
القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحمت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مس���اء أمس الثالث���اء، قبة الصخرة 
المشّرفة بالقدس المحتلة، ومنعت أعمال الصيانة والتنظيف فيها. وأفاد 

مس���ؤول اإلعالم في دائرة األوقاف اإلس���المية ف���راس الدبس، 
بأن أعمال تنظيف كانت تجري للصخرة المش���ّرفة ضمن أعمال 

استشهاد طفل متأثرًا بإصابته 
برصاص االحتالل شرق خانيونس

خانيونس/ االستقالل: 
استشهد طفل فلس���طيني، مساء أمس، 
متأث���رًا برصاص االحتالل »اإلس���رائيلي«، 
الماضي���ة،  الجمع���ة  مش���اركته  خ���الل 
بفعاليات مس���يرة العودة وكسر الحصار، 
على الحدود الش���رقية لمدينة خانيونس، 
جنوب قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة في 

بيان وصل »االستقالل« باستشهاد الطفل 
أحمد ياس���ر أبو عاب���د )5 أع���وام(؛ متأثًرا 
بجراحه التي أصيب بها الجمعة الماضية، 
ش���رقّي خانيونس. ومنذ انطالق مسيرات 
العودة ب� مارس/ آذار الماضي، استش���هد 
عشرات الفلسطينيين، فيما أصيب اآلالف 

بجروح مختلفة .
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
دشن نشطاء »جبل الهيكل«، وفي اليوم األخير لعيد »األنوار- حانوكاه«، مذبًحا 
جديًدا بالقرب من ساحة البراق، وذلك بهدف أن يتم نقله مستقباًل إلى ساحات 

إدارة معتقل »عتصيون« تقدم 
لألسرى طعامًا منتهي الصالحية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نقلت محامية نادي األس���ير جاكلين فرارجة عن أس���رى معتقل »عتصيون« 

أن إدارة المعتق���ل قدمت لهم طعام���ًا منتهي الصالحية منذ 
أكثر من شهر، األمر الذي دفعهم باالمتناع عن تناول الطعام، 

بيروت/ االستقالل: 
أكد األمين العام لحركه الجهاد اإلسالمي زياد النخالة، 
أن "إس���رائيل" تريد دولة في غزة، وهو جوهر صفقه 
القرن، الفتًا إلى أنه في الملف الفلس���طيني يعملون 

من أجل تحقيق ما تريده "إس���رائيل". ونقلت مراسلة 
الحياة اللندنية جيهان الحس���يني ف���ي تغريدة لها 

على تويتر، عن النخال���ة، قوله: "إن جهود 
المصالحة وصلت لطريق مس���دود، وأعتقد 

تهديــدات عبــاس.. 
هل ستطال غزة فقط؟ 

غزة/ محمود عمر:
توع���د رئيس الس���لطة الفلس���طينية محم���ود عباس واش���نطن واالحتالل 

اإلس���رائيلي وحركة حماس بتنفيذ حزمة من اإلجراءات ضد كل 
منها، ولكن ثمة تخوفًا في الشارع الفلسطيني من اندفاع عباس 

النخالة: »إسرائيل« تريد دولة في غزة 
والمصالحة وصلت لطريق مسدود

لماذا تخشى »إسرائيل« 
اشتعال الضفة الغربية؟

غزة / سماح المبحوح: 
أكد محللون ومراقبون أن تصاعد واستمرار حده العمليات الفردية في مختلف 
مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين، يشكل هاجسًا كبيرًا لدى االحتالل 

اإلس���رائيلي من اتس���اع دائرته���ا وزيادة حدتها خ���الل الفترة 
المقبلة.  وش���دد المراقبون في أحاديث منفصلة ل�"االس���تقالل 

تشييع حاشد للشهيد  
العــواودة بالخليــل 

الخليل/ االستقالل: 
شّيعت جماهير محافظة الخليل جنوب الّضفة الغربية بعد ظهر أمس الثالثاء 

جثمان الشهيد عمر حس���ن العواودة )27 عاما( في مسقط رأسه 
ببلدة إذنا غرب محافظة الخليل بالّضفة الغربية المحتلة.

قوات االحتالل تقتحم قبة الصخرة 
وتعرقل عمل »سدنة« األقصى

االحتــالل يهــدم منــزال 
فــي الجفتلــك باألغــوار

نشطاء »الهيكل« يدشنون 
مذبحًا جديدًا قرب األقصى

محافظات/ االستقالل: 
اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء أمس 
الثالثاء، حي المصاي���ف الواقع بمدينة رام الله 
بالضف���ة الغربي���ة المحتلة، وقام���ت بمصادرة 

أجهزة تس���جيل الكاميرات. وأشار  شهود عيان  
بتواجد عدد من اآلليات العسكرية اإلسرائيلية، 
وعشرات جنود االحتالل بمحيط مقر وكالة "وفا" 
الرس���مية، حيث ش���رع الجنود بإيقاف مركبات 

المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية. 
ولفت إل���ى  قيام قوات االحت���الل باحتجاز عدد 

م���ن الش���بان والتحقي���ق معه���م 
وتفتيشهم بعد اقتحام الحي.

إصابات بمواجهات مع االحتالل بالضفة والقدس 
اقتحام حي المصاريف برام الله ومصادرة كاميرات 

08

15

15

04

03 03

03

02

02

الداخلية 
التون�شية تك�شف 
تفا�شيل اغتيال 
املهند�س الزواري
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غزة/ قاسم األغا:
ج���ّددت حركة "فتح" اّتهامها لحركة "حماس" بتعطيل المصالحة الوطنية؛ 

لرفضه���ا تطبيق االتفاق الموّقع ب� 12 أكتوبر/ تش���رين أول عام 
2017، في العاصمة المصرية )القاهرة(. وقال المتحدث باس���م 

»فتح« لـ »االستقالل«: »حماس« ترفض 
المصالحة وقرار »حل التشريعي« ليس جاهزًا
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
االحت���الل  ق���وات  اقتحم���ت 
اإلسرائيلي، مس���اء أمس الثالثاء، 
قب���ة الصخرة المش���ّرفة بالقدس 
المحتلة، ومنع���ت أعمال الصيانة 

والتنظيف فيها.
وأف���اد مس���ؤول اإلعالم ف���ي دائرة 
الدبس،  فراس  اإلس���المية  األوقاف 
ب���أن أعم���ال تنظيف كان���ت تجري 
للصخ���رة المش���رفة ضم���ن أعمال 
الصيان���ة الدوري���ة ف���ي المس���جد 
بالتزامن مع جولة للشرطة  األقصى، 

اإلسرائيلية داخل القبة.
وأض���اف الدب���س، أن أح���د عناصر 
الش���رطة اّدعى بأن سدنة المسجد 
يقومون بوضع م���واد كيماوية على 
آثار قديم���ة، حيث قام���وا بإيقاف 

العمل.
وأشار إلى حصول مش���اّدات ما بين 
مدير دائ���رة األوقاف الش���يخ عزام 
الخطيب وعدد من الحراس والسدنة، 

قبل أن تعود األجواء إلى طبيعتها.
يذكر أن ش���رطة االحت���الل تعرقل 
باستمرار عمليات التنظيف وأعمال 
الترمي���م والصيان���ة في المس���جد 
األقصى المب���ارك، والتي تقوم بها 
لجنة اإلعمار التابعة لدائرة األوقاف 

اإلسالمية بالقدس.
وكان عشرات المستوطنين والجنود 
أمس  صباح  اقتحموا،  اإلسرائيليين 
الثالث���اء، باحات المس���جد األقصى 
المبارك، بحماية عناصر من الشرطة 

اإلسرائيلية.
ونقلت مص���ادر إعالمية ع���ن دائرة 

األوق���اف اإلس���المية، أن قوات من 
الشرطة اإلس���رائيلية أّمنت الحماية 
للمسجد  الُمقتحمين  للمستوطنين 
األقصى ، بمرافقة عناصر من قواتها 

الخاصة المسلحة.
وأضافت أن 45 مس���توطنًا اقتحموا 
“ب���اب  م���ن  األقص���ى  المس���جد 
المغاربة” الخاضع لسيطرة الشرطة 
في  تجول���وا  حي���ث  اإلس���رائيلية، 
التلمودية  وأدوا صلواتهم  الباحات، 

الصامتة. 
وفي الس���ياق ذاته، اقتحم أيًضا 39 
عنصًرا من شرطة ومخابرات االحتالل، 
المسجد األقصى وتجولوا في باحاته.

وفرضت شرطة االحتالل قيوًدا على 
دخول المصلي���ن الذين توافدوا من 
القدس والداخل المحتل للمس���جد 
األقصى، واحتجزت بعض هوياتهم 

عند األبواب، لحين خروجهم منه.
وكان مس���توطنون نظم���وا مس���اء 
االثنين، مسيرة استفزازية في البلدة 
القديم���ة بالقدس المحتل���ة تزامًنا 
مع نهاية ما يس���مى بعيد "األنوار أو 

الحانوكاة" العبري.
وانطلقت المسيرة من الشطر الغربي 
من القدس باتج���اه البلدة القديمة 
م���ن جهة باب الخليل مروًرا بش���ارع 
وسوق السلسلة فشارع الواد ووصواًل 

إلى س���وق القطاني���ن الُمفضي الى 
المسجد األقصى.

وأدى المستوطنون صلوات وطقوسًا 
تلمودية قرب بوابة األقصى بحماية 
قوات االحت���الل، ووس���ط هتافات، 
لهدم  تدع���و  عنصري���ة  والفت���ات 
األقصى وإقام���ة "الهيكل" المزعوم، 
وأخرى تدعو لطرد األوقاف االسالمية 

من المسجد األقصى.
يش���ار إلى أن الش���رطة اإلسرائيلية 
باقتح���ام  للمس���توطنين  تس���مح 
المس���جد األقصى بش���كل يومي ما 
عدا الجمعة والسبت، وعلى فترتين؛ 

صباحية ومسائية.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
دش����ن نش����طاء »جبل الهيكل«، وفي اليوم األخير لعيد 
»األنوار- حانوكاه«، مذبًحا جديًدا بالقرب من ساحة البراق، 
وذلك بهدف أن يتم نقله مستقباًل إلى ساحات المسجد 
األقصى، على أن يكون »جبل الهيكل« بحس����ب المزاعم 

اليهودية الموقع لتقديم القرابين.
وحاول النشطاء تقديم وذبح القرابين في إحدى الحدائق 
التوراتية العامة المالصقة ألس����وار المس����جد األقصى؛ 
حيث سمح لهم بأداء جميع الطقوس، لكن دون أن تسمح 
لهم بلدية االحتالل ذبح القرابين في الحديقة التوراتية.

وبحس����ب صحيفة »هآرتس«، ففي مس����اء االثنين أقيم 
المذبح في حديقة توارتية خارج أسوار القدس القديمة. 
ووفًقا للمجس����م، فالحديث يدور عن القياسات األصلية 
للمذبح المزعوم كما تظهر في المصادر التوراتية، بحيث 
يصل ارتفاعه إلى 9 أمت����ار وعرضه 2 متر ونصف المتر، 
ومع ذل����ك، اضطر النش����طاء للتخلي عن بعض ش����روط 
التوراتية الصارمة في بناء مذبح، مثل استخدام الحجارة 

الطبيعية فقط التي حضرت دون استخدام أي معدن.
لذلك، استخدم نشطاء »الهيكل« كتل الطوب المصنع، 
وقال أحد النش����طاء، ويدع����ى شمش����ون ألبوميم: »في 
النهاية سيكون هناك مذبح فاخر، لكن في الوقت الحالي 

هذا ما نمتلكه، وبمجرد فتح البوابات سنكون مستعدين 
للصعود إلى )جبل الهيكل( »س����احات الحرم القدس����ي 
الشريف«، مضيفًا أن »قرار استخدام كتل الطوب المصنع 

في بناء المذبح اتخذ بعد مناقشات دينية للحاخامات«.
وأضاف: »م����ا تبقى لنا ه����و إيقاظ الش����عب اليهودي، 
فهناك تقدم بطيء لكنه منتظم ومتس����ق، وإذا سمحت 
الس����لطات، غدًا يمكننا القيام بالعم����ل -بناء المذبح في 

ساحات األقصى-«.
وألكثر من عقد من الزمن، يمارس نشطاء »جبل الهيكل« 
تقديم القرابين بالقرب من ساحة البراق وقبالة المسجد 
األقصى، خالل فترة األعياد اليهودية وتحديدًا في أيام 
»الفصح« العب����ري، وحتى اليوم تم التدريب على تقديم 
القرابين والتي تش����مل طقوس الذبح، على مذبح مؤقت 

مصنوع من الخشب.
وخالل تدش���ين المذب���ح، االثنين، أراد النش���طاء ذبح 
وتقدي���م قرابين، وحصل���وا على تصريح من ش���رطة 
االحت���الل للقيام بذل���ك. ومع ذلك، رفض المستش���ار 
القضائي لبلدية االحتالل بالقدس طلبهم، بأداء أعمال 
طقوس الذبح وتقديم القرابين في الحديقة التوارتية 
المالصقة لألقصى، وبالتالي تم جلب القربان إلى الموقع 

بعد الذبح.

االغوار/ االستقالل: 
هدمت قوات االحتالل، صباح أمس الثالثاء، منزال في 

قرية الجفتلك باألغوار الوسطى.
وقالت مصادر محلية، إن قوات االحتالل قامت باقتحام 
القرية، صباح اليوم، وش���رعت به���دم منزل عمر عبد 

الكريم رحايلة، بعد االعت���داء عليه، وإطالق النار على 
الحافلة التي كان يستقلها لبيته بعد إبالغه بعملية 

الهدم.
وأصيب صاحب المنزل برضوض قبل أن تعتقله قوات 

االحتالل، ومنعت تقديم اإلسعافات األولية له.

قوات االحتالل تقتحم قبة الصخرة وتعرقل عمل »سدنة« األقصى

تونس/ االستقالل: 
كش���فت وزارة الداخلية التونس���ية مس���اء أمس الثالثاء تفاصيل 
اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري أحد رواد مش���روع الطائرات 
بدون طيار بكتائب الش���هيد عز الدين القس���ام الجناح العسكري 

لحركة حماس.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عق���دة عدد من قيادات وزارة الداخلية 
الثالث���اء للكش���ف عن تفاصيل اغتي���ال ال���زواري والتي تمت في 

ديسمبر 2016.
وبررت التأخير ل�«صمت استراتيجي« من المؤسسة األمنية الستدراج 

األشخاص الذين نفذوا العملية.
وذكرت أنها كش���فت بالصور واألس���ماء الحقيقي���ة مدبري عملية 

االغتيال، ومعرفة تفاصيل الحادثة.
وأوضحت الداخلية التونس���ية أن نحو 20 فريق عمل ش���اركوا في 
التحضي���ر وتنفي���ذ عملية االغتي���ال، واصفا اإلمكانات البش���رية 

والمادية التي توفرت لتنفيذ عملية االغتيال ب«كبيرة جًدا«.
وبحس���ب الضابط المتحدث في المؤتمر فإن أحد منفذي االغتيال 
نمساوى يدعى كرستوفير قدم نفسه على أنهم مهتم باختراعاته 

خاصة التحكم بالغواصة عن بعد.
واغتيل الزواري )49 عاما( -وهو مهندس طيران- في ديسمبر 2016 
بالرصاص على أيدي مجهولين أمام بيته وهو داخل س���يارته في 

مدينة صفاقس وسط تونس.
وأصيب الزواري بعشرين طلقة نارية أدت إلى استشهاده على الفور، 

بعد أن استقل سيارته عقب خروجه من منزله.
وأعلنت وزارة الداخلية التونس���ية في حينها أنها اعتقلت مواطنة 
تونس���ية لها عالقة بعملي���ة القتل التي اس���تهدفت المهندس 

الزواري بعد استدراجها للعودة من إحدى الدول األوروبية.
وذك���رت الوزارة أنه »تّم حجز أربع س���يارات اس���تعملت في تنفيذ 

الجريمة، ومسدسين وكاتمي صوت استعمال في العملية«.

الداخلية التونسية 
تكشف تفاصيل اغتيال 

المهندس الزواري

نشطاء »الهيكل« يدشنون 
مذبحًا جديدًا قرب األقصى

االحتــالل يهــدم منــزال 
فــي الجفتلــك باألغــوار

االحتالل يهدم منزل املواطن عمر رحايلة يف قرية اجلفتلك
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بالنس���بة لإلس���رائيليين يقول عباس إنه أبلغهم بضرورة 
تعديل اتفاق باري���س االقتصادي عام 1994 أو أن يلغى، 
فيما بالنس���بة ألمريكا فأشار إلى نية السلطة الفلسطينية 
االنضمام إل���ى 18 منظمة دولية رس���مية، كان األمريكان 
طلب���وا عدم االنضمام إليها، أما فيما يتعلق بحماس فقال: 
"يوج���د قضايا كثيرة بيننًا س���وف نق���وم بمتابعتها بما 

يضمن مصالح شعبنا".
وكان عباس يشير خالل حديثه عن اإلجراءات ضد حماس 
وغزة، إلى نيته بحل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي 
تستمد حركة حماس شرعية حكمها لغزة منه بعد فوزها 

في االنتخابات التشريعية عام 2006.

م�سارات ثالثة
ويقول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيس���ن، 
إن عباس مصمم على اتخاذ إجراءاته في المسارات الثالثة، 
"م���ن أجل إعادة االعتبار للقضية الفلس���طينية والتصدي 

لكافة المؤامرات التي تحاك ضدها".
وأوضح محيس���ن خالل حديثه ل�"االس���تقالل" أنه بالنسبة 
لعالقة الس���لطة الفلس���طينية بأمريكا، فهي تقوم اليوم 
عل���ى مبدأ إثبات الوجود الفلس���طيني الذي تحاول اإلدارة 

األمريكية نفيه.
وأضاف: "الس���لطة س���تقوم بالمزيد من إثب���ات وجودها 
وتقوية قواعد إرس���اء الدولة الفلس���طينية باالنضمام إلى 

المنظم���ات الدولية وهو أمر يغضب أمري���كا ألنها تعتبر 
ذل���ك إجراءات أحادية الجانب، ولك���ن من يتخذ اإلجراءات 
األحادية هي واش���نطن التي قررت في ديس���مبر الماضي 
نقل س���فارتها إل���ى الق���دس واعتبارها عاصم���ة لدولة 
االحتالل مخالفة بذلك كافة القواني���ن والقرارات الدولية 

التي تعتبر القدس محتلة".
أما بالنس���بة للعالقة مع "إس���رائيل"، فيؤكد محيسن، أن 
الس���لطة الفلسطينية ستعيد رسم هذه العالقة من خالل 
مراجعة كافة االتفاقيات مع الكيان الصهيوني السياسية 
واالقتصادية واألمنية، مش���يرًا إلى أن االحتالل أصبح غير 
ملتزم باتفاقية باريس االقتصادية وال ينفذ بنودها ويقوم 

بغير وجه حق بحجز ضرائب السلطة الفلسطينية.
وأوضح محيس���ن أن مراجعة ه���ذه االتفاقية وتعديلها أو 
إلغائها هي خط���وة كان يجب أن تتم من���ذ زمن، ولكنها 
جاءت متأخرًا بسبب الظروف األمنية والسياسية المعقدة، 
مش���يرًا إل���ى أن الس���لطة تريد م���ن هذه الخطوة إرس���اء 
التبعية  الفلس���طينية وإنهاء  االس���تقاللية االقتصادية 

االقتصادية لالحتالل اإلسرائيلي.
وبخصوص اإلجراءات ضد حماس، أش���ار محيس���ن إلى أن 
كافة الخطوات الس���ابقة ضد أمريكا و"إسرائيل" لن تأتي 
بنتائج مثمرة دون تحقيق المصالحة الفلس���طينية، "وفي 
ظ���ل الظروف المعق���دة التي تحيط بالمصالحة وبس���بب 

استمرار حماس باالنقسام الفلسطيني وعدم تنفيذ اتفاق 
المصالحة، تسعى السلطة الفلسطينية لدفع حماس نحو 

تطبيق هذه المصالحة".
وأضاف: "ال يمكن تسمية اإلجراءات ضد حماس بالعقوبات 
ضد قط���اع غزة، ألن ه���ذه اإلجراءات تس���تهدف حماس 

وتهدف لتقويض حكمها غير الشرعي في غزة".
ولفت عض���و اللجنة المركزي���ة لحركة فت���ح النظر إلى أن 
من بين اإلج���راءات المتوقعة ضد حم���اس، حل المجلس 
التشريعي الفلسطيني، وتحميل حماس كامل المسؤولية 

والواجبات تجاه قطاع غزة.

ُفر�ص تنفيذ التهديدات
واس���تبعد المحلل السياس���ي عبد الس���تار قاس���م، قيام 
الس���لطة الفلس���طينية بتنفيذ تهديداته���ا ضد الكيان 
الصهيوني وأمريكا، مش���يرًا إلى أن السلطة ستندفع نحو 

تنفيذ تهديداتها ضد حماس فقط.
الس���لطة  تس���تطيع  "ال  ل�"االس���تقالل":  قاس���م  وق���ال 
الفلس���طينية كس���ب المزيد من الع���داء األمريكي، ففي 
جعبة ترامب المزيد من الخيارات التي يستطيع من خاللها 
التضييق على الس���لطة الفلسطينية، مثل إصدار عقوبات 
على السلطة بسبب صرفها رواتب ألسرى وشهداء أو دفع 
دول كبيرة لقطع عالقتها معها بسبب موقفها الراهن من 

التسوية".

وأوضح أن السلطة الفلسطينية ال تستطيع كذلك إلغاء أو 
تعديل اتفاقية باريس االقتصادية التي ترس���م العالقة 
االقتصادية مع "إس���رائيل"  إذ إن األخيرة س���ترفض ذلك 
وس���تهدد بإنهاء اتفاقية أوس���لو برمتها ف���ي حال أصر 
الفلس���طينيون على ذلك، وهو ما س���يمهد بإعادة انتشار 
جي���ش االحتالل في الضف���ة الغربية والس���يطرة الكاملة 

عليها وطرد السلطة منها.
وبّين قاسم أنه أمام هذه الظروف السياسية التي ال تمنح 
الس���لطة متسعًا لتنفيذ تهديداتها ضد "إسرائيل(، يبدو 
من الصعوبة باإلمكان قيام السلطة بتنفيذ هذه اإلجراءات.

ولف���ت النظر إلى أن المس���ار األس���هل أمام الس���لطة هو 
قيامها بتنفيذ تهديداتها ض���د حماس، وهو األمر الذي 
في حال تم، فإنه س���يقود الحالة الفلس���طينية إلى مزيد 
م���ن التعقي���دات الداخلية التي لن تس���اعد في مواجهة 

المؤامرات التي تحدق بالقضية الفلسطينية.
ولفت المحلل السياس���ي إلى أن عباس يريد حل المجلس 
التش���ريعي من أجل عدم منح فرصة لحركة حماس بتولي 
الرئاس���ة بعد مماته، إذ إن القانون يمنح صالحيات رئاسة 
الس���لطة في الح���االت االنتقالي���ة إلى رئي���س المجلس 
التش���ريعي القيادي في حركة حماس عزيز دويك، كما أن 
عباس يريد تقويض المؤسسة التي تمنح حماس شرعية 

حكمها لغزة.

بيروت/ االستقالل: 
أك���د األمين العام لحركه الجهاد اإلس���المي زياد النخالة، أن "إس���رائيل" 
تري���د دولة في غزة، وه���و جوهر صفقه القرن، الفتًا إل���ى أنه في الملف 

الفلسطيني يعملون من أجل تحقيق ما تريده "إسرائيل".
ونقلت مراس���لة الحياة اللندنية جيهان الحس���يني في تغريدة لها على 
تويتر، ع���ن النخالة، قوله: "إن جهود المصالحة وصلت لطريق مس���دود، 
وأعتقد أن فرص تحقيق المصالحة انتهت تمامًا، وأتصور أن هذا انطباع 
القاه���رة أيضًا، نك���ران حقيقة أن غ���زة تحكمها حم���اس ليس منطقيًا 

وحماس لن تقبل بوجود أبو مازن.
وشدد النخالة، على أن قوى جديدة نشأت في الشعب الفلسطيني، وعلى 
فتح أن تسلم بذلك، وأن تغادر اإلحساس بأنها قائدة المشروع الوطني.

وأض���اف النخالة: "الذين ال يحكمون في الضفة أين وجه الحق ليأتوا إلى 
غزة ويفرضوا ش���روطهم، أضاعوا الضفة، لماذا يري���دون فرض رؤيتهم 
وتجربته���م عل���ى غزة، يري���دون فرض أنفس���هم على غزة بق���وة المال 

"اإلسرائيلي" األمريكي .

توعد أمريكا  واالحتالل وحماس بإجراءات جديدة

تهديدات عباس.. هل ستطال غزة فقط؟ 
غزة/ حممود عمر:

توع��د رئي�ص ال�سلط��ة الفل�سطينية حمم��ود عبا�ص وا�سنطن 
والحت��الل الإ�سرائيل��ي وحرك��ة حما���ص بتنفي��ذ حزم��ة 
م��ن الإج��راءات �س��د كل منه��ا، ولكن ثم��ة تخوف��ًا يف ال�سارع 

الفل�سطين��ي م��ن اندف��اع عبا���ص نح��و تنفي��ذ تهديداته �سد 
حما���ص وقطاع غ��زة فقط، مع بقاء تهديدات��ه �سد اأمريكا و 
"اإ�سرائيل"حبي�س��ة الأدراج. وق��ال عبا���ص يف كلمته خالل 
افتتاح اأعم��ال املوؤمتر الدويل لتعزي��ز دور القطاع اخلا�ص يف 

جه��ود احلوكمة ومكافح��ة الف�ساد مبق��ر الرئا�سة يف مدينة 
رام اهلل ال�سب��ت املا�س��ي: »هن��اك 3 اإجراءات م��ع »اإ�سرائيل« 
واأمريكا وحما�ص، وما نريد اأن نعمله الآن هو اتخاذ جمموعة 

من القرارات التي يجب اأن نتخذها«. 

