
غزة/ دعاء الحطاب: 
يجس���د معرض »مرايا العودة« الواقع الفلس���طيني وحق الع���ودة، وحكاية 

مس���يرات العودة الكبرى وكسر الحصار المس���تمرة على حدود 
قط���اع غزة، ويفضح جرائم االحتالل اإلس���رائيلي بحق المدانين 

غزة/ سماح المبحوح:
أمه���ل أصحاب بي���وت مدمرة في ع���دوان االحتالل عام 
2014 وكالة الغوث وتش���غيل الالجئين )أونروا( أسبوًعا 

كاماًل إلنه���اء معاناتهم؛ وذلك ج���راء وقف بدل اإليجار 
المخصص لهم منذ قرابة 6 أش���هر. جاء ذلك 
عقب وقفة احتجاجية نّظمها هؤالء في باحة 

انتهاء تجهيز أسماء المستفيدين 
من الدفعة الثانية للمنحة القطرية

غزة/ االستقالل: 
أك���د وكي���ل وزارة التنمي���ة االجتماعي���ة بغزة 
يوس���ف إبراهيم أن وزارت���ه انتهت من تجهيز 
قوائم أس���ماء المس���تفيدين من المس���اعدات 
المالية ال� )100 دوالر( ضمن الدفعة الثانية من 
المنحة القطرية. وأوضح إبراهيم في تصريحات 
صحفية امس  األربعاء أن 50 ألف أس���رة فقيرة 
في قطاع غزة ستس���تفيد م���ن الدفعة الثانية 

ضم���ن المنح���ة القطرية. وبين أن���ه تم تجهيز 
الكش���وفات الجديدة م���ن الناحي���ة القانونية 
والمعايي���ر، ولكن ال يوجد حتى اللحظة أي موعد 

محدد لصرف مساعدة ال� 100 دوالر.
وكان���ت وزارة التنمية االجتماعي���ة صرفت في 
العاشر من نوفمبر الماضي، 100 دوالر ل� 50 ألف 
أس���رة فقيرة في قطاع غزة، ضمن الدفعة األولى 

من المنحة القطرية.
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غزة/ قاسم األغا: 
ينذر تغ���ّول االحتالل "اإلس���رائيلي" في م���دن الضفة 
الفلس���طينية المحتل���ة، بتصاعد األوض���اع الميدانية، 

والذهاب نحو المزيد من االش���تباك والمواجهة مع جنود 
االحتالل وُقطعان مس���توطنيه المتطرفين، 
كما يرى سياسيون ومراقبون. وخالل األيام 

»القــد�س املفتــوحة«: الطلبــة
 م�صدومون.. والأطر تهدد بالت�صعيد 

غزة/ اال�ستقالل:
�سيع��ت جماهر غف��رة اأم�س االأربع��اء، جثمان 
ال�سهيد الطفل اأحمد يا�س��ر اأبو عابد، 5 اأعوام، 
والذي ا�ست�سهد متاأثًرا بجراحه التي اأ�سيب بها 

اجلمعة املا�سي��ة �سرق خانيون���س جنوب قطاع 
غ��زة. وانطلق موكب الت�سيي��ع من منزل ال�سهيد 
مبدينة خانيون�س لل�سالة عليه، ومواراته الرثى 
مبقربة ال�سهداء. وا�ست�سهد اأبو عابد، م�ساء اول 

اأم���س الثالثاء، متاأثًرا بج��راح اأ�سيب بها اأثناء 
احل�س��ار  وك�س��ر  الع��ودة  م�س��رة  يف  م�ساركت��ه 

اجلمع��ة املا�سي��ة �سرق��ي خانيون�س 
جنوبي قطاع غزة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش���رات المس���توطنين المتطرفين باحات المس���جد األقصى المبارك، أمس 

األربعاء، من جهة باب المغاربة، بحراسة أمنية مشددة من شرطة االحتالل.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أصيب إسرائيليان بجراح مختلفة طعًنا مساء أمس األربعاء في »بيت شيمش« جنوب  غرب 

مدينة القدس المحتلة. وذكرت القناة الس����ابعة العبرية أن إصابة أحدهم 
متوسطة واألخر طفيفة، بينما انسحب الُمنفذان من المكان عبر مركبة.

 مسؤول أممي: االستيطان سياسة 
قسرية تدفع الفلسطينيين للرحيل

عشرات المستوطنين يقتحمون 
باحات المسجد األقصى

إصابة إسرائيلَيين طعنًا 
قرب القدس المحتلة

تشييع الشهيد الطفل أبو عابد بخانيونس
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 »مرايا العودة«.. معرض 
يعكس الواقع الفلسطيني 

تحليل: الضفة على صفيح ساخن 
واالنفجار في وجه االحتالل اقترب

أصحاب البيوت المدمرة بعدوان 2014 
يمهلون »أونروا« أسبوعًا إلنهاء معاناتهم

القدس المحتلة/ االستقالل:
هدمت آليات االحتالل اإلس���رائيلية، أمس األربعاء، منش���آت تجارية فلسطينية في 

بلدة بيت حنينا ش���مالي القدس المحتل���ة. وأفادت مصادر محلية، بأن 
طواق���م من بلدية القدس اإلس���رائيلية وآلياتها اقتحمت برفقة قوات 

جرافات االحتالل تهدم 
منشآت تجارية بالقدس

»بتسيلم«: جيش االحتالل قتل 
الشاب »حبالي« دون أي مبرر

رام الله/ االستقالل:
إنه����ا  الصح����ة  وزارة  أك����دت 
عمدت منذ خمس س����نوات إلى 
تحس����ين أوض����اع األطب����اء في 

المج����االت،  كاف����ة 
ايمانًا منها بأن هذه 

»ال�صحة« تدعو 
نقابة الأطباء 

اإىل احلوار وجتنب 
الإجراءات 
الت�صعيدية

القدس المحتلة/االستقالل: 
قال مركز المعلومات االسرائيلي لحقوق االنسان في األراضي المحتلة 

)بتسيلم( إن الجيش اإلسرائيلي قتل فلسطينًيا بإطالق 
رام الله / االستقالل:النار عليه، في الرابع من الشهر الجاري، في مخيم طولكرم 

فلس���طين  أس���رى  مرك���ز  أك���د 
للدراس���ات أن س���لطات االحتالل 
اإلس���رائيلي ال تزال تنتهك كافة 

المواثي���ق واالتفاقيات 
التي أقرته���ا الجمعية 

اأ�صرى فل�صطني: 
الحتـالل ينتهك 

كل اتفاقيات حقوق 
الإن�صان اخلا�صة 

بالأ�صرى

ت�سييع جثمان ال�سهيد الطفل اأحمد اأبو عابد بخانيون�س اأم�س          )ت�سوير/ اأ�سرف اأبو عمرة (

خطة »اإ�صرائيلية« لبناء »حي 
ال�صفارات« بالقد�س املحتلة
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القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش���رات المس���توطنين المتطرفين باحات المس���جد األقصى المبارك، أمس 

األربعاء، من جهة باب المغاربة، بحراسة أمنية مشددة من شرطة االحتالل.
وبحسب دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة، فإن 81 متطرًفا بينهم 40 طالًبا 
من طالب المعاهد والجامعات اليهودية اقتحموا المسجد األقصى على عدة مجموعات، 

وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته بحراسة شرطية مشددة.
وواصلت ش���رطة االحتالل فرض قيودها على دخول الفلسطينيين للمسجد األقصى، 

واحتجزت بعض هوياتهم عند األبواب، لحين خروجهم منه.
ويتعرض المسجد األقصى يومًيا )عدا الجمعة والسبت( لسلسلة انتهاكات واقتحامات 
من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، وعلى فترتين صباحية ومسائية، 

فيما تزداد وتيرتها فترة األعياد اليهودية.

نيويورك/ االستقالل:
قال مدي���ر مكتب حقوق اإلنس���ان في 
جيمس  المحتلة  الفلس���طينية  األرض 
االس���تيطاني  النش���اط  إن"  هين���ان: 
اإلس���رائيلي من أكبر التحديات الماثلة 
أمام حقوق اإلنسان في الضفة الغربية، 
بما في ذلك القدس الش���رقية، وما يتبع 
ذلك من بيئة لدفع الفلس���طينيين على 

مغادرة مناطقهم".
وأضاف هين���ان في حوار مع موقع أخبار 
األمم المتح���دة بالق���دس المحتلة، إن 
ما الحظه مكتب حقوق اإلنس���ان مؤخًرا 
هو ما وصفه���ا بالبيئة القس���رية التي 
تهدف إلى إجالء مجتمعات فلسطينية 
م���ن مناطقه���ا إلتاح���ة المج���ال لبناء 
المستوطنات أو توس���يعها، معتبرًا أن 
توسيع المستوطنات، بحد ذاته انتهاكًا 

للقانون الدولي.
وتاب���ع "عندم���ا تبن���ى مس���توطنة في 
المنطق���ة )ج( من الضفة الغربية، فغالًبا 
م���ا تضع الس���كان على مس���افة قريبة 
للغاي���ة من بعضه���م البعض، فيصبح 
المستوطنون قريبين من الفلسطينيين، 
ويترت���ب على ذل���ك أعم���ال عنف من 
المستوطنين ومصادرة األراضي، وفرض 
قيود على الحركة والخدمات األساس���ية 

للسكان الفلسطينيين".
وتمثل المنطق���ة )ج( حوالي 60 % من 
الضفة الغربية وهي خاضعة لس���يطرة 

إسرائيلية شبه كاملة.

وأش���ار هينان إلى أن البيئة القس���رية 
تجعل ظروف الحياة ال تطاق للسكان عبر 
عدة عوامل بما ال يضع أمامهم خياًرا سوى 
الرحيل، حيث يتعرض الفلس���طينيون 
إل���ى  المس���توطنات  م���ن  القريب���ون 
عنف المس���توطنين، وه���دم منازلهم، 
ويصبحون غير قادرين عل���ى البناء في 

منطقتهم".
البن���اء  تصاري���ح  ص���دور  أن  وبي���ن 

للفلسطينيين أمر شبه منعدم، وعندما 
يتزوج الش���باب، ال يجدون مكاًنا لإلقامة 
في قراهم، وبالتالي ال يستطيعون البقاء 

فيها.
ولفت إلى أن القي���ود تفرض أيًضا على 
الخدمات األساسية، مضيًفا "وقد يعلن 
الجيش اإلس���رائيلي منطقة م���ا بأنها 
منطقة إط���الق نيران حي���ة، بما يجعل 
اإلقام���ة فيها خطًرا عل���ى الحياة، حيث 

توفي فلسطيني في السادسة عشرة من 
عمره العام الماضي نتيجة انفجار عبوة 

ناسفة في أحد الحقول."
وأض���اف المس���ؤول الدول���ي أن ه���ذه 
العوامل، الت���ي تعد كله���ا انتهاكات 
الحياة صعبة  لحقوق اإلنس���ان، تجعل 
للغاية للسكان، الفًتا إلى أن ذلك يحدث 
في المنطق���ة )ج(، وكذلك في "القدس 
الشرقية" والمنطقة المعروفة ب� ""H2 في 

الخليل. وفيما يشعر الفلسطينيون في 
الضفة الغربية بضغوط هائلة تدفع إلى 
الرحيل، ومع مغادرة بعض األسر بالفعل 
إال أن هينان أكد ضرورة دراسة كل حالة 
على حدة لتحديد األسباب الدافعة لذلك. 
وأش���ار إلى أن الفلسطينيين يتمتعون 
بصمود يجعلهم ال يغادرون مناطقهم 
بس���هولة، لكنه أعرب ع���ن القلق من أن 
تضطر هذه المجتمعات إلى الرحيل في 

نهاية المطاف.
وأوضح أن غزة والضفة، بما فيها القدس 
الش���رقية، تواجه تحديات مختلفة في 
مجال حقوق اإلنس���ان وإن كانت هناك 
تحديات مشتركة مثل استخدام القوة 
والقيود المفروضة عل���ى حرية الحركة، 
وتقل���ص مجال عم���ل المجتمع المدني 

والمدافعين عن حقوق اإلنسان.
وع���ن غ���زة، ق���ال مدير مكت���ب حقوق 
اإلنس���ان: إن" س���كان غ���زة يش���عرون 
بالضغوط الش���ديدة م���ن كل الجهات، 
فهم يعان���ون م���ن إغالق إس���رائيلي 
مستمر منذ 11 عاًما، وأيًضا من االنقسام 
السياس���ي بين الضفة وغزة، كما تجعل 
الس���لطات الفعلي���ة في غ���زة الظروف 
صعبة للغاية للبعض ومنهم المدافعون 

عن حقوق اإلنسان."
وأشار هينان إلى الجهود اإلنسانية التي 
تبذلها األمم المتحدة في غزة، وقال إن" 
المش���كلة سياسية وليس���ت إنسانية، 

لذلك فإنها تتطلب حاًل سياسًيا".

رام الله / االستقالل:
أعلن  نادي األسير الفلسطيني أمس األربعاء عن 
انتهاء المهلة التي حددتها سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي لعائلة أبو حميد إلخالء منزلها الواقع 
في مخيم األمعري في محافظة رام الله والبيرة، 

تمهيًدا لتنفيذ قرار الهدم.
وكان����ت المحكمة العليا لالحت����الل رفضت في 
الثان����ي م����ن كان����ون األول/ ديس����مبر الجاري، 
االلتماس ال����ذي تقدمت به العائل����ة ضد قرار 
الهدم، وأعطت مهلة إلخالئه حتى تاريخ اليوم.

 يشار إلى أن تقديم االلتماس جاء بعد أن رفض 
القائد العس����كري لجيش االحت����الل من خالل 
مستش����اره القضائي اعتراضين سابقين جرى 

تقديمهما ضد قرار الهدم.
وكانت ق����وات االحت����الل هدمت من����زل عائلة 
أبو حمي����د في العامي����ن 1994 و2003، كإجراء 
انتقامي من العائلة، واس����تمرت عملية مالحقة 
االحتالل للعائلة وذلك منذ استش����هاد نجلها 
عبد المنعم وما تزال، فهناك س����تة أشقاء من 
عائلة أبو حمي����د في معتقالت االحتالل، منهم 

أربع����ة يقضون أحكاًم����ا بالّس����جن المؤبد منذ 
انتفاضة األقصى عام 2000، وهم )ناصر، نصر، 
ش����ريف، محمد( عالوة على ش����قيقهم جهاد 

المعتقل إدارًيا.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، اعتقلت س����لطات 
االحتالل شقيقهم الس����ادس وهو إسالم )32 
عام����ًا( وما يزال موقوًفا، حيث تتهمه س����لطات 
االحتالل بقتل أحد جنودها خالل اقتحام نفذته 
لمخي����م األمعري ف����ي رام الله، علم����ا أنه قضى 

سابًقا سنوات في معتقالت االحتالل.

 مسؤول أممي: االستيطان سياسة قسرية تدفع الفلسطينيين للرحيل

القدس المحتلة/ االستقالل:
شرعت جرافات االحتالل اإلس���رائيلي أمس األربعاء، بهدم منزل مواطن ببلدة 

بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.
وأف���ادت مصادر محلي���ة، أن قوات االحتالل اقتحمت بل���دة بيت حنينا برفقة 
طواقم من البلدية ، وشرعت آلياتها بهدم منزل المواطن المقدسي أنور دولة، 

بعد أن حاصرت المنطقة، بأعداد كبيرة ومنعت الدخول إليها.
وتزعم سلطات االحتالل أن عملية البناء تمت بدون الحصول على ترخيص.

الضفة الغربية / االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل 7 فلسطينيين من أنحاء متفرقة 
من الضفة الغربية المحتلة، مع استمرار بحثها المكثف 

عن منفذي عملية إطالق النار قرب مستوطنة »عوفرا«.
وذكرت مصادر ان قوات االحتالل اإلس���رائيلي اعتقلت 
ثالثة ش���بان وداهمت عش���رات المنازل واستولت على 
مركبات في بل���دة برطعة، المعزولة داخ���ل جدار الضم 

والتوسع العنصري، جنوب غرب جنين.
وذك���رت أن قوات االحتالل اعتقلت الش���قيقين رياض 

واياد محمد داود قبها، والش���اب مهدي جهاد قبها، بعد 
أن داهمت منازل ذويهم وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر أن قوات االحتالل داهمت عشرات 
المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتهما واستجوبت 
س���اكنيها وغالبيتهم من عائلة قبها، كما استولت 
على عدد م���ن المركبات كانت متوقف���ة أمام منازل 

المواطنين.
وفي الس���ياق ذاته، شنت قوات االحتالل حملة تفتيش 
واسعة على طول ش���ارع جنين – الناصرة، وفي األراضي 

الزراعي���ة المحاذية ل���ه، ونصبت عدة حواجز عس���كرية 
متنقلة شمال شرق جنين.

كما اعتقلت قوات االحتالل االس���رائيلي، الش���اب احمد 
محم���ود الهور م���ن بلدة صوري���ف غ���رب الخليل، بعد 

تفتيش منزل عائلته والعبث بمحتوياتها.
كما داهمت بلدة يطا جنوبا وفتشت منزل االسير يونس 
زي���ن، الذي يقض���ي حكما بالمؤبد، وع���دة منازل لعائلة 
الجعبة في جبل جوهر، ومنزل المواطن عيس���ى برادعية 

في منطقة الكسارة، وعبثت بمحتوياتها.

االحتالل يمهد لهدم منزل عائلة
أبو حميد بعد انتهاء المهلة بإخالئه

االحتالل يعتقل 7 مواطنين في الضفة

عشرات المستوطنين يقتحمون 
باحات المسجد األقصى

االحتالل يشرع
 بهدم منزل بالقدس
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ف���ي مقاب���ل ذل���ك، ل���م يتوق���ف الرد 
الفلسطيني على إرهاب االحتالل وُقطعان 
مستوطنيه المتصاعد عند عملية "عوفرا" 
األخيرة، إذ تجددت االشتباكات وعمليات 
إطالق الن���ار من مقاومين فلس���طينيين 
ضد أهداف عس���كرية، كان آخرها الليلة 
قب���ل الماضية، ص���وب حاج���ز "الجلمة" 
العس���كري، ش���مال مدينة جنين، شمال 

الضفة المحتلة.
وأفاد ش���هود عيان من الم���كان بإطالق 
مقاومين النار على حاج���ز "الجلمة"، قبل 
أن ينس���حبوا من مس���رح الح���دث بأمان، 
في حين رّد جن���ود االحتالل على مصدر 
النيران، وقاموا بتمش���يط المنطقة، بعد 
استدعاء قوات إضافية، ونصبوا  الحواجز 
العس���كرية عل���ى الطري���ق بي���ن جنين 

و"الجلمة".
حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين ، 

أشادت ببطوالت الضفة المحتلة ورجالها، 
ع���دوان وحص���ار  "الذي���ن ال يرهبه���م 

االحتالل".
وقالت الحركة على لسان مسؤول مكتبها 
اإلعالمي داود ش���هاب: "إن األيادي التي 
بالضفة  االحت���الل  تقاوم وتش���تبك مع 
المحتلة تعيد الحياة واالعتبار لمشروعنا 
الوطن���ي، الذي عنوان���ه مقاومة االحتالل 
ومجابهت���ه ف���ي كل الس���احات وب���كل 

السبل".
وأضاف ش���هاب: "نحّيي ش���باب الضفة 
الثائ���ر، وهو يش���تبك م���ع االحتالل، في 
ش���وارع رام الله والبيرة وغيرهما، مشدًدا 
عل���ى أن "هذه ال���روح الوطني���ة الوثابة 

ستنتصر بإذن الله".

�سفيح �ساخن
المختص  السياس���ي  الكات���ب والمحلل 
بالشأن "اإلسرائيلي" باسم أبو عطايا، رأى 

المستمر والمتصاعد  أن إرهاب االحتالل 
المحتلة،  بالضف���ة  الفلس���طينيين  ضد 
يأت���ي ف���ي س���ياق محاوالته اليائس���ة 
إلع���ادة هيبت���ه وترمي���م صورت���ه التي 
تآكلت وتزعزع���ت، خصوًصا أمام تواصل 
العمليات الفدائية وانس���حاب منفذيها 
وفشل الوصول إليهم، في إشارة منه إلى 

عمليتي "بركان" و"عوفرا" .
ومنذ 7 أكتوب���ر/ تش���رين أول الماضي، 
تفش���ل محاوالت االحت���الل في الوصول 
للفدائي المطارد "أش���رف نعالوة"، منفذ 
"بركان"،  بمس���توطنة  النار  إطالق  عملية 
الفلس���طينيين  أراضي  عل���ى  الجاثم���ة 
بمدينة س���لفيت، شمال الضفة المحتلة، 
والتي قتل فيها مستوطنون صهيونيان، 

وأصيب آخر بجروح ُوصفت ب�"الخطرة" .
وأش���ار أبو عطاي���ا ل�"االس���تقالل" إلى أن 
سياس���ات وإج���راءات االحت���الل تض���ع 

الضفة المحتلة على صفيح ساخن، ُينذر 
الفردية  الفدائي���ة  العملي���ات  بتصاعد 
ضد أهداف عس���كرية لالحتالل، مماثلة 

لنماذج العمليات المنفذة مؤخًرا.
وأضاف: "أحيت ه���ذه العمليات النوعية 
فك���رة وروح المقاوم���ة ض���د االحت���الل 
م���ن جديد، وأفش���لت المظاه���ر الزائفة 
والخادعة، التي حاولت الس���لطة  فرضها 
بأن لها السيطرة على بعض مدن ومناطق 

الضفة".
كما تج���دد العملي���ات الفدائي���ة التي 
ينفذها مقاومون فلس���طينيون التأكيد 
على تمسك الشارع بحق المقاومة، بالرغم 
من المالحقة األمنية من االحتالل وأجهزة 
أمن السلطة الفلسطينية. بحسب الكاتب 

والمحلل السياسي.

جمر حتت الرماد
واتفق الكاتب والمحلل السياس���ي خالد 

العماي���رة م���ع س���ابقه عل���ى أن الضفة 
المحتلة أق���ل ما توصف أنها "جمر تحت 
الرم���اد"، الفًت���ا أن العملي���ات الفدائية 
إرباًكا حقيقًيا لحسابات  الفردية أحدثت 

االحتالل.  
ل����  حديث���ه  خ���الل  العماي���رة  ورّج���ح 
الضفة  أن تش���هد ميادين  "االستقالل" 
ارتفاًعا ف���ي موجة العملي���ات الفدائية 
ض���د أه���داف "إس���رائيلية"، إذا ما بقي 
الوضع الراهن على م���ا هو عليه، وكّثفت 
"إس���رائيل" من  سياس���اتها وإجراءاتها 

العنصرية ضد الفلسطينيين.
وقال الكات���ب والمحلل السياس���ي: "إن 
الوض���ع السياس���ي الراه���ن، ومحاوالت 
تصفي���ة القضي���ة، أو ف���رض تس���وية 
تصفوّية على الفلسطينيين؛ ستدفعهم 
للتمسك أكثر بالمقاومة، وهذا ما نشهده 

اآلن )تنفيذ العمليات(".

تحليل: الضفة على صفيح ساخن واالنفجار في وجه االحتالل اقترب
غزة/ قا�سم الأغا: 

ينذر تغّول الحتالل »الإ�سرائيلي« 
يف مدن ال�سفة الفل�سطينية املحتلة، 

بت�ساعد الأو�ساع امليدانية، والذهاب 
نحو املزيد من ال�ستباك واملواجهة مع 

جنود الحتالل وُقطعان م�ستوطنيه 
املتطرفني، كما يرى �سيا�سيون 

ومراقبون. وخالل الأيام الأخرية �سّعد 
الحتالل من اقتحاماته ملدن واأحياء 

ال�سفة املحتلة، ون�سب احلواجز، 
ومداهمة املوؤ�س�سات الر�سمية وع�سرات 
املنازل والعبث بها و�سرقة حمتوياتها، 

و�سّن حمالت العتقال بحق املئات 
من الفل�سطينيني، بالتزامن مع بحثه 

املتوا�سل عن منّفذي عملية اإطالق النار، 
م�ساء الأحد املا�سي، قرب م�ستوطنة 

»عوفرا«، �سرقّي رام اهلل، والتي اأ�سفرت 
عن اإ�سابة )9( م�ستوطنني، ُو�سفت 

حالة اأحدهم بـ«اخلطرة«.

بيروت/ االستقالل:
التقى وفد من المكتب السياس���ي ل�«حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين«، 
رئيس »الحملة العالمية للعودة إلى فلس���طين«، الش���يخ يوسف عباس، في 
بيروت، وجرى البحث بالوضع الفلس���طيني عامًة وفي قط���اع غزة خاصًة، وال 

سيما مسيرات العودة.
وضم وفد الجهاد أعضاء المكتب السياس���ي: محمد الهندي، وخالد البطش، 
وجميل عليان، ويوس���ف الحس���اينة بحضور ممثل الحركة في لبنان إحسان 
عطاي���ا، وأعض���اء الهيئة التنس���يقية في »الحمل���ة العالمي���ة للعودة إلى 

فلسطين«: حيدر دقماق، وأديب ياسرجي، ومحمد العابد.
وأكد المجتمعون ضرورة اس���تمرار مس���يرات العودة في قطاع غزة، وس���بل 

تطويرها بما يمكنها من تحقيق أهدافها في العودة وفك الحصار.
كما ناقش���وا سبل ووسائل دعم جرحى المس���يرات، ودعم صمود أهالي غزة 

أمام السياسات الصهيونية العدوانية، وسبل فك الحصار عن القطاع.
وحي���ا المجتمعون صمود الش���عب الفلس���طيني، مؤكدين على التمس���ك 

بالمقاومة كخيار وحيد لتحرير فلسطين من االحتالل الصهيوني.
.

القدس المحتلة/ االستقالل:
هدم���ت آليات االحتالل اإلس���رائيلية، أم���س األربعاء، 
منشآت تجارية فلسطينية في بلدة بيت حنينا شمالي 

القدس المحتلة.
وأف���ادت مصادر محلية، بأن طواق���م من بلدية القدس 
اإلس���رائيلية وآلياته���ا اقتحم���ت برفق���ة ق���وات من 

الشرطة اإلس���رائيلية، بلدة بيت حنينا لتنفيذ عمليات 
هدم ضد منشآت تجارية فلس���طينية، تعود للمواطن 
أنور دول���ة، بحجة البن���اء غير القانون���ي. وأوضحت أن 
المنشآت المس���تهدفة هي عبارة عن موقف للمركبات 

الفلسطينية إضافة إلى محل تجاري آخر.
وتقوم بلدية االحتالل بمالحقة كل مقدسي يبني منزاًل 

أو مبنى أو محاًل أو عمل توس���عة لمنش���أته في مدينة 
القدس وضواحيها )المناطق التابعة لبلدية االحتالل(، 

بحجة عدم حصولهم على تراخيص لذلك.
وم���ن المتع���ارف علي���ه أن بلدي���ة االحت���الل ال تمنح 
المقدس���يين تصاريح للبن���اء في الوق���ت الذي تقوم 

بالتوسع االستيطاني وبناء المستوطنات بالقدس.

