
غزة/ االستقالل:
نظم عدد م���ن المتطوعين في جهاز اإلس���عاف 
والط���وارئ التاب���ع لوزارة الصحة  ف���ي قطاع غزة ، 
أم���س األحد، وقفة احتجاجي���ة أمام مقر المجلس 

التشريعي الفلسطيني، وسط مدينة غزة، لمطالبة 
المسؤولين والجهات المعنية بتوفير فرص عمل 
لهم، خصوص���ًا أن بعضهم وصل���ت مدة تطوعه 
في هذه الخدمة إلى أكثر من 6 س���نوات. شهدت  

الوقفة هتافات من المش���اركين تطالب ب�"الكف 
عن سياس���ة االس���تخفاف بعقول المس���عفين 

وسائقي اإلسعاف المتطوعين". ورفع 
المش���اركون  الفتات كت���ب عليها : 

مستوطن يدهس عامال ويصيبه 
بجراح خطيرة غرب رام الله

رام الله/ االستقالل: 
دهس���ت حافلة للمستوطنين، مساء 
أمس األح���د، عاماًل م���ن على مدخل 
بل���دة نعلين غ���رب رام الله، وس���ط 

الضفة الغربية المحتلة.
وت���م نق���ل العامل لمستش���فيات 

الداخل، ووصفت إصابته بالخطيرة.

وأوضحت مصادر محلية أن مستوطنًا 
يق���ود حافلة بس���رعة كبيرة دهس 
المواط���ن يوس���ف عل���ي ناف���ع في 
الخمسينيات من العمر، أثناء عودته 
م���ن عمل���ه بالداخل عل���ى المدخل 
الش���رقي الرئيس للبلدة والذي تمر 

من خالله مركبات المستوطنين.
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هيئة األسرى : األسيرة »جعابيص« 
تعيش حالة استنزاف تام

وزير إسرائيلي متطرف يقود اقتحامات باألقصى

غزة/ االستقالل:
أعلنت الهيئة الوطنية العليا لكسر الحصار، عن اطالق مسيرها البحري التاسع 

عشر عصر اليوم االثنين قرب الحدود الشمالية الغربية لبحر بيت الهيا .
وقالت الهيئة الوطنية خالل مؤتمر صحفي: إن مس���يرات  العودة مس���تمرة 

إطالق المسيــر البحــري
 التاســع عشــر اليـوم 

تحذيــر مــن خطــورة
 المخطط االستعماري بنابلس

حفريات االحتالل واألنفاق 
تهدد بلدة سلوان

القدس المحتلة/ االستقالل:
ُيهدد حفر األنفاق أس���فل ح���ي وادي حلوة ببلدة س���لوان في مدينة القدس 

المحتلة، الُمطل على المسجد األقصى المبارك من الجهة الجنوبية، 
البلدة بأكملها، حيث تزداد يومًا بعد اآلخر التصدعات واالنهيارات 

القد�س املحتلة/ اال�ستقالل:
 ق��اد الوزي��ر بحكوم��ة االحت��الل اال�سرائيل��ي، 
املتط��رف »اأوري اأرئي��ل« اأم���س االأح��د، اقتحاًما 
ا�ستفزازيًا جديدًا للم�سجد االأق�سى املبارك على 

راأ���س جمموعة من ُغالة امل�ستوطنني املتطرفني، 
بحرا�سة م�سددة من ق��وات االحتالل اخلا�سة. 
وكان م�ستوطنون ا�ستاأنفوا اقتحاماتهم للم�سجد 
املب��ارك �سب��اح يوم اأم�س من ب��اب املغاربة و�سط 

دعوات متج��ددة ملا ت�سمى ب�«منظم��ات الهيكل« 
املزعوم الأن�سارها وجمهور امل�ستوطنني بتكثيف 

اقتحام��ات امل�سج��د اأي��ام م��ا ي�سمى 
عيد االأن��وار اأو »احلانوكاة« العربي 

غزة/ دعاء الحطاب:  
 بغصٍة وحزٍن ش���ديدين، يقف المواطن إبراهيم عميرة على بعد 
أمتار من منزله المهدم في قرية صور باهر جنوب مدينة القدس 

فصائل: تهديدات نتنياهو للقطاع
 تترجم حالة اإلرباك لدى االحتالل 

غزة / محمد مهدي: 
اعتبرت قوى وفصائل فلس���طينية أن سيل التهديدات األخيرة 
الت���ي يطلقها رئيس حكومة االحت���الل نتنياهو وقادة الجيش 

فصائل: حل التشريعي سيزيد من 
تعقيدات الحالة السياسية الفلسطينية 

غزة/ االستقالل:
أكدت الفصائل الفلسطينية أن حل المجلس التشريعي 
الفلسطيني، لن يكون حاًل وسيزيد من تعقيدات الحالة 

السياسية الفلسطينية، وتعميق االنقسام الفلسطيني، 
داعية الرئيس محم���ود عباس إلى التراجع 
ع���ن خطوته الت���ي تم االع���الن عنها بحل 
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تحليل:  إعالن عباس »حل التشريعي« 
تعزيز لالنقسام واالنفصال 

غزة/ قاسم األغا:
أجمع سياسيون ومراقبون للشأن الفلسطيني على أن إعالن رئيس 
الس���لطة الفلس���طينية محمود عّباس »حل المجلس التشريعي« 

الهيئة القيادية ألسرى الجهاد: ستبقى 
القدس كابوسًا يقض مضاجع ترامب

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال أمير الهيئة القيادية ألسرى الجهاد اإلسالمي 
في السجون اإلسرائيلية، األسير زيد بسيسي )41 

عاًما( من قرية رامين قضاء مدينة طولكرم بالضفة 
الغربي���ة المحتلة، إن القدس س���تبقى 

كابوسًا يقض مضاجع ترامب.

هدم المنازل باليد.. سياسة 
إسرائيلية إلخضاع المقدسيين 

متطوعو اإلسعاف  في غزة يحتجون على تهميش حقوقهم  

طولكرم/ االستقالل:
للش���هر الثاني على التوالي، ما يزال جيش االحتالل "اإلسرائيلي" في مهمة 

البحث عن منفذ عملية )بركان الغضب( أشرف نعالوة، التي قتل 
فيها اثنين من المس���توطنين وأصيب آخر في منطقة سلفيت 

للشهر الثاني.. جيش االحتالل 
يفشـل بالوصول للمطارد نعالوة

جانب من الوقفة االحتجاجية اأمام مقر املجل�س الت�سريعي بغزة اأم�س        ) ت�سوير/ حممود عجور (
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القدس المحتلة/ االستقالل:
ُيهدد حفر األنفاق أس���فل ح���ي وادي حلوة ببلدة 
س���لوان في مدينة القدس المحتل���ة، الُمطل على 
المسجد األقصى المبارك من الجهة الجنوبية، البلدة 
بأكمله���ا، حيث تزداد يومًا بع���د اآلخر التصدعات 
واالنهيارات والتشققات وهبوط األرضي في منازل 

البلدة وشوارعها.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في س���لوان في 
بيان صحفي أمس األحد، أن تش���ققات وانهيارات 
حصلت خ���الل اليومين الماضيين في أرض خاصة 
تابعة "لكنيس���ة الروم األرثوذكس" وهي مالصقة 
لمس���جد "عين س���لوان" ف���ي الحي، وتس���تخدم 
كموقف لمركبات األهالي المجاورين، فيما تحاول 
جمعية العاد السيطرة عليها، ووضع المستوطنون 

فيها قبل عدة أشهر غرفة خاصة لحراسهم.
وأض���اف أن لجن���ة األهال���ي في ح���ي وادي حلوة 
والس���كان فحصوا التش���ققات الت���ي ظهرت في 
منطقتين باألرض، وتبين وجود أعمال حفر أسفلها 
بعم���ق 4 أمتار، وفي منطقة أخ���رى بعمق 6 أمتار، 
وُوجد أسفلها أكياس إسمنتية ومواد وأعمدة، األمر 

الذي يؤكد وجود نفق في المكان.
وأوض���ح أن فصل الش���تاء ُيع���ري الحفريات التي 
تنفذها سلطات االحتالل أس���فل حي وادي حلوة، 
حيث تزداد رقعة التشققات واالنهيارات األرضية 
والتصدعات ف���ي منازل الحي وش���وارعه، فأعمال 
الحفر متواصلة أسفله بأدوات يدوية وأخرى ثقيلة 
إضاف���ة إلى تفريغ األتربة بش���كل يومي، وبالتالي 
أصبحت منازل الحي مهددة بخطر االنهيار، مشيرًا 
إلى أن االنهيارات والتش���ققات تحدث بين الحين 
واآلخ���ر، ولكنها آخذة باالتس���اع والتزايد بش���كل 

ملحوظ وخطير.
وحذر مركز المعلومات من خطورة اس���تمرار أعمال 
الحفر وتفريغ األتربة أس���فل حي وادي حلوة، الفتا 
الى وج���ود أكثر من 70 منزال في الحي تضررت من 
الحفريات بش���كل متفاوت، حيث التشققات في 
الجدران واألسقف وهبوط األرضيات، عدا عن تضرر 

أساسات عدة منازل.
ولفت المركز إلى أن أهالي حي وادي حلوة توجهوا 
للمحاك���م اإلس���رائيلية وطالب���وا بإيق���اف أعمال 
الحفر أس���فل الحي، كما طالبوا باتخ���اذ اإلجراءات 

الالزمة لسالمة الس���كان وعقاراتهم، فالتشققات 
واالنهي���ارات األرضية آخ���ذة بالتزاي���د في كافة 
مناطق حي وادي حلوة )بش���وارعه وجدرانه ومنازله 
الس���كنية ومنش���آته التجارية(، موضحًا أن بلدية 
االحتالل أجبرت 3 عائالت من الحي عام 2017 على 
إخالء منازلها بحجة "خطورة المبنى" نتيجة اتساع 
التش���ققات واالنهي���ارات في أساس���ات المنازل 

الناتجة عن حفر األنفاق أسفلها.
وأكد أن س���لطات االحتالل تواص���ل أعمال الحفر 
في شبكة أنفاق متش���عبة أسفل حي وادي حلوة، 
تبدأ من منطقة العين مرورًا بشارع حي وادي حلوة 
الرئيسي باتجاه "مشروع كيدم االستيطاني/ ساحة 
باب المغاربة"، والبؤرة االستيطانية "مدينة داوود" 

وصوال الى ساحة البراق "السور الغربي للمسجد".
وأوضح أن س���لطات االحتالل تمنع الفلسطينيين 
من دخول بعض األنفاق أسفل الحي، علمًا أن لجنة 
األهالي طالبت من خالل محاميها بالدخول لألنفاق 
لالطالع على االعمال التي تهدد الحي بأكمله لكن 
رفض الطلب، مشيرًا إلى ان سلطات االحتالل تسمح 
بالدخول الى أجزاء وطرقات معينة فقط من األنفاق.

القدس المحتلة/ االستقالل:
 ق���اد الوزي���ر بحكوم���ة االحت���الل 
أرئيل"  "أوري  المتطرف  االسرائيلي، 
أم���س األح���د، اقتحاًما اس���تفزازيًا 
جديدًا للمسجد األقصى المبارك على 
رأس مجموعة من ُغالة المستوطنين 
المتطرفين، بحراس���ة مش���ددة من 

قوات االحتالل الخاصة.
اس���تأنفوا  مس���توطنون  وكان 
المب���ارك  للمس���جد  اقتحاماته���م 
صب���اح يوم أمس من ب���اب المغاربة 
وس���ط دعوات متجددة لما تس���مى 
المزع���وم  الهي���كل"  ب�"منظم���ات 
ألنصاره���ا وجمهور المس���توطنين 
أيام  المس���جد  اقتحامات  بتكثيف 
ما يس���مى عيد األنوار أو "الحانوكاة" 
العبري والتي تنتهي اليوم االثنين.

وافادت مصادر محلي���ة، ان "ارئيل" 
اقتحموا  المس���توطنين  وعش���رات 
المس���جد االقصى عبر باب المغاربة، 
على شكل مجموعات متتالية، وسط 
وانتشار في  تش���ديدات ش���رطية 

الساحات .
وحمل الش���يخ عزام الخطيب مدير 
عام أوقاف القدس وشؤون المسجد 
األقص���ى المبارك، ش���رطة االحتالل 
مسؤولية تكثيف االقتحامات قائال 
المقتحمين  بأع���داد  ازديادًا  "نلحظ 
لألقصى بش���كل الفت ف���ي الفترة 

األخيرة، بحماية من الشرطة".
واضاف الش���يخ الخطيب أن ال فرق 
بي���ن االقتحامات س���واء كانت من 
المس���ؤولين في الحكوم���ة أو وزراء 
ونواب أو من المس���توطنين، فكافة 
وغير مشروعة  مرفوضة  االقتحامات 
وهي" تدنيس للمس���جد األقصى،" 
وتنذر بخطورة، معتبرًا أن االقتحامات 
اليومية لألقصى التي تتضاعف في 
اليهودية، تمثل اس���تفزازا  األعياد 

لمشاعر المسلمين.

وح���ول تصعيد جماع���ات الهيكل 
المزع���وم خ���الل أيام عي���د "االنوار" 
اليهودي أوضح الش���يخ الخطيب أن 
ما جرى على أب���واب األقصى بإضاءة 
شمعدان العيد وأداء الصلوات يعتبر 
تصعيدا غير مسبوق للمستوطنين، 
ويحدث للمرة األول���ى خالل األعياد، 
مضيف���ا "قدمنا احتجاجنا لش���رطة 
االحت���الل وطالبن���ا بإبعادهم وعدم 
الس���ماح لهم بالوص���ول الى ابواب 

المسجد، لكنها لم تستجب لنا".

ودع���ت جماعات الهي���كل المزعوم 
مؤخرًا بتكثيف االقتحامات اليومية 
للمس���جد األقصى خالل أيام العيد، 
وتنظيم المس���يرات والصلوات على 

أبوابه على مدار الساعة. 
وكثف المس���ؤولون االس���رائيليون 
خ���الل الش���هرين األخيري���ن م���ن 
حي���ث  لألقص���ى،  اقتحاماته���م 
اقتحمه وزير الزراعة "أرئيل" وأعضاء 
و"يهودا  "ش���ولي معلم"  الكنيست 

غليك" عدة مرات.

رام الله/االستقالل:
 ح���ذرت وزارة الخارجي���ة والمغتربين من مخاطر المخطط االس���تيطاني الذي 
يستهدف منطقة جنوب غرب نابلس، عبر تشكيل كتلة استيطانية ضخمة 
تفص���ل محافظة نابلس عن رام الله، وفرضها كأمر واقع في حال تمت العودة 
الى المفاوضات، كما هو الحال مع التجمعات االس���تيطانية األخرى في أطراف 

واحشاء الضفة الغربية المحتلة، التي تستهدف المناطق المصنفة "ج". 
وحذرت الوزارة من تداعيات هذا التوجه االس���تعماري، خاصة عندما صعدت 
عصابات المس���توطنين في بؤرة االستيطان "يتس���هار"، من اعتداءاتها على 
المواطني���ن وقراهم وبلداتهم في تلك المنطقة، كما يحصل باس���تمرار في 

بورين وعريف وجالود وقصره وغيرها.
واش���ارت الوزراة الى ان جرائم المس���توطنين وعصاباتهم تتواصل وبحماية 
قوات االحتالل، تمهيدًا لتنفيذ هذا المشروع التوسعي من خالل شق شبكات 
طرق لربط البؤر االس���تيطانية بعضها ببعض، عندما ل���م يكن أي ردود فعل 

دولية على مستوى هذا الحدث.
وأفادت انه تم اإلعالن عن قرار سلطات االحتالل مد خطوط مياه من مستوطنة 
"ش���فوت راحيل" الى "مجدوليم" بطول 7 كم فوق أراضي قصره وجالود جنوب 
نابلس، بما يعنيه ذلك من س���رقة ومص���ادرة االف الدونمات، وما يحدثه هذا 
المخطط االس���تيطاني من خ���راب وتدمير ف���ي األراضي الزراعي���ة، وحرمان 

المواطنين أصحاب األرض من استغاللها.
وأدانت الوزارة هذا المخطط االس���تيطاني االس���تعماري، مؤكدة على مواصلة 
العمل مع المؤسس���ات ذات االختصاص لتجهيز ملف���ات حول هذا المخطط 

لرفعه الى المحاكم والمنظمات التي تعنى بملف االستيطان.
وأكدت الوزارة انها تعمل على فضح هذا المخطط وابعاده االس���تعمارية على 
أوس���ع نطاق ممكن، بهدف خلق حالة جمعية مؤسس���اتية، برلمانية، حزبية، 
ودولية مناهضة لس���رطان االستيطان المستش���ري في األرض الفلسطينية 
المحتل���ة، الذي يبتل���ع ليس فقط األرض وانما يبتلع ايض���ًا حلم إقامة الدولة 

الفلسطينية.

وزير إسرائيلي متطرف يقود اقتحامات باألقصى

غزة/ االستقالل:
أعلنت الهيئة الوطنية العليا لكسر الحصار، عن اطالق مسيرها البحري التاسع 

عشر عصر اليوم االثنين قرب الحدود الشمالية الغربية لبحر بيت الهيا .
وقالت الهيئة الوطنية خالل مؤتمر صحفي: إن مسيرات  العودة مستمرة حتى 
كسر الحصار كاماًل عن قطاع غزة ،ولن تتوقف حتى يحقق شعبنا مطالبه ووفاء 

للشهداء والجرحى.

 رام الله/ االستقالل:
اقتحمت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس  األحد، مناطق واس���عة في الضفة الغربية 
والقدس المحتلتين، وش���نت حملة اعتقاالت، طالت بحسب بيان لجيش االحتالل 10 

مواطنين.
وبّين نادي األسير أن قوات االحتالل، داهمت مخيم عسكر في مدينة نابلس، واعتقلت 
الش���بان جميل األقرع، وسالمة جودة، ومحمد ابداح، فيما اندلعت مواجهات خالل ذلك، 

كما اختطفت قوة خاصة الشاب براء حشاش من مخيم بالطة في المدينة.
وف���ي مدينة بيت لح���م، داهمت قوات االحتالل، منطقتي ش���ارع الص���ف والكركفة، 
واعتقلت الش���ابين راني بشارات، ومحمود عادل الزبون، كما اقتحمت منزل األسير بالل 

سالمة، وأجرت عمليات تفتيش داخله.
وفي س���ياق متصل، اّدعت قوات االحتالل، تعرضها إللقاء عبوات ناسفة محلية الصنع 
في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية. فيما اعتقلت قوات االحتالل، كل من: الطفل أحمد 

إياد الرجبي، والشاب مهدي جابر من القدس.

إطالق المسير البحري 
التاسع عشر اليوم 

االحتالل يعتقل 10 
مواطنين من الضفة والقدس

تحذير من خطورة
 المخطط االستعماري بنابلس

حفريات االحتالل واألنفاق تهدد بلدة سلوان

غزة/ االستقالل:
 أطلق���ت زوارق االحت���الل، أم���س االح���د، ني���ران 
رشاشاتها صوب مراكب الصيادين غرب مدينتي 

رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلي���ة، أن الزوارق الحربية أطلقت 
الن���ار عل���ى الصيادين داخل المنطقة المس���موح 

الصيد فيها.
وفي س���ياق متص���ل، فتحت المواقع العس���كرية 

االسرائيلية نيران اسلحتها تجاه رعاة االغنام قرب 
موقع "كوس���وفيم" العسكري ش���رق بلدة القرارة 
جنوب قطاع غزة دون االعالن عن وقوع اصابات في 

الحادثين.

غزة: إطالق نار على الصيادين ورعاة األغنام
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القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال أمي���ر الهيئ���ة القيادية ألس���رى الجهاد 
اإلسالمي في الس���جون اإلسرائيلية، األسير زيد 
بسيسي )41 عاًما( من قرية رامين قضاء مدينة 
طولك���رم بالضفة الغربية المحتل���ة، إن القدس 

ستبقى كابوسًا يقض مضاجع ترامب.
وأكد بسيس���ي خالل رسالة خاصة إلذاعة صوت 
األس���رى في ذك���رى اعتقاله ال� 18 أن س���نوات 
اعتقاله ل���م تزده إال قوة وصالب���ة، وإصرارًا على 
مواصلة درب الجه���اد والمقاومة، مجدًدا عهده 
وبيعته حت���ى يكتب الله ل���ه وإلخوانه الحرية، 
ومش���دًدا عل���ى أن األس���رى م���ا زال���وا يؤمنون 

بالمشروع المقدس.
وشدد على أن المصالحة ضرورة تستوجب توحيد 
جهود الكل الفلس���طيني وانهاء االنقسام الذي 
أثقل الكاهل الفلس���طيني على م���دار 11 عاًما، 
وذلك من خالل العمل على إعادة هيكلة منظمة 
التحرير على أس���س منظمة جدي���دة وواضحة، 

وإظهار الش���راكة الحقيقية بين فصائل العمل 
الوطني واإلس���المي؛ بحيث تشكل منصة اتفاق 

وانطالق حقيقي.
وأردف "ال زلنا نعيش مرحلة التحرر المنتظر، هذا 
يضع الجمي���ع أمام مس���ؤولية وطنية وأخالقية 
بتقري���ب وجهات النظر؛ وأن يكونوا الس���باقين 
للمصالح���ة الت���ي تؤدي إل���ى لم ش���مل الكل 

الفلسطيني".
وق���ال "إن المصالحة وإنهاء االنقس���ام أصبحت 
ضرورة ملح���ة أكثر من أي وق���ت مضى في ظل 
التغير الجوهري والحس���اس الحاصل في عمقنا 
العربي واإلسالمي، وانتقال العالقات التطبيعية 
من السر إلى العلن وكذلك التحوالت المتذبذبة 
على الس���احة اإلقليمية، واالستهداف المباشر 
لدول الطوق بكافة وش���تى الط���رق، عالوة على 
السعي المستمر من البيت األبيض لكسب رضى 

الكيان اإلسرائيلي.
وع���د أن كل ه���ذه الظ���روف ال تخ���دم الواق���ع 

الفلس���طيني وتضع���ه أمام حقيق���ة أنه يجب 
الصمود أمام كل ش���يء وحل مشاكله الداخلية، 
معتبرًا أن كل المعطيات تشير إلى وجود فرصة 
حقيقية يمكن اغتنامها للخروج من هذا المأزق.

ولف���ت إل���ى أن الحركة األس���يرة تعيش مرحلة 
مفصلية في ظل حكومة يمينية متطرفة ووزير 
أمن داخلي صهيوني يس���عى للس���يطرة على 
جميع مؤسس���ات الدولة الصهيوني���ة األمنية، 
وتعرض األس���رى لحملة تحريضية واس���عة من 
قبل ش���رائح المجتم���ع اإلس���رائيلي ومنظمات 
متطرفة، باإلضافة إلى التضييق عليهم ومطالبة 
بعض الجهات بس���حب إنجازات األس���رى التي 

تحققت بإضراباتهم عن الطعام.
ودعا إلى توحيد جميع مش���ارف الحركة األسيرة 
ونبذ كل الخالفات، واالتفاق على مش���روع عمل 
مشترك؛ يكون وثيقة ضمان وخط دفاع في حال 
أقدمت مصلحة الس���جون على سحب أي إنجاز، 
مؤكًدا أن س���نوات األس���ر التي يقدمها األسرى 

فداء للوطن هي أقل ثمن يقدمونه.
وشدد القيادي بسيسي على أن حريته وإخوانه 
األس���رى باتت قريبة بفضل المقاومة الباس���لة 
ف���ي غزة التي هي أملهم بع���د المولى عز وجل، 
ولن تخذلهم، مش���يرًا إلى أن األسرى لم يفقدوا 
ثقته���م بالمقاومة يوًما ما، وأن صفقات التبادل 
هي بارق���ة األمل لجميع األس���رى القابعين في 

سجون االحتالل.
وأردف بسيس���ي المنتخب في ال���دورة الثانية 
ضمن الهيئ���ة القيادية ألس���رى الجهاد "الهم 
األكبر الذي يحمله كل أس���ير، هو انتظار صفقة 
قريب���ة"، متمنيًا الحرية والف���رج العاجل لجميع 

األسرى والمعتقلين.
يش���ار إلى أن القي���ادي بسيس���ي معتقل منذ 
التاس���ع من ديس���مبر 2001، ويقض���ي حكًما 
بالس���جن المؤبد مدى الحي���اة باإلضافة إلى 55 
عاًما، أمضى منه 17 عامًا بتهمة مقاومة االحتالل 

واالنتماء إلى حركة الجهاد اإلسالمي.

وخالل كلمة له، في المؤتمر الدولي لتعزيز 
"دور القط����اع الخاص ف����ي جهود الحوكمة 
ومكافحة الفس����اد"، قال عّباس: "إن هناك 
3 إجراءات مع إس����رائيل وأميركا وحماس، 
وما نري����د أن نعمله اآلن هو اتخاذ مجموعة 

قرارات يجب أن نتخذها".
وأضاف: "أما بالنسبة إلى حماس فإنه يوجد 
قضايا كثيرة بيننا س����نقوم بمتابعتها بما 
يضمن مصالح الش����عب الفلسطيني، "فإما 
أن نتحمل )الس����لطة( كل ش����يء في غزة أو 

تتحمل حركة حماس كل شيء".
واس����تحوذت "حماس" التي أعلنت غير مّرة 
رفضها لخطوة حّل المجلس التش����ريعي، 
عل����ى غالبية مقاع����ده، في آخ����ر انتخابات 
برلماني����ة جرت عام 2006، بيد أن المجلس 
تعط����ل، وأحيل����ت صالحياته إل����ى رئيس 
الس����لطة عقب س����يطرة الحركة على قطاع 

غزة عام 2007.

تذهب لالنف�صال
النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي 
د. حس����ن خريش����ة، وصف إعالن الرئيس 
عّب����اس ب����� "الممج����وج والمخي����ّب آلم����ال 
الفلس����طينيين"، ال س����يما وأن����ه جاء بعد 
موقف "إيجابي" من الس����لطة ووقوف الكل 
الفلسطيني ضد مش����روع القرار األمريكي 

الذي يدين المقاومة باألمم المتحدة.
"الش����عب  ل�"االس����تقالل":  وقال خريش����ة 
الفلس����طيني كان ينظ����ر م����ن الرئيس أن 
نمضي قدًما نحو إتمام المصالحة، ال أن يتم 
اتخاذ قرارات وإجراءات تعّمق االنقسام، بل 

تذهب بنا نحو االنفصال".
وتس����اءل: "على أّي قانون يتحدث الرئيس 
ويقول إن خطوة حل التش����ريعي ستكون 
قانونية ؟"، مضيًفا: "إذا كان )عباس( يقصد 
القانون األساسي فإن بنوده واضحة، وهي 

أن التش����ريعي سّيد نفس����ه وال يملك أحد 
 بحّله، وواليته تبقى ممتدة إلى حين 

ّ
الحق

تسّلم مجلس تشريعي آخر".
وتابع: "كان األولى لرئيس الس����لطة الدعوة 
إلج����راء االنتخاب����ات؛ لكن يب����دو أن هناك 
مح����اوالت لزي����ادة التفّرد تحت ش����عارات 

ومسميات عديدة".
وأش����ار إلى أن اإلعالن عن "حّل التشريعي" 
بمثابة رس����الة سياس����ية ضد المؤسسات 
الفلس����طينية كاّف����ة، وليس ض����د حركة 
حم����اس، مؤكًدا أن كل المح����اوالت الرامية 

الستبدال أو نقل صالحيات مجلس منتخب 
)التش����ريعي( بأجس����ام ومجالس أخرى ال 

قيمة لها "أمر مرفوض".
بحس����ب خريش����ة "فإن الحس����نة الوحيدة 
التفاق أوسلو أننا قلنا للعالم لدينا شرعية 
مس����تمدة من االنتخابات"، مشدًدا على أنه 
وف����ي حال أقدم عّباس عل����ى تنفيذ إعالنه 
بحل المجل����س فإنه "لن يعود يحمل صفة 

رئيس للسلطة الفلسطينية".
وج����دد التأكيد على موقف "التش����ريعي" 
والغالبية الُعظمى م����ن نواّبه الرافض ألّية 

خطوات تمّس بعم����ل المجلس، داعًيا في 
الوق����ت ذاته الكت����ل البرلماني����ة إلى عدم 
اّتخاذ إج����راءات "مض����ادة"، وإبق����اء الباب 
مفتوًح����ا لتوافق وطني، يمّكن من مواجهة 
كل التحديات والمؤامرات التي ُتحاك ضد 

قضيتنا الفلسطينية.         

خطوة خاطئة
أم����ا الكات����ب والمحلل السياس����ي محمود 
م����رداوي، فق����د رأى ف����ي عزم عب����اس حّل 
المجلس التشريعي خطوة خاطئة ستعّمق 
الفجوة السياس����ية وتوس����يع أزمة النظام 

السياسي الفلسطيني.
ل�"االس����تقالل": "س����يكون  وقال م����رداوي 
لإلعالن حال تنفيذه انعكاس����ات س����لبّية، 
أبرزها ضرب جسور الترابط السياسي بين 
الضفة الغربي����ة وقطاع غزة، ت����كاد تكون 
مميت����ة، واإلض����رار بالمصلحة والمش����روع 

الوطني ككل. 
وأضاف: "يجب أن نبني على ما تم تحقيقه 
من خطوة إيجابية في األمم المتحدة"، في 
إشارة إلى إس����قاط القرار األمريكي الخاص 

بإدانة المقاومة الفلسطيينة".      
وتابع: "إذا كان المجلس التش����ريعي الذي 
يعكس إرادة الش����عب غير ش����رعي)بنظر 
الس����لطة وعباس(، فما الذي يعطي شرعية 
لرئاس����ة الس����لطة، وكل المؤسسات التي 

تأسست وانبثقت عن هذا المجلس ؟".
ولف����ت إل����ى أن حركة "حم����اس" وفصائل 
فلسطينية أخرى ستتعامل مع خطوة حّل 
المجلس على أنها "غير شرعية من الناحية 

القانونية وستتصرف على هذا األساس".
ونّوه إلى أن عددًا كبيرًا من أعضاء المجلس 
"التش����ريعي" )نحو 80 عض����ًوا( هم أعضاء 
ف����ي المجل����س الوطني لمنظم����ة التحرير 
األول؛  ح����ّل  ت����م  م����ا  وإذا  الفلس����طينية، 
فس����يؤدي إلى تدمير النظام السياس����ي". 

كما قال.
واس����تغرب الكات����ب والمحلل السياس����ي 
التزام رئيس الس����لطة بما وصفه "الجانب 
الس����ّيئ" من اتف����اق "أوس����لو"، والمتعلق 
بالتنسيق األمني والبروتوكول االقتصادي 
المرتب����ط بها )اتفاقي����ة باريس(، في حين 
يسعى التخاذ خطوة ليست من صالحياته 
وه����ي ح����ّل المجل����س التش����ريعي، الذي 
والديمقراطي  الحض����اري  الوج����ه  يعكس 

للشعب الفلسطيني.

