
القدس المحتلة/ االستقالل: 
استش���هدت سيدة فلس���طينية، أمس 

الس���بت، إثر نوب���ة قلبية 
خالل تواجدها في ساحات 

االحتالل يشن حملة
 مداهمات في األغوار الشمالية

االغوار/ االستقالل: 
اقتحمت قوات االحتالل الصهيوني مساء 
امس الس����بت منطقة الحم����ة في األغوار 
الشمالية وشرعت بعمليات دهم واسعة 

لمنازل المواطنين.
وقال����ت مصادر محلية: إن العش����رات من 
جنود االحت����الل اقتحم����وا منطقة الحمة 
قرب عين البيضاء في األغوار الش����مالية، 

واقتحم����وا عش����رات المنازل وفتش����وها 
ونكلوا بأصحابها.

وأش����ارت إلى أن عملي����ة التفتيش كانت 
ش����املة لعش����رات المن����ازل ف����ي الموقع 
الصغير الذي يقط����ن فيه مزارعون ورعاة 
أغن����ام م����ن فلس����طينيي األغ����وار حيث 
تعرضوا أيضا للتحقيق الميداني وفحص 

هوياتهم.
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أشرف نعالوة.. دماء 
فجرت بركان عز وغضب!

غزة/ دعاء الحطاب: 
عش���ق الوطن فدفع له أجمل س���نوات عمره، فهو الفارس الصام���ت الذي هز أركان 

الُمحت���ل حين نطق س���الحه، داخ���ل المنطقة الصناعي���ة »بركان« في 
مس���توطنة »أرئيل« قرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، 

غزة / سماح المبحوح :
ال يزال االحتالل اإلس���رائيلي يمارس سياس���ة هدم منازل المواطنين بشكل 

تعس���في في مختلف مدن الضفة الغربي���ة ، خاصة منازل ذوي 
المتهمي���ن بتنفيذ أو التخطيط أو المس���اعدة ف���ي عمليات ضد 

فصائل: هدم بيوت المقاومين
 جريمة تزيد شعبنا قوة وصالبة

النخالة يلتقي بري ويبحث معه األوضاع الفلسطينية

غزة/ قاسم األغا:
أّك���د القيادي في حركة المقاومة اإلس���المية )حم���اس( بالضفة المحتلة د. 

حسن يوسف، أن مقاومة شعبنا الفلسطيني لن تتوقف، مشدًدا 
 السلطة تقابل ثأر الضفة بالقمع على وجوب تصعيد المقاومة ضد االحتالل "اإلسرائيلي" بالضفة.
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غزة/ االستقالل:
قال عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد االس���المي، الدكتور محمد الهندي:" إن 
فش���ل التصويت على مش���روع قرار يدين المقاومة الفلس���طينية، والذي تقدمت به 

االدارة االمريكي���ة باألمم المتحدة يعكس حج���م التغيير الحاصل في 
عدة دول و قارات، وخصوصًا في مواقفها من القضية الفلسطينية.

د. الهندي: ليست
 هناك مصالحة في األفق

إدانات رسمية وفصائلية العتراف 
استراليا بالقدس عاصمة لـ »إسرائيل«

رام الله / االستقالل:
أدان مسؤولون وهيئات رسمية، وفصائل وأحزاب وائتالفات سياسية، امس 

السبت، قرار استراليا االعتراف بالقدس الغربية عاصمة إلسرائيل. 
واعتبرت جامعة الدول العربية، قرار رئيس وزراء استراليا االعتراف 

قوى رام اهلل  تدعو 
حلماية منزل عائلة 

ال�شهيد الربغوثي 
والت�شدي لالحتالل

ا�شت�شهاد م�شنة 
داخل الأق�شى منع 

الحتالل دخول 
الإ�شعاف لإنقاذها

رام الله /االستقالل:
 دعت القوى الوطنية واالسالمية لمحافظة 

رام الله والبيرة في بيان لها، 
أمس السبت، العتبار االسبوع 

يوسف لـ »االستقالل«: يجب تصعيد المقاومة 
بالضفة.. وحكومة »الحمد الله« عمقت االنقسام

رام اهلل/ اال�ستقالل: 
فجرت قوات االحتالل االإ�س��رائيلي، اأم�س ال�سبت، منزل عائلة 
"اأبو حميد" املكون من اأربعة طوابق، يف خميم االأمعري جنوب 
غربي رام اهلل )�سمال القد�س املحتلة(، عقب اقتحام املخيم يف 
عملية ا�س��تمرت اأكرث من �ست �س��اعات. وقالت جمعية "الهالل 

االأحم��ر الفل�س��طيني"، اإن طواقمه��ا الطبي��ة تعامل��ت م��ع 73 
اإ�س��ابة خالل اقتحام قوات االحتالل ملخيم االأمعري لالجئني 
جن��وب غرب��ي رام اهلل فجر ام���س. واأفادت اجلمعي��ة الطبية 
يف بي��ان له��ا اأم�س، ب��اأن االإ�س��ابات توزعت على النح��و التايل؛ 
اإ�س��ابة واحدة بالر�سا�س احلي، 22 بالر�سا�س املعدين املغلف 

باملطاط، و42 حالة اختناق بالغاز املُدمع اإىل جانب 8 حاالت 
اعتداء بال�س��رب. يف وقت الحق، قالت الناطقة با�سم جمعية 
اله��الل االأحم��ر الفل�س��طيني ع��راب فقه��اء اإن طواق��م الهالل 

جنح��ت يف اإخ��الء قرابة 100 �س��يدة وطف��ل كانت 
حتتجزهم قوات االحتالل، اإىل مقر اجلمعية.

  آالف يشيعون جثمان الشهيد »نخلة« برام الله

عشرات اإلصابات بتفجير االحتالل منزل عائلة "أبو حميد" باألمعري

) APA images (            ت�سييع جثمان ال�سهيد حممود نخلة يف رام اهلل اأم�س اآثار تفجري االحتالل ملنزل عائلة ابو حميد يف خميم االأمعري برام اهلل اأم�س
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القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت صحيف���ة »هآرتس« العبرية أنه م���ن المتوقع أن 
تناقش ما تسمى »اللجنة الوزارية للتشريع«، اليوم األحد، 
مش���روع قانون لتنظيم سلس���لة من البؤر االستيطانية 

واألحياء السكنية في المستوطنات.
ويتعهد االقتراح بتقديم خدمات للمستوطنات التي لم 
ُيرّتب وضعها ولمنع هدمها حتى يقرر فريق متخصص 

تسويتها بالكامل.
وينص مش���روع القانون الذي اقترحه عضو الكنيس���ت 
بتس���لئيل س���موطريتش )البي���ت اليه���ودي( على أن 
الوزارات الحكومية ستعّد األحياء والبؤر االستيطانية غير 
المنظمة، مستوطنات معترًفا بها من حيث الميزانيات، 
والمساعدة في البنية التحتية مثل الماء والكهرباء، وبناء 
المؤسسات التعليمية والمباني العامة، ويشير االقتراح 
إلى المس���توطنات التي ُأسس���ت على مدى العش���رين 

سنة الماضية. ودعا الوزير ياريف ليفين، القائم بأعمال 
رئيسة اللجنة الوزارية للتشريع، اييلت شكيد، إلى دعم 

مشروع القانون، في أعقاب العملية قرب جبعات أساف.
وقالت »يس���رائيل هيوم«: إن القائمة المرفقة بمشروع 
القان���ون، تضم 66 بؤرة اس���تيطانية، وهي قائمة ظلت 

سرية حتى اآلن. 
وبدوره أعلن رئيس الوزراء اإلس���رائيلي، أنه قرر تسوية 
وضع آالف المنازل في مستوطنات الضفة الغربية التي 
بنيت »بحس���ن نية« ولم يتم تنظيم وضعها القانوني 

حتى اآلن.
وقد ص���ادق المستش���ار القانوني للحكوم���ة، افيحاي 
مندلبليت رسميا على »نظام السوق« الذي من المتوقع أن 
يؤدي إلى تشريع حوالي 2000 وحدة سكنية في الضفة 

الغربية، وذلك بضغط من وزيرة القضاء اييلت شكيد.
وتستند آلية »نظام السوق« إلى المادة الخامسة من األمر 

المتعلق بممتلكات الحكومة في الضفة الغربية، وتنص 
المادة على أن »الصفقة التي تتم بحسن نية بين الوصي 
عل���ى أمالك الحكومة في المناطق وأي ش���خص آخر، في 
أي ممتلكات اعتقد الوصي في وقت إجراء الصفقة أنها 
ممتلكات حكومية«، تكون سارية حتى إذا كانت األرض 

المعنية ليست تابعة للدولة.
وتم اعتماد هذا المبدأ بشكل أساسي في قرار المحكمة 
المركزية في القدس، التي قررت أنه يجب تس���وية بؤرة 

»متسبيه كراميم«.
ويعتقد مندلبليت أنه يمكن اس���تخدام المادة إلضفاء 
الش���رعية على البناء على األرض التي تم االعتقاد بأنها 
من ملكية الحكومة عند تخصيصها للمستوطنين، على 
الرغم من أنها ليست كذلك، وهذا على الرغم من حقيقة 
أن المادة تشير إلى »صفقة«، بينما في معظم الحاالت لم 

يدفع أحد ثمن األرض.

رام الله /االستقالل:
 دعت القوى الوطنية واالس���المية لمحافظة رام الله والبيرة في بيان لها، أمس السبت، 
العتبار االس���بوع الحالي »اس���بوع للفعل الش���عبي المقاوم« رفضا إلجراءات االحتالل 
وتمسكا بحقنا في الكفاح الوطني المشروع حتى الحرية وانهاء االحتالل، وتأمين حقوق 

شعبنا في العودة وتقرير المصير.
ودعت ابناء الشعب لحماية بيت عائلة الشهيد صالح عمر البرغوثي في قرية كوبر من 
القرى المجاورة والتصدي لالحتالل اذا حاول تنفيذ جريمته وكل من يستطيع الوصول 

للقرية من ابناء الشعب.
ودعت ألوس���ع حمالت االس���ناد والمؤازرة لعائلة ابو حميد والعمل على المباش���رة فورا 
بإعادة بناء البيت تحديا لالحتالل، موجهة التحية لكل الذين رابطوا ودافعوا عن المنزل 

والتحية للصحفيين والمسعفين.
ودعت العتبار يوم الجمعة يوم للتصعيد الميداني على كافة نقاط التماس مع االحتالل 
بما فيها حاجز بيت ايل والمغير والريس���ان وبلعين ونعلين تأكيدًا على مضي شعبنا 

على طريق االنتفاضة الشعبية الشاملة. 
ودع���ت القوى لرص الصف���وف والتوحد ونبذ الخالفات الن التناقض االس���اس هو مع 
االحت���الل، وتوفيت الفرصة عل���ى العابثين بوحدتنا الميداني���ة، مطالبة بالتعامل مع 
الكاميرات بطريقة تصون المقاومين وتحافظ على امنهم واقتصار اس���تخدامها على 

االمن المنزلي الداخلي، وعدم تعريض ابناء شعبنا للخطر نتيجة استخدامها.