غزة / االستقالل:
وّجه خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة 
المقاومة اإلسالمية حماس، التحية ألهالي الضفة 
الغربية ولمنفذ عملية إطالق النار قرب مستوطنة 

عوفرا.
جاء ذل���ك خالل مهرجان لتكريم عوائل ش���هداء 
مسجد بسيس���و بحي الش���جاعية بعنوان »بدماء 

شهدائنا نفتخر وبمقاومتنا ننتصر«.
وق���ال الحية: »اليوم تتح���ّول عملية نقطة الصفر 

التي ُنفّذت على مشارف الشجاعية فى مغتصبة 
ناحل العوز إلى ضفة الصمود والش���موخ وبركان 
الثورة«. وش���دد الحية على أن ش���عبنا يتوق ألن 
يكون موّحدا فى مواجه���ة التحديات والمؤامرات 
كافة، مش���يرا إلى أن »ش���عبنا بحاج���ة إلى وحدة 
حقيقية تعي���د االعتبار للقدس ولفلس���طين، ال 

للتنسيق األمني مع االحتالل«. 
وأض���اف: »ال ب���د أن نؤم���ن جميعا ب���أن مواجهة 
االحتالل يجب أن تكون بكل األش���كال وعنوانها 

الصاروخ والبندقية«.
وتابع: »ال نخشى من العدو، وال ترهبنا تهديداته، 
ومتيقظون لكل فعل ممكن أن يفعله، وس���ننتزع 

كسر الحصار من االحتالل راغبًا أو راهبًا«.
واس���تعرض الحية خ���الل حديثه فش���ل العدو 
ف���ى إخضاع قطاع غزة قائ���اًل: »أراد االحتالل لغزة 
تضييق الخناق واالستس���الم؛ فجاءت مس���يرات 
الع���ودة بوحدة الميدان والقرار، وتعاظم الحش���د 

واالنتصار في المعركة العسكرية واألمنية«.

الحية: عملية »نقطة الصفر« تتحول إلى الضفة الغربية

جرافات االحتالل تهدم منشآت تجارية بالقدس

وفد لـ »حركة الجهاد« 
يلتقي »الحملة العالمية 

للعودة« في بيروت
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية  البتدائية

  مذكرة تبليغ قرار استئنافي
إل���ى المدعى عليه : اس���عد مطيع اس���عد النفار م���ن خانيونس 
وس���كانها س���ابقا والمقيم حاليا ف���ي جمهورية مص���ر العربية 
ومجه���ول مح���ل االقامة فيه���ا االن لقد عادت القضية أس���اس 
2018/484 م وموضوعه���ا " تفريق للهج���ر والتعليق " المتكونة 
بين���ك وبين زوجت���ك المدعية : ف���دوى عماد جم���ال الجبور من 
خانيونس وس���كانها من مقام محكمة االس���تئناف الشرعية في 
خانيونس "مصدقة" القرار االبتدائي بموجب القرار االس���تئنافي 
رقم 2018/3023م عدد 44 المؤرخ في 26-11-2018م حكما قابال 
للطعن امام المحكمة العليا الش���رعية لذلك صار تبليغك حسب 

األصول وحرر في 10-12-2018م.

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
    ال�سلطة الق�سائية

  ديوان الق�ساء ال�سرعي
املحكمة ال�سرعية يف غزة

الموضوع / مذكرة تبليغ حضور
 صادره عن محكمة غزة الشرعية

ال���ى المدعى علي���ه / ماهر عدنان عبد المجيد الترت���وري من الفالوجا 
وس���كان مصر العريش ومجهول محل االقام���ة فيها االن واخر محل 
س���كن له الميناء االولى بجانب ديوان اب���و حصيرة بالقرب من محطة 
عكيلة للبترول يقتضى حضورك إلى هذه المحكمة يوم االحد الموافق 
13-1-2019م الساعة التاسعة صباحا وذلك للنظر في القضية اساس 
2018/1579م بخص���وص دعوى نفقة بن���ت ودعوى بخصوص نفقة 
زوج���ة في القضية اس���اس 1580/ 2018  المقامت���ان عليك من قبل 
المدعية / عال محمد عارف ابو حصيرة من غزة وس���كان الميناء وان لم 
تحضر في الوقت المعين يجر بحقك المقتضي الش���رعي لذلك جرى 

تبليغك بذلك حسب االصول وحرر في 2018/12/5م

 قا�سي غزة ال�سرعي

  دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

   املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
   حمكمة الو�سطى ال�سرعية البتدائية
   إعالن خصوم صادر عن

 محكمة الوسطى الشرعية
  في القضية اساس 2018/837 وموضوعها نفقة زوجة 

الى المدعى علي���ه محمود كامل محمد ابو رزق من يافا وس���كان البريج 
والموج���ود حالي���ا في دولة الجزائ���ر ومجهول محل االقام���ة فيها االن 
يقتضى حضورك الى هذه المحكمة يوم االحد 2018/12/23م الس���اعة 
الثامنة صباحا وذلك لنظر الدعوى اساس 2018/837 وموضوعها نفقة 
زوجة المرفوعة عليك من قبل زوجتك بصحيح العقد الش���رعي المدعية 
ربا خالد احمد االفغاني من يافا وس���كان البريج وان لم تحضر في الوقت 
المعي���ن او لم ترس���ل وكيال عنك يجر بحقك االيجاب الش���رعي غيابيا 

وبذلك صار تبليغك حسب االصول . وحرر في 2018/12/12 م

    قا�سي الو�سطى ال�سرعي
حممد كامل ابو را�س

ونظم���ت حركة االجهاد اإلس���المي معرض 
"مراي���ا العودة" على أرض الس���رايا وس���ط 
مدينة غ���زة، الثالثاء الماض���ي، بالتزامن مه 
العالمي لحقوق  الس���بعين لإلعالن  الذكرى 
االنس���ان ال���ذي اعتمدته الجمعي���ة العامة 

لألمم الُمتحدة عام 1948م. 

مازال ُمتجذرًا 
"خيمٌة يكس���وها الُقماش ُمدعم���ًة بأعمدٍة 
خش���بية، وُتزينها زخارٌف تراثيٌة ، بداخلها 
فراٌش بس���يط يجل���س علي���ه مجموعة من 
المخاتير والوجهاء الفلس���طينيين، ويلتف 
حوله���م أطفاال وش���باب ُيزين���ون أعناقهم 
القهوة  وأمامهم توض���ع دالت  بالكوفي���ة، 
والفناجين، أما على بابها فتصب الس���اقية 
" قربة الماء"، ونيراٌن مش���تعلة "، هكذا يبدو 
مش���هد بيت الش���عر الذي ُنصب على أرض 

معرض "مرايا العودة". 
ومن وس���ط بيت الش���عر، يقول المختار أبو 
مالك أبو خوص���ة:" نحن اليوم موجودون في 
معرض مرايا العودة، وببيت الشعر تحديدًا 
إلحياء وترس���يخ التراث الفلسطيني بذاكرة 
أطفالنا وأبنائن���ا وأحفادن���ا، ولنؤكد للعالم 
أجمع بأن الكبار يموتون والصغار ال ينسون". 
ويتابع أبو خوصة ل�"االستقالل":" بيت الشعر 
ودالت القهوة والساقية والمخاتير، جميعها 
ُتدلل على أصالة التراث الفلسطيني، وتترك 
رائح���ة الوطن وُح���ب االنتماء ف���ي نفوس 
الزائرين خاصًة األطفال والش���باب الذين لم 
يعيش���وا حياة البادية والهجرة، وتدعوهم 
للتمس���ك بهويته���م الفلس���طينية وحق 

العودة". 
وُمهاجري���ن  كمخاتي���ر  نح���ن  أض���اف:" 
فلس���طينيين جئنا لُنرسخ حق العودة، فهو 
حق ُمق���دس ال يمكن التنازل عنه، ومن بيت 
الشعر نؤكد على أن التراث الفلسطيني باٍق 
ومتجذر وأننا لم ننس أرضنا وبالدنا المحتلة 

رغم محاوالت الطمس المستمرة".

خيط وابرة 
بص���ور  ُمزين���ة  أخ���رى،  زاوي���ٍة  وف���ي 
القابع���ات  واالس���يرات  االستش���هاديات 
خلف قضبان االحتالل اإلس���رائيلي، وأعمال 
تطريز ي���دوي قامت بها س���واعد النس���اء، 
تش���مل" أدوات الضيافة الُمطرزة، واالثواب 
األلوان  بُمختل���ف  الُمزين���ة  الفلس���طينية 
وتحم���ل ش���عاراٍت ُمط���رزة ك�" جن���ة ونار، 
القرى  بع���ض  وأس���ماء  العودة،  مس���يرات 
والمدن الفلسطينية"، جميعها توثق التراث 

الفلسطيني بخيط وابرة. 
وتق���ول أم يون���س بك���ر من دائ���رة العمل 
النس���ائي بحرك���ة الجهاد اإلس���المي:" إن 
المرأة الفلس���طينية ُتعبر عن رسوخ التراث 

الفلس���طيني وحق العودة بعقلها من خالل 
حكاية االثواب الفلسطينية المطرزة وتزين 
أدوات بيتها بالتطريز الفالحي، لذا ش���اركنا 
به���ذه االعم���ال التراثية إليصال رس���التنا 
للعال���م بأنن���ا مازلن���ا ُمتمس���كين بأصالة 

هويتنا". 
وأضافت بكر ل�"االس���تقالل":" إن النس���اء لم 
يكتفين بأعمال التطريز، بل ش���اركن أيضًا 
الفلس���طينية  الش���عبية  االكالت  بطه���ي 
ُمعجنات  الكشك،  المفتول،  ك�"الس���ماقية، 
الزعتر والزيت"، لنؤكد على أننا ننتمي لهذه 
األرض انتماًء حقيقيًا ُمتصاعدًا في وتيرته 

لحفظ التراث الفلسطيني". 
ول���م يتوقف دور المرأة الفلس���طينية  عند 
الفلس���طينية  للقضية  انتمائه���ا  تأكي���د 

وتمُسكها بحق العودة عند االعمال اليدوية، 
بل كان لها دور فعال في مساندة الرجال في 
العمل الثوري المقاوم الفلس���طيني، وأيضًا 
ب���رز أداؤها األس���طوري بمس���يرات العودة 
وكسر الحصار في إيصال الشباب الثائر الى 
الس���ياج الفاصل، وحمل إطارات الس���يارات 

إليهم، إضافة لتزويدهم بالماء والطعام.   
وأوضح���ت أن الم���رأة ف���ي تاري���خ القضية 
الفلسطينية على مدار 70عاما، كانت ركيزة 
من ركائ���ز المقاومة والجهاد بس���بيل الله، 
فقد كانت تساند الرجال بالميادين، كما أن 
دورها األبرز يكمن في تربية األطفال وغرس 
االنتم���اء وحب الوطن ف���ي قلوبهم، وأعدت 

شهداء ومقاومين وجرحى وأسرى". 
م���ن الزوايا الرئيس���ية في المع���رض زاوية 

الص���ور التي تضم العديد م���ن الصور التي 
ترص���د همجي���ة االحتالل ف���ي التعامل مع 
الشعب الفلسطيني وخاصة في االعتداءات 
السلميين في  المتظاهرين  بحق  المستمرة 
مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع 

غزة .

اإي�سال الرواية وال�سورة 
وبدوره، أكد الُمنس���ق الع���ام لمعرض"مرايا 
العودة" عوض أبو دقة، أن المعرض يهدف 
واإلصرار  والتح���دي  المواجهة  إلبراز ص���ور 
للش���عب الفلس���طيني بُمخيم���ات العودة، 
وفضح جرائ���م االحتالل اإلس���رائيلي بحق 
الُمتظاهري���ن العزل منذ انطالق مس���يرات 
العودة ف���ي 30م���ارس/أذار الماضي وحتى 
اليوم، بالتزامن مع اإلع���الن العالمي لحقوق 

االنسان. 
وبين أبو دقة خالل حديثة ل�"االس���تقالل" أن 
رس���الة المعرض تتمثل في إيصال الرواية 
والصورة الفلسطينية إلى العالم أجمع وحق 
الش���عب الفلس���طيني بالعودة إلى أراضيه 
المحتلة وتقرير مصي���ره، مؤكدا أن الصورة 
ف���ي االعالم اإللكتروني الجدي���د أبلغ وأقوى 

من ألف كلمة.
وقال:" اردنا م���ن خالل هذا المعرض إيصال 
رس���الة للعالم بأن ش���عبنا يخوض مواجهة 
حقيقي���ة و مش���روعة في مواجه���ة االعالم 
و المكاني���ة اإلس���رائيلية ونطمح بان تصل 
الحكاية ال���ي الخارج من خ���الل هذا الفكرة 
والصورة لنعكس النضال الوطني والسلمي 
الذي يجس���ده ش���عبنا في مختلف ميادين 

المواجهة مع االحتالل". 
ولف���ت أبو دقة الى أن هناك اقباال كبيرًا على 
المع���رض من كافة االطياف س���واء كان من 
القوى الوطنية واإلس���المية والش���خصيات 
االعتباري���ة والحقوقية وطلب���ة المدارس أو 

الجامعات.  

 »مرايا العودة«.. معرض يعكس الواقع الفلسطيني 
غزة/ دعاء احلطاب: 

يج�س��د معر���س »مراي��ا الع��ودة« الواق��ع الفل�سطين��ي وحق 
الع��ودة، وحكاي��ة م�س��رات الع��ودة الك��رى وك�س��ر احل�سار 
املُ�ستم��رة على حدود قطاع غ��زة، ويف�سح جرائم الحتالل 
الإ�سرائيل��ي بحق املدانني الغزل، من خالل عدة زاويا حتمل 

كل  منه��ا ر�سائل ع��دة. وي�سم املعر�س العديد من الزوايا كل 
منه��ا  حتمل عن��وان الواق��ع الفل�سطيني منه��ا زاوية خا�سة 
بال�س��ور والف��ن الت�سكيل��ي ُت��رز مالم��ح البطول��ة وال�سمود 
مب�سرات الع��ودة، وزاوية القد���س، وزاوية لالأ�سرى ب�سجون 
الحتالل، واأخ��رى خا�سة بامل�سغولت اليدوي��ة واملاأكولت 

الت��ي تر�س��م  الأث��واب  الفل�سطيني��ة واملط��رزات وحياك��ة 
مع��امل الوجود الفل�سطين��ي، ُتقابلها زاوي��ة اأخرى للجل�سات 
البدوي��ة الرتاثية واملقتنيات القدمية توؤكد على اأن الرتاث 
الفل�سطين��ي باٍق ومتجذر واأن ال�سع��ب مل ين�َس اأر�سه وبالده 

املحتلة رغم حماولت الطم�س امل�ستمرة.

الخميس 6 ربيع اآلخر 1440 هــ 13 ديسمبر 2018 م

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي  

الإدارة العامة لأمالك احلكومة
إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية 
لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة 

ُيعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة ألمالك الحكومة الس���يد / تاج 
الدين زامل س���طام الوحيدي هوية رقم / 802122754 لنقل ملكية 
ما مس���احته )150 م2( تقريبًا المقسم )858( القسيمة )  ( القطعة 
)  ( القرعة الخامس���ة من اسم / سيادة الحاكم العام إلى اسم السيد 
/ تاج الدين زامل س���طام الوحيدي والتي آلت إليه بالشراء من السيد 
/ عبد الكريم محمد أحمد الس���بع بوكالته عن السيد / سالمة محمود 
حماد أبو ستة حس���ب الوكالة )178 / 2017( والتي آلت إليه بالشراء 
من الس���يد / جمعة جمعان أبو ش���لوف حس���ب الوكالة )299 / 65( 

المتعاقد مع الحاكم العام المصري في حينه.
فمن له اعتراض في هذا الش���أن التقدم باعتراض إلى اإلدارة العامة 
ألمالك الحكومة في س���لطة األراضي خالل مدة أقصاها 15 يومًا من 
تاريخ هذا اإلعالن، وإال س���يتم الس���ير في إج���راءات المعاملة ونقل 

الملكية حسب األصول. التاريخ : 2018/12/11م

موفق حممد علوان
مدير عام اأمالك احلكومة

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي  

الإدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية

إخطار بشأن معاملة تسجيل مجدد
إلى الس���يدة / رائدة أحمد محمد أبو العمرين من سكان الشيخ رضوان. 
نظرًا لعدم توقيعكم على أوراق معاملة التسجيل المجدد التي تخص 
المواطنين / محمد ش���عبان عبد الفتاح أحمد هوية رقم 949813604 
– وفادي ش���عبان عبد الفتاح أحمد هوية رقم 900936691 من سكان 
مدينة غزة – والبالغ مس���احته "1528 مترًا مربعًا" في القس���يمة "93" 
مالية )حس���ب ادع���اء المواطن( من القطعة "14" مالية )حس���ب ادعاء 
المواطن( من أراضي وادي الس���لقا- س���ميري السبع بالقرب من محطة 
بنزين الس���ميري وحيث إنك جار لألرض الخاصة بالمواطن المذكور من 

الجهة الجنوبية.
نرج���و العلم بأن���ه إذا كان لديك���م أي اعتراض على إتم���ام المعاملة 
المذك���ورة أعاله عليكم اثبات اعتراضكم حس���ب األص���ول ومراجعتنا 
خ���الل 15 يومًا من تاريخ تبليغكم اخطارنا هذا أو احضار حكم قضائي 
بالخصوص خالل تلك الفترة، وإال س���يتم الس���ير في المعاملة حسب 

اإلجراءات المثبتة لدينا قانونًا. تحريرًا في 2018/12/12

   دائرة الت�سوية
الإدارة العامة للم�ساحة

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 )2099/ 2018(
يعل���ن للعموم انه تقدم ل���إلدارة العامة لألراض���ي والعقارات بغزة 
السيد: منى محمد سعيد خليل أبو ياسين من سكان غزة هوية رقم 
410573943 بصفته وكيال عن: دلول محمد عبد الرحمن أبو ياسين  

بموجب وكالة رقم: 1148732 / 2018 الصادرة عن قطر
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 1768 قسيمة 3 المدينة بيت الهيا
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يت���م البدء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  12/ 12/ 2018م

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

القدس المحتلة/االستقالل: 
قال مركز المعلومات االسرائيلي لحقوق 
االنس����ان في األراضي المحتلة )بتسيلم( 
إن الجيش اإلس����رائيلي قتل فلسطينًيا 
بإطالق النار عليه، في الرابع من الش����هر 
الج����اري، في مخي����م طولك����رم لالجئين 
شمالي الضفة الغربية المحتلة، دون أي 

مبرر.
وفند المركز من خالل شريط فيديو نشره 
أول أم����س الثالثاء، رواية جيش االحتالل 
بأنه قتل الش����اب محمد حبالي )22 عاًما( 
بالرص����اص في الضف����ة أثن����اء "أحداث 
ش����غب"، قائاًل إن" كامي����رات المراقبة لم 
ترص����د أًيا من مثل تل����ك األحداث عندما 

ُأطلق عليه الرصاص".
وقال: "إضافة إلى شريط فيديو تداولته 
وس����ائل اإلع����الم، حصل باحث����و المركز 
الميدانّي����ون على ش����ريط فيديو جديد 
يوّثق الحادثة بواسطة كاميرتين مراقبة، 
منصوبتي����ن ف����ي موقعين في الش����ارع 
الذي وقعت في����ه الحادثة، يتيح تحليل 
تسلُس����ل الحادث����ة بكام����ل تفاصيلها 
وُيثبت بوضوح أّن الموق����ع الذي أطلقت 
فيه����ا النيران عل����ى حبال����ي كان هادًئا 

تماًما".
وأض����اف "خالًفا لمزاعم نش����رها الجيش 
ا على )أعمال  لم يطل����ق الجنود النيران رّدً
ش����غب عنيفة(، ولم يتهّددهم أّي خطر، 

جرى إطالق الّنار على الشاّب دون أّي مبّرر، 
وخالفًا لتعليمات إطالق النار".

وقدم " بتسيلم" ش����رًحا لما حدث، قائاًل 
إن نح����و مائة جندّي إس����رائيلي اجتاحوا 
مدينة طولكرم منتص����ف ليل الرابع من 
ديس����مبر/كانون أول الجاري، حيث دخلوا 
إلى أربعة منازل في أحياء مختلفة وأجروا 

فيها عملّيات تفتيش قصيرة.
وأظهر تحقيق المركز الحقوقي وتوثيق 

الفيديو أّن جنود االحتالل الذين توقفوا 
على ُبعد نحو 80 متًرا من مطعم الصباح 
بطولك����رم أطلقوا أربع أو خمس رصاصات 
نحو الش����ّبان المتواجدي����ن أمام المطعم 
وعندها فّر الشّبان من المكان كان الشاّب 

محمد حبالي آخر الشّبان الفاّرين.
وأضاف أن الفيديو أظهر الش����اب حبالي 
وهو ُيمس����ك عصا طويل����ة التقطها قبل 
إطالق الن����ار بعّدة دقائق، وبعد أن ابتعد 

حبالي بض����ع خطوات أطلق����ت النار على 
رأسه من الخلف عن مسافة نحو ثمانين 
متًرا، وأصابت رصاص����ة أخرى رْجل )م.ح( 

وهو من سّكان طولكرم.
وتاب����ع "وبعد ذلك ُس����مع ص����وت إطالق 
عّدة رصاصات أخرى، حي����ث ُنقل حبالي 
فوًرا بعد إطالق النار إلى مستش����فى في 
طولك����رم ووصل في حال����ة فقدان الوعي 
وقد توّقف عن التنّف����س وتوّقف نبض 

قلب����ه، ول����م تفلح محاوالت إنعاش����ه في 
المستشفى وأعلن استشهاده بعد وقت 

قصير".
وكان الجيش االس����رائيلي قال في بيان 
عن الحادث:" اندلعت في المكان أحداث 
شغب عنيفة، وأن عشرات الفلسطينيين 
رش����قوا الحجارة ورد الجنود باس����تخدام 
وس����ائل تفريق المظاه����رات وبعد ذلك 

بإطالق الّرصاص الحّي".
إال أن مرك����ز "بتس����يلم" ق����ال: إن "هذه 
التوصيف����ات كّله����ا مح����ض افت����راء، ال 
الجن����ود  وال  حج����ارة  رش����قوا  الس����ّكان 
تفريق مظاهرات،  اس����تخدموا وس����ائل 

العكس هو الصحيح".
وكان النائب العسكرّي العاّم االسرائيلي 
ش����ارون أفيك أص����در تعليم����ات بفتح 

تحقيق في حادثة قتل الشاب حبالي.
غير أن "بتس����يلم" ش����كك ف����ي جدوى 
التحقي����ق، قائ����اًل: إن "جه����از تطبي����ق 
القان����ون العس����كري خالًف����ا الس����مه، ال 
يحّق����ق في أحداث قتل الفلس����طينيين 
به����دف التوّصل إلى الحقيقة، ووظيفته 
األساس����ّية طم����س الحقائ����ق، ولذل����ك 
ُيجري تحقيقات ش����كلّية زائفة لُيسكت 
"يتيح  وبذلك فه����و  الّناق����دة،  األصوات 
للجيش مواصلة استخدام القوة الفّتاكة 
دون أي مب����رر ودون أن يحاّس����ب أحد أو 

يدفع الثمن".

»بتسيلم«: جيش االحتالل قتل الشاب »حبالي« دون أي مبرر

رام الله/ االستقالل:
أك����دت وزارة الصح����ة إنها عم����دت منذ 
خمس سنوات إلى تحسين أوضاع األطباء 
في كافة المج����االت، ايمانًا منها بأن هذه 
الطبقة تستحق االهتمام، لما يعود بذلك 
عل����ى جودة الخدم����ة المقدم����ة للمواطن 
الفلسطيني في المستش����فيات، ومراكز 

تلقي الخدمات الصحية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أمس األربعاء، 
ردا عل����ى بيان لنقاب����ة األطباء ي����وم اول 
أمس يدعو ال����ى اجراءات تصعيدية دون 
الجلوس عل����ى طاولة الح����وار، انتهاجها 
سياسة الحوار مع كافة النقابات المهنية 

والصحية، بما فيها نقابة األطباء.
وجددت من خالل ه����ذا البيان، دعوتهم 
ال����ى الحوار، لتجني����ب القطاع الصحي أي 

اضطرابات من ش����أنها تعريض المواطن 
والمريض الفلسطيني الى الخطر.

وبينت أنها انتهجت سياسة الحوار البناء 
واإليجابي مع النقابات المهنية والصحية 
عل����ى م����دار الخم����س س����نوات األخيرة، 
وس����اهمت هذه السياس����ة، ف����ي تطوير 
القطاع الصحي الفلس����طيني في مجاالت 
نوعية وممي����زة، لدوام اس����تمرار تقديم 

الخدم����ة الصحي����ة للمري����ض والمواطن 
الفلس����طيني، تجنب����ًا ألي اضطرابات، من 
شأنها ان تعيق تقديم الخدمات الصحية 

بشكل فعال وطبيعي.
وأش����ارت إلى أن����ه ورد الى مكت����ب وزير 
الصحة، خطاب من نقاب����ة األطباء بتاريخ 
اعتراض����ات  يتضم����ن   2018/12/9
عل����ى بعض البن����ود في قانون الس����المة 

الفور  الطبية والصحي����ة، وعلى  والحماية 
ت����م التواصل مع نقاب����ة األطباء لالجتماع 
بهم، ومناقش����تهم في هذه االعتراضات 
للوصول الى حلول، ولألسف لم تستجب 
النقاب����ة لطلب ال����وزارة بالح����وار، لنتفاجأ 
بصدور بيان من نقاب����ة األطباء يدعو الى 
الجلوس على  اجراءات تصعيدي����ة، دون 

طاولة الحوار.