تحليل:  إعالن عباس »حل التشريعي« تعزيز لالنقسام واالنفصال 
غزة/ قا�صم الأغا:

اأجمع �صيا�صيون ومراقبون لل�صاأن الفل�صطيني على اأن اإعالن 
رئي���س ال�صلط��ة الفل�صطينية حمم��ود عّبا�س »ح��ل املجل�س 
الت�صريع��ي« قريًبا، خطوة م��ن �صاأنها اأن تزي��د من تعقيدات 

احلال��ة ال�صيا�صي��ة، وتعّمق م��ن اأزمة النق�ص��ام بني حركتي 
»حما���س« و«فت��ح«.  ويف اأحادي��ث منف�صل��ة ل�«ال�صتق��الل«، 
حّذر ال�صيا�صيون واملراقبون م��ن ت�صريحات الرئي�س عّبا�س 
ح��ال حتّقق��ت، اإذ من �صاأنها اأن ت��وؤدي اإىل »فكفكة« الرتابط 

ال�صيا�ص��ي ب��ني ال�صف��ة الغربية وغ��زة، و�ص��وًل لالنف�صال. 
واأعلن رئي�س ال�صلطة حممود عّبا�س ر�صمًيا من مقر الرئا�صة 
مبدين��ة رام اهلل، ال�صب��ت املا�ص��ي، عزم��ه اّتخاذ ق��رار بحّل 

املجل�س الت�صريعي )الربملان(، دون ذكر موعد حمّدد. 

الهيئة القيادية ألسرى الجهاد: ستبقى القدس كابوسًا يقض مضاجع ترامب
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القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال أمي���ر الهيئ���ة القيادية ألس���رى الجهاد 
اإلسالمي في الس���جون اإلسرائيلية، األسير زيد 
بسيسي )41 عاًما( من قرية رامين قضاء مدينة 
طولك���رم بالضفة الغربية المحتل���ة، إن القدس 

ستبقى كابوسًا يقض مضاجع ترامب.
وأكد بسيس���ي خالل رسالة خاصة إلذاعة صوت 
األس���رى في ذك���رى اعتقاله ال� 18 أن س���نوات 
اعتقاله ل���م تزده إال قوة وصالب���ة، وإصرارًا على 
مواصلة درب الجه���اد والمقاومة، مجدًدا عهده 
وبيعته حت���ى يكتب الله ل���ه وإلخوانه الحرية، 
ومش���دًدا عل���ى أن األس���رى م���ا زال���وا يؤمنون 

بالمشروع المقدس.
وشدد على أن المصالحة ضرورة تستوجب توحيد 
جهود الكل الفلس���طيني وانهاء االنقسام الذي 
أثقل الكاهل الفلس���طيني على م���دار 11 عاًما، 
وذلك من خالل العمل على إعادة هيكلة منظمة 
التحرير على أس���س منظمة جدي���دة وواضحة، 

وإظهار الش���راكة الحقيقية بين فصائل العمل 
الوطني واإلس���المي؛ بحيث تشكل منصة اتفاق 

وانطالق حقيقي.
وأردف "ال زلنا نعيش مرحلة التحرر المنتظر، هذا 
يضع الجمي���ع أمام مس���ؤولية وطنية وأخالقية 
بتقري���ب وجهات النظر؛ وأن يكونوا الس���باقين 
للمصالح���ة الت���ي تؤدي إل���ى لم ش���مل الكل 

الفلسطيني".
وق���ال "إن المصالحة وإنهاء االنقس���ام أصبحت 
ضرورة ملح���ة أكثر من أي وق���ت مضى في ظل 
التغير الجوهري والحس���اس الحاصل في عمقنا 
العربي واإلسالمي، وانتقال العالقات التطبيعية 
من السر إلى العلن وكذلك التحوالت المتذبذبة 
على الس���احة اإلقليمية، واالستهداف المباشر 
لدول الطوق بكافة وش���تى الط���رق، عالوة على 
السعي المستمر من البيت األبيض لكسب رضى 

الكيان اإلسرائيلي.
وع���د أن كل ه���ذه الظ���روف ال تخ���دم الواق���ع 

الفلس���طيني وتضع���ه أمام حقيق���ة أنه يجب 
الصمود أمام كل ش���يء وحل مشاكله الداخلية، 
معتبرًا أن كل المعطيات تشير إلى وجود فرصة 
حقيقية يمكن اغتنامها للخروج من هذا المأزق.

ولف���ت إل���ى أن الحركة األس���يرة تعيش مرحلة 
مفصلية في ظل حكومة يمينية متطرفة ووزير 
أمن داخلي صهيوني يس���عى للس���يطرة على 
جميع مؤسس���ات الدولة الصهيوني���ة األمنية، 
وتعرض األس���رى لحملة تحريضية واس���عة من 
قبل ش���رائح المجتم���ع اإلس���رائيلي ومنظمات 
متطرفة، باإلضافة إلى التضييق عليهم ومطالبة 
بعض الجهات بس���حب إنجازات األس���رى التي 

تحققت بإضراباتهم عن الطعام.
ودعا إلى توحيد جميع مش���ارف الحركة األسيرة 
ونبذ كل الخالفات، واالتفاق على مش���روع عمل 
مشترك؛ يكون وثيقة ضمان وخط دفاع في حال 
أقدمت مصلحة الس���جون على سحب أي إنجاز، 
مؤكًدا أن س���نوات األس���ر التي يقدمها األسرى 

فداء للوطن هي أقل ثمن يقدمونه.
وشدد القيادي بسيسي على أن حريته وإخوانه 
األس���رى باتت قريبة بفضل المقاومة الباس���لة 
ف���ي غزة التي هي أملهم بع���د المولى عز وجل، 
ولن تخذلهم، مش���يرًا إلى أن األسرى لم يفقدوا 
ثقته���م بالمقاومة يوًما ما، وأن صفقات التبادل 
هي بارق���ة األمل لجميع األس���رى القابعين في 

سجون االحتالل.
وأردف بسيس���ي المنتخب في ال���دورة الثانية 
ضمن الهيئ���ة القيادية ألس���رى الجهاد "الهم 
األكبر الذي يحمله كل أس���ير، هو انتظار صفقة 
قريب���ة"، متمنيًا الحرية والف���رج العاجل لجميع 

األسرى والمعتقلين.
يش���ار إلى أن القي���ادي بسيس���ي معتقل منذ 
التاس���ع من ديس���مبر 2001، ويقض���ي حكًما 
بالس���جن المؤبد مدى الحي���اة باإلضافة إلى 55 
عاًما، أمضى منه 17 عامًا بتهمة مقاومة االحتالل 

واالنتماء إلى حركة الجهاد اإلسالمي.

وخالل كلمة له، في المؤتمر الدولي لتعزيز 
"دور القط����اع الخاص ف����ي جهود الحوكمة 
ومكافحة الفس����اد"، قال عّباس: "إن هناك 
3 إجراءات مع إس����رائيل وأميركا وحماس، 
وما نري����د أن نعمله اآلن هو اتخاذ مجموعة 

قرارات يجب أن نتخذها".
وأضاف: "أما بالنسبة إلى حماس فإنه يوجد 
قضايا كثيرة بيننا س����نقوم بمتابعتها بما 
يضمن مصالح الش����عب الفلسطيني، "فإما 
أن نتحمل )الس����لطة( كل ش����يء في غزة أو 

تتحمل حركة حماس كل شيء".
واس����تحوذت "حماس" التي أعلنت غير مّرة 
رفضها لخطوة حّل المجلس التش����ريعي، 
عل����ى غالبية مقاع����ده، في آخ����ر انتخابات 
برلماني����ة جرت عام 2006، بيد أن المجلس 
تعط����ل، وأحيل����ت صالحياته إل����ى رئيس 
الس����لطة عقب س����يطرة الحركة على قطاع 

غزة عام 2007.

تذهب لالنف�صال
النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي 
د. حس����ن خريش����ة، وصف إعالن الرئيس 
عّب����اس ب����� "الممج����وج والمخي����ّب آلم����ال 
الفلس����طينيين"، ال س����يما وأن����ه جاء بعد 
موقف "إيجابي" من الس����لطة ووقوف الكل 
الفلسطيني ضد مش����روع القرار األمريكي 

الذي يدين المقاومة باألمم المتحدة.
"الش����عب  ل�"االس����تقالل":  وقال خريش����ة 
الفلس����طيني كان ينظ����ر م����ن الرئيس أن 
نمضي قدًما نحو إتمام المصالحة، ال أن يتم 
اتخاذ قرارات وإجراءات تعّمق االنقسام، بل 

تذهب بنا نحو االنفصال".
وتس����اءل: "على أّي قانون يتحدث الرئيس 
ويقول إن خطوة حل التش����ريعي ستكون 
قانونية ؟"، مضيًفا: "إذا كان )عباس( يقصد 
القانون األساسي فإن بنوده واضحة، وهي 

أن التش����ريعي سّيد نفس����ه وال يملك أحد 
 بحّله، وواليته تبقى ممتدة إلى حين 

ّ
الحق

تسّلم مجلس تشريعي آخر".
وتابع: "كان األولى لرئيس الس����لطة الدعوة 
إلج����راء االنتخاب����ات؛ لكن يب����دو أن هناك 
مح����اوالت لزي����ادة التفّرد تحت ش����عارات 

ومسميات عديدة".
وأش����ار إلى أن اإلعالن عن "حّل التشريعي" 
بمثابة رس����الة سياس����ية ضد المؤسسات 
الفلس����طينية كاّف����ة، وليس ض����د حركة 
حم����اس، مؤكًدا أن كل المح����اوالت الرامية 

الستبدال أو نقل صالحيات مجلس منتخب 
)التش����ريعي( بأجس����ام ومجالس أخرى ال 

قيمة لها "أمر مرفوض".
بحس����ب خريش����ة "فإن الحس����نة الوحيدة 
التفاق أوسلو أننا قلنا للعالم لدينا شرعية 
مس����تمدة من االنتخابات"، مشدًدا على أنه 
وف����ي حال أقدم عّباس عل����ى تنفيذ إعالنه 
بحل المجل����س فإنه "لن يعود يحمل صفة 

رئيس للسلطة الفلسطينية".
وج����دد التأكيد على موقف "التش����ريعي" 
والغالبية الُعظمى م����ن نواّبه الرافض ألّية 

خطوات تمّس بعم����ل المجلس، داعًيا في 
الوق����ت ذاته الكت����ل البرلماني����ة إلى عدم 
اّتخاذ إج����راءات "مض����ادة"، وإبق����اء الباب 
مفتوًح����ا لتوافق وطني، يمّكن من مواجهة 
كل التحديات والمؤامرات التي ُتحاك ضد 

قضيتنا الفلسطينية.         

خطوة خاطئة
أم����ا الكات����ب والمحلل السياس����ي محمود 
م����رداوي، فق����د رأى ف����ي عزم عب����اس حّل 
المجلس التشريعي خطوة خاطئة ستعّمق 
الفجوة السياس����ية وتوس����يع أزمة النظام 

السياسي الفلسطيني.
ل�"االس����تقالل": "س����يكون  وقال م����رداوي 
لإلعالن حال تنفيذه انعكاس����ات س����لبّية، 
أبرزها ضرب جسور الترابط السياسي بين 
الضفة الغربي����ة وقطاع غزة، ت����كاد تكون 
مميت����ة، واإلض����رار بالمصلحة والمش����روع 

الوطني ككل. 
وأضاف: "يجب أن نبني على ما تم تحقيقه 
من خطوة إيجابية في األمم المتحدة"، في 
إشارة إلى إس����قاط القرار األمريكي الخاص 

بإدانة المقاومة الفلسطيينة".      
وتابع: "إذا كان المجلس التش����ريعي الذي 
يعكس إرادة الش����عب غير ش����رعي)بنظر 
الس����لطة وعباس(، فما الذي يعطي شرعية 
لرئاس����ة الس����لطة، وكل المؤسسات التي 

تأسست وانبثقت عن هذا المجلس ؟".
ولف����ت إل����ى أن حركة "حم����اس" وفصائل 
فلسطينية أخرى ستتعامل مع خطوة حّل 
المجلس على أنها "غير شرعية من الناحية 

القانونية وستتصرف على هذا األساس".
ونّوه إلى أن عددًا كبيرًا من أعضاء المجلس 
"التش����ريعي" )نحو 80 عض����ًوا( هم أعضاء 
ف����ي المجل����س الوطني لمنظم����ة التحرير 
األول؛  ح����ّل  ت����م  م����ا  وإذا  الفلس����طينية، 
فس����يؤدي إلى تدمير النظام السياس����ي". 

كما قال.
واس����تغرب الكات����ب والمحلل السياس����ي 
التزام رئيس الس����لطة بما وصفه "الجانب 
الس����ّيئ" من اتف����اق "أوس����لو"، والمتعلق 
بالتنسيق األمني والبروتوكول االقتصادي 
المرتب����ط بها )اتفاقي����ة باريس(، في حين 
يسعى التخاذ خطوة ليست من صالحياته 
وه����ي ح����ّل المجل����س التش����ريعي، الذي 
والديمقراطي  الحض����اري  الوج����ه  يعكس 

للشعب الفلسطيني.

تحليل:  إعالن عباس »حل التشريعي« تعزيز لالنقسام واالنفصال 
غزة/ قا�صم الأغا:

اأجمع �صيا�صيون ومراقبون لل�صاأن الفل�صطيني على اأن اإعالن 
رئي���س ال�صلط��ة الفل�صطينية حمم��ود عّبا�س »ح��ل املجل�س 
الت�صريع��ي« قريًبا، خطوة م��ن �صاأنها اأن تزي��د من تعقيدات 

احلال��ة ال�صيا�صي��ة، وتعّمق م��ن اأزمة النق�ص��ام بني حركتي 
»حما���س« و«فت��ح«.  ويف اأحادي��ث منف�صل��ة ل�«ال�صتق��الل«، 
حّذر ال�صيا�صيون واملراقبون م��ن ت�صريحات الرئي�س عّبا�س 
ح��ال حتّقق��ت، اإذ من �صاأنها اأن ت��وؤدي اإىل »فكفكة« الرتابط 

ال�صيا�ص��ي ب��ني ال�صف��ة الغربية وغ��زة، و�ص��وًل لالنف�صال. 
واأعلن رئي�س ال�صلطة حممود عّبا�س ر�صمًيا من مقر الرئا�صة 
مبدين��ة رام اهلل، ال�صب��ت املا�ص��ي، عزم��ه اّتخاذ ق��رار بحّل 

املجل�س الت�صريعي )الربملان(، دون ذكر موعد حمّدد. 

الهيئة القيادية ألسرى الجهاد: ستبقى القدس كابوسًا يقض مضاجع ترامب
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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 )2089/ 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
شعبان يونس مصطفى شملخ من سكان غزة هوية رقم 930940937 

بصفته وكيال عن: إبراهيم يونس مصطفى شملخ
بموجب وكالة رقم: 35372384 / 2014 الصادرة عن السعودية

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 680قسيمة 22 المدينة غزة الزيتون

 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:  9/ 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 )2091/ 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
محم���د عبد الوهاب ربي���ع محمد البطش من س���كان جباليا هوية رقم 
916495443 بصفته وكيال عن:  هيثم محمد بشير عبد الكريم دردونة

بموجب وكالة رقم: 112 / 2012 الصادرة عن جباليا
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 1818 قسيمة 10 المدينة جباليا
 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:  9/ 12/ 2018م

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

وكان رئيس حكوم���ة االحتالل بنيامين 
نتنياهو أكد في تصريحات صحفية أن 
قوات الجيش جاهزة لشن عدوان واسع 
النط���اق على قطاع غزة ف���ي حال دعت 
الحاجة إلى ذلك، موضح���ا أن تقديرات 
الموقف على الجهة الش���مالية واعتماد 
عملية الدرع الش���مالي حالت دون قيام 
الجيش بعملية عسكرية في القطاع في 

أعقاب جولة التصعيد األخيرة ".
وقال نتنياهو خالل جلسة لحزب الليكود 
صباح أمس األحد :"  ليس لدينا مصلحة 
في توتر الجبهة الفلس���طينية في هذا 
الوقت، ولكن إذا لم يكن هناك خيار آخر 
فإننا مس���تعدون بعملية عسكرية في 
قطاع غزة إذا لزم االمر وهذا ما أكدنا عليه 

في الكابينت.
وكان جي���ش االحت���الل قد باش���ر يوم 
الشمالي  الدرع  الماضي بعملية  الثالثاء 
العس���كرية على الحدود بي���ن االراضي 
المحتلة ولبنان؛ بهدف كش���ف وتدمير 
ش���بكة األنفاق التي تجهزها المقاومة 
اللبنانية تحس���با ألي مواجهة مقبلة مع 

االحتالل.
الفلس���طينية  المقاوم���ة  أن  ويذك���ر 
خاضت قبل نحو ش���هر جولة مواجهة 
عنيفة مع االحتالل في أعقاب كش���ف 
تسلل وحدة كوماندوز خاصة إلى داخل 
قطاع غزة ، وما أعقبها من اس���تهداف 
ش���ن عدة عمليات نوعية للمقاومة في 
اطار الرد على تس���لل الق���وة الخاصة 
وهو ما تس���بب في حالة من الس���جال 
وحكومته  الصهيون���ي  الجمهور  بين 
وتس���بب باس���تقالة رئي���س الح���رب 

الصهيوني افيغدور ليبرمان آنذاك .

املقاومة جاهزة
وأك���د القي���ادي ف���ي حرك���ة الجه���اد 
اإلس���المي في فلس���طين عب���د الجواد 
الفلس���طينية على  المقاومة  أن  العطار 
أتم الجهوزي���ة لصد أي ع���دوان يقدم 
عليه االحت���الل تجاه ش���عبنا في قطاع 

غزة .
وقال العطار ل� االس���تقالل :" نتعامل 
مع تهديدات االحتالل وقادته لقطاع 
غزة بجدي���ة ، على الرغم م���ن ادراكنا 
ألهداف االحتالل من تلك التهديدات 
الس���ترضاء  كرس���ائل  واس���تغاللها 

الجمهور االسرائيلي ".
الفلس���طينية  المقاوم���ة  أن  وأوض���ح 
أربكت  والجماهيري  العسكري  بشقيها 
االحت���الل ووضعته في حال���ة مواجهة 
م���ع جمه���وره الداخلي قبي���ل المعركة 
االنتخابية ، مضيف���ا :" نجحت المقاومة 
الش���عبية من خالل مسيرات العودة في 
ارب���اك االحتالل فيما وجه���ت المقاومة 
العسكرية دروسًا قوية خالل المواجهة 
االخيرة رغم قصر مدتها التي لم تتخط 
48 ساعة ولكنها كانت حافلة بالعمليات 
النوعية والرسائل القوية من المقاومة ".

وحذر القيادي العطار قادة االحتالل من 

ارتكاب حماقة جدي���دة في حال الولوج 
إلى وحل قطاع غزة ؛ لهثًا خلف محاوالت 
ترمي���م قوة الردع للجي���ش الصهيوني 
والتي أطاحت بها المقاومة الفلسطينية 
، معقبا :" المقاومة الفلس���طينية تملك 
في جعبتها الكثير والكثير وس���تدافع 

بكل قوتها عن أبناء شعبها ".

ماآرب اأخرى
واعتب���ر عضو اللجن���ة المركزية للجبهة 
الديمقراطي���ة لتحرير فلس���طين طالل 
أبو ظريف���ة أن تهديدات قادة االحتالل 
ورئي���س الحكومة االس���رائيلية لقطاع 
غ���زة تنص���ب في خان���ة اس���تعطاف 

الجهور الداخلي ومحاولة تحسين صورة 
الجي���ش ونتنياهو بعد الفش���ل الذريع 
في جولة المواجهة االخيرة مع المقاومة 

الفلسطينية .
وق���ال أب���و ظريفة ل���� االس���تقالل :" إن 
تصريح���ات االحت���الل تعبر ع���ن حالة 
االرباك واألزمة السياسية التي تعصف 
بحكومة االحتالل ، وعلى الرغم من ذلك 
ينبغ���ي أن ال نتهاون ف���ي التعامل مع 
هذه التهدي���دات وأن ال نؤمن لالحتالل 

الغادر ".
وأكد أن المقاومة ممثلة بغرفة العمليات 
المش���تركة التي تجمع كاف���ة فصائل 
المقاوم���ة تح���ت اطار واحد ل���ن تتأخر 
في اتخ���اذ التدابير والخط���وات الالزمة 
؛ تحس���بًا ألي حماق���ة قد يق���دم عليها 
االحتالل في ظل تكاثف الضغوط  على 
االحت���الل وخاصة في حال مني بصفعة 

جديدة على الجبهة الشمالية .
ودع���ا أبو ظريفة كاف���ة األطراف الراعية 
المقاوم���ة  بي���ن  التهدئ���ة  التف���اق 
التحرك  إل���ى  واالحتالل  الفلس���طينية 
للحيلولة دون االن���زالق لمربع المواجهة 
التهدي���دات  ظ���ل  ف���ي  الواس���عة 

االسرائيلية المتكررة .
وأضاف :" نحن ن���درك ونيقن أن أمريكا 
واالحت���الل غي���ر معنيين بفت���ح صراع 
عل���ى جبهة غ���زة ليس فق���ط من أجل 
مواصلة عملية الدرع الش���مالي وإنما ألن 
الحرب م���ع غزة س���تضع العراقيل أمام 
س���عي الواليات المتحدة لتمرير صفقة 
الق���رن وكذلك جهود االحتالل في ملف 

التطبيع مع الدول العربية ".

 المقاومة جاهزة

فصائل: تهديدات نتنياهو للقطاع تترجم حالة اإلرباك لدى االحتالل 
غزة / حممد مهدي: 

اعت��رت ق��وى وف�سائل فل�سطينية اأن �سي��ل التهديدات 
الأخ��رة التي يطلقها رئي�س حكومة الحتالل نتنياهو 
وق��ادة اجلي���س للمقاوم��ة الفل�سطيني��ة يف قط��اع غزة 

ترتجم حالة الرتباك التي تع�سف باجلبهة الداخلية 
لالحتالل يف اأعقاب الف�سل الذريع الذي مني به اجلي�س 
خ��الل جول��ة الت�سعيد الأخ��رة مع املقاوم��ة  . واأكدت 
الف�سائ��ل عل��ى اأنه��ا تتعام��ل م��ع تهدي��دات الحت��الل 

وقادت��ه لقط��اع غزة بجدي��ة، م�س��ددة عل��ى اأن غرفة 
العملي��ات امل�سرتك��ة للمقاوم��ة الفل�سطيني��ة يف قم��ة 
اجلهوزي��ة وال�ستعداد ملقارع��ة اأي حماقة يقدم عليها 

جي�س الحتالل .

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 )2090/ 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
نهاد س���عيد دياب الرمالوي من س���كان غزة هوية رقم 905397790 

بصفته وكيال عن: جميل حرب حسن الرمالوي
بموجب وكالة رقم: 570 / 2018 الصادرة عن الرياض

  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2337 قسيمة 21 المدينة النصيرات

 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:  9/ 12/ 2018م

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

االثنين 3 ربيع اآلخر 1440 هــ 10 ديسمبر 2018 م

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
  دائرة تنفيذ حمكمة خانيون�س ال�سرعية

  إخطار تنفيذ حكم
إل���ى المنفذ ضده عامر خميس عبد القديري من خانيونس والمقيم 
في جمهورية مصر العربية والمجهول محل االقامة لقد حكم عليك 
بمائت���ي دينار اردني نفق���ة زوجة ومائة وخمس���ين دينارًا اردنيًا 
ش���هريًا من تاري���خ 2-8-2018 على صفحات القضي���ة التنفيذية 
2018/518 و 2018/519 لصال���ح طالبة التنفي���ذ آالء ابراهيم بديع 
شحيبر من خانيونس وسكانها صار عليك خالل اسبوعين مراجعة 
دائرة التنفيذ بمحكمة خانيونس الشرعية واذا لم تحضر أو ترسل 
وكيال عنك أو تقدم معذرة مش���روعة ستباش���ر بحق���ك االجراءات 

القانونية حسب القانون وحرر في 9-12-2018م

  ماأمور التنفيذ
    عمار ع�سام النجار

دولة فل�سطني
حمكمة بداية خانيون�س

في القضية الحقوقي رقم 46/ 2018
في الطلب الحقوقي رقم 990 / 2018

المدعي/ عمران س���ليمان أحمد األس���طل- س���كان خانيونس. وكيله 
المحامي / وئام أبو زايد وآخر

المدعى عليهم/-1 الس���يد محمد س���ليمان األس���طل- مجهول محل 
اإلقامة -2 منار محمد س���ليمان األسطل- مجهول محل اإلقامة -3 منير 
محمد س���ليمان األسطل- مجهول محل اإلقامة -4 خالد محمد سليمان 
األس���طل باألصالة عن نفس���ه وباإلضاف���ة لباقي ورث���ة وتركة والده 
المرحوم / س���ليمان محمد س���ليمان األس���طل -مجهول محل اإلقامة. 
-5ايمان محمد س���ليمان األسطل- مجهول محل اإلقامة -6 أمل محمد 

سليمان األسطل- مجهول محل اإلقامة
نوع الدعوى / اثبات قسمة قديمة

قيمة الدعوى / 20.000 دينار أردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقي رقم 46/ 2018
إل���ى المدعى عليه���م المذكوري���ن بعاليه، بما أن المدع���ي قد تقدم 
بالقضي���ة الحقوقية )اثبات قس���مة قديمة( لذل���ك يقتضي عليكم 
الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغكم 
ه���ذه المذكرة كما يقتض���ي أن تودع���وا قلم ه���ذه المحكمة ردكم 
التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوماً من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة، 
علمًا أنه قد تحدد لها جلسة الموافق 2019/1/16م للنظر في القضية.  
وليكون معلوم���ًا لديكم أنكم اذا تخلفتم عن ذل���ك يجوز للمدعي أن 

يسير في الدعوى حسب األصول. حرر في 2018/12/6م

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س
اأكرم ه�سام اأبو ال�سبح

طولكرم/ االستقالل:
للش���هر الثان���ي عل���ى التوالي، ما 
يزال جيش االحتالل "اإلس���رائيلي" 
في مهمة البحث ع���ن منفذ عملية 
)بركان الغضب( أشرف نعالوة، التي 
المستوطنين  قتل فيها اثنين من 
وأصي���ب آخر في منطقة س���لفيت 

شمال الضفة الغربية.
وتمكن نعالوة، الذي يعود مس���قط 
قري���ة ش���ويكة قضاء  إلى  رأس���ه 
طولك���رم، من التخف���ي طيلة هذه 
الم���دة، رغم أن تقدي���رات الجيش 
رجحت أن اعتقاله هي مسألة وقت 
ال أكث���ر قد تكون لس���اعات أو أيام، 
ف���ي حين أب���دت إس���رائيل قلقها 
من أن ينف���ذ نعالوة عمليات أخرى، 
خاصة أن س���الح العملية التي قام 
بتنفيذها من نوع "رشاش كارلو" ما 

يزال بحوزته.
وأش���ارت صحيفة معاريف العبرية 
إل���ى أن ق���وات االحت���الل تواصل 
مطاردة نعالوة بش���كل مكثف، من 
خالل مجموعة م���ن الخطط تركزت 
في أول أس���بوعين على التمش���يط 
والمبان���ي  للمنطق���ة  الميدان���ي 
والمخابئ،  والقن���وات  والكه���وف 
وعندما لم يس���فر ذلك عن نتيجة، 
تحول���ت الجه���ود إلى المس���توى 

االستخباري.
وأف���اد س���كان قرية ش���ويكة، أن 
"جيش االحتالل اإلسرائيلي مدعومًا 
األثر  لتقصي  البوليس���ية  بالكالب 
تتمرك���ز في القرية منذ ش���هرين، 
تق���وم بمراقب���ة حرك���ة الدخ���ول 

والخروج من القري���ة، والتحقيق مع 
الس���كان بش���كل يومي، باإلضافة 
بش���كل  المنازل  لعمليات تفتيش 
بمراقب���ة  تق���وم  كم���ا  مس���تمر، 
الصيدلي���ات والمحال التجارية في 
محاولة؛ لمعرفة أي معلومة تتعلق 

بالمطارد أشرف نعالوة".
وبدوره أش���ار الخبير في الش���ؤون 
العبري،  "ويلال"  لموقع  العس���كرية 
أمير بوخبوط، أن المطارد نعالوة بات 
بالنسبة  أمنيًا خطيرًا  لغزًا  يش���كل 
بكل  تح���اول  الت���ي  ل�"إس���رائيل" 
أجهزته���ا األمني���ة أن تعثر عليه، 
منوهًا إل���ى أن المؤسس���ة األمنية 
في "إسرائيل" تصر على أن نعالوة 
تصرف بمفرده ف���ي هذه العملية، 
ق���راره بش���كل مس���تقل  واتخ���ذ 
دون دعم���ه ببنية تحتي���ة من قبل 

الفصائل الفلسطينية.
من جانب���ه، أش���ار أس���تاذ العلوم 
األمنية، خضر عباس، إلى أن "القلق 
اإلس���رائيلي من أن يتحول نش���اط 
الغربية من  الضف���ة  العمليات في 
عمليات فردية إلى نش���اط عسكري 
منظم حتى لو لم يكن هنالك بيئة 
تنظيمي���ة حقيقية كم���ا هو الحال 
ف���ي غزة، ويع���ود ذلك إل���ى تكرار 
الفردية،  العملي���ات  النوع من  هذا 
األخيرة  األش���هر  ف���ي  ونجاحه���ا 

بصورة الفتة".
إس���رائيل  الخبير:"تدرك  وأض���اف 
أن اش���تعال جبهة الضفة الغربية 
س���يكون خطرًا أمنيًا بالنس���بة لها؛ 
التي  الجبلية  البيئ���ة  نظرًا لطبيعة 
تمتاز به���ا الضفة ووجود الكهوف 
وغابات األشجار الكثيفة في بعض 

المناطق، وهو ما يساعد المقاومين 
على التخف���ي واالختب���اء في هذه 
المناط���ق كم���ا حدث م���ع المطارد 

أشرف نعالوة وأحمد جرار".
ولم تتوقف المحاوالت اإلسرائيلية 
في البحث عن المط���ارد نعالوة إلى 
االستخباري،  والبحث  التمشيط  حد 
بل تخطى األمر إلى ممارسة ضغط 
نفسي وابتزاز على المطارد من خالل 
لعائلته بمساعدته  االتهام  توجيه 
العملي���ة، ومعرفتهم  ف���ي ه���ذه 
المس���بقة بنية أشرف القيام بهذه 
العملية والتغطية عليها، كما أمرت 
السلطات بهدم منزل عائلة نعالوة، 
إال أن الق���رار تم تجميده بعد طعن 
تقدم به والد أش���رف؛ لعدم ثبوت 
األدلة التي تثبت ت���ورط نجله في 

هذه العملية.

للشهــر الثانــي.. جيــش االحتــالل
 يفشــل بالوصــول للمطــارد نعالــوة

رام الله/ االستقالل:
أغل���ق عش���رات المواطني���ن يوم أم���س، الطريق 
الرئيس المحاذي لقري���ة راس كركر غرب مدينة 
رام الل���ه وس���ط الضف���ة الغربية المحتل���ة أمام 
المس���توطنين، رفض���ا إلغالق االحت���الل لطريق 

"العنب" الواصل لمدينة رام الله.
وتجمع عش���رات المواطنين بمركباتهم على الطريق 

الرئيس قرب النقطة العس���كرية غرب���ي قرية راس 
كرك���ر ومنع���وا مركبات المس���توطنين م���ن المرور، 
احتجاجًا منه���م على إغالق ق���وات االحتالل لطريق 
"العن���ب" قبل أيام، والذي يربط بي���ن مدينة رام الله 
والبل���دات الغربية. ورفض المواطن���ون مرور مركبات 
المس���توطنين لحين فتح الطري���ق المغلقة، بعد أن 
أصبحت المركبات تسلك طرقًا التفافية بعيدة ووعرة.

