لمعسكر المنتخب، الذي سيستمر 
لمدة 3 أســـابيع، حتى موعد الســـفر إلى اإلمارات، 

للمشاركة في بطولة آسيا 2019.
وسيشـــارك عيد الملقـــب بـ«إبراهيموفيتش« مع 
منتخب فلسطين، في النهائيات اآلسيوية، للمرة 

الثانية على التوالي بعد ظهوره في 2015.
ويتطلـــع ألن تكون مشـــاركته الثانية مع الفدائي 
مختلفة عـــن الحضور األول ، خاصـــة أن المنتخب 
الفلســـطيني، خســـر جميع لقاءاته فـــي البطولة 

الماضية، أمام اليابان والعراق واألردن . 

صيام يسجل 
أولى بصماته 

بالدوري المغربي

محمود عيد يؤكد 
مشاركته مع الوطني 
في  أمم آسيا
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أدى إطالق قنابل الغاز المس���يل للدموع وقنابل الصوت الكثيف إلصابة سيارات بشكل 
مباشر وتضرر عدد منها.

وش���رعت قوة عسكرية كبيرة باقتحام الواجهة الشمالية لمدينتي رام الله والبيرة )حي 
اإلرس���ال، البالوع، المصايف( واحتجزت المركبات والش���بان والتحقيق معهم، مما أدى 

الندالع مواجهات مع عشرات الشبان.
واف���ادت مص���ادر محلية، أن جيش االحت���الل صادر كاميرات و تس���جيالت مصورة من 
المحالت التجارية والمؤسسات الموجودة في شارع االرسال، فيما اندلعت مواجهات مع 
جنود االحتالل في المكان، القى خاللها الش���بان الحجارة والزجاجات الفارغة على جيش 
االحتالل، فيما اطلق الجنود الغاز المسيل للدموع واالعيرة المطاطية على المتظاهرين

وجاء ذلك عقب عملية اطالق نار اصيب خاللها عدد من المس���توطنين قرب مستوطنة 
"عوفرا" مساء  االحد  وكانت قوات االحتالل قد شددت من اجراءاتها االمنية على مداخل 

محافظة رام الله والبيرة منذ أول من امس .
وتواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي حملة تفتيش وإغالق للبلدات والحواجز في مناطق 

شمالي شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. 

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعا رئيس المجلس االس���تيطاني لشمالي الضفة الغربية يوسي دغان رئيس 
وزراء االحت���الل، بنيامين نتنياه���و الذي يتولى ايض���ا وزارة الحرب ان يعطي 
تعليماته لقيادة جيش االحتالل للقيام بعملية عسكرية انتقامية ضد السلطة 
الفلسطينية، وخاصة في المنطقة التي خرج منها منفذو عملية عوفرا البطولية.

ونقل موقع المس���توطنين االخباري العبري عن دغان قول���ه: »نحن دولة قوية 
ولكننا فقدنا قوة الردع لذلك عملية تحدث تلو االخرى«.

وأصيب 6 إس���رائيليين، بجراح مختلفة جراء إطالق نار تجاه مستوطنين قرب 
مستوطنة عوفرا شرقي رام الله.

بيت لحم/االستقالل:
قالت الش���رطة االس���رائيلية انها ادخلت طائرة هليكوبتر جديدة الى الخدمة لمراقبة 

الطرق والحد من الجريمة .
وانضم���ت الطائرة الجديدة الى مروحية »الهدهد« وهي طائرة هليكوبتر ذات محركين 

مجهزة بأنظمة التكنولوجيا األكثر تطورًا - وكاميرا خاصة توثق نهارًا ولياًل.
 ودخلت المروحية نطاق الخدمة وشاركت بالفعل في عدة عمليات على الطرقات الخطرة 
وتجاوزات الس���ائقين المميتة كذلك السرعات الزائدة. وقال قائد الشرطة جادي وينر : 

»ميزة المروحية هي أننا نرى بوضوح ما يحدث على الطرقات.