النخالة: »إسرائيل« تريد 
دولة في غزة والمصالحة 

وصلت لطريق مسدود غزة/ قاسم األغا:
ج���ّددت حرك���ة "فت���ح" اّتهامها لحرك���ة "حماس" 
بتعطي���ل المصالح���ة الوطني���ة؛ لرفضه���ا تطبيق 
االتفاق الموّقع ب� 12 أكتوبر/ تشرين أول عام 2017، 

في العاصمة المصرية )القاهرة(.
وقال المتحدث باسم الحركة في قطاع غزة د. عاطف 
أبو س���يف: "إن المصالح���ة متوّقفة على عتبة رفض 
حماس تنفيذ اّتفاق المصالحة عام 2017، الذي هو 
االتفاق اإلجرائي الوحيد ال���ذي يتحدث عن كيفّية 
الوصول إلى إنهاء االنقس���ام بين مؤسسات السلطة 

الوطنية الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة".
وفي تصريح ل�"االستقالل"، أضاف أبو سيف: "عندما 
ذهب وف���د حركة فتح مؤخًرا إلى القاهرة توّقعنا من 
حركة حماس أن ُتقّدم أفكاًرا جديدة؛ لكن لألس���ف 
قدم���ت أفكاًرا ومواقًف���ا أكثر تش���دًدا باتجاه تجاوز 
اتفاق 2017، وتج���اوز حكومة الوفاق الوطني، وعدم 
تمكينها من العمل بالقط���اع، وهذا ما ترفضه فتح 

جملًة وتفصياًل". 
وتابع: "اتفاق 2017 يش���مل اتفاق المصالحة 2011 
)موّقع بالقاهرة("، مؤكًدا أن تمسك "حماس" باتفاق 
2011 يأت���ي "لعدم ذك���ره تش���كيل حكومة وفاق 
وطن���ي، أي أن الحركة تريد أن تتجاوز ذلك، وترفض 

تمكين الحكومة بغزة".
وزاد: "حماس ال تحترم االتفاقات التي وّقعت عليها، 
بما فيها اتف���اق 2017، وهي تري���د خطوط عاّمة ال 

معنى لها".      
وتتمس���ك حركة "فتح" بش���رط "التمكين الش���امل 
والكامل" لحكومة رامي الحمد الله في قطاع غزة بناء 
على اتفاق المصالحة لعام 2017، بينما تطالب حركة 

"حماس" وفصائل فلس���طينية أخرى بتطبيق اتفاق 
المصالحة الموقع عام 2011، وتشكيل حكومة وحدة 
وطنية بديلة عن حكومة الوفاق الوطني التي ُشكلت 

عام 2014، برئاسة رامي الحمد الله.
وأشار أبو سيف إلى أن "فتح" تدعم إجراء االنتخابات 
العاّم���ة؛ ولكن ليس قب���ل إتمام التواف���ق الوطني، 
مضيًفا: "يجب إنهاء االنقس���ام بمؤسسات السلطة 
أواًل، ث���م نذهب لالنتخابات، م���ن أجل أن نتّوج ذلك 

بوفاق وطني شامل".
التحري���ر  لمنظم���ة  المرك���زي  المجل���س  وخ���ّول 
الفلس���طينية اللجنة الوطنية العليا التي ش���ّكلها 
باتخ���اذ ما وصف���ه "التدابير الالزمة" )ل���م يذكرها(؛ 
بهدف اس���تعادة الوحدة الوطني���ة. وفق المتحّدث 

باسم "فتح".
وق���ال: "إن الحدي���ث ال ي���دور حول اّتخ���اذ إجراءات 

عقابية، كما تحاول حم���اس تهويل األمر وتقديمه، 
بل يدور عن إجراءات تكفل اس���تعادة وحدة النظام 

السياسي الفلسطيني".
وعن إع���الن رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود 
عّباس، األحد الماضي، عزمه حّل المجلس التشريعي 
الفلسطيني؛ تابع أبو س���يف: "حّل التشريعي وارد، 

ولكن ال توجد قرارات جاهزة".
وشّدد على أن المجلس التش���ريعي التي تستحوذ 
حركة "حماس" على أغلبية مقاعده "عّزز االنقس���ام، 
وأصبح أداة من أدواته، وما يعقده من جلس���ات غير 
شرعية، وهو باألساس ُمعّطل وفق القانون، خصوًصا 

بعد انقالب حماس في قطاع غزة". كما قال.     
وحول دفعات األموال القطرية المتدفقة لقطاع غزة، 
عبر حاجز بيت حانون )إيرز(، شمالي القطاع؛ رّحب أبو 
سيف بأّي جهد ُيبذل من أجل التخفيف من معاناة 
ش���عبنا. إاّل أنه اس���تدرك بالقول: "لكن أّية أموال ال 
تدخ���ل عبر وف���اق وطني، يعّزز من حالة االنقس���ام، 
وتدفع بقطاع غزة نح���و الكيان المنفصل"، مؤكًدا أن 
"األموال القطرية دخلت القطاع دون موافقة السلطة 

الفلسطينية، بل عبر جهاز الشاباك اإلسرائيلي". 
وتبلغ قيمة المنحة القطرية المقدمة للقطاع )150( 
ملي���ون دوالر، سيس���تمر صرفه���ا على )6( أش���هر 
قادمة، منه���ا )10( مليون دوالر ش���هريًا مخصصة 
للوق���ود الخاص بتش���غيل محّطة تولي���د الكهرباء، 
و)15( مليون دوالر ش���هرًيا مخصصة ك�"مساعدات" 
للموظفي���ن )نحو 25 ألف محس���وبون على حماس( 
واألسر الفقيرة، بحسب رئيس اللجنة القطرية إلعمار 
غزة محمد العمادي، في آخر مقابلة له مع وكالة "سوا" 

المحلية.

»فتح« لـ »االستقالل«: »حماس« ترفض
 المصالحة وقرار »حل التشريعي« ليس جاهزًا
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بالنس���بة لإلس���رائيليين يقول عباس إنه أبلغهم بضرورة 
تعديل اتفاق باري���س االقتصادي عام 1994 أو أن يلغى، 
فيما بالنس���بة ألمريكا فأشار إلى نية السلطة الفلسطينية 
االنضمام إل���ى 18 منظمة دولية رس���مية، كان األمريكان 
طلب���وا عدم االنضمام إليها، أما فيما يتعلق بحماس فقال: 
"يوج���د قضايا كثيرة بيننًا س���وف نق���وم بمتابعتها بما 

يضمن مصالح شعبنا".
وكان عباس يشير خالل حديثه عن اإلجراءات ضد حماس 
وغزة، إلى نيته بحل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي 
تستمد حركة حماس شرعية حكمها لغزة منه بعد فوزها 

في االنتخابات التشريعية عام 2006.

م�سارات ثالثة
ويقول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيس���ن، 
إن عباس مصمم على اتخاذ إجراءاته في المسارات الثالثة، 
"م���ن أجل إعادة االعتبار للقضية الفلس���طينية والتصدي 

لكافة المؤامرات التي تحاك ضدها".
وأوضح محيس���ن خالل حديثه ل�"االس���تقالل" أنه بالنسبة 
لعالقة الس���لطة الفلس���طينية بأمريكا، فهي تقوم اليوم 
عل���ى مبدأ إثبات الوجود الفلس���طيني الذي تحاول اإلدارة 

األمريكية نفيه.
وأضاف: "الس���لطة س���تقوم بالمزيد من إثب���ات وجودها 
وتقوية قواعد إرس���اء الدولة الفلس���طينية باالنضمام إلى 

المنظم���ات الدولية وهو أمر يغضب أمري���كا ألنها تعتبر 
ذل���ك إجراءات أحادية الجانب، ولك���ن من يتخذ اإلجراءات 
األحادية هي واش���نطن التي قررت في ديس���مبر الماضي 
نقل س���فارتها إل���ى الق���دس واعتبارها عاصم���ة لدولة 
االحتالل مخالفة بذلك كافة القواني���ن والقرارات الدولية 

التي تعتبر القدس محتلة".
أما بالنس���بة للعالقة مع "إس���رائيل"، فيؤكد محيسن، أن 
الس���لطة الفلسطينية ستعيد رسم هذه العالقة من خالل 
مراجعة كافة االتفاقيات مع الكيان الصهيوني السياسية 
واالقتصادية واألمنية، مش���يرًا إلى أن االحتالل أصبح غير 
ملتزم باتفاقية باريس االقتصادية وال ينفذ بنودها ويقوم 

بغير وجه حق بحجز ضرائب السلطة الفلسطينية.
وأوضح محيس���ن أن مراجعة ه���ذه االتفاقية وتعديلها أو 
إلغائها هي خط���وة كان يجب أن تتم من���ذ زمن، ولكنها 
جاءت متأخرًا بسبب الظروف األمنية والسياسية المعقدة، 
مش���يرًا إل���ى أن الس���لطة تريد م���ن هذه الخطوة إرس���اء 
التبعية  الفلس���طينية وإنهاء  االس���تقاللية االقتصادية 

االقتصادية لالحتالل اإلسرائيلي.
وبخصوص اإلجراءات ضد حماس، أش���ار محيس���ن إلى أن 
كافة الخطوات الس���ابقة ضد أمريكا و"إسرائيل" لن تأتي 
بنتائج مثمرة دون تحقيق المصالحة الفلس���طينية، "وفي 
ظ���ل الظروف المعق���دة التي تحيط بالمصالحة وبس���بب 

استمرار حماس باالنقسام الفلسطيني وعدم تنفيذ اتفاق 
المصالحة، تسعى السلطة الفلسطينية لدفع حماس نحو 

تطبيق هذه المصالحة".
وأضاف: "ال يمكن تسمية اإلجراءات ضد حماس بالعقوبات 
ضد قط���اع غزة، ألن ه���ذه اإلجراءات تس���تهدف حماس 

وتهدف لتقويض حكمها غير الشرعي في غزة".
ولفت عض���و اللجنة المركزي���ة لحركة فت���ح النظر إلى أن 
من بين اإلج���راءات المتوقعة ضد حم���اس، حل المجلس 
التشريعي الفلسطيني، وتحميل حماس كامل المسؤولية 

والواجبات تجاه قطاع غزة.

ُفر�ص تنفيذ التهديدات
واس���تبعد المحلل السياس���ي عبد الس���تار قاس���م، قيام 
الس���لطة الفلس���طينية بتنفيذ تهديداته���ا ضد الكيان 
الصهيوني وأمريكا، مش���يرًا إلى أن السلطة ستندفع نحو 

تنفيذ تهديداتها ضد حماس فقط.
الس���لطة  تس���تطيع  "ال  ل�"االس���تقالل":  قاس���م  وق���ال 
الفلس���طينية كس���ب المزيد من الع���داء األمريكي، ففي 
جعبة ترامب المزيد من الخيارات التي يستطيع من خاللها 
التضييق على الس���لطة الفلسطينية، مثل إصدار عقوبات 
على السلطة بسبب صرفها رواتب ألسرى وشهداء أو دفع 
دول كبيرة لقطع عالقتها معها بسبب موقفها الراهن من 

التسوية".

وأوضح أن السلطة الفلسطينية ال تستطيع كذلك إلغاء أو 
تعديل اتفاقية باريس االقتصادية التي ترس���م العالقة 
االقتصادية مع "إس���رائيل"  إذ إن األخيرة س���ترفض ذلك 
وس���تهدد بإنهاء اتفاقية أوس���لو برمتها ف���ي حال أصر 
الفلس���طينيون على ذلك، وهو ما س���يمهد بإعادة انتشار 
جي���ش االحتالل في الضف���ة الغربية والس���يطرة الكاملة 

عليها وطرد السلطة منها.
وبّين قاسم أنه أمام هذه الظروف السياسية التي ال تمنح 
الس���لطة متسعًا لتنفيذ تهديداتها ضد "إسرائيل(، يبدو 
من الصعوبة باإلمكان قيام السلطة بتنفيذ هذه اإلجراءات.

ولف���ت النظر إلى أن المس���ار األس���هل أمام الس���لطة هو 
قيامها بتنفيذ تهديداتها ض���د حماس، وهو األمر الذي 
في حال تم، فإنه س���يقود الحالة الفلس���طينية إلى مزيد 
م���ن التعقي���دات الداخلية التي لن تس���اعد في مواجهة 

المؤامرات التي تحدق بالقضية الفلسطينية.
ولفت المحلل السياس���ي إلى أن عباس يريد حل المجلس 
التش���ريعي من أجل عدم منح فرصة لحركة حماس بتولي 
الرئاس���ة بعد مماته، إذ إن القانون يمنح صالحيات رئاسة 
الس���لطة في الح���االت االنتقالي���ة إلى رئي���س المجلس 
التش���ريعي القيادي في حركة حماس عزيز دويك، كما أن 
عباس يريد تقويض المؤسسة التي تمنح حماس شرعية 

حكمها لغزة.

بيروت/ االستقالل: 
أك���د األمين العام لحركه الجهاد اإلس���المي زياد النخالة، أن "إس���رائيل" 
تري���د دولة في غزة، وه���و جوهر صفقه القرن، الفتًا إل���ى أنه في الملف 

الفلسطيني يعملون من أجل تحقيق ما تريده "إسرائيل".
ونقلت مراس���لة الحياة اللندنية جيهان الحس���يني في تغريدة لها على 
تويتر، ع���ن النخالة، قوله: "إن جهود المصالحة وصلت لطريق مس���دود، 
وأعتقد أن فرص تحقيق المصالحة انتهت تمامًا، وأتصور أن هذا انطباع 
القاه���رة أيضًا، نك���ران حقيقة أن غ���زة تحكمها حم���اس ليس منطقيًا 

وحماس لن تقبل بوجود أبو مازن.
وشدد النخالة، على أن قوى جديدة نشأت في الشعب الفلسطيني، وعلى 
فتح أن تسلم بذلك، وأن تغادر اإلحساس بأنها قائدة المشروع الوطني.

وأض���اف النخالة: "الذين ال يحكمون في الضفة أين وجه الحق ليأتوا إلى 
غزة ويفرضوا ش���روطهم، أضاعوا الضفة، لماذا يري���دون فرض رؤيتهم 
وتجربته���م عل���ى غزة، يري���دون فرض أنفس���هم على غزة بق���وة المال 

"اإلسرائيلي" األمريكي .

توعد أمريكا  واالحتالل وحماس بإجراءات جديدة

تهديدات عباس.. هل ستطال غزة فقط؟ 
غزة/ حممود عمر:

توع��د رئي�ص ال�سلط��ة الفل�سطينية حمم��ود عبا�ص وا�سنطن 
والحت��الل الإ�سرائيل��ي وحرك��ة حما���ص بتنفي��ذ حزم��ة 
م��ن الإج��راءات �س��د كل منه��ا، ولكن ثم��ة تخوف��ًا يف ال�سارع 

الفل�سطين��ي م��ن اندف��اع عبا���ص نح��و تنفي��ذ تهديداته �سد 
حما���ص وقطاع غ��زة فقط، مع بقاء تهديدات��ه �سد اأمريكا و 
"اإ�سرائيل"حبي�س��ة الأدراج. وق��ال عبا���ص يف كلمته خالل 
افتتاح اأعم��ال املوؤمتر الدويل لتعزي��ز دور القطاع اخلا�ص يف 

جه��ود احلوكمة ومكافح��ة الف�ساد مبق��ر الرئا�سة يف مدينة 
رام اهلل ال�سب��ت املا�س��ي: »هن��اك 3 اإجراءات م��ع »اإ�سرائيل« 
واأمريكا وحما�ص، وما نريد اأن نعمله الآن هو اتخاذ جمموعة 

من القرارات التي يجب اأن نتخذها«. 

النخالة: »إسرائيل« تريد 
دولة في غزة والمصالحة 

وصلت لطريق مسدود غزة/ قاسم األغا:
ج���ّددت حرك���ة "فت���ح" اّتهامها لحرك���ة "حماس" 
بتعطي���ل المصالح���ة الوطني���ة؛ لرفضه���ا تطبيق 
االتفاق الموّقع ب� 12 أكتوبر/ تشرين أول عام 2017، 

في العاصمة المصرية )القاهرة(.
وقال المتحدث باسم الحركة في قطاع غزة د. عاطف 
أبو س���يف: "إن المصالح���ة متوّقفة على عتبة رفض 
حماس تنفيذ اّتفاق المصالحة عام 2017، الذي هو 
االتفاق اإلجرائي الوحيد ال���ذي يتحدث عن كيفّية 
الوصول إلى إنهاء االنقس���ام بين مؤسسات السلطة 

الوطنية الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة".
وفي تصريح ل�"االستقالل"، أضاف أبو سيف: "عندما 
ذهب وف���د حركة فتح مؤخًرا إلى القاهرة توّقعنا من 
حركة حماس أن ُتقّدم أفكاًرا جديدة؛ لكن لألس���ف 
قدم���ت أفكاًرا ومواقًف���ا أكثر تش���دًدا باتجاه تجاوز 
اتفاق 2017، وتج���اوز حكومة الوفاق الوطني، وعدم 
تمكينها من العمل بالقط���اع، وهذا ما ترفضه فتح 

جملًة وتفصياًل". 
وتابع: "اتفاق 2017 يش���مل اتفاق المصالحة 2011 
)موّقع بالقاهرة("، مؤكًدا أن تمسك "حماس" باتفاق 
2011 يأت���ي "لعدم ذك���ره تش���كيل حكومة وفاق 
وطن���ي، أي أن الحركة تريد أن تتجاوز ذلك، وترفض 

تمكين الحكومة بغزة".
وزاد: "حماس ال تحترم االتفاقات التي وّقعت عليها، 
بما فيها اتف���اق 2017، وهي تري���د خطوط عاّمة ال 

معنى لها".      
وتتمس���ك حركة "فتح" بش���رط "التمكين الش���امل 
والكامل" لحكومة رامي الحمد الله في قطاع غزة بناء 
على اتفاق المصالحة لعام 2017، بينما تطالب حركة 

"حماس" وفصائل فلس���طينية أخرى بتطبيق اتفاق 
المصالحة الموقع عام 2011، وتشكيل حكومة وحدة 
وطنية بديلة عن حكومة الوفاق الوطني التي ُشكلت 

عام 2014، برئاسة رامي الحمد الله.
وأشار أبو سيف إلى أن "فتح" تدعم إجراء االنتخابات 
العاّم���ة؛ ولكن ليس قب���ل إتمام التواف���ق الوطني، 
مضيًفا: "يجب إنهاء االنقس���ام بمؤسسات السلطة 
أواًل، ث���م نذهب لالنتخابات، م���ن أجل أن نتّوج ذلك 

بوفاق وطني شامل".
التحري���ر  لمنظم���ة  المرك���زي  المجل���س  وخ���ّول 
الفلس���طينية اللجنة الوطنية العليا التي ش���ّكلها 
باتخ���اذ ما وصف���ه "التدابير الالزمة" )ل���م يذكرها(؛ 
بهدف اس���تعادة الوحدة الوطني���ة. وفق المتحّدث 

باسم "فتح".
وق���ال: "إن الحدي���ث ال ي���دور حول اّتخ���اذ إجراءات 

عقابية، كما تحاول حم���اس تهويل األمر وتقديمه، 
بل يدور عن إجراءات تكفل اس���تعادة وحدة النظام 

السياسي الفلسطيني".
وعن إع���الن رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود 
عّباس، األحد الماضي، عزمه حّل المجلس التشريعي 
الفلسطيني؛ تابع أبو س���يف: "حّل التشريعي وارد، 

ولكن ال توجد قرارات جاهزة".
وشّدد على أن المجلس التش���ريعي التي تستحوذ 
حركة "حماس" على أغلبية مقاعده "عّزز االنقس���ام، 
وأصبح أداة من أدواته، وما يعقده من جلس���ات غير 
شرعية، وهو باألساس ُمعّطل وفق القانون، خصوًصا 

بعد انقالب حماس في قطاع غزة". كما قال.     
وحول دفعات األموال القطرية المتدفقة لقطاع غزة، 
عبر حاجز بيت حانون )إيرز(، شمالي القطاع؛ رّحب أبو 
سيف بأّي جهد ُيبذل من أجل التخفيف من معاناة 
ش���عبنا. إاّل أنه اس���تدرك بالقول: "لكن أّية أموال ال 
تدخ���ل عبر وف���اق وطني، يعّزز من حالة االنقس���ام، 
وتدفع بقطاع غزة نح���و الكيان المنفصل"، مؤكًدا أن 
"األموال القطرية دخلت القطاع دون موافقة السلطة 

الفلسطينية، بل عبر جهاز الشاباك اإلسرائيلي". 
وتبلغ قيمة المنحة القطرية المقدمة للقطاع )150( 
ملي���ون دوالر، سيس���تمر صرفه���ا على )6( أش���هر 
قادمة، منه���ا )10( مليون دوالر ش���هريًا مخصصة 
للوق���ود الخاص بتش���غيل محّطة تولي���د الكهرباء، 
و)15( مليون دوالر ش���هرًيا مخصصة ك�"مساعدات" 
للموظفي���ن )نحو 25 ألف محس���وبون على حماس( 
واألسر الفقيرة، بحسب رئيس اللجنة القطرية إلعمار 
غزة محمد العمادي، في آخر مقابلة له مع وكالة "سوا" 

المحلية.

»فتح« لـ »االستقالل«: »حماس« ترفض
 المصالحة وقرار »حل التشريعي« ليس جاهزًا
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إذ أصيب األحد الماضي 9 مس���توطنين 
أحده���م في حال���ة الخطر ، ف���ي عملية 
إطالق نار بطولية من سيارة مسرعة على 
الطري���ق العام قرب مس���توطنة "عوفرا" 

شمال مدينة رام الله بالضفة الغريبة .
كما استش���هد أمس الشاب "عمر حسن 
العواودة" )27 عاما( مثأثرا بجراحة التي 
أصيب بها بع���د اطالق االحت���الل النار 
صوبه في بلدة بي���ت اذنا بالخليل ، بعد 
أن ادعى االحتالل اإلسرائيلي أن جنوده 
أطلقوا النار على سيارة فلسطينية رفض 

سائقها التوقف للفحص .
وللش���هر الثان���ي على التوالي يفش���ل 
االحتالل اإلسرائيلي في الوصول للمطارد 
أش���رف نعال���وة أو حتى الحص���ول على 
معلوم���ة تمكنها من اعتقاله أو تصفيته 
ميدانيا، بعد أن نفذ عملية في 7 أكتوبر/ 
تش���رين األول ، قتل خاللها مستوطنين 

إسرائيليين وأصاب آخر بجروح خطيرة .
وفي ذات السياق حذر المعلق السياسي 
اليكس فيش���مان في افتتاحية كتبها 
بصحيف���ة يديعوت اإلس���رائيلية ، من 
األمني  واالنفج���ار  الملح���وظ  االرتف���اع 
اآلخذ في النض���وج في الضفة الغربية ، 
بعد تنفيذ ع���دة عمليات العام الجاري ، 

أدت  خالل العام الحالي إلى مقتل عشرة 
اسرائيليين و اصابة 76 اخرين.

كما اكد جهاز االمن اإلسرائيلي "الشاباك" 
اعتقاله في العام 2017 ما مجموعه 148 
خلية تنتمي لحركة للمقاومة ، كما اعتقل 

250 خلية العام الجاري. 
واتهم ضابط إس���رائيلي كبير، الثالثاء، 
المقاومة بالعم���ل على محاولة إش���عال 
الضف���ة الغربي���ة من خ���الل محاوالتها 
لتوجيه الفلس���طينيين لتنفيذ هجمات 

بالضفة الغربية.
ونقل���ت صحيفة هآرت���س العبرية، عن 
الضابط قوله: إن هن���اك زيادة ملحوظة 
ف���ي عمليات إط���الق الن���ار والهجمات 
المختلفة، مشيرًا إلى أن نحو 10 هجمات 
على األقل وقعت خالل األش���هر الثالثة 

األخيرة في الضفة الغربية.

ت�ساعد م�ستمر  
المحل���ل والكاتب السياس���ي أحمد رفيق 
عوض أش���ار الى تصاعد حج���م العمليات 
الفردية ضد أهداف صهيونية في مختلف 
مدن الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا على أن 
العمليات الفردية تعد أحد أش���كال تعبير 
الش���باب الفلس���طيني عن غضبهم، إزاء ما 
يرتكبه االحتالل االسرائيلي من انتهاكات 

جسمية ضدهم.
ورأى ع���وض ل�"االس���تقالل " أن القل���ق 
العملي���ات  تصاع���د  إزاء  اإلس���رائيلي 
الفردي���ة يوم���ا بع���د اآلخ���ر واختالف 
أش���كالها في الضفة المحتلة والقدس 
لكونه���ا تت���م بش���كل ف���ردي وال تتبع 

لتنظيمات وفصائل مقاومة. 
وأوضح أن االحتالل اإلس���رائيلي يعيش 
ف���ي حالة خ���وف؛ لعجزه عن االمس���اك 
بمنف���ذي العملي���ات الفردي���ة الذي���ن 
يتمتعون بق���درة فائقة عل���ى التخفي 
واإلفالت من قبضته، مما يش���جع آخرين 
على تنفي���ذ مزيد م���ن العمليات ضده، 
مش���يرا إلى أن تصاع���د العمليات بات 
يشكل هاجس���ًا كبيرًا لدى االحتالل من 

انفجار األوضاع في الضفة المحتلة.
ولفت الى أن االحتالل االسرائيلي حينما 
يس���خر أجهزته كاف���ة  للوص���ول إلى 
منفذي العمليات الفردية ، يهدف لزرع 
الطمأنين���ة المفقودة لدى مس���توطنيه 
، ويحاول تخفيف مش���اعر الخوف التي 
زرعت في نفوس���هم ، خاص���ة مع تزايد 
العمليات وقدرة منفذيها على الهروب .

وتوقع أن تش���كل حالة اإلحباط واليأس 
الت���ي يعي���ش الش���باب الفلس���طيني 

بالضف���ة الغربي���ة ، وع���دم وج���ود افق 
سياس���ي؛ إلنهاء ما يعاني���ه من أزمات 
متراكمة وحالة االنقس���ام والتخبط لدى 
المسئولين الفلسطينيين ، سبب كفيل 
ف���ي إش���عال جبه���ة الضفة ف���ي وجه 

االحتالل.
وطال���ب أن ترتقي تهديدات الس���لطة 
اقتحامات  إزاء  إج���راءات  ع���دة  باتخاذه 
االحتالل اإلسرائيلي للمدن الفلسطينية 
األخيرة الى مس���توى محاوالت االحتالل 
فرض حلوله على أرض الواقع، وال تقتصر 
عل���ى التهدي���د اللفظي ، إنم���ا باتخاذ 

قرارات موحدة ضد االحتالل.

تطور طبيعي
بدروه ، اعتبر المحلل والكاتب السياسي 
هاني المصري أن تصاعد حده العمليات 
الفردية في مختلف مدن الضفة الغربية 
وق���درة منفذيه���ا على اله���رب ، تطور 
طبيعي ألحد أشكال المقاومة المتنامية 
منذ سنوات رفضا ألشكال التغول الذي 

يفرضه االحتالل اإلسرائيلي .
أن   " ل�"االس���تقالل  المص���ري  وأوض���ح 
التوس���ع االس���تيطاني المتزايد وهدم 
وفرض  المس���تمرة  واالعتقاالت  البيوت 
القوانين العنصري���ة ، كقانون القومية 

الذي تحول لدس���تور في " إس���رائيل " 
كلها أسباب دفعت الشباب الفلسطيني 
للتعبي���ر عن غضبه من حجم ما يتعرض 

له .
وبين أن كافة الشعب الفلسطيني يقاوم 
االحتالل اإلسرائيلي منذ احتالله أراضيه 
حت���ى اآلن بش���تى الطرق والوس���ائل ، 
ليؤك���د على تمس���كه بأرض���ه وحقوقه 
ونيل أهدافه المتمثلة بالحرية والعودة 

واالستقالل.
وأش���ار إلى أن قدرة الشباب الفلسطيني 
بتنفيذ العمليات واالنس���حاب بهدوء ، 
ليس بأمر جديد عليه ، إذ ينس���جم ذلك 
م���ع تاريخ الش���عب الفلس���طيني الذي 
دائمًا يجد الطريق���ة لإلفالت من القيود 

واإلجراءات اإلسرائيلية .
واس���تبعد المص���ري أن تص���ل ح���دة 
العمليات الى اشتعال انتفاضة واسعة 
في مدن الضفة، متوقع���ا اقتصار األمر 
على موج���ات ألعمال مقاوم���ة محدودة  
ج���راء الت���زام الس���لطة الفلس���طينية 
باالتفاق���ات الموقع���ة ووقوفه���ا ض���د 
االنقسام  وكذلك  المس���لحة  االنتفاضة 
ال���ذي أح���دث نتائج مدم���رة على كافة 

المستويات .

محللون: العمليات الفردية هاجس كبير لالحتالل 

لماذا تخشى »إسرائيل« اشتعال الضفة الغربية؟
غزة / �سماح املبحوح: 

اأكد حمللون ومراقبون اأن ت�ساعد وا�ستمرار حدة العمليات 
الفردية يف خمتلف مدن ال�سفة الغربية والقد�س املحتلتني، 

ي�سكل هاج�سًا كبريًا لدى الحتالل الإ�سرائيلي من ات�ساع 
دائرتها وزيادة حدتها خالل الفرتة املقبلة.  و�سدد 

املراقبون يف اأحاديث منف�سلة لـ"ال�ستقالل " على اأن جناح 
منفذي العمليات الفردية على التخفي من اأعني وقب�سة 

الحتالل الإ�سرائيلي لفرتات طويلة ، الأمر الذي �سي�سجع 
اآخرين على ال�سري بذات الدرب وتنفيذ مزيد من العمليات 
الأمر الذي يت�سبب بقلق كبري لالحتالل ويعمل لذلك الف 

ح�ساب. وخالل اأ�سابيع القليلة املا�سية ا�ستطاع عدد من 
املقاومني الفل�سطينيني من تنفيذ عمليات فردية �سد اأهداف 

اإ�سرائيلية  يف خمتلف مدن ال�سفة الغربية ، جنحوا بعدها 
التخفى من قب�سة الحتالل الإ�سرائيلي كما فعل املطارد 

ا�سرف نعالوة الذي متكن من التخفي عن الحتالل منذ اكرث 
من �سهرين.