وع���ززت قوات االحتالل م���ن تواجدها في المكان 
وش���رعت بإبع���اد المواطنين ع���ن الطريق خالل 
االحتجاج وفتحت الطريق أمام المس���توطنين، مع 

استمرار إغالق طريق "العنب".
واعتدى مستوطنون على ش���بان مع بدء الفعالية 
وقاموا بالصراخ في وجوههم وشتمهم، فيما قام 

الجنود باحتجاز أحد الشبان.

مواطنون يغلقون طريقًا أمام المستوطنين رفضًا إلغالق طريق »العنب«

 رام الله/ االستقالل:
 اعتمد وزير األوقاف والش���ؤون الدينية الش���يخ يوس���ف ادعيس، أمس األحد، قرية 
الخان األحمر ش���رق مدينة القدس المحتلة ضمن البلدات التي ستس���جل للحج هذا 
العام، باعتبارها قرية مس���تقلة وينطبق عليها من القوانين المنظمة للحج، ما ينطبق 
على البلدات والتجمعات الفلسطينية. وأكد ادعيس، في بيان صحفي، إصرار القيادة 
والحكومة الفلس���طينية على العمل لتثبيت وتعزيز صمود أهالي  المناطق المهددة 
بالمصادرة، مشيرا الى استعداد الوزارة الدائم لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة 
لصم���ود ابناء هذه القرية المهددة بالترحيل والهدم من قبل االحتالل اإلس���رائيلي، 

خدمة لمشاريعه االستيطانية والتوسعية.
واوضح ان اس���تهداف الخ���ان االحمر يندرج ضمن خطة إس���رائيلية واضحة تهدف 
إلى محاول���ة فرض واقع جديد، وأن جميع مش���اريع التهويد اإلس���رائيلية لن تثني 
الفلسطينيين عن مواصلة دفاعهم عن ارضهم، ولن ترضخهم لسياسة األمر الواقع، 

وأنه مهما بلغت الهجمة اإلسرائيلية الشرسة بحقنا فسنواصل الصمود.

األوقاف تعتمد قرية الخان األحمر ضمن 
البلدات التي ستسجل للحج هذا العام

رام الله / االستقالل:
طالب د. حنا عيس���ى، األمين العام للهيئة اإلس���المية المسيحية لنصرة 
القدس والمقدس���ات المجتمع الدولي، بوض���ع أطر قانونية محددة تكفل 
للطفل الرعاية والحماية، وذلك من خ���الل اإلعالنات واالتفاقيات الدولية، 

مثل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام 1948.
وأض���اف، "بالرغم من جمل���ة النصوص واالتفاقي���ات الدولية التي تكفل 
حماية األطفال والنس���اء في ظل االحتالل والحروب، إال أن إسرائيل قامت 
باعتق���ال مئات اآلالف من المدنيين الفلس���طينيين، ومن بينهم األطفال 
منذ احتاللها لفلس���طين، تحت ذرائع واهية وغير مبررة، ومارست بحقهم 

إجراءات اعتقال تعسفية دون رقابة من أحد".
وقال: "إن الممارسات اإلسرائيلية العنصرية في حق األطفال الفلسطينيين 
األبرياء خ���رق لحقوق الطفل ولمب���ادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس���ان 
المصادق عليها دوليًا، واألطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل، 
يتعرضون إلساءة معاملة بصورة منهجية واسعة النطاق تنتهك القانون 

الدولي". 
وأش���ار عيسى، إلى أن إس���اءة المعاملة الممنهجة تش���مل تغطية أعين 
األطف���ال، وتكبي���ل أيديه���م برباط من البالس���تيك واالنته���اك البدني 
والش���فهي خ���الل عملي���ة النقل إل���ى موقع االس���تجواب، وق���د قدرت 
اليونيس���يف بأن ثمة 700 طفل فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 12 و17 
عام���ًا، غالبيتهم من الذكور، يتعرضون لالعتقال واالس���تجواب واالحتجاز 
من جانب الجيش اإلس���رائيلي والشرطة وأجهزة األمن في الضفة الغربية 

المحتلة كل عام".
وناشد عيسى بتوفير حماية دولية سريعة للشعب الفلسطيني وباألخص 
األطفال، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابع���ة لحماية المدنيين وقت الحرب 
لعام 1949، وتقديم مجرمي الحرب من قادة وجنود االحتالل اإلس���رائيلي 
إلى محاك���م دولية، كما وطال���ب بمالحقتهم قانوني���ًا وفقا لالختصاص 

الجنائي الدولي والعرف الجنائي الدولي.
وقال عيس���ى: "يج���در بنا تعزيز وج���ود اللجنة الدولي���ة للصليب األحمر، 
وتوسيع نش���اطاتها لحماية المدنيين الفلسطينيين بما فيهم األسرى، 
ومراقبة جرائم االحتالل اإلس���رائيلي، وتنظيم حم���الت دولية للدفاع عن 
األطفال الفلسطينيين األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، بالتنسيق 

ما بين المنظمات المحلية والعربية والدولية المهتمة".

عيسى ُيطالب بوضع أطر 
قانونية تكفل للطفل 

الفلسطيني حقوقه
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دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
  دائرة تنفيذ حمكمة خانيون�س ال�سرعية

  إخطار تنفيذ حكم
إل���ى المنفذ ضده عامر خميس عبد القديري من خانيونس والمقيم 
في جمهورية مصر العربية والمجهول محل االقامة لقد حكم عليك 
بمائت���ي دينار اردني نفق���ة زوجة ومائة وخمس���ين دينارًا اردنيًا 
ش���هريًا من تاري���خ 2-8-2018 على صفحات القضي���ة التنفيذية 
2018/518 و 2018/519 لصال���ح طالبة التنفي���ذ آالء ابراهيم بديع 
شحيبر من خانيونس وسكانها صار عليك خالل اسبوعين مراجعة 
دائرة التنفيذ بمحكمة خانيونس الشرعية واذا لم تحضر أو ترسل 
وكيال عنك أو تقدم معذرة مش���روعة ستباش���ر بحق���ك االجراءات 

القانونية حسب القانون وحرر في 9-12-2018م

  ماأمور التنفيذ
    عمار ع�سام النجار

دولة فل�سطني
حمكمة بداية خانيون�س

في القضية الحقوقي رقم 46/ 2018
في الطلب الحقوقي رقم 990 / 2018

المدعي/ عمران س���ليمان أحمد األس���طل- س���كان خانيونس. وكيله 
المحامي / وئام أبو زايد وآخر

المدعى عليهم/-1 الس���يد محمد س���ليمان األس���طل- مجهول محل 
اإلقامة -2 منار محمد س���ليمان األسطل- مجهول محل اإلقامة -3 منير 
محمد س���ليمان األسطل- مجهول محل اإلقامة -4 خالد محمد سليمان 
األس���طل باألصالة عن نفس���ه وباإلضاف���ة لباقي ورث���ة وتركة والده 
المرحوم / س���ليمان محمد س���ليمان األس���طل -مجهول محل اإلقامة. 
-5ايمان محمد س���ليمان األسطل- مجهول محل اإلقامة -6 أمل محمد 

سليمان األسطل- مجهول محل اإلقامة
نوع الدعوى / اثبات قسمة قديمة

قيمة الدعوى / 20.000 دينار أردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقي رقم 46/ 2018
إل���ى المدعى عليه���م المذكوري���ن بعاليه، بما أن المدع���ي قد تقدم 
بالقضي���ة الحقوقية )اثبات قس���مة قديمة( لذل���ك يقتضي عليكم 
الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغكم 
ه���ذه المذكرة كما يقتض���ي أن تودع���وا قلم ه���ذه المحكمة ردكم 
التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوماً من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة، 
علمًا أنه قد تحدد لها جلسة الموافق 2019/1/16م للنظر في القضية.  
وليكون معلوم���ًا لديكم أنكم اذا تخلفتم عن ذل���ك يجوز للمدعي أن 

يسير في الدعوى حسب األصول. حرر في 2018/12/6م

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س
اأكرم ه�سام اأبو ال�سبح

طولكرم/ االستقالل:
للش���هر الثان���ي عل���ى التوالي، ما 
يزال جيش االحتالل "اإلس���رائيلي" 
في مهمة البحث ع���ن منفذ عملية 
)بركان الغضب( أشرف نعالوة، التي 
المستوطنين  قتل فيها اثنين من 
وأصي���ب آخر في منطقة س���لفيت 

شمال الضفة الغربية.
وتمكن نعالوة، الذي يعود مس���قط 
قري���ة ش���ويكة قضاء  إلى  رأس���ه 
طولك���رم، من التخف���ي طيلة هذه 
الم���دة، رغم أن تقدي���رات الجيش 
رجحت أن اعتقاله هي مسألة وقت 
ال أكث���ر قد تكون لس���اعات أو أيام، 
ف���ي حين أب���دت إس���رائيل قلقها 
من أن ينف���ذ نعالوة عمليات أخرى، 
خاصة أن س���الح العملية التي قام 
بتنفيذها من نوع "رشاش كارلو" ما 

يزال بحوزته.
وأش���ارت صحيفة معاريف العبرية 
إل���ى أن ق���وات االحت���الل تواصل 
مطاردة نعالوة بش���كل مكثف، من 
خالل مجموعة م���ن الخطط تركزت 
في أول أس���بوعين على التمش���يط 
والمبان���ي  للمنطق���ة  الميدان���ي 
والمخابئ،  والقن���وات  والكه���وف 
وعندما لم يس���فر ذلك عن نتيجة، 
تحول���ت الجه���ود إلى المس���توى 

االستخباري.
وأف���اد س���كان قرية ش���ويكة، أن 
"جيش االحتالل اإلسرائيلي مدعومًا 
األثر  لتقصي  البوليس���ية  بالكالب 
تتمرك���ز في القرية منذ ش���هرين، 
تق���وم بمراقب���ة حرك���ة الدخ���ول 

والخروج من القري���ة، والتحقيق مع 
الس���كان بش���كل يومي، باإلضافة 
بش���كل  المنازل  لعمليات تفتيش 
بمراقب���ة  تق���وم  كم���ا  مس���تمر، 
الصيدلي���ات والمحال التجارية في 
محاولة؛ لمعرفة أي معلومة تتعلق 

بالمطارد أشرف نعالوة".
وبدوره أش���ار الخبير في الش���ؤون 
العبري،  "ويلال"  لموقع  العس���كرية 
أمير بوخبوط، أن المطارد نعالوة بات 
بالنسبة  أمنيًا خطيرًا  لغزًا  يش���كل 
بكل  تح���اول  الت���ي  ل�"إس���رائيل" 
أجهزته���ا األمني���ة أن تعثر عليه، 
منوهًا إل���ى أن المؤسس���ة األمنية 
في "إسرائيل" تصر على أن نعالوة 
تصرف بمفرده ف���ي هذه العملية، 
ق���راره بش���كل مس���تقل  واتخ���ذ 
دون دعم���ه ببنية تحتي���ة من قبل 

الفصائل الفلسطينية.
من جانب���ه، أش���ار أس���تاذ العلوم 
األمنية، خضر عباس، إلى أن "القلق 
اإلس���رائيلي من أن يتحول نش���اط 
الغربية من  الضف���ة  العمليات في 
عمليات فردية إلى نش���اط عسكري 
منظم حتى لو لم يكن هنالك بيئة 
تنظيمي���ة حقيقية كم���ا هو الحال 
ف���ي غزة، ويع���ود ذلك إل���ى تكرار 
الفردية،  العملي���ات  النوع من  هذا 
األخيرة  األش���هر  ف���ي  ونجاحه���ا 

بصورة الفتة".
إس���رائيل  الخبير:"تدرك  وأض���اف 
أن اش���تعال جبهة الضفة الغربية 
س���يكون خطرًا أمنيًا بالنس���بة لها؛ 
التي  الجبلية  البيئ���ة  نظرًا لطبيعة 
تمتاز به���ا الضفة ووجود الكهوف 
وغابات األشجار الكثيفة في بعض 

المناطق، وهو ما يساعد المقاومين 
على التخف���ي واالختب���اء في هذه 
المناط���ق كم���ا حدث م���ع المطارد 

أشرف نعالوة وأحمد جرار".
ولم تتوقف المحاوالت اإلسرائيلية 
في البحث عن المط���ارد نعالوة إلى 
االستخباري،  والبحث  التمشيط  حد 
بل تخطى األمر إلى ممارسة ضغط 
نفسي وابتزاز على المطارد من خالل 
لعائلته بمساعدته  االتهام  توجيه 
العملي���ة، ومعرفتهم  ف���ي ه���ذه 
المس���بقة بنية أشرف القيام بهذه 
العملية والتغطية عليها، كما أمرت 
السلطات بهدم منزل عائلة نعالوة، 
إال أن الق���رار تم تجميده بعد طعن 
تقدم به والد أش���رف؛ لعدم ثبوت 
األدلة التي تثبت ت���ورط نجله في 

هذه العملية.

للشهــر الثانــي.. جيــش االحتــالل
 يفشــل بالوصــول للمطــارد نعالــوة

رام الله/ االستقالل:
أغل���ق عش���رات المواطني���ن يوم أم���س، الطريق 
الرئيس المحاذي لقري���ة راس كركر غرب مدينة 
رام الل���ه وس���ط الضف���ة الغربية المحتل���ة أمام 
المس���توطنين، رفض���ا إلغالق االحت���الل لطريق 

"العنب" الواصل لمدينة رام الله.
وتجمع عش���رات المواطنين بمركباتهم على الطريق 

الرئيس قرب النقطة العس���كرية غرب���ي قرية راس 
كرك���ر ومنع���وا مركبات المس���توطنين م���ن المرور، 
احتجاجًا منه���م على إغالق ق���وات االحتالل لطريق 
"العن���ب" قبل أيام، والذي يربط بي���ن مدينة رام الله 
والبل���دات الغربية. ورفض المواطن���ون مرور مركبات 
المس���توطنين لحين فتح الطري���ق المغلقة، بعد أن 
أصبحت المركبات تسلك طرقًا التفافية بعيدة ووعرة.

وع���ززت قوات االحتالل م���ن تواجدها في المكان 
وش���رعت بإبع���اد المواطنين ع���ن الطريق خالل 
االحتجاج وفتحت الطريق أمام المس���توطنين، مع 

استمرار إغالق طريق "العنب".
واعتدى مستوطنون على ش���بان مع بدء الفعالية 
وقاموا بالصراخ في وجوههم وشتمهم، فيما قام 

الجنود باحتجاز أحد الشبان.

مواطنون يغلقون طريقًا أمام المستوطنين رفضًا إلغالق طريق »العنب«

 رام الله/ االستقالل:
 اعتمد وزير األوقاف والش���ؤون الدينية الش���يخ يوس���ف ادعيس، أمس األحد، قرية 
الخان األحمر ش���رق مدينة القدس المحتلة ضمن البلدات التي ستس���جل للحج هذا 
العام، باعتبارها قرية مس���تقلة وينطبق عليها من القوانين المنظمة للحج، ما ينطبق 
على البلدات والتجمعات الفلسطينية. وأكد ادعيس، في بيان صحفي، إصرار القيادة 
والحكومة الفلس���طينية على العمل لتثبيت وتعزيز صمود أهالي  المناطق المهددة 
بالمصادرة، مشيرا الى استعداد الوزارة الدائم لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة 
لصم���ود ابناء هذه القرية المهددة بالترحيل والهدم من قبل االحتالل اإلس���رائيلي، 

خدمة لمشاريعه االستيطانية والتوسعية.
واوضح ان اس���تهداف الخ���ان االحمر يندرج ضمن خطة إس���رائيلية واضحة تهدف 
إلى محاول���ة فرض واقع جديد، وأن جميع مش���اريع التهويد اإلس���رائيلية لن تثني 
الفلسطينيين عن مواصلة دفاعهم عن ارضهم، ولن ترضخهم لسياسة األمر الواقع، 

وأنه مهما بلغت الهجمة اإلسرائيلية الشرسة بحقنا فسنواصل الصمود.

األوقاف تعتمد قرية الخان األحمر ضمن 
البلدات التي ستسجل للحج هذا العام

رام الله / االستقالل:
طالب د. حنا عيس���ى، األمين العام للهيئة اإلس���المية المسيحية لنصرة 
القدس والمقدس���ات المجتمع الدولي، بوض���ع أطر قانونية محددة تكفل 
للطفل الرعاية والحماية، وذلك من خ���الل اإلعالنات واالتفاقيات الدولية، 

مثل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام 1948.
وأض���اف، "بالرغم من جمل���ة النصوص واالتفاقي���ات الدولية التي تكفل 
حماية األطفال والنس���اء في ظل االحتالل والحروب، إال أن إسرائيل قامت 
باعتق���ال مئات اآلالف من المدنيين الفلس���طينيين، ومن بينهم األطفال 
منذ احتاللها لفلس���طين، تحت ذرائع واهية وغير مبررة، ومارست بحقهم 

إجراءات اعتقال تعسفية دون رقابة من أحد".
وقال: "إن الممارسات اإلسرائيلية العنصرية في حق األطفال الفلسطينيين 
األبرياء خ���رق لحقوق الطفل ولمب���ادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس���ان 
المصادق عليها دوليًا، واألطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل، 
يتعرضون إلساءة معاملة بصورة منهجية واسعة النطاق تنتهك القانون 

الدولي". 
وأش���ار عيسى، إلى أن إس���اءة المعاملة الممنهجة تش���مل تغطية أعين 
األطف���ال، وتكبي���ل أيديه���م برباط من البالس���تيك واالنته���اك البدني 
والش���فهي خ���الل عملي���ة النقل إل���ى موقع االس���تجواب، وق���د قدرت 
اليونيس���يف بأن ثمة 700 طفل فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 12 و17 
عام���ًا، غالبيتهم من الذكور، يتعرضون لالعتقال واالس���تجواب واالحتجاز 
من جانب الجيش اإلس���رائيلي والشرطة وأجهزة األمن في الضفة الغربية 

المحتلة كل عام".
وناشد عيسى بتوفير حماية دولية سريعة للشعب الفلسطيني وباألخص 
األطفال، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابع���ة لحماية المدنيين وقت الحرب 
لعام 1949، وتقديم مجرمي الحرب من قادة وجنود االحتالل اإلس���رائيلي 
إلى محاك���م دولية، كما وطال���ب بمالحقتهم قانوني���ًا وفقا لالختصاص 

الجنائي الدولي والعرف الجنائي الدولي.
وقال عيس���ى: "يج���در بنا تعزيز وج���ود اللجنة الدولي���ة للصليب األحمر، 
وتوسيع نش���اطاتها لحماية المدنيين الفلسطينيين بما فيهم األسرى، 
ومراقبة جرائم االحتالل اإلس���رائيلي، وتنظيم حم���الت دولية للدفاع عن 
األطفال الفلسطينيين األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، بالتنسيق 

ما بين المنظمات المحلية والعربية والدولية المهتمة".

عيسى ُيطالب بوضع أطر 
قانونية تكفل للطفل 

الفلسطيني حقوقه
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هوية
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هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / غسان حمدان أحمد زعرب
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)939892055( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / رياض عطا حسن جعرور
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)926105677( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / ابراهيم محمد نمر عنبر
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)800020539( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن سليم سلمي اسليم ابو واكد
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)981981657( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

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 )2092/ 2018(

يعل����ن للعموم انه تقدم ل����إدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس����يد: أحمد محمود 
يوسف أبو عيسى من سكان دير البلح هوية رقم 967711466 بصفته وكيال عن: رسمية 
محمد محمود الخطيب باألصالة عن نفس����ها وبوكالتها عن /هيثم ومازن ومحمود وهالة 
ومزنة / أبناء محمد محمود أبو عيسى وفارس وسليمان / أبناء محمود يوسف أبو عيسى
بموجب وكالة رقم: 8562 / 2008 الصادرة عن دبي + 427 / 2008 دبي

\ موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2337 قسيمة 20 المدينة النصيرات

 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 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم الب���دء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  9/ 12/ 2018م

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

خروج الروح
بحس����رة وألم، يقول عميرة ل�"االس����تقالل:" 
إن تنفي����ذ ه����دم منزل����ه بي����ده أمر صعب 
للغاية وأش����به بخروج الروح من الجسد، لكن 
اضطررت لذلك تفاديًا لدفع 90ألف شيكل 
تكلفة هدم لبلدية االحتالل في ظل الوضع 

االقتصادي والمعيشي الصعب". 
ويتاب����ع بغض����ب:" قمت ببن����اء منزلي بعام 
2016 على اعتبار أن األرض تقع في منطقة 
"س" وال يوج����د عليه����ا أي مش����اكل، ولكن 
تفاجأت بعد ش����هرين من بنائه بمداهمة 
ق����وات االحتالل للمن����زل وتس����ليمي قرارًا 
بهدمه ذاتيًا خالل 12 ساعة، بحجة أنه يقع 

ضمن حدود ما يسمى ببلدية القدس". 
وأشار إلى أنه توجه للقضاء وتمكن ُمحامية 
م����ن تأجيل أمر الهدم ع����دة مرات، وعقدت 
جلس����ات في محكمتي البلدي����ة والمركزية 

بخصوص المنزل، ولكن دون فائدة. 
وأض����اف:" وبعد فترة تس����لم المحامي أمرًا 
يقضي بهدم المن����زل ، وهددوني في حال 
عدم قيامي بهدمه بيدي، س����أجبر على دفع 
تكلف����ة عملية الهدم لبلدية القدس بقيمة 

تبلغ 90 ألف ش����يكل"، مس����تدركًا:" ُأجبرت 
على هدمه خالل 6 س����اعات، وبقيت ثالثة 
أيام بالشارع برفقة زوجتي وأطفالي األربعة، 
حتى تمكنت من اس����تئجار منزل بالمنطقة 

ذاتها". 
وأنهى حديثة قائاًل:" االحتالل بسياس����اته 
الظالم����ة أجبرنا على ه����دم منازلنا، لكنه لن 
يستطيع تهجيرنا وتش����ريدنا من القدس 
بش����تى وسائله وأس����اليبه، فان لم يكن لنا 

بيوت نقيم خيامًا". 

باقون بالقد�س 
ولم يكن الش����قيقان مراد وجوهر حشيمة 
من بلدة س����لوان جنوب المس����جد األقصى، 
بعيدين عن مقصلة السياس����ة اإلسرائيلية 
بهدم المنازل بأيدي أصحابها، تحت ذرائع 
وحجج واهيه، فقد اضطرا صباح االحد لهدم 
منزلهما المكون من شقتين على نفقتهما 
الخاصة خوفًا من السجن والغرامات المالية 
العالية التي أقرتها س����لطات االحتالل حال 

رفض الشقيقان هدمهما. 
البيت الداف����ئ الذي احتضن 14 فردًا، قوام 
األس����رتين، دمرته كراهي����ة وجبروت قوات 

االحتالل، بع����د أن كان المأوى والملجأ لهم 
لعشرين عامًا، بحجة البناء بدون ترخيص. 

ويقول مراد ل�"االس����تقالل":" منذ عش����رين 
عام����ا نحاول أن����ا وش����قيقي الحصول على 
ترخي����ص للمنزل، ودفعن����ا خاللها غرامات 
مالية ُتقدر ب�160شيكال، لكن كل ُمحاوالتنا 
فشلت، وقبل أيام اس����تلمنا قرارًا من بلدية 
االحتالل يقض����ي بهدم المنزل بأيدنا حتى 
10 ديس����مبر الحالي، وإال س����تنفذ ذلك مع 
دفع غرامة 60ألف ش����يكل وسجن 3أشهر 

لكل منا". 
وأضاف بحس����رة:" الهدم ال����ذي طال منزلنا 
س����يفاقم معاناتنا خاصة في ظل األوضاع 
االقتصادية والمعيش����ة الصعبة، فلم يعد 
لنا مأوى س����وى اللجوء إل����ى أقاربنا بمدينة 
الق����دس، وال نعلم ما ال����ذي ينتظرنا باأليام 

القادمة من مفاجآت". 
بنب����رة تح����ٍد وصم����وٍد، أض����اف:" االحتالل 
يعتق����د أنه حينم����ا ُينغص علين����ا حياتنا 
ويزيد باعتداءاته ضدنا ويتمادى بسياسة 
هدم منازلنا، أننا سنس����أم الحياة بالقدس 
وس����نتركها له ولجنوده، لكن����ه ال يعلم أن 

الظالمة تزيدنا إصرارا وتمسكًا  سياس����اته 
بأرضن����ا وباقون بالقدس مهم����ا ارتكب من 

جرائم". 

اإلغاء الوجود الفل�سطيني 
وبدوره، يرى عالء الريماوي الُمختص بشؤون 
االس����تيطان، أن سياسة هدم المنازل التي 
اإلس����رائيلي  االحتالل  س����لطات  تتبعه����ا 
بمدينة القدس الُمحتل����ة والضفة الغربية، 
تأتي ضمن خط����ة ُممنهجه تهدف لزيادة 
بقع����ة االس����تيطان والتم����دد ُجغرافي����ًا و 
ديمغرافي����ًا بالمنطقة، وف����ي المقابل إلغاء 

الوجود الفلسطيني. 
وأوضح الريماوي ل�"االس���تقالل"، أن االحتالل 
ُيحاول جاهدًا لنزع ال���روح الوطنية واالنتماء 
للحال���ة الفلس���طينية م���ن خ���الل إجب���ار 
الفلس���طيني على هدم منزل���ه بيده، وعجزه 
ع���ن تكرار عملية البناء، وكأنه يقول له:" كما 
بكلتيها،  بيديك، س���تهدمه  بيت���ك  بنيت 
وتهدم مستقبلك ومستقبل عائلتك ُمجبرًا". 
وح���ذر الريماوي م���ن التداعي���ات الخطيرة 
الُمترتبة على استمرار سياسة هدم المنازل 
ف���ي الق���دس الُمحتل���ة والضف���ة الغربية، 

والت���ي تتمث���ل ف���ي تفري���غ المنطقة من 
بداًل  المستوطنين  وإس���كان  الفلسطينيين 
منهم، وتمدد االحتالل جغرافيًا وديمغرافيًا. 
وأكد أن الفلس���طيني مازال ُمتمسكًا بأرضه 
و يواص���ل البناء فيها رغ���م عمليات الهدم 
التي  اإلسرائيلية  واالعتداءات  واالنتهاكات 
يتعرض لها بشكل ش���به يومي, منوهًا إلى 
أن الفلس���طيني بحاج���ة الى دع���م صموده 
من كافة المؤسس���ات والجه���ات المحلية و 

الدولية والعالمية. 
ودعا السلطة الفلسطينية وفصائل الُمقاومة 
والمس���اعدة  والتعاضد  التكاثف  لمزيد من 
في بناء المن���ازل التي يهدمه���ا االحتالل، 
إليصال رس���الة واضحة للمحتل بأن ش���عبنا 
عصي على االنكس���ار متمس���كًا بأرضه، ولن 

يرحل عنها مهما بلغت المخاطر. 
أع���داد  زي���ادة  عل���ى  االحت���الل  ويعم���ل 
القدس على حس���اب  ف���ي  المس���توطنين 
أهلها المقدس���يين، و مما يجعلهم بحاجة 
كل  م���ن  مدعوم���ة  إلس���تراتيجية  ماس���ة 
األطراف المعنية بقضية القدس وسكانها 

األصليين. 

تعكس فاشية الكيان

هدم المنازل باليد.. سياسة إسرائيلية إلخضاع المقدسيين 
غزة/ دعاء احلطاب:  

 بغ�سة وحزن �سديدين، يقف املواطن اإبراهيم عمرية على 
بعد اأمتار من منزله املهدم يف قرية �سور باهر جنوب مدينة 

القد�س املحتلة، الذي اأجربه الحتالل على هدمه ذاتيا ، 
بعد عامني فقط من بنائه.  املقد�سي عمرية اأُجرب على هدم 

منزله الذي طاملا حلم به يدويًا بعد اأن ا�ستلم اإقرار من 
بلدية الحتالل بالقد�س بذلك، تفاديًا لدفع تكلفة هدمه 
جلرافات الحتالل والطواقم املرافقة لها بقيمة 90األف 

�سيكل.  وتوا�سل �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي �سيا�سة 
هدم املنازل واملن�ساآت مبدينة القد�س املحتلة بحجة البناء 
دون ترخي�س، لإلغاء الوجود الفل�سطيني فيها والعمل على 
تو�سيع بقعة ال�ستيطان والتمدد ُجغرافيًا و دميغرافيًا مبا 

تبقى من املدينة املقد�سة.

رام الله/ االستقالل:
وثقت هيئة شؤون األسرى والمحررين في تقرير صدر عنها، أمس األحد، اعتداء جنود 
االحتالل بالضرب المبرح على ثالثة أسرى قاصرين من مدينة القدس المحتلة، خالل 

عملية اعتقالهم واستجوابهم ونقلهم إلى عدة سجون إسرائيلية.
وأوضحت الهيئة ف���ي تقريرها، أن جنود االحتالل اعتدوا على األس���ير الطفل أحمد 
أبو س���نينة )16 عامًا( أثناء التحقيق معه في مركز توقيف المس���كوبية قبل أن يتم 
نقله إلى »مجيدو« حيث يقبع اآلن. وخالل اس���تجوابه تم ش���بحه على كرسي وتقييد 
يدي���ه ورجليه للخلف، كما تعمد المحققون إيذاءه وإيقاعه على األرض والضرب على 
ظهره وبطنه إلجباره على االعتراف بالتهم الموجهة ضده، وبقي 22 يومًا في معتقل 

»المسكوبية«، حقق معه خاللها 6 مرات، وفي كل مرة كان يتم ضربه والتنكيل به. 
في حين تع���رض الفتى نبيل صدر )16 عامًا( للضرب الش���ديد والتنكيل على يد قوات 
النحشون القمعية بدون أي مبرر، خالل نقله من قسم المعبار في معتقل »الرملة«، وقاموا 
بمهاجمت���ه وبطحه أرضا هو واثنين آخرين من األس���رى ُيدعي���ان حربي رجبي وأحمد أبو 
سنينة، وانهالوا عليهما بالضرب بش���كل همجي وهم مقيدي األيدي واألرجل، مسببين 
لهم العديد من الكدمات والرضوض، وفيما بعد احتجزوهما لس���اعات طويلة داخل عربة 
»البوسطة«، ومن ثم نقلهم إلى االقسام. كما نكلت قوات االحتالل باألسير القاصر محمد 
عبيدو )16 عامًا(، خالل استجوابه في مركز توقيف المسكوبية، وتم التحقيق معه بشكل 
مكثف ولس���اعات طويلة، ولم يس���لم الفتى أيضًا خالل اس���تجوابه من الضرب بش���كل 
تعس���في واإلهانة والتهديد في حال لم يعترف بالته���م الموجهة ضده، وبقي الفتى 

عبيدو 30 يومًا في »المسكوبية« ومن ثم تم نقله إلى معتقل »مجيدو«.