غزة/ قاسم األغا:
أّكد القيادي في حركة المقاومة اإلس���المية 
)حماس( بالضفة المحتلة د. حسن يوسف، 
أن مقاومة ش���عبنا الفلسطيني لن تتوقف، 
مش���دًدا على وجوب تصعيد المقاومة ضد 

االحتالل "اإلسرائيلي" بالضفة.
وقال يوُسف ل�"االستقالل": "إن مقاومة شعبنا 
قانونًيا  اإلس���رائيلي  لالحتالل  المش���روعة 
ودولًيا، لن تتوقف، وستزداد وتيرتها، بالرغم 
م���ن الظرف الذات���ي والموضوعي )بالضفة( 

الذي ال يخفى على أحد".
ودعا إلى تش���كيل غرفة عمليات مش���تركة 
لفصائل المقاومة بالضفة المحتلة، على غرار 

الغرفة المشتركة للمقاومة في قطاع غزة.
وتاب���ع: " نحن )بحم���اس( نطمع ألن يتحقق 
هذا األمر عملًي���ا، وأيدينا ممدودة لتتضافر 
الفلس���طيني؛لتصب نحو  الوطني  الكل  مع 
الشراكة في العمل المقاوم؛ إاّل أن هذا األمر 
ليس من السهولة تحقيقه بالضفة الغربية 

لوجود االحتالل والتنسيق األمني".  

وش���ّدد على أن محاوالت االحتالل كسر إرادة 
الفلس���طينيين عب���ر تصعي���د االغتياالت 
واالعتقاالت وهدم المنازل وغيرها س���تدفع 
شعبنا للتمس���ك أكثر بمش���روع المقاومة، 
حتى نيل الحرية واالس���تقالل، وتجس���يد 
الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على كل 

أرض فلسطين. كما قال.     
وأوضح أن "التنس���يق األمني" بين االحتالل 
وأجه���زة أم���ن الس���لطة يقف حائ���اًل أمام 
تصعيد المقاومة، وعليه فإن "المطلوب إزالة 
كل المعيق���ات أمام المقاومي���ن، وذلك من 

خالل وقف هذا التنسيق".
وأضاف: "التنسيق األمني يجب أن يتوقف، 
وهذا ما تم التأكيد علي���ه في أكثر من قرار 
للمجل���س المركزي الفلس���طيني )لمنظمة 
النظر عن  الفلس���طينية(، بغ���ض  التحرير 
موقفن���ا م���ن المجل���س، وع���دم حضورن���ا 

ومشاركتنا في اجتماعاته".
وتاب���ع: "كم���ا أن المطلوب أيًض���ا لتصاعد 
المقاومة ض���د االحتالل الذه���اب فوًرا نحو 

إنج���از المصالح���ة الوطني���ة؛ لمواجهة كل 
التحدّي���ات والمؤامرات، الت���ي تواجه الكل 

الفلسطيني دون استثناء".
وأش���ار إلى تمس���ك "حم���اس" بالمصالحة 

وض���رورة إتمامها، مبيًن���ا أن الحركة تنازلت 
وقدّمت مواقف "إيجابية جًدا" من أجل ذلك.

وأضاف: "حماس في جولة المصالحة األخيرة 
)قبل نحو ش���هر( بالقاه���رة قدمت مواقف 
إيجابية جًدا، تجاه ما قدمه اإلخوة المصريون 
من اقتراحات بشأن المصالحة، وندعو حركة 
فتح ألن تكون لها نف���س المواقف واإلرادة 

الصادقة، لجهة طّي صفحة االنقسام".
وتطالب حركة "حماس" وفصائل فلسطينية 
أخرى بتطبي���ق اتفاق المصالحة الموقع عام 
2011، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، بديلة 
عن حكومة الوفاق الوطني التي ُشكلت عام 
2014، برئاسة رامي الحمد الله. بينما ترفض 
حركة "فت���ح" ذل���ك، وتش���ترط "التمكين 
الشامل والكامل" للحكومة في قطاع غزة، بناًء 

على اّتفاق المصالحة عام 2017.
ووصف حكوم���ة "الحمد الله" ب�"الفاش���لة"، 
قائ���اًل: "الحكومة فش���لت ف���ي إدارة الواقع 
الفلس���طيني، تلبي���ة احتياج���ات ش���عبنا 
وخصوًص���ا في قط���اع غزة، ب���ل عملت على 

تعميق االنقسام بشكل أكبر".
وأدان اعت���داء أم���ن الس���لطة بالضفة، على 
متظاهرين )بينهم نس���اء( خرجوا الجمعة 
الماضية في مس���يرَتْين منفصلَتْين دعت 
لهما حرك���ة "حم���اس" بمدينت���ي نابلس 
والخلي���ل؛ تنديًدا بجرائم االحت���الل ودعًما 

لمقاومته. 
وقال: "إن ما جرى من اعتداء على المتظاهرين 
يندى له الجبين، وهو سلوك يرفضه شعبنا 
بكل مكوناته وفصائله"، متسائاًل: "لماذا هذا 
االعتداء ؟، هل حفاًظا على معنويات ومشاعر 
االحتالل )بعد العمليات الفدائية األخيرة( ؟"  
وواف���ق ي���وم 14 ديس���مبر/ كان���ون األول 
الج���اري الذكرى ال� 31 النطالق���ة "حماس"، 
وعن ذلك، ش���ّدد القيادي ب�"حماس" على أن 
حركت���ه في ذكرى انطالقتها تتطور وتزداد 
قّوة أكثر فأكثر بأدواتها ووس���ائلها، مجّدًدا 
التأكيد على تمسك الحركة بسالح المقاومة، 
والحفاظ عل���ى حقوق وثوابت ومقّدس���ات 

شعبنا.

»حماس بذكرى انطالقتها ازدادت تطورًا وقوة«

يوسف لـ »االستقالل«: يجب تصعيد المقاومة بالضفة.. وحكومة »الحمد الله« عمقت االنقسام

غزة/ االستقالل: 
أك���د القيادي ف���ي حرك���ة الجهاد اإلس���المي خضر 
حبي���ب أن حركة حماس كان لها من���ذ انطالقتها، وال 
زال بصم���ات واضحة في الدفاع عن المقدس���ات وعن 
القضية الفلس���طينية بكل ما تس���تطيع سواء على 

الصعيد العسكري أو الدبلوماسي أو الدولي.
وأضاف حبيب  ف���ي تصريحات صحفية " أن" الحركة 
أصبحت بعد 31 عاًما من انطالقتها حركة لها وزنها في 
الس���احة الفلسطينية، ال يستطيع أن يجادل في ذلك 
ع���دو وال صديق، فهي حركة تحم���ل مع الكل الوطني 

الفلسطيني هم شعبنا وقضيتنا وتدافع عنها".
"وتابع " ونحن نتطلع في هذه الذكرى، إلنهاء االنقسام 
البغي���ض، وتحقي���ق المصالحة بما يحق���ق مصالح 
شعبنا، فإننا نبارك لكل شعبنا ولحماس الذكرى ال� 31 
النطالقة المارد المقاوم، ونتمنى لها مزيًدا من التوفيق 

والس���داد". وطالب حبي���ب حركتي حم���اس وفتح، 
وخصوًصا رئيس  السلطة محمود عباس بضرورة فتح 
ب���اب الحوار الوطني من أج���ل التوصل إلى توافقات 
حول كافة القضايا المختلف عليها لالصطفاف في 
مواجهة االحتالل اإلس���رائيلي والمشاريع األمريكية 

التي تهدف لتصفية قضيتنا.
وفي رس���الته لحماس وللكل الفلس���طيني، قال إن 
تحقيق الوحدة هي المخرج الوحيد وس���فينة النجاة 
لنا جميًعا ولقضيتنا، خصوًصا في ظل هذه المرحلة 

الدقيقة والخطيرة" .
ويتابع "يجب اإلس���راع ف���وًرا في عقد ح���وار وطني 
شامل والتوافق على استراتيجية وطنية تجمع الكل 
الفلس���طيني وصواًل لترتيب البيت الداخلي وإعادة 
االعتبار للمؤسس���ات وللقضية الفلس���طينية التي 
ُيحاك ضدها كل المؤامرات األمريكية واإلسرائيلية".

غزة/ االستقالل: 
وجه القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي الشيخ خضر عدنان، التحية لوالدة 

الشهيد المقعد إبراهيم أبو ثريا في الذكرى األولى الستشهاده.
وقال عدنان خالل اتصاٍل هاتفي بوالدة أبو ثريا: »س���نبقى نفتخر بالش���هيد 
ما حيينا«، مش���يدًا بصبر ثبات العائالت الفلس���طينية وتضحياتهم من أجل 

القضية الفلسطينية.
يذكر أن الش���هيد أبو ثريا استشهد أثناء مشاركته في مسيرة العودة وكسر 

الحصار على حدود قطاع غزة، بتاريخ 2017/12/15.

القيادي عدنان: سنبقى حبيب: حماس حركة لها وزنها وشكلت نقلة نوعية للعمل الوطني
نفتخر بالشهيد أبو ثريا

قوى رام الله  تدعو لحماية منزل عائلة 
الشهيد البرغوثي والتصدي لالحتالل

مشروع قانون لتسوية أوضاع عشرات البؤر االستيطانية
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وقمعت قوات أجهزة أمن السلطة مسيرتين شعبيتين خرجتا 
في الخليل ونابلس  أول من أم���س الجمعة لتأييد الثأر لدماء 
الشهداء، واعتدت بالضرب على المشاركين واعتقلت العديد 

منهم، ما أثار غضبًا واستهجانًا فلسطينيًا واسعًا.
وأكد شهود عيان أن أحد عناصر األجهزة األمنية أطلق النار من 
مسدسه باتجاه الشاب هشام بشكار، وهو شقيق األسير فوزي 
الذي اعتقله االحتالل خالل اغتيال الش���هيد أش���رف نعالوة، 
والشاب عاصم الش���نار. كما صادروا الهواتف الخلوية لبعض 

المشاركين الذين وثقوا االعتداء.

مرفو�ض ومدان
ودان مص���در مس���ؤول في حرك���ة الجهاد اإلس���المي، اعتداء 
أمن الضفة على المس���يرات الش���عبية، وقال في بيان له: "إن 
هذا االعتداء مرفوض وم���دان، واألصل أن توجه هراوات األمن 

وسالحه ضد المستوطنين الذين يعربدون في الخليل".
وطال���ب المصدر أمن الضف���ة باعتذار فوري ع���ن هذا "الفعل 

المشين"، والشروع بشكل عاجل في توحيد ورص الصفوف.
كم���ا اعتبرت حركة حم���اس قمع المتظاهرين "مش���اركة في 
الجريم���ة الت���ي يرتكبها االحت���الل الصهيوني بحق ش���باب 
الضف���ة وأهله���ا ومقاوميها األبطال"، فيم���ا أدانت الجبهتان 
الشعبية والديمقراطية، "كافة األحداث والخالفات التي نشبت 
واالعتداءات المأس���اوية التي ش���هدتها مس���يرات الغضب 

الفلسطيني في نابلس والخليل".