»الصحة« تدعو نقابة األطباء إلى الحوار وتجنب اإلجراءات التصعيدية
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي  

الإدارة العامة لأمالك احلكومة
إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية 
لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة 

ُيعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة ألمالك الحكومة الس���يد / تاج 
الدين زامل س���طام الوحيدي هوية رقم / 802122754 لنقل ملكية 
ما مس���احته )150 م2( تقريبًا المقسم )858( القسيمة )  ( القطعة 
)  ( القرعة الخامس���ة من اسم / سيادة الحاكم العام إلى اسم السيد 
/ تاج الدين زامل س���طام الوحيدي والتي آلت إليه بالشراء من السيد 
/ عبد الكريم محمد أحمد الس���بع بوكالته عن السيد / سالمة محمود 
حماد أبو ستة حس���ب الوكالة )178 / 2017( والتي آلت إليه بالشراء 
من الس���يد / جمعة جمعان أبو ش���لوف حس���ب الوكالة )299 / 65( 

المتعاقد مع الحاكم العام المصري في حينه.
فمن له اعتراض في هذا الش���أن التقدم باعتراض إلى اإلدارة العامة 
ألمالك الحكومة في س���لطة األراضي خالل مدة أقصاها 15 يومًا من 
تاريخ هذا اإلعالن، وإال س���يتم الس���ير في إج���راءات المعاملة ونقل 

الملكية حسب األصول. التاريخ : 2018/12/11م

موفق حممد علوان
مدير عام اأمالك احلكومة

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي  

الإدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية

إخطار بشأن معاملة تسجيل مجدد
إلى الس���يدة / رائدة أحمد محمد أبو العمرين من سكان الشيخ رضوان. 
نظرًا لعدم توقيعكم على أوراق معاملة التسجيل المجدد التي تخص 
المواطنين / محمد ش���عبان عبد الفتاح أحمد هوية رقم 949813604 
– وفادي ش���عبان عبد الفتاح أحمد هوية رقم 900936691 من سكان 
مدينة غزة – والبالغ مس���احته "1528 مترًا مربعًا" في القس���يمة "93" 
مالية )حس���ب ادع���اء المواطن( من القطعة "14" مالية )حس���ب ادعاء 
المواطن( من أراضي وادي الس���لقا- س���ميري السبع بالقرب من محطة 
بنزين الس���ميري وحيث إنك جار لألرض الخاصة بالمواطن المذكور من 

الجهة الجنوبية.
نرج���و العلم بأن���ه إذا كان لديك���م أي اعتراض على إتم���ام المعاملة 
المذك���ورة أعاله عليكم اثبات اعتراضكم حس���ب األص���ول ومراجعتنا 
خ���الل 15 يومًا من تاريخ تبليغكم اخطارنا هذا أو احضار حكم قضائي 
بالخصوص خالل تلك الفترة، وإال س���يتم الس���ير في المعاملة حسب 

اإلجراءات المثبتة لدينا قانونًا. تحريرًا في 2018/12/12

   دائرة الت�سوية
الإدارة العامة للم�ساحة

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 )2099/ 2018(
يعل���ن للعموم انه تقدم ل���إلدارة العامة لألراض���ي والعقارات بغزة 
السيد: منى محمد سعيد خليل أبو ياسين من سكان غزة هوية رقم 
410573943 بصفته وكيال عن: دلول محمد عبد الرحمن أبو ياسين  

بموجب وكالة رقم: 1148732 / 2018 الصادرة عن قطر
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 1768 قسيمة 3 المدينة بيت الهيا
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يت���م البدء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  12/ 12/ 2018م

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

القدس المحتلة/االستقالل: 
قال مركز المعلومات االسرائيلي لحقوق 
االنس����ان في األراضي المحتلة )بتسيلم( 
إن الجيش اإلس����رائيلي قتل فلسطينًيا 
بإطالق النار عليه، في الرابع من الش����هر 
الج����اري، في مخي����م طولك����رم لالجئين 
شمالي الضفة الغربية المحتلة، دون أي 

مبرر.
وفند المركز من خالل شريط فيديو نشره 
أول أم����س الثالثاء، رواية جيش االحتالل 
بأنه قتل الش����اب محمد حبالي )22 عاًما( 
بالرص����اص في الضف����ة أثن����اء "أحداث 
ش����غب"، قائاًل إن" كامي����رات المراقبة لم 
ترص����د أًيا من مثل تل����ك األحداث عندما 

ُأطلق عليه الرصاص".
وقال: "إضافة إلى شريط فيديو تداولته 
وس����ائل اإلع����الم، حصل باحث����و المركز 
الميدانّي����ون على ش����ريط فيديو جديد 
يوّثق الحادثة بواسطة كاميرتين مراقبة، 
منصوبتي����ن ف����ي موقعين في الش����ارع 
الذي وقعت في����ه الحادثة، يتيح تحليل 
تسلُس����ل الحادث����ة بكام����ل تفاصيلها 
وُيثبت بوضوح أّن الموق����ع الذي أطلقت 
فيه����ا النيران عل����ى حبال����ي كان هادًئا 

تماًما".
وأض����اف "خالًفا لمزاعم نش����رها الجيش 
ا على )أعمال  لم يطل����ق الجنود النيران رّدً
ش����غب عنيفة(، ولم يتهّددهم أّي خطر، 

جرى إطالق الّنار على الشاّب دون أّي مبّرر، 
وخالفًا لتعليمات إطالق النار".

وقدم " بتسيلم" ش����رًحا لما حدث، قائاًل 
إن نح����و مائة جندّي إس����رائيلي اجتاحوا 
مدينة طولكرم منتص����ف ليل الرابع من 
ديس����مبر/كانون أول الجاري، حيث دخلوا 
إلى أربعة منازل في أحياء مختلفة وأجروا 

فيها عملّيات تفتيش قصيرة.
وأظهر تحقيق المركز الحقوقي وتوثيق 

الفيديو أّن جنود االحتالل الذين توقفوا 
على ُبعد نحو 80 متًرا من مطعم الصباح 
بطولك����رم أطلقوا أربع أو خمس رصاصات 
نحو الش����ّبان المتواجدي����ن أمام المطعم 
وعندها فّر الشّبان من المكان كان الشاّب 

محمد حبالي آخر الشّبان الفاّرين.
وأضاف أن الفيديو أظهر الش����اب حبالي 
وهو ُيمس����ك عصا طويل����ة التقطها قبل 
إطالق الن����ار بعّدة دقائق، وبعد أن ابتعد 

حبالي بض����ع خطوات أطلق����ت النار على 
رأسه من الخلف عن مسافة نحو ثمانين 
متًرا، وأصابت رصاص����ة أخرى رْجل )م.ح( 

وهو من سّكان طولكرم.
وتاب����ع "وبعد ذلك ُس����مع ص����وت إطالق 
عّدة رصاصات أخرى، حي����ث ُنقل حبالي 
فوًرا بعد إطالق النار إلى مستش����فى في 
طولك����رم ووصل في حال����ة فقدان الوعي 
وقد توّقف عن التنّف����س وتوّقف نبض 

قلب����ه، ول����م تفلح محاوالت إنعاش����ه في 
المستشفى وأعلن استشهاده بعد وقت 

قصير".
وكان الجيش االس����رائيلي قال في بيان 
عن الحادث:" اندلعت في المكان أحداث 
شغب عنيفة، وأن عشرات الفلسطينيين 
رش����قوا الحجارة ورد الجنود باس����تخدام 
وس����ائل تفريق المظاه����رات وبعد ذلك 

بإطالق الّرصاص الحّي".
إال أن مرك����ز "بتس����يلم" ق����ال: إن "هذه 
التوصيف����ات كّله����ا مح����ض افت����راء، ال 
الجن����ود  وال  حج����ارة  رش����قوا  الس����ّكان 
تفريق مظاهرات،  اس����تخدموا وس����ائل 

العكس هو الصحيح".
وكان النائب العسكرّي العاّم االسرائيلي 
ش����ارون أفيك أص����در تعليم����ات بفتح 

تحقيق في حادثة قتل الشاب حبالي.
غير أن "بتس����يلم" ش����كك ف����ي جدوى 
التحقي����ق، قائ����اًل: إن "جه����از تطبي����ق 
القان����ون العس����كري خالًف����ا الس����مه، ال 
يحّق����ق في أحداث قتل الفلس����طينيين 
به����دف التوّصل إلى الحقيقة، ووظيفته 
األساس����ّية طم����س الحقائ����ق، ولذل����ك 
ُيجري تحقيقات ش����كلّية زائفة لُيسكت 
"يتيح  وبذلك فه����و  الّناق����دة،  األصوات 
للجيش مواصلة استخدام القوة الفّتاكة 
دون أي مب����رر ودون أن يحاّس����ب أحد أو 

يدفع الثمن".

»بتسيلم«: جيش االحتالل قتل الشاب »حبالي« دون أي مبرر

رام الله/ االستقالل:
أك����دت وزارة الصح����ة إنها عم����دت منذ 
خمس سنوات إلى تحسين أوضاع األطباء 
في كافة المج����االت، ايمانًا منها بأن هذه 
الطبقة تستحق االهتمام، لما يعود بذلك 
عل����ى جودة الخدم����ة المقدم����ة للمواطن 
الفلسطيني في المستش����فيات، ومراكز 

تلقي الخدمات الصحية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أمس األربعاء، 
ردا عل����ى بيان لنقاب����ة األطباء ي����وم اول 
أمس يدعو ال����ى اجراءات تصعيدية دون 
الجلوس عل����ى طاولة الح����وار، انتهاجها 
سياسة الحوار مع كافة النقابات المهنية 

والصحية، بما فيها نقابة األطباء.
وجددت من خالل ه����ذا البيان، دعوتهم 
ال����ى الحوار، لتجني����ب القطاع الصحي أي 

اضطرابات من ش����أنها تعريض المواطن 
والمريض الفلسطيني الى الخطر.

وبينت أنها انتهجت سياسة الحوار البناء 
واإليجابي مع النقابات المهنية والصحية 
عل����ى م����دار الخم����س س����نوات األخيرة، 
وس����اهمت هذه السياس����ة، ف����ي تطوير 
القطاع الصحي الفلس����طيني في مجاالت 
نوعية وممي����زة، لدوام اس����تمرار تقديم 

الخدم����ة الصحي����ة للمري����ض والمواطن 
الفلس����طيني، تجنب����ًا ألي اضطرابات، من 
شأنها ان تعيق تقديم الخدمات الصحية 

بشكل فعال وطبيعي.
وأش����ارت إلى أن����ه ورد الى مكت����ب وزير 
الصحة، خطاب من نقاب����ة األطباء بتاريخ 
اعتراض����ات  يتضم����ن   2018/12/9
عل����ى بعض البن����ود في قانون الس����المة 

الفور  الطبية والصحي����ة، وعلى  والحماية 
ت����م التواصل مع نقاب����ة األطباء لالجتماع 
بهم، ومناقش����تهم في هذه االعتراضات 
للوصول الى حلول، ولألسف لم تستجب 
النقاب����ة لطلب ال����وزارة بالح����وار، لنتفاجأ 
بصدور بيان من نقاب����ة األطباء يدعو الى 
الجلوس على  اجراءات تصعيدي����ة، دون 

طاولة الحوار.

»الصحة« تدعو نقابة األطباء إلى الحوار وتجنب اإلجراءات التصعيدية
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 دولة فل�سطني
لدى حمكمة دير البلح املوقرة

  في القضية رقم 901/ 2017 
وضع يد باالشتراك 

    في الطلب رقم 2018/1146
المستدعي / خليل فايز خليل ابو شعبان باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي 

ورثة والده المرحوم / فايز خليل حسين ابو شعبان من دير البلح دوار البركة
     وكيله المحامي / جميل أبو بركة

المستدعى ضده / اسماعيل خليل حسين ابو شعبان محل االقامة 
نوع الدعوى / وضع يد باالشتراك 

قيمة الدعوى / ) مائة ألف دينار أردني (
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في الطلب رقم 2018/1146

في القضية رقم )2017/901( وضع يد باالشتراك
الى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المستدعي قد اقام عليك دعوى 
حقوقية )وضع يد باالشتراك( بذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة 
خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضى ان تودع 
قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبلغك 
ه���ذه المذكرة , علما انه قد تم تحديد جلس���ة ي���وم االثنين 2018/12/31م 

للنظر في الدعوى .
وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي ان يسير في طلبه 

بحقك حسب األصول     وتقبلوا فائق االحترام ,,, حرر بتاريخ 10-12-2018م

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

دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
 حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية البتدائية

  إعالن وراثة صادر عن 
محكمة الشجاعية الشرعية

قدم���ت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار عائلة منية المؤرخة 
في 2018/12/11م 

تتضمن ان / محمدية قاسم محمد شلح المتوفاة بتاريخ 1972/2/1م
وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في زوجها محمد سالمة شلح وفي 
اوالدها منه الذكور وهم س���المة وسالم ومصباح وسلمان ومحمد وعبد 
الله ويوس���ف واالنثى وهي س���رية ثم بتاريخ 1994/12/18م توفي 
مصب���اح المذكور وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته نهلة 
العبد صابر ش���لح وف���ي اوالده منها الذكور وهم نم���ر ومحمد وعوده 
ودياب ومصباح وش���اكر واسماعيل واالناث وهن ياسمين وورده فقط 
وال وارث للمتوفية المذكورين سوى من ذكر وليس لهما وصية واجبة 
او اختياري���ة وال اوالد كبار توف���وا حال حياتهما وتركوا ورثة س���وي 
م���ن ذكر ومن له حق االعتراض على ه���ذه المضبطة مراجعة محكمة 
الش���جاعية الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وحرر في 

4 ربيع االخر 1440 ه� وفق 11/ 2018/12م

 قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية

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 )2098/ 2018(
يعل���ن للعموم ان���ه تقدم ل���إدارة العامة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: نواف عبد الرحمن سالم الفليت من س���كان دير البلح هوية 
رقم 954085957 بصفته وكيال عن: عبد الله عبد الرحمن سالم عليان 

وإبراهيم عبد الرحمن سالم الفليت
بموج���ب وكالة رق���م: 381162071 / 2017 الصادرة عن الس���عودية 

الدرعية
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 144 قس���يمة 42 المدينة دير البلح + قطعة 130 قسيمة 7 + 
8 المدينة دير البلح

 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:  12/ 12/ 2018م

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

رام الله / االستقالل:
أكد مركز أس���رى فلس���طين للدراسات أن 
س���لطات االحت���الل اإلس���رائيلي ال ت���زال 
تنتهك كافة المواثي���ق واالتفاقيات التي 
أقرته���ا الجمعية العامة لألم���م المتحدة، 
ونص���ت على ضرورة أن يتمتع كل إنس���ان 
بالحري���ة واألم���ان، وتج���رم كل من يمس 
بكرامة اإلنس���ان ويسلبه حقوقه المشروعة 
كحقه في الحياة اآلمنة والتعليم والتعبير 

عن رأيه بحرية.
وأوضح المركز في تقرير أصدره بمناس���بة 
اليوم العالمي لحقوق اإلنس���ان، أن سلطات 
االحتالل تمارس ضد األسرى الفلسطينيين 
 )6000( والبال���غ عدده���م  الس���جون،  في 
أس���ير كاف���ة األس���اليب اإلجرامي���ة التي 
تخال���ف مبادئ حق���وق اإلنس���ان، وينتزع 
منه���م حقوقهم األساس���ية التي كفلتها 

المعاهدات الدولية ذات العالقة.
وقال الناطق اإلعالمي للمركز الباحث رياض 
األشقر أن سلطات االحتالل تضرب بعرض 
الحائط كل االتفاقي���ات والمعاهدات التي 
تنص على حس���ن معاملة األسرى وتوفير 
ظروف حياتية مناسبة لهم، وتوفير العالج 
الالزم للمرضى منهم، وتوفير أماكن احتجاز 
لهم تليق بالبش���ر، بما يتناسب مع المادة 
الثانية من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

وأشار إلى أن االحتالل ينتهج سياسة قتل 
بطيء ومتعمد لألس���رى، من خالل اإلهمال 

الطبي للحاالت المرضية العديدة الموجودة 
ف���ي الس���جون، وسياس���ة إعدام األس���رى 
بعد االعتقال ودون أن يش���كلوا خطًرا على 
االحتالل، والتي تصاع���دت خالل انتفاضة 
القدس، وكذلك ممارسة أساليب التعذيب 

المحرمة دولًيا بغطاء قانوني من المحاكم.
واتهم األش���قر دول العالم ومؤسس���اتها 
اإلنس���ان،  الت���ي تنادى بحقوق  القانونية 
ش���ريكه  بأنها  بالديمقراطي���ة  وتتغن���ى 

لالحت���الل في جرائمه بحق األس���رى، ألنها 
ال تحرك س���اكًنا أمام معان���اة اآلالف منهم 
وتنتق���ص  كرامته���م  تنته���ك  الذي���ن 
حقوقه���م يومًيا خلف قضبان الس���جون، 
ويعتقلون في سجون ال تصلح كإسطبالت 

للحيوانات.
وتساءل "عن تطبيق حقوق اإلنسان في ظل 
صمت العالم عن جريمة االس���تهتار بحياة 
األسرى المرضى والجرحى ومن يعانون من 

مرض الس���رطان القاتل، الذي أودى بحياة 
عدد من األسرى".

كما تساءل عن حقوق اإلنسان مع استمرار 
اختطاف )52( س���يدة فلس���طينية بينهم 
قاصرات تمارس ضدهن كافة أشكال القمع 
واإلرهاب، ويحرمن من حقوقهن في الزيارة 

والعالج، ويحتجزهن فى ظروف قاسية.
وأش���ار إلى وج���ود )1200( أس���ير مريض 
يعانون من أمراض مزمنة ومختلفة، منهم 

حوالي )27( أس���يًرا يعانون من الس���رطان، 
و)33( يعانون من إعاقات نفسية وجسدية، 
ف���ي ظل اس���تهتار وإهمال طب���ي متعمد 
لترك األس���رى فريس���ة لألمراض التي قد 

تؤدى إلى الوفاة.
وتساءل اأِلش���قر "أين هي حقوق اإلنسان 
م���ن اعتق���ال )270( طف���اًل ما دون الس���ن 
القانوني���ة بينه���م جرحى، ف���ي ظروف ال 
الحقوق  أبس���ط  م���ن  إنس���انية محرومون 
الت���ي تمنحها لهم المواثيق الدولية وعلى 
رأسها توفير الرعاية الصحية، ومستلزمات 
الحياة، وأين حقوق اإلنس���ان من اس���تمرار 
االعتق���ال اإلداري بدون تهم���ة أو محاكمة، 
ومن سياس���ة العزل االنفرادي الذي يعتبر 

مقبرة لألحياء؟".
الحقوقي���ة  المؤسس���ات  كاف���ة  وطال���ب 
والقانوني���ة والهيئ���ات الدولي���ة، بضرورة 
العم���ل الجاد على إل���زام االحتالل بتطبيق 
قواني���ن حق���وق اإلنس���ان على األس���رى 
واالس���يرات في الس���جون وحمايتهم من 
الهجمة الشرس���ة التي تمارس ضدهم في 

محاولة النتزاع حقوقهم وإنجازاتهم.
وج���دد مطالبته بوق���ف جرائ���م االعتقال 
الفلس���طيني،  الش���عب  بح���ق  اليومي���ة 
وتشكيل لجان تحقيق مستقلة في جرائم 
االحتالل التي ترتكب بحق األسرى وخاصة 
ارتقاء شهداء بينهم أو إصابتهم بأمراض 

خطيرة داخل السجون.

أسرى فلسطين: االحتـالل ينتهك كل اتفاقيات حقوق اإلنسان الخاصة باألسرى

القدس المحتلة/ االستقالل:
واإلس���كان"  البن���اء  وزارة  تعم���ل 
اإلس���رائيلية"، على نش���ر خطة إلنشاء 
المحتلة  القدس  الس���فارات" في  "حي 
بهدف تشجيع س���فارات العالم كافة 

لنقلها إلى المنطقة.
العبرية  القن���اة  وبحس���ب ما نش���رته 

الس���ابعة، امس األربعاء، فإّنه س���يتم 
إنش���اء الحي الجديد بجوار حي تلبيوت 
الشرقي في المدينة، مش���يرًة إلى أنه 
من المتوقع أن يش���مل الحي 9 مناطق 

منفصلة بمساحة 100 دونم.
م���ن جانبها ذك���رت صحيفة يديعوت 
أحرون���وت، أن هذه الخط���وة جاءت من 

الوزير يؤاف غاالنت بهدف جذب انتباه 
دول العالم لنقل سفاراتها إلى القدس.

وأش���ارت إلى تصريحات للوزير غاالنت 
قال فيها "إن هذه األراضي المخصصة 
س���فاراتها  س���تنقل  الت���ي  لل���دول 
آخذة  وأنه���ا  الق���دس مح���دودة،  إلى 

بالنقصان".

نابلس/ االستقالل: 
اعت���دى جن���ود االحتالل على طلبة مدرس���ة اللبن الش���رقية أمس بإطالق القنابل المس���يلة 

والصوتية، واعتقل احد الطلبة.
واف���ادت مصادر محلية ان جيش االحتالل اعتقل الطالب عل���ي إياد وليد ضراغمة )17 عاما( 

عقب مالحقة الطلبة اثناء خروجهم من المدرسة.

جيش االحتالل يعتدي على 
طلبة مدرسة جنوب نابلس

خطة »إسرائيلية« لبناء »حي السفارات« بالقدس المحتلة
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة – املوقرة
في الطلب رقم 202 / 2018

في القضية رقم 1108 / 2017
المس���تدعي /حمدي رضوان حجازي اللوح – بواسطة وكيله السيد / خالد علي 
الخليل���ي بموجب وكالة عامة تحمل رقم 17457 / 2011 عدل غزة -هوية رقم 

928026236. وكيله المحامي / رمزي ماجد الخليلي – غزة الرمال
المس���تدعى ضدهم/-1 فاطمة عايش محمد السبعاوي )نصر الله بعد الزواج( 
غزة الش���جاعية شارع نظير بالقرب من مسجد الخلفاء الراشدين بجوار منزل / 
نافذ موس���ى نصر الله -2عبد الكريم فؤاد فايق نصر الله-غزة الشجاعية شارع 
نظير بالقرب من مس���جد الخلفاء الراشدين بجوار منزل/ نافذ موسى نصر الله 
-3طارق فؤاد فايق نصر الله-غزة الش���جاعية ش���ارع نظير بالقرب من مسجد 
الخلفاء الراش���دين بجوار منزل/ نافذ موسى نصر الله -4زياد فؤاد فايق نصر 
الله-غزة الش���جاعية شارع نظير بالقرب من مس���جد الخلفاء الراشدين بجوار 
منزل/ نافذ موس���ى نصر الله -5هناء فؤاد فايق نصر الله-غزة الشجاعية شارع 
نظير بالقرب من مس���جد الخلفاء الراشدين بجوار منزل/ نافذ موسى نصر الله 
-6عب���د الحكيم فايق على نصر الله-غزة الش���جاعية ش���ارع نظير بالقرب من 
مسجد الخلفاء الراش���دين بجوار منزل/ نافذ موسى نصر الله -7سيف الدين 
حس���ام فايق نصر الله-غزة الشجاعية ش���ارع نظير بالقرب من مسجد الخلفاء 
الراش���دين بجوار منزل/ نافذ موس���ى نصر الله -8صفا فاي���ق على نصر الله-

غزة الشجاعية ش���ارع نظير بالقرب من مسجد الخلفاء الراشدين بجوار منزل/ 
نافذ موس���ى نصر الله -9 مصطفى اي���اد مصطفى الحداد -غزة النصر بالقرب 
من البرج اإليطالي بجوار ش���ركة البدرساوي للعقارات -10محمد اياد مصطفى 
الحداد -غزة النصر بالقرب من البرج اإليطالي بجوار شركة البدرساوي للعقارات 

// مذكرة حضور بالنشر المستبدل //
إلى المستدعى ضدهم المذكورين أعاله بما أن المستدعي المذكور قد تقدم 
لدى محكمة بداية غزة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها )اثبات صحة عقد 
ونفاذه( اس���تنادًا إلى ما يدعيه في الئحة دع���واه ونظرًا ألنكم مجهولو محل 
اإلقامة وحسب اختصاص محكمة بداية غزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 
20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناًء 
على قرار الس���يد قاضي محكمة البداية في الطلب رقم 2018/202 بالس���ماح 
لنا بتبليغك عن طريق النش���ر المس���تبدل لذلك يقتضى عليكم أن تحضروا 
لهذه المحكمة يوم الموافق االثنين 2018/12/31م الس���اعة التاسعة صباحًا 
كما يقتضى عليكم إيداع جوابكم التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ 
النش���ر وليكن معلومًا لديكم انك اذا تخلفتم عن ذلك س���ينظر في القضية 

والطلب باعتباركم حاضرين. حرر في 2018/12/10 

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة / اأ. حممد مطر

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ سامي محمود محمد الشاعر 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)802690941( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/منصور عماد الدين حسين حلس
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)407727429( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / رشا عبد الله ابراهيم جرغون 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)804005981( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ باسم  محمد  سليمان  درويش
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)932078827( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ سماح المبحوح:
بي���وت مدمرة في  أمهل أصح���اب 
ع���دوان االحتالل ع���ام 2014 وكالة 
الغوث وتش���غيل الالجئين )أونروا( 
أس���بوًعا كاماًل إلنه���اء معاناتهم؛ 
وذل���ك ج���راء وق���ف ب���دل اإليجار 
المخصص لهم منذ قرابة 6 أشهر.

جاء ذل���ك عقب وقف���ة احتجاجية 
نّظمه���ا هؤالء في باحة مدرس���تي 
"حفص���ة، وفوقة" التابع���ة لألونروا 
ش���مال قطاع غزة؛ للمطالبة بإيجاد 
حل عاجٍل لهم ينه���ي معاناتهم 

التي استمرت ل� 4 سنوات.
وق���ال المتح���دث باس���م أصحاب 
م���ن عدوان 2014  المدمرة  البيوت 
محم���د أب���و ش���باب ف���ي تصريح 
له، "نح���ن قراب���ة 1600 عائلة في 
محافظات قطاع غزة، بتنا مشتتين 
ال م���أوى لنا؛ بعد أن دّم���ر االحتالل 
بيوتنا في الع���دوان األخير، وما زاد 
معاناتن���ا هو وقف بدل اإليجار منذ 

6 أشهر وبتنا متسّولين".
وأوضح أبو شباب أن احتجاجهم جاء 
جراء مماطلة وكالة الغوث بدفع بدل 

اإليج���ار لهم؛ األمر ال���ذي دفعهم 
للتظاهر واالحتجاج داخل مدرستي 

األونروا.
ويوجد في محافظة الشمال وحدها 
350 أس���رة من مناط���ق "بلدة بيت 
حان���ون، وعزبة بيت حان���ون وأبراج 
الندى"، دمرت بيوتهم في العدوان، 
وباتوا مهددي���ن بالطرد من البيوت 
التي يستأجرونها جراء عجزهم عن 

توفير بدل اإليجار.

وذكر أب���و ش���باب، أن األون���روا لم 
تس���تجب لمطالبه���م، مّدعيًة عدم 
وج���ود تمويل، وأنه ف���ي حال توّفر 
تمويل س���يتم تزويد األس���ر ببدل 
ا  ش���هرّيً لهم  المخصص  اإليج���ار 
"200 دوالر"، الفت���ًا إلى أن أصحاب 
البي���وت المدم���رة لع���دوان 2014 
س���يطلقون ن���داء "صرخ���ة يأس" 
الجميع  انتب���اه  وهو األخي���ر للفت 

لمعاناتهم.

ويوضح أن لجوءه���م إلى المدارس 
يأت���ي لع���دم توفر مس���كن يؤوي 
عائالتهم، وجراء عجزهم عن توفير 

بدل إيجار للمستأجر.
وأكد ش���باب أن خ���روج األهالي من 
مدرس���تي "حفص���ة، الفوق���ة" جاء 
اس���تجابًة لجهود الفصائل والقوى 
الوطنية واإلس���المية ل���دى األونروا 
إلنه���اء معاناتهم، مؤك���ًدا أنه تم 
إمهالهم أس���بوًعا وف���ي حال عدم 
االس���تجابة س���يقبل األهالي على 

خطوات تصعيدية أكثر حدة.
لم يس���تجب  "ف���ي حال  ويضيف 
لمطالبنا؛ س���نقيم في 16 مدرس���ًة 
مختلف���ة في محافظ���ات قطاع غزة 
حتى توفير مس���كن لنا أو الش���روع 
ف���ي إعادة بناء بيوتن���ا التي دمرها 

االحتالل".
ومنذ ش���هر يعتصم العشرات من 
المدمرة من عدوان  البيوت  أصحاب 
عام 2014 أمام مقر األونروا الرئيس 
األونروا  لمطالبة  بمدينة غزة؛ وذلك 
صرف بدل إيجار لهم أو الشروع في 

إعادة بيوتهم المدمرة.

خان يونس / االستقالل:
حصلت بلدية خزاعة الواقعة شرقي محافظة خانيونس 
جنوب قطاع غزة على المرتبة األولى ضمن نتائج مؤشر 
النزاه���ة والش���فافية ال���ذي طبقه االئت���الف من أجل 
النزاهة والمس���اءلة )أمان( على عم���ل 66 هيئة محلية 

خالل العام 2018.
جاء ذلك خالل الحفل الوطني للنزاهة الثالث عشر الذي 
أقامته "أمان" بشكل متزامن في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، بمناس���بة اليوم العالمي لمكافحة الفس���اد، والذي 
يوافق التاسع من كانون األول من كل عام، حاماًل شعار 
"الخير في ش���عبنا باٍق"، وبمشاركة استثنائية لرئيسة 

منظمة الشفافية الدولية ديليا فيريرا.