هيئة األسرى: االحتالل يعتدي على 
ثالثة فتية مقدسيين أثناء اعتقالهم
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أعلن أنا المواطن/محمد ماضي محمد الحسنات
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)922256102( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن  / عبد الله احمد رشاد فياض
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)403785728( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / عطا الله سالم مرزوق عدوان
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)962869160( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / تحسين اسماعيل عبد الفتاح ابو 
العي���ش عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي 
تحمل رقم )901301093( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / احمد زكري مصباح العطار
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)403048416( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / مصعب اكرم محمد قريقع
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)905443511( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أنا المواطن / س���الي احمد عب���د العزيز علي 
حس���ين عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي 
تحمل رقم )402486336( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / سلمان حسين سلمان ابو ميري
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)959347048( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ حسين عودة خالد صليح
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)804648061( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
نفذت بلدية غزة، حملة تنظيف وكنس األتربة من الشوارع الرئيسية والحيوية في المدينة، 
لتش���مل كافة األحياء والمناطق، وذلك ضمن جهودها للحفاظ على س���المة البيئة والنظافة 

العامة.
 وذك���رت اإلدارة العامة للصحة والبيئة، أن طواقم وعم���ال النظافة بدأوا منذ عدة أيام، أعمال 
تنظيف وكن���س األتربة المتراكم���ة والمتجمعة في الش���وارع الرئيس���ية والحيوية بفعل 

انجرافها مع مياه األمطار من المناطق المرتفعة.
 وأشارت إلى توسيع نطاق العمل في األيام القليلة الماضية، ليشمل كافة الشوارع الرئيسية 
في أحياء مدينة غزة، بمش���اركة 173 عامل نظافة ومش���رًفا موزعي���ن على النحو التالي: 142 
عامل نظافة و19 عامال مع عربة كارو )تجرها الحيوانات( و12 مش���رًفا، مبينة أنه تم تقس���يم 

العمل على 7 مجموعات.
  وأوضحت أن طواقم النظافة وآليات البلدية أزالت ورحلت نحو 500 طن من الرمال المتجمعة 
في الش���وارع المذكورة، مبيًنا أن الحملة مس���تمرة وستش���مل رغم األوضاع الصعبة واألزمة 

المالية التي تمر بها بلدية غزة معظم شوارع وأحياء المدينة.
 ويذكر أن بلدية غزة تنفذ حملة لتنظيف المدينة وإزالة األتربة المنجرفة قبل وبعد تساقط 
األمطار، لتجنب حدوث انس���داد في المصافي والش���بكات، ومنع تجمع المياه في الش���وارع 

بسبب انسداد مصارف مياه األمطار باألوساخ والنفايات.
 وتعاني البلدية من نقص حاد في عدد اآلليات الالزمة لجمع النفايات بس���بب منع االحتالل 
دخولها منذ س���نوات مما اضطرها إلى اس���تخدام عربات الكارو التي تجرها الحيوانات لجمع 

النفايات وحل مشكلة نقص السيارات والوقود الالزم لتشغيل اآلليات والمرافق.
 ودع���ت اإلدارة العامة للصحة والبيئة س���كان المدينة، إلى ضرورة إتباع إرش���ادات النظافة 
المعلنة وإخراج النفايات باكًرا وقبل الساعة 7 صباًحا ووضعها في أكياس بالستكية محكمة 

اإلغالق حتى يتسنى لعمال النظافة ترحيلها في نفس اليوم وعدم مبيتها لليوم التالي. 

خان يونس/ االستقالل:
تس���لمت بلدي���ة خان يون���س جنوب 
محافظ���ات غ���زة م���ن رئي���س اللجنة 
القطري���ة إلع���ادة إعمار غزة الس���فير 
محم���د العمادي س���يارة كن���س رمال 
حديث���ة الس���تخدامها ف���ي نظاف���ة 
مش���اريع اإلسكان القطرية، ومن بينها 
مدينة س���مو الش���يخ حمد الس���كنية 

وشارع صالح الدين بخان يونس.
وش���ارك في حفل التسليم الذي أقيم 
في فن���دق المتح���ف ش���مال مدينة 
غزة، رئي���س بلدية خان يونس م. عالء 
الدين البطة، ونظيره رئيس بلدية دير 
البلح م. س���عيد نصار، بحضور ممثلين 
عن وزارتي األش���غال العامة واإلسكان 
والحك���م المحل���ي، وكذل���ك رئي���س 

وأعض���اء مجلس إدارة صندوق مدينة س���مو 
الشيخ حمد السكنية.

وش���كر م. البطة جهود دولة قطر الش���قيقة 
في دعم الش���عب الفلس���طيني، مؤكدًا على 
أن هذه المنحة ستسهم في تعزيز الجوانب 
البيئي���ة والصحي���ة في مدينة خ���ان يونس 
في ظل الحاجة الماس���ة إليها، ال س���يما وأن 

البلدية كانت تعتم���د في اآلونة األخيرة على 
طرق كنس الرم���ال البدائية من خالل تنظيم 
الحم���الت التطوعية بالتعاون مع مؤسس���ات 
وقطاعات المجتمع المحلي واستخدام آلياتها 
ف���ي تجميع الرم���ال وترحيلها إل���ى األماكن 

المخصصة.
وبي���ن م. البط���ة أن بلدي���ة خ���ان يون���س 
ستس���تخدم اآللي���ة الجديدة ف���ي تنظيف 

ش���وارع خ���ان يونس ومنه���ا مدين���ة حمد 
الس���كنية وش���ارع صالح الدين باإلضافة إلى 
الش���وارع الرئيس���ية بخ���ان يون���س لتعزيز 
الخدمات المقدم���ة للمواطنين والحفاظ على 
المظه���ر الجمالي لتلك الش���وارع وحمايتها 
من تراكم األتربة على جانبي الطرق والتي قد 
تؤدي إلى إشكاليات وحوادث مرورية نتيجة 

لغياب مالمح الشوارع.

بلدية غزة تنفذ حملة 
نظافة لشوارع المدينة

بلدية خان يونس تتسلم سيارة 
كنس رمال من اللجنة القطرية

غزة/ االستقالل:
تمكن الطاقم الطبى بقس���م القس���طرة القلبية بمجمع الش���فاء من اجراء عملية شفط جلطة 
دموية من شرايين الدماغ بالقسطرة "لعشرينية " كانت تعاني من جلطة دماغية حادة أدت 

الى حدوث شلل نصفي في اليد اليسرى والساق اليسرى .
وأوضح د.محمد حبيب استشارى ورئيس قسم القسطرة القلبية بالمجمع، أن المريضة كانت 
ق���د خضعت قبل عامين إلجراء زرع للصمام الثنائ���ي )الميترالي( للقلب، مضيفا "تم تصوير 
أشعة مقطعية للدماغ الستثناء وجود نزيف دموي، وتحويل المريضة بشكل عاجل من قبل 

اخصائي المخ واالعصاب الى قسم عمليات القسطرة القلبية .
وأفاد بأنه تم ادخال انبوب الى الش���ريان الدماغي األوسط ثم تكسير التخثر بواسطة بالون 
وش���فط التخثر ومن ثم استعادة حركة اليد والس���اق اليسرى بشكل كامل وهي على طاولة 
العمليات. واعتبر د. حبيب بأن هذه العملية هي األولى على مستوى فلسطين بمجهود عمل 

جماعي مع قسم المخ واالعصاب الباطني وقسم االشعة المقطعية .
وكانت العملية برئاس���ة د.محمد حبيب استش���اري ورئيس قسم القسطرة القلبية ود.محمد 
حلس استش���اري قسطرة امراض القلب الخلقية، ود. ماجد الشناط، وموسى ابو زور، والحكيم 

باسل عماد، ود. سمية الحوت ود. عمرو عبد الهادي.

 القاهرة/ االستقالل:
جدد متحدثون في الجلسة االفتتاحية 
لمؤتمر المشرفين على شؤون الالجئين 
الفلس����طينيين ف����ي ال����دول العربي����ة 
المضيف����ة، ف����ي دورته ال�����101، بمقر 
الجامع����ة العربي����ة في القاه����رة، أمس 
االحد، تأكيدهم على ضرورة اس����تمرار 
تقديم الدعم لوكالة "األونروا"، لتحسين 
الفلس����طينيين،  الالجئي����ن  أح����وال 

والتخفيف عنهم.
وأدانوا في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر، 
برئاس����ة األمين العام المساعد لجامعة 
الدول العربية، رئيس القطاع سعيد أبو 
علي، السياسات اإلسرائيلية العدوانية 
بح����ق الش����عب الفلس����طيني، وس����بل 
مواجه����ة التح����رك االميرك����ي لتغيير 

تفويض "األونروا".
ويرأس وفد فلسطين في المؤتمر، الذي 

يس����تمر على مدار 5 أيام، رئيس دائرة 
ش����ؤون الالجئين في منظم����ة التحرير 
أحمد أبو هولي، بحضور مدير عام دائرة 
شؤون الالجئين بمنظمة التحرير أحمد 
حنون، والس����فير المناوب لدى الجامعة 
والمستش����ار جمانة  العكل����وك،  مهند 
الغ����ول، م����ن مندوبية فلس����طين لدى 

الجامعة العربية.
واسعة  مس����احة  المؤتمر  وسيخصص 
لمناقشة اوضاع الالجئين الفلسطينيين 
في الدول العربي����ة المضيفة واالوضاع 
المالية لألون����روا، والجهود التي بذلتها 
الدول العربي����ة واالطراف المعنية التي 
س����اعدت االونروا ف����ي تج����اوز ازمتها 
المالية، كما س����يضع المؤتمر في محور 
نقاش����اته المس����عى األميركي لتغيير 
التفوي����ض الممن����وح لألون����روا وخطة 
التح����رك لموجهة هذا المس����عى، من 

خ����الل البحث ع����ن آلية لحش����د الدعم 
السياس����ي في االمم المتحدة لتجديد 
الممنوح لألونروا في نوفمبر  التفويض 
2019، اضاف����ة إلى تأمي����ن دعم دائم 
لميزانيتها لتجنب تعرضها  ومستدام 

الزمات جديدة.
االنته����اكات  المؤتم����ر  ويتن����اول 
اإلسرائيلية المتواصلة لحقوق الشعب 
العرقي  التطهير  وحمالت  الفلسطيني 
الت����ي تقوده����ا حكوم����ة االحتالل ضد 
الفلس����طينيين، خاصة في قرية الخان 
األحم����ر الواقعة ش����رق مدينة القدس 
ش����عفاط  ومخيم  باله����دم  المه����ددة 
وس����لوان وق����رى النق����ب واألغ����وار، وما 
تتعرض له مدين����ة القدس من هجمة 
تهويدية شرس����ة، والجه����ود العربية 
لدع����م صمود المقدس����يين في وجهة 

االستهداف االسرائيلي ضدهم.

مؤتمر عربي يؤكد على ضرورة دعم »أونروا« 
أول مرة في فلسطين 

إجراء عملية شفط جلطة دموية
من شرايين الدماغ بالقسطرة
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أعلن أنا المواطنة/ ناهد محمد حسين مزروع
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)932605074( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن /زهدي محمد عبد الله الهسي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)904757853( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن /سليمان  سلمان رافع  غنيم
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)٩٥٧٣٢٥٩٤٧( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / نسرين جبر عياد أبو عدوان
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)906683966( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ مطر بحري مطر العشي
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)413387523( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/س���لوى إبراهيم يوسف ساق الله 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802627059 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/كفاح جبر حمدا ابو لبدة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)930202064( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/مصطفى موسى مصطفى الهور
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)402150387( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/سعدالله جواد محمد حمادة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802652636( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

وأش���ار إلى أن سياس���ة االس���تفراد تضر 
بالش���عب الفلسطيني وتعود بالسلب على 
المستوى النفسي والسياسي واالجتماعي 
الش���عب  والميدان���ي والجغراف���ي عل���ى 
الفلسطيني، موضحا أن هذه السياسة من 
شأنها أن تعمق مزيد من ظواهر االنقسام.

وأضاف:" نري���د خطوات فعلية على األرض 
يشعر بها االنس���ان الفلسطيني مثل رفع 
العقوبات عن قطاع غزة ال أن تزيد من حالة 

االنقسام".
 وطال���ب البريم باجتماع لق���ادة الفصائل 
الفلس���طينية يت���م خالله ترتي���ب أوراق 
منظم���ة التحري���ر إلع���ادة حضوره���ا على 
الس���احة، داعيًا الى ضرورة أن يكون هناك 
حضور قوي للسلطة الفلسطينية ينسجم 
مع هموم الن���اس ومع الوضع المعيش���ي 
الذي يحياه الشعب الفلسطيني خاصة في 

قطاع غزة.
وش���ّدد عل���ى ض���رورة إنه���اء االنقس���ام 
الفلس���طيني واس���تعادة الوحدة من أجل 
التي تعصف  الخطيرة  التحديات  مجابهة 

بالحالة الفلسطينية.
يعمق االنق�سام

وبدوره قال النائب في المجلس التشريعي 

عن كتلة التغيير واإلصالح يحيى موس���ى، 
ردًا عل���ى تهديدات الرئيس محمود عباس 
بحل المجلس إنه "قانونيا ال يس���تطيع أبو 
مازن وال غي���ره حل المجلس التش���ريعي، 
وم���ن الناحي���ة الواقعية لن يتغير ش���يء 
كون التشريعي معطل في الضفة الغربية 

ويعمل في قطاع غزة".
وأضاف موس���ى في تصريح ل� "سبق 24"، 
"ه���ذه الخط���وة لن يك���ون له���ا أي تأثير 
عل���ى األرض، لكنه���ا تعبر أن عب���اس بدأ 
يضيق ذرعا بالديموقراطية وبأي مؤسس���ة 
فلسطينية ويريد أن يختطف كل شيء في 

الساحة الفلسطينية".
وأك���د على أن هذا القرار س���يضر أبو مازن، 
حي���ث أن أعضاء المجلس التش���ريعي هم 
بمنظومة  المركزي، وس���يضر  ف���ي  أعضاء 
الس���لطة ألن التش���ريعي جزء أساسي من 

تركيبة ونظام السلطة األساسي".
م���ن ناحيت���ه رأى القي���ادي ف���ي الجبهة 
الش���عبية لتحرير فلس���طين أسامة الحاج، 
أن أي خط���وة انفرادي���ة من قب���ل الرئيس 
محم���ود عباس بحل المجلس التش���ريعي 
من ش���أنها أن تزيد من تعقي���دات الحالة 
السياسية الفلسطينية، وتعميق االنقسام 

الفلسطيني.
وأكد الح���اج في تصريح ل���ه، أن المطلوب 
حاليا هو اس���تعادة الوحدة الفلس���طينية 
بش���كل س���ريع، وذلك بقي���ام الرئيس ابو 
مازن بدعوة االطار القيادي المؤقت لمنظمة 
الس���ريع لحل  بالش���كل  التحرير لالنعقاد 
القضاي���ا العالق���ة وفق اتفاقي���ات 2011 

ومخرجات 2017.
وبين أن هذه الخط���وة غير موفقة من قبل 
الرئيس عباس ومن شأنها تعزيز االنقسام 
الفلسطيني، مطالبا بضرورة عقد لقاء وطني 
لل���كل الفلس���طيني على قاعدة الش���راكة 
وليس اجتماع ثنائي بين طرفي االنقسام، 
الفتًا  إلى ض���رورة أن تت���م الدعوة التفاق 
وطني شامل يكسر حالة الجمود في الحالة 

الفلسطينية وينهي االنقسام.

رف�ض تام
من ناحيتها رفضت الجبهة الديموقراطية 
لتحرير فلس���طين الخطوات التي تبذل من 
قبل الرئيس عب���اس من أجل حل المجلس 
التش���ريعي، "لما لها من انعكاسات سلبية 
على كل الجهود المبذولة إلنهاء االنقسام".

وق���ال طالل أب���و ظريف���ة عض���و المكتب 
السياس���ي للجبه���ة ف���ي تصريح ل���ه، إن 

الخطوة غي���ر مفيدة بهذا التوقيت بالذات، 
الفتًا إلى أن من صبر س���نوات عديدة على 
بقاء المجلس التشريعي بإمكانه أن ينتظر 
أكثر، بما يفتح الطريق أمام إنهاء االنقسام 

واستعادة الوحدة.
وأضاف:" نحن ف���ي هذا التوقيت بالذات 
ف���ي غن���ى ح���ول أي خط���وات أحادية 
يمكن أن تعمق إنهاء االنقس���ام وتغلق 
الطريق أمام تهيئ���ة المناخات واألجواء 
الوحدة  نحو انهاء االنقسام واس���تعادة 

الفلسطينية".
وأوضح أن الخطوات م���ن هذا النمط تغلق 
الطريق على الجهود المصرية المبذولة من 

أجل اتمام المصالحة الفلسطينية.
ينهي امل�ساحلة

فيما قال وليد العوض رئيس حزب الشعب 
الفلس���طيني، إن التلوي���ح بح���ل المجلس 
التش���ريعي يندرج في إط���ار الضغوطات 
المتبادل���ة التي تم���ارس بين حركتي فتح 
وحماس من أجل الوص���ول لنقطة تنتهي 

فيها سكة المصالحة.
ورأى الع���وض ، أن التلوي���ح بحل المجلس 
التشريعي ش���يء واإلقدام على حله فعليا 
ش���يء آخر، الفتًا الى أن هذه المسألة يجري 

نقاشها حتى اللحظة في األطر السياسية 
الكتل  الفلس���طينية بم���ا فيه���ا هيئ���ة 
التحرير  ومنظمة  الفلس���طينية  البرلمانية 

وفصائلها المختلفة.
وأش���ار إلى أنه من الس���ابق آلوانه االقدام 
على خطوة من هذا القبيل، ألنها س���تمثل 
قفزة في الهواء وتقطع الطريق أمام جهود 
المصالح���ة التي م���ا زالت تب���ذل من قبل 

األشقاء المصريين.
ولفت إلى أن خطوة حل المجلس التشريعي 
س���تزيد األمور تعقيدًا في وقت أن الحالة 
الحف���اظ على  الى  بحاج���ة  الفلس���طينية 

المؤسسات بشكل كامل.
وأوض���ح إل���ى أن اللجنة العملية للس���لطة 
الفلس���طينية بحاجة إلى إع���ادة بناء فيما 
يتجاوز اتفاق اوسلو بكل فروعه ومكوناته، 
مشيرًا الى أن المجلس التشريعي هو أحد 
مكونات السلطة التي أنشأها اتفاق أوسلو.

وأش���ار إلى أن���ه في ح���ال كان���ت هناك 
رغب���ة بإعادة النظر في مؤسس���ة المجلس 
التش���ريعي، فيجب إع���ادة النظر في كل 
الفلس���طينية  الوطنية  الس���لطة  مكونات 
وإع���ادة بنائه���ا كمؤسس���ات دولة تحت 

االحتالل.

فصائل: حل التشريعي سيزيد من تعقيدات الحالة السياسية الفلسطينية 
غزة/ اال�ستقالل:

اأكدت الف�سائل الفل�سطينية اأن حل املجل�ض 
حللاًل  يكللون  لللن  الفل�سطينللي،  الت�سريعللي 
و�سيزيللد مللن تعقيللدات احلالللة ال�سيا�سيللة 
الفل�سطينية، وتعميق االنق�سام الفل�سطيني، 
داعيللة الرئي�ض حممود عبا�ض اإىل الرتاجع 
عللن خطوتلله التللي مت االعللالن عنهللا بحل 
الت�سريعللي.  وقللال م�سعللب الللرمي الناطق 
با�سم اجلهللاد اال�سالمي يف ت�سريللح له، »كنا 
ناأمللل اأن تنعك�للض اأجواء اجلهللد الفل�سطيني 
االأخللر مللن قبللل ال�سلطللة الفل�سطينيللة يف 
حللاول  الللذي  االأمريكللي  القللرار  مقاومللة 
علللى  املتحللدة  بللاالأمم  املقاومللة  يجللرم  اأن 
�سعيللد متكللن العالقللات الداخليللة«. واأكد 
الللرمي، اأن حل املجل�للض الت�سريعي لن يكون 
ال�ساحللة  علللى  املوجللودة  للم�سللكالت  حللال 
بللل �سيزيدهللا تعقيللدًا، مطالبا ب�سللرورة اأن 
يكللون هناك حللل توافقي يحظللى باالإجماع 

الفل�سطيني على قاعدة ال�سراكة.
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عاد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو للتلويح بعدوان عسكري جديد على قطاع غزة, وقال 
»نحن اليوم في خضم وضع يمكننا عمل الكثير عبر شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع 
غزة ، هذا إن اقتضت الضرورة، ألننا قد استغللنا  وال زلنا نستغل الوقت ونستعد والمجلس األمني 
المصغر قد حصل على اطالع أولي حول األمر( وعلى ما يبدو ان حملة درع الشمال لم تلق رواجا إعالميا 
عبر وس���ائل إعالم االحتالل بالكم الذي أراده نتنياهو وخطط ل���ه, حتى أن وزير الحرب الصهيوني 
المستقيل أفيغدور ليبرمان اعتبرها »حملة هندسية« وليست حملة عسكرية, وهذا ما دفع نتنياهو 
للع���ودة مرة أخرى للتهديد بالتصعي���د على جبهة غزة, التي فاقمت م���ن أزماته وأزمات حكومته 
وتهدد بنهاية وشيكة لمستقبله السياسي, نتنياهو يتحدث عن غزة ثانية ويبدو ان مشاهد الدمار 
في عس���قالن, وكورنيت الباص, وعملية العلم البطولية, استهوت نتنياهو فأراد ان يعيد مغامرته 
مجددا, لعله يستطيع أي يغير صورة المستوطنين تحت االنقاض, واحتراق الباص وتطايره, وأشالء 

الجنود وهى تتناثر في عملية العلم, وكأنه أدمن على هذه المشاهد المحبطة له ولكيانه.
من الواضح ان نتنياهو يبحث عن مشهد يستعيد من خالله ثقة الجمهور اإلسرائيلي به, حتى ولو 
كان المشهد كاذبا, المهم بالنسبة لنتنياهو الصورة وليس النتيجة, خاصة ان حكومته تعيش على 
شفا جرف هار يكاد ان ينهار به وبحكومته, حالة القلق والرعب التي يعيشها نتنياهو نتيجة أزماته 
الداخلية التي تس���تهدفه وزوجته, أدخلته في حالة تخبط سياس���ي, وهو أصبح يلقي بكل حمله 
على إدارة ترامب, ويشاركها في كل كبيرة وصغيرة خوفا من إخفاق جديد قد تكون توابعه كارثية 
للغاية وتأتي بنتائج عكسية عليه وعلى حكومته, خاصة ان وزراء حكومته يحملون له العصي في 
الدواليب, وينتظرون اللحظة المناس���بة لكي ينهالوا عليه ويشبعوه ضربا إذا لم يصدق في وعوده 
بإعادة هيبة الجيش, أو إن أخفق في أي حملة عسكرية قادمة, نتنياهو يمضي بسياسته بعيدا عن 
الشركاء, فهو أراد فرصة جديدة بعدم اسقاط الحكومة حتى يستعيد هيبته, وقد منحت له الفرصة 

من حزب »كلنا« و«البيت اليهودي«, وعليه ان ينجز ما وعد به وإال فمصيره الهالك. 
لذلك ال غرابة ان نجد نتنياهو يفتح جبهة في الش���مال, ويفتح جبهة أخرى على س���وريا, ويهدد 
بإع���ادة العدوان الصهيوني على غ���زة, فهو يختبر في كل الجبهات إل���ى ان يصل إلى خيار أخير 
بالتصعيد العسكري في أي الجبهات الثالث, وفي كل تصعيد لفظي يضع جملة للعودة خطوة الى 
الوراء, فهو مثال عندما تحدث عن إش���عال الجبهة الجنوبية ويقصد بها غزة قال »في الوقت الذي 
نقوم به بعملية درع الشمال على حدود لبنان ،أنا لست معنيًا بمواجهة عسكرية مع قطاع غزة أو في 
الضف���ة الغربية, ولكن إن كان أمامنا مبرر لذلك بإمكاننا فعل الكثير والكثير«. هذه الحالة المرتبكة 
التي يعيشها نتنياهو اآلن سببها المباشر اإلخفاق الكبير في الحملة العسكرية التي شنها مؤخرا 
على قطاع غزة, وأداء المقاومة الفلس���طينية الذي كان مميزا والفتا واستحق التقدير, باإلضافة الى 
استمرار مس���يرات العودة الكبرى على حدود قطاع غزة مع األراضي الفلسطينية المحتلة عام 48م 

والتي تهدف الى التأكيد على حق العودة ورفح الحصار الصهيوني عن قطاع غزة.
والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو, ما هو الممكن إسرائيليا, وما هو غير الممكن, نحن ندرك قدرات 
»إسرائيل« العسكرية جيدا, ونعلم تماما حجم الدعم األمريكي والدولي لهذا الكيان المجرم, ونعلم 
ان »إسرائيل« قادرة على القتل والتدمير والتخريب في غزة, لكنها أبدا لن تحقق انتصارا, وعدوانها 
على غزة سيكبدها خس���ائر فادحة بشريا وماليا وعسكريا وامنيا واقتصاديا, لم يعد العدوان على 
غزة ممكنا إال إذا حسبت نتائجه جيدا, وأدركت »إسرائيل« حجم الخسائر التي ستطالها نتيجة هذا 
العدوان, وهل هى قادرة على دفع هذا الثمن,, لذلك بدأنا اليوم نسمع تصريحات لقادة االحتالل ان 
االنتصار في غزة غير ممكن ولن يستطيع الجيش ان يحسم المعركة هناك, وهذا ما يجعل نتنياهو 
وحكومته يعيدون التفكير ألف مرة قبل اإلقدام على أي فعل عسكري في القطاع, غزة دفعت أثمان 
باهظة قبل ان تصل الى هذا الوضع ويحسب لها ألف حساب, لذلك وضعت غزة تحت نظرية )ما هو 

الممكن وغير الممكن(, واإلجابة ليست عندنا إنما هى لدى االحتالل . 

الممكن وغيره
رأي

إن اإلص���رار األمريكي عل���ى االنحياز المطل���ق والظالم 
إلس���رائيل، وتعم���د إدارة الرئيس دونال���د ترامب على 
إظهار العداوة المكش���وفة للفلس���طينيين، يبعث على 
الخوف والقلق، ويس���تدعي أن نتجاوز ما شجر بيننا من 
خالف والتعجيل بطي صحائفه، وأن نعمل بكل صدقية 
وحكمة لجم���ع الصف والتئام الش���مل، وتوجيه بوصلة 
حراكنا نحو تعزيز وحدة الموقف والقرار الوطني.  نعم؛ 
التصويت على القرار األمريكي لتجريم حركة حماس في 
 الحقيقة هي أننا كنا 

َّ
الجمعي���ة العامة لم ينجح، ولك���ن

م!!  الله سلَّ
َّ

قاب قوسين أو أدني من اإلدانة، ولكن
لقد س����هرنا اللي����ل نتابع كلمات ال����دول والمجموعات 
والكتل السياس����ية بخصوص هذا القرار، الذي يبدو أن 
صياغته كانت إسرائيلية بامتياز، وحتى أن تعقيبات 
مندوب دولة االحت����الل على رفض »قرار اإلدانة« كانت 
من الوقاحة بمكان، حيث أعطى لنفسه ودولته المارقة 
حق االستاذية والتنظير، وأخلى سجل إسرائيل من كل 
االنتهاكات والجرائم التي اقترفتها على مدار أكثر من 
سبعين عامًا، ومنها جرائم حرب وتطهير عرقي وجرائم 
بحق اإلنس����انية، واالدع����اء بكل بجاحة واس����تخفاف 
بعقلية ممثلي المجتمع الدولي، بأن إس����رائيل تعاني 
من اإلرهاب الفلسطيني وصواريخ حماس!! إن مخرجات 
التصويت على القرار األمريكي ترس����ل إش����ارات بالغة 
الخطورة إلى حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، من 
حيث ضرورات توخي الحيطة والحذر، وعدم القيام بأي 
تصرفات خارج القانون الدولي تمنح إس����رائيل الذرائع 
للتمادي قي جرائمها، واالستمرار في تضليل المجتمع 
الدول����ي ومنظماته األممية. إن عل����ى فصائل المقاومة 
الفلسطينية الوعي بحقوقها التي تسمح بها األعراف 
والقواني����ن الدولية، وعليها الفقه بكل ما يش����كل لها 
إدانة أو إش����كاليات مع المجتمع الدولي، وما اش����ترعه 
ه م����ن قواعد الس����لوك، التي تضب����ط عمليات  أو س����نَّ
االش����تباك واالحتراب بين الشعوب واألمم، بما يضمن 
الس����المة للمدنيين وحماية حق����وق اآلمنيين. إن على 
حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية أن تعمل 
على س����دِّ باب الذرائع الذي تلج منه إس����رائيل لتبرير 
اعتداءاته����ا، وُتحاجج لتس����ويق مزاع����م مظلوميتها 

واتهاماتها للمقاومين بالتطرف واإلرهاب!
المواقف والتصريحات الفلسطينية: قراءة وتعقيب

هناك الكثير من الش���خصيات السياسية واالنتلجنسيا 
الفلس���طينية الذي���ن قاموا بالتعقي���ب أو التعليق على 
فش���ل أمريكا في تحقي���ق إنجاز أممي لصال���ح ربيبتها 
إس���رائيل بإدانة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية. 
لقد س���جلت مواقفهم وتصريحاته���م – في الحقيقة - 
وقفات تس���تحق التقدير من الجمي���ع، بغض النظر عما 
يسود س���احتنا الفلس���طينية من خالفات واصطفافات 
حزبية، تس���مح ف���ي مثل ه���ذه الظ���روف بهامش من 
التشفي والشماتة لمن أرادت المتاجرة واللعب على وتر 
الخالف���ات القائمة بين فتح وحم���اس. ولكن، وهذا بيت 
القصيد، علينا أن نقر ونعترف بأن »الكل الفلس���طيني« 
تصرف بمس���ئولية عالية، وكانت حكمته بالغة، وجاءت 
المواقف في س���ياق وطني يليق بعظمة هذا الش���عب 
وتاريخه النضالي الطويل. س���أذكر هن���ا بعضًا من تلك 
المواقف، والتي شكلت في مجموعها لوحة »قوس قزح« 
زاهي���ة األلوان، وكان المش���هد من خ���الل تلك الكلمات 
الطيبة يبش���رنا بأن هناك أكثر من فرصة أمامنا لتحقيق 
المصالح���ة وإنهاء االنقس���ام، وأن المطل���وب فقط هو 
توفر اإلرادة ل���دى »الكل الفلس���طيني«؛ باعتباره صمام 
األمان للحفاظ على حقوقنا الوطنية وس���المة مستقبلنا 
السياس���ي، الذي تمثله كل القوى الفاعلة في الس���احة 

النضالية المواجهة لالحتالل.
- د. مصطفى اللداوي؛ المفكر والمحلل السياسي، كتب 
يقول: انتصاٌر عربٌي بطعِم الهزيمِة ومذاِق الخس����ارِة.. 
يتوجب علينا كفلس����طينيين أال تأخذنا نش����وة الفرح 
واالبتهاج فنهلل ونطب����ل، ونغني ونزمر، وندعي الفوز 
ونحتفل باالنتصار، حيث إن ما حدث في قاعة الجمعية 
العامة لألم����م المتحدة أم����ٌر خطيٌر، وس����ابقٌة مقلقة، 