�سلوك غري وحدوي
النائب الثاني لرئيس المجلس التش���ريعي د. حسن خريشة، 
استنكر قمع السلطة للمسيرات الشعبية في الضفة المؤيدة 
للمقاومة ولعمليات الثأر، مش���ددًا على ض���رورة احترام الرأي 
وال���رأي اآلخر والحريات وإدانة كاف���ة االعتداءات التي تعرض 

لها المتظاهرون في المسيرات الوطنية.
وقال خريش���ة ل�"االس���تقالل": "إن ما جرى يعد س���لوكًا ليس 
وحدوي���ًا أو وطنيًا ويزيد من تعقيد وخط���ورة الوضع الداخلي، 
الذي يتطلب أن يتوجه الجميع نحو العمل المش���ترك في كل 
المجاالت لصد العدوان اإلسرائيلي ومواجهته حماية لشعبنا 

وقضيتنا".
وطالب السلطة باالعتذار لش���عبنا وللمتظاهرين ممن شاركوا 

في هذه المسيرات، بعد أن جرى االعتداء الوحشي عليها.
وأض���اف خريش���ة: "م���ا فعلته أجه���زة أمن الس���لطة هو أمر 
مستغرب، فبداًل من أن تصوب السلطة أسلحتها وتوجه أفراد 
أجهزتها األمنية في الدفاع عن ش���عبنا والتصدي الس���تباحة 

االحتالل مدن وقرى الضفة على غرار ما س���لكه الرئيس الراحل 
ياس���ر عرفات عقب االنتفاض���ة الثانية، تقمع هذه الس���لطة 
المس���يرات الش���عبية وتعتدي بالضرب على النساء والشبان 
واألطف���ال". ورأى أن كافة المطالبات بتش���كيل لجان تحقيق 
فيم���ا ج���رى أصبحت غير مجدية في ظل اس���تمرار الس���لطة 
بالتعاون األمني مع االحتالل والس���ير على نهج أوس���لو التي 
ربطت الش���عب الفلس���طيني أمنيًا واقتصاديًا بأمن واقتصاد 

الكيان اإلسرائيلي.
حالة خنوع وت�ساوق

وقال المحلل السياس���ي عبد الستار قاسم: إن قمع أجهزة أمن 
الس���لطة للتظاهرات التي خرجت أساسًا ضد االحتالل وليس 

ضد الس���لطة، "يعبر عن حالة الخنوع والتس���اوق مع االحتالل 
ومشروعة الهادف لتصفية الحق الفلسطيني واالستيالء على 

كافة مفاصل الحياة في الضفة".
وأض���اف قاس���م لصحيف���ة "االس���تقالل": "إن أجهزة أمن 
الس���لطة ال تظهر س���وى في ح���االت قم���ع المواطنين، إذ 
تختف���ي تمامًا عن المش���هد عندما يتعل���ق األمر باقتحام 
قوات االحتالل لمدينة فلس���طينية أو قرية، وال يكون لهم 
أي وجود ف���ي التصدي لهذه االقتحام���ات أو حتى لتوفير 
الحماية للمواطنين س���كان القرى المجاورة لالستيطان من 

هجمات المستوطنين اليومية".
واستبعد أن تقوم منظمة التحرير الفلسطينية بإدانة ما جرى، 
"ما يعد دلياًل على أن كافة قراراتها التي اتخذتها سابقًا مثل 
وقف التنس���يق األمني ووقف االعتراف بإسرائيل، هي مجرد 

حبر على ورق".
وكان بيان موّقع باسم فصائل المنظمة ومؤسسات وفعاليات 
محافظة نابلس، قال واصفًا ما جرى أنه: "مشاحنات وقعت بين 
المشاركين بمس���يرة حماس والمشاركين بمسيرة دعت إليها 

هذه الفصائل، وتم السيطرة عليها". 
وأضاف قاسم: "عمل السلطة في خدمة أمن االحتالل وجنوده 
ومستوطنيه مستمر، وسيس���تمر ألن هذا هو خيارها الوحيد 
للبقاء، ففي حال قررت الس���لطة وقفه بش���كل جدي فهذا من 
شأنه تحويل الضفة إلى مس���رح للعمليات الفدائية اليومية، 
ولكن الس���لطة لن توقف التنس���يق األمني ألنه مبرر استمرار 

وجودها".
وش���دد المحلل السياسي على أن "التنس���يق األمني المخزي 
بين الس���لطة واالحتالل لن ينجح في وأد المقاومة في الضفة 

الغربية؛ ألنها فكرة ومشروع لكافة أهلنا في الضفة".

غزة/ االستقالل:
ق���ال عض���و المكتب السياس���ي لحرك���ة الجهاد 
االس���المي، الدكت���ور محم���د الهندي:" إن فش���ل 
التصوي���ت على مش���روع ق���رار يدي���ن المقاومة 
الفلس���طينية، والذي تقدمت به االدارة االمريكية 
باألمم المتح���دة يعكس حج���م التغيير الحاصل 
في عدة دول و ق���ارات، وخصوصًا في مواقفها من 

القضية الفلسطينية.
و أوضح الهندي خالل لقاء عبر "فضائية فلسطين 
الي���وم " ب���أن امتناع ع���دة دول ع���ن التصويت و 
ومعارضة دول أخرى لمش���روع القرار يعتبر فشاًل 

ذريعًا للدبلوماسية األمريكية في العالم.
و أش���ار الى أن صفق���ة القرن تطبق على أرض الواقع من خالل تصفية ح���ق الالجئين وتهويد القدس 
ومص���ادرة األرض في الضفة. ولفت الهندي الى أن المقاومة الفلس���طينية هي أمل األمة في التصدي 
لالحت���الل اإلس���رائيلي، و أنها ملتزمة بالرد على االحتالل اإلس���رائيلي في أي عدوان ق���ادم، قائال: "إن 
االحتالل اختبر المقاومة جيدًا في الجولة األخيرة وس���نرد عند كل اعتداء". وناش���د الهندي حركة فتح 
إلعادة النظر في مشروع أوسلو وان تستجيب لدعوات المصالحة بناء على  الشراكة، الفتًا الى أن السلطة 

غير جاهزة للمصالحة الفلسطينية التي تقوم على أساس الشراكة الوطنية.
و اعتبر بأن التدخالت الدولية واإلقليمية ال تريد المصالحة بمعنى الش���راكة، و أن قوى دولية وإقليمية 
تريد من المصالحة ان تصبح غزة مثل الضفة  على صعيد المقاومة، مس���تبعدًا حدوث تقدم في ملف 

المصالحة قائاًل: "ليست هناك مصالحة في األفق".
و جدد الهندي تأكيده على وجهة نظر الجهاد اإلس���المي، بض���رورة بناء مرجعية وطنية صالحة، داعيًا 

السلطة ان تراجع نفسها بعد 25 عامًا من السير في درب المفاوضات.

قوبلت بحالة من الغضب العارم

 السلطــة تقابــل ثــأر الضفــة بالقمــع 
غزة/ حممود عمر: 

بينما ت�س��طر ال�س��فة الغربية اأروع مالحم الت�س��حية والفداء 
والثاأر، بتنفيذ العمليات الفدائية من ده�ض وطعن واإطالق النار 
�س��د جنود الحتالل الإ�س��رائيلي، كان خيار الأجهزة الأمنية 
التابع��ة لل�س��لطة الفل�س��طينية، قمع امل�س��ريات ال�س��عبية التي 

انطلقت لتاأييد ثاأر ال�سفة لدماء ال�سهدين اأ�سرف نعالوة و�سالح 
الربغوث��ي. واغتال��ت قوات الحت��الل فجر اخلمي�ض املا�س��ي 
املُط��ارد اأ�س��رف نعالوة منف��ذ عملية »ب��ركان« يف نابل���ض )اأدت 
ملقتل 3 اإ�س��رائيليني(، بعد �س��اعات من اغتيال �سالح الربغوثي 
منفذ عملية »عوفرا« يف رام اهلل )اإ�س��ابة 9 اإ�سرائيليني(.  ويف 

وقت لحق من يوم اخلمي�ض املا�سي، ا�ست�سهد ال�ساب جمد مطري 
بر�س��ا�ض الحت��الل يف القد���ض املحتل��ة بع��د طعنه �س��رطيني 
اإ�س��رائيليني، واملواط��ن حم��دان العار�س��ة )60 عاًم��ا( بزع��م 
ده�سه جندًيا يف البرية، فيما ُقتل جنديان اإ�سرائيليان واأ�سيب 

اآخران بجروح خطرية، يف اإطالق نار �سرق مدينة رام اهلل. 

د. الهندي: ليست هناك 
مصالحة في األفق

غزة/ االستقالل:
استنكر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد 
اإلس���المي في فلسطين الشيخ نافذ عزام قيام 
األجهزة األمنية التابعة للس���لطة الفلسطينية 
بالتص���دي لمظاه���رات غاضب���ة خرج���ت ضد 
االحتالل ف���ي مدينتي الخليل ونابلس بالضفة 

الغربية المحتلة.
وأك���د عزام في تصريح له، أن م���ا أقدمت عليه 
أجهزة الس���لطة “مدع���اة للخج���ل”، وال يجوز 
أن يحدث هذا المش���هد، مس���تدركًا؛ ش���عبنا 
الفلسطيني ينتظر أن تدافع أجهزتها األمنية 
عنه وتتصدى لقوات االحتالل ال أن تقوم بقمع 

المظاهرات السلمية.
وقمع���ت األجه���زة األمني���ة التابعة للس���لطة 
الفلسطينية أول أمس الجمعة، مسيرَتْين دعت 
إليهم���ا حرك���ة المقاومة اإلس���المية )حماس( 
في مدينتي نابلس والخلي���ل بالضفة الغربية 
المحتل���ة بذك���رى انطالقتها وانتص���اًرا لدماء 

الشهداء الذين ارتقوا أول أمس.
وش���دد، عل���ى أن االحتالل "اإلس���رائيلي" ُيصر 
على إهانة الس���لطة الفلسطينية في كل يوم، 
وذلك م���ن خالل الدخ���ول إلى عم���ق المناطق 
التي تس���يطر عليها، قائاًل: "ال يجوز للس���لطة 

أن تس���تمر في رهانها على ما يسمى ب� مسيرة 
الس���الم، بع���د أن انتهت وفش���ل مش���روعها 

والمتمثل بأوسلو".
وأضاف الش���يخ عزام، " نحن ال نعتبر الس���لطة 
ع���دوًا لنا على اإلطالق لكن يجب عليها أن تغير 
س���لوكها وممارس���اتها وتراجع نفسها وتعيد 
النظ���ر في سياس���تها في المرحلة الس���ابقة، 
وتنح���از للش���عب الفلس���طيني ال���ذي رغم ما 
يتعرض له ما زال يتمس���ك بحقوقه دفاعا عن 

كرامته ومقدساته".