رام الله/ االستقالل: 
اقتحم���ت ق���وات االحت���الل اإلس���رائيلي مبنى وكال���ة األنب���اء والمعلومات 
الفلس���طينية الرس���مية "وفا" في حي المصايف بمدينة رام الله عصر امس 

االثنين، ومنعت المتواجدين بداخله من مغادرته.
ودقق���ت قوات االحتالل ف���ي هويات الموظفي���ن المتواجدين في مكاتبهم 

ومنعتهم من مغادرته.
 واقتحمت قوات االحتالل منذ س���اعات صباح أم���س االثنين مدينة رام الله 
وس���ط الضفة الغربية المحتل���ة،  وصادرت أجهزة تس���جيل الكاميرات في 
المباني والمحال التجارية، مع اس���تمرار المواجهات. ويأتي االقتحام في إطار 
البحث وتتبع مقاومي���ن على خلفية العملية التي نفذها مقاومون الليلة قبل 

الماضية بإطالقهم النار على تجمع للمستوطنين قرب مستوطنة "عوفرا".

وقال مراس����لنا، إن قوات االحت����الل أطلقت قنابل 
الغ����از  والرصاص المغلف بالمط����اط والرصاص 
الحي على المشاركين في المسير البحري شمال 

غزة.
وأوضح أن اجمال����ي االصابات الناجمة عن اعتداء 
االحتالل على الحراك البحري ال�19 ش����مال قطاع 
غ����زة، كتال����ي: 32 اصابة )11 ح����ي، 12 مطاط، 1 

شظايا، 1 غاز، 7 ضربات قنابل غاز(.
وأشار مراس����لنا أن المسير البحري انطلق الساعة 
3 عصًرا من منطقة "الواحة" على شاطئ بلدة بيت 
الهيا ش����مال القطاع بمشاركة 20 قارًبا ومساندة 

حراك بّرّي في المنطقة ذاتها.
م����ن جانبه، قال عض����و اللجنة العليا لمس����يرات 

العودة وكس����ر الحصار ماهر مزه����ر، إن المقاومة 
الفلس����طينية ومس����يرات العودة وكسر الحصار 

مستمرة رغم الرهان على اسقاطها.
الفلسطيني  الش����عب  وأضاف مزهر،أن جماهير 
ماضية ف����ي مس����يرات العودة وكس����ر الحصار، 
مرساًل تحياته الى المقاومة التي ضربت االحتالل 

في الضفة الغربية.
وأك����د عضو هيئة مس����يرة الع����ودة، على ضرورة 
اتم����ام المصالحة الفلس����طينية وف����ق القرارات 
الوطنية المتف����ق عليها، داعيًا الس����لطة لوقف 
التنس����يق األمني مع االحتالل ووقف المالحقات 

األمنية.
وأطلق����ت هيئة الحراك الوطن����ي قبل نحو ثالثة 

أش����هر عدة رحالت بحرية نح����و العالم الخارجي 
والحدود الش����مالية للقطاع، في محاولٍة لكس����ر 
الحص����ار البحري ع����ن قطاع غ����زة، إال أن االحتالل 
يقمع المش����اركين فيها، ويعمل على إفش����الها 

واعتقال من على متنها.
ومن����ذ 30 م����ارس الماض����ي ينّظ����م المواطنون 
مظاهرات س����لمية في مخيمات العودة ش����رقي 
محافظ����ات قطاع غ����زة الخم����س؛ للمطالبة بحق 

العودة وكسر الحصار.
وبحس����ب وزارة الصح����ة، فإن اعت����داءات قوات 
االحتالل على المتظاهرين السلميين أسفرت عن 
استشهاد أكثر من 220 مواطًنا، وإصابة أكثر من 

22 ألًفا بجراح متفاوتة.

وأنها شريك لالحتالل في إرهابه وجرائمه بحق 
شعبنا.

وقال :"إن أطفال الحجارة اس���تطاعوا أن يقهروا 
جي���ش االحت���الل ع���ام 1987 وأن "العمليات 
االستش���هادية اس���تطاعت أن تقض مضاجع 

االحتالل".
وذكر المدل���ل أن غرفة العمليات المش���تركة 
وحدتنا في الجول���ة األخيرة مع االحتالل وأن ما 
يوحدنا دائمًا هو ميدان المواجهة مع االحتالل.