وتطوٌر س����لبي الفت في مس����ار القضية الفلسطينية 
وعالقات أطرافها الدولية، وهي تنبئ بش����ٍر قادٍم إن لم 
نستدرك ما حدث ونتعلم مما جرى، فنتيجة التصويت 
تعن����ي تراج����ع المجتمع الدولي وتخلي����ه عن القضية 
الفلس����طينية، وانحيازه إلى اإلدارة األمريكية والكيان 
الصهيوني، وهذه إشارة سلبية للمشاريع المستقبلية، 
وداللة لما يمك����ن أن يكون عليه الم����زاج الدولي تجاه 
الحل����ول المقترحة، ولع����ل اإلدارة األمريكية فرحة بما 
حقق����ت، وس����عيدة بما أنج����زت، فهل ت����درك القوى 
الفلس����طينية ما آلت إليه قضيته����م، وما وصلت إليه 
سياس����تهم، فيس����تدركون االنهيار في معسكرهم، 
ويوقف����ون التصدع في صفوفه����م، ويحصنون الجدار 
الذي كان يحميهم، واألس����وار الت����ي كانت تحفظهم 
وتمنعهم، أم يس����تمر االنهيار ويتواصل الس����قوط، 
ونفقد المزيد من األنصار، ونخس����ر م����ن كان لنا مؤيدًا 

ومناصرًا ومدافعًا؟! سؤال برسم اعتبار ما هو قادم.
- األس����تاذ زياد النخالة؛ األمين الع����ام لحركة الجهاد 
ب على فش����ل القرار األمريك����ي بإدانة  اإلس����المي، عقَّ
المقاومة، بالق����ول: إنهم يجرون أذيال الخيبة. وأوضح، 
أّنه من الضروري أن نواص����ل التحرك، وأن نتوحد، وأن 
نحمل قضيتنا العادلة وندافع عنها، وسنجد من يقف 
معنا من أحرار العالم، وأش����ار إل����ى أن األعداء يحاولون 
محاصرتنا في كل مكان، لذا يتوجب علينا الرد عليهم 

ومطاردتهم بوحدتنا وبعدالة قضيتنا وبحقنا. 
- األس����تاذ غ����ازي الصوران����ي؛ المفك����ر والقيادي في 
الجبهة الش����عبية، كتب يقول: هناك فرحة غامرة في 
وجوه وقلوب أبناء ش����عبنا الفلسطيني حققها مشهد 
وحدة الموقف الفلسطيني، الذي عبرت عنه حركة فتح 
والجبهتان الش����عبية والديمقراطية وحزب الش����عب 
وحركة الجهاد وغيره����م، معلنين ادانتهم ورفضهم 
للموقف األمريكي الصهيوني إدراج حركة حماس على 
قوائم اإلرهاب، ومؤكدين تضامنهم المبدئي األصيل 
مع إخوانهم في حركة حماس؛ باعتبارها حركة وطنية 
فلسطينية مناضلة ضد اإلرهاب الصهيوني للخالص 
من االحتالل واالس����تيطان وتحقيق أهداف شعبنا في 

الحرية وتقرير المصير والعودة.
- األستاذ باس����م الخالدي؛ المستشار السياسي باألمم 
المتحدة، أش����ار محذرًا بالق����ول: إن التصويت المقلق 
ف للقيادة  على المس����ودة األمريكية، والموقف المشرِّ
والدبلوماس����ية الفلس����طينية هو رس����الة واضحة عن 
أهمية إنهاء االنقس����ام البغيض؛ ألن فاتورة استمراره 
تتضخم يوميًا، وقد يؤدي اس����تمراره إلى اس����تغالله، 
وإلى حدوث انقالبات في الموقف الدولي من فلسطين. 
وأضاف: نعم؛ فشلت الواليات المتحدة في تمرير قرار 
يدين حماس وحركات المقاومة بثلثي األصوات، ولكن 

أن تصوت 87 دولة مع القرار، فهذا مؤشر خطير جدًا.
- د. احم����د مجدالن����ي؛ األمي����ن العام لجبه����ة النضال 
الش����عبي الفلس����طيني، تح����دث قائ����اًل: إن القي����ادة 
الفلس����طينية  التحرير  الفلس����طينية ممثلة بمنظمة 
حامية المش����روع الوطني ، س����تكون دوم����ًا في الدفاع 
عن الكل الفلس����طيني ، وأن احباط المشروع األمريكي 
إلدانة حركة حماس في األمم المتحدة هو إثبات عملي 
على أن القيادة تعمل وفق أجندات وطنية بمحاربة كل 

من يحاول المساس بدولة فلسطين .
- د.صائ����ب عريق����ات؛ أمين س����ر اللجن����ة التنفيذية، 
أشار إلى أن »القيادة الفلس����طينية« انتصرت للوحدة 
بوقوفها ضد المشروع األمريكي، وقد وضعت المصالح 
الفلس����طينية العليا ف����وق جميع االعتب����ارات األخرى، 
عندم����ا تص����دت للمح����اوالت األمريكية اإلس����رائيلية 

الجائرة العتبار حركة حماس إرهابية. 
- د. أحم����د بح����ر؛ النائ����ب األول لرئي����س المجل����س 
د قائاًل: إن فشل تمرير القرار األمريكي  التش����ريعي، غرَّ
بإدان����ة حركة حم����اس والمقاومة، هو س����قوط مدوي 
للغطرس����ة األمريكية، وانتصار لشرعية مقاومة شعبنا 
الفلسطيني.. ودعا كافة فصائل الشعب الفلسطيني 
للوح����دة وإنه����اء االنقس����ام وتعزي����ز ودع����م حركات 

المقاومة.
- النائب محمد دحالن؛ القيادي في حركة فتح، أش����ار 
إل����ى أن التصوي����ت برفض مش����روع الق����رار األمريكي 
لتجري����م حركة حماس يعتبر انتص����ارًا مهمًا؛ ألن قرار 
اإلدان����ة لو تمَّ تمريره فس����وف يصب����ح مقدمة لتأثيم 
نضال شعبنا الفلسطيني عمومًا، خاصة بعد الضغوط 
الجهنمية التي مارستها الواليات المتحدة األمريكية 
عل����ى دول العالم.. ونبه قائ����اًل: إّن االحتف����اء بنتيجة 
التصوي����ت ال يجوز أن ينس����ينا واجباتن����ا. ففي واقع 
األمر، كان حجم التصويت لصالح المش����روع األمريكي 
رغم إخفاقه يعد اختراقا لجبهتنا الدولية، التي لطالما 
ظل����ت صامدة كحائط ص����دٍّ دولي أم����ام كل الضغوط 
اإلس����رائيلية األمريكية لعقود متتالي����ة. وأضاف: إن 
على الدبلوماس����ية الفلس����طينية والعربي����ة مراجعة 
ودراس����ة ما حدث بش����كل دقيق، لتشخيص األسباب 
واعتماد العالجات المناس����بة، وأساسها إعادة القضية 
الفلس����طينية إلى مكانتها المستحقة كقضية العرب 

المركزية األولى .
- د. مش����ير عام����ر؛ األس����تاذ األكاديم����ي بالجامع����ة 
اإلس����المية، علق في تغري����دة له على الح����دث قائاًل: 
انتصار بطعم الهزيمة.. إن حجم تصويت الدول لصالح 
المش����روع األمريكي يجب أن يرس����ل مؤشرات خطيرة 
على مكان����ة القضي����ة الفلس����طينية وتراجعها على 
المستوى الدولي، وأيضًا على مستوى خطاب مظلومية 
الشعب الفلس����طيني وحقه في المقاومة. إن تصويت 
87 دولة ضد الش����عب الفلسطيني من بين أهم الدول 
تأثيرًا على المس����رح الدولي، باستثناء روسيا والصين، 
يستدعي إعادة التفكير في مجمل أدائنا الدبلوماسي 
والسياسي واإلعالمي والميداني، ألجل استعادة زمام 

المبادرة وزخم التأييد الدولي لقضيتنا العادلة.
- د. أس����امة عنتر؛ باح����ث مختص بالش����ئون األوربية، 
كتب يق����ول: إن التصوي����ت في الجمعي����ة العامة له 
دالالت كبيرة في السياس����ة الدولي����ة... فلوال المذكرة 
التي تقدم����ت بها الكويت باس����م المجموعة العربية، 
المطالبة قبل التصويت على مش����روع القرار األمريكي 
بأن يتم التصويت باألغلبي����ة المطلقة بثلثي األعضاء 
الحاضرين، ولي����س بالنصف + واح����د، لكانت تبعات 
التصويت مختلفة تمامًا. فالمش����روع األمريكي حظي 
بتأييد 87 دولة، ومعارضة 57 دولة. لألسف؛ إن غالبية 

األمريكيتين وأوروبا أيدت القرار. 
وعل����ى الرغم م����ن أن الجمعية العام����ة ليس لها صفة 
إلزامية الق����رار، ولكنها تعبر عن رؤية ش����عوب العالم 
تجاه القضايا السياس����ية، وليس رؤية الدولة القوية، 
كما ه����و الحال في مجل����س األمن. لغاي����ة يومنا هذا، 
صدر أكثر من س����بعمائة ق����راٍر بإدانة إس����رائيل من 
قبل الجمعية العامة.. ولوال فش����ل المشروع األمريكي، 
لفوجئنا ربما بقرار كان من الممكن أن ُيدين الش����عب 
المحتل ويؤيد االحتالل!! وهذا إنذاُر خطٍر كبير، خاصة 
وأن من عارض مش����روع الق����رار األمريكي كان فقط 57 

دولة، وهو ليس بالشيء الكبير.
من الجدير ذكره، أن د. رياض منصور؛ ممثل فلسطين 
ف����ي األم����م المتح����دة، ق����د بذل جه����دًا اس����تثنائيًا 
وبأخالقي����ات سياس����ية عالية في عرض����ه للمظلومية 
الفلس����طينية وتفنيد المزاعم اإلس����رائيلية، وقد كان 
إلي����ران والكويت من وض����وح الموقف وج����رأة اإلدانة 
للسياس����ة اإلس����رائيلية ما يس����تحقان عليه الش����كر 

والتقدير.
وختامًا.. أضم صوتي ل����كل من نادى بأن يلتقط »الكل 
الفلس����طيني«، وخاص����ة حركة حماس، ه����ذه اللحظة 
الوحدوية المعبرة عن جوهر شعبنا وأصالته الوطنية، 
ليعلنوا إدانتهم لالنقسام وإسدال الستار عليه ودفنه 
إلى األبد. ليس أمامنا من خيارات إال أن نلتقي في إطار 
شراكة سياسية حقيقية وتوافق وطني، وعلى ما بيننا 
من قواس����م مش����تركة تجمعنا داخل وعاء الش����رعية، 
الذي تمثل����ه منظمة التحرير؛ الحاضنة الفلس����طينية 

التاريخية للشعب والقضية.

تصويت أممي مصحوب بالقلق قاب قوسين أو أدنى من اإلدانة!
د. أحمد يوسف

الهارب ليبرمان يقول :المطر الذي هطل بغزارة لن يغس���ل عار الهزيمة مع حماس 
في غزة . باإلش���ارة لنتنياهو متهمًا إياه بالتلهي بعملية أس���ماها )درع الش���مال ( 
للكش���ف عن أنفاق حزب الله وتدميرها معتبرا إياها مجهودات هندس���ية وليست 
عس���كرية، وكأن ليبرمان يملك حاًل لغزة الثوار ، لغزة األح���رار، وهو "أرطبون" البيت 
الثالث الذي اختير وتأمل الصهاينة خيرًا ولطالما بنيت آمال على جعجعاته، وما أن 
قاد الجيش البربري آلة القتل وأداة البطش ليؤكد ما قاله الهالك شارون في مقولته 
الش���هيرة ، )ما تراه من هنا يختلف تمامًا عما ت���راه من هناك(  حيث كان قد صرح 
ش���ارون أن مصير نتس���اريم مثل مصير تل أبيب، فُحررت نتس���اريم والعقبى لتل 
أبي���ب. وقد توعد ليبرمان رئيس حركة حماس ب 48 س���اعة حتى يعيد الجنود وإال 

مصيره تحت التراب .
وم���ا زال الجنود في قبضة حركة حماس بقيادة رئيس���ها إس���ماعيل هنية وهرب 
ليبرمان خاس���ئًا خاس���رًا بعد عامين لع���ق فيها ذل الهزائ���م التكتيكية في البعد 
الجماهيري الش���عبي والعملياتي العس���كري، ولن يعود الجنود ب���إذن الله إال في 

ر فيها أسرانا من سجون االحتالل. صفقة تبادل ُيحرَّ

ليبرمان وأحالم اليقظة
محمود مرداوي
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نابلس/ االستقالل
وقعت شركة االتصاالت الفلسطينية 
“بالت���ل” اح���دى ش���ركات مجموعة 
وبن���ك  الفلس���طينية،  االتص���االت 
اتفاقي���ة  الفلس���طيني  االس���تثمار 
مراك���ز  لتقدي���م خدم���ات  ش���راكة 
والمكاتب  الف���روع  البيان���ات ورب���ط 
وأجهزة الص���راف اآللي عب���ر تقنية 

األلياف الضوئية.
وج���رى توقي���ع االتفاقية ف���ي مركز 
“بالتل” لقطاع األعمال في البيرة حيث 
وقعها الس���يد س���ميح صبيح القائم 
بأعمال المدير العام لبنك االس���تثمار 
الفلس���طيني ومعن ملح���م مدير عام 
شركة االتصاالت الفلسطينية “بالتل.

االتفاقية  أّن ه���ذه  وأوض���ح صبي���ح 
س���تمّكن البنك من التمت���ع بخدمات 
اس���تكمااًل  وتأتي  البيان���ات،  مراك���ز 
الستراتيجية البنك الرامية إلى تقديم 
أكث���ر الخدم���ات التكنولوجية تطورًا 

لعمالئه. 
وأكد صبي���ح أن وجود مراك���ز بيانات 
متقدم���ة في فلس���طين مجهزة وفق 

الج���ودة تعتبر خطوة  أعلى معايي���ر 
نوعية كفيلة بأن تضع فلس���طين في 
مقدمة الدول الت���ي تمتلك مثل هذه 

المشاريع.
بدوره أك���د ملحم أن ه���ذه االتفاقية 
ج���اءت لتعّبر ع���ن امتداد الش���راكة 
الثنائي���ة الت���ي تجم���ع “بالتل” مع 

بنك االس���تثمار الفلس���طيني والذي 
يعتبر م���ن أهم البنوك المتواجدة في 
الوط���ن، وأضاف: “إّن خدم���ات مراكز 
البيانات أصبحت واحدة من المتطلبات 
األساس���ية في عمل كافة الش���ركات 

محليًا وعالميًا«.
“بالت���ل”  أن  ذك���ره  الجدي���ر  وم���ن 

البنية  ف���ي  اس���تثمارها  س���تواصل 
التحتية الفلسطينية من خالل إنشاء 
مراكز بيان���ات متخصصة في مناطق 
مختلفة من الوطن، وتقوم حاليًا بوضع 
بيانات جديد  لمركز  األخيرة  اللمسات 
في مدينة البي���رة والذي يعتبر األكثر 

تطورًا بالمنطقة.

بنك االستثمار الفلسطيني و”بالتل” يوقعان اتفاقية شراكة

االستقالل/ وكاالت:
قال رئيس االتحاد العربي للكهرباء، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 
عيس���ى بن هالل الكواري، إن القدرة الكهربائي���ة المركبة في العالم العربي تجاوزت 
265 غيغاواط، مقدرًا قيمة االس���تثمارات الس���نوية في قط���اع الكهرباء في الوطن 

العربي بحوالي 70 مليار دوالر.
 وأضاف الكواري في كلمته أمام المؤتمر السادس لالتحاد العربي للكهرباء المنعقد 
ف���ي األردن أن معدل النمو في الحمل األقص���ى للطاقة بلغ ما بين 6 إلى 8 في المائة 
وهي نس���بة مرتفعة مقارنة بالمعدالت العالمية، ما يس���تدعي اس���تثمارات عالية 

إلنشاء وتشغيل وحدات إنتاج جديدة لتلبية هذا الطلب المتنامي.
وتابع أن بعض الدول العربية استطاع أن يحقق إنجازات في مجال الطاقة المتجددة 

التي تشكل نسبة 10 في المائة من الكهرباء المنتجة فيها. 
هذا وتدارس المش���اركون من خالل ثالث جلس���ات القضايا الراهنة المرتبطة بقطاع 
الكهرب���اء، حيث تناولت كل جلس���ة أوراقًا نقاش���ية عدة. وتأس���س االتحاد العربي 

للكهرباء سنة 1987، ويضم، في عضويته، 19 بلدًا عربيًا، ومقره عمان.

رام الله/ االستقالل:
وّقعت فلسطين على اتفاقية اعالن مبادئ للربط الكهربائي مع األردن، كما تم اختيار 
فلس���طين في عضوية مجلس إدارة االتحاد  العرب���ي للكهرباء، وذلك خالل فعاليات 
المؤتمر العام الس���ادس لالتحاد العربي للكهرباء الذي عق���د في العاصمة االردنية 

عمان على مدى اليومين الماضيين.
وترأس وفد فلس���طين رئيس س���لطة الطاقة المهندس ظافر ملحم وضم ش���ركات 
التوزيع األعضاء في االتحاد العربي للكهرباء ممثلة بكل من المهندس أسعد سوالمة 
المدير العام لش���ركة توزيع كهرباء الش���مال، والمهندس نش���أت أبوبكر مدير عام 
ش���ركة النقل، وعلي حمودة نائب مدير شركة كهرباء القدس، وعبد الرحمن درويش 
رئيس مجلس إدارة ش���ركة كهرباء الجنوب، والدكتور فارس مجاهد مدير عام شركة 
كهرباء الجنوب. وتضمن���ت فعاليات المؤتمر لهذا الع���ام اجتماعًا للجمعية العامة 
لالتحاد واجتماع مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى نقل رئاسة االتحاد من المؤسسة العامة 

القطرية إلى المكتب الوطني للكهرباء المغربي.
ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه ما يزيد عن 500 مشارك من شركات الكهرباء من 
كافة الدول العربية، الى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المهندس���ين والفنيين 
والمختصين في أنظمة الكهرباء في مجال تشغيلها وادارتها، وتمكين المهندسين 
والعاملين في ش���بكات الكهرباء ومحطات التوليد وتخطيط األنظمة الكهربائية من 
طرح المشكالت الفنية التي تواجههم في التشغيل والتحكم. كما عمل المؤتمر على 
تشجيع التعاون واكتس���اب المعرفة وتوطينها وتبادل التجارب بين الدول العربية 
واألجنبية صاحبة الخبرات في مجال الطاقة، واقامة الروابط وتكوين شبكات االتصال 

بين االفراد والمؤسسات ذات العالقة في دول االتحاد العربي للكهرباء .

توقيع اتفاقية إعالن مبادئ 
للربط الكهربائي مع األردن

االستقالل/ وكاالت:
أج���رت الحكوم���ة التركية تعدي���الت قانونية 
جدي���دة، من ش���أنها جذب المزي���د من رؤوس 
األم���وال األجنبية إلى القط���اع العقاري، مقابل 
منح الجنس���ية، األمر الذي يع���زز من انتعاش 
القط���اع خالل الفت���رة المقبلة، بعد أن س���جل 
باألس���اس قفزة غير مس���بوقة خ���الل أكتوبر/

تشرين األول الماضي.
وعدلت تركيا ش���روط منح الجنس���ية لألجانب 
مقابل شراء العقار، لتشمل أيضًا شراء العقارات 
قيد اإلنشاء، بعد أن كان يقتصر على العقارات 
المكتملة فقط س���ابقًا، وذلك وف���ق ما أوردته 

وكالة األناضول أمس.
ونص التعديل القانوني الذي نشرته الجريدة 
الرس���مية، الجمعة، على منح األجنبي الجنسية 
التركي���ة ف���ي حال ش���رائه نقًدا عق���اًرا ضمن 
مشاريع س���كن غير مكتملة، بقيمة ال تقل عن 

250 ألف دوالر أميرك���ي، أو ما يقابلها بالعملة 
التركي���ة أو الصعب���ة، من خ���الل تقديم عقد 

الشراء إلى كاتب عدل.
ويش���ترط على األجنبي عدم بي���ع العقار الذي 
يش���تريه خ���الل 3 س���نوات، والتعه���د لدى 
الس���جالت العقاري���ة بعدم نق���ل ملكيته إلى 

أشخاص آخرين خالل المدة المذكورة.
وكان���ت تركيا قد خفضت، في س���بتمبر/أيلول 
الماضي، من ش���روط منح الجنسية مقابل شراء 
العقارات أو االس���تثمار. وش���ملت التعديالت 
آن���ذاك، خفض قيمة العق���ارات بما ال يقل عن 

250 ألف دوالر، بدال من مليون دوالر.
وتوقع ناش���طون ف���ي القط���اع العق���اري أن 
يس���اهم التعدي���ل الجديد عل���ى قانون منح 
الجنسية لألجانب، في مزيد من انتعاش سوق 
العقارات، ال س���يما المش���روعات التي اتخذت 
فيها الشركات خطوات نحو التطوير وشهدت 

بعض الضغوط، بفعل التراجع الحاد في س���عر 
صرف الليرة، خالل أغس���طس/آب الماضي، مع 
توت���ر العالقات م���ع الوالي���ات المتحدة، حيث 
هوت العمل���ة التركية إلى أكث���ر من 7 ليرات 
مقابل الدوالر، قبل أن تتحسن تدريجيًا لتصل 
إلى نحو 5 ليرات لل���دوالر مؤخرا، مع اإلجراءات 
التركية لتحفيز االستثمار، وعودة التحسن في 

العالقات مع واشنطن.
وتظهر البيانات أن مبيعات العقارات ارتفعت 
بشكل عام في تركيا، سواء لألتراك أو األجانب، 
بنس���بة %19.2 خالل أكتوبر/تش���رين األول، 

مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وكان وزي���ر المالي���ة والخزانة الترك���ي براءت 
البيرق، قال في تصريحات الشهر الماضي، إنه 
تم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر 
سبتمبر/أيلول الماضي بيع مليون وألفين و391 

شقة سكنية. 

الجنسية التركية لمشتري العقارات قيد اإلنشاء 70 مليار دوالر قيمة االستثمارات 
العربية بالكهرباء سنويًا

االستقالل/ وكاالت:
ذكر تقرير رس���مي صادر ع���ن االمم المتحدة مؤخ���را، أن عدد 
االش���تراكات في خدمات اإلنترنت عبر األجهزة المحمولة يبلغ 

حاليًا 5,3 مليارات حول العالم.
وأشار التقرير، أن ارتفاعًا صاروخيًا في نسبة مشتركي خدمات 
اإلنترن���ت عبر األجهزة المحمولة، إذ ازدادت من 4 اش���تراكات 

لكل 100 ألف نسمة في 2007 إلى 69,3 حاليًا.
و أعلنت األمم المتحدة في بيان لها، أن أكثر من نصف س���كان 
الكرة األرضية، حوالي 3,9 مليار شخص في العالم يستخدمون 

اإلنترنت.
وأف���اد االتحاد الدولي لالتصاالت التابع لألمم المتحدة أن 51,2 
% من سكان العالم سيكونون من مستخدمي اإلنترنت بحلول 
نهاي���ة العام الحالي. ذكر رئيس االتح���اد هولين جو في بيان 
أنه بحلول نهاية 2018، س���تتخطى النس���بة عتبة 50 % من 

مستخدمي اإلنترنت في العالم.
 وأش���ار إلى أن هذا األمر يمثل خطوة مهمة في اتجاه مجتمع 
معلوم���ات عالمي أكثر ش���موال، لكن���ه لفت إلى أن أش���خاصًا 

كثيري���ن حول العال���م ال يزالون ينتظ���رون أن ينعموا بمنافع 
االقتصاد الرقمي.

كذلك دعا إلى مزيد من الدعم للتكنولوجيا واالبتكار في مجال 
التجارة، كي ال يبقى أحد بمنأى عن الثورة الرقمية.

 وبحسب االتحاد الدولي لالتصاالت، سجلت أغنى بلدان العالم 
نموًا ثابتًا في نس���ب اس���تخدام اإلنترنت الت���ي ارتفعت من 
%51,3 من الس���كان في هذه البلدان سنة 2005 إلى 80,9% 
حالي���ًا. غير أن االزدياد كان أكبر في البلدان النامية، إذ ارتفعت 
نسبة مستخدمي اإلنترنت بين السكان من %7,7 قبل 13 عامًا 

إلى %45,3 حاليًا.
وشهدت إفريقيا أكبر معدل نمو، إذ ازدادت نسبة مستخدمي 
اإلنترنت خ���الل الفترة المذكورة بواق���ع أكثر من 10 أضعاف، 
من %2,1 إلى 24,4، بحسب تقرير االتحاد الدولي لالتصاالت.

وبّي���ن التقرير أيض���ًا، اس���تمرار التراجع في عدد مش���تركي 
الهواتف الثابتة، إذ بات يمثل حاليًا %12,4 من سكان العالم، 
فيما عدد االش���تراكات بش���بكة الهاتف المحمول يفوق حاليًا 

عدد سكان العالم.

رام الله/ االستقالل:
ارتفعت ودائع العمالء في المصارف العاملة في 
فلسطين خالل تش���رين األول الماضي/ أكتوبر، 
بنسبة 3.6 بالمئة مقارنة بذات الشهر قبل عام.

وأوضحت بيانات »س���لطة النقد الفلس���طينية« 
أمس، أن الودائ���ع بلغت قراب���ة 12 مليار دوالر 

مقارنة مع حوالي 11.5 مليار دوالر قبل عام.
وأضاف���ت أن ودائع القطاع الخاص بلغت حوالي 
11.4 ملي���ار دوالر بزي���ادة نس���بتها 4.8 بالمئة 
بينما ودائع القطاع العام بلغت نحو 562 مليون 

دوالر بانخفاض مقداره 15.5 بالمئة.

االستقالل/ وكاالت:
قالت وزارة البت���رول المصرية أمس األحد: إن مصر وافقت على 
شراء بي.بي 25 بالمئة في امتياز نور البحري للنفط الواقع قبالة 

سواحل شمال سيناء على البحر المتوسط من إيني اإليطالية.
وأوضح بي���ان ال���وزارة أن الوزير طارق المال وق���ع االتفاق الذي 
يتضمن أيضا ش���راء مبادل���ة للبترول التابعة لش���ركة مبادلة 
لالس���تثمار، أحد صناديق الثروة الس���يادية لحكومة أبوظبي، 
حصة تبل���غ 20 بالمئة. لكنه لم يذكر القيم���ة المالية ألي من 

الصفقتين.
وبذل���ك تصبح حصة إيني في االمتي���از 40 بالمئة بينما تحوز 

شركة ثروة للبترول المصرية الخمسة عشرة بالمئة الباقية.
وقال البيان: إنه يجري حاليا حفر البئر األولى في منطقة االمتياز 
التي تقع على بعد 50 كيلومترا من الشاطئ وفى أعماق بين 50 

و400 متر بمساحة إجمالية 739 كيلومترا مربعًا.

وزارة البترول المصرية 
توافق على شراء »بي.بي« 

25 % في امتياز نور

5.3 مليار اشتراك إنترنت عبر 
األجهزة المحمولة في العالم

ودائع العمالء في 
المصارف ترتفع 

3.6 % خالل أكتوبر 

جانب من  توقيع االتفاقية 
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االستقالل/ وكاالت:
شهدت القمة الخليجية، أمس األحد، تشديًدا سعودًيا 
على التمس���ك بكيان مجلس التع���اون، ودعوة كويتية، 
إلى وقف »الحمالت اإلعالمي���ة«، لتهيئة األجواء إلنهاء 

األزمة الخليجية المندلعة منذ عام ونصف العام.
جاء ذلك في كلمات العاهل الس���عودي، الملك سلمان 
ب���ن عبد العزي���ز، وأمي���ر الكويت، صب���اح األحمد، خالل 
الجلسة االفتتاحية للقمة الخليجية ال�39بقصر الدرعية 
بالرياض، األحد، وسط غياب 3 زعماء هم أمير قطر، تميم 
بن حمد، وس���لطان عم���ان، قابوس بن س���عيد، ورئيس 

اإلمارات خليفة بن زايد.
وهيمنت قضايا فلسطين واليمن وسوريا والموقف من 

إيران، بجانب األزمة الخليجية، على مجريات الجلسة.
وش���ارك في القمة، التي حضرها ولي العهد السعودي، 
محمد بن سلمان، الملك حمد بن عيسى، عاهل البحرين، 
وأمير الكويت صباح األحمد، وفهد بن محمود آل سعيد 
نائب رئيس الوزراء العماني، نائبا عن الس���لطان قابوس 
بن س���عيد، ومحمد بن راش���د آل مكت���وم نائب رئيس 
اإلم���ارات رئيس مجلس ال���وزراء، حاكم دب���ي، نائبًا عن 
الرئيس خليفة بن زايد، بينما ترأس وزير الدولة للشؤون 

الخارجية بقطر، سلطان المريخي وفد بالده.
وف���ي كلمته، قال العاهل الس���عودي: »ال ي���زال النظام 
اإليران���ي يواصل سياس���اته العدائية ف���ي رعاية تلك 
القوى والتدخل في الش���ؤون الداخلي���ة للدول األخرى«. 

وفق تعبيره.
وأضاف: »لقد قام مجلس التعاون لدول الخليج من أجل 

تعزيز األمن واالس���تقرار والنماء )..( وأث���ق أننا جميعًا 
حريصون عل���ى المحافظة على هذا الكيان وتعزيز دوره 

في الحاضر والمستقبل«.
وعن قضايا المنطقة، تابع »تحتل القضية الفلسطينية 
مكان الصدارة في اهتمامات المملكة«، مناشدًا المجتمع 
الدول���ي للقيام بمس���ؤولياته ب�«اتخ���اذ التدابير الالزمة 
لحماية الشعب الفلس���طيني من الممارسات العدوانية 

اإلسرائيلية«.
بدوره قال أمي���ر الكويت صباح األحم���د، في كلمته، إن 

لقاء اليوم »ام ويجمعنا في إطار بيتنا الخليجي )مجلس 
التع���اون(«، مؤك���دا حرص ب���الده على دعمه وس���عيه 

المتواصل إلى الحفاظ عليه.
وأضاف: »لعل أخطر ما نواجه من تحديات الخالف الذي 

دب في كياننا الخليجي واستمراره«.
وتابع »نواجه تهديدًا خطيرًا لوح���دة موقفنا وتعريضا 
لمصالح أبن���اء دولنا للضياع وليبدأ العالم وبكل أس���ف 
بالنظر لنا على أننا كيان بدأ يعاني االهتزاز وأن مصالحه 
لم تعد تحظى بالضمانات التي كنا نوفرها له في وحدة 

موقفنا وتماسك كياننا«.
ودعا لوق���ف الحم���الت اإلعالمية بي���ن دول المقاطعة 
والدوح���ة، التي بدأت منتص���ف 2017، مرجعًا ذلك إلى 
»الح���رص على الحفاظ عل���ى وحدة الموق���ف الخليجي 
ووضع حد للتدور لوحدة الموقف، وتجنبا لمصير مجهول 

لمستقبل العمل الخليجي«.
وعن قضايا المنطقة، ق���ال أمير الكويت، في كلمته، إن 
»اس���تمرار الصراع في اليمن يشكل تهديدا مباشرا لنا 
جميعا ونأمل كل التوفيق للمشاورات السياسية الدائرة 
اآلن في الس���ويد والتي استجابت بالدي بتقديم الدعم 

اللوجستي ال )لم يحدده(«.
كما جدد دعم بالده للحل السياس���ي لألزمة الس���ورية، 
متمني���ا أن يتمكن العراق من إعادة بناء ما ش���هده من 

تدمير.
وتأت���ي قمة الرياض وس���ط أزم���ة خليجية مس���تمرة 
منذ منتص���ف 2017 عقب قطع الس���عودية واإلمارات 
والبحرين إضافة إلى مص���ر عالقاتها مع قطر، وأنباء غير 

مؤكدة عن توجه إلنهاء مجلس التعاون.
وفرضت الدول األربع »إجراءات عقابية« على قطر، متهمة 
إياه���ا ب�«دعم اإلرهاب«، وهو م���ا تنفيه الدوحة، وتتهم 
الرباعي بالسعي إلى »فرض الوصاية على القرار الوطني 

القطري«.
وعقدت آخر قم���ة لدول مجلس التع���اون بالكويت في 
ديس���مبر/كانون أول 2017، وكانت األولى في ظل األزمة 
الخليجي���ة، بحضور أميري الكويت وقطر، وس���ط تمثيل 

منخفض من باقي الدول. 