رام الله/ االستقالل: 
أص����درت س����لطات االحتالل ق����رارًا يقض����ي بمنع 
وزارة الصح����ة اعتبارًا من مطل����ع العام 2019 إدخال 

طعومات خاصة باألطفال.
وأوض����ح وكي����ل وزارة الصحة أس����عد رمالوي أمس 
الثالثاء، أن الطعومات التي أعلنت سلطات االحتالل 
منع دخولها لفلس����طين، ستسبب مشكلة حقيقية 
ف����ي توفيره����ا، مش����يرًا ال����ى أن هن����اك اتصاالت 
و«اليونيس����يف«  العالمية  الصح����ة  مع منظمت����ي 

بالخصوص.
وبين رمالوي ان الوزارة فوجئت منذ أكثر من شهرين 

من سلطة الموانئ االس����رائيلية باعتمادها قوانين 
جديدة تمن����ع دخول تطعيمات خاص����ة باألطفال، 
وحس����ب ما أبلغته����م منظمة »اليونيس����يف« فإن 
الحكومة اإلس����رائيلية تعتمد على قوانين موجودة 

منذ عام 1986.
وق����ال رمالوي »إن الطعومات تغي����رت منذ 32 عاما، 
وهناك طعومات تغيرت خالل هذه الفترة، مش����يرًا 
الى أنه منذ تولي السلطة الوطنية مهامها منذ عام 

1994 لم يكن أي اشكالية في هذا الملف«.
وأك����د رم����الوي أن ال����وزارة حاول����ت بش����تى الطرق 
والوس����ائل، وتواصلت مع منظم����ة الصحة العالمية 

ومنظمة األمم المتحدة للطفولة »اليونيس����يف« أن 
تلغي هذا القرار الذي وصف����ه بالجائر، الفتًا إلى أن 
سفارتي دولة فلس����طين في كل من جنيف واالمم 
المتح����دة تجريان اتصاالت مع عديد الدول للضغط 
على اس����رائيل م����ن أجل إدخ����ال الطعوم����ات الى 

فلسطين.
وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه عندما ال ُيطعم الطفل 
يكون هناك انتش����ار لألمراض ليس في فلسطين 
فحس����ب، إنما في كل المنطق����ة الن عدم الحصول 
على بعضها يس����بب عدوى بكتيرية، معربًا عن امله 
ب����أن تقوم وزارة الصحة االس����رائيلية بالضغط على 

حكومتها إللغاء هذا القرار.
وأضاف أن س����لطات االحتالل تري����د ان تأتي هذه 
الطعومات من 10 دول فقط، إال ان هذه الدول تنتج 
طعوم����ات لها وحدها وغير معنية ببيعها، وبالتالي 
لم تحصل على شهادة من منظمة الصحة العالمية، 
مؤكدًا أن الوزارة ال يمكن ان تحصل على أي طعم من 
أي دولة ال تحصل على شهادة من الصحة العالمية.

وأش����ار رمالوي إلى تغطية الطعومات في فلسطين 
منذ أكثر من 18 عامًا بلغت %100، حيث تم تفادي 
األم����راض التي يتم أخذ لقاحات لها بش����كل كامل 

بحسب منظمة الصحة العالمية.

 االحتالل يقرر منع  إدخال طعومات خاصة باألطفال 
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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 )2096 / 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
محمد سعيد زياد حرز من سكان غزة هوية رقم 803713346 بصفته 
وكيال عن: فاتنة درويش مصطفى الطباع وميادة ومروان ومازن ومعتز 

/ أبناء عز الدين حافظ الشوا
بموجب وكالة رقم: 1985 / 2018 الصادرة عن عمان

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 693 قسيمة 98 المدينة غزة الدرج

 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 الب���دء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  10/ 12/ 2018م

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

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )2097/ 2018(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
سالم محمد يوسف األغا من سكان خانيونس هوية رقم 931511232 
بصفت���ه وكيال عن: يوس���ف ونهاد ونور وأميرة وأحم���د وليندا / أبناء 

محمد يوسف األغا وسامية هاشم سليم األغا
بموجب وكالة رقم: 2808 / 2014 الصادرة عن خانيونس

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 99 قسيمة 16 المدينة خانيونس

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

المعاملة. التاريخ:  11/ 12/ 2018م

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

غزة/ االستقالل: 
نظم مركز ش���ؤون المرأة وقفة تضامنية تحت شعار: "ال لالحتالل، ال للحصار، ال 
لالنقسام، ال للعنف ضد النس���اء"، أمام مقر المجلس التشريعي الفلسطيني 

وسط مدينة غزة أمس الثالثاء.
وش���ارك في الوقفة المئات من الشباب والش���ابات وصناع القرار وممثلين عن 
المؤسس���ات النس���وية والقاعدية من مختلف محافظ���ات القطاع خالل ختام 
حملته ألنش���طة الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد الم���رأة حملة ال� )16 

يومًا(.
 وش���ددت  آمال صيام مديرة المركز على ضرورة التضامن إلنهاء العنف ضد 
الفتيات والنس���اء باعتبارها آفة عالمية وعقبة أم���ام تحقيق أهداف التنمية 

الشاملة والمستدامة.
وطالبت صيام بضرورة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية األخالقية والقانونية 
تجاه الش���عب عامة والنس���اء خاصة، مع اتخاذ تدابير كفيل���ة بتفعيل آليات 
الحماي���ة لحقوق المرأة ناهيك عن حقها في الحياة من خالل تفعيل إجراءات 
التحقي���ق ف���ي الجرائم الت���ي يرتكبها االحتالل اإلس���رائيلي بحق النس���اء، 

ومالحقته ومحاسبته.
م���ن جانبها، أكدت مري���م أبو دقة، رئي���س مجلس إدارة جمعية الدراس���ات 
النس���وية، على ض���رورة تعزيز الحق���وق النس���وية التي كفلته���ا القوانين 
الفلس���طينية والمواثيق الدولية التي نصت على مش���اركة المرأة في مجاالت 
الحياة كافة، مشيرة إلى نماذج فلس���طينية قيادية عديدة نفتخر بهن حتى 

يومنا هذا.
وعرضت الصحفية تهاني قاس���م حقائق مختلفة ح���ول ظاهرة "جرائم قتل 
وانتحار النس���اء في فلسطين من عام 2015-2018، مشيرة إلى أن عدد حاالت 

القتل واالنتحار بين النساء في فلسطين خالل هذه الفترة 85 امرأة.
وتضمن���ت الوقفة العديد من الش���عارات والالفتات المنددة بكافة أش���كال 
العنف ضد النساء، والمطالبة بضرورة سن قوانين تحمي األسرة الفلسطينية 

من أشكال العنف كافة.

رام الله/ االستقالل: 
العمال���ي  "الح���راك  نظ���م 
قانون  إلس���قاط  الفلس���طيني 
الضمان" اعتصام���ا مركزيا أمام 
مق���ر الحكومة ب���رام الله، أمس 
الثالث���اء، بالتزامن مع الجلس���ة 

األسبوعية لمجلس الوزراء.
األمني���ة  األجه���زة  وش���رعت 
الفلس���طينية ، بنصب س���واتر 
حديدي���ة بمحيط مقر رئاس���ة 
ال���وزراء بمدين���ة رام الله، خالل 
االعتص���ام المرك���زي الراف���ض 
لقان���ون الضم���ان االجتماع���ي 

بصيغته الحالية.
وتواف���د مئ���ات العم���ال إل���ى 
محي���ط المق���ر ورفع���وا عبارات 
تدع���و إلس���قاط القان���ون، كما 
رددوا هتاف���ات ضد وزير العمل 
مأمون أبو شهال، بصفته رئيس 
مجلس إدارة مؤسس���ة الضمان 

االجتماعي.
بعبارات  المش���اركون  وهت���ف 
:"يس���قط يس���قط الضم���ان .. 
الضمان  إس���قاط  يريد  الشعب 
.. اسمع اسمع يا حمد الله الغي 
قان���ون الضمان .. يا أبو ش���هال 
اس���مع مني أنا ش���خصيا أبعد 
عني"، كما رددوا عبارة "حرامية" 

منذ بدء االعتصام.

القانون  أن  المعتصمون  واعتبر 
وجاء  رس���الة سياس���ية  يحمل 
الش���عب  الضغط على  لزي���ادة 

والهدف منه تركيعه.
وتساءل المش���اركون عن سبب 
الضغط على الش���عب من خالل 
القيادة  القانون في ظل حديث 
عن ممارس���ة ضغ���وط خارجية 

لتمرير صفقة القرن.
وطال���ب المش���اركون بعدم زج 
الش���عب وطبق���ة العم���ال في 

مواجه���ة مؤامرات وسياس���ات 
الضغط  خ���الل  م���ن  خارجي���ة 
عليهم، مؤكدين في ذات الوقت 
عل���ى الوقوف بوج���ه أي مؤامرة 
حتى دح���ر االحتالل ولكن ليس 

على حساب العاملين وقوتهم.
وعبر المش���اركون عن أملهم أن 
يخ���رج مجلس ال���وزراء بقرارات 
تليق بالشعب الفلسطيني.       

العم���ال  آالف  ويواص���ل 
والموظفين حراكهم ضد تطبيق 

القانون منذ ثالثة شهور، وسط 
حالة م���ن االحتجاج تش���هدها 

جميع محافظات الضفة.
ومن أب���رز عيوب قانون الضمان، 
اقتطاع نس���بة 7.2 م���ن رواتب 
العاملين ف���ي ظل تدني األجور، 
للعمال  إلزاميًا  القان���ون  وجعل 
ال���ذي يطالب فيه  في الوق���ت 
اختياري���ا،  بجعل���ه  العم���ال 
والش���يخوخة  العجز  وتأمينات 

وإصابات العمل.

بيروت/ االستقالل: 
  أنه���ى الوفد البرلماني الفلس���طيني برئاس���ة 
الدكتور محمود الزهار وعضوية النواب مروان أبو 
راس ومحمد فرج الغول ومش���ير المصري وصالح 

البردويل، زيارته لدولة لبنان الشقيقة.
وج���اءت ه���ذه الزيارة ضم���ن الجول���ة الخارجية 
للوفد، والتي تش���مل عدة دول عربية وإس���المية 
لتحشيد الرأي العام لدعم القضية الفلسطينية، 

واستعراض األوضاع في األراضي المحتلة.

وأك���د النائب المصري أن الوف���د البرلماني حقق 
إنجازًا كبيرًا خالل زيارته للبنان، حيث عقد عشرات 
اللقاءات مع المسئولين الرسميين ورؤساء الكتل 
البرلمانية واألحزاب والقادة اللبنانيين، باإلضافة 
لزيارة وتفقد جميع المخيمات الفلس���طينية في 

لبنان.
وأوض���ح النائب المصري أن الزيارة ش���ملت لقاء 
رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، 
ورئي���س البرلم���ان اللبناني نبيه ب���ري، ورئيس 

الحكومة اللبنانية سعد الحريري، باإلضافة للقاء 
رئيس الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط، 
ورئيس حزب االتحاد عب���د الرحيم مراد، واألمين 
العام للجماعة اإلس���المية عّزام األيوبي، واألمين 
العام ل� التنظيم الشعبي الناصري، ورئيس كتلة 
الوفاء للمقاومة البرلماني���ة أ. محمد رعد، ومفتي 
الجمهورية اللبنانية سماحة الشيخ عبد اللطيف 
دري���ان، كما التق���ى الوفد بالعديد م���ن النواب، 
وأبرزهم بهية الحريري، وعلي خريس، عضو كتلة 

التحرير والتنمية، والنائب نواف الموسوي.
وأش���اد المصري بمواقف لبنان رئاس���ة وبرلمانًا 
الفلسطينية  للقضية  الداعمة  وحكومة وش���عبًا 
ف���ي كل المحاف���ل الدولي���ة، موضح���ًا أن الوفد 
اس���تعرض خالل اللقاءات مس���تجدات القضية 
الفلس���طينية في ظل التحدي���ات الخطيرة التي 

تواجهها القضية، وعلى رأسها صفقة القرن.
وبين أن الوفد عرض بشكل موسع معاناة الشعب 
الفلسطيني جراء الحصار المفروض منذ سنوات 

عل���ى قطاع غزة، وال���ذي أثر عل���ى جميع نواحي 
الحي���اة، باإلضاف���ة إلى م���ا تتعرض ل���ه الضفة 
الغربية م���ن اعتقاالت ومداهمات واس���تيطان، 
وم���ا تتعرض ل���ه مدين���ة القدس م���ن تهويد 
وتقسيم زماني ومكاني. ُيذكر أّن الوفد البرلماني 
الفلسطيني يقوم بجولة برلمانية خارجية تشمل 
ع���دة دول عربية وإس���المية أنه���ى منها دولة 
جنوب أفريقيا ولبنان، ويس���تعد للذهاب لتركيا 

الستكمال الجولة ولقاء المسئولين.

غزة: تظاهرة تطالب بإنهاء 
العنف ضد النساء

اعتصام رافض لقانون الضمان أمام مقر الحكومة برام الله

جانب من العت�سام برام اهلل اأم�س 

وفــد برلمانــي فلسطينــي ينهــي زيارتــه للبنــان

القاهرة / االستقالل: 
أبلغت الجامعة العربية، الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولس���ونارو، في رسالة بأن 
نقل س���فارة بالده في "إسرائيل" إلى القدس س���يمثل انتكاسة للعالقات مع الدول 

العربية.
ومن ش���أن خطوة كهذه من جانب اليميني بولس���ونارو الذي يتولى السلطة في أول 
يناير/ كان���ون الثاني أن تمثل تحواًل جذرًيا في السياس���ة الخارجية البرازيلية التي 

تساند عادة حل الدولتين للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
وج���اء في الرس���الة التي بعث بها األمي���ن العام للجامع���ة العربية أحمد أبو 
الغيط، وجرى تس���ليمها لوزارة الخارجية البرازيلي���ة أن القرار الخاص بنقل 
الس���فارة هو قرار سيادي ألي دولة. وقالت الرس���الة: " إن وضع إسرائيل غير 
طبيعي بالنظر إلى أنها بلد يحتل األراضي الفلس���طينية بالقوة بما في ذلك 

القدس الشرقية".
وأض���اف أبو الغيط أن نقل الس���فارة إلى القدس س���يمثل انته���اًكا للقانون الدولي 
وقرارات مجلس األمن. وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشاد بخطوة 
نقل السفارة البرازيلية ووصفها بأنها “تاريخية”، ويعتزم حضور تنصيب بولسونارو 

وفقا للفريق االنتقالي في البرازيل.
والبرازي���ل تعتبر أحد أكبر مصدري اللحوم الحالل في العالم، وقد تواجه هذه التجارة 
مشكالت إذا أغضب بولسونارو الدول العربية بنقل السفارة، وقد يضر ذلك بمصدري 

اللحوم والدواجن البرازيلية ألسواق رئيسية في الشرق األوسط.

الجامعة العربية تحذر البرازيل 
من نقل السفارة للقدس 
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دولة فل�سطني
لدى حمكمة �سلح دير البلح املوقرة
في القضية رقم 2018/379

تقسيم أموال مشتركة
في الطلب رقم 2018/1106

المستدعي / خليل زكريا حماد ابوسمرة باألصالة عن نفسه وباإلضافة 
لباقي ورثة وتركة والده زكريا حماد ابو س���مرة سكان دير البلح – شارع 

النخيل هوية رقم )937710440( 
 وكيله المحاميان / وليد قشالن وبشير ابو عبيد

المس���تدعى ضده / محمد محمود حماد ابو س���مرة   س���كان دير البلح   
)مجهول محل االقامة(

نوع الدعوى / تقسيم اموال مشتركة
قيمة الدعوى / ) عشرة آالف دينار اردني(. 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل في الطلب رقم 2018/1106
في القضية رقم )2018/379( تقسيم أموال مشتركة

الى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المستدعي قد اقام عليكما 
دعوى حقوقية ) تقس���يم اموال مش���تركة ( بذل���ك يقتضي عليكما 
الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك 
هذه المذكرة كما يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تم 

تحديد جلسة يوم الخميس 2018/12/27م للنظر في الدعوى .
وليكن معلوم���ا لديك انك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي ان 

يسير في طلبه حسب االصول وتقبلوا فائق االحترام ,,,,
حرر بتاريخ 2018/11/28م

  رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح
    اأ. اأكرم ابو طعيمة

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الوطنية

 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة دير البلح ال�سرعية
 تبليغ حكم غيابي 

  صادر عن محكمة دير البلح الشرعية 
الى المدعى عليه / زكريا حماد زكريا ابو س����مرة ه��� /800243537 من دير 
البلح وس����كان دير البلح سابقا وحاليا سكان  اسبانيا ومجهول محل االقامة 
فيه����ا لقد حكم عليك من قب����ل هذه المحكمة بثبوت طلق����ة واحدة بائنة 
بينونة صغرى قبل الدخول وقبل الخلوة اوقعتها على المدعية س����مر عبد 
الناصر محمد ابو س����ليم من دير البلح وس����كان دير البلح ه�� 404192098 
بتاريخ 2018/6/4 م في القضية اساس 2018/482 م والمسجلة في سجل 
17 ع����دد 489 صفحة 19 بتاري����خ 2018/12/6 حكما غيابيا قابال لالعتراض 
واالس����تئناف وانه العدة على المدعية سمر المذكورة حكما موقوف النفاذ 
على تصديق مقام محكمة االستئناف الشرعية بحقك لذلك صار تبليغك 

حسب االصول وحرر في 2018/12/11م

  قا�سي دير البلح ال�سرعي
امين خمي�س حماد

تنويه
نش���ر اعالن بيع أرض باس���م السيد / قاسم صالح س���الم قاسم الفرا 
في صحيفة االس���تقالل يوم الثالثاء 2018/11/20، نشر خطأ بموجب 
وكال���ة رقم 297 / 2016 الصادرة عن خانيونس والصحيح هو / وكالة 

رقم 297 / 2017 الصادرة عن خانيونس

لذا اقت�سى التنويه

غزة/االستقالل: 
  قال مفوض عام وكالة غوث وتش���غيل 
بيير  "األونروا"  الفلس���طينيين  الالجئين 
كرينبول، امس الثالثاء، إن األونروا نجحت 
في التغلب على أكب���ر عجز في تاريخها 
بع���د وقف الواليات المتح���دة األميركية 
دعمه���ا للموازنة العامة بنحو 300 مليون 

دوالر.
وأوض���ح كرينبول خ���الل مؤتمر صحفي 
له بغزة، أنه ت���م تقليص العجز من 446 
ملي���ون دوالر، إل���ى 21 مليون دوالر فقط. 
وهناك نوع من الرضى تجاه الجهود التي 
بذلت في هذا الصدد، مشددًا على ضرورة 
العم���ل من أج���ل منع العج���ز المالي في 

موازنة عام 2019.
واعتبر ه���ذا النجاح في تقليص الموازنة 
بأنه تاريخي. مقدما ش���كره لدول االتحاد 
األوروب���ي ودول الخليج وآس���يا وكل من 

ساهم في مواجهة العجز الكبير.
وق���ال "هذا العج���ز لم يكن ب���دون ثمن 
..فهن���اك عدد م���ن الموظفي���ن في غزة 
والضفة تأثروا باألزمة المالية". مشيرًا إلى 
أن 116 موظفا من أعضاء برنامج الطوارئ 

فقدوا وظائفهم بغزة.
وأضاف "هذا ش���يء مؤس���ف، ولم نرد أن 

يح���دث .. أعرف ما يعني فقدان الوظيفة 
بالنس���بة له���ؤالء .. ألن���ي أعل���م أنه من 
الصعب إيجاد البديل"، مشيرًا إلى أن تلك 
اإلجراءات اتخ���ذت في أوقات صعبة بعد 
قطع أميركا دعمها، ما دفع األونروا التخاذ 
تلك اإلج���راءات لحماي���ة الخدمات التي 

تقدمها حتى نجح���ت في فتح المدارس 
في موعدها في عمليات المناطق الخمس 
كافة، وه���و األمر الذي انطب���ق على فتح 
العيادات واالس���تمرار في تقديم المواد 
الغذائية ألكث���ر من ملي���ون الجئ بغزة 

لوحدها.

وأعرب عن شعوره بالسعادة لتجاوز األزمة 
وحماي���ة معظ���م الوظائ���ف والخدمات. 
مجددا ش���كره للمانحين والشركاء الذين 

حافظوا على تلك الخدمات واستمرارها.
ووع���د أن يواصل العمل ف���ي 2019 من 
أجل االس���تمرار في جمع التبرعات وضخ 

كل الطاقات وعدم االستس���الم من أجل 
التعليم  تحقيق األهداف لالستمرار في 
وكافة الخدمات، الفتا إل���ى أن المانحين 
ح���ول العالم أب���دوا خ���الل زياراته لهم 
اهتمامًا بقضية الالجئين الفلسطينيين، 
ولكن رغم ذلك ال يوج���د ضمانات لنجاح 

حشد األموال.
وتطرق لقضي���ة أصحاب المنازل المدمرة 
الذي���ن عادوا صباح أم���س إلى المدارس، 
احتجاجا على عدم صرف بدل إيجار لهم، 
قائ���ال "لدين���ا أولويات إلع���ادة بناء هذه 
المنازل ونتواصل مع المانحين وال نعرف 
فيما إذا كنا سننجح في ذلك ولكن علينا 

عمل مهم يجب أن نبذله".
وأشار إلى احترام حق كل إنسان بالتظاهر 
س���لميا. داعيا أصحاب تل���ك المنازل من 
العائالت لع���دم إعاقة الخدمات المقدمة 
لالجئين. مضيفا "قمن���ا بالكثير من أجل 
بقاء هذه المدارس مفتوحة .. هل يعقل 

تعطيلها اآلن".
اإلج���راءات  ح���ول  س���ؤال  عل���ى  وردًا 
اإلسرائيلية واألميركية ضد األونروا، قال 
"تفوي���ض األونروا محمي م���ن الجمعية 
العامة لألمم المتحدة وهو ليس قرار دولة 

أو أكثر".

كرينبول : استطعنا التغلب على أكبر عجز في تاريخ »أونروا«

جانب من املوؤمتر ال�سحفي الذي عقده كرينبول بغزة اأم�س     ) ت�سوير/ اأ�سرف اأبو عمرة (

غزة/ االستقالل: 
جدد مرك���ز الميزان لحقوق اإلنس���ان مطالبته 
المجتم���ع الدول���ي والس���يما ال���دول األطراف 
السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة 
بالقيام بواجبها، والعمل على رفع الحصار البري 
والبح���ري المف���روض على قطاع غ���زة، وتوفير 

الحماية للصيادين الفلسطينيين.

واس���تنكر المركز في بيان صحفي، اس���تمرار 
االنتهاكات اإلس���رائيلية الجسيمة والمنظمة 
بحق الصيادين، عب���ر مالحقتهم وإطالق النار 
باتجاهه���م واعتقالهم في ع���رض بحر قطاع 

غزة، وكذلك االستيالء على قواربهم.
وأكد أن الممارس���ات اإلسرائيلية، سواء إطالق 
الن���ار المتك���رر وإيق���اع ش���هداء وجرحى في 

صف���وف الصيادي���ن، واس���تمرار االعتقاالت 
التعس���فية وما يرافقه���ا من إهان���ة وإذالل، 
الصيادين  وممتلكات  واالستيالء على معدات 
وتخريبها، تأتي في س���ياق الحصار المفروض 
على غزة، وتعمدها إلحاق األذى بالمدنيين وال 

سيما الصيادين.
وطال���ب مرك���ز المي���زان باإلفراج الف���وري عن 

الصيادين الذي���ن تم اعتقالهما أمس االثنين 
من ش���اطئ بحر رف���ح وتعويضهما عن تدمير 

وإغراق مركبهما.
ودع���ا المجتمع الدولي إلى إلزام قوات االحتالل 
المنظم���ة، واحترام مبادئ  انتهاكاتها  بوقف 
القانون الدولي في سياق تعاملها مع السكان 

المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة.

غزة/ االستقالل: 
أكد مس���ئول اللجنة العليا لجرحى مس���يرات العودة أحمد الكرد، أنه س���يتم 
تشغيل جميع حاالت البتر البالغ عددها 115 ضمن برنامج التشغيل المؤقت 

ابتداء من الشهر المقبل.
وبّي���ن الكرد خالل حديثه في برنامج "جرح العودة " الذي يبث عبر إذاعة الرأي 
المحلية، االثنين، أن فرص العمل س���تراعي كل ظروف الجريح بدءًا من حالته 
الصحية وقدراته ومهاراته، باإلضافة إلى مكان س���كنه، بحيث يجب أن تكون 

المؤسسة التي سيعمل فيها الجريح قريبة من منزله.
وأش���ار إلى أن فترة العمل ستمتد إلى ستة أشهر متواصلة، مضيفًا: "اللجنة 
س���تبذل قصارى جهدها إليج���اد فرص عمل دائمة تضم���ن الحياة الكريمة 

للجرحى".
وأك���د أّن العمل عل���ى توفير احتياجات جرحى مس���يرات الع���ودة، وخاصة 
المبتوري���ن، ال يتوق���ف في كل مناط���ق القطاع، موضح���ًا أن الخدمات التي 
تس���عى اللجنة لتقديمها لقضية الجرحى؛ ال تقتصر على مجال دون آخر، بل 
إنها تش���مل كل الجوانب، س���واء كانت الصحية أو النفسية أو االجتماعية أو 

االقتصادية أو اإلعالمية.
وعّلق عل���ى فعالية التكريم التي أقامتها اللجن���ة الخميس الماضي لتكريم 
جميع الجرحى المبتورين في المس���يرات، واصفا إياها ب "لمس���ة وفاء" لمن 
قدموا أجزاء من أجس���ادهم فداء للوطن، وجرى توزيع مس���اعدات مالية لكل 
حاالت البتر في مس���يرات العودة الكبرى بدعم من االتحاد الفرنس���ي بقيمة 

$200 لكل جريح.
ووفق اإلحصائيات الرس���مية، بلغ عدد اإلصابات في مسيرات العودة منذ 30 
مارس وحتى اآلن 24.933 ألف جريح منهم 4450 طفال و2250 سيدة، بينهم 

115 حالة بتر لألطراف. 

»الميزان« يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للصيادين الفلسطينيين

مبتورو مسيرات العودة ضمن 
عقود التشغيل المؤقت
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أعلن أنا المواطن / اكرم مدحت حمدي اليازجي
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
902430651( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/محمد نظير محمد القدرة 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)801563719( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/عبد الكريم عطيه موسى ابو كلوب   
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
800177826 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن خالد موسى عطوة ابو عواد 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)900939356( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/محمود سعيد سليمان ابو مرعي 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)401093885( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / سمير محمد سليمان القهوجي 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)909940447( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد محمود محمد السلطان
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)901017160( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل: 
انطلقت في الجامعة اإلس����المية بغزة أعمال 
منت����دى المناظ����رات الت����ي ينظمها قس����م 
الصحافة واإلع����الم بكلي����ة اآلداب بالجامعة، 
وأقيم حفل افتت����اح المنتدى بحضور كل من 
األس����تاذ الدكتور س����الم حلس نائب رئيس 
الجامعة للش����ئون األكاديمية، والدكتور رائد 
صالح����ة عمي����د كلي����ة اآلداب، والدكتور عمر 
ش����عبان الخبير االقتصادي، مدير مكتب بال 
ثنك للدراسات اإلستراتيجية، والدكتور أيمن 
أب����و نقيرة رئيس قس����م الصحاف����ة واإلعالم، 
والدكت����ور فايز ش����لدان نائب عميد ش����ئون 
الطلبة، وش����ريف خليفة ممثاًل عن مؤسس����ة 

فلس����طينيات، وأعضاء من هيئ����ة التدريس 
في قسم الصحافة واإلعالم،  وعدد من الطلبة 

المشاركين في المنتدى.
وأك����د د.  صالحة على أهمي����ة انطالق منتدى 
المناظ����رات الذي أصبح ضرورة بهدف تطبيق 
لغة الحوار الهادف ونش����ر ثقافة الرأي اآلخر، 
وبناء الحجة كأحد الوس����ائل الثقافية لحماية 
ح����ق االخت����الف وكس����ب تأيي����د الجمهور، 

باإلضافة إلى تطوير قدرات الشباب.
م����ن ناحيت����ه، تح����دث الدكتور ش����عبان عن 
مؤسس����ة بال ثن����ك، والمج����االت التي تعمل 
به����ا، ومش����اريعها النوعي����ة م����ع الجامعات 
الفلس����طينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، 

مؤكدًا على الحاجة الماس����ة إل����ى المناظرات 
المبني����ة عل����ى الح����وار م����ع اآلخ����ر والح����وار 

المجتمعي.
وفي سياق آخر، احتفل قسم الصحافة واإلعالم 
بكلي����ة اآلداب بالجامعة اإلس����المية بالتعاون 
م����ع لجنة االنتخابات المركزي����ة بتخريج طلبة 
القسم المشاركين في أعمال مشروع: "تدريب 
طلبة اإلعالم في الجامعات الفلس����طينية على 

التغطية اإلعالمية لالنتخابات".
وق����در الدكت����ور رائ����د صالحة عمي����د كلية 
اآلداب لقس����م الصحاف����ة واإلع����الم اهتمامه 
الكبير بتوطي����د عالقات التعاون المش����ترك 
مع مؤسس����ات المجتمع، وحرصه على تنمية 

قدرات الطلبة ومهاراتهم.
بدوره، هنأ الدكتور أيمن نقيرة رئيس قس����م 
الصحافة واالعالم طلبة القس����م المش����اركين 
في مشروع التدريب على اجتيازهم التدريب 

بكفاءة واقتدار.
 وأش����ار إلى أن المشروع انعقد بمشاركة )30( 
طالب وطالبة من طلبة المس����توى الرابع، وذلك 
بواقع )15( س����اعة تدريب نظري، و)18( ساعة 
تدريب عملي لكل من محوري اإلنتاج السمعي 
والمطبوع، و )24( ساعة لمحور اإلنتاج المرئي .