وق���ال إن تصريحات رئيس  الس���لطة محمود 
عب���اس تزي���د الش���رخ ف���ي الص���ف الوطني 

الفلس���طيني،  وكان يجب علي���ه الدفع باتجاه 
الوحدة، ال أن يربك الس���احة الفلس���طينية من 

جديد".
وتاب���ع: "كان م���ن المفترض على عب���اس، أن 
يحتضن خيار الش���عب الفلس���طيني وينهي 
العقوب���ات المفروضة على ش���عبنا، وأن يعجل 
بدعوة األمناء العامي���ن أو من ينوب عنهم من 
أجل أن نجلس معا، ونضع استراتيجية موحدة 
لمواجه���ة ه���ذه المؤامرات الت���ي تحاك ضد 

شعبنا وقضيتنا".
ويحتشد آالف المواطنين يوم االثنين من كل 

أسبوع لمساندة المس���ير البحري الذي أطلقته 
هيئ���ة الحراك الوطني منذ أكثر من ش���هرين 
ضمن الفعاليات السلمية المطالبة بحق العودة 
وكسر الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع 

غزة.
ومن���ذ 30 م���ارس الماض���ي تش���هد الحدود 
الش���رقية لقطاع غزة مسيرات سلمية يحتشد 
به���ا المتظاهرين رفًضا للحصار اإلس���رائيلي 
عل���ى القطاع ومطالبين بح���ق العودة لديارهم 
المحتلة، فيم���ا يقابل االحت���الل المتظاهرين 

سلمًيا بالرصاص الحي وقنابل الغاز.

غزة/ االستقالل: 
بحث���ت جمعية إعم���ار للتنمي���ة والتأهيل 
ومنظم���ة الصحة العالمي���ة )WHO( أمس 
االثنين، الواقع الصحي لألطفال ذوي اإلعاقة 

في قطاع غزة.
وأوض���ح ُمدير مكتب المنظم���ة عبد الناصر 
صبح خالل استقبال وفد من الجمعية بمقر 
المنظمة بغ���زة أن منظمته تعمل مع عديد 
م���ن المؤسس���ات الدولية والمحلية لس���د 
الحاجات األساس���ية للقط���اع الصحي في 

قطاع غزة.
وذك���ر منها: توفي���ر الدعم المالي لش���راء 
وتوفير  الطبي���ة،  والمس���تهلكات  األدوية 
الوقود لتش���غيل المولدات الكهربائية في 
المنشآت الصحية، مشدًدا في الوقت ذاته 

على أن التحديات أكبر من االلتزامات.
م مدير دائ���رة التأهيل في  من جانبه، ق���دَّ
»إعمار« عماد إس���ليم ش���كره للمنظمة على 
دورها في دع���م القطاع الصح���ي في غزة، 
ال س���يما مع م���ا يمر به من أزمات ش���ديدة 

واحتياجات كبيرة
وعّرج إس���ليم على دور جمعيته في تطوير 
القطاع الصحي من خالل مراكزها التي تقدم 
خدماتها لعشرات اآلالف ِمن المواطنين في 

ُمحافظات جنوِب قطاع غزة.
وأض���اف أن: »إعمار« اخت���ارت العمل ضمن 
مج���االت نوعي���ة وتخصصية ف���ي المجال 
الصح���ي رغ���م ما ف���ي ذلك من زي���ادة في 
التكلفة المالية والعبء التشغيلي والجهد 

اإلداري والفني كذلك.

وتحدث مدي���ر دائرة التأهي���ل عن تجربة 
»إعمار« في العمل َمع أطفال زارعي القوقعة 
اإللكتروني���ة وتأهيله���م من خ���الل مركز 
باإلضافة  والتخاطب،  للس���معيات  بس���مة 
لعملها في مجال التأهيل البصري من خالل 
عالج مش���اكل الحول والكس���ل في العين 

باستخدام أجهزة نوعية وُمتطورة.
وف���ي خت���ام الزيارة، أب���دى ُمدي���ر مكتب 
منظم���ة الصحة العالمي���ة إعجابه بجمعية 
»إعمار« وخدماته���ا التي وصفها »بالنوعية 
والتكاملية« التي تقدمها لُمجتمع َيستحق 
هذا االهتمام َمع ما ُيعانيه من حصار خانق، 
وظروف اس���تثنائية قاه���رة، داعًيا »إعمار« 
لالستمرار في البذِل والعطاء لتقديم إضافة 

نوعية للقطاع الصحي.