وأعلن���ت مقدمة الحف���ل أن هيئ���ة المحكمين اختارت 
كاًل م���ن بلدية خزاعة ف���ي غزة، لحصولها على نس���بة 
%75.83، وبلدي���ة بدو بالضفة لحصولها على نس���بة 
%74، وهما أعلى عالمتين ضمن نتائج مؤشر الشفافية 
ال���ذي طبقه أمان على عمل 66 هيئة محلية خالل العام 
2018، والمصنف���ة B  وB+  و B++ بحس���ب تصنيف 

صندوق تطوير وإقراض البلديات.
وأشارت إلى أن مؤشر الشفافية أعدته منظمة الشفافية 
الدولية وطبقه "أمان" بعد تكييفه والواقع الفلسطيني، 
وذلك تش���جيعا لها على االلتزام بالممارسات الفضلى، 
والتطوي���ر على نظ���ام حوكمتها بما يعزز الش���فافية 
في اإلدارة وتقديمها الخدم���ات للمواطنين، والتزامها 

بعملية االفصاح واالنفتاح على الجمهور.
من جهته، ق���دم رئيس بلدية خزاعة ش���حدة أبو روك 
ش���كره الجزي���ل وتقدي���ره ألهال���ي بل���دة خزاعة على 
دعمهم ومس���اندتهم الدائمة للبلدية، كما شكر كافة 
المؤسس���ات العاملة في قطاع غزة والتي قدمت الدعم 
المعن���وي والم���ادي لبلدة خزاعة ولبلديتها لتحس���ين 

أدائها وتقديم أفضل خدمة لألهالي.
واعتبر أبو روك ه���ذا التكريم تقدي���رًا لجهود البلدية 
التي بذل���ت لتحقيق أعلى معايير النزاهة والمس���اءلة 
خالل الس���نوات الماضي���ة، مؤكدًا أن البلدي���ة بقيادة 
مجلس���ها البلدي وموظفيه���ا وطاقمها أن على تفعيل 
دور المجتم���ع المحلي من خالل األنش���طة والفعاليات 

المغازي/ االستقالل:
عقدت بلدية المغازي لقاء موس���عًا لكافة اعضاء 
لجان االحياء في المخي���م بحضور رئيس البلدية 
محم���د النجار، واديب ابو غزال مس���ؤول العالقات 
العامة في البلدية، وذلك في قاعة البلدية وس���ط 
المخي���م. وحض���ر اللقاء ع���دد من رؤس���اء اللجان 
واالعض���اء من كاف���ة اللجان الثماني التي س���بق 

وش���كلت باالنتخاب من قبل االهالي بالتعاون مع 
المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات .

ورح���ب رئيس البلدية في كلمته بالحضور، مقدمًا 
ش���رحا موجزًا عن اداء البلدية ومش���اريعها خالل 

الفترة الحالية.
وتم االتفاق على بع���ض االمور خالل اللقاء، منها 
عقد اجتماع شهري الخميس االول من كل شهر ، 

يحضره كافة اعضاء اللجان الثمانية.
كما ت���م التأكيد على ضرورة ان تق���وم كل لجنة 
بوضع تص���ور للوصول لخطة عم���ل واضحة لكل 
لجنة م���ن خالل لق���اءات او ورش عم���ل ، اضافة 
لتنظيم لقاءات موس���عة لألحياء للتواصل بشكل 
اكبر مع المواطنين واالستماع لهم ولمقترحاتهم 

بشكل مباشر، وذلك بحضور ممثلي البلدية.

بيروت/ االستقالل:
أبلغت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، لجنة  الحوار اللبناني الفلسطيني، بأن الحكومة 
األلمانية قررت تقديم 21 مليون يورو، مخصصة الستكمال عملية إعادة إعمار مخيم 

نهر البارد لالجئين الفلسطينيين .
وجاء هذا الدعم تلبية لطلب تقدم به رئيس الحكومة اللبناني س���عد الحريري، خالل 
مؤتمر بروكس���ل الثاني لدعم مس���تقبل س���وريا والمنطقة، الذي ُعقد في العاصمة 
البلجيكية في شهر نيس���ان الماضي، برئاسة االتحاد األوروبي، ومشاركة وفود أكثر 

من 80 دولة، من بينها لبنان.
وس���يتم البحث في تفاصيل آليات هذه المس���اعدة مطلع العام المقبل 2019، خالل 
اجتماع سُيعقد بين السفارة األلمانية في بيروت ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، 
بوصفها الهيئة الحكومية المعنية بالسياس���ات العام���ة التي تعالج قضايا اللجوء 

الفلسطيني في لبنان.
ورحب رئيس لجنة الحوار حس���ن منيمنة الذي يش���ارك في مؤتمر المش���رفين على 
شؤون الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الذي يعقد دورته ال�101، 
بمقر الجامعة العربية في القاهرة بالدعم األلماني المهم في توقيته، وإلنجاز جزء من 

المراحل األخيرة من إعادة إعمار مخيم نهر البارد خالل العام 2019.
ودع���ا الدول المانحة إلى تقديم المزيد من المس���اعدات ليتم انجاز المرحلة األخيرة 
من المش���روع، الذي م���ا زال بحاجة الى ما يقارب 80 مليون���ا إضافية. كما دعا بعض 
الدول العربية التي تعهدت خالل مؤتمر فيينا بالمس���اهمة في إعادة إعمار المخيم 
إل���ى تنفيذ تعهداتها بهذا الصدد لتلبية االحتياج���ات المالية، لدفع عجلة اإلعمار 
وفق المخطط المرس���وم. بدوره، شكر سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية 
أشرف دبور الجهود التي يبذلها الحريري، ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ممثلة 
برئيس���ها، الس���تكمال عملية اعادة اعمار مخيم نهر البارد، مشيدا بالدعم األلماني، 

الذي يساعد في تسريع عملية اعادة االعمار، ومشيدا بالتزام ألمانيا بتعهداتها.

21 مليون يورو من ألمانيا 
إلعادة إعمار مخيم نهر البارد

بلدية خزاعة األولى بمؤشر النزاهة والشفافية في الضفة وغزة

بلدية المغازي تلتقي بلجان األحياء في المخيم

أصحاب البيوت المدمرة بعدوان 2014 
يمهلون »أونروا« أسبوعًا إلنهاء معاناتهم



الخميس 6 ربيع اآلخر 1440 هــ 13 ديسمبر 2018 م

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/احمد سعيد حسين عمر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403753429( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/هيثم جهاد دياب الحزين
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)905253720( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/آية محمود اسماعيل اللحام
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405418922( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/سالم سلمان سالم الحزين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)4133776880( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن محمد نمر نمر الجعيدي
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)804439073( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ميساء عزو حمدي ابو رمضان 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)946683687( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/يحيى عصام سعدى شحيبر 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)407032945( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/وائل عامر سعيد سلمي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804525376( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ناصر علي حسن البطنيجي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900804279( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/خليل رمضان عبد حمديه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)700019490( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

واتخ����ذ المجلس قرارًا باعتماد رس����وم 
للتخصص����ات  المعتم����دة  الس����اعة 
التطبيقية 23 دينارًا بدل من 17 دينارًا 
التكنولوجيا  كلية  تخصصات  وتشمل 
والعل����وم التطبيقي����ة ، وتخصص����ات 
كلية الزراعة ، و تخصصات المحاس����بة 
والمالي����ة واإلدارة الصحي����ة ، كم����ا أن 
رسوم الس����اعة المعتمدة للتخصصات 
اإلنس����انية س����تكون ب�  21 دينارًا بدل 

من 15 دينارًا. 
كم���ا أقر المجل���س إلغاء االعفاء الس���ابق 
الممنوح لطلبة قطاع غ���زة منذ عام 2014 
و ال���ذي يحص���ل منهم رس���وم الس���اعة 
المعتم���دة الحال���ي البال���غ 17 دين���ارًا ، 
ويعف���ون من الزيادة المذك���ورة أعاله في 
الفصل الثاني والفصل الصيفي في العام 
الجامعي 2019/2018 ، بحيث يتم توحيد 
الرسوم في فروع الجامعة كافة في الضفة 
الغربية وقطاع غ���زة مطلع العام الجامعي 

.2020/2019

ا�ستياء كبري 
الطالبة بقسم آداب إنجليزي وعد أبو زاهر 
عبرت عن اس���تيائها الش���ديد جراء رفع 
إدارة الجامعة رس���وم التسجيل ، مشيرة 
إل���ى الصعوبة الكبيرة الت���ي تعاني منها 
كطالبة في تدبير رس���وم التس���جيل عند 

بدء كل فصل دراسي .
وأوضحت أبو زاهر ل�"االس���تقالل " أنه في 
حال لم تتراجع إدارة الجامعة عن قرار رفع 
الرس���وم ، فإنها بذلك س���تحرمها وآالف 
الطلبة من التسجيل ؛ الستكمال ما تبقى 
لهم من س���نوات دراسية ، مبينة أن سعر 

ساعتها الدراسية 15 دينارًا ، وبعد القرار 
ستزيد أضعافًا وبالتالي ستزيد معاناتها 

في تدبير الرسوم.
و أش���ارت إل���ى الوس���ائل والط���رق التي 
تلج���أ إليها في محاولة منها الس���تكمال 
دراستها ، كاالستدانة من األقارب أو حتى 
اللجوء إلى تقس���يط الرس���وم  ، الفتة إلى 
أن الجامعة تحصل رس���وم ثمن الساعات 
الدراسية ، إضافة لتحصيلها مبالغ مقابل 
الكت���ب والخدمات ، عل���ى الرغم من عدم 
استفادة الطلبة من الخدمات التي تدعي 
الجامع���ة توفيرها مقابل م���ا تحصله من 

الطلبة . 

قرار ظامل
ويتقاسم الطالب بذات الجامعة طارق أبو 
عاصي من تخصص تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت المعاناة التي ستلحق به كما 
س���ابقته ، إذ س���يؤدي إلى زي���ادة األعباء 

المالية على الطلبة وذويهم . 
وأشار أبو عاصي ل�"االستقالل " إلى أن مبرر 
األوض���اع الصعبة التي تم���ر بها الجامعة 
والتي تحاول تس���ويقه للطلبة غير مقبول 
، واصفا قرار إدارة الجامعة برفع الرس���وم 

بالمجحف والظالم بحق الطلبة . 
وبي���ن أنه في حال لم تتراجع الجامعة عن 
قرارها برفع رس���وم الس���اعات الدراسية، 

فإنه س���يضطر إلى دفع 23 دينارًا مقابل 
كل ساعة دراسية ، على الرغم من صعوبة 

األوضاع المعيشية التي يعاني منها .  
وأش���ار إلى أن بعض طلبة الجامع���ة يحاولون 
العم���ل بعد دوامه���م الجامعي ، عل���ى الرغم 
من التحصيل الضعيف ال���ذي يجنونه مقابل 
عملهم ؛ سعيا منهم لتدبير رسوم التسجيل ، 
الفتا إلى أن الطلبة يعيشون أوضاعًا اقتصادية 

غاية بالصعوبة في ظل ارتفاع نسبة البطالة .
ولفت إلى أن الجامعة تس���اهم في زيادة 
مأس���اة الطالب ، إذ لم تكت���ف بقرار رفع 
الرسوم ، بل حرمت الطلبة الذين يدرسون 
على بند التقس���يط من دخول االمتحانات 

النهائي���ة حتى يس���ددوا م���ا عليهم من 
مستحقات مالية . 

وأع���رب ع���ن تأيي���ده لكاف���ة الخطوات 
التصعيدي���ة الموح���دة الت���ي اتخذتها 
كافة األط���ر الطالبية بجميع أفرع الجامعة 
بالقطاع  ، والتي تأتي في إطار دعم الطلبة 

في استكمال مسيرتهم التعليمية . 

خطوات ت�سعيدية
بدورها ، أعلنت س���كرتاريا األطر الطالبية 
عن بدء خطواتهم التصعيدية في جامعة 
القدس المفتوح���ة ، احتجاجًا على القرار 
المفاج���ئ إلدارة الجامع���ة برفع الرس���وم 
الدراسية عند التسجيل للفصول القادمة 

وإلغاء االعفاء الخاص بطلبة قطاع غزة .
وأوضح���ت األطر ف���ي بيان ص���ادر عنها 
أمس ، أنه���ا بدأت بتنفيذ اعتصام طالبي 
يوم أمس وسيتس���مر يوميا عب���ر وتيرة 
تصاعدية تش���مل اغالق كاف���ة القاعات 
واألقسام ومباني جامعة القدس المفتوحة 
؛ للضغط عل���ى ادارة الجامعة للتراجع عن 

قرارها ، وتعمل على انصاف الطالب .
ودع���ت األط���ر قي���ادة الق���وى الوطني���ة 
واإلسالمية بضرورة التحرك والضغط على 
إدارة الجامع���ة للعدول عن ه���ذا القرار ، 
كما وجهت دعوة عاجلة لجميع مؤسسات 
المجتم���ع المدني بأهمية تش���كيل لوبي 
ضاغ���ط عل���ى ادارة الجامع���ة لمنع هذه 

المجزرة التعليمية .
وطالبت األطر وس���ائل االع���الم بتكثيف 
التغطي���ة اإلعالمي���ة لفعالي���ات األط���ر 
االحتجاجية النقابية وتسليط الضوء على 

آثار هذا القرار السلبي . 
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أعلن أنا المواطن/ ايمن تيسير محمود نشوان 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)804592889( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عبد الله جميل شعبان الشوبكى 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)410927883( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

بعد قرارها رفع الرسوم الدراسية 

»القدس المفتوحة«: الطلبة مصدومون.. واألطر تهدد بالتصعيد 
غزة / �سماح املبحوح: 

القا�س��ي برف��ع  املفتوح��ة،  القد���س  ق��رار جامع��ة  اأث��ار 
ر�س��وم ال�ساع��ات الدرا�سية، يرتاوح ما ب��ن 4 اإىل 6 دنانري 
لل�ساع��ة الدرا�سي��ة الواح��دة، واإلغ��اء الإعف��اء اخلا���س 
بع��دد من الط��اب، غ�سبًا ب��ن اأو�س��اط الطلب��ة، اأدى اإىل 

التهديد بتنظي��م العديد من الوقف��ات الحتجاجية �سد 
قرار اجلامعة. وه��ددت الأطر الطابية بجامعة القد�س 
املفتوحة بقط��اع غزة ، بت�سعي��د خطواتها الحتجاجية 
ردا عل��ى ق��رار اإدارة اجلامع��ة برفع �سعر ر�س��وم الت�سجيل 
الذي �سيح��رم اآلف الطلبة من اكمال م�سريتهم التعليمية 

، يف ظ��ل الأو�س��اع القت�سادي��ة ال�سعبة الت��ي يعاين منها 
الطلب��ة وذووه��م .  واأقر املجل�س امل�سغ��ر بجامعة القد�س 
املفتوح��ة بجل�سته رق��م » 684 » بتاريخ 2018/12/10 
رف��ع ر�س��وم ال�ساع��ات املعتم��دة اعتب��ارا من مطل��ع الف�سل 

الدرا�سي الثاين من العام 2019/2018.
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من���ذ والدة الكي���ان الصهيون���ي عل���ى أرض فلس���طين المباركة 
والممارس���ات العنصري���ة البغيض���ة ال تفارق���ه وال تف���ارق قادته 
المجرمي���ن، بل إنها كانت أحد أهم األدوات التي رس���خ بها أقدامه 
عل���ى هذه األرض المباركة، واس���تجلب به���ا الصهاينة من أصقاع 
األرض المختلفة، فمن���ذ البداية كانت عنصرية الكيان الصهيوني 
تف���وح م���ن إجراءات���ه وتعامله م���ع أبناء الش���عب الفلس���طيني 
وممتلكاتهم وقراهم بل وتاريخهم ومقدساتهم على هذه األرض 
المبارك���ة، وحتى بعد أن قامت دولة الكي���ان الصهيوني وأصبحت 
عضوًا في األمم المتحدة، ووقعت عل���ى كل القوانين والمعاهدات 
التي تتعلق باإلنسان وحقوقه، بقيت هذه الدولة تمارس العنصرية 
ضد الفلس���طينيين الذين بقوا ضمن ح���دود األراضي المحتلة عام 
1948، وص���وال إلى قمة العنصرية والفاش���ية ف���ي قانون القومية 
الذي صادقت عليه الكنيس���ت بتاريخ   19/ 7 /2018، والذي يحصر 
حق الهج���رة المنتهية بالمواطنة لليهود فق���ط، بعد أن نص على 
يهودية الدولة وأنها لليهود فق���ط، وأن القدس الكبرى والموحدة 
هي عاصمة إسرائيل، وأن العبرية هي لغة الدولة الرسمية، ُمسقطًا 
بذل���ك مكانة اللغ���ة العربية التي يتحدث به���ا أكثر من %20 من 
سكان الدولة، ومعتبرًا إياهم مواطنين من الدرجة الثانية بعد إلغاء 

الكثير من حقوق المواطنة عنهم ألنهم ليسوا يهودًا.
الممارس���ات العنصرية للكيان الصهيوني تجاه اآلخرين خصوصًا 

الفلس���طينيين تجد لها في أدبيات وممارس���ات القادة الصهاينة 
منذ أن فكروا في غزو فلس���طين، وقبل ذلك تجد لها غطاًء تلموديًا 
في مواقف وأق���وال الكثير من الحاخامات الصهاينة )رجال الدين( 
التي اعتبرت العرب والفلس���طينيين حشرات ضارة يجب التخلص 
منها، وشجعت على قتل العرب باعتبار ذلك قربانًا إلى الله تعالى.

وعندم���ا احتجت الطوائ���ف غي���ر اليهودية على قان���ون القومية 
العنصري خاصة الدروز، س���ارعت القيادات الصهيونية الرس���مية 
إلى لقائهم والتأكيد عل���ى أن القانون الجديد لن ُيلحق بهم أدنى 
ألنه���م مواطن���ون مخلصون للدولة، وس���يعملون ما في وس���عهم 
لتقلي���ل األضرار التي قد تلح���ق بهم جراء قان���ون القومية، ورغم 
هذه التأكيدات والتعهدات الكاذبة من قبل القيادات الصهيونية 
وعلى رأس���ها بنيامين نتنياهو رئيس ال���وزراء، جاءت األخبار تنقل 
حقيقة هذا الكيان وممارسته العنصرية وتكشف في الوقت نفسه 
كذب ودجل قيادته، فقد كش���ف النقاب بتاريخ 2018/12/04 عن 
تعرض جندي في قاعدة تابعة لس���اح الج���و الصهيوني للتنكيل 
واإلذالل والط���رد والتهديد والتجويع والس���خرية والمنع من العاج 
الض���روري، وقيل له صراحة أن ذلك بس���بب كونه عربيًا، وبحس���ب 
اإلذاع���ة الصهيونية )ريش���يت بيت(، فإن الجن���ود الصهاينة في 
القاعدة العس���كرية التي يعمل فيها الجندي الدرزي رفضوا دخوله 
إلى غرفهم، بل قام أحدهم بتهديده بالساح كي يخرج من الغرفة 

ألنه يرفض أن يس���كن مع���ه عربي، وأن الجنود ف���ي القاعدة كانوا 
يرفضون الحديث معه بل ويس���خرون من���ه ويطلقون عليه األلقاب 
النابي���ة مثل كلب مخرب، وكانوا يلقون الحجارة على ش���باك غرفته 
التي ين���ام فيها، ويتعم���دون الدخول فيها وإلقاء األوس���اخ بها، 
وعندما تعرض لكسر في يده منع من زيارة الطبيب وُأجبر على البقاء 
في الغرفة، كما دأب الجنود على إغاق محبس الماء في كل مرة كان 
يس���تحم فيها، وهددوه بمنعه من الدخول إلى غرفة الطعام إذا لم 
يقم بتنظيف المراحي���ض، فكان أن مكث ثاثة أيام با طعام، كما 
أن المجندات في القاعدة العسكرية قمن بتصويره والسخرية منه، 
وتهدي���ده بأنه إذا قدم ش���كوى ضدهن فس���وف يدعين أن حاول 
اغتصابهن، والمصيبة الكبرى أنه عندما توجه بالش���كوى إلى قائد 
القاعدة بس���بب تعرضه المتواصل للتنكيل قام بطره وقال له: »أنا 

مشغول .... أخرج من هنا يا عربي«.
ه���ذه الممارس���ات العنصرية ضد الجن���دي الدرزي ف���ي القاعدة 
العس���كرية الجوية، وما سبقها من ممارس���ات صهيونية عنصرية 
ضد الفلس���طينيين منذ وعد بلفور المش���ئوم ع���ام 1917 تؤكد أن 
العنصري���ة الش���ديدة والمتأصلة ف���ي الكي���ان الصهيوني فكرًا 
وممارس���ًة تحول بين���ه وبين التميي���ز ألولئك الذي���ن يقدمون له 
الخدم���ات الجليل���ة والعظيم���ة كأبن���اء الطائف���ة الدرزية وبعض 

فلسطيني 48، وتضع أمامنا جملة من الحقائق منها:-

أن هذا الكيان عنصري بامتياز منذ النشأة ولن يتخلص منها حتى 
الزوال، وبالتالي ال يمكن أن يكون كيانًا إنسانيًا وال ديمقراطيًا، وهذا 
ُيس���قط المقولة الت���ي يتغن بها قادته بأنه الدول���ة الديمقراطية 

الوحيدة في الشرق األوسط.
تمثل السياس���ات العنصرية للكي���ان الصهيوني جرس إنذار لكل 
العماء س���واء كان ذلك بش���كل مباش���ر أو غير مباش���ر أن الكيان 
الصهيون���ي غير مأمون الجانب، وأن ال قيم وال مبادئ وال إنس���انية 

تحكم أو تؤثر في ممارساته.
عل���ى كل الذين يقدم���ون الخدمات للكي���ان الصهيوني طمعًا في 
الم���ال أو المنصب أو الحماية أو...الخ، أن يعيدوا النظر في مواقفهم 
وخدماته���م الت���ي يقدمونها للكي���ان الصهيون���ي، ألن كل هذه 
الخدمات لن تحميهم من ممارس���ات الكيان الصهيوني العنصرية 
واإلجرامي���ة، عندما ينته���ي دورها، فضا عن إنها بمثابة س���كين 
وخنجر يطع���ن في ظهر ش���عبهم ووطنهم فلس���طين وقضيته 

التحريرية.
أن تكون عنصريًا وال إنس���انيًا تجاه أعدائك، فهذا ما ال يقبله العقل 
اإلنساني السوي، وال تقره الشرائع السماوية وال القوانين الوضعية 
األرضية، فكي���ف إذا كان األمر تجاه الذين يس���اعدونك ويقدمون 
ل���ك خدمات جليلة تعجز عنها رغم قوتك وإمكاناتك ، لكنه الكيان 

الصهيوني  واألفكار الصهيونية .

تعالت أصوات قيادات فتحاوية توجه انتقادًا كبيرًا لامين العام لحركة الجهاد اإلس����امي في فلسطين األستاذ 
زياد النخالة الذي اعتبر ان حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح لم تعد تقود المشروع الوطني, وعليها ان تيقن 
ان هناك قوى جديدة نشأت على الساحة الفلسطينية , مضيفا أن الذين ال يحكمون في الضفة أين وجهة الحق 
ليأتوا إلى غزة ويفرضوا ش����روطهم عليها، بعد أن أضاعوا الضفة، لم����اذا يريدون فرض رؤيتهم وتجربتهم علي 
غزة، يريدون فرض أنفسهم على غزة بقوة المال اإلسرائيلي األمريكي«, ونحن بدورنا نتساءل لماذا أغضبت هذه 
الحقائ����ق بعض قيادات حركة فتح, ولماذا جعلتهم يهاجمون األمين العام ويوجهون االتهامات له ويتطاولون 
عليه وعلى حركة الجهاد اإلسامي وقياداتها, أم ان الوقوف أمام الحقائق والمحاسبة والتقييم يكشف سوءات 
اآلخرين ويفضح ممارس����اتهم مما يجعلهم يقفون أمام بشاعة جرمهم ويرون قبح ما يصنعون, فيهاجهون من 

يضعهم أمام حقيقة أنفسهم ليعيدوا حساباتهم من جديد.  
دعون����ا نقف أم����ام عدة حقائق ال لبس فيها, فتح لم تعد تقود المش����روع الوطني من����ذ ان ألغت ميثاق منظمة 
التحرير الفلس����طينية, فتح لم تعد تقود المش����روع الوطني منذ ان حلت كتائب ش����هداء األقصى, فتح لم تعد 
تقود المش����روع الوطني منذ ان فرطت في خيار المقاومة وتمس����كت بخيار السام كحل استراتيجي ال بديل عنه 
للوصول إلى الحقوق الفلسطينية, فتح لم تعد تقود المشروع الوطني منذ ان وافقت على التفاوض على 22% من 
مساحة فلسطين التاريخية, فتح لم تعد تقود المشروع الوطني منذ ان تفهمت إمكانية التباحث مع االحتال في 
حق العودة لاجئين الفلس����طينيين, فتح لم تعد تقود المشروع الوطني ورئيسها يتحدث عن التنسيق األمني 
المقدس مع االحتال الصهيوني, فتح لم تعد تقود المشروع الوطني وهى تفرض عقوبات على غزة وتساهم في 
حصارها وتوقف رواتب الموظفين, وتمنع األموال عن الوزارات الحكومية في غزة, وتمنع الكهرباء والوقود, فلماذا 
يغضبكم حديث األمين العام لحركة الجهاد اإلسامي األستاذ زياد النخالة وهو يواجهكم بحقيقة ما وصلتم إليه, 
الم تنتقدوا انتم الفتحاويون مسلكيات حركة فتح وانحرافها عن برنامجها الوطني, ولماذا كل هذه االنشقاقات 
في صفوف فتح, أليست بسبب ابتعادكم عن منطلقاتكم التي جسدتموها بدماء الشهداء والجرحى, وتضحيات 

األسرى ومعاناة الفتحاويين في الوطن والشتات, لماذا فرطتم في كل هذا أيها الفتحاويون؟ . 
فتح التي نعرف هي تلك التي كنا نستمع إليها عبر األثير عندما تفتتح موجة البث بالقول ) هذا صوت فلسطين 
صوت الثورة الفلس����طينية, نحييكم ونلتقي بكم, مؤكدين عهدنا معكم على مواصلة مس����يرة النضال, بالكلمة 
األمين����ة المعبرة عن الطلقة الش����جاعة, من اجل تحرير كامل الوطن المحت����ل, بالجماهير العربية معبأة ومنظمة 
ومس����لحة, وبالحرب الثورية طويلة األمد أس����لوبا, وبالكفاح المسلح وسيلة, حتى تحرير فلسطين, كل فلسطين( 
هذه فتح التي أحببناها, وفتح التي نعرفها جيدا, فتح التي قدمت خليل الوزير أبو جهاد, وصاح خلف أبو إياد, 
وأبو الهول وأبو محمد العمري ودالل المغربي  وآالف الشهداء, لم يضح هؤالء الشهداء األطهار بدمائهم من اجل 
ان يتم التنازل عن فلسطين التاريخية لاحتال, وال من اجل إسقاط حق العودة, وال من اجل تجريم المقاومة, وال 
من اجل السام المزعوم, لقد ضحوا بدمائهم من اجل أرضهم وشعبهم, ومن الوفاء ان يبقى أبناء فتح على درب 
الش����هداء س����ائرين, وال يتعاطوا مع طروحات قيادة فتح الحالية ممثلة في رئيسها محمود عباس الذي فرط في 
ثوابت حركة فتح, وجعلها تذوب في س����لطة وهمية ال تستطيع ان تخرج من عباءة االحتال, إننا نبحث عن فتح 
التي كانت تقود المشروع الوطني, وال وزلنا نبحث عنها كي تقودنا لتحرير أرضنا ومقدساتنا من دنس االحتال,  

فتح ديمومة الثورة ووقود االنتفاضة وشعلة المقاومة تلك هى فتح التي نريد. 
عذرا سيادة األمين العام ان كانوا لم يستوعبوا ما تقول, نعتذر لك عن سوء فهمهم فأنت تريد ان تعيد فتح إلى 
أصالتها وتاريخها المجيد, أنت ال تريد فتح الس����لطة المحكومة بالسام, إنما تريد فتح المقاومة التي يحتويها 
الميدان وال يفارقها الس����اح, ش����كرا لكل فتحاوي شريف شكرك على ما قلت سيادة األمين العام وفهم تماما ما 

تعني, وعزاؤنا ألولئك المفتونين بالسلطة والمال وبطاقة »VIP« التي هي اغلي عندهم من دماء الشهداء. 