وأعرب رائد صقر مدير دائرة العالقات العامة 
في لجنة االنتخابات المركزية- إقليم غزة، عن 
تقدير لجن����ة االنتخاب����ات المركزية للجامعة 

اإلسالمية وكلية اآلداب عامة وقسم الصحافة 
واإلعالم خاصة عل����ى تعاونهم الكبير لتنفيذ 

أعمال المشروع.
و فاز بالمركز األول في مح����ور اإلنتاج المرئي 
حلق����ة "ش����باب الوطن"، م����ن إع����داد الطلبة: 
نعمة المصري، ولينا عاش����ور، ورائد أبو سرية، 
بينما ف����از بالمرك����ز األول في مح����ور اإلنتاج 
المس����موع حلق����ة "الديموقراطي����ة والحياة"، 
من إع����داد الطالبات: هداية المعش����ر، وعبير 
عطاالله، وإين����اس الملفوح، وأفن����ان الزاملي، 
وسماح الش����يخ، وفاز بالمركز األول في محور 
اإلنت����اج المطبوع المقال الصحفي "المناظرات 

االنتخابية"   للطالب عبد الرحمن علوان.

الجامعة اإلسالمية تطلق أعمال منتدى المناظرات 

جباليا/ االستقالل: 
ق���ال رئيس قس���م قل���م الجمهور في 
بلدي���ة جبالي���ا النزل���ة األس���تاذ ماهر 
الدعالسة إن  القسم أنجز 637 معاملة 

خالل نوفمبر الماضي.
وأوضح رئيس القسم أنه تم إنجاز 178 
معاملة تتعلق بتراخيص البناء والحرف 
وتحديد  الموقع العام وتحديد الشوارع 

وطلبات الحصول على اإلسمنت.
وأض���اف :« ت���م أيضا إنج���از 537 طلبًا 
وشكوى؛ 270 منها تم استقبالها على  
الرقم المجاني، وتوزعت المعامالت إلى 
طلبات صيانة ش���وارع، وصيانة شبكات 
الص���رف  الصحي والمناه���ل، وصيانة 
اإلنارة، وطلب���ات خاصة لرئيس البلدية، 

واعتراضات على المخططات الهندسية 
القانونية  الش���ؤون  وعلى  والتفصيلية 

وشكاوى أخرى.
وبي���ن أنه تم إنج���از 69 معاملة تتعلق 
الصحي،  والصرف  المياه   باش���تراكات 

وإصدار عدم الممانعة.
وأكد الدعالسة أن استيفاء المواطنين 
للوثائق واألوراق المطلوبة يسرع من 
إنجاز  المعامالت، وأن القس����م يبذل 
جه����وده إلنجاز المعام����الت بأقصى 

سرعة ممكنة.
وفي س���ياق آخر، ضبط���ت البلدية 50 
طنًا م���ن التمور ظه���رت عليها عالمات 
عفن، وفساد واضحة، في إحدى المحال 
التجارية بالمدين���ة، وذلك بالتعاون مع 
الطب الوقائي، وشرطة مباحث التموين.

وق���ال مدير دائرة الصح���ة والبيئة في 
البلدية م. ناصر النجار إن طواقم البلدية 
وبالتع���اون مع قس���م مراقبة األغذية – 
الطب الوقائي في وزارة الصحة، وشرطة 
مباح���ث التموين، أتلف���ت 20 طنًا من 
التمور الفاسدة في مكب النفايات شرق 
مدينة جباليا، فيما تم التحفظ على 30 
طن أخرى من التم���ور لحين التأكد من 

صالحيتها.

خان يونس/ االستقالل: 
أنهت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة أعمال إعادة تأهيل ش���ارع 
رق���م )101( الواقع في حي المنارة جنوب المدينة وذلك بدعم من صندوق 

تطوير وإقراض الهيئات المحلية بتكلفة  )104,670( يورو.
وبين رئي���س البلدية م. عالء الدين البطة أهمي���ة األعمال المنفذة والتي 
ستس���اعد المواطنين على التنقل بحرية وكذلك  تس���هل  حركة س���ير 
المركبات، مش���يرًا إلى أهمية المش���روع الذي يخدم س���كان أحياء المنارة 
والس���الم حيث يعتبر من أحد أهم الش���وارع باألحي���اء المذكورة ويغذي 
مس���احات واسعة من المنطقة الواقعة جنوب ش���رق خان يونس . وشكر 
م. البط���ة كافة المواطنين وش���ركاء العمل على تعاونهم ومش���اركتهم 
في تنفيذ المش���روع والذي من ش���أنه التخفيف عن ش���ريحة واسعة من 
المواطنين القاطنين بالحي.  ومن جانبه أش���ار ُمس���ير دائرة المشاريع م. 
موس���ى األخرس الى أن األعمال في المش���روع قد ش���ملت تركيب أحجار 
الجبهة بعد إنتهاء أعمال التس���وية لجانبي الطريق ،وحرث طبقة البيس 
ك���ورس القديمة الموجودة في ح���رم الطريق على مس���احة )7500( متر 
مربع للوصول إلى المناس���يب التصميمية للطريق، وكذلك إنشاء حزامات 
ومنش���آت  خرس���انية لزوم تصريف مياه األمطار في بعض األماكن، إلى 
جانب تركيب بالط إس���منتي بس���مك )8( س���م بمس���احة )7,500( متر ، 
وتركي���ب )20( فانوس إنارة ومواس���ير للتمديدات المس���تقبلية لخدمة 

المياه.

النصيرات/ االستقالل:
بدأت بلدية النصيرات وس���ط قطاع غزة بتنفيذ مشروع تمديد شبكات مياه بمناطق 
متفرق���ة في النصيرات، بتمويل من مؤسس���ة GVC اإليطالي���ة، بتكلفة حوالي 25 
ألف دوالر. وذكر رئيس قس���م المياه م. نعيم قوش، أن المش���روع يش���مل المناطق 
التالية )شارع أحمد ياسين، شارع روضة سنابل، شارع مسجد حماد الحسنات، وشارع 
البطاحين(. وأش���ار إلى أن المش���روع سيخدم حوالي 20 ألف نس���مة، منوها إلى أنه 
سيتم تمديد مواسير مياه ُقطر 4 إنش بمسافة طولية اجمالية لكافة المناطق تصل 
إل���ى 1110 متر. وأكد قّوش على أن الهدف من المش���روع هو تقوية وتطوير كفاءة 

شبكة المياه في النصيرات، وتقليص نسبة الفاقد في المياه.

بلدية خانيونس تنهي تأهيل 
الزوايدة/ االستقالل: شارع 101 بحي المنارة 

شرعت بلدية الزوايدة بتنفيذ حملة نظافة واسعة تستهدف جميع الشوارع في مناطق 
نفوذ البلدية، وتش���مل كنس الرم���ال المتراكمة على جنبات الطرق، وكنس الش���وارع 
وتنظيفها . وقال مس���ؤول قسم الصحة والبيئة في بلدية الزوايدة وديع حمدان إن مدة 
الحملة 3 أش���هر، يش���ارك فيها نحو 15 عامال مفرزين ضمن برنامج طموح بالتعاون مع 
وزارة العمل . وأوضح حمدان بأن الحملة بدأت بشارع خالد بن الوليد بالقرب من ابو عبيدة 
وحي الصديق وش���ارع ابو عويلي والخوالدة الش���رقية والتعابين وش���ارع صالح الدين . 
يذكر أن البلدية سخرت جميع معداتها لخدمة هذه الحملة، وأفرزت لها جميع المعدات 

واالغراض الالزمة وذلك لتحسين واقع النظافة في بلدة الزوايدة .

كوالمبور/االستقالل: 
ح���ازت الطالبة الفلس���طينية الُمهّجر أهلها من فلس���طين المحتلة إل���ى لبنان رغد 
الخطيب على لقب رفيع ببطولة الحس���اب الذهني »يوس���ي م���اس« بكوااللمبور في 

ماليزيا لعام 2018، حيث مّثلت لبنان في البطولة.
وحصل���ت الخطيب وهي طالبة في الصف الثالث ابتدائي بمدارس اإليمان في صيدا 
 1st Runner وفق ش���بكة العودة اإلخبارية المختصة بأخبار الجئي لبنان- على لقب–

Up »الوصيف األول«، في بطولة الحساب الذهني UCMAS ال� 23 في ماليزيا.
ويعد لقب »الوصيف األول« اللقب الذي يلي لقب البطل )Champion( مباش���رة في 

البطولة.
2nd Runner Up ع���ن  لق���ب  عل���ى  الماض���ي  الع���ام  الخطي���ب  وحصل���ت 

المرحلة Elementary B في المسابقة الوطنية الرابعة للحساب الذهني في لبنان.
وكان الطالب آدم أس���امة رصرص من بيت لحم حصل على مركز الوصيف للمستوى 
الثاني، والطالبة جنى جعفر عوض من رام الله على المركز الثاني للمس���توى الثالث، 

والطالب سعيد محمد الغول من القدس على المركز الثاني للمستوى األول.

بلدية النصيرات تبدأ بتنفيذ 
مشروع تمديد خطوط مياه 

بلدية الزوايدة تشرع بتنفيذ 
حملة نظافة واسعة ضمن نفوذها 

طالبة فلسطينية تحصد لقبًا رفيعًا 
ببطولة الحساب الذهني بماليزيا

بلدية جباليا النزلة تنجز 637 معاملة الشهر الماضي
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أعلن أنا المواطن/ قاسم بسام قاسم ابو ناجي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401163514( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أنا المواطن/ يحيى نصر الله عبد الس���ام ابو 
مصطفى عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )401152251( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عبدالله هشام محمود الحوت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400535845( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عبد الرحيم عبد الش���كور س���عيد 
الطويل ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )900559469( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/مروة أحمد سالم شيخ العيد
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)903169878( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/محمد باسم جمعان ابو ظاهر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804825172( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقال: 
الصحفيي���ن  نقاب���ة  نظم���ت 
الفلسطينيين، امس الثاثاء، وقفة 
تضامني���ة في مدينة غزة، مع وكالة 
األنب���اء والمعلومات الفلس���طينية 
»وفا«، بعد تعرض مقرها في مدينة 
رام الله إلى اقتح���ام من قبل قوات 
االحتال اإلسرائيلي، مساء االثنين. 
العاملين  الموظفين  على  واالعتداء 
بقنابل  اس���تهدافهم  عب���ر  فيها، 
للدموع، واالستياء  المس���يل  الغاز 
المراقبة  كامي���رات  تس���جيل  على 

الخاصة بالوكالة.
الصحفيين  نقي���ب  نائ���ب  وق���ال 
األسطل،  تحس���ين  الفلسطينيين 
إن اقتح���ام وكال���ة »وف���ا« جريمة 
تضاف إلى سلس���لة الجرائم التي 
بحق  اإلسرائيلي  االحتال  يرتكبها 
المؤسسات اإلعامية الفلسطينية.

وطالب األس���طل اتحاد الصحفيين 
العرب واالتحاد الدولي للصحفيين، 
بضرورة التدخل الفوري لوقف هذه 

الجرائم اإلسرائيلية.
بدوره، قال مدير عام الهيئة العامة 
لإلذاعة والتلفزيون في المحافظات 
الجنوبي���ة رأفت الق���درة، إن اإلعام 
الفلس���طيني وفي كل مرة يتعرض 

فيها لله���دم والتدمير، يعود أكثر 
البق���اء وإيصال  عل���ى  ق���وة وعزما 
الصورة الفلس���طينية إل���ى العالم 

أجمع.
المساعد  العام  األمين  كما استنكر 
الفلس���طينيين  الكت���اب  التح���اد 
الل���ه تايه، »الهجم���ة المدانة  عبد 

والمرفوضة على مقر وكالة »وفا«.
ورفع المشاركون خال الوقفة التي 
ش���ارك به���ا عش���رات الصحفيين 
والكت���اب والش���خصيات الوطنية، 
اليافط���ات والش���عارات المن���ددة 

بهمجية االحتال.
وفي  مدينة رام الله شارك عشرات 
الثاث���اء،  أم���س  الفلس���طينيين، 
ف���ي وقفة أم���ام مقر وكال���ة االنباء 
»وف���ا«،  الرس���مية  الفلس���طينية 
تنديدا باقتحام مقرها من قبل قوة 

عسكرية إسرائيلية.
الوقف���ة  ف���ي  المش���اركون  وردد 
الت���ي دعت لها نقاب���ة الصحفيين 
منددة  ش���عارات  الفلس���طينيين، 

بالممارسات اإلسرائيلية.
الوقف���ة، صحفيون  ف���ي  وش���ارك 

سياس���ية  وقي���ادات  ونقابي���ون، 
فلسطينية، ونشطاء.

وطال���ب ناص���ر أب���و بك���ر، نقي���ب 
الصحفيين الفلسطينيين في كلمة 
له خال الوقفة، بتدخل المؤسسات 
الصحفي���ة الدولي���ة، ومؤسس���ات 
االنتهاكات  لوقف  االنسان،  حقوق 

اإلسرائيلية بحق الصحفيين.
وقال »أبو بكر«، إن »إس���رائيل عاجزة 
أم���ام االع���ام الفلس���طيني، الذي 
بحق  ممارس���اتها  اس���تطاع فضح 

شعبنا«.

غزة/ االستقال: 
اس���تنكر التجمع اإلعامي الفلس���طيني اقتحام قوات االحتال اإلسرائيلي 
مقر وكالة االنباء الفلس���طينية »وفا« في رام الل���ه بالضفة الغربية المحتلة، 
واحتج���از العاملين فيها ومنعهم من المغ���ادرة  واعتقال ثاثة صحفيين 

فلسطينيين من مناطق الضفة المحتلة.
واعتبر التجمع اإلعامي في بيان وصل االس���تقال نسخه عنه أمس الثاثاء 
هذا االعتداء جريمة جديدة تضاف إلى س���جل الجرائم اإلس���رائيلية التي 
ترتكب بحق الصحفيين الفلس���طينيين ومؤسساتهم اإلعامية دون رادع 
من أحد، مشددًا على أن الهجمة الشرسة على االعام الفلسطيني لن تكسر 
ش���وكة الصحفيين ول���ن تثنيهم عن تأدية واجبهم الوطني تجاه ش���عبنا 

الفلسطينيي.
 وق���ال التجمع :« إننا في التجمع اإلعامي الفلس���طيني، إذ نتابع بقلق هذا 

االعتداء اإلسرائيلي السافر على الصحفيين ومؤسساتهم اإلعامية«.
واعتبر أن هذه الجريمة بمثابة قرصنة إعامية، تهدف لطمس عين الحقيقة، 

وإسكات الصوت الفلسطيني الذي صدع بالحق الفلسطيني للعالم أجمع.
وثم���ن عاليًا دور الصحفيين الفلس���طينيين في نقل مجريات األحداث على 

الساحة الفلسطينية السيما اعتداءات وجرائم االحتال بحق شعبنا.
وطالب المؤسس���ات الدولية اإلعامية والحقوقي���ة التي تعنى بالصحفيين 
وعلى رأس���ها االتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون با حدود واتحاد 
الصحفيين العرب، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف االعتداءات االسرائيلية 

المتواصلة على الصحفيين الفلسطينيين ومؤسساتهم االعامية.
وكان���ت ق���وات االحتال قد ش���ًنت منذ فج���ر االثنين هجمة شرس���ة على 
الصحفيين الفلس���طينيين ومؤسس���اتهم، فاعتقل���ت ثاثة صحفيين من 
مناطق متفرقة من الضفة المحتلة، قبل أن ُتًكمل انتهاكاتها باقتحام وكالة 

»وفا » وتعيث فيها الفساد قبيل انسحابها من المكان.

التجمع اإلعالمي: اقتحام 
االحتالل لمقر وكالة 
»وفا« قرصنة إعالمية 

وقفتــان للصحفييــن بغــزة و رام الـله 
منددتــان باقتحــام االحتــالل لمقـر »وفــا«

جانب من �لوقفة �لت�صامنية بغزة �أم�س        ) ت�صوير/ حممود عجور (

القدس المحتلة/ االستقال: 
نقلت محامية نادي األس���ير جاكلين فرارجة عن أسرى معتقل »عتصيون« أن 
إدارة المعتقل قدمت لهم طعامًا منتهي الصاحية منذ أكثر من شهر، األمر 

الذي دفعهم باالمتناع عن تناول الطعام، وإرجاع الوجبات.
وقالت المحامية فرارجة إن« إدارة معتقل عتصيون قدمت س���ابًقا وخال هذا 
العام طعاًما منتهي الصاحية، فهذه ليست المرة األولى، وفي حينه تبين أن 
الطعام الُمقدم لألسرى هو بقايا معلبات ُقدمت لجيش االحتال، وبعد انتهاء 
صاحيتها جرى تقديمها لألس���رى«. وأوضح األس���رى ف���ي حديثهم أنهم 
يعيشون ظروًفا مأساوية في المعتقل نتيجة للبرد الشديد، يرافق ذلك نقص 
في األغطية وهي عبارة عن بطانيات رقيقة رطبة ذات رائحة كريهة. ُيشار إلى 
أن معاناة األس���رى في معتقل »عتصيون« جراء البرد الش���ديد متجددة، ففي 
كل عام مع بداية الش���تاء، تبدأ معاناة جدي���دة تضاف إلى الظروف الحياتية 

المأساوية، حيث ال تتوفر داخل المعتقل أدنى شروط الحياة اآلدمية.
وذكرت فرارجة أن أحد األسرى وهو رامي جبارين )34 عاًما( من بلدة الظاهرية، 
يعاني من قطع كامل في أوتار يده وهو بحاجة ماسة إلى إجراء عملية جراحية، 
وقد تفاقمت حالته الصحية جراء استمرار احتجازه في ظروف شديدة البرودة 

منذ تاريخ اعتقاله في الخامس من كانون األول للعام 2018.
ويعد معتقل »عتصيون« من أس���وأ مراكز االعتقال التابعة لجيش االحتال، 
حيث يتم احتجاز األسرى داخل غرف من الحديد، يصفها األسرى في الشتاء 

بالثاجات، وفي الصيف على أنها أفران.

غزة/ االستقال: 
طال����ب مدير مركز األس����رى للدراس����ات د. 
رأفت حمدونة، أمس الثاثاء، المؤسس����ات 
الحقوقي����ة واإلنس����انية لحماية األس����رى 
الفلس����طينيين ف����ي أعق����اب التحري����ض 
ومصادق����ة   ، ودولي����ًا  محلي����ًا  الممنه����ج 
الكنيس����ت االس����رائيلي بالق����راءة األولى، 
على مش����روع قانون لمنع خفض محكومية 
والذى يستهدف   ، الفلسطينيين  األسرى 
المكانة القانونية لألس����رى الفلسطينيين 

كطاب حرية في وجه االحتال .
وأكد حمدونة أن هناك عملية اس����تهداف 
وتنافس غير مسبوق للشخصيات والكتل 
في الكنيست اإلس����رائيلي في استهداف 
األس����رى، وذلك بتقديم عدد من مقترحات 
القواني����ن العنصري����ة ف����ي فت����رة زمنية 

قياسية .
وق���ال: إن الكنيس���ت االس���رائيلي ق���ام 
بمناقش���ة عدد من القواني���ن التي تمس 
األسرى الفلس���طينيين في فترة قياسية 

ومح���دودة، كالتصويت على مقترح قانون 
األس���رى،  اإلع���دام على  تنفي���ذ عقوب���ة 
القتراح  اإلس���رائيلي  الكنيست  ومناقشة 
قان���ون يقضي بحظر اإلفراج عن األس���رى، 
اإلس���رائيليين  الجن���ود  جث���ث  مقاب���ل 
المحتجزي���ن في غ���زة، وقان���ون التغذية 
أموال األسرى  اقتطاع  القس���رية، ومقترح 

من عائدات الضرائب سابقًا وغيرها بكثير.
وأض����اف أن س����لطات االحت����ال تح����اول 
لألس����رى  القانوني����ة  المكان����ة  مص����ادرة 
والمعتقلين الفلسطينيين من خال تجاوز 
قرارات الجمعي����ة العامة لألم����م المتحدة 
، ون����زع حقوقهم األساس����ية واالنس����انية 
التي أكدت عليه����ا االتفاقيات والمواثيق 
الدولية ، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة 
والتعام����ل معه����م كس����جناء  والرابع����ة، 
يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه 

نضاالتهم .
وش����دد حمدون����ة عل����ى مكان����ة األس����رى 
والمعتقلين الفلس����طينيين كطاب حرية 
، اس����تنادًا لتوصية الجمعية العامة لألمم 
المتح����دة، التي تقضي بوج����وب تضمين 
جميع المواثي����ق الدولية المتعلقة بحقوق 
اإلنس����ان المعدة من قب����ل المنظمة، مادة 
تن����ص على ح����ق الش����عوب ف����ي تقرير 
مصيره����ا وأن تعم����ل الدول عل����ى احترام 

وتأمين ممارسة هذا الحق.

إدارة معتقل »عتصيون« تقدم 
لألسرى طعامًا منتهي الصالحية

حمدونة: القوانين العنصرية اإلسرائيلية 
تستهدف المكانة القانونية لألسرى
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ارتفعت وتي���رة التهويد في القدس المحتلة، بعد نقل الس���فارة 
األميركي���ة من تل أبيب إليه���ا، في مايو/أيار الماض���ي، ما ترافق 
مع ازدياد الحيل اإلس���رائيلية للس���يطرة على منازل المقدسيين، 
وأخطر الطرق للوصول إلى ذلك شراء سماسرة عرب وفلسطينيين 
محّصني���ن ضد المالحقة المن���ازَل العربية، لتص���ل ملكيتها، في 
نهاية األمر، إلى جمعيات استيطانية. وقد تشكلت، في السنوات 
القليلة الماضية، جمعيات اس���تيطانية إس���رائيلية، وكل جمعية 
مس���ؤولة ع���ن منطقٍة في داخ���ل البلدة م���ن الق���دس أو حولها، 
للتخطيط لتس���ريب منازل المقدس���يين، لتصبح ملكًا للجمعيات 
االس���تيطانية ثم تهويده���ا، باالعتماد على قوانين إس���رائيلية 
عنصرية، في مقدمتها قانون التنظيم واإلدارة في القدس، فضاًل 

عن قانوني أمالك الغائبين والجيل الثالث. 
وثّمة وس���ائل إس���رائيلية أخرى لالس���تحواذ عل���ى العقارات في 
الق���دس، وتتمثل ف���ي المص���ادرة لغايات ما ُتع���رف بالمصلحة 
العامة، فض���ال عن مصادرة األمالك األميري���ة واألمالك التي يزعم 
اليهود أنهم يملكونها، أو يس���تأجرونها، قبل 1948. كما تحاول 
الجمعيات االستيطانية التهويدية في القدس استغالل الصراع 
القائم بين الوطنيين األرثوذكس والنخبة اليونانية للسيطرة على 
األمالك، الستئجار أمالك الكنيسة األرثوذكسية أو شرائها. ولهذا 
تّم تسرب عش���رات العقارات والمحال المقدسية، وأصبحت تحت 
س���يطرة الجمعيات االس���تيطانية في القدس. وجنب���ا إلى جنب، 

مع سياس���ة إس���رائيل المدروسة لتس���ريب ملكيات المقدسيين 
وتهويده���ا، تعتبر وس���يلة الهدم م���ن أخطر وس���ائل االحتالل 
للتخلص من الوجود العربي الفلسطيني في المدينة، ورسم صورة 
ديموغرافية قس���رية، يك���ون فيها اليهود أكثري���ة مطلقة خالل 
أعوام، وقد هدم الجيش اإلس���رائيلي 1900 منزل فلس���طيني في 
القدس منذ عام 1967 وحتى 2017، ونتيجة ذلك تّم تشريد نحو 

9500 مقدسي. 
وفي وقت يهدم الجيش اإلس���رائيلي المنازل الفلسطينية، ويضع 
العراقي���ل والمعوق���ات إلص���دار تراخيص البناء للفلس���طينيين 
ف���ي الق���دس، على الرغ���م م���ن حاجته���م الماّس���ة والمتزايدة، 
تصادق إس���رائيل على تراخي���ص بناء آالف الوحدات الس���كنية 
في المس���توطنات المقامة عل���ى أراضي الق���دس. والالفت أيضًا 
أن إس���رائيل لم تتوقف ع���ن عمليات الحفري���ات والتجريف في 
باب المغاربة ومحيط المس���جد األقصى، وكذلك في حي س���لوان، 
منتهكة بذلك كل األعراف والقوانين  واالتفاقيات الدولية. ويبدو 
أن هدف تكثيف عملية هدم منازل المقدس���يين، والسيطرة على 
عقاراتهم ومحالهم التجارية، هو اإلس���راع في جعل مشروع غالف 
القدس التهوي���دي حقيقة على األرض، حيث يهدف المش���روع 
المذكور إلى طرد أكبر عدد من العرب الفلس���طينيين من المدينة 
بذرائع التطوي���ر، والعمل، في الوقت نفس���ه، لجذب أكبر عدد من 
المهاجري���ن اليهود، بغرض محاولة فرض األمر الواقع الصهيوني 

ف���ي القدس، وتدمير حضارتها التي ما زالت من أهم الدالالت على 
تاريخ اإلنسان العربي فيها.

وقد س���عت إس���رائيل إلى إفراغ المدينة، بتطبيق قوانين سحب 
الهوية اإلس���رائيلية من المقدسيين الذين يقيمون أكثر من عام 
خارج القدس، وكذلك الحال بالنس���بة للعرب المقدس���يين الذين 
حازوا جنس���يات أخرى. وتبًعا لذلك، هناك خمس���ون ألف مقدسي 
مهّددون بس���حب هوياتهم وطردهم، والس���يطرة على عقاراتهم 
وأرضهم ومحالهم التجارية. وتس���تغل إسرائيل انشغال اإلعالم 
العربي بتحوالت المش���هد العربي الضبابية، لفرض واقع تهويدي 
على األرض في القدس، من خالل سياسة تسّرب منازل المقدسيين 
وعقاراتهم إلى الجمعيات االس���تيطانية اليهودية، المدعومة من 
حكوم���ة نتنياهو، فضاًل عن التهجير الصامت للمقدس���يين. ومن 
الناحية العملية، وضعت مخططات إس���رائيلية تستهدف جعل 
اليهود أكثرية ساحقة في الجزء الشرقي من القدس المحتلة عام 
1967، بحيث ستعتمد الزيادة المقترحة لليهود في المدينة على 
اس���تيعاب اليهود القادمين من الخارج، عبر محاوالت فتح قنوات 

للهجرة اليهودية الكثيفة بعد تراجعها من الدول األوروبية. 
»الضرورة تحت���م دعم المقدس���يين ومالحقة السماس���رة الذين 
س���اعدوا ف���ي تس���ريب عق���ارات الفلس���طينيين« ، واإلعالن عن 
مغريات مالية إس���رائيليٍة لرف���ع عدد الوالدات للم���رأة اليهودية 
المس���توطنة في القدس، بغية ارتفاع معدالت الزيادة الطبيعية 

لليهود. وفي الوقت نفس���ه، س���تواكب هذه الزي���ادة لليهود في 
القدس، وفق المخططات اإلس���رائيلية، سياسات إجالئية مبرمجة 
إزاء الع���رب المقدس���يين، لترحيله���م بصمٍت عنه���ا، عبر إبطال 
ش���رعية إقامتهم في مدينتهم، والسيطرة بوسائل مدروسة على 
عقارات المقدسيين، وتسّربها للجمعيات االستيطانية، األمر الذي 
س���يؤدي إلى اإلخالل بالتوازن الديمغرافي لصالح المس���توطنين 

اليهود في المدى المنظور. 
ولمواجهة أخطار تس���ّرب عق���ارات المقدس���يين، تحتم الضرورة 
دع���م المقدس���يين مالحقة السماس���رة الفلس���طينيين والعرب 
الذين س���اعدوا في تسريب عقارات الفلس���طينيين إلى جمعيات 
اس���تيطانية ومقاضاتهم، والعمل، في الوقت نفس���ه، على نشر 
الوع���ي بي���ن المقدس���يين إزاء خطورة ظاه���رة تس���ّرب المنازل 
وتهويدها، وفضح السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية التهويدية 
ف���ي مدينة القدس، بنش���ر ملف���ات وثائقية في وس���ائل اإلعالم 
العربية بلغات عديدة، بحيث تظهر دوريا اإلجراءات اإلس���رائيلية 
الحثيثة الهادفة إلى طرد المقدس���يين. وتقتضي الضرورة أيضًا 
مطالبة األمم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها بتطبيق القرارات 
الدولية الخاصة بمدينة القدس. وف���ي المقدمة منها التي أكدت 
على ضرورة إلغاء معالم االحتالل في القدس، وبطالن إجراءاته، أي 
تفكيك المس���توطنات وترحيل المستوطنين، وعودة المقدسيين 

الذين نزحوا عن المدينة في سنوات االحتالل.