غزة/ االستقالل: 
قالت ش���ركة توزيع الكهرباء، إن جميع محافظات غزة ستش���هد نسبة عجز 
في جدول الكهرباء. ويأتي ذلك بعد انقطاع الكهرباء بش���كل مغاير للجدول 

المعتاد بمناطق مختلفة في قطاع غزة. 
وأوضحت الش���ركة عبر صفحتها على موقع فيس���بوك، أن السبب في العجز، 
يع���ود النخفاض درجات الح���رارة، والطلب الكبير على الطاق���ة، ما يؤثر على 

انتظام جدول التوزيع، آملين خالل األيام القادمة تجاوز هذا العجز.
وبينت الشركة، أن مجموع الطاقة المتوافر في قطاع غزة يبلغ 195 ميجا واط، 
ف���ي حين يبلغ احتياج قطاع غزة من الكهرباء ما يقارب 400 ميجا واط، بعجز 

205 ميجا واط.
يذك���ر أن ج���دول الكهرباء في قطاع غ���زة عاد لالنتظام بع���د دخول الوقود 
القط���ري إلى القطاع ضمن المنحة القطرية، إذ وصل الجدول إلى 8 س���اعات 

وصل مقابل 8 ساعات قطع، مع زيادات في أوقات الليل.

الخليل/ االستقالل: 
حكمت محكمة االحتالل اإلسرائيلي في "عوفر" على األسيرة إسراء سميح 
جابر )19 عاما( من محافظة الخليل، بالّس���جن الفعلي لمدة )30( ش���هًرا، 
إضاف���ة إلى غرامة مالية بقيمة )2000( ش���يقل، مع وق���ف تنفيذ لمدة 

خمس سنوات.
وذكر نادي األس���ير أن س���لطات االحتالل اعتقلت الفتاة جابر في تاريخ 
الحادي عش���ر من شباط/ فبراير 2017، ووجهت لها ُتهما تتعلق بحيازة 

سكين ومحاولة طعن.
ُيش���ار إلى أن األس���يرة جابر والتي تقبع في معتق���ل "الدامون" تمكنت 
من اجتياز امتحان الثانوية العامة داخل األس���ر، إلى جانب مجموعة من 

رفيقتها األسيرات.

»إعمار« والصحة العالمية يبحثان الواقع 
الصحي لألطفال ذوي اإلعاقة بغزة

االحتالل يقتحم مقر »وفا« 
ويستهدف الموظفين بقنابل الغاز

الحكم على األسيرة إسراء 
جابر بالسجن 30 شهرًا

مستوطنون يطالبون 
نتنياهو بشن عملية 
عسكرية ضد السلطة

طائرة إسرائيلية جديدة 
لمراقبة الطرقات

»توزيع الكهرباء«: جميع 
محافظات غزة ستشهد 
نسبة عجز في الكهرباء
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سيول/ االستقالل: 
انتش���ر فيديو على مواق���ع التواصل االجتماع���ي لزبون غاضب 
تجاوز الحدود، وقذف بوجبة طعامه في وجه موظف، بسبب طول 

انتظاره.
الحادث���ة، التي ظهرت على الس���طح مؤخ���را، وتداولتها صحف 
ومواقع إلكترونية جنوب ش���رقي آس���يا، وقعت قبل ش���هر في 
مطعم ضمن سلسلة الوجبات السريعة »ماكدونالدز« في منطقة 

»يواسيني«، شمال غربي العاصمة الكورية الجنوبية، سيول.
وكان الزبون الذي تملكه الغضب يشتكي من تأخر إعداد طعامه، 

لكنه لم يكن يدرك أنه جاهز في انتظاره.
وعلى إثر الواقعة، حضرت الش���رطة إلى الموقع، وتم حسم األمر، 

واعتذر العميل الغاضب.
من جانبه، تنازل الموظف الضحية عن حقه في توجيه اتهامات 
ض���د المعتدي. ثم أخذ إجازة قصيرة، وعاد إلى عمله، بعد أن كان 
عان���ى من نوبة توتر، وحرصت الش���ركة على تجنيبه أي احتكاك 

مع العمالء.
وعلى اإلنترنت، اتهم مش���اهدون المهاجم المتجاوز بأنه أس���اء 
استخدام حقه في مواجهة شخص أضعف، وطالبوا بعقابه وفقًا 

للقانون.

زبون غاضب يقذف بطعامه 
بوجه موظف مطعم 

مدريد/ االستقالل:
هل س���بق لك أن سافرت إلى جزيرة فويرتيفنتورا 
اإلس���بانية الواقعة ف���ي المحيط األطلس���ي في 
أرخبيل جزر الكناري؟ بالتحديد س���احل كوراليخو، 

الذي يعتبر أكبر منتجع في الجزيرة.
وإذا كان البع���ض يذهب لركوب األمواج بالقوارب 

الشراعية، فإن ثمة شيئًا آخر ينتظر الكثيرين.
ف���ي تلك المنطق���ة يبدو الش���اطئ كأنه مفروش 
بالفشار، بل إن هناك من يسميه »خليج البوبكورن«.