فتح التي نعرف

 بقلم : تيسير الغوطي   الكيان الصهيوني .. عنصرية صارخة

رأي
في مق���ال كتبته قبل حوالي خمس س���نوات 
وبالتحديد بتاريخ 30 يناير 2014 حمل عنوان 
)فلس���طين أكبر م���ن غزة( وجاء ف���ي مقدمته 
حرفيًا »م���ن البديهي���ات المنطقي���ة التي ال 
تحتاج إل���ى بره���ان أن الكل أكبر م���ن الجزء، 
ومن قوانين اإلدراك في مدرس���ة الجش���طلت 
النفسية أن الكل أكبر من مجموع أجزائه. ومن 
يعكس ه���ذه البديهية وذل���ك القانون يكن 
فاس���د العقل ومنحرف التفكي���ر؛ وإذا طبقنا 
ذلك على الجغرافي���ا فيما يخص العاقة بين 
فلس���طين وغزة، نجد أن غزة تشكل من حيث 
المس���احة )%1.5( من فلس���طين، ومن حيث 
الس���كان أق���ل من خمس س���كان فلس���طين 
المتواجدي���ن في داخل فلس���طين التاريخية 
وخارجه���ا، وبالتال���ي فه���ي جزء م���ن األرض 
الفلسطينية وجزء من شعب فلسطين، وهذا ال 
يعني تجاهل الوزن النسبي الكبير لغزة، الذي 
يتجاوز حجمها الجغرافي والسكاني المحدود، 
مقارنة بالكل الفلس���طيني، السيما في مجال 
السياسة والمقاومة، ولكن كبر حجمها النسبي 
السياس���ي والمقاوم ال يبرر منطقيًا أن ُتغطي 
الكل الفلس���طيني، بحيث يتم اختزال قضية 
فلس���طين في قضية غزة، واختزال قضية غزة 
في قضيتها اإلنسانية، التي يتم اختزالها في 

فتح المعابر ورفع الحصار.«. 
انته���ى االقتباس من المق���ال القديم، ولكن 
لم تنتِه معاناة أهل غزة المفروضة، ومش���كلة 
غ���زة المصطنعة، من أجل الوص���ول إلى هذه 
النتيج���ة التي ُي���راد لها أن ُتخت���زل قضية 
فلس���طين في قضية غزة، وُتختزل قضية غزة 
في قضيتها اإلنسانية الُمفتعلة. كي ننسى 
أص���ل الداء ومنبع الباء، أال ه���و االحتال، وأن 
قضية غزة هي جزء من قضية فلسطين األكبر، 
ففلس���طين كلها تح���ت االحت���ال والحصار 
واالستيطان والتهويد، وكل شعبها عانى وال 
زال ُيعاني من التهجير والتقتيل واألسر، وقد 
زي���د ألهل غزة في الباء عل���ى قدر صابتهم، 
فكان الحصاُر المتواصل المفروض إسرائيليًا، 
وكان���ت العقوب���ات المس���تمرة المفروض���ة 
سلطويًا، ومعهما الحروب العدوانية المتكررة 

اإلس���رائيلي،  والبطش  األمريك���ي  بالس���اح 
والحروب النفس���ية الرديفة من أبواق اإلعام 
اإلس���رائيلي، وبعضها من أب���واق إعام فريق 
الس���لطة الُمعادي للمقاومة، الش���امت بأهل 
غ���زة، ولم تتّوَق���ف هذه االبت���اءات الخاصة 
بغزة، فعندما أحدث الح���راك الجماهيري في 
مسيرات العودة وكس���ر الحصار خرقًا محددًا 
في جدار الحصار اإلس���رائيلي، وثغرًة صغيرة 
ف���ي حائط العقوب���ات الس���لطوية، خرج على 
أهل غزة بعض الساقطين في وحل التنسيق 
األمني، وبعض الغارقين في سبخة السياسة 
الُمغرضة  ليكيل���و االتهام���ات  االنبطاحي���ة، 
للقابضين عل���ى جمرتي الوطن والمقاومة في 
غزة، لينطبق عليهم المثل الش���عبي )رمتني 

بدائها وانسلت(. 
غ���زة أصغر من فلس���طين، وقضيتها جزء من 
القضية الفلس���طينية، قضية وطنية بالدرجة 
األولى، وليست مجرد قضية إنسانية ُصنعت 
لُتغط���ي على القضي���ة الوطني���ة، كما حاول 
الع���دو وحلف���اؤه تصوي���ر قضي���ة الاجئين 
الفلس���طينيين بعد النكبة ع���ام 1948م على 
أنها قضية إنس���انية، مشكلة الجئين بحاجة 
إلى مأوى وغذاء. فمشكلة غزة تختزل القضية 
ُهّجر  الفلس���طينية، قضية ش���عب  الوطنية 
من وطنه، واحتلت بل���ده، ويريد تحرير أرضه، 
والعودة إلى بلده، وُيحقق اس���تقاله الوطني 
ف���ي إطار انتمائ���ه القومي العرب���ي والديني 
واإلس���امي. ه���ذا ه���و األص���ل، وأي ُمطالبة 
بتحس���ين ظروف الحياة في غزة هي جزء من 
هذا اإلطار العام، وليس مجرد مطلب إنساني، 
وحق من حق���وق اإلنس���ان الطبيعي���ة، يتم 
انتزاعها من االحتال، وليس���ت مّنة أو إحسانًا 

من أي طرف. 
بل هو مطلب وطني، فجعل الحياة ُممكنة فوق 
أي بقعة من الوطن، ه���و عمل وطني طالما أن 
نتيجته تعزز صمود الشعب الفلسطيني فوق 
أرضه، وبدون صمود الشعب الفلسطيني فوق 
أرضه، س���يفقد المشروع الوطني الفلسطيني 
أهم ركائزه، كما أن صمود الشعب على أرضه، 
يضمن وج���ود الحاضنة الش���عبية للمقاومة، 

الت���ي بدونها لن تس���تطيع المقاومة مقاتلة 
العدو. وبناء على ذلك فالمطالبة بكسر الحصار 
لي���س مجرد مطلب إنس���اني؛ ب���ل هو مطلب 
وطن���ي بامتياز، طالم���ا أن المقاوم���ة ال تدفع 
أي ثم���ن سياس���ي مقابله���ا، وال تفقد حقها 
ف���ي الدفاع عن نفس���ها وش���عبها، وتحافظ 
على قواعد االش���تباك مع العدو التي أرستها 
بالدم والعرق، وتتمس���ك بنهج وإستراتيجية 
المقاوم���ة وصواًل إلى ه���دف التحرير الكامل 

لفلسطين. 
إذا كان���ت غزة أصغ���ر من فلس���طين، فإنها 
أكبر من )إس���رائيل(، االس���م الذي ُأطلق على 
الكيان الصهيوني الغاصب لفلس���طين، غزة 
بأهلها الصامدين والمرابطين، غزة بمقاومتها 
الصام���دة والمرابط���ة، أكب���ر من )إس���رائيل( 
بكل ترس���انتها المس���لحة، وكل عنجهيتها 
وغطرس���تها، وأكبر من )إس���رائيل( بشعبها 
االنكسار،  العصي على  الصامد  الفلس���طيني 
أكبر  للهزيمة،  الرافضة  الشامخة  وبمقاومتها 
منها ومعها كل الش���عب الفلسطيني طالما 
يتمس���ك بحقه الطبيعي والتاريخي والديني 
والقانوني بكل فلس���طين، وطالما أن الشعب 
الفلس���طيني يقب���ض عل���ى ج���ذوة الجهاد 
والمقاوم���ة حتى ي���أذن الله تعال���ى بالنصر 
والتمكين، وطالما أن الش���عب الفلس���طيني 
ماٍض في كفاحه الوطني نحو التحرير والعودة 
واالستقال، وال يضره إرهاب عدوه، وال خذالن 
العرب���ان الُمطّبعي���ن م���ع الع���دو، وال تثبيط 
أصحاب السلطة والتمكين من حاملي بطاقات 
الش���خصيات المهم���ة حس���ب التصني���ف 

اإلسرائيلي. 
غزة أصغر من فلس���طين، ولكن مأساتها جزء 
من قضية فلسطين، وهي وإن كانت أصغر من 
فلسطين، فهي أكبر من )إسرائيل(، بصمودها 
ومقاومتها ورفضها لانكسار، كما كل الشعب 
والمتمس���ك  والمقاوم  الصامد  الفلس���طيني 
بحقه في كل فلس���طين م���ن البحر إلى النهر، 
والمتمس���ك بوحدت���ه الوطنية ف���ي الداخل 
والخ���ارج، وفي الضف���ة والقطاع وفلس���طين 

المحتلة عام 1948م. 

غزة أصغر من فلسطين وأكبر من »إسرائيل« 
د. وليد القططي
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رام الله/ االستقالل:
االس���تثمار  رئي���س صندوق  أعلن 
عن  مصطفى،  محمد  الفلس���طيني 
بدء إجراءات تخطيط الطريق لتزويد 
الوحيدة في  الكهرباء  محطة توليد 
قط���اع غ���زة بالغاز من »إس���رائيل« 

لزيادة فاعلية إنتاجها.
وق���ال مصطف���ى لوكال���ة األنب���اء 
إن  أم���س،  )ش���ينخوا(  الصيني���ة 
بب���دء خطوات  »اإلج���راءات تتعلق 
تخطي���ط الطريق لمرور أنبوب الغاز 
لمحطة توليد الكهرباء في القطاع«.

وأوض���ح مصطف���ى أن األمر يتعلق 
بمس���اعي حل أزمة قطاع غزة الذي 
يعاني من عجز كبير في احتياجاته 
م���ن الكهرب���اء وتش���غيل المحطة 
س���يرفع إنتاجها م���ن 60 إلى 140 

ميجا واط.
وأف���اد بأنه ج���رت خ���الل العامين 
»إسرائيل«  مع  مباحثات  الماضيين 
بدعم من أطراف دولية لتس���هيل 
عملي���ة ايصال الغ���از للمحطة وقد 
أبدت الحكومة االس���رائيلية سابقا 

موافقتها على ذلك.
وذكر أنه يت���م اآلن التحضير لبناء 
مس���ار األنبوب بعد تحديد مخطط 
مساره وأخذ الموافقات الالزمة ألنه 
س���يكون داخل األراض���ي المحتلة، 

ويحتاج إلى تصاريح داخلية.
وبحس���ب مصطفى ف���إن بناء خط 
األنبوب س���يكلف 80 مليون دوالر 

أمريك���ي على أن يمت���د إلى داخل 
القطاع.

وكان���ت مصادر إس���رائيلية أعلنت 
أن المجلس اإلس���رائيلي للتخطيط 
والبناء أعل���ن الثالثاء عن خطة لربط 
قطاع غزة بنظام الغاز الطبيعي في 

»إسرائيل« لتوليد الكهرباء.
وسيتم مراعاة االعتبارات األمنية 
أمام  الخطة  وطرح  والتخطيطية، 
المجال���س اإلقليمي���ة، واللجان، 
والسكان، إلبداء رأيهم خالل 60 
يوما، علما أن المسار سيبلغ طوله 

40 كيلومترا.
محم���د  القط���ري  الس���فير  وكان 
العمادي تحدث ف���ي معرض رده 
على س���ؤال لوكالة أنب���اء محلية، 
حول ما إذا كان هناك توجه قطري 
لتمويل تحويل محطة كهرباء غزة 
للعم���ل بالغاز الطبيع���ي: »يوجد 
للعمل  وتحويله���ا  لدينا خط���ط، 
بالغ���از الطبيع���ي يحت���اج لفترة 
طويلة، وعملنا مع الرباعية الدولية 
على ذلك لمدة 4 س���نوات، ولكن 
العم���ل بط���يء جدًا وعل���ى أرض 

الواقع لم يحصل شيء«.
ويعان���ي قطاع غزة م���ن عجز بأكثر 
من ثلثي احتياجات���ه من إمدادات 
الكهرب���اء، م���ا يجبر ش���ركة توزيع 
كهرباء غزة على االعتماد على جدول 
ط���وارئ يقوم على 8 أربع س���اعات 

وصل للكهرباء مقابل قطع مماثل.
وتفرض »إس���رائيل« حصارا مشددا 
عل���ى قطاع غزة ال���ذي يقطنه زهاء 
مليوني نس���مة من���ذ منتصف عام 
2007 إث���ر أحداث االنقس���ام بيني 

حركتي فتح وحماس.

بدء إجراءات تخطيط الطريق لتزويد محطة كهرباء غزة بالغاز

رام الله/ االستقالل:
أظهرت نتائج دراسة رسمية حديثة، أن ثلث األسر الفلسطينية حصلت على 

» قروض/ سلف/ دين« خالل ال� 12 شهرًا الماضية.
وقال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، إن » القروض والسلف والديون » 
لألسر الفلسطينية، توزعت بواقع %21 من األسر في الضفة الغربية و53% 

من االسر في قطاع غزة.  
 وأفادت نتائج الدراس���ة، أن %64 من األسر في فلسطين المصدر الرئيسي 
لدخلها هو الرواتب واالجور، فيما ش���كلت المش���اريع االسرية )غير الزراعية( 
ما نس���بته %9 كمصدر رئيس للدخل، ونسبة مماثلة لممارسة نشاط زراعي 

نباتي، و%6 منها ممارسة نشاط زراعي حيواني خالل 12 شهرا الماضية.
وبين���ت الدارس���ة، أن %8.0 من األس���ر الفلس���طينية عملت في مش���اريع 

اقتصادية خاصة خالل 12 شهرا الماضية. 
وأشارت النتائج إلى أن %31 من األسر أو أحد أفرادها في فلسطين قد تلقت 
مس���اعدات خالل العام 2018، وذلك بواقع %10 في الضفة الغربية، و69% 

من األسر في قطاع غزة. 
 وأوض���ح التقري���ر، أن %38 من المس���اعدات التي تلقتها األس���ر هي 
مس���اعدات غذائية، إضافة إلى %17 من المس���اعدات كانت على شكل 
طرود غذائية/ كوبون مواد غذاء, بينما المس���اعدات النقدية ش���كلت ما 

نسبته 26%. 
وقد أش���ارت نتائج المسح أن %35 من المس���اعدات مصدرها وكالة الغوث 

الدولية، و%25 من وزارة التنمية االجتماعية و %4 من وزارات أخرى.
وعن أبرز التحديات المتعلقة بظروف األسر االجتماعية واالقتصادية، أشارت 
نتائج التقرير،  أن %54 من األس���ر في قطاع غ���زه تعاني من انقطاع خدمة 
توف���ر المياه، و%51 من األس���ر في قطاع غزة غير ق���ادرة على دفع تكاليف 

عالجهم مقابل %10 في الضفة الغربية.

ثلث األسر الفلسطينية 
حصلت على »قروض وسلف 

ودين« خالل 2018

االستقالل/ وكاالت:
أف���ادت صحيفة لوفيغارو الفرنس���ية بأن عددا 
كبيرا من رجال األعم���ال اإليرانيين غادروا إمارة 
دبي نح���و بلدان أخ���رى، على خلفية تش���ديد 
العقوب���ات األميركي���ة على طه���ران، وضغوط 

الجارة أبو ظبي.
ونقل���ت الصحيف���ة عن برمان غوالري مؤس���س 
ش���ركة فرونتيير بارتنر، التي تقدم استشارات 
للش���ركات بش���أن إيران؛ قوله »رج���ال األعمال 
اإليرانيون غادروا دب���ي بأعداد كبيرة، ويعيدون 
تموقعهم« في دول أخرى من بينها قطر وتركيا.

وقال���ت الصحيف���ة إنه بضغ���ط من إم���ارة أبو 
ظبي المقربة م���ن اإلدارة األميركية، التي تقود 
السياسة الخارجية لإلمارات؛ تم تشديد الرقابة 

على المستثمرين اإليرانيين.
وأضافت أن دبي رفضت تجديد تصاريح اإلقامة 
لعدد من هؤالء المس���تثمرين ورج���ال األعمال 

اإليرانيين، خاصة الذين زاروا إيران خالل الستة 
أشهر الماضية.

كما لم تعد المص���ارف المحلية في دبي -وفقا 
للصحيف���ة- تس���مح بفت���ح خطاب���ات اعتماد 
إليرانيين، بجانب إغالق عدد من محالت الصرافة 

بتهمة غسل األموال.
ونقل���ت لوفيغارو ع���ن مدير مصرف الش���ارقة 
ف���اروج فيرغيزيان قوله إن فرض ضريبة القيمة 
المضاف���ة مطل���ع الع���ام الحالي س���مح للدولة 
بتصني���ف جمي���ع الش���ركات الموج���ودة في 
الس���وق، وتحدي���د المعامالت الت���ي قامت بها 
هذه الش���ركات والجهات التي تتعامل معها، 

وبالتالي معرفة ماذا يحدث مع إيران.
لكن لوفيغارو قالت إن ذلك كله ال يعني توقف 
المعامالت بش���كل نهائي مع إيران؛ »فاألموال 
اإليرانية ما تزال هنا«، مشيرة إلى أن رأس المال 

اإليراني يتواجد في دبي منذ ثالثة عقود.

ونقل���ت ع���ن مصرفي آخ���ر قوله إن ع���ددا من 
اإليرانيي���ن وضعوا أموالهم في دبي واش���تروا 
عق���ارات وأبنية كاملة هناك، ف���ي حين ال تزال 
هناك ط���رق أخ���رى لاللتفاف عل���ى العقوبات 

األميركية.
المصرف���ي أش���ار أيضا إلى أن هن���اك عددا من 
الش���ركات عل���ى اس���تعداد للقي���ام بعمليات 
التعوي���ض، أي تب���ادل مائة أل���ف دوالر –على 
س���بيل المثال- بدبي مقابل قيمة مماثلة هناك 

في طهران.
كم���ا نقلت لوفيغارو عن مس���ؤول في جبل علي 
)المنطق���ة الحرة التي حقق���ت نجاحا لدبي( أنه 
أقسم بأن »جبل علي س���وف ينحني للعقوبات 
األميركي���ة«، التي فرضت عل���ى إيران، في وقت 
طالما اعتبرت فيه ه���ذه المنطقة الحرة بكونها 
جنة إلعادة تصدير المنتجات في آس���يا وأيضا 

في إيران.

دبي في عين العاصفة.. المستثمرون اإليرانيون يرحلون 

االستقالل/ وكاالت:
قال مبارك راش���د المنصوري، محاف���ظ مصرف اإلمارات المرك���زي، إن بالده بدأت مع 

السعودية، استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات التسوية عبر الحدود.
وأض���اف المنصوري، في مؤتم���ر بالعاصمة أبوظبي عن الش���مول المالي ُعقد أمس، 
أن التكنولوجي���ا المالية التي جرى العمل بها، تتضمن عمل���ة رقمية قامت اإلمارات 
والس���عودية بتطويرها لهذا الهدف. كانت اإلمارات كش���فت، نهاية العام الماضي، 
عن إجراء دراس���ة بهدف إصدار عملة رقمية مع الس���عودية ُتستخدم في التعامالت 
والمدفوع���ات. وأوضح المنص���وري أن المصرف المرك���زي اإلماراتي يعمل على خطة 

لتطوير التكنولوجيا المالية مدعومة بإطار عمل تشريعي وتنظيمي.
وهذه هي المرة األولى على اإلطالق، التي تش���هد تعاون س���لطات نقدية من بلدين 
مختلفين الس���تخدام مثل هذه اآلليات، بحسب المنصوري. والعملة الرقمية تختلف 

عن »االفتراضية« غير المعترف بها، وتحاربها البنوك المركزية حول العالم.

اإلمارات والسعودية 
يبدآن العمل بعملة رقمية 

لتسوية معامالت مالية

االستقالل/وكاالت:
ق���ال وزي���ر الطاقة اإلماراتي س���هيل 
المزروع���ي، أمس األربع���اء، إن اجتماعا 
لمنتجي النفط س���يعقد ف���ي أبريل/

نيس���ان المقبل، لتقييم اتفاق خفض 
اإلنتاج الذي تم التوص���ل إليه نهاية 

األسبوع الماضي.
»أوبك+«،  أق���رت  الماضية،  والجمع���ة 
وتضم األعضاء في المنظمة، ومنتجين 
مستقلين بقيادة روسيا، خفض إنتاج 

النف���ط ب�1.2 مليون برمي���ل يوميا منذ 
مطلع 2019 ولمدة 6 شهور.

وستتحمل »أوبك« خفض اإلنتاج بواقع 
800 ألف برمي���ل يوميا، بينما يتحمل 
المنتجون خارجها 400 ألف المتبقية.

وتش���هد أس���واق النفط الخام تزايدا 
في المعروض بس���بب زي���ادة اإلنتاج 
وتذبذب الطلب نتيجة توقعات تباطؤ 
النمو العالمي للعامين الجاري والمقبل؛ 
ما دفع األس���عار للهبوط من متوس���ط 

86 دوالرا ف���ي أكتوبر/تش���رين األول 
الماضي، إلى 60 دوالرا حاليا، بالنس���بة 

لخام برنت.
ومنتج���ون  »أوب���ك«  أعض���اء  وكان 
مس���تقلون م���ن خارجها ب���دأوا مطلع 
2017، اتفاق���ا لخفض اإلنت���اج ب� 1.8 
مليون برميل يومي���ا، تم تقليصه إلى 
1.2 ملي���ون برميل اعتب���ارا من يوليو/

تموز الماضي، على أن ينتهي االتفاق 
في ديسمبر/كانون األول 2018.

االستقالل/ وكاالت:
صّرح نائب رئيس الوزراء األردني األس���بق، رئيس مجلس إدارة بورصة عّمان، جواد العناني، بأن خسائر 
البورصة بلغت نحو 1.4 مليار دوالر بس���بب قانون ضريبة الدخل الذي تم إقراره قبل أس���بوعين تقريبًا، 

وُفرضت بموجبه ضريبة على أرباح األسهم المتداولة في السوق المالي. 
وانتق���د العناني في تصريحات خاصة ل�"العربي الجديد" نش���رت أمس، قان���ون ضريبة الدخل الجديد 
الذي، بحس���ب رأيه، ُبني على اعتقادات غير س���ليمة وأضر باالقتصاد كثيرًا، بخاصة بورصة عّمان التي 
تش���هد انحدارًا لم تشهده منذ سنوات، إذ تتعرض يوميًا لخس���ائر كبيرة بسبب فرض الضريبة على 
األس���هم. وقد فرضت الحكومة ضريبة %10 على األرباح المتأتية من األسهم في البورصة، ما أدى إلى 

انعكاسات سلبية كبيرة على السوق التي تشهد تراجعًا كبيرًا منذ إقرار الضريبة.

بورصة األردن تخسر 1.4 
مليار دوالر بسبب الضريبة

»أوبك+« تجتمع في أبريل لتقييم اتفاق خفض اإلنتاج
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االستقالل/ وكاالت:
تحت عنوان »المأس���اة ف���ي اليمن صنعت في 
أميركا«، تناول���ت صحيفة »نيوي���ورك تايمز«، 
المأساة اإلنس���انية التي يشهدها اليمن جّراء 
األسلحة التي باعتها الواليات المتحدة لتحالف 
المس���اعدات  العس���كري، وحجم  الس���عودية 

األميركية، كما استعرضت األوضاع في اليمن.
وتضمنت المقالة التي نشرت في عدد الثالثاء، 
حكايات وقصصا حقيقية ألش���خاص قتلوا في 
غارة جوية اس���تهدفت منطقة »أرحب« بريف 

العاصمة صنعاء في أيلول/سبتمبر 2016.
وكتب���ت الصحيف���ة أن الغ���ارة الجوي���ة ف���ي 
أرحب ش���نت حينما كانت تق���وم مجموعة من 

القرويين بحفر بئر م���اء، فلقي بعضهم حتفه 
جراء القص���ف، وتقطعت أوصال البعض اآلخر، 
مشيرة إلى أن آثار ذلك القصف ودالئله ال زالت 
موجودة بالمكان، رغم مرور أكثر من عامين على 

الواقعة.
وروت الصحيف���ة نقال عن أحد األطباء أن جرحى 
جريم���ة حف���ار أرحب حي���ن وصلوا إلى قس���م 
الطوارئ في مستش���فى الثورة العام بصنعاء، 
وجدوا الممرات محاط���ة بالمرضى المحتضرين 
وأف���راد عائ���الت يائس���ين من غ���ارات جوية 

مختلفة، حدثت في أقرب مكان في صنعاء.
وعرضت الصحيف���ة صوًرا لعدد م���ن األطفال، 
والشباب، والشيوخ الذين فقدوا أعضاءهم في 

الغ���ارة التي قتل فيها 31 ش���خًصأ من بينهم 
3 أطفال، وأصيب 42 آخرون، بحس���ب معطيات 
منظمات حقوق اإلنس���ان المختلفة، كما ذكرت 

»نيويورك تايمز«.
وأوضح���ت الصحيفة أن القنابل المس���تخدمة 
في ذلك الهجوم، تحمل أرقام هويات منحتها 
وزارة الدفاع األميركية، وأنه ثبت أن ش���ركة في 

والية تكساس هي التي تقوم بإنتاجها.
وكتب���ت الصحيفة أن »دعم األس���لحة حصلت 
عليه السعودية من الواليات المتحدة«، مشيرة 
إل���ى أن الري���اض اش���ترت أس���لحة بمليارات 
الدوالرات في فترات حكم الرؤس���اء السابقين: 

بيل كلينتون وجورج بوش االبن وباراك أوباما.

االستقالل/ وكاالت:
دعا البرلم���ان العربي، أمس األربعاء، 
معتقل���ي  ع���ن  لإلف���راج  فرنس���ا 
»السترات الصفراء«، وضمان سالمة 
وحقوق المحتجين، بعد ساعات من 
للبرلمان،  نقاش حاد داخل جلس���ة 
راف���ض لهذا التوجه ف���ي ظل عدم 

سماح دول عربية بحق التظاهر.
جاء ذل���ك في بيان نش���ره البرلمان 
العربي عبر موقعه اإللكتروني، عقب 
جلس���ة عامة أمس بمق���ر الجامعة 
العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن���ذ 17 نوفمبر/ تش���رين الثاني 
احتجاج���ات  اندلع���ت  الماض���ي، 
تقودها حركة ش���عبية تحمل اسم 
»السترات الصفراء«، تنديدا بارتفاع 
أس���عار الوقود وتكاليف المعيشة، 
قبل أن تتوس���ع مطالبها لتش���مل 

تحسين المقدرة الشرائية.
وقال البي���ان إن البرلمان العربي »إذ 
العامة  الممتل���كات  تدمي���ر  يدين 
والخاص���ة بفرنس���ا؛ فإن���ه يدع���و 
س���لطات هذا البلد إلى االمتناع عن 
االس���تخدام المف���رط للق���وة أثناء 
االحتجاج���ات، وضمان احترام حرية 
االحتجاج  ح���ق  وكفال���ة  التعبي���ر، 

السلمي«.
كما دعا »الس����لطات الفرنس����ية إلى 
اتخ����اذ الضمانات الالزم����ة لتحقيق 

أمن المتظاهري����ن، وتلبية مطالبهم 
المتعلقة بتردي األوضاع المعيشية، 
واإلفراج عن المعتقلين، وتقديم من 

ارتكب جرائم لمحاكمة عادلة«.
وجاء البيان بعد س���اعات من جلسة 
مناقش���ات ح���ادة داخ���ل البرلمان 
بمق���ر  الثالث���اء  العرب���ي، عق���دت 
الجامعة العربي���ة بالقاهرة، تخللها 
عرض لفيدي���و حول احتجاجات في 

فرنسا.
النائ���ب  وف���ي المداخ���الت، ق���ال 
المغربي، عب���د اللطيف بن يعقوب، 
في كلمة نقلها التلفزيون المصري 

ال���ذي كان يب���ث الجلس���ة: »أث���ار 
انتباهي ورود مشروع بيان عن وضع 
حق���وق اإلنس���ان في فرنس���ا، ومن 
كان بيته من زجاج ف���ال يرِم الناس 

بالحجارة«.
وأضاف: »من المس���تغرب أن تكون 
بع���ض بلداننا العربي���ة ال تعترف 
بحق���وق التظاهر، بل ه���ذه األمور ال 
ترد على البال عنده���ا وباألحرى أن 

تحميها«.
وتاب���ع قائ���ال: »بالمناس���بة ال أدافع 
فعندهم  الفرنس���ية،  الحكومة  عن 
انتهاكات وأقدر أن هذا نشاز كبير«.