استشهاد الشاب عمر حس���ن عواد ابن الخليل الذي أطلقت عليه قوات االحتالل الصهيوني النار أول أمس, 
ج���اء نتيجة عجز االحتالل عن ايقاف العمليات الفدائية, وبس���بب اإلخفاق الصهيوني المتكرر في القبض 
على البطل اش���رف نعالوه, وبسبب حالة الفزع والرعب التي تجتاح الكيان الصهيوني المجرم, سياسة القتل 
لمجرد االش���تباه س���تتزايد خالل المرحلة القادمة, فكل فلسطيني في الضفة معرض للقتل على يد الجنود 
الصهاينة المتمركزين على الحواجز العسكرية بحجة االشتباه, ويبدو أنها أصبحت أسهل وسيلة لدى الجيش 
الصهيوني وقطعان المستوطنين لقتل الفلسطينيين, وإش���باع رغباتهم في سفك الدماء وإزهاق األرواح, 
خاص���ة بعد أن تكبدوا خس���ائر كبيرة نتيجة العمليات البطولية التي نفذها الفلس���طينيون ونجاحهم في 

االنسحاب بسالم.
االحتالل زعم ان الش���هيد عمر عواد حاول دهس مجموعة م���ن الجنود الصهاينة ورفض االمتثال ألوامر 
الجيش الصهيوني بالتوقف, والرواية اإلس���رائيلية »الكاذبة« لم نسمعها إال من طرف واحد هو الطرف 
الكاذب »االحتالل«, والس���ؤال الذي يتب���ادر للذهن أوال هل القتل هو الوس���يلة الوحيدة إليقاف عملية 
الده���س كما يزعم الجنود, الم يكن من الممكن اس���تهداف عجالت الس���يارة مثال, أو إصابة الس���ائق 
وليس قتله, وهل كان األمر يستدعي كل هذا الرصاص تجاه السيارة التي يستقلها الشهيد عمر, إنها 
الرغبة الجامحة لدى االحتالل بالقتل وإزهاق األرواح وس���فك الدماء, التي تتزايد بشكل أكبر مع الخسائر 
التي يتكبدها االحتالل على يد المقاومين, ال نريد ان ننس���ى التعليمات المشددة التي صدرت للجيش 
الصهيوني للقتل بمجرد الش���بهة, أنها أفضل فرصة للجنود كي يمارس���وا هواية قتل الفلسطينيين 

بأريحية كبيرة بعيدا عن المحاسبة والقانون.    
ربما بدأن���ا نتلمس تصاعدًا في لغ���ة تهديد المس���توطنين للمواطنين الفلس���طينيين, ومطالبات منهم 
لحكومتهم النازية بتوجية ضربات موجعة للفلس���طينيين, هؤالء المستوطنون الذين اقتحموا باألمس قرى 
في رام الله واعتدوا على المواطنين الفلس���طينيين وخطوا ش���عارات عنصرية تنادي بقتل العرب وطردهم 
من بيوتهم وقراهم, حتى أنهم طالبوا حكومتهم بقتل واس���تهداف رئيس الس���لطة الفلسطينية محمود 
عباس, مما دعا انعقاد لحكومة رامي الحمد الله وتوجيه تحذيرات للحكومة الصهيونية من سياسة التحريض 
الممنهج على رئيس السلطة محمود عباس, والتي تعتبر نتائجها وخيمة, ألن السلطة تأخذ هذه التهديدات 
على محمل الجد, وطالبت حكومة الحمد الله المجتمع الدولي بإدانة هذه الدعوات التحريضية، كما استنكرت 
اس���تباحة قوات االحتالل لعديد المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية وعموم المناطق المصنفة 
»أ«، بم���ا في ذلك اقتحامها الهمجي لمدينة رام الله والبيرة، وقامت خاللها باالعتداء على المواطنين وتدمير 
ممتلكاتهم، مما أدى إلى إصابة العشرات بقنابل الغاز والرصاص المطاطي والرصاص الحي, وهذا يؤكد على 

الحالة التي وصلت إليها حكومة االحتالل. 
السبيل الوحيد لمواجهة هذا التغول الصهيوني في الضفة, وإحباط مخططات االحتالل يتلخص في التالي.

أوال: وقف التنس���يق األمني فورًا بين أجهزة امن الس���لطة واالحتالل الصهيوني وإطالق س���راح الس���جناء 
الفلسطينيين في سجون السلطة و إطالق يد المقاومة للرد على االنتهاكات اإلسرائيلية. 

ثانيا: الس���ماح ألهلنا في الضفة بالخروج بمس���يرات سلمية كبيرة على غرار مسيرات العودة الكبرى في غزة, 
والوصول إلى مناطق التماس مع االحتالل الصهيوني, واالشتباك مع الجيش الصهيوني بالوسائل السلمية. 
ثالثا: توحيد الخطاب السياسي الفلسطيني من خالل التوافق على برنامج وطني مشترك يحكم العالقة بين 
الكل الفلسطيني, ويشرع فورا بالدعوة لتفعيل مخرجات مؤتمر بيروت 2017م والبدء بإشراك حماس والجهاد 

اإلسالمي في تشكيل منظمة التحرير وفق آلية عادلة يتم التوافق عليها فلسطينيا.  
رابعا: رفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة, والشروع في تطبيق بنود المصالحة 

الفلسطينية والتوافق على تشكيل حكومة .

هواية القتل

نبيل السهليتهويد وعقارات تتسرب في القدس

رأي
اعتاد العالم على المشاريع األمريكية في كل 
المحافل الدولية وحتى المعارك العس���كرية 
بأنه���ا تق���ف إلى جان���ب الظل���م واالحتالل 
وهذا ليس بغريب عليه���م، وخاصة في ظل 
إدارة ترامب التي تع���د اإلدارة األكثر انحيازا 

لالحتالل.
وف���ي خطوة جديدة في الدف���اع عن االحتالل 
اإلس���رائيلي، تقدم���ت واش���نطن بمش���روع 
للجمعي���ة العامة إلدراج حرك���ة حماس على 
الئحة اإلرهاب، إال أن هذا المشروع فشل بعد 
أن أّيدته 87 دول���ة، وعارضته 57 دولة بينما 
امتنع���ت 33 دولة عن التصوي���ت. أي أنه لم 
يأخذ موافقة ثلثي األصوات وهذا ما أدى إلى 
فشل المش���روع األمريكي اإلس���رائيلي، وهو 
ما يدعو لقراءة ه���ذه النتيجة على عدة صعد 

وعلى النحو التالي: 
الدول التي صوتت مع القرار: 

تشير نتائج التصويت إلى أن هناك 87 دولة 
في العال���م ضد المقاومة وتق���ف إلى جانب 
الكيان اإلسرائيلي، ومن يتفحص هذه الدول 
يجد أن جلها من أقوى دول العالم اقتصاديا 
وعس���كريا، وهذا مؤش���ر خطير أننا ما زلنا لم 
نحصل عل���ى تأييد دولي كبي���ر كما ينبغي، 
وقد علق رئيس وزارء كيان االحتالل »بنيامين 
نتنياه���و« عل���ى النتيجة قائ���ال: »لم نحصل 
عل���ى أغلبية الثلثين، ولكن هذه هي أول مرة؛ 
حيث معظم ال���دول صوتت ضّد حماس«، لذا 
أش���اد بال� 87 دولة التي اتخذت موقفًا مبدئيًا 
ضّد حم���اس وقال إن »هذا إنجاز مهم للغاية 
حققته الواليات المتحدة وإس���رائيل، وأشكر 
اإلدارة األمريكية والس���فيرة هيلي على هذه 

المبادرة«.
اإلش���ارة الثانية هن���ا أن تصوي���ت الواليات 
المتح���دة األمريكية وأوروب���ا لصالح االحتالل 
ليس بغريب فهو صنيعته���م، ولكن عندما 
نجد دولة مثل تش���يلي على س���بيل المثال 
تص���وت لصالح القرار ف���ي الوقت التي تضج 
بأن س���بعين  المقاالت والدراس���ات واألخبار 
بالمئ���ة من اقتصادها تس���يطر عليه الجالية 

الفلس���طينية وأن عدد الفلس���طينيين فيها 
يقت���رب من النص���ف مليون مقاب���ل أن عدد 
اليهود فيها أقل بكثير  فإذن هناك مشكلة 
كبي���رة تش���ير إلى أننا م���ا زلنا غي���ر قادرين 
عل���ى اتقان لعبة اللوبي���ات، ويتضح أيضا أن 
مؤتمراتنا وفعالياتنا في العالم لم تجد نفعا 
ملموسا لغاية اآلن وعلينا ان نطور خطابنا وأن 
نتوقف عن مخاطبة أنفس���نا في كل مرة وأن 

نخاطب العالم والرأي العام.
الدول التي امتنعت عن التصويت:

هن���اك 33 دول���ة امتنع���ت ع���ن التصويت 
غالبيتها من دول إفريقيا وشرق آسيا، والتي 
يوج���د لدين���ا فيها س���فارات منذ عش���رات 
الس���نوات، وهنا علينا أن نطرح سؤال ما الدور 
الذي تقوم به سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية 
حول العالم وخاصة في ه���ذه المناطق؟ هل 
وجدت  لخدمة القضية الفلسطينية أم عبارة 
عن مؤسس���ات للبطالة المقنعة والبرستيج؟ 
يتضح عند اإلجابة على هذه األسئلة أن هناك 
مشكلة كبيرة تكمن في أدائها هذه البعثات. 
ومن هنا ينبغي على البعثات الفلس���طينية 
أن تعم���ل على إعادة تقيي���م أداءها، وإن لم 
تعمل وه���ذا عل���ى األغلب، يج���ب أن تخلق 
المؤسس���ات والحركات الوطنية الفلسطينية 
كيانات ثقافية واجتماعية تنتشر في العالم 
تك���ون ق���ادرة على تحم���ل المس���ؤولية في 
الدعاية  بوجه  الفلس���طينية  للرواية  الترويج 
الصهيوني���ة، ألن م���ن كان لدي���ه القدرة أن 
يمتنع عن التصويت اليوم عنده القدرة أيضا 
أن يص���وت غدا، فلم���اذا ال يصوت لنا بدال من 

علينا.
الدول التي صوتت ضد القرار: 

جّل الدول التي صوت���ت ضد القرار األمريكي 
هي الدول العربية واإلس���المية، وهي خطوة 
جي���دة ومؤش���ر جي���د إذ وفي ظ���ل الهجمة 
الشرس���ة على المقاومة ومحاولة محاصرتها 
وإرهاص���ات ما يس���مى بصفقة الق���رن إال أن 
ال���دول العربية ما زالت غير ق���ادرة على إدانة 

المقاومة.

وأرى أن الفض���ل في ذلك ليس لألنظمة بقدر 
ما هو الفضل للش���عوب العربية التي ما زالت 
تلتف حول المقاومة ولغاية اآلن لم تس���تطع 
األنظمة العربية من حرف أنظار هذه الشعوب 
عن مركزية القضية الفلسطينية وعن تشويه 

صورة المقاومة رغم كل المحاوالت.
ينبغي هنا أن تعم���ل المقاومة على الحفاظ 
عل���ى صورتها ل���دى الش���عوب العربية وأن 
تمد جس���ور التعاون والوصول إلى تنس���يق 
مع مختلف األح���زاب والحركات السياس���ية 
العربية والمؤسس���ات الديني���ة واالجتماعية 
والفكرية للحفاظ على هذا االلتفاف وتعزيزه 
وجعل العمق الشعبي العربي واإلسالمي هو 
عبارة عن رافع���ة للمقاومة، وإع���ادة القضية 
الفلس���طينية لتكون قضية عربية إس���المية 
بعدما تم تقزيمها إلى  قضية وطنية تخص 
الصراع من  الفلس���طيني وتحويل  الش���عب 
صراع عربي صهيوني إلى صراع فلس���طيني 

صهيوني.
أما تصويت دول عظمى مثل روسيا والصين، 
فهذا يعتبر مؤش���رًا إيجابيًا يدعو إلى تطوير 
العالقات مع ه���ذه الدول وتعزيز القواس���م 
المش���تركة وس���بل التع���اون معه���م على 
الصعيد السياس���ي والعلمي من خالل ايجاد 
فرص تعليمي���ة وبحثية لدى أبناء الش���عب 
الفلس���طيني في هذه الدول المتقدمة علميا 

واقتصاديا وسياسيا.
خالصة الحديث أن أمام المقاومة الفلسطينية 
ومؤسس���اتها طريق طويل يحتاج إلى المزيد 
من اتقان اللعبة السياس���ية والقانونية، وهم 
مطالب���ون بإيج���اد البرامج والخط���ط العلمية 
لمواجهة االحتالل أيضا في طرق وأس���اليب 
مخاطبة الرأي العام الدولي فالدول الكبرى في 
العالم هي دول مؤسسات وللرأي العام مكانة 
لديها وتأثير عليها، وعلى المس���توى العربي 
مطل���وب منهم العمل بكل الوس���ائل إلعادة 
القضية الفلسطينية إلى مكانتها الحقيقية، 
واالبتع���اد عن لحظات النش���وة واالنتصارات 

اللحظية والبيانات العاطفية.

المقاومة.. وقراءة في نتائج تصويت األمم المتحدة
خلدون رفيق فحماوي
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رام الله/ االستقالل:
أن  عالمي���ة،  دراس���ة  ذك���رت 
التوقعات تش���ير الى تراجع أنتاج 
زي���ت الزيتون في فلس���طين هذا 
العام الى النصف مقارنة بالموسم 

الماضي.
 OLIVE OIL  "  " مجل���ة  وقال���ت 
TIMES " إن التوقعات تش���ير الى 
تراجع انتاج فلس���طين من الزيت 
هذا العام ما نسبته %49 مقارنة 

بالعام الماضي.
وأش���ارت المجل���ة ، إل���ى أن إنتاج 
العام الحالي من الزيت في العالم 
أق���ل ب��%5.5 من انتاج الموس���م 
التوقعات  تش���ير  الماضي، حيث 
الى انتاج العالم م���ن الزيت لهذا 
الموس���م قرابة 3.130 مليون طن، 
علم���ًا أنه ف���ي 2017 بل���غ3.314  

مليون طن.
 ،OLIVE OIL TIMES وبينت مجلة
أن التراج���ع في انت���اج الزيت هذا 
الموس���م، سيش���مل كل ال���دول 
المنتج���ة ل���ه في العال���م،  فعلى 
س���بيل المثال االنتاج في تونس 

س���يكون اقل ب��%57 م���ن العام 
الماضي، واالرجنتين اقل ب 54%، 
وإيطالي���ا اقل ب���� %38، واليونان 
اقل ب���� %30، وتركيا اقل ب� 30% 
عن موسم العام الماضي والسبب 

هو المعاومة.

وبين فياض نقال ع���ن المجلة، أن 
تراجع انتاج محص���ول هذا العام 
الماضي حصل  الع���ام  مع  مقارنة 
في كل الدول التي تشتهر بإنتاج 

زيت الزيتون.
ولفتت المجلة، إلى أنه رغم س���وء 

الطقس الذي تسبب بالضرر ل� 25 
ايطاليا  مليون ش���جرة زيتون في 
وتسبب بانخفاض حاد لإلنتاج، إال 
أنها حافظت عل���ى المركز الثاني 
إلنتاج الزيت على مس���توى العالم 

بعد أسبانيا.

مجلة عالمية: إنتاج فلسطين من الزيت
 هــذا الموســم تراجــع إلــى النصــف

بيت لحم/ االستقالل:
قالت وزارة الس���ياحة واآلثار أمس، إن بيت لحم تش���هد حاليا أكثر مواسم عطلة عيد 

الميالد ازدهارا في تاريخها، حيث تم حجز الفنادق في المدينة بشكل شبه كامل.
وانتعشت السياحة في المدينة المقدسة، بعد تراجعها خالل الهبة الجماهيرية عام 

2015 مما أدى إلى تراجع عدد الزائرين ألدنى مستوى له منذ عشر سنوات.
واصطف���ت طوابير الزوار إلى جانب ش���جرة لعيد الميالد يبل���غ ارتفاعها 16 مترًا في 
ساحة كنيسة المهد لدخول الكنيسة التي شيدت قبل قرون ويؤمن المسيحيون بأن 
مكانها ش���هد ميالد المسيح. وقالت روال معايعة، وزيرة السياحة واآلثار »لم نستقبل 
من قبل هذا العدد )الكبير( من السائحين القادمين إلى فلسطين... وفي مدينة مثل 

بيت لحم على وجه الخصوص تخلق السياحة موجات )إلنعاش( االقتصاد«.
وقال اتحاد أصحاب الفنادق في بيت لحم، إن من المتوقع أن تتجاوز نس���ب اإلشغال 

95 في المئة بحلول نهاية ديسمبر كانون األول.
ومن المتوقع إن يصل عدد الس���ياح مع نهاي���ة العام الجاري مليونين وثمانمئة ألف 

سائح وحاج من مختلف الجنسيات، وسيكون مميزًا مقارنة بالعامين الماضيين.
وأضافت معايعة »هناك ارتفاع كبير وملحوظ في عدد الس���ياح مقارنة بالعام 2017 

حيث وصل العدد الى مليونين وسبعمائة ألف حاج وسائح.
وفيما يتعلق بأنماط الس���ياحة، أش���ارت معايعة إلى أنه قبل س���نوات كانت نسبة 
الس���ياحة الدينية المس���يحية تشكل ما نس���بته %96، وكان التوجه نحو السياحة 
الدينية اإلس���المية رغم العقبات التي كان يفرضها االحتالل، وعملنا على تش���جيع 
ذل���ك، ونجحنا بأن نس���تقطب أعدادا كبيرة م���ن تركيا واندونيس���يا وماليزيا لزيارة 
القدس والخليل. ويوجد 25 فندقا في األراضي الفلس���طينية، بس���عة )1010( غرفة 

فندقية، هذا باإلضافة الى عدد كبير من النزالء.

رام الله/ االستقالل:
لحماي���ة  العام���ة  اإلدارة  ضبط���ت 
المستهلك في وزارة االقتصاد الوطني، 
أمس الثالثاء، بالتعاون مع لجان السالمة 
العامة في المحافظات الش���مالية، 259 
الغذائية،  المنتجات والس���لع  طنا م���ن 
وبلغت قيمة منتجات المستوطنات التي 
تم ضبطها قرابة 180 ألف شيقل، وذلك 

خالل شهر تشرين الثاني الماضي.

وأف���اد التقري���ر الش���هري ب���أن اإلدارة 
العامة أحالت 38 تاج���را للنيابة العامة، 
األس���عار على  إش���هارهم  لعدم  وذلك 
الس���لع التجاري���ة، وااللت���زام بالقوانين 
ف���ي  به���ا  المعم���ول  الفلس���طينية 
المحافظات الش���مالية، في أعقاب قيام 
الطواقم ب�349 جولة تفتيشية صباحية 
ومس���ائية عل���ى أس���واق المحافظ���ات 
الش���مالية، تم خاللها زيارة 2134 محال 

تجاريا ومنش���أة صناعية، وجد من بينها 
229 محال مخالفا للقوانين الفلسطينية 

المعمول بها.
ويشير التقرير إلى أنه تم خالل الجوالت 
التفتيش���ية الميداني���ة توجي���ه 101 
المخالفين، في  واس���تدعاء بحق  إخطار 
حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 52 
ش���كوى وردت عبر الخط المباش���ر 129 

وهواتف المديريات الفرعية.

السياحة: حجز فنادق 
بيت لحم كاملة 

استعدادًا ألعياد الميالد

االقتصاد: ضبط 259 طنًا من المنتجات 
وإحالة 38 تاجرًا للنيابة العامة خالل نوفمبر

القدس المحتلة/ االستقالل
أعلنت جامعة القدس المفتوحة، عن رفع س���عر الساعة الدراسية من 17 دينار الى 23 دينار 

للفصل الدراسي القادم.
وجاء في بيان نش���رته الجامعة على موقعها أمس، ان قرارها برفع رسوم الساعات المعتمدة، 

جاء كقرار اضطراري تستدعيه ظروف الجامعة المالية.
ووجه���ت الجامعة الدعوة لطلبتها للحوار المفتوح مع إدارة الجامعة لمناقش���ة قرار 

الرفع.
ونف���ذ طلبة جامعة القدس المفتوحة أمس الثالثاء إضراب���ًا في كافة فروع الجامعة احتجاجا 

ًعلى قرار رفع رسوم الساعة.

جامعة القدس المفتوحة ترفع 
سعر الساعة الدراسية » 6 دنانير«

االستقالل/ وكاالت:
س���جل قطاع العق���ارات في س���يدني تراجعا جديدا، حي���ث انخفضت قيمة 
العقارات لمس���توى تجاوز االنخفاض الذي تم تسجيله في أواخر ثمانينيات 

القرن الماضي، عندما كانت أستراليا على وشك الدخول في الركود.
ونقلت وكالة بلومبرج لألنباء عن تيم لوليس مدير األبحاث بشركة كورلوجيك، 
الت���ي توفر معلومات ح���ول العقارات، القول أمس الثالثاء إن متوس���ط قيمة 
المنازل في س���يدني تراجع بواقع %10.1 منذ أن س���جلت أعلى قيمة لها عام 

.2017
وهذه النس���بة تتجاوز نسبة التراجع التي تم تسجيلها في الفترة من 1989 و 

1991 وبلغت 9.6%.
ويش���ار إلى أن وتيرة تراجع قيمة العقارات تتس���ارع في سيدني حيث يؤثر 
تش���ديد معايير منح ق���روض الرهن العقاري على حجم األم���وال التي يمكن 

للمواطنين اقتراضها.
ويذكر أن س���يدني كانت محور انتعاش عقاري اس���تمر خمسة أعوام، كما أن 

األسعار مازالت أعلى بنسبة %60 مقارنة بما كانت عليه عام 2012.
وقال كريج فاردي، المسؤول بشركة بالك روك إلدارة االستثمارات أمس »نحن 
بالطب���ع تجاوزنا مرحلة الذروة في قطاع اإلس���كان، واألس���عار تتراجع بصورة 

طبيعية« مضيفًا« من المتوقع استمرار اعتدال األسعار في قطاع العقارات«.

االستقالل/ وكاالت:
صعدت أس����عار النفط الخام قلي����ال، في بداية تعام����الت الثالثاء، 
مدفوعة بتعطل اإلمدادات من حقل الش����رارة النفطي جنوبي ليبيا، 

منذ أول أمس األحد.
وكانت مؤسس����ة النفط الليبية،  أعلنت االثنين حالة "القوة القاهرة" 
في حقل الشرارة النفطي جنوبي البالد، مطالبة المجموعات المسيطرة 
عليه، باالنسحاب الفوري منه، وسط تراجع حاد في إمدادات الحقل.

ويقلص غلق حقل الش����رارة، اإلنتاج اليومي من النفط الخام بالحقل، 
بنح����و 315 أل����ف برميل يومي����ا، و73 ألف برميل م����ن حقل الفيل، 

المعتِمد على إمدادات الكهرباء من حقل الشرارة.
وصعدت العق����ود اآلجلة للخام األمريكي نايمكس تس����ليم يناير/ 
كان����ون ثاني، بنس����بة 0.10 بالمائة، أو 5 س����نتات إلى 51.03 دوالرا 

للبرميل.
وبدت اس����تجابة أس����واق النفط التفاق خفض اإلنت����اج ضعيفة، إذ 

كانت التوقعات بخفض أكبر في اإلنتاج، مما تم االتفاق عليه.
ومس����اء الجمعة الماضية، اتفقت "أوبك" ومنتجين من خارجها على 
خف����ض اإلنتاج بمق����دار 1.2 مليون برميل يوميا ف����ي 2019، حيث 

ستخفض أوبك إنتاجها بمقدار 800 ألف برميل يوميا.

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير الطاقة الروس���ي ألكسندر نوفاك 
أم���س الثالث���اء إن بالده س���تخفض إنتاج 
النف���ط تدريجيا في إطار االتفاق الذي جرى 
التوصل إليه األس���بوع الماض���ي بين أوبك 
والمنتجين المس���تقلين، ولن تكون هناك 

تحركات كبيرة.
وأبل���غ نوفاك الصحفيين بأن روس���يا تتجه 
لخف���ض اإلنتاج بما يتراوح بين 50 ألفا و60 
ألف برميل يوميا ف���ي يناير كانون الثاني، 
وإن التخفيض���ات الالحقة س���تتوقف على 
التكنولوجي���ا والمناخ، لكنها س���تظل عند 

نفس المستوى على األقل.

تراجع قطاع العقارات في سيدني 
ألدنى مستوى منذ 30 عامًا

ارتفاع ضعيف للنفط بفعل 
التطورات األمنية في حقل ليبي

وزير الطاقة 
الروسي: موسكو 
ستخفض إنتاج 
النفط تدريجيًا

األربعاء 5 ربيع اآلخر 1440 هــ 12 ديسمبر 2018 م

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت روس���يا، أمس الثالثاء، نش���ر طائرات عس���كرية، بينها 
قاذفتان اس���تراتيجيتان يمكنهما ضرب أهداف بعيدة، إلى 

فنزويال، األمر الذي أثار غضب الواليات المتحدة.
وذكرت وكالة »س���بوتنيك« الروسية أن قاذفتين من طراز »تو-

160«، قادرتين على حمل رؤوس نووية، وطائرتي نقل من طراز 
»أن124-« و«إيل62-«، حطت في فنزويال، اإلثنين.

وفي تعليق ل���ه، الثالثاء، قال وزير الخارجي���ة األمريكي مايك 
بومبي���و، عبر تويتر، إن مقاتلتين عبرت���ا نصف الكرة األرضية، 
في إطار تعاون بين »حكومتين فاس���دتين تبددان المال العام 
وتسحقان الحريات في حين يعاني شعباهما«. بدورها وصفت 

موسكو تصريح بومبيو ب�«غير الدبلوماسي وغير المقبول«.
وفي حديث لصحفيين، بحس���ب موقع قناة »روسيا اليوم«، قال 

الناطق باسم الرئاس���ة الروسية، دميتري بيسكوف، إن نصف 
النفقات العسكرية األمريكية تكفي لدعم قارة إفريقيا.

وفي وقت س���ابق، نقلت صحيفة »واشنطن فري بيكون« األمريكية 
عن مس���ؤولين في البنتاغون، أن واش���نطن بصدد متابعة تحركات 
القاذفات الروسية، مشيرة إلى أن خطوة موسكو تأتي في إطار إجراء 
تمارين. يشار أن مس���ؤولين روس وفنزويليين تبادلوا عدة زيارات 
خالل األس���ابيع األخيرة، وس���ط تصاعد في التوت���ر بين كاراكاس 
وواش���نطن. واإلثنين، اتهم الرئيس الفنزويل���ي نيكوالس مادورو 

الواليات المتحدة بالتخطيط لالنقالب على السلطة في بالده.
وفي أغس���طس/ آب الماضي، ج���رت محاولة فاش���لة الغتيال 
م���ادورو بواس���طة »درون« )طائ���رة بدون طي���ار(، أثناء حضوره 
اس���تعراًضا عس���كرًيا، واتهمت كراكاس النائبين في البرلمان 

خوليو بورخيس، وخوان ريسيسينسي، بالضلوع فيها. 