ويسير المشاة هناك حفاة فوق ذلك اللون األبيض 

الباهي على امتداد الس���احل، الذي سوف يتضح 
أنه قطع من الشعاب المرجانية بيضاء اللون.

وتغس���ل أمواج البحر المرجان الذي يأتي ممتزجًا 
بالرماد البركاني والرمال، ليبدو المنظر أشبه بفشار 

مع الفلفل األسود.
وقد جذب هذا المنظر الناس على #إنستغرام، 
حي����ث عمل زوار تلك المنطقة على نش����ر صور 
الفش����ار الس����احلي. منهم من تظاه����ر بأكله 
وهناك من رمى به في اله����واء بهدف المتعة 

والتسلية.

االستقالل/ وكاالت: 
خطط����ت أم صينية الختطاف ابنها البالغ من العمر 11 
عاما كطريق����ة الختبار ما إذا كان زوجه����ا يهتم بها أو 

بطفلها.
قدم���ت والدة الطف���ل البالغة من العم���ر 33 عاما تقريرا 
عن أش���خاص وهميين قاموا باختط���اف طفلها، وأخبرت 
الش���رطة أن ابنها ش���وهد آخر مرة بالقرب من مدرس���ته 
ووصفت لهم مالبسه في محاولة لمساعدة للعثور عليها.

جذبت عملية االختطاف اهتماما كبيرا، والسيما بسبب 
المكافأة الضخمة التي عرضتها العائلة عند تقديم أي 

معلوم����ات عن مكان وجود الطف����ل، وتقدر قيمتها 72 
ألف دوالر.

لكن اتض����ح أن الطفل كان في م����كان آمن تحت رعاية 
أحد أقارب����ه طوال الوقت. وبعد 5 أيام من البحث، عثرت 
الش����رطة على أدلة تفيد أن األم كان����ت تخدعهم منذ 
البداية وتم اعتقالها واتهامها بنش����ر معلومات كاذبة 

عمدا.
لكن األكثر غراب����ة أن األم صرحت أنها قامت باختطاف 
ابنها ألنها دخلت في جدال مع زوجها مؤخرا وأرادت أن 

تختبر حبه لهما.

أم تختطف ابنها الختبار حب زوجها جزيرة إسبانية شاطئها فشار ال يؤكل

االستقالل/ وكاالت: 
التواص���ل  لمواق���ع  مس���تخدمون  ت���داول 
االجتماعي خالل األيام الماضية، مقطع فيديو 
مذهال لطفل عربي »عبقري« يجيب على أسئلة 
مدرسته على عمليات حسابية معقدة بشكل 

فوري بطريقة الحساب الذهني.
وظه���ر الطفل وهو يتلقى عمليات حس���ابية 
معقدة تش���مل الضرب والجم���ع ألرقام كبيرة 
من مدّرسته، ثم يقوم بحسابها بشكل فوري، 

باستخدام تقنية الحساب الذهني.

وازدادت صعوب���ة المع���ادالت الرياضي���ة، إال 
أن الطفل اس���تمر بالحس���اب بنفس السرعة 

والدقة.
ونش���رت صفحة »الش���عاع ف���ي الرياضيات 
والق���درات والتحصيلي« عبر حس���اباتها على 
مواقع التواصل الفيديو منذ أيام، دون اإلشارة 
إلى معلومات أخرى مثل اس���م الطفل أو مكان 

تصوير الفيديو.
إال أن مس���تخدمين على مواقع التواصل، قالوا 
إن الطفل ليبي الجنس���ية، وأبدوا »إعجابهم« 

بقدرته المذهلة على الحس���اب بهذه الس���ن 
الصغيرة، ووصفه البعض ب�«الطفرة«.

واستخدم الطفل في الفيديو تقنية »الحساب 
الذهن���ي«، وه���ي طريق���ة بدأت ف���ي الصين 
بهدف الحساب السريع، وفيها يتعلم األطفال 
اس���تخدام أيديهم وذهنهم إليج���اد نتيجة 

العمليات الحسابية حتى المعقدة منها.
ويفس���ر ذلك الح���ركات الغريب���ة التي كان 
يقوم بها الطفل بيدي���ه للتوصل إلى نتيجة 

العمليات الحسابية.