غي���ر أن النائب الس���عودي، رئيس 
المجلس، مش���عل السلمي، اعترض 
على كلمة »نش���از«، وق���ال متوجها 
ل�«بن يعقوب«: »اسحب كلمة نشاز، 
هذا نهج جديد للبرلمان وُيحسب له 

أن يسجل موقفه«.
وع���اد ب���ن يعق���وب متحدث���ا: »أنا 
أسحبها وال إش���كال في ذلك، ولكن 
هناك ع���دم تقدير لحماية القضية 
الفلس���طينية، فالفرنسيون يقفون 
وس���ط )في األزمة(، هناك تجاوزات 
بفرنس���ا، ولكنها ال ترق���ى إلصدار 

بيان«.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن وزير الداخلية الفرنس���ي كريستوف كاس���تنر األربعاء رفع 
مستوى التأهب األمني في البالد إلى مستوى عال عقب الهجوم 
المسلح في سوق بمدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا مساء الثالثاء، 

الذي أوقع ثالثة قتلى و12 جريحا والذ منفذه بالفرار.
وقال كاس���تنر للصحفيين في ستراسبورغ »نحن اآلن في فرنسا 
عند مس���توى فيجيبي���رات مش���ّددة )مرتفع ج���دا(.. لقد قررت 
الحكوم���ة للت���ّو االنتقال إلى مس���توى هجوم ط���ارئ، مع فرض 
إجراءات رقابة مشددة على الحدود ورقابة مشددة في كل أسواق 
عي���د الميالد بفرنس���ا«، بهدف تجنب خطر ح���دوث هجوم يقلد 

هجوم ستراسبورغ.
كما أكد إرسال تعزيزات أمنية إلى المدينة حيث ال يزال المهاجم 
طليقا، مش���يرا إلى أن نحو 350 من عناص���ر األمن -بينهم قوات 
خاصة من الش���رطة والجيش- مدعومي���ن بمروحيتين، يتعقبون 

المسلح.
ويتزامن الهجوم مع تعّرض قوات األمن الفرنس���ي لضغوط قوية 
بعد أكثر من ثالثة أس���ابيع من المظاهرات المناهضة للحكومة، 
حيث نشر نحو 90 ألف شرطي السبت الماضي في الجولة الرابعة 

من احتجاجات »السترات الصفراء«.
وبعد ثالث س���نوات من قتل مجموعات مرتبطة بتنظيم »« 130 
ش���خصا في باريس يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، تقول 

أجهزة مكافحة اإلرهاب إن وجهة تركيزها تغّيرت.
وبدال من الهجمات المنس���قة، بات هم السلطات الرئيسي تجنب 
الهجمات المنفردة من مس���لحين ال تكون لديهم صالت مباشرة 

بتلك الجماعات.

نائب: من كان بيته من زجاج فال يرِم الناس بالحجارة

البرلمان العربي يدعو فرنسا لحماية حقوق المحتجين!
بالتزامن مع تظاهرات السترات الصفراء

فرنسا تتأهب بعد هجوم 
ستراسبورغ والمنفذ ما زال طليقًا

االستقالل/ وكاالت:
قال مكتب المبع���وث األممي إلى اليمن مارتن غريفيث، 
أمس األربعاء، إن المجموعة النسوية اليمنية االستشارية 
ناقشت على هامش مش���اورات السويد، السبل الممكنة 

إلشراك النساء في عملية صنع السالم.
المجموع���ة ش���كلها المكتب في إط���ار مخرجات مؤتمر 
الح���وار الوطن���ي اليمن���ي )2014( الت���ي نص���ت على 
تخصيص حصة نس���بتها %30 للنس���اء في المناصب 

العامة وفي الوفود واللجان خالل المفاوضات.
وتضم المجموعة ثماني نساء يعملن مع مكتب غريفيث 

في جولة المشاورات الحالية.
وذكر المكتب األممي على موقعه الرسمي أن المجموعة 

عقدت، الثالثاء، اجتماعات م���ع وفدي الحكومة اليمنية 
ووفد صنع���اء »انص���ار الل���ه«، على هامش مش���اورات 
ستوكهولم، وكذلك مع عدد من الدبلوماسيين، باإلضافة 

الى لقاء مع وزيرة خارجية السويد، مارغوت فالستروم.
وأوضح أن المجموعة النس���وية المختصة بحثت السبل 
الممكنة إلشراك أصوات النساء اليمنيات في عملية صنع 
الس���الم. كما ش���اركت في تقديم أوراق واستراتيجيات 

عمل لدعم وساطة غريفيث إلنهاء الحرب.
وتبح���ث المش���اورات المس���تمرة للي���وم الس���ابع على 
التوالي، س���تة ملفات، هي القتال في الحديدة، وإطالق 
األس���رى، وحصار تعز، والبنك المرك���زي، ومطار صنعاء، 

والمساعدات اإلنسانية.

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن الجيش المص���ري أمس األربعاء مقت���ل مجند و27 
مس���لحًا في إطار العملية العس���كرية الش���املة »سيناء 
2018« التي أطلقها في شباط/فبراير الماضي بالمشاركة 
مع قوات األمن على كافة االتجاهات االستراتيجية للدولة.

وأفادت القي���ادة العامة للقوات المس���لحة في بيان، هو 
الثالث���ون بش���أن العملية، ب���أن مجندا لق���ي حتفه أثناء 

»اشتباك لتطهير البؤر اإلرهابية«.
وأوضح���ت أن العملي���ات خالل الفترة الماضية أس���فرت 
ع���ن »القضاء على 24 عنصرا تكفيريا مس���لحا ش���ديدي 
الخطورة خالل تبادل إلطالق النيران، وعثر بحوزتهم على 
عدد من األس���لحة والذخائر وأجهزة االتصاالت، وذلك في 

نطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانيين«. كما تمكنت 
القوات م���ن تدمير 61 س���يارة دفع رباع���ي على الحدود 
الغربية والجنوبي���ة، والقضاء على ثالث���ة أفراد بالظهير 

الصحراوي.
وتمكن���ت القوات أيضا من اكتش���اف وتدمير 342 مخبأ 
وملجأ ووك���را إليواء العناصر اإلرهابية بش���مال ووس���ط 
س���يناء.وذكر البي���ان أنه تم القبض عل���ى 403 أفراد من 
»العناصر اإلجرامية والمطلوبين جنائًيا والمش���تبه بهم«، 
فضال عن إحباط محاولة تسلل ل� 2833 فردا من جنسيات 

مختلفة عبر الحدود.
وكش���ف البيان عن اكتش���اف وتدمير أربع فتحات أنفاق 

بشمال سيناء.

»سيناء 2018«: مقتل مجند 
مصري و 27 مسلحًا »تكفيريًا«

األمم المتحدة تبحث سبل المشاركة 
النسوية في السالم باليمن

»نيويورك تايمز«: دور واشنطن في مأساة اليمن بالمليارات 

االستقالل/ وكاالت:
رفض القضاء االوروبي أمس االربعاء تظلم الرئيس المصري االسبق حسني مبارك الذي احتج على قرار 
االتح���اد االوروبي تجميد أمواله بعد ث���ورة 2011 في مصر. وكان االتحاد االوروب���ي قرر في آذار/ مارس 
2011 تجميد أرصدة مبارك و20 من المقربين منه، بناء على اجراءات قضائية ضدهم في مصر بتهمة 
االس���تيالء على اموال عامة. وفي قرار صدر الثالثاء قالت محكمة االتحاد االوروبي في لوكس���مبورغ إنها 

"ترفض التظلم وتؤكد قرارات مجلس )االتحاد االوروبي( في 2017 و2018 بتمديد تجميد االرصدة".
وأضاف البيان "ان قرارات التمديد تندرج في إطار سياسة دعم السلطات المصرية القائمة أساسا على 

أهداف ترسيخ ودعم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق االنسان ومبادئ القانون الدولي".
وأكدت المحكمة أنه ال مجال للشك في صحة االجراءات القضائية المصرية.

وحكم مبارك )90 عاما( مصر بال منازع لمدة 30 عاما قبل أن ُيجبر في 11 شباط/فبراير 2011 على التخلي 
عن الحكم إثر ثورة استمرت 18 يوما قمعها بشكل دموي. وتم توقيفه في نيسان/ابريل 2011. 

القضاء األوروبي يرفض تظلم 
مبارك بشأن تجميد أرصدته
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أول أمس الثالثاء، أعلن جيش االحتالل عن اكتشاف 
النف���ق الثالث عل���ى الحدود الش���مالية، ويأتي هذا 
الكش���ف في إطار عملية تستهدف كشف وتدمير 
األنف���اق الت���ي يّدعي الجي���ش بأن ح���زب الله قام 
بحفرها م���ن األراضي اللبنانية إلى األراضي المحتلة، 
والتصدي لما يسميه الجيش بتحدي األنفاق، وذلك 
في إطار عملية كبيرة أطلق عليها اسم »درع الشمال«، 

والهدف الرئيسي هو نزع وتحييد سالح األنفاق.
ذات التكتيك الذي اس���تخدمه الجيش مع كش���ف 
النفق الثاني، يس���تخدمه أيًضا مع النفق الثالث، من 
حيث اإلعالن عنه واإلعالن عن الس���يطرة عليه وعلى 
تفرعاته ومحيطه و تفخيخ���ه والتحذير من دخوله، 
لكن دون اإلعالن عن مكانه؛ إلرباك حزب الله ومراقبة 
ردة فعلهم، لعله يكتشف شيًئا آخر عبر مراقبة ردة 

الفعل.
بعد اكتشاف النفق والسيطرة عليه، يتم إبالغ قوات 
الط���وارئ الدولية »اليونيفي���ل« ومطالبتهم بالعمل 
والتح���رك في الجانب اللبناني، بم���ا في ذلك البحث 
والتفتي���ش والتوثيق وتقدي���م التقارير والتدخل 
وتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 1701، ومن ثم تقديم 
االحتجاج���ات ضد لبنان في األم���م المتحدة وانتقاد 
عجز قوات الط���وارئ عن القيام بمهماتها، فضاًل عن 
جلب الس���فراء األجانب واإلعالم األجنبي الستكمال 

الحملة ضد حزب الل���ه وضد إيران، باعتبار إيران هي 
»رأس الش���ر«، والمرحل���ة األخيرة ه���ي التخلص من 
األنفاق بتدميرها أو تفجيرها أو بأية وسيلة تتناسب 

مع المحاذير ومع األهداف االحتاللية.
عملي���ة »درع الش���مال« التي تس���تهدف - كما هو 
معلن - الكش���ف ع���ن األنف���اق عبر مس���ح الحدود 
الش���مالية، من شرقها إلى غربها، باستخدام معدات 
هندس���ية، واعتماًدا على جهد اس���تخباري س���ابق؛ 
س���وف تستغرق عدة أشهر على ما يبدو، لكنها منذ 
البداية تحقق نجاحات، حيث نجحت في غضون أقل 
من عش���رة أيام بالكشف عن ثالثة أنفاق، وهو نجاح 
يحاول جيش االحتالل اس���تثماره ف���ي المبالغة بما 

يمتلكه من تكنولوجيا الكشف عن األنفاق.
ومع عدم االستهانة بما يمتلكه االحتالل من منظومة 
تكنولوجية للكشف عن األنفاق، ومن المعروف أنها 
في األراض���ي الصخري���ة تعطي نتائ���ج أفضل من 
األراض���ي الطينية والرملية؛ إال أننا نعتقد بأن الجهد 
االستخباري الميداني، سواء المرتبط بالرقابة الدائمة 
أو جم���ع المعلومات، ُيعتبر الس���بب الرئيس���ي في 
نجاحهم حتى اآلن، حيث من السهل عليهم مراقبة 
األماك���ن التي يتم فيها الحفر واس���تخراج الصخور 
وإدخ���ال بعض المواد، ومن الصع���ب على من يقوم 
بالحفر القيام بحفر متاهات للتمويه، لصعوبة الحفر 

في الصخور.
برغم المبالغة في مخاطر وتهديدات أنفاق الش���مال 
وإلحاحية التصدي لها في الوقت الحالي، وبرغم كل 
االس���تعدادات العس���كرية المرافقة للحملة؛ إال أن 
االحتالل كان حريًصا على أال يتس���بب بوقوع خسائر 
بش���رية لدى عناصر حزب الله، فشاهدنا في الفيديو 
كيف زودوا الكامي���رات التي أنزلت إلى النفق بعبوة 
تحذيرية بغرض التحذير ال القتل، والتحذير الكبير 
والحملة اإلعالمية وتحديد أهداف العملية واإلعالن 
عنها قب���ل بدايتها والمبالغة في االس���تعداد لها؛ 
كل ذلك باإلضافة ألس���باب أخ���رى، ينم على ما يبدو 
عن مخاوف ردعية تتعل���ق باحتماالت رد حزب الله، 
والرس���الة األهم التي حاولت إس���رائيل أن توصلها 

للحزب أن إسرائيل ال تريد الحرب.
كان م���ن الملفت أن يذك���ر نتنياهو أثن���اء حديثه 
ع���ن إي���ران والح���زب، وعن جه���ود إس���رائيل لصد 
تهديداته���م، أن الحزب ال يملك إال بضع عش���رات 
الصواري���خ الدقيق���ة، أي تل���ك التي يت���م التحكم 
بتوجيهها إلى أهدافها بدقة كبيرة، وكان قد سبقه 
ايهود يعاري )وهو محلل مختص بالشؤون العربية( 
إل���ى قول ذات األمر، فهل ُيعتبر ذلك خديعة للحزب 
أم تطمينًا للجبهة اإلسرائيلية الداخلية؟، الصواريخ 
ذات ال���رؤوس الحربية الكبي���رة والدقيقة كانت قد 

ش���غلت حيًزا كبيًرا من التحريض اإلس���رائيلي ضد 
الحزب وض���د ايران، واعتبرت س���بًبا لح���رب وقائية 
باعتبارها كاس���رة للتوازن وباعتبارها تهديًدا كبيًرا 
على أم���ن الدولة ومواطنيها، وقد اس���تخدمت مبرًرا 
للكثي���ر من عملي���ات قص���ف الكثير م���ن المواقع 

السورية.
في هذا الص���دد، نذكر أن يعلون ص���ّرح عندما كان 
وزيًرا للحرب سنة 2016 بأن الجبهة الشمالية خالية 
من خطر األنفاق، وعندما ُسئل بعد كشف النفق في 

الشمال؛ أجاب بأنه تعّمد الكذب ليخدع الحزب.
نستبعد أن يكون تصريح نتنياهو الغريب عن عدد 
الصواريخ الدقيقة تطميًنا للجبهة الداخلية، ونميل 
ألن نقرأه كمحاولة لخداع الحزب، وال نستبعد احتمال 
أن تكون الخطة االس���تراتيجية ه���ي تبريد الحزب 
وكسب صمته في المرحلة األولى )والتي هي مرحلة 
القضاء على تهديد األنفاق( وكس���ب شرعية دولية، 
ولبنانية داخلي���ة عبر التحريض علي���ه داخل لبنان 
باعتب���اره من يجر دولة لبنان للجحي���م(، وعربية قبل 
الدخول في مواجهة معه عندما تقرر إسرائيل ذلك.

باإلضافة لذلك، فإن األهداف األولية ل� »درع الشمال« 
ه���ي اس���تثمارها إعالمًي���ا عل���ى مس���توى الداخل 
اإلسرائيلي، لمس���ح العار الذي لحق بهم في جبهة 

القطاع، بحسب ما يقول ليبرمان.

مركز اأطل�س للدرا�سات الإ�سرائيلية»درع الشمال« ومخاطر االشتعال

القدس المحتلة/ االستقالل:
وصف رئيس حكومة االحتالل اإلس���رائيلي، بنيامين نتنياهو، األربعاء، وزير 
الداخلي���ة اإليطالي اليميني المتطرف، ماتيو س���الفيني، بأنه »صديق كبير 

إلسرائيل«.
وفي اجتماعه مع س���الفيني، المعروف بمواقفه الفاش���ية، في القدس، رحب 
نتنياهو بزيارته إلس���رائيل، وقال إنه في الجولة الت���ي أجراها، الثالثاء، على 

الحدود مع لبنان، رأى بنفسه األنفاق التي يحفرها حزب الله.
وأض���اف نتنياهو أن حفر األنفاق هو »عم���ل هجومي واضح لحزب الله ضدنا، 

وضد تقاليد المجتمع الدولي«، على حد تعبيره.
كما قال إن المس���ؤولية تقع على عاتق قوات الط���وارئ الدولية )اليونيفيل( 
في »منع حزب الله من تنفيذ عمل هجومي ضد إس���رائيل«، مضيفا أن قوات 
اليونيفيل، التي يقودها الضابط اإليطالي، ستيفانو دل كول، يجب أن تقوم 
»ب���دور أقوى وصارم، وأنه في نهاية المطاف تقع المس���ؤولية على المجتمع 

الدولي.
وهاج���م وزير الداخلي���ة اإليطالي اليمين���ي المتطرف، الثالث���اء، وزارة األمن 
اإليطالي���ة واالتحاد األوروبي وحزب الله، وذلك ف���ي مؤتمر صحفي عقده في 
القدس المحتلة خالل زياته إلى الكيان، حيث اتهم االتحاد األوروبي باالنحياز 

ضد »إسرائيل«. وفق قوله.
وكان س���الفيني قد قال لدى زيارته إلى حائط الب���راق، إنه ملك للجميع. وردا 
على س���ؤال صحيفة »هآرتس« حول ما إذا كان الحائط هو جزء من »إسرائيل« 

رغم أنه جزء من »القدس الشرقية«، قال إن »هذا المكان هو ملك للجميع«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أج���رت لجن���ة مراقب���ة الدول���ة ف���ي 
الكنيس���ت اإلسرائيلي أمس األربعاء، 
جلسة نقاش حول استعداد الجيش 

للحرب.
وذكر موقع 0404 العبري أن الجلس���ة 
جرت بحضور مفوض شكاوى الجنود 
يتس���حاك  احتياط  الل���واء  بالجيش 
بريك والعمي���د  أوري جوردن، رئيس 
مقر القوات البرية للموظفين، ويوسي 
بن حورن رئيس مكتب مراقب الدولة 
إي���الن هراري، ومس���ؤولين  والعميد 

بالجيش.
الجن���ود  ش���كاوى  مف���وض  وق���ال 
الميجور جنرال يتسحاك بريك خالل 
المناقش���ة: "هناك فجوات حرجة في 
الجيش اإلس���رائيلي وه���و في حالة 
تدهور و أصبحت الثقافة التنظيمية 
في أس���وأ حاالتها من���ذ أن التحقت 

بالجيش قبل 53 سنة.
وأكد بريك أن هن���اك ظاهرة تدهور 

القادم���ة  الح���رب  وف���ي  بالجي���ش، 
لجنة  بتش���كيل  س���نعاني، مطالب���ًا 

تحقيق خارجية يرأسها قاض.
وتس���اءل: "كي���ف س���ننتصر ف���ي 
الح���رب؟.. هن���اك فق���د للس���يطرة 
بش���كل مطلق.. الجن���ود يصطحبون 
هواتفهم النقالة عن���د ذهابهم إلى 
نقاطهم العس���كرية.. س���نهزم في 

الجيش  التده���ور في  الحرب.. وصل 
اإلسرائيلي إلى ذروته ".

وأضاف "أتحدث عن ثقافة األكاذيب 
والصم���ت الت���ي تم���ر عب���ر العديد 
من الوحدات". وأش���ار بري���ك إلى أن 
أصابع االتهام متجه���ة نحو القيادة 
الذين  الجي���ش  وقيادة  السياس���ية 

يعكسون صورة للوضع.

ورد الجنرال أوري ج���وردان قائد مقر 
القوات البرية في الجيش اإلسرائيلي 
بالقول: "هذا الجيش مستعد للحرب، 
األركان  رئي���س  الق���ادة، من  وجميع 
إلى أس���فل ، يقول���ون إنهم جاهزون 

للحرب".
وأضاف: " نحن نوافقه على جزء كبير 

مما قال ولكننا اآلن في خضم حرب".

سالفيني يتملق »إسرائيل« 
ويهاجم االتحاد األوروبي

وفق مفوض شكاوى الجنود

جيش االحتالل في حالة تدهور وسيعاني بالحرب القادمة

القدس المحتلة/ االستقالل:
العبرية  كش���فت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
أم���س األربعاء، أن رؤس���اء المجال���س اإلقليمية 
بغ���الف غزة، اجتمع���وا الليلة قب���ل الماضية مع 
قائد المنطقة الجنوبي���ة بجيش االحتالل، اللواء 
»هرتس���ي هليفي« لمناقش���ة تطوير تعليمات 
الحماية.  وذكرت الصحيفة العبرية، أن االجتماع 
جاء لتطوير تعليم���ات »الدفاع واألمن«، الصادرة 

على قي���ادة الجبهة الداخلي���ة بجيش االحتالل 
لسكان مستوطنات غالف غزة.

وقالت، »إن اللقاء تركز حول العملية التعليمية، 
وفت���ح الم���دارس ورياض األطفال خ���الل أوقات 

التصعيد«.
وأش���ارت الصحيفة، إلى أن هدف االجتماع، هو 
تطوير التعليمات األمنية، بناًء على اس���تخالص 
العبر، والدروس المستفادة من التصعيد األخير 

مع الفصائل الفلسطينية بغزة.
وش���هد قطاع غزة الش���هر الماض���ي تصعيًدا 
بين فصائ���ل المقاومة الفلس���طينية واالحتالل 
اإلس���رائيلي، حيث س���جلت فيها المقاومة عبر 
غرفة عملياتها المش���تركة انتص���اًرا بإصابتها 
أهداًفا عسكرية ومباني بش���كل مباشر ودقيق، 
األم���ر الذي دفع حكومة االحتالل للقبول بالعودة 

إلى حالة الهدوء.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت صحيفة »يسرائيل هيوم«، أمس األربعاء، إّن رئيس الوزراء اإلسرائيلي سيكون خالل األيام المقبلة 

أمام تحد صعب، يتمثل في المحافظة على حقيبة الجيش والخارجية مًعا كما هو الحال اآلن.
وين���ص القانون اإلس���رائيلي أنه وبع���د 90 يوًما من تاريخ اس���تقالة الوزير يتم اس���تبداله ما لم يوافق 
الكنيست على تمديد الفترة. وألمح نتنياهو خالل مؤتمر السفراء اإلسرائيليين، خالل األيام الماضية أنه 
قد يعين وزيًرا للخارجية قريًبا، في محاولة منه لالحتفاظ بوزارة الجيش لنفسه. وقال وزير كبير للصحيفة 
إن نتنياهو سيطلب تمديد فترة عمله كقائم بأعمال وزارة الجيش، على أن يتم منحه الوقت لتعيين وزير 

للخارجية. مرجًحا أن تشهد الفترة المقبلة حالة من الصراع بين الوزراء على منصب الخارجية.

االحتالل يناقش تطوير تعليمات
 الحماية بمستوطنات »غالف غزة«

نتنياهو أمام اختيار صعب: 
الجيش أو الخارجّية؟

الخميس 6 ربيع اآلخر 1440 هــ 13 ديسمبر 2018 م

االستقالل/ وكاالت
لعبت الش���ركات األميركية دورا حاس���ما في مس���اعدة ش���ركة 
هواوي الصينية عل���ى أن تصبح ذلك الالعب المهيمن في مجال 
االتصاالت السلكية والالسلكية، لكن يمكن لواشطن أن تفككها، 

بحسب تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال األميركية.
يعتبر عمالقة وادي الس���ليكون مثل ش���ركات إنت���ل وبرودكام 
وكوالكوم من أكبر الموردين لش���ركة هواوي التي تشتري منهم 
المكونات لصنع معدات مثل محطات االتصاالت وأجهزة التوجيه 
)راوت���رز( والهوات���ف المحمولة. ويش���ير تقدير إل���ى أن هواوي 
ستش���تري ما يبلغ عشرة مليارات دوالر من المكونات من شركات 
أميركي���ة هذا العام، أي ما يعادل قيمة ما تس���تورده الصين من 

السيارات األميركية.
كم���ا تعمل كل م���ن كوالكوم وإنت���ل مع هواوي ف���ي تطويرها 
تقني���ات اتصاالت الجي���ل الخامس )5جي(، وه���و حقل تهدف 

الش���ركة الصينية إلى أن تصبح رائدة عالمية فيه، األمر الذي أثار 
قلق البعض في واشنطن، وفقا للصحيفة.

ويوضح ه���ذا االعتماد المتب���ادل كيف يمكن ألي إج���راءات أميركية ضد 
هواوي بش���أن انتهاكات مزعومة للعقوبات، قد تص���ل إلى حد منعها من 
الش���راء من موردين أميركيين، أن تدمر عمليات الشركة الصينية وتقّلص 

النشاط التجاري لشركات التقنية األميركية.
وألقي القبض عل���ى المديرة المالية ل�«هواوي« مين���غ وانزهو في فانكوفر 
في األول من ديس���مبر/كانون األول الماضي بناء على طلب من الس���لطات 
األميركي���ة للتحقيق في عملي���ات احتيال متعلقة بالمبيع���ات إلى إيران. 
األمر ال���ذي أثار المخاطر التي تواجهها الش���ركة وش���ركاؤها في الخارج، 

وألقى بظالل���ه على المفاوض���ات التجارية بي���ن أكبر دولتين 
اقتصاديتين في العالم.

وتراجعت أس���هم ش���ركات التقنية في الصي���ن وأميركا هذا 
العام م���ع تصاعد المخاوف من أن تعط���ل التوترات التجارية 

األعمال في جميع أرجاء المحيط الهادي.
وإذا توصلت الواليات المتحدة إلى أن هواوي تجنبت العقوبات 
األميركي���ة، فإن إج���راءات أخرى قد تتبع، على غ���رار ما فعلته 
الحكوم���ة األميركية مع ش���ركة »زد ت���ي إي« بع���د اعترافها 
بالتهرب من العقوبات حيث تم منع الش���ركات األميركية من 
بيع منتج���ات زد تي إي مؤقتا، األمر الذي أوصل الش���ركة إلى 

حافة االنهيار.
وتعد هواوي إلى حد بعيد أكثر ش���ركات التقنية إنفاقا عندما 
يتعل���ق األمر بالبحث والتطوير، ولديه���ا وحدة تصميم رقائق 
خاصة بها تعد س���ابع أكبر وحدة في العال���م، كما تعمل على 
رقائق متطورة للذكاء االصطناعي، ورقائقها تحل في هواتفها 
الذكية بش���كل متزايد محل م���ا يقدمه الموردون األجانب، فعلى س���بيل 
المثال يض���م أعلى هواتف هواوي وهو »بي20 برو«، %7 فقط من أش���باه 
الموصالت من موردين أميركيين، مقارنة ب�%60 بالنسبة لشركة زد تي إي 

في هاتفها »أكسون إم«.