القمة الخليجية.. تمسك سعودي بـ »مجلس التعاون« ودعوة كويتية لوقف الحمالت

االستقالل/ وكاالت:
طال���ب وزي���ر الخارجية الفرنس���ي جان إي���ف لودريان، 
الرئي���س األمريك���ي دونال���د ترمب بع���دم التدخل في 

السياسة الداخلية لبالده.
ج���اء ذلك في مقابلة مصورة م���ع »لودريان« أمس األحد، 
بث���ت على موقع إذاع���ة »أر.تي.إل« وقناة »الش���ين إنفو« 

الفرنسيتين.
وق���ال لودري���ان: »أق���ول لترم���ب، والرئيس الفرنس���ي 
)إيمانوي���ل ماك���رون( يبلغ���ه أيًضا أنن���ا ال نتدخل في 
السياسة الداخلية األمريكية ونتمنى أن يكون التعامل 

بالمثل«.
كما أض���اف: »نح���ن ال نتدخل ف���ي النق���اش الداخلي 

األمريكي فاتركونا نعيش حياتنا كأمة«.
وفي الس���ياق، حذر »لودريان« ترمب من التعليقات التي 

يطلقها حول السياسة في فرنسا، قائال: »عليك أن تكون 
حذًرا بشأن ما تقوله«.

جاء موقف الوزير الفرنسي بعد تجديد »ترمب« سخريته 
الس���بت من سياس���ات إيمانويل ماكرون؛ التي أدت إلى 

اندالع مظاهرات السترات الصفراء.
وفي معرض حديثه عن مظاهرات »الس���ترات الصفراء«، 
أع���رب لودريان ع���ن قلق���ه إزاء الديمقراطي���ة ومصير 

المؤسسات الفرنسية.
وأردف: »عندم���ا أس���تمع لبعض التصريح���ات ودعوات 
التمرد، أش���عر بالقلق ألني أعرف ك���م أن الديمقراطية 

هشة«.
وفي هذا الشأن، طالب الوزير الفرنسي ماكرون، بالحديث 
سريعًا حول االحتجاجات، وأن يقوم بتوجيه »رسالة قوية 

إلى األمة الفرنسية«.

االستقالل/ وكاالت:
قال نائب األمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم 
قاس���م األحد، إنه ال توجد نقطة في »إسرائيل« إال وهي 

معّرضة لصواريخ حزبه.
يأت���ي ذلك ف���ي أول تعليق م���ن الحزب بع���د مزاعم 
»إس���رائيل« وج���ود أنف���اق عل���ى الح���دود اللبناني���ة 
اإلسرائيلية. وأوضح قاسم في حوار مع صحيفة إيرانية 
نش���رها اإلعالم اللبناني أمس األحد »لم يكن واردًا عند 
الع���دو الصهيوني أن يقوم بعمل عس���كري ضد لبنان 
ألنه منذ عام 2006 هو مردوع بقدرة المقاومة اإلسالمية 

في لبنان«.
وأضاف أن »الجبهة الداخلية اإلسرائيلية معّرضة حتى 
»تل أبيب«، وال توجد نقطة ف���ي الكيان الصهيوني إال 

وهي معّرضة لصواريخ حزب الله«.

واعتبر أن » قواعد االش���تباك والردع التي أوجدها حزب 
الله في لبنان صّعبت كثيرًا فكرة الحرب االبتدائية من 

»إسرائيل« على لبنان«.
وأعل���ن الناطق باس���م، الق���وات الدولي���ة، »يونيفيل«، 
اندريا تننتي، منتصف ليل الس���بت/ األحد، أن الجيش 
االس���رائيلي أبلغ القوات الدولية أن���ه وجد نفقا جنوب 

»الخط االزرق«، على الحدود.
وأعلن���ت »إس���رائيل«، الثالث���اء الماضي، ب���دء عملية 
عسكرية أطلقت عليها اس���م »درع الشمال« لتدمير ما 
تقول إنها أنفاق حفرها »حزب الله« أسفل حدودها مع 

لبنان.
والخمي���س، كلفت الخارجية اللبناني���ة مندوبتها لدى 
األمم المتحدة بتقديم شكوى ضد تل أبيب إزاء ما قالت 

إنها »حملة تشنها ضد البالد«.

وزير خارجية فرنسا يطالب ترمب 
بعدم التدخل في سياسة بالده

حزب الله: كل نقطة في
 »إسرائيل« في مرمى صواريخنا

االستقالل/ وكاالت:
ُتج���ري قي���ادة س���الح الج���و األميركي 
في الباس���يفيك تح���والت ملحوظة في 

تدريباتها وخططها العسكرية.
طوال العق���ود الماضية، اعتمد الجيش 
األميرك���ي عل���ى تفوقه عل���ى الصعيد 
سيناريوهات  استحضار  وعند  التقني. 
المواجهة م���ع الصين، كان هذا التفوق 
يحضر أيضًا بطبيعة الحال عند دراس���ة 

أي مواجهة مفترضة.
لك���ن العقد األخير تحديدًا أظهر تطورًا 
ملحوظ���ًا ف���ي ق���درات م���ن تعتبرهم 
الوالي���ات المتح���دة األميركية خصومًا 
لها، الصين، روس���يا، كوريا الش���مالية 

وإيران.

الطف���رة اإللكترونية الكبيرة في الصين 
تحديدًا على صعيد القدرات العسكرية 
اإللكتروني���ة تدفع واش���نطن حاليًا إلى 

إجراء إعادة تقويم لخططها.
في ه���ذا الس���ياق، يعيد س���الح الجو 
بن���اء خططه في  األميرك���ي تحدي���دًا 
منطقة المحيط الهادئ باالس���تناد إلى 
فرضي���ة مفادها أنه ل���دى بكين القدرة 
التش���ويش بش���كل كام���ل على  على 
وش���لها  األميركية  االتصاالت  منظومة 

في حال حصول مواجهة عسكرية.
وبالتال���ي، تضغط ه���ذه الفرضية على 
بالدرجة  الجو  الجيش األميركي، وسالح 
األولى، لوضع خطط تلحظ خوض معارك 

من دون شبكة اتصاالت!.

وبالفعل، أدخ���ل الجيش األميركي على 
ج���دول تدريباته ومناورات���ه اإلقليمية 
في المحيط اله���ادئ تعديالت نوعية 
ش���ملت حتى التنس���يق م���ع حلفائه 
اإلقليميين في تلك المنطقة من العالم. 
وأدى المعط���ى الجديد في الحس���ابات 
األميركية إل���ى تخفيض عدد الطائرات 
الحربي���ة المش���اركة في الت���درب على 
أي عملية عس���كرية، باعتبار أن فقدان 
عنصر االتصاالت يطرح إش���كالية أمام 
عمل هذا السالح، وبالتالي يجب اللجوء 
إل���ى طلع���ات جوي���ة أقل م���ع تحديد 

أهداف مسبقة.
وتعتمد المعالجة األميركية لس���يناريو 
فق���دان منظومة االتص���االت على نقل 

القوات بشكل سريع قبل نجاح الخصم 
في تنفي���ذ ضربت���ه »االلكترونية«، مع 
تحديد المهمات للمجموعات وقطاعات 
الجيش بشكل مسبق للتنفيذ فورًا في 

حال انقطاع االتصاالت.
وال تشكل مس���ألة القدرات اإللكترونية 
ل���دى الصي���ن التهديد الوحي���د أمام 
التحضي���رات األميركي���ة الروتينية، إذ 
إن المن���اورات العس���كرية األميركي���ة 
والحليفة في شرق آسيا لطالما اعتمدت 
ما  متش���ابهة،  وس���يناريوهات  أنماطًا 
يعن���ي أن بكي���ن لن تفاج���أ كثيرًا في 
حال وقوع أي مواجهة عس���كرية، وهذا 
ما يحّتم على واش���نطن وحلفائها إلى 
البح���ث عن مفاهي���م عملياتية جديدة 

للتطبيق والتدرب عليها.
وتش���مل الخطط األميركية المستجدة 
في تل���ك البقعة م���ن العالم دراس���ة 
الصوتي  »الف���رط  أس���لحة  اس���تخدام 
 ،Hypersonic Weapons المتق���دم« 
وه���ي منظوم���ة متكامل���ة تس���تطيع 
استهداف أي مكان في العالم في وقت 

قياسي مهما كان بعيدًا.
ويت���م إدارة ه���ذا النظ���ام م���ن قواعد 
متع���ددة من أربع والي���ات أميركية في 
وقت متزامن، في حي���ن يعتمد النفوذ 
األميركي المباش���ر في المحيط الهادئ 
ثابتة وتحالفات  على قواعد عس���كرية 
صلبة مع كل من اليابان، كوريا الجنوبية، 

أستراليا وسنغافورة.

الجيش األميركي يتدرب على خوض حروب بال منظومة اتصاالت
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االستقالل/ مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية:
تجمع الس���احة األمنية والسياس���ية ف���ي دولة 
االحت���الل عل���ى أن األنف���اق التي ش���رع جيش 
االحتالل بالبحث عنها ش���مال فلسطين المحتلة، 
بمحاذاة الحدود اللبنانية؛ على خطورتها فإنها ال 
تمثل التهديد األكثر حرًجا وخطورة على األجندة 
اليومية لدولة االحتالل، وما يزعمونه من محاوالت 
إيراني���ة إلقامة مصانع أس���لحة متطورة وامتالك 
حزب الله لبضع عشرات من الصواريخ الدقيقة هو 

المعضلة والتهديد االستراتيجي األكثر خطورة.
رئيس مركز دراسات األمن القومي عاموس يدلين 
كت���ب يقول: تظل المعضلة الصعبة واألثقل وزًنا 
التي تق���ف أمامها القيادة السياس���ية واألمنية 
وهيئ���ة أركان الجيش اإلس���رائيلي ه���ي القرار 
بعملية وقائية في مواجهة تهديد اس���تراتيجي 
كبير أو االمتن���اع عن العملي���ة وتحمل نتائجها 

المستقبلية الجسيمة.
إن االعتب���ارات المؤيدة للخروج إل���ى حملة مبادر 
إليه���ا ووقائي���ة هي الفه���م بأن ع���دم العملية 
سيس���مح للعدو بأن يوّجه إلى إسرائيل تهديًدا 
وجودًيا أو استراتيجًيا من الدرجة العليا سيكلفها 
ضحايا كثيرين وصعوب���ة في االنتصار في حرب 
مستقبلية. أما االعتبارات ضد الحملة الُمبادر إليها 
والوقائية فه���ي خطر التصعي���د للحرب، غياب 
الش���رعية، والتقدير بأنه رغم االمتناع عن أعمال 
وقائية فورية؛ يوجد في إس���رائيل أو في وسعها 
أن تطور جواًبا مناس���ًبا للتهديد في المس���تقبل، 

حتى لو لم يوقف في الحاضر.

أما بالنس���بة للتهديد الوجودي الذي ال لبس فيه، 
غير التقليدي؛ فقد تبنت إسرائيل »عقيدة بيغن« 
وعملت عل���ى تدمي���ر البرامج النووي���ة العراقية 
والس���ورية في 1981 و2007 عل���ى التوالي، في 
الحالتين كان النجاح مزدوًجا. فالهدف العملياتي 
تحقق دون التدهور إلى حرب أو إلى ثمن سياسي 
باهظ. وفي مواجهة البرنامج النووي اإليراني، في 
المعضلة ما بين التسليم بالقنبلة اإليرانية وبين 
خطوة إحباط البرنامج؛ اختارت إسرائيل االنتظار، 
فاالتفاق السياس���ي الذي حققته القوى العظمى 
مع إيران في 2015 أتاح تأجيل القرار إلى مستقبل 
أبعد، أما أنفاق ح���زب الله المتوغلة فهي تهديد 
بحجم آخر، فهي جزء من استراتيجية »خطوة برية 
حيال الجليل«، والت���ي أعلن عنها أمين عام حزب 

الله منذ بداية العقد الحالي.
الكابينت  التي وق���ف  المعضلة االس���تراتيجية 

وهيئة األركان أمامها هي االختيار بين:
- تنفيذ خطوة ُمب���ادر إليها اآلن إلحباط التهديد 
بقليل من الش���رعية الدولية، ك���ون العملية تتم 
في األراضي »اإلس���رائيلية«؛ في ظل نقل رس���الة 
اس���تراتيجية لح���زب الله، الذي ثب���ت منظوماته 
العس���كرية على الس���رية والمفاجأة، بأن عليه أن 
يأخذ بالحس���بان أن���ه مخترق، منكش���ف وقابل 
المساعي االستخبارية اإلسرائيلية.  أمام  لإلصابة 
رس���الة اس���تراتيجية أخرى هي لألم���م المتحدة 
ولألس���رة الدولية، وبموجبها فإن منظومة األنفاق 
العسكرية لحزب الله حفرت من تحت أقدام القوة 
الدولية ونظ���ام الرقابة على تنفي���ذ قرار مجلس 

األمن 1701، في ظل خرق السيادة »اإلسرائيلية« 
وقرار األمم المتحدة.

- تأجيل الخطوة: تأجيٌل كهذا يمكن أن يس���مح 
بحرب مس���تقبلية لتوجيه ضربة كبيرة ومفاجئة 
لحزب الله حين يكون مقاتلوه داخل األنفاق. إبقاء 
الخي���ار للخروج في حملة كه���ذه في زمن الحرب، 
ه���و اآلخر لي���س معفًيا من المخاط���ر، إذ ان عماًل 
محاذًي���ا للجدار ُيمكن أن يكل���ف إصابات عديدة 
في زم���ن القتال. إضافة إلى ذل���ك، فإن التأجيل 
يس���مح باس���تمرار تعزيز وحفر مزيد من األنفاق 
حتى الح���رب، الجهد الذي يحتمل أن يكون حزب 
الله س���يتركه بعد أن فهم بأن إلس���رائيل قدرة 

استخبارية وتكنولوجية على تدمير أنفاقه.
وم���ع ذلك، فما هو مهم أن نذكره هو أن مش���روع 
األنفاق لي���س الجهد الوحيد وال حتى األس���اس 
لحزب الله، فمشروع »الصواريخ الدقيقة« يوجد في 
قلب المعضلة التي ال تزال أمامنا، وهذه المعضلة 
قريبة أكثر من تعقيدها لحاالت الماضي والحاضر 

في العراق، سوريا وإيران.
عندما يقرر الكابينت كيف س���يعمل في مسألة 
الصواري���خ الدقيقة، فإن عليه أن يجيب لنفس���ه 
على االس���ئلة التالية: هل ش���دة تهديد مشروع 
»الصواريخ الدقيقة« تدخل ضمن منطق »عقيدة 
بيغن«؟ هل يوجد إلس���رائيل قدرة على التصدي 
للتهدي���د المح���دق في ح���رب مس���تقبلية من 
ناحي���ة قدرات التحصين، ق���درات الدفاع الفاعل 
)»حيت���س«، »مق���الع داود«، »القب���ة الحديدية«( 
وق���درة الهج���وم الناجعة للمنظوم���ة عند اندالع 

الحرب؟ هل اس���تنفدت كل البدائل السياس���ية 
والسرية لوقف المشروع؟ وإذا كان »نعم«، فمتى 
ه���ي النقطة الزمني���ة الصحيح���ة للعملية؟ هل 
إس���رائيل جاهزة لتصعيد ش���امل مع حزب الله؟ 
وهل المخاط���رة من عدم العملي���ة أكبر من خطر 

العملية؟
المحل���ل السياس���ي ف���ي صحيف���ة »معاريف« 
عاموس جلبوع كتب يقول: على فرض أن الجيش 
اإلس���رائيلي سيكمل المس���يرة، وتحدي الهجوم 
الب���ري لح���زب الله يش���طب من ج���دول األعمال؛ 
تق���ف أمامنا ثالثة تحديات تتعلق بقدرات حزب 
الل���ه التكنولوجية: الكمية الوحش���ية للصواريخ 
والمقذوفات الصاروخية التي توجد في ترسانته؛ 
الصواريخ الدقيقة الت���ي ينتجها، والتي يبدو ان 
كميتها ليست كبيرة حالًيا، وهي القادرة على أن 
تضرب ليس مجرد السكان المدنيين، بل وتضرب 
أهداًفا نوعية في دولة إسرائيل، ومصانع اإلنتاج 
التي أغلب الظن أقيمت/ ستقام في لبنان من أجل 
زيادة كمية الصواريخ الدقيق���ة بعيدة المدى أو 

نقل صواريخ كهذه مباشرة من إيران إلى لبنان.
الس����ؤال األكبر واألكثر إزعاًجا: هل لدى إسرائيل 
م����ا يكفي م����ن الق����درة الكافية إلحب����اط هذْين 
التحديين األولين؟ وأواًل وقبل كل ش����يء المس 
بكمي����ة الصواري����خ الوحش����ية؟ وبتعبي����ر آخر، 
ه����ل القدرات ض����د الصواريخ الت����ي توجد اآلن 
ا ب� »القب����ة الحديدية«، مروًرا  لدى إس����رائيل )بدًء
ب����� »العص����ا الس����حرية« وانتهاء ب����� »حيتس«( 

تستجيب لهذه التحديات؟.

دولة االحتالل أمام التحدي الذي يمثله حزب الله

القدس المحتلة/ االستقالل:
صادقت اللجنة الوزارية للتش���ريع بعد 
ظهر أم���س األحد، على مش���روع قانون 
الذي يوس���ع صالحيات  القبول«  »لجان 
اليهودي���ة  البل���دات  وع���دد  اللج���ان 
لديها  التي س���يكون  والمس���توطنات 
إمكاني���ات لمن���ع الع���رب من الس���كن 
بها، وذلك عبر اش���تراط توفر المالءمة 
االجتماعي���ة والثقافي���ة وبن���د الخدمة 

العسكرية.
ويه���دف القان���ون الذي قدم���ه عضو 
الكنيس���ت، بتس���لئيل س���موتريتش، 
عن ح���زب »البيت اليه���ودي«، إلى منح 
صالحيات واس���عة للبلدات اإلسرائيلية 
والتجمعات اليهودية والبلدات الزراعية 
في منطقة الجليل على وجه الخصوص، 

الختي���ار العائ���الت الت���ي ستس���كن 
به���ذه التجمع���ات عل���ى أن تخصص 
باألس���اس لليهود، ويأت���ي القانون في 
سياق مش���اريع تهويد الجليل، علما أن 
سبق س���موتريتش في تقديم قوانين 
مش���ابهة، كل من وزير السياحة ياريف 

ليفين، ووزيرة القضاء أييليت شاكيد.
وبموج���ب مش���روع القان���ون الجدي���د، 
الصالحي���ات  القان���ون  سيوس���ع 
القانون  ف���ي  المدرج���ة  واإلمكاني���ات 
المعمول ب���ه، على أن يش���مل القانون 
التجمعات  القبول«  »لجان  والصالحيات 
الت���ي يص���ل ع���دد أفرادها إل���ى 700 
ش���خص. فيما يقول معارض���و القانون 
إنه يخلق تمييزا، بحيث سيمنع القانون 
العرب في البالد، من العيش والس���كن 

في البل���دات والتجمعات التي يقطنها 
اليهود.

تج���در اإلش���ارة إلى أن هيئة موس���عة 
الذي  االلتماس  العليا رفضت  للمحكمة 
تقدمت به جمعيات حقوق اإلنسان من 
بينها مركز »عدال���ة«، ضد قانون »لجان 
القب���ول«، الذي صادق عليه الكنيس���ت 
في العام 2011، ويس���مح بإقامة »لجان 
الس���كنية من  التجمعات  قبول« داخل 
شأنها أن تبث في قرار قبول سكان جدد 
إلى التجمع الس���كاني، بحس���ب شروط 
السكني وتركيبته االجتماعية،  التجمع 
حيث أك���دت الجمعيات أن هذا القانون 
يش���رعن رفض سكان ألسباب عنصرية 
وقومية، باإلضافة إلى رفض أش���خاص 

ألسباب شخصية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذك���رت صحيفة »معاريف« العبري���ة، أمس أن اللجنة الوزارية اإلس���رائيلية 
للتش���ريع، وافقت على مش���روع قانون لمكافحة الجرائم من خالل اإلش���راف 

التكنولوجي.
 )GPS( وأضافت الصحيفة، أنه سيتم وضع س���وار الكتروني يتضمن تقنية

بالمجرم أو المشتبه به الذي سبق وارتكب جرائم من قبل.
وبحس���ب الصحيفة فإن���ه من خالل هذه التقنية س���يكون من الممكن تتبع 

المجرمين في أي مكان وزمان.

االستقالل/ وكاالت:
ذك���رت صحيفة »هآرت���س« العبري���ة، أمس 
األح���د، أن منظمات إنجيلي���ة أمريكية قدمت 
خ���الل العق���د األخير دعم���ًا يتراوح م���ا بين 
خمسين مليون وس���تين مليون دوالر للحركة 

االستيطانية في الضفة الغربية.
وبحس���ب الصحيفة، فإن نح���و 1700 متطوع 

أرس���لتهم إحدى المنظمات اإلنجيلية وصلوا 
إلى مس���توطنة »ه���ار براخا« خالل الس���نوات 
األخيرة، علمًا بأن هؤالء ال يساهمون بأي عمل 
تطوعي داخ���ل األراضي المحتل���ة منذ العام 

1948م.
ولفت���ت الصحيف���ة، إل���ى أن وزارة الش���ؤون 
االس���تراتيجية خصصت مبلغ ستة عشر ألف 

دوالر س���نويًا إلى إحدى الجمعيات اإلنجيلية، 
لما تقوم ب���ه من حملة إعالمية ل�«إس���رائيل« 

والمستوطنات في الخارج.
وذكرت أن ما يس���مى جمعية »قلب إسرائيل« 
والمعروفة أيضًا باسم »كيرن بنيامين« تجند 
مئ���ات آالف ال���دوالرات في كل ع���ام من أجل 

مشاريع استيطانية.

قانون لمكافحة الجرائم 
في الكيان من خالل 
اإلشراف التكنولوجي

الداخل المحتل/ االستقالل:
من المقرر أن يبدأ الجيش اإلس����رائيلي، الي����وم االثنين، مناورات 

عسكرية في منطقة »إلياكيم« جنوب مدينة حيفا.
وأفاد موقع »مفزاك اليف« العبري: أن المناورات ستبدأ بين الساعة 
9:00و9:30، وسيتخللها سماع صافرات إنذار وأصوات انفجارات 

وحركة كبيرة للمركبات العسكرية وقوات الجيش واألمن.
وأش����ار إلى أن المناورات تم التخطيط لها مسبقًا كجزء من خطة 
التدريب لعام 2018، وتهدف إلى الحفاظ على جاهزية واستعداد 

القوات.

مناورات عسكرية 
للجيش اإلسرائيلي
 قرب مدينة حيفا

في سياق تهويد الجليل

إضافة 200 بلدة على قانون »لجان القبول« العنصري

منظمات أمريكية تقدم 50 مليون دوالر إلى الحركة االستيطانية
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االستقالل/ وكاالت:
يمضي الش���خص العادي ما يقرب من أربع س���اعات على 
هاتف���ه كل يوم، وهو ما يش���كل %25 من وقت اليقظة، 
وأغلب ذلك الوقت مخصص لتطبيقات وسائل التواصل 

االجتماعي.
هذا ما خلص له تقرير لتطبيق مومنت لتتبع الوقت الذي 

يستخدمه أكثر من 4.8 ماليين شخص.
ومع أن الكثيرين استفادوا من وسائل اإلعالم وتطبيقاته 
ويرون فيها نموذجًا جيدًا للعولمة التي قربت المسافات 
والبش���ر، فإن ش���ين باركر أول رئيس لشركة فيسبوك ال 
يرى هذه الفوائد بوس���ائل اإلعالم االجتماعية حيث قال 
»إنها تغير حرفيًا عالقتك بالمجتمع، ومع بعضنا البعض، 

والله وحده يعلم ما تفعله بأدمغة أطفالنا«.
ويضي���ف باركر -الذي صنع ثروة من وراء فيس���بوك، في 
مقابلة س���ابقة مع موقع أكس���يوس- أن فكرة فيس���بوك 
تتمحور حول إبقاء المس���تخدم على المنصة ألكبر وقت 
ممكن وتش���جيعه لتقديم معلومات ومشاركة أكبر، عن 

طريق خدمات تحفز هرمون الدوبامين، مثل ميزة اإلعجاب 
والمش���اركة والتعليق على الصور التي تعطي الش���عور 
باالرتياح مما يحث على االستمرار بالمشاركة والبقاء أطول 

فترة ممكنة على المنصة وهو هدف الشركة األساسي.
ومم���ا يدع���م حديث باركر -ع���ن وجود هندس���ة معينة 
تس���تخدمها المنص���ات االجتماعية لج���ذب المزيد من 
المس���تخدمين وتحويلهم إلى مدمنين إلبقائهم ألطول 
وقت ممك���ن على منتجاتهم- إنش���اء ش���ركة في وادي 
السيليكون »دوبامين الب« بهدف استخدام تقنية تعلم 

اآللة لجعل تطبيقات الشركات األخرى أكثر إدمانا.
وطورت الشركة -التي أسسها اختصاصيان بعلم النفس 
العصبي وعلم االقتص���اد العصبي- برنامجا لمراقبة ردود 
أفعال المس���تخدمين وطلباتهم المختلفة عند إرس���ال 
إشعارات الشركات وكيفية تحس���ينها وتطويرها لحث 
المستخدم على قراءتها والبقاء لفترة أطول، وهي تقول: 
إن هذا التطبيق زاد إيرادات الش���ركات التي تستخدمه 

بنسبة وصلت 10%.

�سيكولوجية الإدمان وبرجمة العقل 
س���أل مق���دم البرامج الش���هير أندرس���ون كوب���ر مدير 
المنتجات السابق في غوغل ترستان هاريس في مقابلة 
لبرنامج 60 دقيقة »هل تقوم ش���ركات وادي السيليكون 
ببرمج���ة التطبيق���ات أم برمجة عقول الن���اس؟« فأجاب 
بأن ه���ذه المنتجات م���ن أجهزة وتطبيق���ات وخصوصا 
منصات التواص���ل االجتماعي مصممة إلعادة تش���كيل 
عادات المس���تخدمين، وش���بهها بماكينات القمار حيث 
يسحب المستخدم ودون أن يشعر صفحة التحديث في 
فيسبوك لألس���فل ليظهر له آخر المستجدات على هذه 

المنصات.
وتس���مى ه���ذه الحالة ف���ي عل���م النفس »الخ���وف من 
فوات الش���يء أو فقدان���ه« التي تجعل المس���تخدمين 
دائمي الترقب لكل ما هو موجود على وس���ائل التواصل 

االجتماعي خوفا من تفويت حدث أو موضوع مهم.
ويرى هاريس أن سناب شات قد استخدمت هذه الخاصية 
في ميزة التتابع )ستريك( التي توفرها وتقوم على إعطاء 

عالمات للمستخدم في حالة إرسال ومشاركة الفيديو عبر 
التطبيق وتخصم منه في حالة عدم المشاركة مما يضطر 
المراهقين لمتابعة اإلرس���ال حتى ال يخصم من مجموع 

ستريك الخاص به. 
ويقول الطبيب النفس���ي المختص بع���الج اإلدمان عالء 
الف���روخ: إن هناك فرضيات ح���ول طريقة تأثير اإلنترنت 
وألعاب الفيديو وش���بكات التواصل على بعض المناطق 
ف���ي الدماغ والتي تس���مى منطق���ة التحفي���ز والمتعة 
)reward circuit(. وه���ذا الش���عور باللذة والمتعة يزيد 
إفراز الدوبامين بكميات متزايدة، ولتحقيق نفس المتعة 
واللذة بش���كل دائم يجب قضاء ساعات متزايدة والقيام 

بألعاب متجددة وتحديات متنوعة بشكل تصاعدي.
وه���ذا يش���به اإلدم���ان على المؤث���رات العقلي���ة والتي 
يتعاطاه���ا المدم���ن بكمي���ات متزاي���دة لتحقيق نفس 
المتعة رغ���م أن مفع���ول المؤثرات العقلي���ة كيميائي 
بيولوجي وليس س���لوكيا، كما هو الحال في إدمان مواقع 

التواصل.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت األم���م المتحدة الجمع���ة في بي���ان، أن أكثر من 
نصف س���كان الكرة األرضية، حوالي 3,9 مليار ش���خص 
في العالم يس���تخدمون اإلنترنت. وأف���اد االتحاد الدولي 
لالتص���االت التابع لألمم المتحدة أن 51,2 % من س���كان 
العالم سيكونون من مس���تخدمي اإلنترنت بحلول نهاية 
العام الحالي. وذكر رئيس االتحاد هولين جو في بيان أنه 
بحلول نهاية 2018، س���تتخطى النسبة عتبة 50 % من 

مستخدمي اإلنترنت في العالم.
وأش���ار إلى أن هذا األم���ر يمثل خطوة مهم���ة في اتجاه 
مجتم���ع معلوم���ات عالمي أكثر ش���موال، لكن���ه لفت إلى 
أن أش���خاصًا كثيرين حول العالم ال يزال���ون ينتظرون أن 

ينعموا بمنافع االقتصاد الرقمي.
كذلك دعا إلى مزيد م���ن الدعم للتكنولوجيا واالبتكار في 

مجال التجارة، كي ال يبقى أحد بمنأى عن الثورة الرقمية.
وبحس���ب االتحاد الدولي لالتصاالت، س���جلت أغنى بلدان 
العال���م نم���وًا ثابتًا في نس���ب اس���تخدام اإلنترنت التي 

ارتفعت من %51,3 من الس���كان في هذه البلدان س���نة 
2005 إل���ى %80,9 حاليًا. غير أن االزدي���اد كان أكبر في 
البلدان النامية، إذ ارتفعت نسبة مستخدمي اإلنترنت بين 

السكان من %7,7 قبل 13 عامًا إلى %45,3 حاليًا.
وش���هدت إفريقي���ا أكبر معدل نم���و، إذ ازدادت نس���بة 
مستخدمي اإلنترنت خالل الفترة المذكورة بواقع أكثر من 
10 أضعاف، من %2,1 إلى 24,4، بحس���ب تقرير االتحاد 

الدولي لالتصاالت.
وبّين التقرير أيضًا، اس���تمرار التراجع في عدد مش���تركي 
الهواتف الثابتة، إذ بات يمثل حاليًا %12,4 من س���كان 
العالم، فيما عدد االشتراكات بش���بكة الهاتف المحمول 

يفوق حاليًا عدد سكان العالم.
كما الحظ التقرير ارتفاعًا صاروخيًا في نس���بة مش���تركي 
خدم���ات اإلنترنت عبر األجهزة المحمولة، إذ ازدادت من 4 
اشتراكات لكل 100 ألف نسمة في 2007 إلى 69,3 حاليًا.
وذك���ر التقرير أن عدد االش���تراكات في خدمات اإلنترنت 
عبر األجهزة المحمولة يبلغ حاليًا 5,3 مليارات حول العالم.