وتابع: "ش���عبنا الفلس���طيني يواجه تحديات 
كبيرة ويمر في مرحلة صعبة، بعد أن توحشت 
الوالي���ات المتح���دة األمريكي���ة وأطلق���ت يد 
إس���رائيل تفع���ل ما تري���د، وه���ذا يدفعنا ك� 
فلس���طينيين أن نق���ف جميع���ًا صف���ا واحدًا 
للمواجهة والتحدي"، مش���يرًا إل���ى انه وبرغم 
الظ���روف التي ق���د تبدو معاكس���ة لكننا على 
يقين أنها س���تتغير عندما نتالحم ونتماسك 
وتق���ف األم���ة مس���اندة للفلس���طينيين في 

مواجهة االحتالل.
وأكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد 
اإلس���المي، أن الضف���ة المحتلة ل���م تنفصل 
يوما عما يجري في فلس���طين بشكل عام رغم 
اإلجراءات والتضييق الكبير على شعبنا هناك 
في الضفة، مش���ددًا على الضفة  لم تستسلم 

رغم كل الظروف المعاكسة التي تحيط بها.
الش���عب  آن  نؤم���ن  نح���ن  ع���زام"  وأض���اف 
الفلس���طيني لن يستسلم أو يفرط في حقوقه 
ولن يخضع لقوة اإلره���اب الذي يمارس ضده، 
فالقضية الفلس���طينية لم تك���ن يوما قضية 
الفلس���طينيين وحدهم ب���ل قضية كل العرب 
والمسلمين، ولذلك المهمة الكبرى على شعبنا 

أن تبقى الراية مرفوعة والقضية حية".

عزام: اعتداءات »أمن السلطة« على 
المتظاهرين بالضفة »مدعاة للخجل«
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي   

الإدارة العامة للأرا�سي والعقارات
إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 

لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات
ليكن معلومًا للجميع بأن الس���يد/ سعيد ش���حدة مسعود المغربي من 
سكان بيت حانون هوية رقم / 900580796 تقدم بطلب لتصحيح اسم 
والده //// والمس���جل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // محمد شحدة 

مسعود المغربي في القطعة 580 قسيمة 32 أراضي بيت حانون
إلى االسم الصحيح له // شحدة مسعود محمد المغربي

لذلك فإن اللجن���ة المختصة تحيط الجميع علم���ًا بهذا الطلب فمن 
له اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة العامة 
لتس���جيل األراض���ي والعقارات خالل مدة أقصاه���ا ثالثون يومًا من 
تاريخ اإلعالن وإال فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار 

إليه في هذا اإلعالن.    12/ 12 / 2018م

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

 إعالن صادر عن بلدية بني سهيال

تعلن بلدية بني س���هيال لإلخوة المواطنين المتصرفين والمجاورين 
ألرض القس���يمة رق���م )64( م���ن القطعة  رق���م )220 ( أراضي بني 
س���هيال المسماة –  الس���طر الشمالي   - شارع صالح الدين  ، والبالغ 
مس���احة القس���يمة اإلجمالية )89356( متر مربع بأنه قد تقدم لها 
ش���ركة/   محمد نصر عودة و أخيه عبد الله  من س���كان بني سهيال 
، وس���ند الملكية  باس���م/  عمر أحم���د محمد الفج���م       ،من أرض 
القس���يمة المذك���ورة بغرض الحصول عل���ى إذن ترخيص ) تحويل 
صالة فلسطين إلى معصرة زيتون ( وذلك طبقا للطلب والمخططات 

المودعة لدى قسم التخطيط و التنظيم بالبلدية .
 ف���كل من لديه اعتراض على الملكية أو الطلب ، عليه أن يقدم 
اعتراضه لدى قسم التخطيط  والتنظيم بالبلدية خالل )خمسة 
عش���ر يوما( من تاريخ هذا اإلعالن و ل���ن يقبل أي اعتراض بعد 

التاريخ المذكور .

عـــــــلء ر�ســوان                          
الق�سم القــــــــانوين                                                                                              

رئي�س البلدية
حمــــــــاد الــــــرقب

وكان����ت المحكمة العلي����ا لالحتالل قد 
رفض����ت ف����ي الثاني من كان����ون األول 
/ ديس����مبر الج����اري ، االلتم����اس الذي 
تقدم����ت ب����ه العائلة ضد ق����رار الهدم 
، وأعط����ت مهلة إلخالئه حت����ى الثاني 
عش����ر من الشهر ذاته ، علما أن تقديم 
االلتم����اس ج����اء بعد أن رف����ض القائد 
العس����كري لجيش االحت����الل من خالل 
مستشاره القضائي اعتراضين سابقين 

جرى تقديمهما ضد قرار الهدم .
وم����ن الجدير ذكره أن ق����وات االحتالل 
كانت ق����د هدمت منزل عائلة أبو حميد 
ف����ي العامي����ن 1994 و 2003 ، كإجراء 

انتقامي من العائلة.
وعائل����ة أبو حمي����د لديها س����تة افراد 
معتقلين خلف قضبان االحتالل وهم: 
ناص����ر ونصر وش����ريف ومحمد وجهاد 
جميعه����م محكوم����ون بالمؤب����د مرات 
عديدة، فيما االبن الس����ادس "اس����الم" 
أما  التوقيف واألح����كام،  بي����ن  يتنقل 
المنع����م" فهو  "عب����د  س����ابعهم وهو 

شهيد بجوار ربه.

جرمية عدوانية 
حركة الجهاد اإلس����المي في فلسطين 
اإلس����رائيلي  أن هدم االحتالل  أكدت  
لمن����ازل المواطني����ن جريم����ة عدوانية 
وسياس����ة عقاب جماع����ي ال يقبل بها 

القانون الدولي واإلنساني.
واعتبر مصدر مسئول في حركة الجهاد 
االس����المي بمحافظة رام الله ، أن هدم 
االحتالل لمن����زل الحاج����ة أم ناصر أبو 
حميد بمخيم األمعري بالضفة المحتلة 

هو جريمة حرب.
ووجهت الحرك���ة ، التحي���ة لعائلة أبو 
حمي���د المجاهدة وللس���يدة المناضلة 

أم ناصر وألبنائها األس���رى الس���تة في 
سجون االحتالل الظالم ، مشددًا على أن 
هذه السياسات العدوانية لن تفلح في 
الذي  الفلسطيني  الش���عب  إرادة  كسر 
كش���فت كل التجارب أن هذا الش���عب 
ي���زداد صالبة وقوة وصم���ودا وال تتأثر 
عزيمته بسياسات القمع وجرائم الحرب 

التي يرتكبها االحتالل اإلرهابي .
وقال حس����ام ب����دران؛ عض����و المكتب 
ورئيس  "حم����اس"  لحركة  السياس����ي 
مكت����ب العالق����ات الوطني����ة، إن قادة 
االحتالل اإلس����رائيلي يحاولون صناعة 
انتص����ارات وهمية عبر سياس����ة هدم 

منازل المقاومين.
وش����دد بدران في تصري����ح صحفي له 

الس����بت، على أن سياسة االحتالل في 
هدم بي����وت المقاومين "ل����ن تفلح في 
كس����ر إرادة ش����عبنا عن مواصلة طريق 
المقاومة، وعائلة أب����و حميد مثال حي 

على إرادة هذا الشعب".

"اإرهاب" منظم
ب����دوره ، عب����د العلي����م دعن����ا القيادي 
لتحري����ر  في الجبهة الش����عبية 
فلس����طين ف����ي الضفة المحتل����ة  رأى 
اإلس����رائيلي  االحت����الل  اس����تمرار  أن 
بسياس����ة هدم من����ازل المواطنين في 
مختلف م����دن الضف����ة الغربية يثبت 
عجز وضع����ف االحتالل ف����ي مواجهة 
الوجود الفلسطيني وحق أبناء الشعب 
بالنض����ال والتح����رر ، واصف����ا اله����دم 

باإلرهاب العنصري المنظم. 
وأوضح دعنا ل�"االس����تقالل" أن سياسة 
ه����دم المن����ازل تأت����ي كج����زء مكمل 
لممارس����ات االحتالل اإلس����رائيلي ضد 
ردعه  بهدف  الفلس����طيني؛  الش����عب 
عن مواصلة مس����يرة الكف����اح، وكذلك 
لدفعهم للهجرة من منازلهم ومدنهم 

تمهيدا لالستيالء عليها. 
وبين أن هدم منازل المواطنين سياسة 
عقابي����ة قديم����ة جدي����دة ، ينتهجها 
المواطنين  ضد  اإلس����رائيلي  االحتالل 
همجية  وانتهاكات  ممارس����ات  ضمن 
، مش����يرا إلى أن االحتالل اإلس����رائيلي 
الوحيد بالعالم الذي يستخدم سياسة 

هدم المنازل العنصرية الفاشلة .

وأش����ار إلى حجم التضامن الذي يبديه 
الفلسطيني مع بعضهم  الشعب  أبناء 
البع����ض ووقوفه����م صفا واح����دا في 
االحتالل  أساليب وسياسيات  مواجهة 
اإلسرائيلي يبرهن للقاص والداني ، أن 

مهما فعل ضد الشعب فلن يهزم . 

�ستزيد ال�سعب قوة
من جانبه، ندد النائب عن حركة حماس 
في طولكرم فتحي القرعاوي بسياس����ة 
هدم المنازل المستمرة التي ينتهجها 
االحت����الل اإلس����رائيلي ضد الش����عب 
الفلس����طيني بمختل����ف م����دن الضفة 
الغربية ، مش����يرا إلى أن سياسة هدم 
المنازل لن تضعف الشعب بل ستزيده 

قوة  وتماسكا ضد من يحتل أرضه.
ورأى القرعاوي ل�"االستقالل" أن سياسة 
هدم المنازل تعبر عن همجية االحتالل 
االسرائيلي وحالة االنهيار األمني الذي 
تعيشه المؤسسة األمنية اإلسرائيلية، 
بع����د فقده����ا الس����يطرة عل����ى أفراد 

المقاومة و أساليبهم. 
وأضاف" على الرغم من فقدان الشعب 
ال����دول العربية  الفلس����طيني تأيي����د 
وكذلك الصمت الدولي إزاء ما يمارس����ه 
االحتالل ضده ، إال أنه مصر على مقاومة 
المحتل بما يملك ، غير آبه بالثمن الذي 

سيدفعه".  
وش����دد على أن الش����عب الفلسطيني 
ماض في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي 
حتى دحره عن أرضه، لكونه ما زال على 
مدار سنوات احتالله يدفع الثمن غاليًا 
من ماله وأرضه وأبنائه وبيته، ومستمرًا 
ف����ي ذل����ك دون انصي����اع لالحت����الل 
العنصري����ة  وسياس����ته  اإلس����رائيلي 

الهمجية . 