االستقالل/ وكاالت:
نصحت مجلة »فرويندين« األلمانية بدمج بعض 
األطعمة في برنامج العناية بالش����عر، لتحفيزها 

نموه بطريقة طبيعية، بفضل وجود البروتين 
ومغذيات أخرى فيها.

وأشارت المجلة إلى من أهم األطعمة لنمو 
الشعر ما يلي:

زيت الزيتون
يعمل زيت الزيتون البكر الممتاز على 

تحس����ين صحة الشعر، ألنه يحتوي 
على الكثير م����ن األحماض الدهنية 
األميني����ة  واألحم����اض   3 أوميغ����ا 
جذور  تحفز  الت����ي  والفيتامين����ات، 

الش����عر، وليعمل زيت الزيتون بكامل 
قوته فال بد من تس����خينه قلياًل، ثم تدليك فروة 
الرأس به لمدة عش����ر دقائق، ثم غس����ل الشعر 

جيدًا، وتكرار هذا اإلجراء مرة واحدة أسبوعيًا.

الب�شل يف ال�شامبو
ال داع���ي للقلق هنا من انتش���ار رائحة البصل 
في الش���عر، حي���ث تعتبر مركب���ات الكبريت 
في البصل م���ن المواد المثالي���ة لتعزيز نمو 

الش���عر، ويمكن تحضي���ر الش���امبو بالبصل 
بس���هولة، بعد فرم قطع صغي���رة من البصل 
وخلطها مع الش���امبو الع���ادي، ومن األفضل 
أن يكون ذلك في الوع���اء القابل إلعادة الملء 
في الحمام، ويترك الخليط أسبوعًا، قبل غسل 
الش���عر بالشامبو المخلوط بالبصل ثالث مرات 
أس���بوعيًا، أما لرائحة البص���ل فيمكن معالجة 

الشعر بعد ذلك ببلسم للقضاء عليها.

خل التفاح
ينصح الخبراء دائمًا بغسل الشعر بالخل السيما 
في المناطق التي يحتوي فيها ماء الصنبور على 
مواد جيرية، ويعمل الخل على 
وجعل  الجيرية  المواد  إذابة 
ولمعانًا،  نعومًة  أكثر  الشعر 
واألحماض  المعادن  وتعمل 
الدهنية في خل التفاح على 
لمعانه،  وزيادة  نموه  تحفيز 
وتتمث����ل أس����هل طريق����ة 
التفاح في  الس����تعمال خل 

عب����وة اس����براي ورش����ه على وضع����ه ف����ي 
الشعر بعد الشامبو، ولكن ال ُيشطف بالماء.

الربوتني
يحفز البروتين نمو الشعر، ويمكن دمج البروتين 
النقي مع مستحضرات العناية بالشعر، بإضافة 
اثنين من بياض البيض في وعاء وتقليبه جيدًا، 
وبعد ذلك يوضع على الش����عر بالكامل، ثم ُيترك 
لمدة نصف ساعة، وفي النهاية يشطف الشعر 
بالم����اء، على أن تتكرر ه����ذه العملية ثالث مرات 

أسبوعيًا على األقل.

مــا األطعمــة المفيــدة لنمــو الشعــر؟

االستقالل/ وكاالت:
المع���روف أن المحتالين يس���تخدمون مواقع التواص���ل االجتماعي لالطالع 
على بيانات المس���تخدم مثل األسماء ومواقع البريد اإللكتروني وكلمة المرور 
وتفاصيل البطاقة االئتمانية. وتقول الش���رطة إن هذا ما يدعو المستخدمين 
لالمتناع عن فتح مواقع التواصل االجتماعي بالضغط على رابط، وفتح الموقع 

مباشرة.
وعلى المس���تخدمين أيضًا منع االطالع على معلوماتهم الش���خصية، حتى ال 

يستخدمها المحتالون.
وعلى موقع فيس بوك، على س���بيل المثال، يمك���ن أن تحجب اطالع األغراب 

على تفاصيل قليلة مثل اسمك وصورة حسابك.
وبشكل عام، على المستخدمين الشك في الروابط التي يتلقونها دون طلبها 

أو من غرباء.
 وتقول الشرطة إن وسائل الهجوم تشمل رسائل مثل: »هل هذا أنت في هذا 

الفيديو؟«، »حقق أرباحًا من المنزل«، »ألِغ حسابك«.
وترسل هذه األسئلة إلى جانب رابط يدفع المستخدمين لتسجيل الدخول.

وعلى المستخدمين أيضًا االرتياب في خدمات تزعم كشف آخر شخص اطلع 
على حسابك أو تقدم قسائم شراء لعالمات تجارية شهيرة.

سرقة الهوية على مواقع 
التواصل.. كيف تحمي نفسك؟

وادي السليكون ساعد في بناء هواوي وواشنطن قد تفككها

االستقالل/ وكاالت:
تعتبر الحساسية المزمنة لدى األطفال من األمور الصعبة، 
إذ يتعي���ن عليه���م التعايش معها في ظ���ل قيود على 
حياتهم اليومي���ة، ويمكن لآلباء دع���م أطفالهم للتغلب 

عليها.
ويمك���ن لآلباء حماي���ة أطفالهم من التع���رض لإلجهاد، 
ألنه يزيد من الحساس���ية، ومن المه���م أيضًا اتباع نظام 
إلدارة اإلجه���اد والتوتر لدى األطف���ال واألصحاء، وإذا كان 
الطف���ل يمارس الرياضة كثيرًا، فإن���ه ينعم، رغم اإلجهاد 
الذي يعانيه، بالكثير م���ن المتعة والمرح، ولذلك ال يجب 
المبالغة في حماية األطفال الذين يعانون من الحساسية، 

لحاجتهم  للشعور الجيد بأجسامهم.
وباإلضاف���ة إلى ذل���ك يتعين عل���ى اآلباء إب���الغ المعلمين 
واألصدقاء عن إصابة الطفل بحساس���ية الفول الس���وداني 
مث���اًل، حتى يمكنهم التصرف الس���ليم في حاالت الطوارئ، 
وفي الحفالت التي يتجمع فيها األطفال، فإنه من األفضل أن 

يصطحبوا معهم أدوية الطوارئ الخاصة بالحساس���ية، عالوة 
على أنه يجب على اآلباء االستفس���ار عن نوعية األطعمة في 
الحفالت التي يش���ارك فيها األطفال، والتحقق من مالءمتها 

للطفل المصاب بالحساسية.

كيفية التعامل مع الحساسية 
المزمنة لدى األطفال؟

االستقالل/ وكاالت:
لغضب من المش���اعر السلبية التي تسيطر على 
اإلنس���ان عندما ال تس���ير األمور كما يريد، أو عند 

الخالف مع الغير.
ويمكن أن يكون للغضب عواقب وخيمة، ويقدم 
اإلنسان تحت تأثيره على ما يمكن أن يندم عليه 
الحق���ًا، لذلك ال بد من الس���يطرة عل���ى الغضب، 

وتحويله إلى طاقة إيجابية مفيدة.
وفيما يلي، مجموعة من األشياء التي تحدث في 
أجس���امنا عندما ينتابنا الغضب، حس���ب موقع 

باستل اإللكتروني:
-1 تتحول لشخص مختلف

يندفع األدرنالين في الجسم لتصبح أكثر عنفًا.
-2 ارتفاع الضغط

يزداد تدفق الدم من القلب في شرايين الجسم.
-3 ضعف التركيز

المعلومات  عل���ى معالج���ة  الق���درة  تنخف���ض 
المعقدة.

-4 تباطؤ الهضم
يتجه الدم بعيدًا عن جهاز الهضم.

-5 النسيان
يفرز هرمونات تؤثر على الدماغ والذاكرة.

-6 االكتئاب
ارتفاع هرمون الكورتيزول يؤثر على المزاج.

-7 الشعور بالمرض
يضعف جهاز المناعة مع مرور الوقت.

-8 التعرق
لتخليص الجسم من الحرارة الزائدة.

8 أشياء تحدث في جسمك 
عند الغضب.. تعّرف عليها!
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االستقالل/ وكاالت
لعبت الش���ركات األميركية دورا حاس���ما في مس���اعدة ش���ركة 
هواوي الصينية عل���ى أن تصبح ذلك الالعب المهيمن في مجال 
االتصاالت السلكية والالسلكية، لكن يمكن لواشطن أن تفككها، 

بحسب تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال األميركية.
يعتبر عمالقة وادي الس���ليكون مثل ش���ركات إنت���ل وبرودكام 
وكوالكوم من أكبر الموردين لش���ركة هواوي التي تشتري منهم 
المكونات لصنع معدات مثل محطات االتصاالت وأجهزة التوجيه 
)راوت���رز( والهوات���ف المحمولة. ويش���ير تقدير إل���ى أن هواوي 
ستش���تري ما يبلغ عشرة مليارات دوالر من المكونات من شركات 
أميركي���ة هذا العام، أي ما يعادل قيمة ما تس���تورده الصين من 

السيارات األميركية.
كم���ا تعمل كل م���ن كوالكوم وإنت���ل مع هواوي ف���ي تطويرها 
تقني���ات اتصاالت الجي���ل الخامس )5جي(، وه���و حقل تهدف 

الش���ركة الصينية إلى أن تصبح رائدة عالمية فيه، األمر الذي أثار 
قلق البعض في واشنطن، وفقا للصحيفة.

ويوضح ه���ذا االعتماد المتب���ادل كيف يمكن ألي إج���راءات أميركية ضد 
هواوي بش���أن انتهاكات مزعومة للعقوبات، قد تص���ل إلى حد منعها من 
الش���راء من موردين أميركيين، أن تدمر عمليات الشركة الصينية وتقّلص 

النشاط التجاري لشركات التقنية األميركية.
وألقي القبض عل���ى المديرة المالية ل�«هواوي« مين���غ وانزهو في فانكوفر 
في األول من ديس���مبر/كانون األول الماضي بناء على طلب من الس���لطات 
األميركي���ة للتحقيق في عملي���ات احتيال متعلقة بالمبيع���ات إلى إيران. 
األمر ال���ذي أثار المخاطر التي تواجهها الش���ركة وش���ركاؤها في الخارج، 

وألقى بظالل���ه على المفاوض���ات التجارية بي���ن أكبر دولتين 
اقتصاديتين في العالم.

وتراجعت أس���هم ش���ركات التقنية في الصي���ن وأميركا هذا 
العام م���ع تصاعد المخاوف من أن تعط���ل التوترات التجارية 

األعمال في جميع أرجاء المحيط الهادي.
وإذا توصلت الواليات المتحدة إلى أن هواوي تجنبت العقوبات 
األميركي���ة، فإن إج���راءات أخرى قد تتبع، على غ���رار ما فعلته 
الحكوم���ة األميركية مع ش���ركة »زد ت���ي إي« بع���د اعترافها 
بالتهرب من العقوبات حيث تم منع الش���ركات األميركية من 
بيع منتج���ات زد تي إي مؤقتا، األمر الذي أوصل الش���ركة إلى 

حافة االنهيار.
وتعد هواوي إلى حد بعيد أكثر ش���ركات التقنية إنفاقا عندما 
يتعل���ق األمر بالبحث والتطوير، ولديه���ا وحدة تصميم رقائق 
خاصة بها تعد س���ابع أكبر وحدة في العال���م، كما تعمل على 
رقائق متطورة للذكاء االصطناعي، ورقائقها تحل في هواتفها 
الذكية بش���كل متزايد محل م���ا يقدمه الموردون األجانب، فعلى س���بيل 
المثال يض���م أعلى هواتف هواوي وهو »بي20 برو«، %7 فقط من أش���باه 
الموصالت من موردين أميركيين، مقارنة ب�%60 بالنسبة لشركة زد تي إي 

في هاتفها »أكسون إم«.

االستقالل/ وكاالت:
نصحت مجلة »فرويندين« األلمانية بدمج بعض 
األطعمة في برنامج العناية بالش����عر، لتحفيزها 

نموه بطريقة طبيعية، بفضل وجود البروتين 
ومغذيات أخرى فيها.

وأشارت المجلة إلى من أهم األطعمة لنمو 
الشعر ما يلي:

زيت الزيتون
يعمل زيت الزيتون البكر الممتاز على 

تحس����ين صحة الشعر، ألنه يحتوي 
على الكثير م����ن األحماض الدهنية 
األميني����ة  واألحم����اض   3 أوميغ����ا 
جذور  تحفز  الت����ي  والفيتامين����ات، 

الش����عر، وليعمل زيت الزيتون بكامل 
قوته فال بد من تس����خينه قلياًل، ثم تدليك فروة 
الرأس به لمدة عش����ر دقائق، ثم غس����ل الشعر 

جيدًا، وتكرار هذا اإلجراء مرة واحدة أسبوعيًا.

الب�شل يف ال�شامبو
ال داع���ي للقلق هنا من انتش���ار رائحة البصل 
في الش���عر، حي���ث تعتبر مركب���ات الكبريت 
في البصل م���ن المواد المثالي���ة لتعزيز نمو 

الش���عر، ويمكن تحضي���ر الش���امبو بالبصل 
بس���هولة، بعد فرم قطع صغي���رة من البصل 
وخلطها مع الش���امبو الع���ادي، ومن األفضل 
أن يكون ذلك في الوع���اء القابل إلعادة الملء 
في الحمام، ويترك الخليط أسبوعًا، قبل غسل 
الش���عر بالشامبو المخلوط بالبصل ثالث مرات 
أس���بوعيًا، أما لرائحة البص���ل فيمكن معالجة 

الشعر بعد ذلك ببلسم للقضاء عليها.

خل التفاح
ينصح الخبراء دائمًا بغسل الشعر بالخل السيما 
في المناطق التي يحتوي فيها ماء الصنبور على 
مواد جيرية، ويعمل الخل على 
وجعل  الجيرية  المواد  إذابة 
ولمعانًا،  نعومًة  أكثر  الشعر 
واألحماض  المعادن  وتعمل 
الدهنية في خل التفاح على 
لمعانه،  وزيادة  نموه  تحفيز 
وتتمث����ل أس����هل طريق����ة 
التفاح في  الس����تعمال خل 

عب����وة اس����براي ورش����ه على وضع����ه ف����ي 
الشعر بعد الشامبو، ولكن ال ُيشطف بالماء.

الربوتني
يحفز البروتين نمو الشعر، ويمكن دمج البروتين 
النقي مع مستحضرات العناية بالشعر، بإضافة 
اثنين من بياض البيض في وعاء وتقليبه جيدًا، 
وبعد ذلك يوضع على الش����عر بالكامل، ثم ُيترك 
لمدة نصف ساعة، وفي النهاية يشطف الشعر 
بالم����اء، على أن تتكرر ه����ذه العملية ثالث مرات 

أسبوعيًا على األقل.

مــا األطعمــة المفيــدة لنمــو الشعــر؟

االستقالل/ وكاالت:
المع���روف أن المحتالين يس���تخدمون مواقع التواص���ل االجتماعي لالطالع 
على بيانات المس���تخدم مثل األسماء ومواقع البريد اإللكتروني وكلمة المرور 
وتفاصيل البطاقة االئتمانية. وتقول الش���رطة إن هذا ما يدعو المستخدمين 
لالمتناع عن فتح مواقع التواصل االجتماعي بالضغط على رابط، وفتح الموقع 

مباشرة.
وعلى المس���تخدمين أيضًا منع االطالع على معلوماتهم الش���خصية، حتى ال 

يستخدمها المحتالون.
وعلى موقع فيس بوك، على س���بيل المثال، يمك���ن أن تحجب اطالع األغراب 

على تفاصيل قليلة مثل اسمك وصورة حسابك.
وبشكل عام، على المستخدمين الشك في الروابط التي يتلقونها دون طلبها 

أو من غرباء.
 وتقول الشرطة إن وسائل الهجوم تشمل رسائل مثل: »هل هذا أنت في هذا 

الفيديو؟«، »حقق أرباحًا من المنزل«، »ألِغ حسابك«.
وترسل هذه األسئلة إلى جانب رابط يدفع المستخدمين لتسجيل الدخول.

وعلى المستخدمين أيضًا االرتياب في خدمات تزعم كشف آخر شخص اطلع 
على حسابك أو تقدم قسائم شراء لعالمات تجارية شهيرة.

سرقة الهوية على مواقع 
التواصل.. كيف تحمي نفسك؟

وادي السليكون ساعد في بناء هواوي وواشنطن قد تفككها

االستقالل/ وكاالت:
تعتبر الحساسية المزمنة لدى األطفال من األمور الصعبة، 
إذ يتعي���ن عليه���م التعايش معها في ظ���ل قيود على 
حياتهم اليومي���ة، ويمكن لآلباء دع���م أطفالهم للتغلب 

عليها.
ويمك���ن لآلباء حماي���ة أطفالهم من التع���رض لإلجهاد، 
ألنه يزيد من الحساس���ية، ومن المه���م أيضًا اتباع نظام 
إلدارة اإلجه���اد والتوتر لدى األطف���ال واألصحاء، وإذا كان 
الطف���ل يمارس الرياضة كثيرًا، فإن���ه ينعم، رغم اإلجهاد 
الذي يعانيه، بالكثير م���ن المتعة والمرح، ولذلك ال يجب 
المبالغة في حماية األطفال الذين يعانون من الحساسية، 

لحاجتهم  للشعور الجيد بأجسامهم.
وباإلضاف���ة إلى ذل���ك يتعين عل���ى اآلباء إب���الغ المعلمين 
واألصدقاء عن إصابة الطفل بحساس���ية الفول الس���وداني 
مث���اًل، حتى يمكنهم التصرف الس���ليم في حاالت الطوارئ، 
وفي الحفالت التي يتجمع فيها األطفال، فإنه من األفضل أن 

يصطحبوا معهم أدوية الطوارئ الخاصة بالحساس���ية، عالوة 
على أنه يجب على اآلباء االستفس���ار عن نوعية األطعمة في 
الحفالت التي يش���ارك فيها األطفال، والتحقق من مالءمتها 

للطفل المصاب بالحساسية.

كيفية التعامل مع الحساسية 
المزمنة لدى األطفال؟

االستقالل/ وكاالت:
لغضب من المش���اعر السلبية التي تسيطر على 
اإلنس���ان عندما ال تس���ير األمور كما يريد، أو عند 

الخالف مع الغير.
ويمكن أن يكون للغضب عواقب وخيمة، ويقدم 
اإلنسان تحت تأثيره على ما يمكن أن يندم عليه 
الحق���ًا، لذلك ال بد من الس���يطرة عل���ى الغضب، 

وتحويله إلى طاقة إيجابية مفيدة.
وفيما يلي، مجموعة من األشياء التي تحدث في 
أجس���امنا عندما ينتابنا الغضب، حس���ب موقع 

باستل اإللكتروني:
-1 تتحول لشخص مختلف

يندفع األدرنالين في الجسم لتصبح أكثر عنفًا.
-2 ارتفاع الضغط

يزداد تدفق الدم من القلب في شرايين الجسم.
-3 ضعف التركيز

المعلومات  عل���ى معالج���ة  الق���درة  تنخف���ض 
المعقدة.

-4 تباطؤ الهضم
يتجه الدم بعيدًا عن جهاز الهضم.

-5 النسيان
يفرز هرمونات تؤثر على الدماغ والذاكرة.

-6 االكتئاب
ارتفاع هرمون الكورتيزول يؤثر على المزاج.

-7 الشعور بالمرض
يضعف جهاز المناعة مع مرور الوقت.

-8 التعرق
لتخليص الجسم من الحرارة الزائدة.

8 أشياء تحدث في جسمك 
عند الغضب.. تعّرف عليها!
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ليفربول/ االستقالل: 
أث���ار الدولي محمد صالح، جناح ن���ادي ليفربول  
الجدل من جديد بعد رفضه االحتفال عقب هدفه 
في شباك نابولي في ختام مرحلة المجموعات في 

بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.  
مر صالح م���ن كوليبالي بمهارت���ه المعهودة ثم 
س���دد كرة قوية بقدمه اليمن���ى مرت بين قدمي 
الحارس أوسبينا لتهز ش���باك الضيف اإليطالي 
ف���ي ليل���ة عصيب���ة عل���ى جماهي���ر الفريقين، 
لحس���م المتأهل منهم إلى دور ثم���ن النهائي 

»الشامبيونزليج«. ل�
بع���د هدف صالح الذي  األب���رز  الس���ؤال  لك���ن 

التواص���ل  مواق���ع  قوي ف���ي  انتشر بش���كل 
االجتماعي، وطرح في بعض الصحف اإلنجليزية، 

كان: لماذا ال يحتفل صالح؟
نشرت صحيفة »ديلي ستار« اإلنجليزية تقريرًا عن 
هدف ص���الح وآراء الجماهير على مواقع التواصل 
االجتماع���ي في مس���ألة رفض الالع���ب االحتفال 
بأهداف���ه. س���جل ص���الح 3 أهداف في ش���باك 
بورنموث في آخر ظه���ور له في الدوري اإلنجليزي 
الممت���از، ول���م يحتفل مطلقًا، ثم تك���رر األمر بعد 

هدفه في شباك نابولي اول امس الثالثاء.
أحد الجماهير تساءل على تويتر وفقًا للصحيفة 
"لم���اذا توقفت احتف���االت صالح؟"،  اإلنجليزية: 

وآخر كتب: "هل يمكن ألحد أن يش���رح لي األمر؟.. 
يس���جل 3 أهداف ف���ي بورنموث ث���م هدفًا في 

نابولي ويرفض االحتفال!".
ورد ثال���ث بأطروح���ة مختلفة تمام���ًا: "الملوك ال 
يحتفل���ون، الش���عوب فقط هم الذي���ن يحتفان 
بملوكه���م، ولذل���ك ال يحتف���ل محم���د ص���الح 
باألهداف". وكانت تقارير إعالمية فس���رت عدم 
احتف���ال ص���الح باأله���داف بأنه يعود لش���عور 
س���يئ لثالث أفضل العب في أوروبا والعالم بين 
جنبات أنفيلد، وخرجت بعض الشائعات لتربطه 
بالرحيل، بينما لم يفسر النجم المصري حتى اآلن 

سبب عزوفه عن االحتفال أو حتى التبسم.

»لماذا ال يحتفل صالح«؟.. الحيرة
 تسيطر على الجماهير والصحافة!

برشلونة/ االستقالل: 
ب���دأ الكرواتي إيفان راكيتيتش العب وس���ط برش���لونة اإلس���باني، 
إج���راءات الرحيل ع���ن الفري���ق »الكتالوني« خالل فت���رة االنتقاالت 

الصيفية المقبلة.
وكان راكيتيتش قريبا من الرحيل عن برشلونة خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية الماضية، في ظل اهتمام باريس س���ان جيرمان الفرنس���ي 

بضمه، إال أن النادي »الكتالوني« تمسك به ليبقى مع الفريق.
وأكدت إذاعة »راديو كتالونيا« اإلس���بانية, أن الالعب بدأ بالفعل في 
إجراءات بيع منزله في إس���بانيا تمهيدا لالنتقال إلى باريس س���ان 

جيرمان بعد نهاية الموسم الحالي.
كما غّير راكيتيتش لغة تعليم بناته إلى الفرنس���ية، لتسريع عملية 
التأقل���م عندما ينتقل مع أس���رته للعيش في العاصمة الفرنس���ية 

باريس خالل الموسم المقبل.
ومن المتوقع أن يوافق برشلونة على تخفيض قيمة رحيل راكيتيتش 
عن 125 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي 

»الكتالوني«.
يش���ار إل���ى أن راكيتيتش انتقل إلى برش���لونة قادما من إش���بيلية 
اإلسباني في صيف 2014 مقابل 18 مليون يورو، وساهم في تتويج 

الفريق بالدوري اإلسباني 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة وحيدة.

كتالونية/ االستقالل: 
كش���فت تقارير صحفية صادرة أمس األربعاء، عن 
شراء جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة نادى إف 

سى أندورا التابع إلماراة »أندورا« اإلسبانية.
وفق���ًا لما نش���رته صحيفة »س���بورت«الكتالونية، 
ف���إن جي���رارد بيكيه أت���م عملية ش���راء نادى إف 
س���ى أندورا أمس، والذى يناف���س حاليا فى دورى 
مقاطعة كتالونيا. وس���تتحمل مجموعة كوزموس 
االستثمارية التى يمتلكها الالعب اإلسبانى سداد 
ديون النادى الذى س���يتم اإلعالن عن اسم مدربه 

الجديد خالل األيام القليلة المقبلة.
وتأس���س نادى إف س���ى أندورا لك���رة القدم عام 
1942 ويلعب حاليا فى المجموعة الثانية لمسابقة 
دورى كتالونيا، ويحت���ل فيها المركز ال�11 برصيد 
17 نقطة، كما يشارك فى بطولة كأس ملك إسبانيا 
ولدي���ه فريق لكرة القدم للصاالت. وتوج إف س���ى 
أندورا فى عام 1994 بلق���ب بطولة كأس كتالونيا 
بعد أن أقصى برش���لونة فى ال���دور قبل النهائى 

وتغلب على إسبانيول فى المباراة النهائية.

راكيتيتش 
يبدأ مخطط الرحيل 

عن برشلونة

بيكيه
 يشترى أحد 
أندية كتالونيا

غزة/ محمد العقاد: 
الكرة  لمنتخ���ب  الفني  المدي���ر  أكد 
الشاطئية عماد هاشم أن الفريق بدأ 
لبطولة  اس���تعداداته  الثالثاء،  أمس 
األمم األسيوية المؤهلة لكأس العالم 
التي س���تقام في مارس المقبل في 
تايلند. وقال هاشم في حديث خاص 
ل����� »االس���تقالل«:« إن الفريق خاض 
فت���رة اعداد أولى مكونة من 20 العبًا، 
وبعدها تم تصفيتهم إلى 14 العبا، 
مبينًا أن الفريق س���يخوض تدريبين 

في األس���بوع، للوقوف على مس���توى الفريق ومدى انس���جام 
الالعبين مع بعضهم بسبب وجود العبين جدد.

وأض���اف هاش���م :« أن الجه���از الفني طالب بوجود معس���كر 
خارجي ولكن ما زلنا ننتظر الموافقة لنبدأ باإلعداد له«، مش���يرًا 
إل���ى أن الهدف هو إعادة المنتخب إل���ى مكانه الطبيعي بعد 

غياب ما يقارب 6 س���نوات، وذلك 
م���ن خ���الل تكثي���ف التدريبات 
والعمل بروح الفريق. وتابع: وقعنا 
ونعتبرها  مجموع���ة صعب���ه  في 
مجهول���ة وال نعرف عنها ش���يئًا 
من قب���ل لغيابن���ا الطويل وعدم 
مشاركتنا باستمرار«، الفتًا إلى أن 
الحصار وإغالق المعابر هو السبب 
الرئيسي لعدم مش���اركة الفريق 

في البطوالت الخارجية.
وبي���ن هاش���م أنه م���ن الصعب 
تحقيق مراك���ز متقدمة بس���بب البعد الطويل ع���ن البطولة، 
ووجود فرق كبيرة، طورت مستواها  بشكل كبير خالل المرحلة 
الماضية، مشيرا الى انهم سيحاولون اعادة الفريق إلى مكانته 
الس���ابقة، من خالل التغلب على جميع الصعوبات من أجل أن 

التقدم في التصنيف األسيوي العالمي.