أكثر من نصف سكان الكرة 
األرضية يستخدمون اإلنترنت

مواقــع التواصــل االجتماعــي وهندســة اإلدمــان!

االستقالل/ وكاالت
تمكن مجموعة من الباحثين الدوليين من تحديد جين يسمح بتناول ما نشتهي من 

الطعام دون اكتساب المزيد من الوزن الزائد.
ويعتقد الخبراء أن هذا االكتشاف، يمكن أن يقود إلى تطوير دواء جديد يمكن 
أن يتناوله اإلنسان، وقد يشكل حاًل فعااًل لوباء البدانة في جميع أنحاء العالم.

ويقوم الفري���ق الدولي، بقيادة علماء في المركز الطبي بجامعة تكس���اس، 
والبروفسور داميان كيتنغ من جامعة فليندرز بأستراليا، بالتحري عن جين 
يس���مى آر كان 1، وذلك بعد تجارب أجريت على الفئران، والحظوا عدم 
اكتس���ابها أي وزن بعد إزالة هذا الجين، حتى بعد تغذيتها بكميات 

كبيرة من االطعمة الدهنية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
ويقول البروفيس���ور كيتنغ، من مختب���ر الفيزيولوجيا الجزيئية 
والخلوي���ة في كلية الطب والصح���ة العامة في فليندرز: »نعرف 
أن الكثير من الناس يكافحون من أجل إنقاص أوزانهم، ونتائج 
هذه الدراس���ة يمك���ن أن تعني تطوير حبة دواء تس���تهدف 

وظيفة محددة، وقد تؤدي إلى فقدان الوزن«.
ويش���رح البروفيس���ور كيتنغ أن عزل جين »آر كان 1« يساعد على 
تحويل الدهون البيضاء غير الصحية إلى دهون بنية س���ليمة، مما 

يقدم طريقة عالج محتملة لمكافحة البدانة«.
وأضاف »لقد قمنا بالفعل بتطوير سلسلة من األدوية التي تستهدف 
البروتين الذي يصنعه هذا الجين، ونحن اآلن بصدد اختبارها لمعرفة 

ما إذا كانت تمثل عقاقير محتملة جديدة لمكافحة البدانة«.

كل ما تشاء.. دواء جديد لخسارة الوزن!

االستقالل/ وكاالت
أجريت دراسة حديثة للكش���ف عن العالقة بين عدد ساعات النوم التي يحصل 

عليها الشخص وبين اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.
وكش���فت الدراسة أن فترة النوم التي يحصل عليها الشخص قد تكون سببا في 
الوفاة المبكرة له، نتيجة لتأثير عدد س���اعات الن���وم على اإلصابة بأمراض القلب 
التي تؤدي للوفاة. ووجد الباحثون من خالل دراستهم أن األشخاص الذين ينامون 
أقل من 6 ساعات وأكثر من 8 ساعات يكونون أكثر عرضة لإلصابة بأمراض القلب 
التي تؤدي للوفاة المبكرة. وتوصل القائمون على الدراسة أن المدة المثالية للنوم 

تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات في اليوم لتجنب خطر اإلصابة بأمراض القلب.
ونصح الباحثون األش���خاص الذين يحصلون على فترة 
ن���وم أكثر من 9 س���اعات يوميا بض���رورة التوجه 
للطبيب المختص لالطمئنان على صحتهم 

العامة.

ما هي العالقة بين عدد 
ساعات النوم وصحة القلب؟
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االستقالل/ وكاالت:
يمضي الش���خص العادي ما يقرب من أربع س���اعات على 
هاتف���ه كل يوم، وهو ما يش���كل %25 من وقت اليقظة، 
وأغلب ذلك الوقت مخصص لتطبيقات وسائل التواصل 

االجتماعي.
هذا ما خلص له تقرير لتطبيق مومنت لتتبع الوقت الذي 

يستخدمه أكثر من 4.8 ماليين شخص.
ومع أن الكثيرين استفادوا من وسائل اإلعالم وتطبيقاته 
ويرون فيها نموذجًا جيدًا للعولمة التي قربت المسافات 
والبش���ر، فإن ش���ين باركر أول رئيس لشركة فيسبوك ال 
يرى هذه الفوائد بوس���ائل اإلعالم االجتماعية حيث قال 
»إنها تغير حرفيًا عالقتك بالمجتمع، ومع بعضنا البعض، 

والله وحده يعلم ما تفعله بأدمغة أطفالنا«.
ويضي���ف باركر -الذي صنع ثروة من وراء فيس���بوك، في 
مقابلة س���ابقة مع موقع أكس���يوس- أن فكرة فيس���بوك 
تتمحور حول إبقاء المس���تخدم على المنصة ألكبر وقت 
ممكن وتش���جيعه لتقديم معلومات ومشاركة أكبر، عن 

طريق خدمات تحفز هرمون الدوبامين، مثل ميزة اإلعجاب 
والمش���اركة والتعليق على الصور التي تعطي الش���عور 
باالرتياح مما يحث على االستمرار بالمشاركة والبقاء أطول 

فترة ممكنة على المنصة وهو هدف الشركة األساسي.
ومم���ا يدع���م حديث باركر -ع���ن وجود هندس���ة معينة 
تس���تخدمها المنص���ات االجتماعية لج���ذب المزيد من 
المس���تخدمين وتحويلهم إلى مدمنين إلبقائهم ألطول 
وقت ممك���ن على منتجاتهم- إنش���اء ش���ركة في وادي 
السيليكون »دوبامين الب« بهدف استخدام تقنية تعلم 

اآللة لجعل تطبيقات الشركات األخرى أكثر إدمانا.
وطورت الشركة -التي أسسها اختصاصيان بعلم النفس 
العصبي وعلم االقتص���اد العصبي- برنامجا لمراقبة ردود 
أفعال المس���تخدمين وطلباتهم المختلفة عند إرس���ال 
إشعارات الشركات وكيفية تحس���ينها وتطويرها لحث 
المستخدم على قراءتها والبقاء لفترة أطول، وهي تقول: 
إن هذا التطبيق زاد إيرادات الش���ركات التي تستخدمه 

بنسبة وصلت 10%.

�سيكولوجية الإدمان وبرجمة العقل 
س���أل مق���دم البرامج الش���هير أندرس���ون كوب���ر مدير 
المنتجات السابق في غوغل ترستان هاريس في مقابلة 
لبرنامج 60 دقيقة »هل تقوم ش���ركات وادي السيليكون 
ببرمج���ة التطبيق���ات أم برمجة عقول الن���اس؟« فأجاب 
بأن ه���ذه المنتجات م���ن أجهزة وتطبيق���ات وخصوصا 
منصات التواص���ل االجتماعي مصممة إلعادة تش���كيل 
عادات المس���تخدمين، وش���بهها بماكينات القمار حيث 
يسحب المستخدم ودون أن يشعر صفحة التحديث في 
فيسبوك لألس���فل ليظهر له آخر المستجدات على هذه 

المنصات.
وتس���مى ه���ذه الحالة ف���ي عل���م النفس »الخ���وف من 
فوات الش���يء أو فقدان���ه« التي تجعل المس���تخدمين 
دائمي الترقب لكل ما هو موجود على وس���ائل التواصل 

االجتماعي خوفا من تفويت حدث أو موضوع مهم.
ويرى هاريس أن سناب شات قد استخدمت هذه الخاصية 
في ميزة التتابع )ستريك( التي توفرها وتقوم على إعطاء 

عالمات للمستخدم في حالة إرسال ومشاركة الفيديو عبر 
التطبيق وتخصم منه في حالة عدم المشاركة مما يضطر 
المراهقين لمتابعة اإلرس���ال حتى ال يخصم من مجموع 

ستريك الخاص به. 
ويقول الطبيب النفس���ي المختص بع���الج اإلدمان عالء 
الف���روخ: إن هناك فرضيات ح���ول طريقة تأثير اإلنترنت 
وألعاب الفيديو وش���بكات التواصل على بعض المناطق 
ف���ي الدماغ والتي تس���مى منطق���ة التحفي���ز والمتعة 
)reward circuit(. وه���ذا الش���عور باللذة والمتعة يزيد 
إفراز الدوبامين بكميات متزايدة، ولتحقيق نفس المتعة 
واللذة بش���كل دائم يجب قضاء ساعات متزايدة والقيام 

بألعاب متجددة وتحديات متنوعة بشكل تصاعدي.
وه���ذا يش���به اإلدم���ان على المؤث���رات العقلي���ة والتي 
يتعاطاه���ا المدم���ن بكمي���ات متزاي���دة لتحقيق نفس 
المتعة رغ���م أن مفع���ول المؤثرات العقلي���ة كيميائي 
بيولوجي وليس س���لوكيا، كما هو الحال في إدمان مواقع 

التواصل.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت األم���م المتحدة الجمع���ة في بي���ان، أن أكثر من 
نصف س���كان الكرة األرضية، حوالي 3,9 مليار ش���خص 
في العالم يس���تخدمون اإلنترنت. وأف���اد االتحاد الدولي 
لالتص���االت التابع لألمم المتحدة أن 51,2 % من س���كان 
العالم سيكونون من مس���تخدمي اإلنترنت بحلول نهاية 
العام الحالي. وذكر رئيس االتحاد هولين جو في بيان أنه 
بحلول نهاية 2018، س���تتخطى النسبة عتبة 50 % من 

مستخدمي اإلنترنت في العالم.
وأش���ار إلى أن هذا األم���ر يمثل خطوة مهم���ة في اتجاه 
مجتم���ع معلوم���ات عالمي أكثر ش���موال، لكن���ه لفت إلى 
أن أش���خاصًا كثيرين حول العالم ال يزال���ون ينتظرون أن 

ينعموا بمنافع االقتصاد الرقمي.
كذلك دعا إلى مزيد م���ن الدعم للتكنولوجيا واالبتكار في 

مجال التجارة، كي ال يبقى أحد بمنأى عن الثورة الرقمية.
وبحس���ب االتحاد الدولي لالتصاالت، س���جلت أغنى بلدان 
العال���م نم���وًا ثابتًا في نس���ب اس���تخدام اإلنترنت التي 

ارتفعت من %51,3 من الس���كان في هذه البلدان س���نة 
2005 إل���ى %80,9 حاليًا. غير أن االزدي���اد كان أكبر في 
البلدان النامية، إذ ارتفعت نسبة مستخدمي اإلنترنت بين 

السكان من %7,7 قبل 13 عامًا إلى %45,3 حاليًا.
وش���هدت إفريقي���ا أكبر معدل نم���و، إذ ازدادت نس���بة 
مستخدمي اإلنترنت خالل الفترة المذكورة بواقع أكثر من 
10 أضعاف، من %2,1 إلى 24,4، بحس���ب تقرير االتحاد 

الدولي لالتصاالت.
وبّين التقرير أيضًا، اس���تمرار التراجع في عدد مش���تركي 
الهواتف الثابتة، إذ بات يمثل حاليًا %12,4 من س���كان 
العالم، فيما عدد االشتراكات بش���بكة الهاتف المحمول 

يفوق حاليًا عدد سكان العالم.
كما الحظ التقرير ارتفاعًا صاروخيًا في نس���بة مش���تركي 
خدم���ات اإلنترنت عبر األجهزة المحمولة، إذ ازدادت من 4 
اشتراكات لكل 100 ألف نسمة في 2007 إلى 69,3 حاليًا.
وذك���ر التقرير أن عدد االش���تراكات في خدمات اإلنترنت 
عبر األجهزة المحمولة يبلغ حاليًا 5,3 مليارات حول العالم.

أكثر من نصف سكان الكرة 
األرضية يستخدمون اإلنترنت

مواقــع التواصــل االجتماعــي وهندســة اإلدمــان!

االستقالل/ وكاالت
تمكن مجموعة من الباحثين الدوليين من تحديد جين يسمح بتناول ما نشتهي من 

الطعام دون اكتساب المزيد من الوزن الزائد.
ويعتقد الخبراء أن هذا االكتشاف، يمكن أن يقود إلى تطوير دواء جديد يمكن 
أن يتناوله اإلنسان، وقد يشكل حاًل فعااًل لوباء البدانة في جميع أنحاء العالم.

ويقوم الفري���ق الدولي، بقيادة علماء في المركز الطبي بجامعة تكس���اس، 
والبروفسور داميان كيتنغ من جامعة فليندرز بأستراليا، بالتحري عن جين 
يس���مى آر كان 1، وذلك بعد تجارب أجريت على الفئران، والحظوا عدم 
اكتس���ابها أي وزن بعد إزالة هذا الجين، حتى بعد تغذيتها بكميات 

كبيرة من االطعمة الدهنية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
ويقول البروفيس���ور كيتنغ، من مختب���ر الفيزيولوجيا الجزيئية 
والخلوي���ة في كلية الطب والصح���ة العامة في فليندرز: »نعرف 
أن الكثير من الناس يكافحون من أجل إنقاص أوزانهم، ونتائج 
هذه الدراس���ة يمك���ن أن تعني تطوير حبة دواء تس���تهدف 

وظيفة محددة، وقد تؤدي إلى فقدان الوزن«.
ويش���رح البروفيس���ور كيتنغ أن عزل جين »آر كان 1« يساعد على 
تحويل الدهون البيضاء غير الصحية إلى دهون بنية س���ليمة، مما 

يقدم طريقة عالج محتملة لمكافحة البدانة«.
وأضاف »لقد قمنا بالفعل بتطوير سلسلة من األدوية التي تستهدف 
البروتين الذي يصنعه هذا الجين، ونحن اآلن بصدد اختبارها لمعرفة 

ما إذا كانت تمثل عقاقير محتملة جديدة لمكافحة البدانة«.

كل ما تشاء.. دواء جديد لخسارة الوزن!

االستقالل/ وكاالت
أجريت دراسة حديثة للكش���ف عن العالقة بين عدد ساعات النوم التي يحصل 

عليها الشخص وبين اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.
وكش���فت الدراسة أن فترة النوم التي يحصل عليها الشخص قد تكون سببا في 
الوفاة المبكرة له، نتيجة لتأثير عدد س���اعات الن���وم على اإلصابة بأمراض القلب 
التي تؤدي للوفاة. ووجد الباحثون من خالل دراستهم أن األشخاص الذين ينامون 
أقل من 6 ساعات وأكثر من 8 ساعات يكونون أكثر عرضة لإلصابة بأمراض القلب 
التي تؤدي للوفاة المبكرة. وتوصل القائمون على الدراسة أن المدة المثالية للنوم 

تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات في اليوم لتجنب خطر اإلصابة بأمراض القلب.
ونصح الباحثون األش���خاص الذين يحصلون على فترة 
ن���وم أكثر من 9 س���اعات يوميا بض���رورة التوجه 
للطبيب المختص لالطمئنان على صحتهم 

العامة.

ما هي العالقة بين عدد 
ساعات النوم وصحة القلب؟
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برشلونة/ االستقالل: 
يس���تعد فريق برشلونة اإلس���باني لتقديم عرض 
خيال���ي لضم المهاجم اإلنجليزي هاري كين العب 
فري���ق توتنهام ف���ي الفترة المقبل���ة، مقابل 200 

مليون جنيه إسترليني.
ويسعى برش���لونة إليجاد البديل المناسب في خط الهجوم 
والذي يتوافق مع مش���روعه، لوجود عدة أس���باب منها عامل 

السن للمهاجم األول لويس سواريز.
وقالت صحيفة »ميرور«: إن العم���الق الكتالوني وبطل الليجا 
الموسم الماضي يسعى لضم الالعب صاحب ال� 25 عاًما الذي 

يعد الخيار األول لهم في فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة.
وأضافت أن مسؤولي النادي الكتالوني يحرصون على إضافة 
المزيد من الخيارات للهجوم، بعد وصول لويس سواريز لعامه 
ال� 32 الش���هر المقبل، والشكوك حول مس���تقبل المهاجم 
الش���اب عثمان ديمبلي من بقائه ف���ي الفريق أو رحيله، بعد 
المناوشات التي دخل فيها في الفترة الماضية، بسبب عدم 
االلتزام بالتعليمات التي ينص عليها النادي اإلس���باني رغم 

تألقه في المباريات التي لعبها.

االستقالل/ وكاالت: 
فتح يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب األلماني، 

الب���اب أمام إمكاني���ة قيادة ري���ال مدريد، في 
المستقبل القريب، مش���يًرا إلى أن وقته 

كم���درب للمنتخب���ات اقت���رب م���ن 
نهايته.

وق���ال ل���وف، خ���الل تصريحات���ه 
كنت  »لقد  لقناة »ZDF« األلماني���ة: 

مدرب���ًا لألندي���ة لبضع س���نوات، ومن 
الواض���ح أن وقتي كم���درب للمنتخبات 

اقترب من نهايته«.
وأضاف: »س���يأتي الوقت حي���ن يتعين على 

الم���رء أن يفك���ر فيما يجب القيام ب���ه بعد ذلك، 
وبالنسبة لي الزلت مهتما بقيادة أندية«.

وبس���ؤاله حول ما إذا كان لدي���ه تفضيل ألي ناد، أجاب: 
»أعتقد أنه سيكون خارج ألمانيا«.

واختتم: »ريال مدريد؟ هو ناد مثير لكل المدربين«.
ُيذك���ر أن لوف كان ضمن المرش���حين لقي���ادة ريال مدريد، 
خلفًا لزين الدين زيدان، الصيف الماضي، لكنه كان متمسكا 
بعمل���ه مع المنتخ���ب األلمان���ي، وقد تكون ل���ه فرصة في 
المستقبل حال فشل األرجنتيني سانتياجو سوالري، مدرب 

الملكي الحالي في مهمته.
ويرتبط لوف مع االتحاد األلماني بعقد حتى 2022، وقد يرحل 

في أي وقت، في ظل النتائج السلبية األخيرة للمانشافت .

برشلونة يستعد 
لتقديم عرض 

خيالي لضم »كين« 
من توتنهام

يواكيم لوف يفتح 
الباب أمام ريال مدريد

الدوحة / االستقالل: 
بدأ المنتخب الوطني الفلس���طيني، معسكره المغلق 
في العاصمة القطرية »الدوحة«, استعدادًا لكأس أمم 
آسيا 2019  ويستمر المعسكر حتى 2 يناير المقبل، 
ويتخلل���ه خوض 4 لقاءات ودية أم���ام اليمن, وإيران, 

والعراق, وقيرغيزستان تواليا.
وتجمعت بعث���ة المنتخب الفلس���طيني في الدوحة 
مساء أمس األحد ، وبدأ الجهاز الفني للمنتخب بقيادة 
الجزائري نور الدين ولد علي اعتماد البرنامج النهائي 

إلعداد المنتخب.
وس���يتدرب المنتخب الفلسطيني بشكل يومي حتى 
العشرين من الش���هر الحالي، بينما يخوض مبارياته 
الودي���ة أمام اليمن يوم 20، وإي���ران 24، والعراق 28، 

وقيرغيزستان 31 ديسمبر الجاري .
يش���ار إلى أنه يشارك في معسكر »الوطني« 28 العبا 
س���يتم تقليصهم في وق���ت الحق إل���ى 23 العبًا، و 
اعتماد القائمة النهائية التي س���تمثل فلسطين في 

نهائيات كأس آسيا .

انطالق معسكر المنتخب 
الفلسطيني في الدوحة

غزة / االستقالل: 
ق���رر االتح���اد الفلس���طيني لك���رة القدم تمدي���د فترة 
االنتقاالت الشتوية حتى غد الثالثاء ، استعدادًا النطالق 
منافس���ات الدور الثاني من ال���دوري بدرجاته المختلفة . 
وأكد االتحاد أنه مّدد االنتقاالت الش���توية بناء على طلب 

بعض األندية التي ترغب بعقد العديد من الصفقات .
وكان م���ن المفترض أن تنته���ي االنتقاالت أول أمس 
السبت كما أش���رنا س���ابقا ، إال أن األزمة المالية لعبت 
دورًا س���لبيًا في انخفاض ع���دد الصفقات في الممتازة 

واألولى .

غزة / االستقالل
أعلن االتحاد الفلس���طيني لكرة السلة عن مواعيد األسبوع 
األخير م���ن دوري جوال لكرة الس���لة ومواعي���د المباريات 

المؤجلة من األسبوع الثاني عشر .
ويختتم الدور الثاني من دوري جوال بإقامة األسبوع الثامن 

عشر على النحو التالي:
يلتقي  بع���د غد  االربعاء خدمات رف���ح  خدمات دير البلح  
الس���اعة 5 على صال���ة رفح، ويوم  الخميس  يس���تضيف 

خدمات المغازي فريق غزة الرياضي الس���اعة 5 على صالة 
س���عد صايل بغزة ،و عل���ى نفس األرضية مباش���رة فريق 
جمعية الشبان يلتقي بفريق خدمات خانيونس الساعة 7 .

وفي المباريات المؤجلة من األس���بوع الثاني عش���ر  يلتقي 
يوم االحد 2018/12/16 خدمات رفح  مع خدمات خانيونس 
الس���اعة الرابعة والنصف عصرا  عل���ى صالة رفح ، و يواجه 
خدمات المغازي فريق خدمات دير البلح الساعة السادسة 

والنصف على نفس الصالة .

إعالن مواعيد 
األسبوع األخير 

والمباريات 
المؤجلة من دوري 

»جوال«  السلوي

سبب األزمة المالية

تمديد فترة االنتقاالت الشتوية في قطاع غزة
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غزة/ االستقالل: 
زار وف����د م����ن صحيف����ة االس����تقالل 
الدكتور كمال العبد الشرافي رئيس 
جامعة األقص����ى في مكتب����ه، وضم 
مدي����ر تحري����ر الصحيف����ة د. أحم����د 
الش����قاقي، ورئي����س قس����م التحرير 
س����فيان الش����وربجي، ومدير الموقع 
االلكتروني للصحيفة توفيق الس����يد 
س����ليم ، ومنس����ق العالق����ات العامة 
بالصحيفة قاسم األغا، في إطار سعيه 
لمد جس����ور التعاون بين المؤسسات 

المحلية والوطنية.
برفقه  الوف����د  ف����ي اس����تقبال  وكان 
الدكتور الشرافي مستشاره د. محمود 
العليا  للدراس����ات  ونائبه  الجعب����ري، 

للبحث العلمي د. محمد سلمان.
 ورح����ب معال����ي د. الش����رافي بالوفد 
العمل  إل����ى ض����رورة  الزائر، مش����يًرا 
الجامع����ة وصحيفة  بين  المش����ترك 
االستقالل وكافة المؤسسات المحلية 

والوطنية.
وأكد على أهمية تكاتف الجهود من 

أجل خدم����ة القضية الفلس����طينية، 
بعي����دًا ع����ن الحزبي����ة والمناكف����ات 
القيم  عل����ى  والحف����اظ  السياس����ية، 
الش����عب  تخ����دم  الت����ي  الوطني����ة 
التحي����ز  دون  كاف����ة  الفلس����طيني 
ألي فصي����ل، فالوطن أح����ق بالجهود 

المبذول����ة . م����ن جهت����ه، أع����رب د. 
الشقاقي عن سعادته بهذا اللقاء مع 
قائٍد من قادة الوط����ن، والذي له باعُ  
طويٌل في خدمة المسيرة التعليمية 
، مش����يًرا إل����ى س����عي الصحيفة لمد 
جس����ور التع����اون المش����ترك بينها 

وبين الجامعة والحفاظ على العالقات 
الطيبة.

وف����ي نهاية اللقاء ق����دم الوفد الزائر 
هدي����ًة رمزية لمعالي رئيس الجامعة 
تقدي����رًا وعرفانًا لجه����وده في خدمة 

المسيرة التعليمية.

رام الله/ االستقالل: 
أكدت وزارة األس���رى والمحررين أن األسيرة 
إسراء جعابيص، تعيش في حالة استنزاف 
ت���ام مما تعاني���ه من حروق وصلت نس���بة 
الحروق في جسدها الى %50 وذلك في ظل 
أجواء من الرعب والمعاناة من ظروف السجن 

واستمرار سياسة اإلهمال الطبي بحقها.
ج����اء ذلك خالل ن����دوة تضامني����ة أقامتها 
وزارة االسرى امس األحد، بالتعاون مع لجان 
المقاومة الش����عبية، بعنوان "اس����تنهاض 
للتضامن مع األس����يرة اس����راء  الجماهي����ر 
جعابيص في الزنازين"، وذلك في مقر وزارة 

األس����رى بغزة بحضور عدد من الشخصيات 
والقي����ادات الوطنية واالس����المية وأس����رى 

محررين وأهالي األسرى.
وأوضح أشرف حس����ين مدير عام العالقات 
العام����ة واالعالم، ال����ى أن����ه يتواجد داخل 
الس����جون ما يزيد عن 1200 أس����ير مريض 
يمارس بحقهم أبش����ع االساليب اإلجرامية، 
وه����م يحتاج����ون الى عناية طبي����ة مكثفة 
وعملي����ات جراحي����ة عاجل����ة ، مش����يرًا بأن 
ه����ذه األرقام م����ا هي إال مؤش����ر على حجم 
االحتالل  التي يمارسها  البش����عة  الجريمة 
بحق األس����رى واألس����يرات داخل السجون 

االسرائيلية.
ومن جانبه، ش����دد علي الشيشنية مسؤول 
العم����ل الجماهيري ف����ي لج����ان المقاومة 
الشعبية، على أن الوقوف مع األسيرة إسراء 
جعابيص، يمثل وقف����ة عز وثبات وصمود، 
مش����يرا بأن األس����يرة جعابيص تحمل كل 
هذه المس����ميات حتى وصل����ت الى قلوب 
أحرار العالم، حيث االل����م الذي تعانيه في 
غياه����ب الس����جون والقم����ع واالذالل الذي 
يم����ارس بحقها ليل نه����ار، إال أنها صامدة 

وصابرة في وجه سجانيها.
وبي����ن الشيش����نية، أن جعابيص هي وجع 

وجرح الشعب الفلسطيني الذي يحمل بين 
ثناي����اه أوضاعا صعبة، اال انه يقف وقفة عز 
وش����موخ مع آالم األس����يرة جعابيص وهي 
تعان����ي من ظلم الس����جان وتعاني األمرين 
داخل السجون مرضا وعدوانا، وأن قضيتها 
حاضرة ط����وال الوقت وعلى س����لم أولويات 
المقاومة الفلسطينية وال تفريط بحقها بأن 

تتنفس الحرية في القريب العاجل.
وف����ي ذات الس����ياق، أوضح����ت الناش����طة 
الحقوقية أميرة ش����عت في مركز االنس����ان 
للحقوق والحريات، ان ما تتعرض له االسيرة 
جعابيص م����ن انتهاكات يعتب����ر مخالفة 

للقوانين الدولية المتعارف عليها، ويتمثل 
ذلك ف����ي حرمانها وحقها في العالج، ومنع 
زيارات ذويه����ا والمحامين والتواصل معها 
ألسباب ودواع أمنية مخالفة للقانون الدولي، 
ويتم اتخاذ اجراءات ال انسانية كالتفتيش 

العاري واالبتزاز والمساس بكرامتهم.
يذكر أن إسراء جعابيص أسيرة فلسطينية 
اعتقل����ت بعد حريق ش����ب في س����يارتها 
وأصيبت على إثره بحروق من الدرجة األولى 
والثاني����ة والثالثة في %50 من جس����دها، 
وفق����دت 8 من أصاب����ع يديه����ا، وأصابتها 

تشوهات في منطقة الوجه والظهر.

وفد من صحيفة »االستقالل« يزور جامعة األقصى 

جانب من الزيارة 

غزة/ االستقالل: 
نظم مركز دراس���ات المرأة بالجامعة اإلس���المية 
بغ���زة بالتع���اون مع مركز صح���ة الم���رأة البريج 
بالشراكة مع جمعية العون الطبي للفلسطينيين 
يومًا دراس���يًا  حول تداعيات الواقع الفلسطيني 
على المرأة في قطاع غزة، وذلك بمناس���بة الحملة 

العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة.
 وانعق���د اليوم الدراس���ي في قاع���ة المؤتمرات 
العامة بمبنى اللحيدان للقاعات الدراسية بحضور 
األس���تاذ الدكتور عليان الحولي نائب عميد كلية 
التربي���ة، والدكتورة خت���ام الس���حار مدير مركز 
دراس���ات المرأة، رئيس اللجنة التحضيرية لليوم 
الدراس���ي, و فريال ثابت مدير مركز صحة المرأة 
البريج, ولفيف من المهتمين والمعنيين، وأعضاء 

من هيئة التدريس والطالبات بكلية التربية.
وف���ي كلمته أم���ام الجلس���ة االفتتاحي���ة لليوم 
الدراس���ي، أكد الدكت���ور الحولي عل���ى أن اليوم 
الدراس���ي يهدف إلى زي���ادة التوعي���ة بقضايا 
المرأة والعنف الموجه لها، مشيرا إلى التحديات 
الجس���ام الت���ي تواجه الم���رأة والتي تس���تنزف 
حياتها,  والت���ي من أبرزها االحت���الل والعدوان 

والحص���ار وتبعاته من ألم وقهر وتش���ريد, ومن 
صوره  فقدان أحد أفراد األس���رة من زوج أو ابن أو 
أخ, وتحديات اقتصادية ومعيش���ية، وتحديات 
تشريعية وسياسية، وتحديات تعليمية وصحية 
ونفسية، إال أنها صامدة وقوية وشامخة كشموخ 

اإلباء.
بدوره���ا، بين���ت الدكتورة الس���حار أن هذا اليوم 
يأت���ي ضمن الحملة العالمي���ة لمناهضة العنف 
ضد المرأة الذي يعقده مركز دراسات المرأة التابع 
لكلية التربية الذي تم إنشائه عام 2018 بتمويل 
من مش���روع تعزيز ق���درات مؤسس���ات التعليم 

العالي في مجال المرأة والمساواة.
 وذك���رت أن المرك���ز يعمل من خالل أنش���طته 
المختلف���ة على توفير تعلي���م أكاديمي وتعزيز 
البحث العلم���ي لتحقيق العدالة والحياة األفضل 
للم���رأة والرج���ل وف���ق المنظوم���ة الثقافية في 

فلسطين وفي ضوء الشريعة اإلسالمية.
وفيما يتعلق بالجلسات العلمية لليوم الدراسي, 
فقد انعقد على مدار جلس���تين علميتين, حيث 
ترأس الجلس���ة األول���ى الدكتور علي���ان الحولي, 
واستعرضت الدكتورة منى كسكين باحثة، ورقة 

بعنوان :"حالة الخدمات الصحية المقدمة للنساء 
في الظ���روف الراهنة في قطاع غزة", وش���اركت 
الدكتورة ختام الس���حار بورقة بعن���وان :"الواقع 
النفس���ي للمرأة في قطاع غ���زة"، وتناول الدكتور 
جمي���ل الطه���راوي ورق���ة بعن���وان :"التداعيات 
االجتماعي���ة للحصار على الم���رأة", وقدم كل من: 
األستاذ الدكتور عايدة صالح، والدكتور ياسر أبو 
هدروس، ورقة عمل بعنوان :"الصمود النفس���ي 
وعالقته باستراتيجيات مواجهة تحديات الحياة 

المعاصرة لدى األرامل في قطاع غزة". 
وبخصوص الجلسة العلمية الثانية، فقد ترأسها 
الدكتور أنور العبادس���ة رئيس قسم علم النفس 
بالجامع���ة اإلس���المية، ووقف محمد س���رور على 
واقع المرأة وف���ق منظومة القوانين المطبقة على 
األراض���ي الفلس���طينية، وتط���رق الدكتور وائل 
الداية في ورقته العلمية إلى السياق االجتماعي 
واالقتصادي للمرأة في فلسطين, وأشار الدكتور 
توفيق ش���بير إلى الخدمات النفس���ية المقدمة 
للمرأة في مركز اإلرشاد النفسي, وشارك األستاذ 
الدكتور ص���الح الناق���ة بورقة بعن���وان :"الواقع 

التربوي للمرأة في قطاع غزة –تحديات وحلول".