االحتالل يحاول صناعه نصر وهمي 

فصائل: هدم بيوت المقاومين جريمة تزيد شعبنا قوة وصالبة
غزة / �سماح املبحوح :

ل يزال الحتلل الإ�سرائيلي ميار�س �سيا�سة هدم منازل 
املواطنني ب�سكل تع�سفي يف خمتلف مدن ال�سفة الغربية 
، خا�ســة منــازل ذوي املتهمــني بتنفيــذ اأو التخطيــط اأو 
امل�ســاعدة يف عمليات �سد اأهداف اإ�سرائيلية ، يف حماولة 

منه لك�سر اإرادة �سعبنا يف موا�سلة طريق املقاومة، وعائلة 
اأبــو »حميد« خري دليل على اإرادة �ســعبنا، فالعائلة ُيهدم 
منزلها للمرة الثالثة، واأبناوؤها ل يتوقفون عن املقاومة. 
وهدمت قوات الحتلل الإ�ســرائيلي فجر اأم�س ال�ســبت 
منــزل عائلــة اأبو حميد يف خميم الأمعري �ســرق مدينة 

رام اهلل ، بعــد اقتحام املخيم بع�ســرات اجلنود  ترافقهم 
اجلرافــات ، بعد فر�ســهم ح�ســارًا مطبقًا عليــه، قبل اأن 
حتا�ســر املنــزل وتخلــي املعت�ســمني فيــه بعــد العتداء 
عليهم بال�ســرب ور�س غاز الفلفل يف وجوههم وبال�ســعق 

بالكهرباء ، اإ�سافة لعتقال الع�سرات منهم . 

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس نادي األسير قدورة فارس: إن تنفيذ االحتالل جريمة هدم منزل عائلة أبو 
حميد، يوم أمس الس���بت، في مخيم األمعري بمحافظة رام الله والبيرة، ُيثبت مجددًا 
عجز االحتالل في مواجهة الوجود الفلس���طيني، وحق أبناء ش���عبنا بالنضال من أجل 
التحرر. وأضاف فارس، في بيان له، أمس السبت: إن استمرار االحتالل بفرض سياسة 
العق���اب الجماعي، ليس باألمر الجديد؛ فقد اس���تخدم االحتالل هذه السياس���ة منذ 
احتالله األرض الفلس���طينية، وحارب المناضلين بعائالتهم وأبنائهم وبيوتهم، إذ 
إن من���زل العائلة هدم مرتين في العامين 1994، و2003، إال أنه عاد من جديد لُيثبت 
ل���كل األحرار أن النضال من أجل الحرية لن يتوقف. وتابع فارس: "االحتالل لم يكتف 
باغتيال أحد أبناء عائلة أبو حميد وهو الشهيد عبد المنعم، بل أسر أربعة من أشقائه 
خالل انتفاضة األقصى، وحكم عليهم بالّس���جن المؤبد وهم )ناصر، وشريف، ونصر، 
ومحمد( إضافة إلى ش���قيقهم جه���اد المعتقل إداريًا منذ منتص���ف العام الحالي، 

باإلضافة إلى األسير إسالم الذي ينتظر ُحكمًا بالسجن المؤبد".
وم���ن الجدير ذكره أن المحكمة العليا لالحتالل كانت قد رفضت التماس���ًا تقدمت به 
العائلة ضد قرار الهدم، وأمهلتها في حينه إلخالء منزلها حتى تاريخ 12 كانون األول 

الجاري، إلى أن نفذت قرار الهدم فجر يوم أمس.

نادي األسير: جريمة هدم منزل 
عائلة أبو حميد تثبت عجز االحتالل
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 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

  صادر عن محكمة خانيونس الشرعية
لق���د قدمت لهذ المحكم���ة مضبطة وراثة موقعة م���ن مختار عائلة 
بخانيون���س تضمن ان محم���د بن مصطفى بن ش���اهين البطة من 
خانيونس وق���د توفي في خانيونس بتاري���خ 1948/8/11 وانحصر 
ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته جميلة بنت طاهر بن مصطفى 
االغا المش���هورة البطة وفي اوالده منها وهم صالح وراجحة ونجوى 
وفي اوالده م���ن زوجته المتوفاة قبله نزهة بنت احمد بن ش���اهين 
البطة وهم مصطفى وزياد وحلمي وزلفة وس���محية واعتدال وعدلة 
وفي ابنه من زوجته المتوفاة قبله ش���ريفة بنت س���عيد بن شاهين 
البطة وهو عادل فقط ال وارث للمتوفى المذكور سوى من ذكر وليس 
ل���ه وصية واجبة او اختيارية وليس له اوالد توفوا حال حياته وتركوا 
ورثة سوى من ذكر وألجل اعطاء الورثة المذكورين حجة وراثة تبين 
نصي���ب كل وارث ش���رعا وانتقاال فمن له حق االعت���راض على هذه 
المضبطة مراجعة محكمة خانيونس الش���رعية خالل سبعة ايام من 

تاريخ هذا االعالن وحرر بتاريخ 2018/12/13م

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

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 )2101/ 2018(

يعل���ن للعموم انه تقدم ل���إدارة العامة لألراض���ي والعقارات بغزة 
السيد: حمدان إسماعيل حمدان المصري من سكان خانيونس هوية 
رقم 900511478 بصفته وكيال عن: محمد حمدان محمود المصري 

بموجب وكالة رقم: 17545 / 2016 الصادرة عن ألمانيا
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 5068 قس���يمة 2 المدينة رفح أبو ختلة + قطعة 61 قسمية 
28 + 29 المدنية خانيونس

 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن علي���ه التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح المعامل���ة. التاريخ:  12/ 12/ 

2018م

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

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )2107/ 2018(

يعلن للعموم انه تقدم لإدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
أس���ماء رش���اد ديب العيلة من س���كان غزة هوية رقم 987945896 

بصفته وكيال عن: منور رشاد ديب المالحي
بموجب وكالة رقم: 1910 / 2009 الصادرة عن مصر الشهر العقاري

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 661 قسيمة 21 المدينة غزة الدرج

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

المعاملة. التاريخ:  13/ 12/ 2018م

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

رام الله / االستقالل:
ندد المرصد األورومتوسطي لحقوق 
القمعي���ة  بالممارس���ات  اإلنس���ان 
واالعتق���ال  التنكي���ل  وح���االت 
األمنية  األجه���زة  تمارس���ها  التي 
االحتجاجات  تج���اه  الفلس���طينية 
الس���لمية الت���ي تج���ري النتق���اد 
سياس���اتها ف���ي الضف���ة الغربية 
آخرها قمع  والت���ي كان  المحتل���ة، 
تظاه���رة أول أم���س ف���ي مدين���ة 

الخليل.
ووصف المرصد ف���ي بيان له، ذلك 
بأنه "جزء من سلس���لة من االنتهاك 
الممنهج مارس���ته األجهزة األمنية 
تجاه المتظاهرين الس���لميين على 
مدار الع���ام 2018، وتقاعس خطير 
ع���ن االلتزام بالمعاه���دات الدولية 
الت���ي صادق���ت عليه���ا الس���لطة 

الفلسطينية".
وبّين أن فريقه وّثق حوادث اعتداء 
وانتهاك  للقوة  مفرط  واس���تخدام 
لحق���وق المتظاهري���ن م���ن قب���ل 
األجه���زة األمنية أثن���اء فّض عدة 
تظاه���رات خرجت ظه���ر أول أمس 
الجمعة في مدن متفرقة من الضفة، 
كان أبرزها حادثة االعتداء بالضرب 
بالهراوات على جمي���ل كرامة أثناء 
مش���اركته في تظاهرة في مدينة 

الخلي���ل، الفتًا إل���ى أن االنتهاكات 
طالت كذلك ع���دًدا من الصحفيين 

الذين كانوا ُيصورون الحادثة.
وكانت عدة تظاه���رات خرجت في 
مدن مختلفة من الضفة إثر دعوات 
ش���عبية "للتعبي���ر ع���ن االلتفاف 
حول مقاومة االحتالل اإلسرائيلي"، 
كم���ا دعت حركة حم���اس أنصارها 
للخ���روج في تظاهرات إلحياء ذكرى 
انطالقتها التي صادفت أول أمس.

وفي س���ياق متصل، شدد المرصد 
األورومتوس���طي على أن ممارسات 

القمع وانتهاك الحريات مّثل نهًجا 
اتبعته أجه���زة أمن الس���لطة منذ 
س���نوات، وال س���يما في هذا العام، 
فضاًل عن استمرار سياسة االعتقال 
التعس���في على خلفيات سياسية 
بضمان���ات  الش���ديد  واإلخ���الل 

المحاكمة العادلة والتعذيب.
وشددت على أن استمرار حالة قمع 
الحري���ات التي تنتهجه���ا أجهزة 
األمن توجب فتح تحقيق مستعجل 
في مالبساتها ومحاسبة المسؤولين 
عن انتهاك الحريات المكفولة وفق 

القان���ون الدولي لحقوق اإلنس���ان، 
والذي التزمت به فلسطين في عدة 
معاهدات وقعتها على مدار األعوام 

األربعة الماضية.
األورومتوس���طي  المرصد  وطال���ب 
بوق���ف  الفلس���طينية  الس���لطة 
والّتعذيب  التعس���فية  االعتقاالت 
واإلفراج الفوري عن المعتقلين على 
خلفيات سياسية، وضمان الحريات 
فيها  بم���ا  للفلس���طينيين  العامة 
الحق في التجمع والتظاهر السلمي 

والتعبير عن الرأي بكافة الوسائل.

رام الله/ االستقالل:
 قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، أمس السبت، 
إن تفجير قوات االحتالل لمنزل عائلة أبو حميد إرهاب همجي وعقاب جماعي 
متطرف تفوح منه رائحة الحقد والكراهية والنازية، تجاه األسرى وعائالتهم 

وحتى حجارة منازلهم.
وأضاف أبو بكر، في بيان صدر عن الهيئة أمس الس���بت، ان حكومة االحتالل 
المتطرف���ة تعمل عل���ى تصعي���د األوضاع عل���ى كافة المس���تويات تجاه 
الفلسطينيين، وتخوض حملة إعدامات ميدانية وتعتقل عشرات المواطنين 
يوميا، وترتك���ب جرائم القت���ل والترويع اليومية وتصعد م���ن االقتحامات 
وهجمات عصابات المستوطنين على الحواجز ونقاط التفتيش التي يقيمها 

االحتالل خالفا للقانون الدولي في األراضي الفلسطينية.
واس���تنكر رئيس الهيئة، عملي���ة االقتحام وتفجير من���زل عائلة ابو حميد 
المناضل���ة في مخيم االمعري برام الله، وما صاح���ب ذلك من عمليات ترويع 
وبط���ش واعتقاالت واطالق للرص���اص واالعتداء عل���ى الصحفيين واحتجاز 

النساء واالطفال والرضع في العراء والبرد القارص.
ولفتت الهيئة، الى أن إس���رائيل اتهمت أحد أف���راد العائلة، وهو المعتقل 
إسالم أبو حميد، بإلقاء لوح رخامي على جندي إسرائيل خالل عملية عسكرية 

إسرائيلية في مخيم األمعري، مطلع مايو/ أيار الماضي، أدى إلى مقتله.
وذكرت الهيئ���ة، أن قوات االحتالل كانت قد هدمت من���زل عائلة أبو حميد 
في العامين 1994 و2003، كإجراء انتقامي جماعي من العائلة، واس���تمرت 
عملية مالحقة االحتالل للعائلة وذلك منذ استش���هاد نجلها عبد المنعم ابو 

حميد عام 1994.
ويقب���ع جميع ابن���اء عائلة أبو حميد ف���ي معتقالت االحت���الل، منهم أربعة 
يقضون أحكامًا بالّسجن المؤبد لعدة مرات منذ انتفاضة األقصى عام 2000، 
وهم: )ناصر، ونصر، وش���ريف، محمد( عالوة على ش���قيقهم جهاد المعتقل 

إداريًا، واسالم الذي ال زال موقوفا منذ اعتقاله منتصف العام الجاري.