االستقالل/ وكاالت
اعتقلت الشرطة الفرنسية 4 آالف 
االحتجاجات  خالل  ش���خصا،  و99 
التي شهدتها مناطق مختلفة في 
البالد، ونظمتها حركة »الس���ترات 
الصف���راء« بداية من 17 تش���رين 
الثان���ي/ نوفمب���ر الماضي، وحتى 

أمس الثالثاء.
الش���رطة  معطي���ات  وبحس���ب 
الفرنس���ية، ف���إن األح���داث التي 
تل���ك  خلفي���ة  عل���ى  اندلع���ت 
التظاه���رات أس���فرت عن القبض 
ش���خصا،  و523  آالف   4 عل���ى 
ليت���م  للش���رطة،  واقتياده���م 
توقي���ف 4 آالف و99 منهم، جراء 
االحتجاجات التي اندلعت تنديدًا 
وتكاليف  الوقود  أس���عار  بارتفاع 

المعيشة.
حرك���ة  احتجاج���ات  وتواصل���ت 
»الس���ترات الصف���راء« رغم تراجع 
الحكومة عن ق���رار زيادة الضريبة 
عل���ى الوقود، ثم إلغائها بش���كل 

كامل.
وتعتب���ر االحتجاج���ات من أس���وأ 
األزم���ات الت���ي تض���رب فرنس���ا 
في عه���د ماكرون، ال���ذي يتهمه 

المحتجون ب� »العجرفة« و«التكبر«، 
االس���تماع  إل���ى  إي���اه  داعي���ن 

لمطالبهم.
وأقر الرئيس الفرنس���ي إيمانويل 
»بش���كل جزئي«  بتحمله  ماكرون، 
على  الشعبي  الغضب  مس���ؤولية 

خلفية تلك االحتجاجات.
وق���ال ماك���رون ف���ي أول خطاب 
متلفز ع���ام يلقيه منذ احتجاجات 

جزءًا  »أتحمل  الصفراء،  الس���ترات 
من مس���ؤولية الغضب الش���عبي 
رغ���م أن ج���ذور األزم���ة الحالي���ة 

قديمة«، على حد وصفه.
ووع���د بتخفي���ف الضرائ���ب عن 
العمال م���ن ذوي الدخل المحدود، 
وإلغ���اء الزي���ادة الضريبي���ة على 

معاشات المتقاعدين.
كما ك���رر وع���وده الس���ابقة برفع 

الح���د األدن���ى لألج���ور، وتعه���د 
بإلغاء الضريبة عن ساعات العمل 
اإلضافي���ة ب���دءًا م���ن أول كانون 

الثاني/ يناير القادم.
وانتقد ماك���رون في خطابه أعمال 
العن���ف الت���ي اندلع���ت خ���الل 
»عدم  ب����  وتوع���د  االحتجاج���ات، 
التساهل« مع األشخاص المسببين 

للعنف خالل االحتجاجات.

فرنسا تعتقل 4 آالف شخص باحتجاجات »السترات الصفراء«

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئيس اللبناني ميش���ال عون ي���وم الثالثاء إن لبنان 
يرفض أي ممارس���ات يمكن أن تؤدي إل���ى توتير الوضع 
على الحدود مع إس���رائيل وإنه حريص على االستقرار في 

الجنوب.
تج���يء هذه التصريحات بعد أس���بوع من بدء إس���رائيل 

عملية تستهدف أنفاقا تقول إن حزب الله حفرها.
وتقول »إسرائيل« إن جماعة حزب الله التي تمتلك ترسانة 
كبيرة من الس���الح حفرت أنفاقا عبر الحدود الستخدامها 
في تنفيذ هجمات داخل »إس���رائيل« بدعم من إيران. ولم 

يصدر أي تعليق عن حزب الله بعد.
وقال بيان صادر عن الرئاس���ة اللبنانية: إن عون أبلغ قائد 
قوات حفظ الس���الم الدولية )يونيفيل( أن لبنان ”ينتظر 
نتائ���ج التحقيقات ف���ي موضوع األنف���اق والتي تتوالها 
القيادتان اللبنانية والدولية ليبني على الشيء مقتضاه“.

وقال عون، وهو حليف سياسي لحزب الله، إن لبنان ملتزم 
بتطبي���ق قرار مجلس األمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى 

الحرب عام 2002 بين حزب الله وإسرائيل.
ونقل البيان عن عون تشديده على ”تمسك لبنان بتطبيق 
ق���رار مجلس األمن الدولي رق���م 1701 انطالقا من حرصه 
على المحافظة على األمن واالستقرار في الجنوب ورفضه 
أي ممارس���ات يمك���ن أن ت���ؤدي إلى توتي���ر الوضع على 

الحدود“.

عون: لبنان يريد تجنب التوتر 
عند الحدود مع »إسرائيل«

االستقالل/ وكاالت:
توقع الوزير التونس���ي الس���ابق لزهر العكرمي، أمس الثالثاء، 
أن يالحق القضاء العس���كري األمين العام لحزب »نداء تونس« 
س���ليم الرياحي، بتهم���ة »إيهام بانق���الب«، و«الحط من قيمة 

الجيش«.
جاء ذلك في تصري���ح أدلى به العكرمي، الذي تقلد مهام وزير 
لدى رئاس���ة الحكومة مكلف بالعالقات م���ع البرلمان بحكومة 

الحبيب الصيد )2015 � 2016(.
وفي 27 نوفمبر / تش���رين الثاني الماضي، تقدم الرياحي عن 
طريق محاميه بشكوى لدى محكمة البداية العسكرية بتونس، 
اتهم فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعددا من معاونيه 
ومجموع���ة من السياس���يين، بينهم العكرمي، ب���� »التخطيط 

والشروع في انقالب«.

واالثني���ن، ذكر بيان أصدرته وكالة الدولة العامة إلدارة القضاء 
العس���كري التونسي، أن المحكمة قررت حفظ الشكوى، »مع ما 
قد يس���تتبع ذلك من إجراءات قانونية«، في إشارة إلى إمكانية 

مالحقة الرياحي قضائيا.
وفسر القضاء العس���كري قراره بأن الرياحي الذي غادر تونس، 
»ل���م يحرص على الحضور أمام القضاء لإلدالء بش���هادته فيما 
ادع���اه من وجود مخط���ط لالنقالب، ومن تآمر عل���ى أمن الدولة 
الداخلي«. وقال العكرمي إن »القضاء العسكري سيتابع صاحب 
الش���كوى س���ليم الرياحي، بتهمة اإليهام بانقالب والحط من 
قيمة الجيش«. ومنذ الربيع الماضي، يحتدم صراع بين الشاهد 
وحافظ قايد السبس���ي، المدير التنفيذي لحركة »نداء تونس« 
)46 نائب���ا / 217(، وصل حد تبادل الش���تائم وتجميد عضوية 

رئيس الحكومة في الحزب.

االستقالل/ وكاالت:
قالت األمم المتحدة إنها تحتاج إلى خمس���ة مليارات دوالر لتدبير المس���اعدات اإلنس���انية 
لقرابة 20 مليون يمني العام المقبل، وهو ما يزيد على 70 في المئة من س���كان اليمن الذين 
يعانون ويالت الحرب التي تقودها السعودية واإلمارات هناك. وتحتاج المنظمة الدولية إلى 
مزيد من المليارات كل عام لهذا الغرض، وفقا لنائب األمين العام ومنسق الشؤون اإلنسانية 

واإلغاثة العاجلة مارك لوكوك.
ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر تدعمه الس���ويد وسويس���را واألمم المتحدة في جنيف في 26 

فبراير/ شباط المقبل لجمع التبرعات إلغاثة المتضررين من الحرب في اليمن.
وأض���اف لوكوك: »لم تتوق���ف االعتداءات بعد رغم تراجع حدة العن���ف في الفترة األخيرة«، 
معربا عن أمله في أن تس���فر محادثات الس���الم الجارية في السويد برعاية األمم المتحدة عن 
نتائج إيجابية. وأدان منس���ق اإلغاثة العاجلة، الذي كان في زيارة لليمن في نوفمبر/ تشرين 
الثاني الماضي، المعوقات التي تواجه وصول المس���اعدات اإلنسانية إلى اليمنيين، مشددا 

على أهمية إنقاذ االقتصاد اليمني الذي بات على حافة الهاوية.
وأك���د على أن مين���اء الحديدة »يقع عل���ى درجة كبيرة من األهمية بالنس���بة للمس���اعدات 

اإلنسانية«، وهو الميناء الواقعة في المدينة التي تقع في قلب الصراع في اليمن.

االستقالل/ وكاالت:
استضافت الكويت، أمس الثالثاء، االجتماع 
الرابع لمجلس أمناء صندوق ووقفية القدس، 
بعنوان »نحو رؤية ش���املة إلس���راج قناديل 

القدس«، الذي يستمر يومين.
وقال���ت أمين ع���ام جمعية اله���الل األحمر 
الكويت���ي، مه���ا البرج���س، إن »االجتم���اع 
هدف لبلورة خطط ش���املة وتوحيد الجهود 
المبذول���ة لتوفير الدعم الم���ادي والمعنوي 
لمدين���ة القدس، وإس���راج قناديلها حفاظا 

على عروبتها«.
وذكرت أن أمير الكويت صباح األحمد، التقى 

وفدا يمثل المشاركين في االجتماع.
ولفتت البرجس، إل���ى أن االجتماع يتضمن 
جلستين األربعاء، يتحدث في األولى منهما 

رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس 
األمير تركي الفيصل، ورئيس مجلس اإلدارة 

منيب المصري.
وأوضح���ت أن االجتم���اع يتضمن عرض آخر 
المس���تجدات في القدس وبرامج ومش���اريع 
الصندوق، والنظام الخ���اص بمجلس األمناء 
والعضوية، باإلضافة إلى دور مجلس األمناء 

في تعزيز الموارد المالية للصندوق.
وتابعت البرجس، أن الجلسة الثانية تتضمن 
تعزي���ز دور الحكومات العربية واإلس���المية 
بدع���م القدس، وكذل���ك تعزي���ز دور رجال 
األعمال والقطاع الخ���اص في العالم العربي 

واإلسالمي بدعمها.
وأش���ارت إلى أن هذه الجلسة تتضمن أيضا 
تأسيس ش���بكة من المنظمات المانحة على 

مس���توى العال���م العربي واإلس���المي بدعم 
الق���دس، ودور منصات الحش���د االلكتروني 
بتوفير الدعم، وأهمية تش���جيع االستثمار 
المب���ادرات  وإط���الق  وتنظي���م  بالق���دس، 

الشعبية لدعم القدس.
يذك���ر أن االجتم���اع األول عقد ف���ي األردن، 
والثاني في البحرين، والثالث في السعودية.

القدس، هيئة مس���تقلة  وصندوق ووقفية 
غير ربحية، تأسست بناء على مبادرة أطلقها 
مجموعة من الرجال الحريصين على مستقبل 
الق���دس، به���دف تمكين وتعزي���ز صمود 
والعمل على  الفلس���طيني فيها،  الش���عب 
تحقي���ق التنمية في القطاع���ات المختلفة، 
بما يحافظ على الهوي���ة الوطنية والصمود 

الفلسطيني بالمدينة المقدسة.

الكويت تستضيف االجتماع الرابع
 لمجلس أمناء صندوق ووقفية القدس

األمم المتحدة:  نحتاج خمسة 
مليارات دوالر إلغاثة اليمن

تهمة »اإليهام بانقالب« تهدد 
األمين العام لـ »نداء تونس«

فنزويال: وصول طائرات روسية 
يمكنها ضرب الواليات المتحدة 
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االستقالل/ وكاالت:
أعلنت روس���يا، أمس الثالثاء، نش���ر طائرات عس���كرية، بينها 
قاذفتان اس���تراتيجيتان يمكنهما ضرب أهداف بعيدة، إلى 

فنزويال، األمر الذي أثار غضب الواليات المتحدة.
وذكرت وكالة »س���بوتنيك« الروسية أن قاذفتين من طراز »تو-

160«، قادرتين على حمل رؤوس نووية، وطائرتي نقل من طراز 
»أن124-« و«إيل62-«، حطت في فنزويال، اإلثنين.

وفي تعليق ل���ه، الثالثاء، قال وزير الخارجي���ة األمريكي مايك 
بومبي���و، عبر تويتر، إن مقاتلتين عبرت���ا نصف الكرة األرضية، 
في إطار تعاون بين »حكومتين فاس���دتين تبددان المال العام 
وتسحقان الحريات في حين يعاني شعباهما«. بدورها وصفت 

موسكو تصريح بومبيو ب�«غير الدبلوماسي وغير المقبول«.
وفي حديث لصحفيين، بحس���ب موقع قناة »روسيا اليوم«، قال 

الناطق باسم الرئاس���ة الروسية، دميتري بيسكوف، إن نصف 
النفقات العسكرية األمريكية تكفي لدعم قارة إفريقيا.

وفي وقت س���ابق، نقلت صحيفة »واشنطن فري بيكون« األمريكية 
عن مس���ؤولين في البنتاغون، أن واش���نطن بصدد متابعة تحركات 
القاذفات الروسية، مشيرة إلى أن خطوة موسكو تأتي في إطار إجراء 
تمارين. يشار أن مس���ؤولين روس وفنزويليين تبادلوا عدة زيارات 
خالل األس���ابيع األخيرة، وس���ط تصاعد في التوت���ر بين كاراكاس 
وواش���نطن. واإلثنين، اتهم الرئيس الفنزويل���ي نيكوالس مادورو 

الواليات المتحدة بالتخطيط لالنقالب على السلطة في بالده.
وفي أغس���طس/ آب الماضي، ج���رت محاولة فاش���لة الغتيال 
م���ادورو بواس���طة »درون« )طائ���رة بدون طي���ار(، أثناء حضوره 
اس���تعراًضا عس���كرًيا، واتهمت كراكاس النائبين في البرلمان 

خوليو بورخيس، وخوان ريسيسينسي، بالضلوع فيها. 

االستقالل/ وكاالت
اعتقلت الشرطة الفرنسية 4 آالف 
االحتجاجات  خالل  ش���خصا،  و99 
التي شهدتها مناطق مختلفة في 
البالد، ونظمتها حركة »الس���ترات 
الصف���راء« بداية من 17 تش���رين 
الثان���ي/ نوفمب���ر الماضي، وحتى 

أمس الثالثاء.
الش���رطة  معطي���ات  وبحس���ب 
الفرنس���ية، ف���إن األح���داث التي 
تل���ك  خلفي���ة  عل���ى  اندلع���ت 
التظاه���رات أس���فرت عن القبض 
ش���خصا،  و523  آالف   4 عل���ى 
ليت���م  للش���رطة،  واقتياده���م 
توقي���ف 4 آالف و99 منهم، جراء 
االحتجاجات التي اندلعت تنديدًا 
وتكاليف  الوقود  أس���عار  بارتفاع 

المعيشة.
حرك���ة  احتجاج���ات  وتواصل���ت 
»الس���ترات الصف���راء« رغم تراجع 
الحكومة عن ق���رار زيادة الضريبة 
عل���ى الوقود، ثم إلغائها بش���كل 

كامل.
وتعتب���ر االحتجاج���ات من أس���وأ 
األزم���ات الت���ي تض���رب فرنس���ا 
في عه���د ماكرون، ال���ذي يتهمه 

المحتجون ب� »العجرفة« و«التكبر«، 
االس���تماع  إل���ى  إي���اه  داعي���ن 

لمطالبهم.
وأقر الرئيس الفرنس���ي إيمانويل 
»بش���كل جزئي«  بتحمله  ماكرون، 
على  الشعبي  الغضب  مس���ؤولية 

خلفية تلك االحتجاجات.
وق���ال ماك���رون ف���ي أول خطاب 
متلفز ع���ام يلقيه منذ احتجاجات 

جزءًا  »أتحمل  الصفراء،  الس���ترات 
من مس���ؤولية الغضب الش���عبي 
رغ���م أن ج���ذور األزم���ة الحالي���ة 

قديمة«، على حد وصفه.
ووع���د بتخفي���ف الضرائ���ب عن 
العمال م���ن ذوي الدخل المحدود، 
وإلغ���اء الزي���ادة الضريبي���ة على 

معاشات المتقاعدين.
كما ك���رر وع���وده الس���ابقة برفع 

الح���د األدن���ى لألج���ور، وتعه���د 
بإلغاء الضريبة عن ساعات العمل 
اإلضافي���ة ب���دءًا م���ن أول كانون 

الثاني/ يناير القادم.
وانتقد ماك���رون في خطابه أعمال 
العن���ف الت���ي اندلع���ت خ���الل 
»عدم  ب����  وتوع���د  االحتجاج���ات، 
التساهل« مع األشخاص المسببين 

للعنف خالل االحتجاجات.

فرنسا تعتقل 4 آالف شخص باحتجاجات »السترات الصفراء«

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئيس اللبناني ميش���ال عون ي���وم الثالثاء إن لبنان 
يرفض أي ممارس���ات يمكن أن تؤدي إل���ى توتير الوضع 
على الحدود مع إس���رائيل وإنه حريص على االستقرار في 

الجنوب.
تج���يء هذه التصريحات بعد أس���بوع من بدء إس���رائيل 

عملية تستهدف أنفاقا تقول إن حزب الله حفرها.
وتقول »إسرائيل« إن جماعة حزب الله التي تمتلك ترسانة 
كبيرة من الس���الح حفرت أنفاقا عبر الحدود الستخدامها 
في تنفيذ هجمات داخل »إس���رائيل« بدعم من إيران. ولم 

يصدر أي تعليق عن حزب الله بعد.
وقال بيان صادر عن الرئاس���ة اللبنانية: إن عون أبلغ قائد 
قوات حفظ الس���الم الدولية )يونيفيل( أن لبنان ”ينتظر 
نتائ���ج التحقيقات ف���ي موضوع األنف���اق والتي تتوالها 
القيادتان اللبنانية والدولية ليبني على الشيء مقتضاه“.

وقال عون، وهو حليف سياسي لحزب الله، إن لبنان ملتزم 
بتطبي���ق قرار مجلس األمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى 

الحرب عام 2002 بين حزب الله وإسرائيل.
ونقل البيان عن عون تشديده على ”تمسك لبنان بتطبيق 
ق���رار مجلس األمن الدولي رق���م 1701 انطالقا من حرصه 
على المحافظة على األمن واالستقرار في الجنوب ورفضه 
أي ممارس���ات يمك���ن أن ت���ؤدي إلى توتي���ر الوضع على 

الحدود“.

عون: لبنان يريد تجنب التوتر 
عند الحدود مع »إسرائيل«

االستقالل/ وكاالت:
توقع الوزير التونس���ي الس���ابق لزهر العكرمي، أمس الثالثاء، 
أن يالحق القضاء العس���كري األمين العام لحزب »نداء تونس« 
س���ليم الرياحي، بتهم���ة »إيهام بانق���الب«، و«الحط من قيمة 

الجيش«.
جاء ذلك في تصري���ح أدلى به العكرمي، الذي تقلد مهام وزير 
لدى رئاس���ة الحكومة مكلف بالعالقات م���ع البرلمان بحكومة 

الحبيب الصيد )2015 � 2016(.
وفي 27 نوفمبر / تش���رين الثاني الماضي، تقدم الرياحي عن 
طريق محاميه بشكوى لدى محكمة البداية العسكرية بتونس، 
اتهم فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعددا من معاونيه 
ومجموع���ة من السياس���يين، بينهم العكرمي، ب���� »التخطيط 

والشروع في انقالب«.

واالثني���ن، ذكر بيان أصدرته وكالة الدولة العامة إلدارة القضاء 
العس���كري التونسي، أن المحكمة قررت حفظ الشكوى، »مع ما 
قد يس���تتبع ذلك من إجراءات قانونية«، في إشارة إلى إمكانية 

مالحقة الرياحي قضائيا.
وفسر القضاء العس���كري قراره بأن الرياحي الذي غادر تونس، 
»ل���م يحرص على الحضور أمام القضاء لإلدالء بش���هادته فيما 
ادع���اه من وجود مخط���ط لالنقالب، ومن تآمر عل���ى أمن الدولة 
الداخلي«. وقال العكرمي إن »القضاء العسكري سيتابع صاحب 
الش���كوى س���ليم الرياحي، بتهمة اإليهام بانقالب والحط من 
قيمة الجيش«. ومنذ الربيع الماضي، يحتدم صراع بين الشاهد 
وحافظ قايد السبس���ي، المدير التنفيذي لحركة »نداء تونس« 
)46 نائب���ا / 217(، وصل حد تبادل الش���تائم وتجميد عضوية 

رئيس الحكومة في الحزب.

االستقالل/ وكاالت:
قالت األمم المتحدة إنها تحتاج إلى خمس���ة مليارات دوالر لتدبير المس���اعدات اإلنس���انية 
لقرابة 20 مليون يمني العام المقبل، وهو ما يزيد على 70 في المئة من س���كان اليمن الذين 
يعانون ويالت الحرب التي تقودها السعودية واإلمارات هناك. وتحتاج المنظمة الدولية إلى 
مزيد من المليارات كل عام لهذا الغرض، وفقا لنائب األمين العام ومنسق الشؤون اإلنسانية 

واإلغاثة العاجلة مارك لوكوك.
ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر تدعمه الس���ويد وسويس���را واألمم المتحدة في جنيف في 26 

فبراير/ شباط المقبل لجمع التبرعات إلغاثة المتضررين من الحرب في اليمن.
وأض���اف لوكوك: »لم تتوق���ف االعتداءات بعد رغم تراجع حدة العن���ف في الفترة األخيرة«، 
معربا عن أمله في أن تس���فر محادثات الس���الم الجارية في السويد برعاية األمم المتحدة عن 
نتائج إيجابية. وأدان منس���ق اإلغاثة العاجلة، الذي كان في زيارة لليمن في نوفمبر/ تشرين 
الثاني الماضي، المعوقات التي تواجه وصول المس���اعدات اإلنسانية إلى اليمنيين، مشددا 

على أهمية إنقاذ االقتصاد اليمني الذي بات على حافة الهاوية.
وأك���د على أن مين���اء الحديدة »يقع عل���ى درجة كبيرة من األهمية بالنس���بة للمس���اعدات 

اإلنسانية«، وهو الميناء الواقعة في المدينة التي تقع في قلب الصراع في اليمن.

االستقالل/ وكاالت:
استضافت الكويت، أمس الثالثاء، االجتماع 
الرابع لمجلس أمناء صندوق ووقفية القدس، 
بعنوان »نحو رؤية ش���املة إلس���راج قناديل 

القدس«، الذي يستمر يومين.
وقال���ت أمين ع���ام جمعية اله���الل األحمر 
الكويت���ي، مه���ا البرج���س، إن »االجتم���اع 
هدف لبلورة خطط ش���املة وتوحيد الجهود 
المبذول���ة لتوفير الدعم الم���ادي والمعنوي 
لمدين���ة القدس، وإس���راج قناديلها حفاظا 

على عروبتها«.
وذكرت أن أمير الكويت صباح األحمد، التقى 

وفدا يمثل المشاركين في االجتماع.
ولفتت البرجس، إل���ى أن االجتماع يتضمن 
جلستين األربعاء، يتحدث في األولى منهما 

رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس 
األمير تركي الفيصل، ورئيس مجلس اإلدارة 

منيب المصري.
وأوضح���ت أن االجتم���اع يتضمن عرض آخر 
المس���تجدات في القدس وبرامج ومش���اريع 
الصندوق، والنظام الخ���اص بمجلس األمناء 
والعضوية، باإلضافة إلى دور مجلس األمناء 

في تعزيز الموارد المالية للصندوق.
وتابعت البرجس، أن الجلسة الثانية تتضمن 
تعزي���ز دور الحكومات العربية واإلس���المية 
بدع���م القدس، وكذل���ك تعزي���ز دور رجال 
األعمال والقطاع الخ���اص في العالم العربي 

واإلسالمي بدعمها.
وأش���ارت إلى أن هذه الجلسة تتضمن أيضا 
تأسيس ش���بكة من المنظمات المانحة على 

مس���توى العال���م العربي واإلس���المي بدعم 
الق���دس، ودور منصات الحش���د االلكتروني 
بتوفير الدعم، وأهمية تش���جيع االستثمار 
المب���ادرات  وإط���الق  وتنظي���م  بالق���دس، 

الشعبية لدعم القدس.
يذك���ر أن االجتم���اع األول عقد ف���ي األردن، 
والثاني في البحرين، والثالث في السعودية.

القدس، هيئة مس���تقلة  وصندوق ووقفية 
غير ربحية، تأسست بناء على مبادرة أطلقها 
مجموعة من الرجال الحريصين على مستقبل 
الق���دس، به���دف تمكين وتعزي���ز صمود 
والعمل على  الفلس���طيني فيها،  الش���عب 
تحقي���ق التنمية في القطاع���ات المختلفة، 
بما يحافظ على الهوي���ة الوطنية والصمود 

الفلسطيني بالمدينة المقدسة.

الكويت تستضيف االجتماع الرابع
 لمجلس أمناء صندوق ووقفية القدس

األمم المتحدة:  نحتاج خمسة 
مليارات دوالر إلغاثة اليمن

تهمة »اإليهام بانقالب« تهدد 
األمين العام لـ »نداء تونس«

فنزويال: وصول طائرات روسية 
يمكنها ضرب الواليات المتحدة 
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القدس المحتلة/  االستقالل
الوزراء اإلس���رائيلي  تعهد رئي���س 
بنيامين نتنياهو بتعزيز االستيطان 
في األراضي الفلس���طينية المحتلة، 
وبعدم السماح بترحيل أي مستوطن 
من مس���كنه ف���ي الضف���ة الغربية، 
مؤكدا أنه سيبني المزيد من المنازل 

في المستوطنات.
نتنياهو خالل  ج���اءت تصريح���ات 
مش���اركته إل���ى جانب وزي���ر النقل 
وش���ؤون االس���تخبارات يس���رائيل 
كاتس، في مراس���م افتت���اح مقطع 
رام  ش���رقي  االس���تيطاني  »آدم« 
الله ش���مال الق���دس المحتلة، أمس 

الثالثاء.
وق���ال نتنياهو »إن مش���روع تقاطع 
آدم س���يؤدي إلى الحد بشكل كبير 
م���ن االزدحام الم���روري على الطريق 
60 وطريق 437 الواصل بين القدس 
المحتلة ومستوطنة بيت ايل شمالي 
رام الل���ه«، مؤك���دا أن التقاطع الذي 
بلغت كلفته 60 مليون ش���يقل )18 

مليون دوالر(، هو طريق رئيسي في 
جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وأض���اف »في هذا الي���وم وفي هذا 
المكان، نحن ال نرب���ط البلد جغرافيًا 
فقط، وإنما نربط الحاضر بالمستقبل 

والحاضر بالماضي«.
يش���ار إلى أن هذا التقاط���ع والذي 
يطل���ق علي���ه الفلس���طينيون دوار 

»جبع« نسبة لبلدة جبع الفلسطينية 
المحاذية له، يعتبر تقاطعا مفصليا  
واألهم ف���ي منطقة وس���ط الضفة 
الغربي���ة المحتلة، كون���ه يربط بين 
القدس ورام الله ونابلس، ويقع عند 
التقاء شارع )60( الرئيسي مع شارع 

)437( االلتفافي.
من  االحت���الل  س���لطات  وته���دف 

إقامة هذا التقاطع تس���هيل حركة 
المستوطنات  وربط  المس���توطنين، 

في المنطقة بالقدس المحتلة.
وتم إنش���اء هذا التقاطع على أراض 
تمت مصادرتها لهذا الغرض وتعود 
ملكيته���ا لمواطنين فلس���طينيين 
من قرية جبع وبلدة الرام في ش���رق 

وشمال القدس المحتلة.

االستقالل/ وكاالت:
استلم المدير العام لمركز »بتسيلم« اإلسرائيلي، حجاي العاد، أمس االثنين، 
جائزة حقوق اإلنس���ان الفرنس���ية في مقر وزارة العدل في باريس، ولكن مع 
غياب وزيرة العدل الفرنس���ية التي تغيبت عن الحفل بفعل الضغوط التي 

مارستها الحكومة اإلسرائيلية ومنظمات اليمين ضد منح الجائزة للمركز.
وشكر إلعاد المجلس االستشاري الفرنسي لحقوق اإلنسان على منح الجائزة، 
قائاًل إن »االحتالل نفسه هو عنف حكومي منظم ومستمر يؤدي إلى السلب 
والقت���ل والقم���ع، وجميع أجهزة الدولة ش���ريكة في ذلك، ال���وزراء والقضاة 

والضباط والمخططون وأعضاء في الكنيست والموظفون الحكوميون«.
وق���ال إن »من يقود مقاومة هذا الواقع القبيح هي منظمات حقوق اإلنس���ان 

ألننا نعارض تمامًا العنف واإلضرار بالمدنيين«.
وحول الضغوط التي مورس���ت على صناع القرار في فرنسا في األيام األخيرة 
ق���ال: »إن رد الفع���ل الهس���تيري من جان���ب المس���ؤولين الحكوميين في 
إس���رائيل، في محاولة لمنع منح هذه الجائزة، يوضح الواقع الذي نعمل فيه؛ 
دعاية وأكاذيب ومحاوالت ترهيب من قبل الحكومة التي تعتقد أن اإلسكات 

واإلخفاء سيتيحان استمرار انتهاك حقوق اإلنسان«.
وقالت الس���فارة الفرنسية لدى »إسرائيل« تعقيبا على غياب الوزيرة: »علمنا 

بعدم قدرة الوزيرة على المشاركة ونحن لسنا على علم بالظروف«.
و«بتسيلم« هي منظمة غير حكومية إسرائيلية، تصف نفسها بأنها »المركز 
اإلس���رائيلي للمعلومات عن حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة«. وأسست 
في 3 فبراير 1989 على يد أش���خاص إس���رائيليين ذوي تأثي���ر، بما فيهم 

محامون، أكاديميون، صحافيون، وأعضاء كنيست.