الجامعة اإلسالمية تعقد يومًا دراسيًا يناقش 
تداعيات الواقع الفلسطيني على المرأة 

هيئة األسرى : األسيرة »جعابيص« تعيش حالة استنزاف تام

"المتطوع هو الدرع الحامي لمس���يرات العودة، فاحرصوا على عدم إيقافنا عن 
العمل"، "نطالب الحكومة بإنصافنا كي نس���تمر في العطاء وتقديم الخدمة 

لشعبنا"، "نعمل بمخاطرة تامة وال أحد يلتفت لنا".
وقال المتحدث باس���م المسعفين وسائقي اإلس���عاف المتطوعين، يوسف 
الهن���دي، إن "المحتجي���ن في الوقف���ة هم متطوعون بفت���رات زمنية يصل 
بعضها إلى س���ت س���نوات، وما زالوا على رأس عمله���م، كما أنهم طرقوا كل 
األبواب، لكن جاء الوقت لرفض الوعود الوردية واألحالم والتس���ويف، ورفض 

الحلول المؤقتة".
 واضاف الهندي في كلمته: "نحن ال نستجدي أو نتسّول، بل نطالب بحقوقنا 
الش���رعية، والحقوق ال ُتستجَدى بل ُتنتزع"، مطالبًا ب�"خلق فرص عمل وبدائل 
وحل���ول لهذه الفئ���ة، وعقد لقاء عاجل م���ع الجهات المعني���ة والنظر بعين 

المسؤولية، ورفض أي محاولة للتنصل من حقوق هؤالء المتطوعين".
وحّذر الهن���دي من المماطلة، والتي قد تفضي إل���ى "اعتصام دائم ومفتوح 
وإض���راب جزئي عن الطعام، وصواًل إلى الخي���ار األصعب، وهو تعليق العمل 

جزئيًا داخل األقسام العاملة، وحتى ترك الميدان خاليا".

متطوعو الإ�سعاف

القدس المحتلة/ االستقالل: 
صادقت اللجنة الوزارية اإلس����رائيلية للتش����ريع، أمس األحد، على مش����روع 
قانون "لجان القبول"، الذي يوسع صالحيات اللجان وعدد البلدات اليهودية 
والمستوطنات، التي سيكون لديها إمكانيات لمنع العرب من السكن فيها، 

عبر اشتراط توفر المالءمة االجتماعية والثقافية وبند الخدمة العسكرية.
ويهدف القانون الذي قدمه عضو الكنيس����ت، بتسلئيل سموتريتش، عن 
حزب "البيت اليهودي"، إلى منح صالحيات واس����عة للبلدات اإلس����رائيلية 
والتجمع����ات اليهودي����ة والبل����دات الزراعية في منطق����ة الجليل على وجه 
الخص����وص، الختي����ار العائالت التي ستس����كن في ه����ذه التجمعات على 
أن تخصص باألس����س لليهود، ويأتي القانون في س����ياق مشاريع تهويد 
الجليل، علما أن سبق سموتريتش في تقديم قوانين مشابهة، كل من وزير 

السياحة ياريف ليفين، ووزيرة القضاء أييليت شاكيد.
وبموجب مشروع القانون الجديد، سيوسع القانون الصالحيات واإلمكانيات 
المدرجة في القانون المعمول به، على أن يشمل القانون والصالحيات "لجان 
القب����ول" التجمعات التي يصل عدد أفرادها إلى 700 ش����خص. فيما يقول 
معارضو القان����ون إنه يخلق تمييزا، بحيث س����يمنع القانون من العرب في 

البالد، من العيش والسكن في البلدات والتجمعات التي يقطنها اليهود.
ويسعى س����موتريتش من خالل مش����روع القانون إلى توسيع عدد البلدات 
التي ستتمكن من تفعيل آليات اختيار السكان الذين يرغبون في العيش 
فيها، بزعم عدم التوافق مع "النسيج االجتماعي". وعلى الرغم من أن القانون 
المعمول به يمنع المرش����حين للس����كن على أس����اس الدين أو العرق، إال أنه 
يمكن استخدامه الستبعاد المواطنين العرب من التجمعات التي يسكنها 

اليهود.
ووفق����ًا لمقت����رح القانون ال����ذي صادقت علي����ه اللجنة الوزارية للتش����ريع، 
ستتمكن البلدات التي يصل عدد سكانها إلى 700 شخص عبر منح "لجان 
القبول" صالحيات لتفعيل آليات اختيار المرشحين للسكن فيها، ويحصن 

القانون قرارات "لجان القبول" من تدخل المحاكم بها.
ويأتي هذا التعديل خالفا للقانون القائم الذي بموجبه يمكن "لجان القبول" 
بصالحي����ات وآليات اختيار للمرش����حين ف����ي البلدات الت����ي يقطنها 400 
شخص، ما يعني توسيع قائمة التجمعات السكنية التي ستعمل بموجب 

آليات اختيار المرشحين للسكن فيها.

قانون جديد يمنع العرب من 
السكن في البلدات اإلسرائيلية
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غزة/ االستقالل: 
زار وف����د م����ن صحيف����ة االس����تقالل 
الدكتور كمال العبد الشرافي رئيس 
جامعة األقص����ى في مكتب����ه، وضم 
مدي����ر تحري����ر الصحيف����ة د. أحم����د 
الش����قاقي، ورئي����س قس����م التحرير 
س����فيان الش����وربجي، ومدير الموقع 
االلكتروني للصحيفة توفيق الس����يد 
س����ليم ، ومنس����ق العالق����ات العامة 
بالصحيفة قاسم األغا، في إطار سعيه 
لمد جس����ور التعاون بين المؤسسات 

المحلية والوطنية.
برفقه  الوف����د  ف����ي اس����تقبال  وكان 
الدكتور الشرافي مستشاره د. محمود 
العليا  للدراس����ات  ونائبه  الجعب����ري، 

للبحث العلمي د. محمد سلمان.
 ورح����ب معال����ي د. الش����رافي بالوفد 
العمل  إل����ى ض����رورة  الزائر، مش����يًرا 
الجامع����ة وصحيفة  بين  المش����ترك 
االستقالل وكافة المؤسسات المحلية 

والوطنية.
وأكد على أهمية تكاتف الجهود من 

أجل خدم����ة القضية الفلس����طينية، 
بعي����دًا ع����ن الحزبي����ة والمناكف����ات 
القيم  عل����ى  والحف����اظ  السياس����ية، 
الش����عب  تخ����دم  الت����ي  الوطني����ة 
التحي����ز  دون  كاف����ة  الفلس����طيني 
ألي فصي����ل، فالوطن أح����ق بالجهود 

المبذول����ة . م����ن جهت����ه، أع����رب د. 
الشقاقي عن سعادته بهذا اللقاء مع 
قائٍد من قادة الوط����ن، والذي له باعُ  
طويٌل في خدمة المسيرة التعليمية 
، مش����يًرا إل����ى س����عي الصحيفة لمد 
جس����ور التع����اون المش����ترك بينها 

وبين الجامعة والحفاظ على العالقات 
الطيبة.

وف����ي نهاية اللقاء ق����دم الوفد الزائر 
هدي����ًة رمزية لمعالي رئيس الجامعة 
تقدي����رًا وعرفانًا لجه����وده في خدمة 

المسيرة التعليمية.

رام الله/ االستقالل: 
أكدت وزارة األس���رى والمحررين أن األسيرة 
إسراء جعابيص، تعيش في حالة استنزاف 
ت���ام مما تعاني���ه من حروق وصلت نس���بة 
الحروق في جسدها الى %50 وذلك في ظل 
أجواء من الرعب والمعاناة من ظروف السجن 

واستمرار سياسة اإلهمال الطبي بحقها.
ج����اء ذلك خالل ن����دوة تضامني����ة أقامتها 
وزارة االسرى امس األحد، بالتعاون مع لجان 
المقاومة الش����عبية، بعنوان "اس����تنهاض 
للتضامن مع األس����يرة اس����راء  الجماهي����ر 
جعابيص في الزنازين"، وذلك في مقر وزارة 

األس����رى بغزة بحضور عدد من الشخصيات 
والقي����ادات الوطنية واالس����المية وأس����رى 

محررين وأهالي األسرى.
وأوضح أشرف حس����ين مدير عام العالقات 
العام����ة واالعالم، ال����ى أن����ه يتواجد داخل 
الس����جون ما يزيد عن 1200 أس����ير مريض 
يمارس بحقهم أبش����ع االساليب اإلجرامية، 
وه����م يحتاج����ون الى عناية طبي����ة مكثفة 
وعملي����ات جراحي����ة عاجل����ة ، مش����يرًا بأن 
ه����ذه األرقام م����ا هي إال مؤش����ر على حجم 
االحتالل  التي يمارسها  البش����عة  الجريمة 
بحق األس����رى واألس����يرات داخل السجون 

االسرائيلية.
ومن جانبه، ش����دد علي الشيشنية مسؤول 
العم����ل الجماهيري ف����ي لج����ان المقاومة 
الشعبية، على أن الوقوف مع األسيرة إسراء 
جعابيص، يمثل وقف����ة عز وثبات وصمود، 
مش����يرا بأن األس����يرة جعابيص تحمل كل 
هذه المس����ميات حتى وصل����ت الى قلوب 
أحرار العالم، حيث االل����م الذي تعانيه في 
غياه����ب الس����جون والقم����ع واالذالل الذي 
يم����ارس بحقها ليل نه����ار، إال أنها صامدة 

وصابرة في وجه سجانيها.
وبي����ن الشيش����نية، أن جعابيص هي وجع 

وجرح الشعب الفلسطيني الذي يحمل بين 
ثناي����اه أوضاعا صعبة، اال انه يقف وقفة عز 
وش����موخ مع آالم األس����يرة جعابيص وهي 
تعان����ي من ظلم الس����جان وتعاني األمرين 
داخل السجون مرضا وعدوانا، وأن قضيتها 
حاضرة ط����وال الوقت وعلى س����لم أولويات 
المقاومة الفلسطينية وال تفريط بحقها بأن 

تتنفس الحرية في القريب العاجل.
وف����ي ذات الس����ياق، أوضح����ت الناش����طة 
الحقوقية أميرة ش����عت في مركز االنس����ان 
للحقوق والحريات، ان ما تتعرض له االسيرة 
جعابيص م����ن انتهاكات يعتب����ر مخالفة 

للقوانين الدولية المتعارف عليها، ويتمثل 
ذلك ف����ي حرمانها وحقها في العالج، ومنع 
زيارات ذويه����ا والمحامين والتواصل معها 
ألسباب ودواع أمنية مخالفة للقانون الدولي، 
ويتم اتخاذ اجراءات ال انسانية كالتفتيش 

العاري واالبتزاز والمساس بكرامتهم.
يذكر أن إسراء جعابيص أسيرة فلسطينية 
اعتقل����ت بعد حريق ش����ب في س����يارتها 
وأصيبت على إثره بحروق من الدرجة األولى 
والثاني����ة والثالثة في %50 من جس����دها، 
وفق����دت 8 من أصاب����ع يديه����ا، وأصابتها 

تشوهات في منطقة الوجه والظهر.

وفد من صحيفة »االستقالل« يزور جامعة األقصى 

جانب من الزيارة 

غزة/ االستقالل: 
نظم مركز دراس���ات المرأة بالجامعة اإلس���المية 
بغ���زة بالتع���اون مع مركز صح���ة الم���رأة البريج 
بالشراكة مع جمعية العون الطبي للفلسطينيين 
يومًا دراس���يًا  حول تداعيات الواقع الفلسطيني 
على المرأة في قطاع غزة، وذلك بمناس���بة الحملة 

العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة.
 وانعق���د اليوم الدراس���ي في قاع���ة المؤتمرات 
العامة بمبنى اللحيدان للقاعات الدراسية بحضور 
األس���تاذ الدكتور عليان الحولي نائب عميد كلية 
التربي���ة، والدكتورة خت���ام الس���حار مدير مركز 
دراس���ات المرأة، رئيس اللجنة التحضيرية لليوم 
الدراس���ي, و فريال ثابت مدير مركز صحة المرأة 
البريج, ولفيف من المهتمين والمعنيين، وأعضاء 

من هيئة التدريس والطالبات بكلية التربية.
وف���ي كلمته أم���ام الجلس���ة االفتتاحي���ة لليوم 
الدراس���ي، أكد الدكت���ور الحولي عل���ى أن اليوم 
الدراس���ي يهدف إلى زي���ادة التوعي���ة بقضايا 
المرأة والعنف الموجه لها، مشيرا إلى التحديات 
الجس���ام الت���ي تواجه الم���رأة والتي تس���تنزف 
حياتها,  والت���ي من أبرزها االحت���الل والعدوان 

والحص���ار وتبعاته من ألم وقهر وتش���ريد, ومن 
صوره  فقدان أحد أفراد األس���رة من زوج أو ابن أو 
أخ, وتحديات اقتصادية ومعيش���ية، وتحديات 
تشريعية وسياسية، وتحديات تعليمية وصحية 
ونفسية، إال أنها صامدة وقوية وشامخة كشموخ 

اإلباء.
بدوره���ا، بين���ت الدكتورة الس���حار أن هذا اليوم 
يأت���ي ضمن الحملة العالمي���ة لمناهضة العنف 
ضد المرأة الذي يعقده مركز دراسات المرأة التابع 
لكلية التربية الذي تم إنشائه عام 2018 بتمويل 
من مش���روع تعزيز ق���درات مؤسس���ات التعليم 

العالي في مجال المرأة والمساواة.
 وذك���رت أن المرك���ز يعمل من خالل أنش���طته 
المختلف���ة على توفير تعلي���م أكاديمي وتعزيز 
البحث العلم���ي لتحقيق العدالة والحياة األفضل 
للم���رأة والرج���ل وف���ق المنظوم���ة الثقافية في 

فلسطين وفي ضوء الشريعة اإلسالمية.
وفيما يتعلق بالجلسات العلمية لليوم الدراسي, 
فقد انعقد على مدار جلس���تين علميتين, حيث 
ترأس الجلس���ة األول���ى الدكتور علي���ان الحولي, 
واستعرضت الدكتورة منى كسكين باحثة، ورقة 

بعنوان :"حالة الخدمات الصحية المقدمة للنساء 
في الظ���روف الراهنة في قطاع غزة", وش���اركت 
الدكتورة ختام الس���حار بورقة بعن���وان :"الواقع 
النفس���ي للمرأة في قطاع غ���زة"، وتناول الدكتور 
جمي���ل الطه���راوي ورق���ة بعن���وان :"التداعيات 
االجتماعي���ة للحصار على الم���رأة", وقدم كل من: 
األستاذ الدكتور عايدة صالح، والدكتور ياسر أبو 
هدروس، ورقة عمل بعنوان :"الصمود النفس���ي 
وعالقته باستراتيجيات مواجهة تحديات الحياة 

المعاصرة لدى األرامل في قطاع غزة". 
وبخصوص الجلسة العلمية الثانية، فقد ترأسها 
الدكتور أنور العبادس���ة رئيس قسم علم النفس 
بالجامع���ة اإلس���المية، ووقف محمد س���رور على 
واقع المرأة وف���ق منظومة القوانين المطبقة على 
األراض���ي الفلس���طينية، وتط���رق الدكتور وائل 
الداية في ورقته العلمية إلى السياق االجتماعي 
واالقتصادي للمرأة في فلسطين, وأشار الدكتور 
توفيق ش���بير إلى الخدمات النفس���ية المقدمة 
للمرأة في مركز اإلرشاد النفسي, وشارك األستاذ 
الدكتور ص���الح الناق���ة بورقة بعن���وان :"الواقع 

التربوي للمرأة في قطاع غزة –تحديات وحلول".

الجامعة اإلسالمية تعقد يومًا دراسيًا يناقش 
تداعيات الواقع الفلسطيني على المرأة 

هيئة األسرى : األسيرة »جعابيص« تعيش حالة استنزاف تام

"المتطوع هو الدرع الحامي لمس���يرات العودة، فاحرصوا على عدم إيقافنا عن 
العمل"، "نطالب الحكومة بإنصافنا كي نس���تمر في العطاء وتقديم الخدمة 

لشعبنا"، "نعمل بمخاطرة تامة وال أحد يلتفت لنا".
وقال المتحدث باس���م المسعفين وسائقي اإلس���عاف المتطوعين، يوسف 
الهن���دي، إن "المحتجي���ن في الوقف���ة هم متطوعون بفت���رات زمنية يصل 
بعضها إلى س���ت س���نوات، وما زالوا على رأس عمله���م، كما أنهم طرقوا كل 
األبواب، لكن جاء الوقت لرفض الوعود الوردية واألحالم والتس���ويف، ورفض 

الحلول المؤقتة".
 واضاف الهندي في كلمته: "نحن ال نستجدي أو نتسّول، بل نطالب بحقوقنا 
الش���رعية، والحقوق ال ُتستجَدى بل ُتنتزع"، مطالبًا ب�"خلق فرص عمل وبدائل 
وحل���ول لهذه الفئ���ة، وعقد لقاء عاجل م���ع الجهات المعني���ة والنظر بعين 

المسؤولية، ورفض أي محاولة للتنصل من حقوق هؤالء المتطوعين".
وحّذر الهن���دي من المماطلة، والتي قد تفضي إل���ى "اعتصام دائم ومفتوح 
وإض���راب جزئي عن الطعام، وصواًل إلى الخي���ار األصعب، وهو تعليق العمل 

جزئيًا داخل األقسام العاملة، وحتى ترك الميدان خاليا".

متطوعو الإ�سعاف

القدس المحتلة/ االستقالل: 
صادقت اللجنة الوزارية اإلس����رائيلية للتش����ريع، أمس األحد، على مش����روع 
قانون "لجان القبول"، الذي يوسع صالحيات اللجان وعدد البلدات اليهودية 
والمستوطنات، التي سيكون لديها إمكانيات لمنع العرب من السكن فيها، 

عبر اشتراط توفر المالءمة االجتماعية والثقافية وبند الخدمة العسكرية.
ويهدف القانون الذي قدمه عضو الكنيس����ت، بتسلئيل سموتريتش، عن 
حزب "البيت اليهودي"، إلى منح صالحيات واس����عة للبلدات اإلس����رائيلية 
والتجمع����ات اليهودي����ة والبل����دات الزراعية في منطق����ة الجليل على وجه 
الخص����وص، الختي����ار العائالت التي ستس����كن في ه����ذه التجمعات على 
أن تخصص باألس����س لليهود، ويأتي القانون في س����ياق مشاريع تهويد 
الجليل، علما أن سبق سموتريتش في تقديم قوانين مشابهة، كل من وزير 

السياحة ياريف ليفين، ووزيرة القضاء أييليت شاكيد.
وبموجب مشروع القانون الجديد، سيوسع القانون الصالحيات واإلمكانيات 
المدرجة في القانون المعمول به، على أن يشمل القانون والصالحيات "لجان 
القب����ول" التجمعات التي يصل عدد أفرادها إلى 700 ش����خص. فيما يقول 
معارضو القان����ون إنه يخلق تمييزا، بحيث س����يمنع القانون من العرب في 

البالد، من العيش والسكن في البلدات والتجمعات التي يقطنها اليهود.
ويسعى س����موتريتش من خالل مش����روع القانون إلى توسيع عدد البلدات 
التي ستتمكن من تفعيل آليات اختيار السكان الذين يرغبون في العيش 
فيها، بزعم عدم التوافق مع "النسيج االجتماعي". وعلى الرغم من أن القانون 
المعمول به يمنع المرش����حين للس����كن على أس����اس الدين أو العرق، إال أنه 
يمكن استخدامه الستبعاد المواطنين العرب من التجمعات التي يسكنها 

اليهود.
ووفق����ًا لمقت����رح القانون ال����ذي صادقت علي����ه اللجنة الوزارية للتش����ريع، 
ستتمكن البلدات التي يصل عدد سكانها إلى 700 شخص عبر منح "لجان 
القبول" صالحيات لتفعيل آليات اختيار المرشحين للسكن فيها، ويحصن 

القانون قرارات "لجان القبول" من تدخل المحاكم بها.
ويأتي هذا التعديل خالفا للقانون القائم الذي بموجبه يمكن "لجان القبول" 
بصالحي����ات وآليات اختيار للمرش����حين ف����ي البلدات الت����ي يقطنها 400 
شخص، ما يعني توسيع قائمة التجمعات السكنية التي ستعمل بموجب 

آليات اختيار المرشحين للسكن فيها.

قانون جديد يمنع العرب من 
السكن في البلدات اإلسرائيلية
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االستقالل/ وكاالت: 
ف���ي مش���هد مثي���ر ومفاجئ، 
س���قطت كرة ناري���ة في حضن 
مذي���ع باكس���تاني بينم���ا كان 
يق���دم برنامج���ا عل���ى اله���واء 

مباشرة.
الفيدي���و  لقط���ات  وأظه���رت 
المذي���ع وهو يقفز بس���رعة عن 
مقعده بعد أن س���قط »ما يشبه 
ك���رة ناري���ة« في حضن���ه فيما 
كان يدير نقاش���ا »ساخنا« حول 

الحدود مع أحد الضيوف.
في البداية، سمع صوت ضجيج 
األمر  االس���توديو،  ف���ي  مرتفع 
الذي فاج���أ المذيع على ما يبدو، 

بحس���ب ما ذكرت صحيفة إكسبرس 
البريطانية.

وبع���د ث���وان ش���وهد ش���خص ثان 
الكاميرا، بينما اس���تمر  أمام  يركض 
المذيع في حديثه إلى الضيف وهو 

سفير باكستاني سابق.
ثم ش���وهدت كرة اللهب تسقط في 
حضن المذيع الذي سرعان ما قفز عن 

مقعده.
ولم تذكر الصحيفة س���بب كرة النار 
هذه، وال الس���بب في الضوضاء التي 

س���بقتها، كما لم يع���رف ماذا حدث 
داخل االستوديو أو مع المذيع.

وبعد أن عرض الفيديو على وس���ائل 
حظي���ت  االجتماع���ي،  التواص���ل 
أن  اللقطات بمشاهدات عديدة، غير 

التعليقات بدت مثيرة بدورها.

لندن/ االستقالل: 
قضت محكمة بريطانية بالسجن على عشرة أشخاص من عائلة واحدة، نفذوا 
على مدار 11 ش���هرا، 200 عملية سطو، تمكنوا خاللها من سرقة العديد من 

المحال التجارية ومنازل.
وحكم س���تيفن هولت، القاضي في محكمة بنورويتش شرقي بريطانيا، على 
أعضاء العصابة، الخميس، بالسجن من 4 إلى 7 سنوات ونصف السنة، وفق 

ما ذكرت صحيفة »التايمز« البريطانية، السبت.
ووصف هولت القضية بأنها أخطر أنواع الجرائم التي واجهها حتى اآلن.

وش���ملت الس���رقات التي طالتها أيدي العصابة سيارات ونقودًا ومجوهرات 
وبن���ادق وكالبا صغيرة، بقيمة ال تقل عن مليوني جنيه إس���ترليني، ووقعت 
بين ش���هري فبراير وديس���مبر من الع���ام الماضي جنوب ش���رقي المملكة 
المتحدة. وبدأت الش���رطة في تتبع العصابة بعد محاولة أحد أفرادها سرقة 

سوبرماركت في كامبردجشاير، ومحاولته الهرب بسيارة مسروقة.
وعندما عثرت الشرطة على المركبة الحقا، بدأت خيوط القصة بالتكشف.

وقد ضعت العصابة لوحات زائفة على الس���يارات المس���روقة، وتركتها في 
أماكن وقوف الس���يارات بالمباني السكنية قبل استخدامها الرتكاب المزيد 
من الجرائم، علمًا أنه لم يتم العثور على بعض المركبات، حيث تم تفكيكها 

للبيع أو التصدير.
وش���نت العصابة معظم عمليات السطو على منازل، لكنها استهدفت أيضا 

عددًا من المباني التجارية وأجهزة الصراف اآللي.

الحكم على عائلة نفذت 200 
عملية سطو في زمن قياسي

كواللمبور/ االستقالل:  
في واقعة غريبة ومأساوية تبعث برسالة تحذير 
لكل اآلباء، تعرض فتى مالي���زي لنهاية مؤلمة 
بعد أن صعق من س���ماعات الهاتف أثناء نومه 

وفارق الحياة.
وتم العثور على الطالب الذي يحمل اسم محمد 
الزهار ميتًا في س���ريره، في مدينة كامبونغ بارو 
الماليزية، متأثرا بصعقة كهربائية من سماعات 
األذن المربوطة بالهات���ف بعد أن نام وهي في 

أذنيه.
وقال موقع »ذا كوفيرج« اإلخباري إن سبب الوفاة 
كان الصعق���ة الكهربائية من هاتفه الذي كان 
موصوال إلى الش���احن في وقت كانت السماعات 

في أذني الفتى طوال الليل.

ووج���دت والدة الش���اب الطفل مس���تلقيًا على 
األرض عندما كانت في طريقها لمغادرة المنزل، 
وتركته ظنًا أن���ه ال زال نائم���ا، ولكنها فوجئت 
بوجوده بنفس الوضعي���ة عندما عادت للمنزل 

ظهرا، لتكتشف وفاته.
ولم تظه���ر أي عالمات إصابة للمراهق الماليزي 
س���وى ف���ي أذنه اليس���رى، التي ب���دت مغطاة 
بالدم���اء، وبداخلها آثار حروق، وهي الجهة التي 

يبدو أنه صعق من ناحيتها.
ولم تنبه دراسات عالمية في السابق عن خطورة 
النوم وارتداء س���ماعات الهاتف أثناء ش���حنه، 
ولك���ن حادثة الزهار قد تثير ه���ذا األمر، وتنبه 
لخط���ورة هذه العادة التي يمارس���ها الكثيرون 

خاصة على األطفال.

االستقالل/ وكاالت: 
أطلق���ت الصي���ن أول مهمة فضائية، بغ���رض إنزال مركبة 

فضائية آلية على الجانب البعيد أو »المعتم« من القمر.
وأعلنت وس���ائل إع���الم صينية أن المهمة »تش���انغ إي 4« 
ستش���هد هبوط مركبة فضائية ثابتة، وأخرى متجولة إلى 
فوهة »ف���ون كارمان«، على الجانب البعيد من القمر، الذي ال 

يواجه األرض أبدا.
وأطلقت المهمة على صاروخ م���ن طراز »لونغ مارش 3 بي«، 

من مركز زيتشانغ إلطالق المركبات الفضائية.
وستمهد تلك المهمة الطريق أمام الصين، إلحضار عينات 

من تربة وصخور القمر إلى األرض.
ول���ن يحدث الهبوط قبل مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، 
حينما ينزلق المس���بار، ويالمس التضاريس الوعرة للجانب 

البعيد من القمر.

وتكتس���ب فوهة »ف���ون كارمان« أهمية بالنس���بة للعلماء، 
ألنها تق���ع ضمن أقدم وأكبر معلم لالصط���دام على القمر. 
وربما تكون الفوهة قد تش���كلت بس���بب اصط���دام هائل 

لكويكب مع سطح القمر، قبل باليين السنين.
ومن المقرر أن توص���ف المركبتان الفضائيتان الخصائص 

الجيولوجية، وتركيب تربة وصخور القمر.
وبس���بب ظاهرة تس���مى »ِمغالق المد والجزر«، يرى س���كان 
األرض وجه���ًا واح���دًا للقم���ر. ويرج���ع ذلك إل���ى أن القمر 
يس���تغرق للدوران حول نفس���ه المدة الزمنية ذاتها، التي 
يس���تغرقها للدوران حول األرض. وعل���ى الرغم من أنه غالبا 
ما يشار إليه على أنه »الجانب المعتم« من القمر، إال أن ذلك 
الوجه من القمر يضاء أيضا من جانب الش���مس، وله نفس 
مظاهر الجانب القريب، لكن كلمة »معتم« في هذا السياق 

تعني أنه »غير مرئي« بالنسبة لسكان األرض.

الصين ترسل مهمة فضائية
 إلى »الجانب المعتم« من القمر

»سماعات جوال« تقتل فتى 
وضعها بأذنه أثناء نومه

االستقالل/ وكاالت:
تس���تعد الهند لحفل زفاف ابنة أكبر األثرياء في البالد برجل أعمال، وسط احتفاالت أسطورية مفعمة 
بالبذخ الش���ديد، وسيقام الزفاف يوم غٍد الثالثاء. وسيعقد الش���اب أناند بيرامال )البالغ من العمر 33 
عاما(، قرانه على إيش���ا )البالغة من العمر 27 عاما(، ابنة الملياردير الهندي موكيش أمباني، س���يجري 
غ���دا  الثالثاء في مومباي، مع احتفاالت في مدينة أودايبور تس���تمر 3 أيام. وتش���ارك في االحتفاالت 

شخصيات عالمية بارزة ومشاهير ونجوم بوليوود، الذين ستقلهم 100 طائرة.
وذكرت مجلة »إنديا توداي« أن دعوات حضور الزفاف تضمنت مجوهرات وأحجارًا كريمة داخل صناديق 

مزينة بالورود، حيث بلغت تكلفة الدعوة الواحدة حوالي 4236 دوالرا.

واشنطن/ االستقالل: 
لق���ي رواد محطة الفضاء الدولية »هدية عي���د الميالد، وهي عبارة عن وليمة كاملة مكونة من 

ديك رومي وكيك ومخبوزات، ليتمكنوا من االحتفال رغم بعدهم عن األرض«.
وحملت كبس���ولة الش���حن »دراغون هدايا عيد الميالد«، منطلقة م���ن القاعدة الجوية بوالية 
فلوري���دا األمريكية، إلى محطة الفضاء الدولية. وإضافة إلى الوليمة، حملت الكبس���ولة لرواد 

الفضاء معدات علمية وفأرًا وديدانًا لالستخدام في التجارب.

100 طائرة لنقل
 المدعوين بزفاف هندي 

ديك رومي يطير إلى الفضاء

مذيع تلفزيوني يحترق على الهواء مباشرة
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