لندن/ االستقالل:
دع����ت المنظم����ة العربية لحقوق اإلنس����ان 
ف����ي بريطاني����ا المجتم����ع الدول����ي وصناع 
القرار ف����ي العالم للتدخ����ل العاجل لوقف 
الشعب  المتصاعدة ضد  االنتهاكات  حملة 
ق����وات االحتالل  ي����د  الفلس����طيني عل����ى 

اإلسرائيلي.
وطالب����ت المنظم����ة ف����ي بيان له����ا أمس 
السبت، المحكمة الجنائية الدولية بضرورة 
فتح تحقيق رس����مي في كل الجرائم التي 

ارتكبتها وترتكبها "إسرائيل" في األراضي 
المحتلة وعلى رأسها التصفيات الجسدية 

واالستيطان واالعتداء على المقدسات.
قتل����ت  االحت����الل  ق����وات  أن  وذك����رت 
فلس����طينيين األسبوع الجاري، رغم إمكانية 
اعتقالهم����ا دون الحاج����ة لقتلهم����ا، كم����ا 
حاصرت جميع مداخ����ل ومخارج محافظتي 
رام الل����ه والبيرة بالحواجز العس����كرية منذ 
الخمي����س الماضي وحتى اآلن بحجة البحث 

عن بعض المطلوبين.

وأش����ارت إلى أنه تبع هذا الحصار اعتداءات 
متك����ررة على المواطني����ن بإطالق الرصاص 
للدموع،  المسيل  الغاز  وقنابل  العش����وائي 
مع اعتقال عش����رات المواطنين من رام الله 
والبيرة، باإلضافة إلى اس����تهداف سيارات 

اإلسعاف ومنعها من الوصول للمصابين.
وأضاف����ت أن رئيس ال����وزراء اإلس����رائيلي 
بنيامين نتانياهو أصدر قرارات بهدم منازل 
عائ����الت بعض المواطنين الفلس����طينيين 
المش����تبه فيه����م بتنفيذ عملي����ات طعن 

ودهس ضد المس����توطنين في غضون 48 
س����اعة، وبالفعل فجرت قوات االحتالل يوم 
أمس منزل عائلة األس����ير إسالم يوسف أبو 

حميد بمخيم األمعري في البيرة.
اقتحام����ات  أن  المنظم����ة  وأوضح����ت 
للمس����جد األقصى وساحاته  المستوطنين 
إلقام����ة ش����عائر تلمودية تصاع����دت منذ 
2 ديس����مبر الج����اري، ش����ارك فيها بعض 
المس����ؤولين والدبلوماسيين، وصاحب تلك 
االقتحامات إلصاق بعض التمائم اليهودية 

على جدران المسجد، مع رفع أعالم "الهيكل" 
وإقامة بعض الفعاليات االستفزازية.

وأكدت أن ممارس����ات االحت����الل وتصعيد 
الفلسطينيين  بحق  المستمرة  االنتهاكات 
هي ممارسات اس����تفزازية تعمق الكراهية 
وتؤج����ج حربًا دينية ف����ي المنطقة، معتبرة 
أن تلك الممارس����ات تأتي في إطار توسيع 
سياسة االحتالل المتعلقة بتهويد القدس، 
والت����ي قد تنته����ي بهدم األقص����ى وبناء 

"الهيكل".

منظمة حقوقية تطالب بوقف انتهاكات االحتالل ضد الفلسطينيين

هيئة: تفجير منزل عائلة أبو 
حميد إرهاب همجي متطرف

األورومتوسطي ُيطالب السلطة بفتح تحقيق جدي في قمع التظاهرات
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 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

  صادر عن محكمة خانيونس الشرعية
لق���د قدمت لهذ المحكم���ة مضبطة وراثة موقعة م���ن مختار عائلة 
بخانيون���س تضمن ان محم���د بن مصطفى بن ش���اهين البطة من 
خانيونس وق���د توفي في خانيونس بتاري���خ 1948/8/11 وانحصر 
ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته جميلة بنت طاهر بن مصطفى 
االغا المش���هورة البطة وفي اوالده منها وهم صالح وراجحة ونجوى 
وفي اوالده م���ن زوجته المتوفاة قبله نزهة بنت احمد بن ش���اهين 
البطة وهم مصطفى وزياد وحلمي وزلفة وس���محية واعتدال وعدلة 
وفي ابنه من زوجته المتوفاة قبله ش���ريفة بنت س���عيد بن شاهين 
البطة وهو عادل فقط ال وارث للمتوفى المذكور سوى من ذكر وليس 
ل���ه وصية واجبة او اختيارية وليس له اوالد توفوا حال حياته وتركوا 
ورثة سوى من ذكر وألجل اعطاء الورثة المذكورين حجة وراثة تبين 
نصي���ب كل وارث ش���رعا وانتقاال فمن له حق االعت���راض على هذه 
المضبطة مراجعة محكمة خانيونس الش���رعية خالل سبعة ايام من 

تاريخ هذا االعالن وحرر بتاريخ 2018/12/13م

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

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 )2101/ 2018(

يعل���ن للعموم انه تقدم ل���إدارة العامة لألراض���ي والعقارات بغزة 
السيد: حمدان إسماعيل حمدان المصري من سكان خانيونس هوية 
رقم 900511478 بصفته وكيال عن: محمد حمدان محمود المصري 

بموجب وكالة رقم: 17545 / 2016 الصادرة عن ألمانيا
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 5068 قس���يمة 2 المدينة رفح أبو ختلة + قطعة 61 قسمية 
28 + 29 المدنية خانيونس

 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن علي���ه التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح المعامل���ة. التاريخ:  12/ 12/ 

2018م

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

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )2107/ 2018(

يعلن للعموم انه تقدم لإدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
أس���ماء رش���اد ديب العيلة من س���كان غزة هوية رقم 987945896 

بصفته وكيال عن: منور رشاد ديب المالحي
بموجب وكالة رقم: 1910 / 2009 الصادرة عن مصر الشهر العقاري

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 661 قسيمة 21 المدينة غزة الدرج

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

المعاملة. التاريخ:  13/ 12/ 2018م

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

رام الله / االستقالل:
ندد المرصد األورومتوسطي لحقوق 
القمعي���ة  بالممارس���ات  اإلنس���ان 
واالعتق���ال  التنكي���ل  وح���االت 
األمنية  األجه���زة  تمارس���ها  التي 
االحتجاجات  تج���اه  الفلس���طينية 
الس���لمية الت���ي تج���ري النتق���اد 
سياس���اتها ف���ي الضف���ة الغربية 
آخرها قمع  والت���ي كان  المحتل���ة، 
تظاه���رة أول أم���س ف���ي مدين���ة 

الخليل.
ووصف المرصد ف���ي بيان له، ذلك 
بأنه "جزء من سلس���لة من االنتهاك 
الممنهج مارس���ته األجهزة األمنية 
تجاه المتظاهرين الس���لميين على 
مدار الع���ام 2018، وتقاعس خطير 
ع���ن االلتزام بالمعاه���دات الدولية 
الت���ي صادق���ت عليه���ا الس���لطة 

الفلسطينية".
وبّين أن فريقه وّثق حوادث اعتداء 
وانتهاك  للقوة  مفرط  واس���تخدام 
لحق���وق المتظاهري���ن م���ن قب���ل 
األجه���زة األمنية أثن���اء فّض عدة 
تظاه���رات خرجت ظه���ر أول أمس 
الجمعة في مدن متفرقة من الضفة، 
كان أبرزها حادثة االعتداء بالضرب 
بالهراوات على جمي���ل كرامة أثناء 
مش���اركته في تظاهرة في مدينة 

الخلي���ل، الفتًا إل���ى أن االنتهاكات 
طالت كذلك ع���دًدا من الصحفيين 

الذين كانوا ُيصورون الحادثة.
وكانت عدة تظاه���رات خرجت في 
مدن مختلفة من الضفة إثر دعوات 
ش���عبية "للتعبي���ر ع���ن االلتفاف 
حول مقاومة االحتالل اإلسرائيلي"، 
كم���ا دعت حركة حم���اس أنصارها 
للخ���روج في تظاهرات إلحياء ذكرى 
انطالقتها التي صادفت أول أمس.

وفي س���ياق متصل، شدد المرصد 
األورومتوس���طي على أن ممارسات 

القمع وانتهاك الحريات مّثل نهًجا 
اتبعته أجه���زة أمن الس���لطة منذ 
س���نوات، وال س���يما في هذا العام، 
فضاًل عن استمرار سياسة االعتقال 
التعس���في على خلفيات سياسية 
بضمان���ات  الش���ديد  واإلخ���الل 

المحاكمة العادلة والتعذيب.
وشددت على أن استمرار حالة قمع 
الحري���ات التي تنتهجه���ا أجهزة 
األمن توجب فتح تحقيق مستعجل 
في مالبساتها ومحاسبة المسؤولين 
عن انتهاك الحريات المكفولة وفق 

القان���ون الدولي لحقوق اإلنس���ان، 
والذي التزمت به فلسطين في عدة 
معاهدات وقعتها على مدار األعوام 

األربعة الماضية.
األورومتوس���طي  المرصد  وطال���ب 
بوق���ف  الفلس���طينية  الس���لطة 
والّتعذيب  التعس���فية  االعتقاالت 
واإلفراج الفوري عن المعتقلين على 
خلفيات سياسية، وضمان الحريات 
فيها  بم���ا  للفلس���طينيين  العامة 
الحق في التجمع والتظاهر السلمي 

والتعبير عن الرأي بكافة الوسائل.