فرنسا تمنح جائزة حقوق اإلنسان 
لمركز »بتسيلم« اإلسرائيلي

نتنياهو: لن يتم اقتالع أي مستوطن 
من الضفة وسنبني المزيد من المنازل

القدس المحتلة/ االستقالل:
من المتوقع أن تص����در اللجنة الفرعية المنبثقة 
عن لجن����ة الخارجية واألمن التابعة للكنيس����ت 
برئاس����ة، عومر بار ليف، يوم غٍد األربعاء، تقريرًا 
جديدًا عن م����دى جاهزية الجيش اإلس����رائيلي 

لدخول حرب جديدة.
ووفقًا لموقع »ماكور ريشون« العبري، فإن التقرير 
الجدي����د جاء في أعقاب تقرير مفوض ش����كاوى 
الجنود العميد، يتسحاق بريك، والذي أوضح فيه 

بأن الجيش اإلسرائيلي غير جاهز للقتال.
وأجرى أعضاء اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة 

الخارجية واألمن زيارات تجوالية لقواعد الجيش 
العس����كرية المختلف����ة، كما التق����وا مع رئيس 
األركان الجن����رال، غ����ادي أيزنك����وت، عدة مرات 
بغرض كتابة التقرير، عالوة على أنهم قد التقوا 
مع عدد كبير من الضب����اط وضباط الصف خالل 

األشهر األخيرة.
هذا وس����يتطرق  التقرير، وفقًا لمصادر رفيعة، 
إل����ى وض����ع منظومة ضب����اط الص����ف بالجيش 
اإلس����رائيلي، العجز الخطير في القوى البشرية، 
إضافة إلى مش����اكل أخرى يعاني منها الجيش 

كمشكلة العتاد اللوجستي.

القدس المحتلة/ االستقالل:
وج���ه رئي���س حكومة االحت���الل اإلس���رائيلي، بنيامين 
نتنياهو، مساء أمس الثالثاء، تحذيرًا شديد اللهجة إلى 
حزب الله اللبناني في حال فكر في مهاجمة "إسرائيل"، 

وفق إذاعة الجيش.
وقال نتنياهو، : "إذا ارتك���ب الحزب اللبناني خطأ فادحًا 
وقرر أن يؤذينا، سوف يتعرض لقصف لن يتخيله أحد". 

على حد تعبيره.
وكان نائب األمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم 
قاس���م، قال: إنه ال توجد نقطة في "إس���رائيل" إال وهي 

معّرضة لصواريخ حزبه.

وأوضح قاس���م في حوار صحفي األحد الماضي "لم يكن 
واردًا عن���د الع���دو الصهيوني أن يقوم بعمل عس���كري 
ض���د لبنان ألنه منذ عام 2006 هو مردوع بقدرة المقاومة 

اإلسالمية في لبنان".
اإلس���رائيلية  الداخلية  "الجبه���ة  أن  وأض���اف 
معّرض���ة حتى "تل أبي���ب"، وال توجد نقطة في 
الكيان الصهيوني إال وه���ي معّرضة لصواريخ 

حزب الله".
وأطلق الجيش اإلس���رائيلي حملة عسكرية أسماها "درع 
الش���مال"، لكشف وتدمير أنفاق "حزب الله" على الحدود 

الشمالية بين "إسرائيل" ولبنان.

في حال أقدم على مهاجمتنا

نتنياهو يهدد: سيتعرض 
حزب الله  لقصف لن يتخيله أحد!

حديث عن عجز القوى البشرية والعتاد اللوجستي 

تقرير »إسرائيلي« يوضح مدى 
جاهزية جيش االحتالل للحرب

القدس المحتلة/ االستقالل«:
في حين يبدي رئيس الحكومة اإلس���رائيلي، بنيامين نتنياهو، حماس���ًا كبي���رًا في الحديث عن تطور 
العالقات الدبلوماس���ية مع دول الخليج، سكب الجنرال اإلس���رائيلي، يائير غوالن، نائب رئيس األركان 

السابق، الثالثاء، ماًء باردا على هذا الحماس.
وقال غوالن في مؤتمر لمعهد القدس للدراس���ات االس���تراتيجية بعنوان: “الواقع المتغير في الشرق 
األوسط”، إن الحذر مطلوب حين يتحدث السياسيون اإلسرائيليون عن أهمية العالقات مع دول الخليج.

وأضاف »توجد مصالح مشتركة لكن يجب أن نتذكر أننا نستند إلى منظومة قيم مختلفة للغاية، لذلك 
يجب الحذر في سياق الحديث عن العالقات مع دول الخليج«.

وتاب���ع “األفضل أن ال نبالغ في أهمية هذه العالقات” واصفًا تلك العالقات بأنها “غير مس���تقرة” من 
ناحية األسس التي تستند إليها.

وش���ّدد على أن »إس���رائيل« يجب أن تبذل جهدًا من أجل تحس���ين العالقات لكنها يجب أن تكون في 
نفس الوقت واقعية بالنس���بة لالختالف بين »إسرائيل« ودول الخليج من ناحية القيم.  وتسارعت  في 
اآلونة األخيرة وتيرة الحديث عن تحس���ن العالقات بين الكيان اإلس���رائيلي وعدد من دول الخليج من 
بينها قطر وعمان واإلمارات والبحرين والس���عودية، رغم الرفض الش���عبي العربي لمثل تلك العالقات، 
باعتبارها تمنح شرعية وجود الكيان في قلب األمة العربية واإلسالمية، على حساب الحق الفلسطيني.

القدس المحتلة/ االستقالل
زعم جيش االحتالل اإلسرائيلي عصر أمس الثالثاء، اكتشاف نفٍق ثالث يمتّد من األراضي اللبنانية 
ُتجاه ش���مالي فلس���طين المحتّلة، وذلك ضمن عملية »درع الش���مال« التي بدأها منذ أيام لمكافحة 
أنفاق حزب الله.  وحسب الناطق بلسان الجيش فإن النفق هو الثالث الذي ُيكتشف ضمن العملية، 
وال يش���كل خطًرا على المس���توطنين وأنه جرى الس���يطرة عليه وتفخيخه؛ الفًتا إلى أنه يجري حالًيا 

دراسة خط سيره داخل األراضي اللبنانية.
وحذر الناطق بلسان الجيش عناصر حزب الله من استخدام النفق وذلك على ضوء تفخيخه من قبل 
الجيش، حسب ادعائه. وفي السياق، حّذر رئيس شعبة االستخبارات العسكرية في جيش االحتالل 
من أن تؤدي عملية البحث عن األنفاق إلى نشوب مواجهة شاملة مع حزب الله، مشيًرا إلى أن جبهة 
الش���مال باتت األقرب لالنفجار حالًيا. في حين، قالت صحيفة »هآرتس« العبرية إن المرحلة القادمة 
من العملية س���تكون بالغة الحساسية كونها ستتركز على المناطق المتنازع عليها شمالي السياج 

الفاصل وأن أي خطأ غير مقصود سيقود نحو مواجهة ال يعرف متى ستنتهي.
وأعلن جيش االحتالل مساء السبت الماضي عن اكتشاف نفق هجومي ثاٍن لتنظيم حزب الله.

وأطل���ق جيش االحتالل الثالثاء الماضي عملية في ش���مال فلس���طين المحتّلة تحت مس���ّمى »درع 
الشمال« لكشف األنفاق الهجومية من جنوب لبنان.

القدس المحتلة/ االستقالل:
صادق الكنيس���ت اإلس���رائيلي، الليلة  قبل 
الماضية، بالقراءة األولى على مش���روع قانون 
يمنع تقصير مدة اعتقال األس���رى واإلفراج 
المبك���ر عنه���م. وبحس���ب القن���اة العبرية 
الس���ابعة، فإن القانون ال���ذي قدمه عوديد 
فوري���ر من ح���زب إس���رائيل بيتن���ا، صوت 
لصالحه 57 من أعضاء الكنيست ورفضه 17.
وين���ص القانون عل���ى منع اإلف���راج المبكر 
والمشروط عن األس���رى الفلسطينيين، كما 

يمنع تخفيض ثلث المحكومية عنهم.

غوالن: الحذر مطلوب عند الحديث 
عن عالقتنا مع دول الخليج

جيش االحتالل يزعم اكتشاف 
نفق ثالث على الحدود مع لبنان

الكنيست يصادق 
على قانون يمنع 
اإلفراج المبكر عن 

األسرى الفلسطينيين
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االستقالل/ وكاالت:
يع���د قصور القل���ب من أهم وأكث���ر االضطرابات 
التي تصيب القلب انتش���ارًا، حيث قد يكون هذا 
القصور عاماًل محفزًا لإلصابة بأمراض أكثر خطورة 

مثل احتشاء عضلة القلب والجلطات الدماغية.
األخصائيون قد حددوا اإلشارات التي يطلقها الجسم، 

والتي تشير إلى تطور قصور القلب، نذكر منها:

اخلفقان
الخفق���ان يظهر عن���د محاولة الجس���م تعويض 
ق���درة القلب على ضخ الدم. لذل���ك، من الضروري 
مراجعة األخصائي عندما تش���عر بخفقان القلب 
وزيادة النبض، على الرغم من عدم وجود زيادة في 

النشاط البدني.

الشعور بعدم كفاية الهواء
عندم���ا يحدث هذا الش���عور في ح���االت معتادة 
ل���م يظهر فيها من قبل، فم���ن الضروري مراجعة 
الطبيب، ألن هذا الش���عور قد يكون بس���بب عدم 
تمكن القلب من ضخ الدم بالحجم المطلوب، وهذا 

من عوارض قصور القلب.

فقدان ال�شهية
ال يحصل الجهاز الهضمي بس���بب قصور القلب 
عل���ى كمي���ة الدم الالزم���ة، ما يؤدي إل���ى فقدان 

الشهية والشعور بالغثيان.

ازدياد حجم القدمني
يؤكد األطباء أن س���بب عدم تخلص الجس���م من 
السوائل الزائدة، غالبُا ما يكون بسبب مشاكل في 

القلب، وتتراكم تلك السوائل عادة في الرجلين.
التعب

ف���ي حالة قصور القلب، لن يك���ون بمقدور عضلة 
القلب ضمان وصول الدم إلى جميع أنحاء الجسم، 
حيث تصل كمية الدم الالزمة إلى أعضاء الجس���م 
الرئيس���ية، وف���ي مقدمتها الدم���اغ. أما عضالت 
األطراف الس���فلى والعليا، فال تحصل على كمية 
الدم المطلوبة. لذلك، حتى العمل البدني الخفيف 

يسبب الشعور بالتعب واإلرهاق.

�شعال غريب
الس���عال الذي يظه���ر عند االس���تلقاء وفي أثناء 
النوم ليال، قد يش���ير إلى الوذمة الرئوية بس���بب 

تراكم السوائل فيها بسبب قصور القلب.

االستقالل/ وكاالت:
أفادت دراس���ة أميركية بأن الصغار الذين يقضون أكثر من س���بع 
س���اعات في اليوم يحدقون في الشاشات بأنواعها لديهم تركيبة 

دماغية مختلفة مقارنة بالطفل العادي.
ووجد البحث الذي يموله المعه���د الوطني للصحة وتديره جامعة 
كاليفورني���ا في س���ان دييغ���و، أن األطفال الذي���ن يقضون وقتا 
أط���ول على اإلنترن���ت يعانون من ترقق قش���رة الدماغ، وهي 
الطبقة الخارجية ف���ي الدماغ التي تعالج 

المعلومات الحسية.
يع���رف  ال  ذل���ك  ورغ���م 
كان  إذا  م���ا  الباحث���ون 
هذا األمر س���يئًا وأنهم 
بحاجة لمتابعة األطفال 
مع م���رور الوقت لمعرفة 
م���ا إذا كانت هن���اك نتائج 
مرتبطة بالفوارق التي يرونها في 
فحوصات المسح الدماغي، ويرون بضرورة 
التعامل مع النتائج بحذر. ويشار إلى أن النتائج األولية 
مش���روع  م���ن  تأت���ي 
تطوير اإلدراك العقلي 

للمراهقي���ن الذي تبلغ قيمته نح���و 289 مليون دوالر ويهدف إلى 
دراس���ة تطوير أدمغة 11 ألف طفل من س���ن التاسعة وحتى سن 

البلوغ المبكر.
وُيجري العلماء، الذين يعملون في 21 موقعا عبر الواليات المتحدة، 
حاليا مقابالت مع أطفال تتراوح أعمارهم بين تسعة وعشرة أعوام، 
ويمسحون أدمغتهم كجزء من مشروع البحث الطموح لفهم تأثير 

التكنولوجيا على الصحة بشكل أفضل.
كما كش���فت مجموعة البيانات الحالية المأخ���وذة من 4500 طفل 
أن أولئك الذين يقضون أكثر من س���اعتين في اليوم أمام الشاشة 
لديهم درجة س���يئة من حيث الذاكرة والمه���ارات اللغوية ومدى 

االهتمام.
وتأتي هذه النتائج من دراسة قائمة على المالحظة، مما يعني أنه 
لم يكن من الممكن إثبات أن الوقت اإلضافي على األجهزة يتسبب 

في ضعف المهارات المعرفية.
ومع ذل���ك يعتقد الخبراء أن هناك عوامل عدة، كتأثير الضوء 
األزرق على الدماغ ونش���اط اإلنترنت نفس���ه وحقيقة الوقت 
الذي يقض���ى على هذه األجهزة ويأخذ م���ن الوقت الذي من 
الممكن تمضيته في ممارس���ة الرياضة أو النوم أو المشاركة 
في مهام أكثر تحديا اجتماعيا أو عقليًا، يمكن أن تفسر هذه 

االرتباطات.

هل الجلوس أمام 
الشاشة مدة طويلة 

يغير تركيبة الدماغ؟

أعراض اإلصابة
 بـ “قصور القلب”.. 

تعّرف عليها
االستقالل/ وكاالت

تعرضت شركة أبل لضربة جديدة في الصين بعد أن حظرت محكمة 
في مدينة فوتش����و بيع بعض أجهزة هواتف آي فون وس����ط خالف 
حول براءات االختراع مع ش����ركة الرقاقات اإللكترونية كوالكوم، دون 
أن تتأث����ر هوات����ف »آي فون إكس إس« و«إك����س آر« باألمر القضائي 
أو بتصني����ع أو تصدير األجهزة، لكن����ه يمثل اختالاًل كبيرًا في أعمال 

شركة أبل.
وقللت آبل من ش���أن هذا القرار قائلة: إنه ال ينطبق إال على الهواتف التي 
كانت تس���تخدم إصدارات قديمة من برمجياتها، وتقدمت بطلب إلعادة 
النظر باألمر الصادر ع���ن المحكمة، وهي الخطوة األولى في عملية الطعن 

باألمر القضائي األولي.
وتراجعت أس���هم شركة أبل كما انخفضت أس���هم موردي مكونات أبل. 
وقال محلل���ون: إن القرار قد يؤدي إلى مزيد من المش���اكل للش���ركة في 

الصين وسط حرب تجارية متصاعدة.
ودخلت ش���ركة كوالكوم في معركة قانونية مع شركة أبل منذ أن رفضت 

األخيرة دفع مستحقات األولى في العام الماضي.
ويأتي القرار ضد إحدى أهم شركات التكنولوجيا األمريكية وسط تصاعد 
التوترات بين الواليات المتحدة والصين، وينظر إلى أبل على أنها معرضة 

بشكل خاص لحرب تجارية بين البلدين.

الصين تحظر عددًا
 من طرازات »آي فون«

االستقالل/ وكاالت:
توصلت دراس���ة إلى أن شرب كوب من عصير 
البرتقال كل يوم، يمكن أن يقلل بش���كل كبير 

من خطر اإلصابة بالخرف.
وتتبع الباحثون ما يقارب 28 ألف رجل لعقدين 
من الزمن لبحث كيفية استهالكهم للفاكهة 

والخضار على قواهم العقلية.
ووج���د الباحثون من جامعة هارفارد، أن الرجال 
الذين ش���ربوا كوبا صغيرا من عصير البرتقال 
كانوا أقل عرضة بنس���بة %47 لصعوبة 
التذك���ر أو اتب���اع اإلرش���ادات أو 

التنقل في مناطق مألوفة.
ويمكن أن تكون االنقطاعات 
ونوبات  والفهم  الذاكرة  في 
مبكرة  عالم���ات  االرتباك 
الدماغ،  تده���ور  عل���ى 
يمك���ن أن ت���ؤدي في 
النهاي���ة إل���ى خ���رف 

يهدد الحياة.
األش���خاص  عدد  ويقدر 

الذي���ن يعانون م���ن الخرف في جمي���ع أنحاء 
العالم ب� 46.8 مليون ش���خص، وال يوجد حتى 
اآلن عالج لهذه الحال���ة، إال أن العلماء يحاولون 

العثور على عالج فعال للقضاء على الخرف.
وتؤكد هذه النتائج الجديدة أهمية اتباع نظام 
غذائي صح���ي في التخلص من تنكس الدماغ 

الذي يأتي مع التقدم في العمر.
وقال���ت الدكتورة هان���ا غاردن���ر، الباحثة في 
جامع���ة ميامي، والتي لم تش���ارك في البحث، 
إن "الفواكه والخضروات غني���ة بالفيتامينات 
والم���واد المغذي���ة، بم���ا في ذل���ك مضادات 
األكس���دة التي يمكن أن تس���اعد في حماية 

الدماغ".
ويمكن لهذه الفوائد الصحية أن تحمي الدماغ 
من تراكم الجزيئات غي���ر المرغوب فيها، وأن 

تحافظ على تدفق الدم السليم إلى الدماغ.
وقال كبير معدي الدراسة، تشانغ تشنغ يوان، 
إن تناول الخض���ار والفاكهة وعصير البرتقال 
عل���ى المدى الطويل، قد يفيد في الحفاظ على 

الوظيفة اإلدراكية.

االستقالل/ وكاالت:
تس����تمر شركة »كالش����ينكوف« الروس����ية في اختبار التقنيات الجديدة والتجهيزات 

والبزات في إطار مشروع »نانوك« الخاص بمنطقة القطب الشمالي.
وتخصص بزات وتجهيزات »نانوك« ألف����راد القوات الخاصة، الذين يخوضون عمليات 

حربية ويؤدون مهام حماية المنشآت في منطقة تتميز بدرجة حرارة منخفضة.
ويجري االختبار في أراضي دوائر فدرالية ثالث: خانتي مانسي، تامير، يمال نينيتس.

وقال مدير عام ش����ركة »كالش����ينكوف«، فالديمي����ر دميترييف، إن مكون����ات البزات 
والتجهيزات العسكرية كلها أظهرت فاعليتها بنسبة %80. وأوضح أن أطقم »نانوك« 

يمكن استخدامها لحماية المنشآت العسكرية أو المدنية على حد سواء.
وأش����ار دميتريف إلى أن مكونات طقم البزات والتجهيزات اختبرها الخبراء في شركة 
»كالش����ينكوف« ووزارة الدفاع الروس����ية، خالل قيامهم ببعث����ة قطبية، في مارس عام 
2018، في ش����به جزيرتي يامال وتايمير، حي����ث انخفضت درجة الحرارة إلى 47 مئوية 
تحت الصفر، وبلغت س����رعة الري����اح 25 مترا في الثانية، وبلغ����ت رطوبة الجو 100%.

ويتضمن طقم واحد منه التجهيزات 40 قطعة، بما في ذلك زي ودراجة ثلجية وكيس 
نوم وخيمة، وحاويات ألجهزة االتصال واألدوية والمواد الغذائية وما إلى ذلك.

»كالشينكوف« تختبر عصير البرتقال يحمي من مرض عقلي خطير!
بزات القطب الشمالي 

للقوات الخاصة
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االستقالل/ وكاالت: 
يس���دل الس���تار، اليوم األربعاء، على فعاليات الدور األول 
)دور المجموعات( لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم من خالل 

8 مباريات في الجولة السادسة األخيرة بهذا الدور.
وتحس���م مباريات اليوم البطاقة الوحي���دة الباقية من 16 
بطاق���ة تأهل من هذا الدور إلى الدور الثاني للبطولة، علما 
بأن المباريات الثماني األخرى في هذه الجولة ستحس���م 

3 بطاقات أخرى.
وكان���ت الجوالت الخم���س األولى من هذا الدور حس���مت 

تأهل 12 فريقا إلى الدور الثاني للبطولة.
ويشتعل الصراع بين ليون الفرنسي وشاختار دونيتسك 
األوكران���ي عل���ى بطاقة التأه���ل الثانية م���ن المجموعة 
السادسة إلى الدور الثاني، بعدما خطف مانشستر سيتي 

بطاقة التأهل األولى من هذه المجموعات.
ويتصدر مانشس���تر س���يتي المجموعة برصيد 10 نقاط 
مقاب���ل 7 نقاط لليون و5 نقاط لش���اختار و3 نقاط لفريق 

هوفنهايم األلماني.
ويحتاج مانشس���تر س���يتي إلى نقطة التعادل فقط من 
مب���اراة اليوم أمام هوفنهايم، ليضم���ن صدارة المجموعة 
بغ���ض النظر عن نتيج���ة المباراة األخي���رة في المجموعة 

بين ش���اختار وليون. وقد ال يحتاج مانشستر سيتي لهذه 
النقطة أيضا حال فش���ل لي���ون في الف���وز على مضيفه 
شاختار في المباراة التي نقلت للعاصمة األوكرانية كييف 
على بع���د أكثر من 700 كيلومتر من معقل ش���اختار في 
مدينة دونيتس���ك، بس���بب الوضع السياسي الراهن في 
أوكرانيا. وخاض شاختار باقي مبارياته في البطولة بمدينة 
خاركيف على بعد نحو 300 كيلومتر فقط من دونيتسك، 
ولكنه ال يستطيع اآلن خوض هذه المباراة بنفس المدينة 

في ظل األحكام العرفية المطبقة في المنطقة.
ويحتاج ليون إل���ى نقطة التعادل فقط م���ن مباراة اليوم 
ليرافق مانشستر سيتي إلى الدور الثاني ويكمل عقد دور 
ال�16 بالبطولة، فيما لن يكون أمام ش���اختار س���وى الفوز 

إذا أراد التأهل.
وفي المجموعة الخامس���ة، يحتاج باي���رن ميونخ األلماني 
)13 نقطة( إلى نقطة التع���ادل أمام مضيفه أياكس )11 
نقطة(، ليضمن البقاء في ص���دارة المجموعة فيما يحتاج 

الفريق الهولندي للفوز من أجل انتزاع الصدارة.
وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يلتقي بنفيكا البرتغالي 
)4 نقاط(، الذي ضم���ن المركز الثالث واالنتقال لدور ال�32 
بال���دوري األوروبي، مع آيك أثين���ا اليوناني )بال رصيد من 

النقاط( ال���ذي يبحث عن أي نقطة في هذه المباراة لحفظ 
ماء الوجه بعدما ودع البطولة رسميا.

وف���ي المجموعة الثامنة، يركز يوفنتوس اإليطالي بقيادة 
مديره الفني ماس���يمليانو أليجري على االحتفاظ بصدارة 
المجموع���ة التي يحتلها حاليا برصيد 12 نقطة مقابل 10 
نقاط لمانشس���تر يونايتد اإلنجليزي و5 نقاط لفالنس���يا 
اإلس���باني الذي ضمن المركز الثالث واالنتقال لمس���ابقة 

الدوري األوروبي ونقطة واحدة ليانج بويز السويسري.
ويحل يوفنتوس ضيفا عل���ى يانج بويز اليوم ، فيما يحل 

مانشستر يونايتد ضيفا على فالنسيا .
وإذا ل���م يحق���ق يوفنتوس الفوز، يس���تطيع مانشس���تر 
يونايت���د انتزاع ص���دارة المجموعة من خ���الل الفوز على 
فالنس���يا. وفي المجموعة الس���ابعة، يختتم ريال مدريد 
حامل لقب البطولة مسيرته في دور المجموعات بمواجهة 
سيسكا موسكو الروس���ي، فيما يحل روما اإليطالي ضيفا 

على فيكتوريا بلزن التشيكي.
وحس���م الريال صدارة المجموعة لصالحه بغض النظر عن 
نتيج���ة مباراتي الي���وم، حيث يتصدر الري���ال المجموعة 
برصيد 12 نقطة مقابل 9 نق���اط لروما الذي ضمن المركز 
الثاني و4 نقاط لكل من سيسكا موسكو وفيكتوريا بلزن .

لندن/االستقالل:
حسم إيدين هازارد العب تشيلسي اإلنجليزي، مصيره من الرحيل عن 
فريق���ه اللندني خالل الفترة القادمة، في ظل اهتمام عدد من األندية 
بضمه خالل موسم االنتقاالت الش���توية القادمة، وعلى رأسهم ريال 

مدريد. 
وأكد هازارد خالل تصريحات أبرزتها شبكة »سكاي سبورتس«، 
أنه اس����تقر على الرحيل م����ن لندن حتى ال ين����دم في نهاية 
مس����يرته أنه لم يخض مراح����ل جديدة في رحلت����ه الكروية، 
موضح����ًا انه اتخذ الق����رار ولكن ال يعلم متى س����يكون الوقت 

األنسب للتنفيذ.
وألمح الالعب البلجيكي، إلى احتمالية انتقاله إلى ريال مدريد، السيما 
أنه حلمًا لطالما راوده طوال حياته، قائاًل: »أحب ريال مدريد كناٍد ليس 
فق���ط مع وجود زين الدين زيدان كمدرب أو حتى بعد رحيله، س���نرى 

ماذا سيحدث الفترة القادمة«. 
ويدخل هازارد دائرة اهتمام ريال مدريد لضمه خالل موسم االنتقاالت 
الش���توية القادمة، من أجل س���د فجوة رحيل كريستيانو رونالدو إلى 

يوفنتوس الصيف الماضي.

غزة/ محمد العقاد
أك���د المدي���ر الفن���ي لفري���ق 
الصداق���ة الكابتن رأفت خليفة 
أن الفت���رة األخي���رة التي تولى 
فيها قيادة الفريق في الدوري، 
رغم احتالل���ه المركز االخير في 
ترتي���ب الج���دول، إال أن���ه كان 
األفضل، من حيث األداء وليس 

النتائج .
وقال خليفة في حديث خاص ل�� 
التوفيق  »إن سوء  »االستقالل«: 
ووجود بع���ض األخطاء الفردية 
لدى المهاجمين وإهدار الفرص 

الس���هلة، وعدم تس���جيل األهداف أس���باب رئيس���ية 
س���اهمت في وج���ود المدفعجية في المرك���ز األخير« ، 
مضيفا« لو تمكنا من تس���جيل الك���م الكبير من الفرص 

لكان الصداقة في المربع الذهبي«.
أوضح أن الفريق عانى بش���كل كبير بسبب نقص اللياقة 
البدني���ة ل���دى الالعبين،  االمر الذي انعكس س���لبًا على 
الالعبين وخصوصًا المهاجمي���ن وفقدان مهارتهم في 
تسجيل األهداف، الفتًا إلى أن الفريق لم يستعد بشكل 

جيد للموسم الجديد ودخل فترة إعداد غير كافية«.
وتاب���ع: »بدأنا االس���تعدادات لدور الثاني م���ن دوري » 

الممتازة  للدرج���ة  القدس« 
قب���ل ٍأس���بوعين، واألم���ور 
تسير على ما يرام، واألسبوع 
المقب���ل س���نبدأ بتنظي���م 
لالس���تعداد  ودية  مباريات 
إلى  مش���يرًا  جيد،  بش���كل 
أنه ت���م تصحي���ح األخطاء 
الت���ي وقع فيه���ا الالعبون 
خ���الل مرحلة الذهاب فضال 
عن اس���تعادتهم لياقتهم 

البدنية.
وبي���ن خليف���ة أن الفري���ق 
تعاقد مع العب خط الوسط 
محمود عطي���ة والمهاجم عاه���د أبو مراحي���ل، وهناك 
مفاوضات مع الالعب محمد بلح لعودته للفريق مرة أخرى، 
موضحًا أن الصفقات التي أبرمها النادي ستكون إضافة 

قوية للفريق، ولها أثر كبير في تحسين المستوى.
وأشار إلى أن طموح الفريق هو القتال وتحقيق الفوز في 
كل مباراة، حتى يتمكن من التواجد  في المناطق الدافئة 

التي تليق بعراقة هذا النادي.
ويذكر أن الصداقة يحتل المركز األخير بجدول الترتيب 
من مرحلة ذهاب دوري »القدس« للدرجة الممتازة برصيد 

8 نقاط.