الدوحة/ االستقالل: 
يواصل المنتخب الفلسطيني األول، تدريباته اليومية بقطر، 
حيث من المقرر أن يس���تمر معسكره بالدوحة حتى الثاني 
من ش���هر يناير/ كانون ثان المقبل، قب���ل التوجه لإلمارات 
للمشاركة في كأس آس���يا. ويتدرب المنتخب الفلسطيني 
على فترتين صباحية ومسائية، ويركز الجهاز الفني بقيادة 
الجزائري نور الدين ولد علي، على الجوانب الفنية والبدنية، 

وزيادة االنسجام ما بين الالعبين مع تواجد المحترفين.
ويترقب الجهاز الفن���ي للفدائي اكتمال صفوفه، بانضمام 
باق���ي الالعبين المحترفين، حيث م���ا زال العديد منهم لم 

يلتحقوا بعد، بسبب مشاركتهم مع أنديتهم.
فالالعب محمد صالح، الذي ال يزال يشارك مع نادي فلوريانا 
المالطي في الدوري،  أكد أنه سيتواجد في الدوحة قبل بدء 
اللقاءات التجريبية. وكذلك األمر بالنسبة للنجم تامر صيام، 
العب نادي حسنية أكادير المغربي المتصدر، حيث يقضي 
أفضل أوقاته مع الفريق وس���جل أول أهدافه الرسمية في 

مباراته الماضية بالدوري.
ونفس األمر بالنس���بة للنجم محم���ود وادي، المحترف في 
صف���وف المصري البورس���عيدي، والذي تع���رض لإلصابة 
بش���د عضلي أبعدته عن لقائي الزمالك والداخلية بالدوري 
المص���ري. لكن الالعب أكد أنه بات جاهزًا للمباريات القادمة 

التي تتبقى للمصري، قبل التوجه إلى معسكر الدوحة.
وم���ا زال أمام الجهاز الفني للمنتخب الفلس���طيني، 7 أيام 

قبل بدء خوض اللقاءات الودية.
وس���يخوض الفدائي مبارات���ه األولى أم���ام اليمن يوم 20 
ديس���مبر/ كانون أول الحال���ي، ثم لقاء إي���ران يوم 24 من 
الشهر ذاته، ولقاء العراق يوم 28، واللقاء الرابع واألخير أمام 

قيرغيزستان يوم 31 ديسمبر، كانون أول.
وخ���الل تلك الفت���رة يتعين على الجه���از الفني للمنتخب 
الفلس���طيني، اعتماد القائمة النهائية وإرس���الها لالتحاد 
اآلس���يوي لك���رة القدم، واس���تبعاد 5 العبين م���ن القائمة 

الحالية التي تضم 28 العبا.

»الفدائي« يواصل تدريباته
 في معسكر الدوحة

مدرب الشاطئية: نحاول بناء فريق جيد 
..ومنافستنا على البطوالت صعبة حاليًا 
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رام الله / االستقالل:
أعل���ن مندوب فلس���طين ف���ي األم���م المتحدة 
رياض منصور عن اقتراب إنجاز مذكرة رس���مية 
احتجاجي���ة على تهديدات االحتالل لش���خص 
الرئي���س محمود عباس باغتيال���ه، واقتحام قبة 
الصخرة في القدس، واالعتداء على المؤسسات 

الوطنية.
وأكد أنه س���يتم توجيهه���ا إلى رئيس مجلس 

األم���ن، ومن ثم إلى مجلس األم���ن عبر الرئيس، 
ومنه إلى األمين العام ورئيسة الجمعية العامة 
من قبل بعثة فلس���طين لدى األم���م المتحدة، 
لمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء 

كل ذلك.
وكش���ف منصور، عن اجتماع لمجلس الس���فراء 
العرب ف���ي نيويورك الي���وم الخميس لتقييم 
تجربة مش���روع القرار األميركي بإدانة المقاومة 

الفلس���طينية، والذي فشل في الجمعية العامة 
لألمم المتح���دة، وذلك اس���تعدادا ألية هجمة 
جديدة تقوم به���ا اإلدارة األميركية ضد قرارات 

األمم المتحدة.
وكان مس���توطنون علقوا ف���ي الضفة ملصقات 
تدعو لقتل الرئي���س عباس، عقب عملية إطالق 
النار على مدخل مستوطنة عوفرا والتي أسفرت 

عن إصابة سبعة مستوطنين.

رام الله/ االستقالل:
 قال وزير العمل مأمون أبو ش���هال، إن الوزارة تريد 
فتح ح���وار مع كاف���ة أطياف ش���عبنا ورفد كافة 

األفكار التي يمكن أن تشكل إضافة للقوانين.
وأش���ار إلى أن س���وق العمل في فلس���طين غير 
منظم، حيث إن هناك 135 ألف عامل ال يحصلون 
عل���ى الحد األدنى لألج���ور، و152 ألف ال يحصلون 

على مكافأة نهاية الخدمة.
وأضاف: هناك دراس���ات يقوم بها مختصون من 
أج���ل موضوع الحد األدنى لألجور، فيما أن الطموح 
األكب���ر هو أن يك���ون قانون العمل الفلس���طيني 

نموذجا في منطقة الشرق األوسط.
وبخصوص قان���ون الضمان االجتماع���ي، أكد أن 
كافة القضايا الخالفية س���يعمل على حلها بكل 

جهد خالل مدة شهر ومن ثم تطبيقه.

جاء ذلك خالل ورش���ة عم���ل نظمتها وزارة العمل 
بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، أمس األربعاء 
لدراس���ة إعادة مراجعة وتنقيح منظومة القوانين 

الفلسطينية.
وأوضح أبو شهال: لدينا رزمة قوانين وأنظمة سنت 
على عجالة في فترة قيام الس���لطة الوطنية، حيث 
إن البعض منه���ا بحاجة إلى مراجع���ة وتعديل، 
كما يج���ب إضافة م���واد جديدة لقان���ون العمل 

الفلسطيني، ألننا نستهدف األمثل واألفضل.
م���ن ناحيته طالب األمي���ن العام لالتح���اد العام 
لنقابات عمال فلس���طين ش���اهر سعد، بأن تكون 
هناك كرامة في وضع الحد األدنى لألجور 1450- 
ش���يقل حاليًا-، حي���ث إن الراتب األدن���ى حاليا ال 

يحفظ هذه الكرامة.
وأشار إلى أنه جرى س���ابقا إجراء تعديالت كبيرة 

على قان���ون العمل الفلس���طيني بالش���راكة مع 
منظمة التعاون الدولية، لكنها ذهبت أدراج الرياح 
الحق���ا، داعيا إلى ضرورة وج���ود ركائز لتعديالت 

القوانين.
وتابع سعد: قانون العمل الفلسطيني بدأ كتابته 
ف���ي تونس ع���ام 1992 وحتى ع���ام 2000 حين 
صادق الرئيس الشهيد ياس���ر عرفات عليه، كما 
أن اللوائح التنفيذية الخاصة به كتبت في ظروف 

معقدة جدا خالل انتفاضة األقصى.
وطالب س���عد وزي���ر العمل بأن يوص���ي الحكومة 
بتش���كيل محكمة خاص���ة بقضاي���ا العمل، ألن 

العامل هو الحلقة األضعف في كافة المعادالت.
وفي الس���ياق أكد ممثل منظم���ة العمل الدولية 
مني���ر قليب���و أن المنظمة تس���عى إل���ى تحقيق 

العدالة للعمال الفلسطينيين.

رام الله / االستقالل:
 أدانت ش���بكة المنظمات االهلية الفلس���طينية، 
اس���تمرار انتهاكات االحتالل التي تصل لجرائم 
وف���ق القان���ون الدولي، واس���تمرار اس���تهداف 
الصحفيين، وانتهاج سياسة العقوبات الجماعية.

واعتبرت الش���بكة ف���ي بيان ص���ادر عنها، اأمس 
االربعاء، ان اعتقال س���امح مناص���رة من طولكرم، 
وهو متزوج واب لطفلين، وحسين شجاعية من رام 
الله، وس���امر ابو عيش���ة من القدس قبل ان يفرج 
عنه في وقت الحق، يندرج في اطار السعي لحجب 
الحقيق���ة، ومنع وص���ول الصورة والخب���ر للعالم، 
الذي ب���ات يدرك م���ا تمثله سياس���ات االحتالل 

من اس���تهداف للحريات العامة، وامعان سلطات 
االحتالل في عمليات القمع الممنهج للصحفيين 

في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحذرت الشبكة من مغبة استمرار هذه الممارسات 
التي تص���ل لجرائم وف���ق القان���ون الدولي، في 
الوقت الذي تتصاعد فيه هذه االجراءات المنافية 
البس���ط الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية، 
بما فيها العهد الدولي لحقوق االنس���ان، في ظل 
الصم���ت الدولي ال���ذي ترى فيه دول���ة االحتالل 
ضوءا اخضر لتوسيع عدوانها، بما فيها العقوبات 
الجماعية الت���ي تواصل دولة االحتالل انتهاجها، 
والتي ش���هدت تصاعدا كبيرا خالل االيام القليلة 

الماضية من حيث االقتحامات الواس���عة، واغالق 
الحواجر العس���كرية ونش���ر نقاط التفيش التي 
تعي���ق حركة التنقل لعش���رات آالف المواطنين، 

ومنعهم من الوصول او المغادرة.
واكدت الش���بكة ف���ي بيانها ان ه���ذه االجراءات 
تتطل���ب موقفا واضحا الدانتها ووقفها، وخطوات 
عملية سريعة لحماية الشعب الفلسطيني، وإرادة 
دولي���ة فاعلة وجدية لمحاس���بة دول���ة االحتالل 
على مسلس���ل انتهاكاته���ا الطويلة في االراضي 
الفلسطينية المحتلة، والعمل بكل االمكانات من 
اجل تطبيق الق���رارات الدولية المتعلقة بالقضية 

الفلسطينية.

غزة / االستقالل:
أفرجت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي أمس األربعاء عن أسيرين من غزة عبر 

حاجز بيت حانون شمال القطاع؛ وذلك بعد انتهاء مدة محكوميتهما.
وأفاد المتحدث باس���م وزارة األسرى إسالم عبده ،أن األسيرين المحررين عماد 
أس���عد الصفطاوي ) 54عاًما( من مخيم الش���اطئ غرب مدينة غزة، قضى 18 
سنًة، واألسير شوقي عودة أبو عاذرة )48 عاًما( من سكان رفح قضى 15 سنًة.
وحول ظروف اعتقال األس���ير الصفطاوي، لفت عبده إلى أن االحتالل اعتقله 
أثناء مغادرته معبر رفح في  العام 2000، وحكم بالس���جن حينها 18 س���نًة، 

وهو متزوج.
يش���ار إلى أن األس���ير الصفطاوي اس���تطاع في مايو ع���ام 1987 الهرب من 
س���جن غزة المركزي ضم���ن »عملية الهروب الكبرى«، وعاد مع عودة الس���لطة 

الفلسطينية إلى غزة عام 1994.
أما األس���ير ش���وقي عودة أبو ع���اذرة، فقد اعتقل في ذات الم���كان في العام 
2003، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 سنًة، قضاها في سجن ›نفحة 

الصحراوي.
وعرف عن األس���ير أبو ع���اذرة أنه من جرحى انتفاض���ة األقصى، ويعاني من 
إصابة في يده اليسرى، وآالم في الظهر، ولديه مشاكل في البصر، وهو متزوج 

ولديه 4 أبناء.

وانطلقت مس���يرة العودة وكس���ر الحصار في 30 مارس الماضي بالمناطق الش���رقية 
لقطاع غزة، بمش���اركة آالف المواطنين أس���بوعًيا المطالبين بحق العودة ورفع الحصار 

اإلسرائيلي المتواصل على غزة منذ أكثر من 12 عاًما.
وأدى قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي للمسيرات التي تتعاظم أيام الجمعة إلى ارتقاء 

أكثر من 220 شهيًدا؛ فيما أصيب نحو 22 ألًفا آخرين بجراح متفاوتة.

أبو شهال: النقاط الخالفية حول قانون الضمان ستحل خالل شهر

مذكرة احتجاجية لمجلس األمن ضد تهديدات االحتالل لعباس

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن جيش االحتالل 
أخذ مقاس���ات منازل عائلة مخامرة في يط���ا بالخليل لهدمها 

للمرة الثانية بعد أن أعيد بناؤها.
وقال���ت الصحيف���ة إن جي���ش االحتالل أخذ مقاس���ات منازل 
عائلتي )خالد ومحمد مخام���رة( منفذي عملية إطالق النار في 
منطقة »س���ارونا« ب�«تل أبيب«، ف���ي يونيو 2016 بعد أن أعيد 

بناؤها.
وحس���ب يديعوت، فإن الجيش هدم المنازل في أغس���طس 

2016، واآلن يفحص إمكانية هدمها مجددا.
يذكر أن األس���يرين خالد ومحمد مخامرة نفذا عملية إطالق نار 

بمجمع شارونا في »تل أبيب« قتل على إثرها 4 مستوطنين.

بيت لحم/ االستقالل:
قال محامي نادي األس���ير منذر أبو أحمد إن محكمة االحتالل العس���كرية في 
»عوفر« قررت اإلفراج ع���ن الطفل المعتقل إبراهيم عبيات )12 عاما( من بيت 
لحم بغرامة مالية بقيمة )2000( ش���يقل، على أن يحضر لجلسات المحاكمة 
الخاصة بقضيته إلى حين البت فيها. واعتقلت قوات االحتالل الطفل عبيات 
في الثاني والعش���رين من تش���رين الثاني الماضي، بذريعة محاولة تنفيذه 
عملي���ة طعن، وأصدرت المحكمة قرارات بتمدي���د اعتقاله أربع مرات قبل أن 
يصدر يوم أمس قرار باإلفراج عنه. ُيش���ار إلى أن س���لطات االحتالل تعتقل 

أكثر من )270( طفال في معتقلي »مجدو وعوفر«.

اإلفراج عن الطفل المعتقل
 إبراهيم عبيات بغرامة مالية

واشنطن/ االستقالل:
ر مجلس النواب األمريكي، ومجلس الشيوخ، بأغلبية مشروع قرار يستهدف  مرَّ

قادة حركة حماس، وقادة حزب الله اللبناني كأفراد.
يأتي الق���رار بعد فش���ل الواليات المتح���دة األمريكية بإدان���ة حماس في 

الجمعية العامة لألمم المتحدة.
وقالت اإلذاعة العبرية الرس���مية التي أوردت الخبر، إن القانون يس���تهدف 
ق���ادة حزب الله، وق���ادة حركة حم���اس بزعم أنهم يس���تخدمون المدنيين 
»دروعا بشرية«. وأوضحت مصادر أمريكية أن هذا المشروع القانوني سيقدم 
للرئي���س األمريكي لتوقيع���ه، ويقف وراء إقرار القان���ون، منظمة، »اإليباك« 
اليهودي���ة األمريكية، ومنظمة مس���يحيون متحدون من أجل »إس���رائيل« 

)المسيحيون الصهاينة(.

غزة/ االستقالل:
أكد نائب رئيس الدائرة السياس���ية في حركة "حماس" عصام الدعليس، أن 

تسريب العقارات في القدس لالحتالل اإلسرائيلي جريمة قومية ووطنية.
وقال الدعليس في تصريح صحفي: "يجب الضرب بيٍد من حديد على كل من 

ُتسول له نفسه المساس والعبث بمقدراتنا".
وأضاف أن الكل الفلسطيني بجميع مستوياته الرسمية والحزبية والشعبية 

مطالب بالتصدي بحزم لهذه الجريمة التي تهدف إلى تهويد القدس.
يش���ار إلى أن المستوطنين يس���تولون على العقارات والمنازل الفلسطينية، 
عبر عدة طرق، وذرائع ش���تى عن طريق البيع والش���راء، بمعنى شراء الحقوق 
في العقار، بما فيها حق الملكية أو التصرف للمستأجر المحمي، الذي يقطن 
ف���ي العقار قبل عام 1967، وهي الطريقة التي تزايد اس���تخدامها مؤخرا من 

المستوطنين كما يكشف التحقيق.

حماس: تسريب عقارات 
القدس جريمة وطنية

قانون أمريكي يستهدف 
قادة حماس كأفراد

وأشارت إلى أن قوات معززة من شرطة االحتالل مشطت المنطقة بحًثا عن المنفَذين، وأن 
جميع اتجاهات التحقيق ممكنة.

أما موقع واال العبري، فقد أفاد أن المهاجمين فلس���طينيان، هاجما مس���توطنين بآالت 
حادة، أدت إلصابتهما بجراح وصفت إحداهما بالمتوسطة واآلخرى طفيفة.

وأش���ار الموقع إلى أن المنفذين الذا بالفرار من المكان بس���رعة، فيما فتحت الش���رطة 
اإلسرائيلية تحقيقًا للوقوف على خلفية الحادث.

ت�شييع ال�شهيد

اإ�شابة اإ�شرائيليني

االحتالل ُيفرج عن 
أسيرين من غزة

االحتالل يأخذ مقاسات 
منازل عائلة مخامرة 

لهدمها بعد إعادة بنائها
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املالكم اأحمد اأبو مراحيل الذي اأ�صيب يف قدمه بر�صا�ص قوات الإحتالل  يتدرب مع مدربه اخلا�ص يف منزله بغزة  ) ت�صوير حممود عجور (

انقرة/ االستقالل: 
أف���ادت صحيف���ة »Hurriyet Daily News« التركية ب���أن مصورا مكلفا 
بتصوير حفل زفاف، ضرب العريس بعد أن علم أن عمر العروس 15 س���نة 

فقط.
ووقع���ت الحادثة ف���ي محافظة ماالتيا، حيث الحظ المص���ور، أنور البيرق، أن 
العروس تبدو أش���به بطفلة ال بفتاة بالغة. وبعد أن استفسر عن عمرها وعلم 
أنها في ال� 15 فقط، اش���تاط غضبا وهجم على العريس، وكسر أنفه نتيجة 

العراك.
وأشار أنور إلى أن »طفلة بمثابة عروس، ليس سوى إساءة وقسوة في معاملة 
األطفال. لذلك ال توجد قوة في العالم يمكنها إجباري على تصوير مثل هذه 

العروس«. وأضاف أنه ليس نادما على ما فعله بالعريس.
كما أوضح البيرق س���بب غضبه بالقول: »لق���د انزعجت جدا عندما الحظت أن 
الع���روس ترتجف«، مؤكدا على أن العريس هو الذي بادر بمهاجمته، ما أتاح 

له فرصة للتعبير عن موقفه من هذا الزواج.
وتجدر اإلش���ارة إلى أن القوانين التركية تسمح بالزواج بعد بلوغ الشخص ال� 
18 من العمر، وفي حاالت اس���تثنائية يس���مح بعمر 17 سنة، وال يعد الزواج 
ش���رعيا إذا كان أحد الزوجين دون هذا العمر. ومع ذلك، يشير المدافعون عن 
حقوق اإلنسان إلى أن مشكلة الزواج القسري في تركيا تبقى من المشكالت 

القائمة.

مصور يضرب العريس في 
حفل زفافه بسبب العروس!

االستقالل/ وكاالت: 
أظهر تسجيل مصور “تصرفًا مشينًا” ألحد عاملي 
ش���ركة “زوماتو” لتوصيل الطعام في الهند، األمر 
الذي أث���ار ردود فعل غاضبة عب���ر مواقع التواصل 
االجتماع���ي، وأجب���ر الش���ركة عل���ى إص���دار بيان 

توضيحي.
وضبط���ت الكامي���رات عامل تس���ليم الطلبات وهو 
يفتح وجبة أحد الزبائ���ن، بينما ال يزال فوق دراجة 
التوصيل، وي���أكل من األطباق واحدًا تلو اآلخر، ومن 
ثم يغلقها ويعيد ترتيبها من جديد في الصندوق 

الخلفي.
ويع���رض الفيديو، الذي تداوله مس���تخدمو مواقع 
التواص���ل االجتماعي عل���ى نطاق واس���ع، يتناول 
مالعق ع���دة من كل طب���ق تقريبًا، وف���ق ما ذكرت 

صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحادثة وقعت في مدينة 
مادوراي، عاصمة ضاحي���ة ثوثكدي الواقعة بوالية 

تامل نادو، جنوبي الهند.
وبعد ظهور الفيديو على اإلنترنت اعترفت ش���ركة 
زومات���و بالحادثة ف���ي تغريدة على حس���ابها في 

تويتر.
ووصفت الش����ركة في بيان في وقت الحق الحادثة 
بأنه����ا “خطأ بش����ري”، مضيفة أنه����ا أوقفت عامل 
تسليم الطلبات الذي ارتكب هذا السلوك عن العمل، 

إلى حين االنتهاء من التحقيق في مالبساته.
وقالت الش���ركة إنها “نأخذ ه���ذا األمر على محمل 
الجد”، ووعدت باتخ���اذ “تدابير احترازية” لضمان 

عدم تكرار هذا السلوك.

لندن/االستقالل:
بعد أن تم اإلعالن عن وفاته بش���كل رسمي، أذهل طفل 
رضي���ع األطباء عندما ع���اد إلى الحياة بع���د قطع أجهزة 

اإلنعاش عنه.
أدهش الطفل البريطاني كالب كروك )15 شهرًا( األطباء 
عندما اس���تمر في التنفس، بعد قط���ع أجهزة اإلنعاش 

عنه، واإلعالن عن وفاته بشكل رسمي.
وكان الرضيع كالب قد أصيب بتلف في الدماغ، بس���بب 
نقص ترويته باألكسجين أثناء حمل والدته به، ما اضطر 
األطب���اء إلى وضعه ف���ي وحدة العناي���ة المركزة قبل أن 

يعلنوا عن وفاته بشكل رسمي.
إال أن كال���ب تحدى جميع التوقعات، حيث اس���تمر في 

التنف���س وقام بتحس���س يد والدته، بع���د قطع أجهزة 
اإلنعاش عنه. وعلى الرغم من إصابته الدماغية الشديدة، 
فال زال بمقدور الطفل أن يبتس���م وخاصة لدى س���ماعه 

صوت شقيقته.
وقالت الس���يدة كروك التي تأمل في أن تتحسن صحة 
طفلها عما قريب، إنها تشعر بالسعادة الغامرة للمعجزة 
الحقيقي���ة الت���ي حدثت لطفلها، بع���د أن يئس األطباء 
م���ن حالته. يذك���ر أن اإلحصائيات تش���ير إلى أن ثالثة 
م���ن كل 1000 طفل في بريطانيا، يموت���ون أو يصابون 
بأضرار بالغة في الدماغ بسبب نقص األكسجين أو نقص 
تدف���ق الدم إلى الدماغ أثناء فترة الحمل، وفق ما ورد في 

صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

رضيع يعود إلى الحياة رغم 
قطع أجهزة اإلنعاش عنه

عامل ديليفري »يلتهم« طلبات الزبائن

واشنطن/االستقالل:
ش���رح المدير العام لش���ركة غوغل، س���وندار بيتش���اي، خالل جلسة 
اس���تماع في الكونغرس األمريكي، س���بب عرض مح���رك بحث غوغل 

.»idiot« لصورة الرئيس دونالد ترامب لدى البحث عن كلمة أحمق
وذك���رت صحيفة »The Verge«، أن عض���و الكونغرس الديمقراطية، 
زوي لوفغرين، هي التي لفتت االنتباه إلى سوء الفهم وطرحت السؤال 

على بيتشاي.
وأوض���ح المدير الع���ام لغوغ���ل، أن محرك البحث يعط���ي نتائج »أي 
بحث« اعتم���ادا على أكثر من 200 معيار، بما فيها األهمية والش���هرة 

وأحدث األخبار، ويقوم تلقائيا »أوتوماتيكيا« بفرزها.
كما نفى بيتشاي االتهامات الموجهة للشركة حول التحيز السياسي، 

وأن موظفيها يديرون نتائج البحث يدويا.
وأعلن الرئيس األمريكي، في وقت س���ابق، أن نتائج البحث عن »أخبار 

ترامب« تظهر فقط »التقارير اإلعالمية المزورة«.
وكانت ش���ركة غوغل قد نفت ذلك االتهام أيضا، مشيرة إلى أن محرك 

البحث ال يستخدم لتشكيل التوجهات والتيارات السياسية أبدا.

بكين/ االستقالل: 
قرر سكان مدينة صينية مواجهة البرد القارس 
بطريقة اس���تثنائية، عبر تنظيم مسابقة ألكل 

الفلفل الحار، داخل أحواض مياه معبأة به.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" أقيمت المس���ابقة 

في مدينة ييتشون، وقام المشاركون بأكل أكبر 
ق���در ممكن من الفلفل الحار خ���الل فترة زمنية 

محددة.
وجلس المتسابقون داخل أحواض معبأة بالماء 

الدافئ وكميات كبيرة من الفلفل الحار.

وبلغت درج���ة حرارة الطقس خالل المس���ابقة، 
درجتين مئويتين فقط.

وف���ازت متس���ابقة تدعى يي ه���وان، بلقب "ملكة 
الفلفل"، وجائزة عبارة عن س���بيكة من الذهب، بعد 

أن أكلت 20 قطعة فلفل حار خالل دقيقة واحدة.

االستقالل/وكاالت:
عيد رصف أحد ش���وارع بلدة في غرب ألمانيا ولكن ليس باألس���فلت، بل بمادة صانع 

الحلوى الخيالي ويلي ونكا، حيث تدفق طن من الشوكوالتة من مصنع ثم تجمد.
وذكرت صحيفة »سوستير أنزيغر« األلمانية الثالثاء، أن »خلال فنيا صغيرا« في صهريج 
تخزين تس���بب في تسرب الش���وكوالته الحلوة اللزجة من مصنع »دريميستر« في بلدة 
فيستونين. وبعد أن اصطدمت بالشارع البارد، تجمدت شوكوالتة الحليب سريعا. وشرع 
حوالي 25 من رجال اإلطفاء في مهمة إزالة طالء الش���وكوالتة بالمجارف، واس���تخدموا 

الماء الساخن والمشاعل إلزالة البقايا المتبقية من الشوكوالتة في الشقوق والثقوب.
وقال رئيس الش���ركة مارك���وس لوكي للصحيف���ة، إن المصنع س���يعود إلى العمل 

األربعاء، مضيفا أنه إذا حدث التسرب قرب عيد الميالد »لكانت كارثة«.

أبو ظبي/ االستقالل: 
قرر باحث إماراتي القيام برحلة غير مس���بوقة في تاريخ شبه الجزيرة العربية، تتمثل 

في الجري لمسافة 2000 كم، من مدينة أبو ظبي حتى مكة المكرمة.
وأعلن الباحث، خالد جمال السويدي، أنه ينوي القيام بالتحدي األخير في رسالة تؤكد 
العالقات األخوية المتينة بين اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وف���ي هذه األثناء، يتدرب الس���ويدي وف���ق برنامج رياضي منتظم ف���ي منطقة حتا 
اإلماراتية، قبل أن يهم برحلته الطويلة في 1 فبراير 2019، والتي يقطع خاللها قرابة 

50 كم في اليوم الواحد.
وبدأ الباحث اس���تعداداته الجس���دية والعقلية والنفس���ية للرحلة، في شهر فبراير 

2018، حيث ركض حتى اآلن أكثر من 7000 كم ضمن التدريبات الجارية.

سكان مدينة صينية يكافحون الصقيع بمسابقة غريبة

رصيف من الشكوالتة 
في بلدة ألمانية

إماراتي يستعد للجري 
من أبو ظبي إلى مكة!

لماذا تعطي نتائج 
البحث عن كلمة »أحمق« 
في غوغل صور ترامب؟