رام الله/ االستقالل:
 قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، أمس السبت، 
إن تفجير قوات االحتالل لمنزل عائلة أبو حميد إرهاب همجي وعقاب جماعي 
متطرف تفوح منه رائحة الحقد والكراهية والنازية، تجاه األسرى وعائالتهم 

وحتى حجارة منازلهم.
وأضاف أبو بكر، في بيان صدر عن الهيئة أمس الس���بت، ان حكومة االحتالل 
المتطرف���ة تعمل عل���ى تصعي���د األوضاع عل���ى كافة المس���تويات تجاه 
الفلسطينيين، وتخوض حملة إعدامات ميدانية وتعتقل عشرات المواطنين 
يوميا، وترتك���ب جرائم القت���ل والترويع اليومية وتصعد م���ن االقتحامات 
وهجمات عصابات المستوطنين على الحواجز ونقاط التفتيش التي يقيمها 

االحتالل خالفا للقانون الدولي في األراضي الفلسطينية.
واس���تنكر رئيس الهيئة، عملي���ة االقتحام وتفجير من���زل عائلة ابو حميد 
المناضل���ة في مخيم االمعري برام الله، وما صاح���ب ذلك من عمليات ترويع 
وبط���ش واعتقاالت واطالق للرص���اص واالعتداء عل���ى الصحفيين واحتجاز 

النساء واالطفال والرضع في العراء والبرد القارص.
ولفتت الهيئة، الى أن إس���رائيل اتهمت أحد أف���راد العائلة، وهو المعتقل 
إسالم أبو حميد، بإلقاء لوح رخامي على جندي إسرائيل خالل عملية عسكرية 

إسرائيلية في مخيم األمعري، مطلع مايو/ أيار الماضي، أدى إلى مقتله.
وذكرت الهيئ���ة، أن قوات االحتالل كانت قد هدمت من���زل عائلة أبو حميد 
في العامين 1994 و2003، كإجراء انتقامي جماعي من العائلة، واس���تمرت 
عملية مالحقة االحتالل للعائلة وذلك منذ استش���هاد نجلها عبد المنعم ابو 

حميد عام 1994.
ويقب���ع جميع ابن���اء عائلة أبو حميد ف���ي معتقالت االحت���الل، منهم أربعة 
يقضون أحكامًا بالّسجن المؤبد لعدة مرات منذ انتفاضة األقصى عام 2000، 
وهم: )ناصر، ونصر، وش���ريف، محمد( عالوة على ش���قيقهم جهاد المعتقل 

إداريًا، واسالم الذي ال زال موقوفا منذ اعتقاله منتصف العام الجاري.

لندن/ االستقالل:
دع����ت المنظم����ة العربية لحقوق اإلنس����ان 
ف����ي بريطاني����ا المجتم����ع الدول����ي وصناع 
القرار ف����ي العالم للتدخ����ل العاجل لوقف 
الشعب  المتصاعدة ضد  االنتهاكات  حملة 
ق����وات االحتالل  ي����د  الفلس����طيني عل����ى 

اإلسرائيلي.
وطالب����ت المنظم����ة ف����ي بيان له����ا أمس 
السبت، المحكمة الجنائية الدولية بضرورة 
فتح تحقيق رس����مي في كل الجرائم التي 

ارتكبتها وترتكبها "إسرائيل" في األراضي 
المحتلة وعلى رأسها التصفيات الجسدية 

واالستيطان واالعتداء على المقدسات.
قتل����ت  االحت����الل  ق����وات  أن  وذك����رت 
فلس����طينيين األسبوع الجاري، رغم إمكانية 
اعتقالهم����ا دون الحاج����ة لقتلهم����ا، كم����ا 
حاصرت جميع مداخ����ل ومخارج محافظتي 
رام الل����ه والبيرة بالحواجز العس����كرية منذ 
الخمي����س الماضي وحتى اآلن بحجة البحث 

عن بعض المطلوبين.

وأش����ارت إلى أنه تبع هذا الحصار اعتداءات 
متك����ررة على المواطني����ن بإطالق الرصاص 
للدموع،  المسيل  الغاز  وقنابل  العش����وائي 
مع اعتقال عش����رات المواطنين من رام الله 
والبيرة، باإلضافة إلى اس����تهداف سيارات 

اإلسعاف ومنعها من الوصول للمصابين.
وأضاف����ت أن رئيس ال����وزراء اإلس����رائيلي 
بنيامين نتانياهو أصدر قرارات بهدم منازل 
عائ����الت بعض المواطنين الفلس����طينيين 
المش����تبه فيه����م بتنفيذ عملي����ات طعن 

ودهس ضد المس����توطنين في غضون 48 
س����اعة، وبالفعل فجرت قوات االحتالل يوم 
أمس منزل عائلة األس����ير إسالم يوسف أبو 

حميد بمخيم األمعري في البيرة.
اقتحام����ات  أن  المنظم����ة  وأوضح����ت 
للمس����جد األقصى وساحاته  المستوطنين 
إلقام����ة ش����عائر تلمودية تصاع����دت منذ 
2 ديس����مبر الج����اري، ش����ارك فيها بعض 
المس����ؤولين والدبلوماسيين، وصاحب تلك 
االقتحامات إلصاق بعض التمائم اليهودية 

على جدران المسجد، مع رفع أعالم "الهيكل" 
وإقامة بعض الفعاليات االستفزازية.

وأكدت أن ممارس����ات االحت����الل وتصعيد 
الفلسطينيين  بحق  المستمرة  االنتهاكات 
هي ممارسات اس����تفزازية تعمق الكراهية 
وتؤج����ج حربًا دينية ف����ي المنطقة، معتبرة 
أن تلك الممارس����ات تأتي في إطار توسيع 
سياسة االحتالل المتعلقة بتهويد القدس، 
والت����ي قد تنته����ي بهدم األقص����ى وبناء 

"الهيكل".

منظمة حقوقية تطالب بوقف انتهاكات االحتالل ضد الفلسطينيين

هيئة: تفجير منزل عائلة أبو 
حميد إرهاب همجي متطرف

األورومتوسطي ُيطالب السلطة بفتح تحقيق جدي في قمع التظاهرات
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 دولة فل�سطني
   املجل�س الأعلى للق�ساء 

 لدى املحكمة العليا بغزة املرقرة
 في الطعن رقم 2015/332
  في الطلب رقم 2018/836

الطاعن / فتحي رجب محمد الغمري – سكان القرارة – بجوار مبني البلدية 
   وكيله المحامي / ركان حمدان

المطع���ون ضدهم���ا / 1- عاط���ف محمد س���امة منصور – س���كان 
خانيونس – السطر الغربي 

  وكيله المحامي / رمزي ابو ديب 
2- رياض محمد غنيم العقاد – س���كان خانيونس – السطر الشرقي 
– مقابل خانيونس ترحب بكم – بجوار مس���جد الهداية – عمارة عبد 

الله االسطل ) سابقا( – خارج الباد )حاليا( 
 )) مذكرة تبليغ حضور بالنشر المستبدل ((

ال���ى المطعون ضده الثاني بم���ا ان الطاعن المذك���ور أعاه قد اقام 
عليك الطعن رقم 332/ 2015 لدى المحكمة العليا بصفتها محكمة      
نقض وذلك استنادا لما يدعيه في الئحة الطعن المودع نسخة منها 
لدى قلم المحكمة العليا والمحدد له جلس���ة يوم الخميس الموافق 

2019/1/10م
لذل���ك يقتضي عليك ايداع جوابك التحريري خال خمس���ة عش���ر 
يوما من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك 

سينظر في الطعن باعتبارك حاضرا .  مع االحترام

 قلم املحكمة العليا بغزة 
 ال�ستاذة / هناء ما�سي

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 )2106 / 2018(

يعل���ن للعموم ان���ه تقدم ل���إدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: مصطفى سالم سلمان المصدر من س���كان المصدر هوية رقم 
947968539 بصفته وكيا عن: سليم وسهيل وصباح ومنال ومجدولين 
أبناء س���الم سلمان المصدر وخضرة سعيد حس���ن المصدر وأكرم وأنور 
وأش���رف واياد وهدى أبناء علي س���لمان المصدر ومريم سليمان سامة 
المصدر وغس���ان وعلي وماجد وهشام ومحمود وحسن وفاطمة ونجوى / 

أبناء سليمان سلمان المصدر وآمنة سليم سامة المصدر 
بموجب وكالة رقم: 4934 / 2008 الصادرة عن خانيونس

   موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2337 قس���يمة 7 المدينة النصيرات + قطعة 2341 قسيمة 

1 المدينة النصيرات
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خال مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من 
تاريخ هذا اإلعان وبخاف ذلك س���وف يت���م البدء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  13/ 12/ 2018م

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح خانيون�س

في الطلب رقم 1238 / 2018 في 
القضية رقم 1210 / 2018

المس���تدعون/ 1- نضال سليمان عبد الله رضوان المشهور قديح 2- عبد الله 
س���ليمان عبد الله رضوان المش���هور قديح -3محمد سليمان عبد الله رضوان 

المشهور قديح -خانيونس خزاعة وكيلهم المحامي / خليل أبو ظريفة
المستدعى ضدهما/-1محمد عبد الله حماد رضوان المشهور قديح خانيونس 

خزاعة -2وصال عبد الله حماد رضوان المشهور قديح – خانيونس خزاعة
نوع الدعوى / حقوق )اثبات صحة عقد اقرارا بعدم ممانعة(

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية 1210 / 2018

إلى المس���تدعى ضدهم���ا المذكورين بعاليه بما أن المس���تدعين قد أقاموا 
عليكما دعوى )حقوق( اس���تنادًا إلى ما يدعونه ف���ي الئحة دعواهم المرفق 
لكم نس���خة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكم���ة لذلك يقتضي عليكما 
الحضور إلى هذه المحكمة خال خمس���ة عشر يوماً من تاريخ تبليغكم هذه 
المذك���رة، كما يقتض���ي أن تودعا قلم هذه المحكم���ة ردكم التحريري خال 
خمس���ة عش���ر يوم من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة، علماً أنه قد تحدد لها 
جلس���ة الخميس 2019/1/17م لنظر الدعوى ويكون معلومًا لديكم انكم اذا 
تخلفتم عن ذلك يجوز للمس���تدعين أن يسيروا في دعواهم حسب األصول. 

تحريرًا في 2018/12/11م

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

الماض���ي، وعن���د منتصف  ي���وم الخميس 
الليل تحديدًا، تس���لل مئ���ات الجنود وعلى 
رأس���هم قواٍت خاص���ة صهيوني���ة "وحدة 
الُمطاردين  الُمختص���ة بتصفي���ة  اليم���ام" 
الفلس���طينيين، ألحياء ُمخيم عسكر الجديد 
وحاص���رت عددًا من األبنية الس���كنية، التي 
كان ق���د احتم���ى به���ا "نعال���وة"، واعتل���وا 
اليه،  أس���طحها وتس���للوا عبرها للوص���ول 
حرصين على تنفي���ذ مهمتهم بصمت، من 

خال استخدام بنادق كتم صوت. 
وبعد عدة دقائق، أطلق جنود االحتال  رصاصًا 
كثيفًا داخل المن���زل الذي لجأ إلي���ه "نعالوة" 
بغية اجباره على تس���ليم نفس���ه، لكنه رفض 
االستس���ام وتمرد على الس���جن قبل دخوله، 
فق���اوم ببس���الة ودخل باش���تباك ُمس���لح مع 
القوة الخاصة دام لثاثة س���اعات، حتى نفذت 
رصاصاته، ليرتقي شهيدًا بعد تفجير المكان 

بقنابل ُمحرمة دوليًا، ويتحول رمزًا للنضال. 