طفل عربي »طفرة« يتحدى اآللة الحاسبة ويذهل الجميع

المدينة المنورة / االستقالل : 
توفي ثالثة أطفال مع والدتهم في مستنقع مائي عميق في وادي المخاضة 

بمحافظة المهد التابعة لمنطقة المدينة المنورة.
وقال الحس���اب الرس���مي للدفاع المدني على “تويت���ر”: إن “مدني المهد 
انتش���ل ثالثة أطفال ووالدتهم من داخل مستنقع مائي بعمق ثالثة أمتار 
بوادي المخاضة بالمحافظة”.  ولم يوضح الدفاع المدني، مزيًدا من التفاصيل 

بشأن طريقة وفاة األطفال الثالثة ووالدتهم.

وفاة أم واطفالها الثالثة 
غرقا بمستنقع مائي

لندن/ االستقالل:
ساعدت رفسة حصان في الكشف عن إصابة فارس إيرلندي 
محت���رف بمرض الس���رطان، وعجل���ت في ش���فائه التام من 

المرض الخبيث.
وذكرت صحيفة ذا صن أن الفارس اإليرلندي الش���اب، رايان 
أوكونور، البالغ من العمر 21 عاما، والذي يعمل في أس���تراليا، 
تعرض لرفس���ة بحافر الحصان »كاراليك ميس«. وبدأ يعاني 
من آالم مبرحة في الظهر، لذلك قرر استشارة طبيب أخصائي.

واتضح���ت إصابة الفارس بس���رطان الخصي���ة، لدى عيادته 
الطبيب بس���بب آالم ظه���ره. وقال أوكونور: »م���ع أنني كنت 
وقتها في صحة جيدة وحالتي بخير، إال أنني لم أكن أش���عر 

بالراحة أبدا. وتبين بعد الفحص أنني مصاب بورم خبيث بلغ 
طوله 9 سنتيمترات«.

ولوال ركلة الحصان وإصابة الفارس، لما علم بإصابته بالسرطان 
في بداية تشكله. وأضاف أوكونور قائال: »يعد هذا النوع من 
أمراض الس���رطان من أكثرها عدوانية بسرعة انتشاره، لذلك 

فإن ركلة الحصان كانت من صالحي«.
وخض���ع أوكونور لعملي���ة جراحية، اس���تأصل فيها األطباء 
الورم الخبيث من جس���مه، وخضع بعدها لجلسات من العالج 
باألش���عة، وقد تعافى اآلن تماما ويتمتع بصحة جيدة، لكنه 
س���يخضع لفحوصات منتظمة بعد اآلن للتأكد من عدم عودة 

المرض.

دبي/ االستقالل: 
افتتح في دبي أول س���وبر ماركت بحري عائم لخدمة 
الزبائن في عرض البحر على مدار 6 أيام في األسبوع.
 Carrefour Bites and« ويلب���ي المتج���ر العائ���م
More by the Shore«، حاج���ات وطلبات الس���ياح 
ورواد الرياضات البحرية )اليخوت والدراجات المائية(. 
ويقع المتجر على مقربة من منتجعات ثالثة شواطئ 
هامة في المنطقة: كايت بيتش والجميرا والصفوح.

ويحتوي المتج���ر العائم على أكثر م���ن 300 منتج 
مختل���ف، كالمش���روبات الغازية ومنتج���ات حماية 

البشرة واآليس كريم واألدوية ومواد غذائية ووجبات 
طعام خفيفة.

وللتس���وق في ه���ذا المتج���ر العائم، عل���ى الزبائن 
الس���باحة إل���ى المتج���ر وطل���ب المنتج م���ن نافذة 
مخصص���ة، ودفع الثمن واس���تالم البضائ���ع معبأة 

بأكياس خاصة.
كما يتضمن المتجر خط هاتف ساخنا لتلقي طلبات 
الزبائ���ن م���ن ركاب اليخوت، الذين ال يس���تطيعون 
الوصول إل���ى المتجر حيث يتم توصيلها إليهم من 

قبل العمال بأنفسهم.

دبي تفتتح أول متجر عائم! رفسة حصان تنقذ فارسًا من الموت!
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