غزة/ االستقالل: 
اختار الجهاز الفني للمنتخ���ب األولمبي بقيادة الكابتن 
أيمن صندوقة 10 العبين لالنضمام لمعس���كر المنتخب 
الذي س���يقام في المحافظات الش���مالية خ���الل الفترة 

المقبلة.
وضم���ت قائم���ة الالعبي���ن ) محمد مطر " أهل���ي غزة " ، 
عبدالله أبو غزة " الزيتون " ، محمد جودة و حمادة أبو ريالة 
" خدمات الش���اطئ " ، سامي  قعدان و أنس الشخريت و 
بدر موس���ى " خدمات رفح " أس���امة أبو جاموس " شباب 

رفح "  حمادة أبو ريالة، كامل الترامس���ي " غزة الرياضي "  
مروان الترابين " اتحاد خانيونس " .

ويس���تعد األولمب���ي لخ���وض تصفي���ات دورة األلعاب 
األوليمبية طوكيو 2020 المقرر إقامتها في شهر مارس 

/ آذار المقبل في البحرين .
وأوقع���ت القرعة المنتخ���ب االولمبي بع���د اختياره في 
التصنيف األول لدول غرب آس���يا في المجموعة الثانية 
التي تضم المنتخب البحريني المس���تضيف ومنتخب 

بنجالديش ومنتخب سريالنكا .

الصدارة هاجس يوفنتوس وبايرن 
في ختام مجموعات دوري األبطال

»هازارد« يحسمها: 
»سأرحل عن تشيلسي 

حتى ال أندم«

خليفة: سنقاتل من أجل عودة 
الصداقة إلى مكانه الطبيعي 

صندوقة يضم  10 العبين من 
غزة لتجمع المنتخب األولمبي 
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وعقب عملي���ة االقتحام اندلع���ت مواجهات بين 
عدد من الش���بان وقوات االحتالل بحي المصايف 
بمنقطة اإلرس���ال بمدينة رام الل���ه، وأطلق جنود 
االحتالل قنابل الغاز بشكل كثيف في المنطقة".

في ذات الس���ياق، اقتحمت ق���وات االحتالل قرية 
راس كركر غرب رام الله وشرعت باحتجاز المركبات 
وتفتيشها والتحقيق مع المواطنين بعد التدقيق 

في بطاقاتهم.
وف���ي وق���ت س���ابق، أصي���ب أربع���ة مواطني���ن 
فلس���طينيين، عص���ر الثالثاء، خ���الل مواجهات 
اندلعت مع جيش االحتالل اإلس���رائيلي في قرية 

النبي صالح الواقعة شمال غربي مدينة رام الله.
وأف���اد رئيس مجل���س قروي النب���ي صالح، ناجي 
التميمي، أن إحدى الدوريات العس���كرية التابعة 
للجي���ش اقتحمت عص���ر أمس  القري���ة، محاولة 
اس���تفزاز الس���كان، قبل أن تندل���ع مواجهات مع 

الشبان.
وأض���اف التميمي أن آلية االحت���الل ابتعدت عن 
منازل المواطنين ثم ع���ادت من جديد، ليتصّدى 
لها الش���بان برش���ق الحجارة، مؤكًدا اس���تهداف 
جن���ود االحتالل لهم بالرص���اص الحي والمطاطي 

والقنابل الصوتية والغازية.
وأك���د أن ما ال يقل ع���ن أربع إصاب���ات بالرصاص 

والش���ظايا ُنقلت إلى مشاٍف فلس���طينية للعالج، 
وتع���ّرض ع���دد م���ن المواطنين لالختن���اق جراء 

استنشاق الغاز السام.
وأوض���ح أن الجيش اإلس���رائيلي أغلق حاجز 
ا، حي���ث يفّتش المركبات،  النبي صالح جزئّيً
ويعي���ق طري���ق المواطني���ن وين���ّكل بهم 

ا. استفزازّيً
وصع���د االحت���الل اإلس���رائيلي م���ن اقتحاماته 
واعتداءاته في الضفة الغربي���ة المحتلة وخاصة 
رام الله بعد عملية إطالق النار التي اس���تهدفت 
جنودًا ومستوطنين إس���رائيليين قبل مستوطنة 

"عوفر" برام الله.
وأصي���ب مس���اء  الثالثاء، ع���دد م���ن المواطنين 
بحاالت اختناق خالل مواجهات مع قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي، ف���ي بلدة بي���ت أمر، ش���مال مدينة 

الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مص���ادر لوكالة وفا "الرس���مية" باقتحام 
ق���وات االحت���الل لمنطق���ة "عصي���دة" وإغالقها 
للمحالت التجارية في المنطقة وإيقاف المركبات 
وتفتيش���ها واعتالء س���طح منزل أحد المواطنين 

بالبلدة.
وأشارت بقيام جنود االحتالل بإطالق قنابل الغاز 
الس���ام والصوت، باتج���اه المواطنين، ما تس���بب 

بإصابة عدد منهم بحاالت اختناق.
وأصيب عش���رات المواطنين الفلسطينيين خالل 
المواجه���ات التي اندلعت عصر امس الثالثاء في 
بلدة أبو ديس ش���رقي مدينة القدس المحتلة، مع 

قوات االحتالل اإلسرائيلي.
وأفاد مص���در طبي م���ن جمعية اله���الل األحمر 
الفلس���طيني  في الق���دس، أن الطواق���م الطبية 
تعاملت مع 17 إصابة في صفوف الفلسطينيين؛ 
ُأصيبوا باالختناق جّراء استنش���اق الغاز الس���ام 
ا من فرقها الطبية الموجودة  الُمدمع، وذلك ميدانّيً

في أبو ديس.
وقال ش���اهد عيان: إن مواجهات شديدة اندلعت 
في بل���دة أبو دي���س عصر الي���وم، بين الش���بان 

الفلسطينيين والجنود اإلسرائيليين.
وأضاف أن الش���بان الفلسطينيين تصّدوا لقوات 
االحتالل برش���ق الحجارة، حي���ث أغرقهم الجنود 
بوابل م���ن القنابل الغازية والرص���اص المطاطي 

لتفريقهم.
وصع���د االحت���الل اإلس���رائيلي م���ن اقتحاماته 
واعتداءاته في الضفة الغربي���ة المحتلة وخاصة 
مدين���ة رام الل���ه بعد عملي���ة إطالق الن���ار التي 
استهدفت جنودًا ومستوطنين إسرائيليين قرب 

مستوطنة "عوفرا" شمالي مدينة رام الله.

واستش���هد العواودة الذي عاش يتيمًا بس���بع رصاص���ات أصابته في ظهره، 
أطلقه���ا جنود االحتالل أثناء وجوده داخل س���يارته، بذريع���ة القيام بمحاولة 
دهس، األمر الذي نفاه أقارب الش���هيد لكونه استش���هد ف���ي منطقة وعرة ال 

تصلح لقيادة السيارات.
وانطلقت مس���يرة التشييع من المستشفى األهلي بمدينة الخليل، وصوال إلى 
منزل���ه  في بل���دة إذنا، وألقيت نظرة الوداع األخيرة عل���ى الجثمان، قبل الصالة 
على جثمانه في المس���جد العمري بالبلدة وس���ط مشاركة آالف المواطنين من 
مختلف الفصائل في عملية التش���ييع، وهتافات رافض���ة لعملية إعدامه من 

جان���ب جن���ود االحت���الل.
واقتحمت في وقت سابق قّوة عسكرية من جيش االحتالل محيط المستشفى 
األهلي حيث يتواجد جثمان الش���هيد، ما أثار الخش���ية من جانب األهالي من 

اختطاف االحتالل للجثمان.
وأعلنت وزارة الصحة الفلس���طينية صب���اح االثنين عن استش���هاد العواودة 
برصاص االحتالل قرب بلدة إذنا غرب الخليل، فيما ذكرت وس���ائل إعالم عبرية 
أن جن���ود االحتالل أطلقوا النار صوب س���ائق فلس���طيني رفض التوقف على 
الحاج���ز، مدعيًة أنه ح���اول دهس جنود على مدخل ترقوميا وإصابته بش���كل 

مباشر.

ت�شييع حا�شد

اإ�شابات مبواجهات

رام الله/ االستقالل: 
قال رئيس نادي األس���ير الفلس���طيني 
ق���دورة ف���ارس، إن تصوي���ت البرلم���ان 
اإلس���رائيلي »الكنيس���ت« بأغلبي���ة في 
القراءة األولى على مشروع قانون يقضي 
بحرمان األسرى من اإلفراج المبكر )ثلثي 
المدة(، يأت���ي في إطار حال���ة ممنهجة 
تنفذه���ا دولة االحتالل، م���ن خالل إقرار 
نصوص تشريعية عنصرية لالنتقام من 

األسرى الفلسطينيين.

وأض���اف فارس في بيان ص���ادر عن النادي، 
الثالثاء، أن هذه التشريعات تعطي انطباعًا 
أن هذه اإلجراءات ل���م تكن قائمة وبإقرارها 
كتشريعات س���تكون بداية تطبيقها، علما 
أن غالبية التشريعات العنصرية التي أقرها 
االحتالل بحق األسرى تحولت من إجراء قائم 
إلى تش���ريع، معتبرا أن اإليحاء بتطبيقه هو 

عملية تضليل.
وتابع ف���ارس:« إن إس���رائيل حرمت غالبية 
األس���رى الفلس���طينيين من االستفادة من 

اإلجراء، حيث إن مئات من األس���رى المرضى 
ورغم محاوالتهم االس���تفادة منه من خالل 
المتابعة القانونية، إال أن س���لطات االحتالل 
رفضت اإلفراج عنهم بعد انقضاء ثلثي مدة 

محكوميتهم«.
وكانت »الكنيس���ت« صوتت بالقراءة األولى 
وبأغلبي���ة لمنع اإلفراج المبكر عن أي أس���ير 
فلس���طيني، وهذا يعني أن���ه ال يمكن ألي 
أسير االس���تفادة من هذا اإلجراء بعد قضاء 

ثلثي مدة محكوميته.

نادي األسير: االحتالل يواصل شرعنة
 إجراءاته العنصرية بحق األسرى

غزة/ االستقالل: 
اس���تنكرت لجن���ة "دعم الصحفيي���ن"، أمس 
الثالثاء، الهج���وم اإللكتروني والقرصنة التي 
تعرضت لها مواقع إخبارية فلس���طينية، من 

قبل االحتالل "اإلسرائيلي".
وأمس، تعّرض أكثر من )12( موقًعا لالختراق 
م���ن قبل جه���ات "إس���رائيلية"، بالتعاون مع 
الشركات المس���تضيفة للمواقع اإلخبارية؛ ما 

أدى إلى تعطيل عملها.
وعرف م���ن المواقع الت���ي تعرضت لالختراق 
"وكال���ة فلس���طين اآلن"، "قن���اة فلس���طين 
اليوم"، "وكالة صفا اإلخبارية"، "وكالة س���ما"، 
"وكالة ال���رأي"، "قناة األقصى"، "وكالة الهدف 
اإلخباري���ة"، "إذاعة األقصى"، "الرس���الة نت"، 
إضافة إلى الموقعي���ن اإلعالميين ل� "الجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين"، وحركة حماس. 
وبينت "دعم الصحفيين" أن االحتالل  مارس 
ضغوًطا على  ش���ركة "جوجل"، إذ قام  بتاريخ 
9 ديس���مبر2018 بحذف الحس���اب الرسمي 
لقناة القدس الفضائية على "يوتيوب" وباقي 
خدماته���ا بعد مضايقات عدي���دة على الرفع 

وبعد عامين على حذف الحساب السابق، وفي 
ذات الي���وم قام "فيس ب���وك" بحذف صفحة 
وكال���ة ال���رأي الفلس���طينية الحكومية للمرة 

التاسعة.
كما حذف "فيس بوك" حس���ابات تعود لعدد 
من الش���خصيات السياس���ية الفلس���طينية 
وصفحات أخرى، نظًرا لحملة تبليغات من قبل 
االحتالل عل���ى خلفية عملية تس���لل الوحدة 
الخاصة اإلسرائيلية شرقّي خانيونس الشهر 

الماضي، وعملية رام الله، أمس األول.
 كم���ا حظ���رت إدارة "فيس ب���وك" و "تويتر" 
قب���ل )5( أيام عدًدا من الصفح���ات اإلخبارية  
والحس���ابات، ع���رف منه���ا "ش���بكة ق���دس 
اإلخبارية"، "ش���بكة فلسطين للحوار"، "المركز 
الفلسطيني لإلعالم"؛ بذريعة تغريدات حول 

القوات الخاصة المتسّللة شرق خانيونس.
ولفتت اللجنة إلى االرتفاع الملحوظ في نسبة 
االنته���اكات ضد المحتوى الفلس���طيني عبر 
مواقع التواص���ل االجتماعي، مقارنة بش���هر 
نوفمب���ر الماض���ي، إذ بلغ عدده���ا منذ بداية 

ديسمبر الجاري أكثر من )20( انتهاكًا.

ومن���ذ بداي���ة الع���ام الحال���ي )2018( تم ما 
يق���ارب )66( انتهاكًا من االحت���الل، تنّوع ما 
بي���ن إغالق، وحظر، وح���ذف، وحجب صفحات 
مؤسس���ات إعالمية ومواقع إخبارية عّدة، كان 
منها صفحات "قناة فلسطين اليوم"، "الرسالة 
لإلعالم"، "وكالة الرأي الفلسطينية"، "فضائية 
األقصى"، حيث ُحذف���ت هذه الصفحات أكثر 
من مرة، بناء على طلب االحتالل. بحسب "دعم 

الصحفيين".
وعل���ى ض���وء ذل���ك، دع���ت اللجن���ة االّتحاد 
الدولي للصحافيين إل���ى التحرك لدى برلمان 
العالم الح���ّر لوقف االعتداءات اإلس���رائيلية 
على المحتوى الفلس���طيني، وض���رورة توفير 
الحماية للصحفيين والمؤسس���ات الصحفية 
وفق قان���ون )2222( الداع���ي لتوفير حماية 

للصحفيين .
وطالبت األمم المتحدة والمؤسس���ات الدولية 
ذات العالقة بممارسة الضغوط على االحتالل 
إللزامه بمواءمة قوانينه بما يتفق مع الشرائع 
والمواثيق الدولية، وعدم المّس بحرية العمل 

الصحفي.

»دعم الصحفيين«: االحتالل يمارس القرصنة
 على المواقع اإلخبارية الفلسطينية

غزة/ االستقالل: 
عقدت س���كرتاريا األطر الطالبية، أمس الثالثاء، اجتماعًا فوريًا وعاجال؛ 
بش���أن »القرار المفاجئ« إلدارة جامعة القدس المفتوحة برفع الرسوم 
الدراسية عند التسجيل للفصول القادمة وإلغاء االعفاء الخاص بطلبة 

قطاع غزة .
وقالت سكرتارية األطر في بيان صحفي وصل » االستقالل«: إن الجامعة 
تجاهلت »معاناة الطلبة في ظل الظروف الصعبة التي يعيش���ها أبناء 
ش���عبنا الفلس���طيني في قطاع غزة ، والحصار الخان���ق الواقع عليه ، 
وضاربة بعرض الحائط كل االتفاقات الس���ابقة بين س���كرتاريا األطر 

الطالبية وإدارة الجامعة«.
وأكد القيادي في جبهة العمل الطالبي التقدمية ومنس���ق سكرتاريا 
األطر الطالبية أحم���د القيق ان االطر الطالبية تبن���ت خطوات نقابية 

تصعيدية تهدف إللغاء هذا القرار.
ودعت س���كرتارية األطر لحض���ور المؤتمر الصحف���ي الهام اليوم 
األربعاء، الس���اعة 11 صباحًا أمام مبنى جامع���ة القدس المفتوحة 
بغزة فرع النصر وذلك لإلعالن عن الخط���وات التصعيدية النقابية 

القادمة.

غزة/ االستقالل: 
قرر المجل���س األعلى للقضاء في قطاع غزة أم���س الثالثاء، بدء العمل 
في ُمجمع "قصر العدل" بمدينة الزهرة وسط قطاع غزة اليوم األربعاء.

وقال المجلس على حس���ابه في فيسبوك إنه قرر استئناف عمل دوائر 
القضاء واس���تقبال جمهور المراجعين والمتقاضين بش���كل طبيعي  

اليوم األربعاء.
جاء ذلك عقب تعليق المجلس العمل منذ بدء الشهر الجاري )ديسمبر( 

في كافة محاكم غزة، بسبب الشروع باالنتقال إلى قصر العدل.
وكان رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة الس���فير محمد العمادي 
افتتح في 6 س���بتمبر الماضي المجم���ع، إال أنه لم يبدأ العمل به لحين 

إتمام إجراءات االنتقال.
وبلغ���ت تكلفة المجمع الذي جاء بطلب من رئيس المكتب السياس���ي 
لحركة )حماس( إس���ماعيل هنية حينما كان رئيًس���ا لمجلس الوزراء، 
والذي بلغت مس���احته 11 دونًما 11 ملي���ون دوالر، ويضم بين جنباته 
المجلس األعلى للقضاء وكال من محكمة العليا واالس���تئناف والبداية 

والصلح.

غزة: األطر تقرر التصعيد 
ردًا على قرار جامعة القدس 

المفتوحة رفع الرسوم

بدء العمل بمجمع 
»قصر العدل« بمدينة 
الزهراء اليوم األربعاء
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حركة �جلهاد �لإ�صالمي تفتتح معر�صًا لل�صور با�صم  "مر�يا �لعودة" بغزة  �أم�س   )ت�صوير/ حممود عجور(

دبي/ االستقالل: 
كش���فت ش���ركة طيران اإلمارات حقيقة صورة إلحدى طائراته���ا وهي مرصعة 
باأللماس، حيث نش���رت عبر حس���ابها الرس���مي على موقع “تويت���ر”، الطائرة 
الُمرّصعة باأللماس، وأرفقتها بتعلي���ق “إليكم طائرة بلينغ 777.. ُصممت هذه 

الصورة من قبل “سارة شكيل”.
الصورة التي تبدو حقيقية ومقنع���ة جًدا للوهلة األولى، تعود قصتها إلى قيام 
الفنانة الباكستانية “سارة شكيل” بتصويرها أثناء انتظار رحلتها من باكستان 
إلى إيطاليا، حيث قامت بتصوير الطائرة اإلماراتية التي تحيطها ش���احنات نقل 

األمتعة، وقامت بتعديلها حتى تبدو وكأنها مرّصعة باأللماس.
وبعد أن نشرت الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”، حازت على 
أكث���ر من 50 ألف إعجاب، ولم تظل هذه الصورة في حس���اب ش���كيل، وإنما تم 

تداولها على غالبية مواقع التواصل االجتماعي.
وأحدث���ت الصورة حالة من الحيرة والجدل على موقع التواصل االجتماعي، فبينما 
تحس���ر بعضهم عل���ى فقره، الذي يمنعه م���ن امتالك تلك الطائ���رة أو ركوبها، 
أكد آخرون أن الصورة ليس���ت حقيقية وإنما هي عمل فني مبدع، حتى حس���مت 
شركة طيران اإلمارات الجدل في ذلك. وُيشار إلى أن الفنانة الباكستانية “سارة 
ش���ميل” يتابعها حوالي 470 ألف متابع، ولم تك���ن هذه الصورة الوحيدة التي 
رصعتها ش���كيل باأللماس، إذ إنها تستخدم حس���ابها كمنصة لعرض أعمالها 

الفنية البّراقة، والتي تتراوح بين األطعمة والقطارات والحيوانات.
وتلقب تلك الفنانة نفس���ها ب�”فنانة الكريس���تال”، حيث إن كل تصميماتها 

تضفي إليها الكريستال، فتصبح كما لو كانت حقيقية.

تعرف على حقيقة الطائرة 
اإلماراتية المرصعة باأللماس

كاليفورنيا/ االستقالل: 
عادت عائل���ة أمريكي���ة لتفقد منزله���ا المحترق 
في والي���ة كاليفورنيا، لتجد مفاج���أة غير متوقعة 

بانتظارها.
عندما وصلت أندريا غايلورد إلى منزلها بعد غياب شهر 
عنه، وجدت كلبها الوفي ماديسون يحرس ما تبقى من 
ممتلكات العائل���ة، وذلك بعد أن أتى حريق ضخم على 

المنطقة.
وكانت غايلورد قد اطمأنت في نوفمبر )تشرين الثاني( 
الماض���ي على أن كلبها ال يزال عل���ى قيد الحياة، حيث 
اتصلت بالمتطوعة شايال سوليفان، والتي حرصت على 

توفير الطعام والش���راب بش���كل يومي للكلب، بحسب 
موقع إنسايد إيدشن.

وحالما سمحت الس���لطات بعودة السكان إلى منازلهم 
المنكوبة، فوجئت غايلورد بكلبها ماديس���ون ينتظرها 
بفارغ الصبر، في المكان الذي كان المنزل مش���يدًا عليه 

قبل احتراقه .
ووفقًا لصحيفة هافينغتون بوست، ال يزال الكلب يقيم 
حالي���ًا في موقع المن���زل المحترق، بينم���ا تقيم عائلة 

غايلورد مؤقتًا في منزل مؤقت.
وم���ن غير المعروف، كيف نجا الكلب من نيران الحريق، 

التي أتت على الحي بالكامل.

جورجيا/ االستقالل: 
ألنه ليس هن���اك إال "أم واحدة" أق���دم ابن "محب كثيرا 
لوالدته" على فعلة غريبة من نوعها مؤخرا، وألقى مغني 
الراب "جاكوي���س" رزم من األموال كنق���وط لوالدته في 

عرسها.
ودخل جاكويس بالقرب من العروسين وهو يحمل كيسا 
وحقيب���ة تحتويان على 100 ألف دوالر عدًا ونقدًا، ألقاها 

وسط المرقص.
وتح���دث الش���اب رودريغي���ز جاكوي���س برودناكس أو 
"جاكوي���س"، البالغ من العمر 24 عاما، عن مدى حبه ألمه 

روزي برودناكس.

وأقيم حفل زفاف والدة جاكويس في منتجع "شاتو إالن" 
في بريزلت���ون في جورجيا، وفق���ا لصحيفة "ديلي ميل" 

البريطانية.
وأظهرت لقطات فيديو نش���رت على صفحات التواصل 
االجتماع���ي الش���اب بجان���ب رزم األم���وال الملقاة على 

األرضية ، األمر الذي لقي ترحيبا وتهليال من الحضور.
وكان جاكوي���س ص���ور في فيديو س���ابق أمه وخطيبها 
بوبي تومبسون وقال "هذا هو الحب الذي ال يقدر بثمن".

وبعد أن ألق���ى جاكويس األموال على األرضية ، احتضن 
والدته وقال: لها إنه يحبها و"افعلي بها ش���يئا لك" ثم 

هنأ خطيب والدته وبارك لهما زواجهما.

يلقي 100 ألف دوالر »نقوطًا« 
في حفل زفاف والدته

كلب يحرس منزل عائلة 
بعد شهر من احتراقه

باريس/ االستقالل: 
قامت شركة فرنسية تعرف باسم »Morreale Paris« بطرح عدد 
من العطور الخاصة التي تتجه من خاللها لزبائنها األثرياء فقط.

 Le Monde sur« طرحت الش���ركة الفرنس���ية عطرًا حمل اس���م
Mesure« يتراوح فيه س���عر الزجاجة الواحدة مابين 1,5 مليون 

دوالر وحتى 20 مليون دوالر أمريكي.
وتتزي���ن زجاجة العط���ر بالياقوت واأللم���اس والذهب، باإلضافة 
لكون كل زجاجة عطر لها عطرها المميز الذي ال يتكرر في زجاجة 

أخرى.
وف���ي تصري���ح لموق���ع »Business Insider« األمريكي، تحدث 
المدير المبدع للعالمة التجارية، ماكسيم رونسون قائال »عمالؤنا 
في األس���اس من األثري���اء جامعي المجوه���رات والقطع الفنية، 

باإلضافة إلى حبهم الشديد للعطور«.
ووصف رونس���ون بأن العطر ليس مجرد رائحة وحسب وإنما هو 

جوهرة ثمينة وقطعة نفيسة.
كما وتحدث رونس���ون عن بيع زجاجة عطر بلغ ثمنها 1,5 مليون 
دوالر، كانت مكسوة بالذهب ومرصعة باأللماس، إلحدى العائالت 
في الشرق األوسط ولم يفصح رونسون عن المشتري حفاظًا على 

السرية.

نيودلهي/ االستقالل: 
تواجه الحكومة الهندية انتخابات صعبة العام المقبل، 
لكن يتعين عليها أوال أن تتعامل مع خصم ال يقل دهاء 
عن أي خصم سياس���ي: قطعان الق���رود التي أصبحت 

مصدر تهديد كبير حول مقراتها في نيودلهي.
وتنش���ر قرود من فصيلة المكاك الريسوس���ي، حمراء 
الوجه، الفوضى وتخطف الطعام والهواتف المحمولة، 
وتقتحم المنازل وتروع الس���كان داخل وحول العاصمة 
الهندية. وقال راجيني شارما، الموظف بوزارة الداخلية 
»يخطفون الطعام كثيرا من الناس أثناء سيرهم وأحيانا 

يمزقون الملفات والوثائق بعدما يتسللون عبر النوافذ«.
وقبل بدء الجلس���ة الش���توية للبرلمان الثالثاء، أوردت 
نش���رة موزعة على األعض���اء طرقا لمواجه���ة هجمات 
القردة، منها عدم اس���تفزازها أو التواصل بالعين معها 

مباشرة وعدم إبعاد أي قرد رضيع عن أمه بأي حال.
وأدى النمو الس���ريع للمدن في تش���ريد قرود المكاك، 
مما دفعها إلى اقتحام أماكن معيش���ة اإلنس���ان بحثًا 

عن غذاء.
وُيقدس الكثيرون في الهند ذات األغلبية الهندوسية 
ويطعم���ون الحيوان���ات التي يرون أنه���ا تتصل باإلله 

هانومان، الذي يتخذ شكل قرد.
وقال اسميتا سنجوبتا، الباحث في علم البيئة »التقليد 
االجتماعي-الدين���ي المتمثل ف���ي إطعامها أنتج حلقة 
مفرغة. أصبحت )القردة( معتادة على أن البشر يقدمون 

لها الغذاء وفقدت إحساسها بالخوف«.
وأضاف »بدأت تس���عى خلف المزيد من الطعام وإذا لم 

يطعمها البشر تصبح عدوانية«.
وتتكاثر القرود على نحو س���ريع ف���ي دلهي والواليات 
المجاورة نظ���رًا ألنها تحظى بوضع حماية، لكن ال يوجد 

أي إحصاء رسمي بأعدادها.

القرود تقلق الحكومة الهندية قبل االنتخابات

المنوفية / االستقالل: 
أصي���ب طبيب تخدير بمستش���في الباجور العام 
بإصاب���ات بالغ���ة، نتيج���ة تعدي طبيب نس���اء 
وتولي���د عليه أثناء تواجدهما ف���ي غرفة عمليات 
المستش���فى، حيث تم تحرير محض���ر بالواقعة 

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
وتلقى اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية 
مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان 

مدير مباحث المديرية بتلقي مركز شرطة الباجور 
بالغا من إسالم إس���ماعيل يوسف 32 عاما طبيب 
تخدير بمستش���في الباجور الع���ام، بتضرره من 
محم���ود عبدالنبي إبراهيم 38 عاما طبيب نس���اء 

وتوليد بمستشفى الباجور العام.
واتهم الطبي���ب زميله بالتعدي علي���ه بالضرب، 
وإحداث إصابته بس���حجة بالساعد األيسر وكدمة 
بالعضد األيس���ر، وذلك أثناء تواجدهما في غرفة 

عملي���ات المستش���فى على إثر مش���ادة كالمية 
نش���بت بينهما، بس���بب رفضه طلب المشكو في 
حقه بتخدير حالتي والدة قيصرية في وقت واحد 

بالمخالفة للقانون.
وبس���ؤال ش���هود العيان أكدوا ما جاء في أقوال 
الشاكي، وبمواجهة المشكو في حقه أقر بما سبق 
تم تحرير محضر رق���م 19993 جنح مركز الباجور 

لسنة 2018 وجار العرض على النيابة.

معركة بين طبيبين في غرفة والدة 

زجاجة عطر يصل
 ثمنها لـ20 مليون دوالر