ُمعاناة واأمل
ف���ي الثالثة والرب���ع فجرًا انس���حب الجنود 

مخلفين وراءهم دمارًا بمنزل عائلة بش���كار، 
التي  احتضن���ت "نعالوة" ، وبدا كل ش���يء 
بحال���ة يرثى لها، بينما أخ���ذ أطفال المخيم 
الذي���ن تقاط���روا للمنزل يجمع���ون الحطام 

وفوارغ الرصاص وقنابل الصوت.
وإلى هن���اك وصلت فيروز نعالوة ش���قيقة 
الش���هيد، وأق���ارب لها، تتحس���س المكان 
الذي تراه ألول مرة جيدًا السيما الغرفة التي 
استش���هد بها، فقد زينت دم���اؤه الجدران 
المثقبة بفعل الرصاص، لُيدل ذلك وبوضوح 
عل���ى حجم العملي���ة وكثافة الني���ران التي 

أطلقت.
وتقول شقيقة الشهيد خال مقطع فيديو، 
وهي تؤرجح رأس���ها يمينًا ويس���ارًا:" الحمد 
الله، اللهم الثبات، اللهم الصبر، اللهم القوة 

لقلوبنا". 
وبعد لحظاٍت من الصمت، أضافت:" شو بدي 
أحكي، ما في اش���ي بوصف وجعنا، 65يومًا 
الله أعلم كيف م���روا علينا، أمي مريضة إلها 
40 يوم���ًا بالس���جن، وأبويا عمرة  60س���نة 

بالس���جن من ش���هر وما بنعرف عنه اش���ي، 
أخوي���ا وزوج���ي بالزنازين ألكثر من ش���هر، 
65 يومًا إحنا مش عايش���ين، أوالدي وبنتي 
المريضة عاش���وها  بكل لحظ���ة ، ما في نوم 
وال راحة، أشرف أكثر من شهرين ما شفناه". 
بدم���وع تم���أل وجنتيها، تردد ب���دون وعي:" 
حبيبي يا أش���رف، الله اصطف���اك يا أخويا، 
إنا لله وإنا إلي���ه راجعون، الحمد الله هو عند 
ربنا، ربنا كتب له األفضل والخير، حسبنا الله 
ونع���م الوكيل، اللهم بدلة دارًا خيرًا من داره 

وأها خيرًا من أهله بجنات النعيم". 
وتتابع بحسرة وألم:" الله معك يا أشرف، ربي 
يصب���ر قلب امك بس���جنها ، الله يصبرك يا 
أبوي، الحمد الله أش���رف هو ش���رفنا ، الحمد 

الله". 
وأنهت حديثها:" أنا م���ا بعرف هذا المكان، 
أول مره أش���وفه، ما بعرف أنه أش���رف كان 
ه���ان، صحينا الصب���ح حكوا إنه���م اغتالوا 
أش���رف هان، أجيت أش���وفه، الله يبارك في 
أصح���اب البيت ويجزيهم الخي���ر، ويفرجها 

على أسرتي وكافة الشعب". 
في حين، كانت شقيقه نعالوة تحاول تصبير 
نفسها وعائلة بشكار التي اعتقل أربعة من 
أبنائها وتقول إن معاناتهم لم تتوقف بعد، 
فمن���زل عائلتها يواجه ق���رارا بالهدم مطلع 
األسبوع القادم، ووالداها وزوجها وشقيقها 
ما زال���وا معتقلين "وكل واح���د فيهم قصة 

مأساة بحد ذاتها".
في الوق���ت الذي كان���ت أجه���زة االحتال 
تتخبط بأرجاء الضفة الغربية، وُتنفذ حمات 
ده���م وتفتيش بش���كٍل يوم���ي باحثة عن 
الش���هيد " نعالوة"، كان يقرأ كتاب " صراع 
في الظام" لمعرفة طبيعة وأس���اليب عمل 
أجهزة ُمخابرات االحتال اإلسرائيلي لإيقاع 
بالُمقاومين، وتجنب الوقوع في الفخ، وُيشار 
الى ان الكتاب من إعداد الحركة األسيرة في 

سجون االحتال.

ل تبكي يا ورود الدار
"نعال���وة" ال���ذي نفذ عملية ب���ركان لم يكن 
بباله أنه س���يطارد أو يخرج منها حًيا فكتب 

وصيته واقتحم أس���وار مس���توطنة "بركان" 
بس���احه وقتل مس���توطنين، لك���ن معجزة 
حدثت جعلته يخرج سليًما ليكون سيناريو 

غير متوقع وهو الماحقة.
"ال تبكي يا ورود الدار ضلك غني بغيابو، ولما 
يعود من المشوار كوني الزينة ع بوابو"، تلك 
الكلمات كانت وصية الش���هيد لعائلته قبل 
اقدام���ه على تنفيذ عملي���ة " بركان"، كتبها 

في دفتره الخاص. 
وكتبت ش���قيقه نعالوة، عبر صفحتها 
بموقع )فيسبوك(، منش���وًرا رثت فيه 
الش���هيد، وقال���ت: "الحمد لل���ه، الذي 
شرفنا باستشهادك..  الحمد لله الذي 
أعطاك الش���هادة.. الحمد لله عش���ت 
بطا، وم���ت بطًا، وليس أي موتة، إنها 

الشهادة«.
وأضاف���ت هنادي، هنيًئا ل���ك ولنا، ما لحقت 
أودعك يا روحي.. كان نفس���ي أشوفك، لكن 
بالجنة أنت بتستنانا.. راح نجتمع إن شاء الله 

بالجنة، إنا لله وإنا اليه راجعون«.

فدائي أربك دولة الكيان 

أشرف نعالوة.. دماء فجرت بركان عز وغضب!
غزة/ دعاء احلطاب: 

ع�سق الوطن فدفع له اأجمل �سنوات عمره، فهو الفار�س ال�سامت الذي هز اأركان 
املُحتل حني نطق �سالحه، داخل املنطقة ال�سناعية »بركان« يف م�ستوطنة »اأرئيل« 

قرب مدينة �سلفيت �سمال ال�سفة الغربية املحتلة، وقتلت ر�سا�ساته م�ستوطنني 
ا�سرائيليني واأ�سابت ثالث بجراٍح خطرية، ومن ثم الن�سحاب والتخفي عن نظر 
العمالء وال�ساباك واجلي�س الإ�سرائيلي و�سرطته والوحدات اخلا�سة والطريان 

والكامريات و�سبكات التج�س�س والت�سالت واملراقبة واحلواجز على مدار ت�سعة 
اأ�سابيع.   65 يومًا ق�ساها املُقاوم الفل�سطيني اأ�سرف نعالوة بالتنقل من بلد لأخر ومن 

منزٍل اإىل منزل، ُمطاردًا لالحتالل، قبل اأن ي�ستقر به املقام ب�سقة �سكنية يف ُميم 
ع�سكر اجلديد �سرق نابل�س، ُم�سجاًل خاللها اإرباكًا غري عادي لكافة الأجهزة الأمنية 

الإ�سرائيلية التي �سنت ع�سرات احلمالت الع�سكرية الوا�سعة لعتقاله. 
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أعلن أنا المواطن/محمد ايمن سليمان عطا الله 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)803179977( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/محمد خالد محمد الدرزي 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)905287835( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ هدى عطيه رشدي الجمال 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)968890871( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ سعيد أحمد عبد الغني البيومي 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)956187033( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ إبراهيم سالم موسى اصليح 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)402020309( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد عابد محمد ابو مغيصيب 
ع���ن فق���د بطاق���ة تعري���ف  الت���ي تحم���ل رقم 
)700080690( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ علي انور ربحي لولو 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)800477390( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/محمود مصطفى محمد شلحة 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)405195256( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/مجاهد موسى محمد ابو جراد 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)800279879( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
ندد التجمع اإلعالمي الفلس���طيني بش���دة، باستمرار وتصاعد 
االعتداءات اإلس���رائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين في 
قط���اع غزة والضفة الغربية المحتلة، مطالبًا الجهات الحقوقية 
الدولي���ة المعنية بالحري���ات اإلعالمية وحق���وق الصحفيين، 
بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للصحفيين الفلس���طينيين 

في ضوء تغول االحتالل اإلسرائيلي عليهم.
وأس���فرت اعت���داءات قوات االحت���الل عل���ى الصحفيين أول 
أم���س الجمعة ع���ن إصابة أربعة منهم، حي���ث أصيب كل من 
الصحفيين مصطفى حسونة مصور وكالة األناضول التركية، 
وعطية درويش مصور وكالة الرأي الحكومية، وحس���ن اصليح 
مصور قناة القدس الفضائي���ة، بقنابل الغاز أثناء تغطيتهم 
لمسيرات العودة ش���رقي قطاع غزة، والصحفي مصعب شاور 
بعيار مطاطي أثناء تغطيته للفعاليات بمدينة الخليل جنوب 

الضفة الغربية المحتلة.  
جتاوز خطري

وقال مس���ؤول التجمع اإلعالمي الفلس���طيني توفيق الس���يد 
س���ليم في تصريح صحفي تلقت "االس���تقالل" نس���خة عنه، 
إن استمرار االعتداءات اإلس���رائيلية بحق الصحفيين، تعتبر 
تج���اوزا خطيرا للمواثيق واألعراف الدولي���ة التي تكفل حرية 

العمل الصحفي وتجّرم المساس بالصحفيين.
وأكد السيد سليم على أن التقاعس الدولي عن توفير الحماية 
الالزمة للصحفيين بالرغم من الجرائم اإلس���رائيلية الواضحة 
بحقهم؛ ش���ّكل مساحة إضافية لقوات االحتالل لمواصلة هذا 
العدوان في اس���تخفاف واضح بكاف���ة المواثيق الدولية ذات 

العالقة بالعمل الصحفي واإلعالمي.
وطالب السيد سليم بضرورة توفير الحماية الدولية للصحفيين 
ووضع حد لمسلسل االستهداف الذي يتعرضون له على مرأى 

ومسمع من العالم بأسره.

وثمن الس���يد س���ليم األداء المهن���ي والوطن���ي للصحفيين 
في تغطية مس���يرات الع���ودة وكافة األحداث على الس���احة 
الفلس���طينية، بالرغم مما يتعرضون له م���ن اعتداء وتضييق 
ومالحقة، متمنيا الشفاء العاجل لكافة الزمالء الجرحى والحرية 

للزمالء األسرى الذين يقبعون خلف زنازين االحتالل.

موا�صلة التحدي
بدوره دع���ا منت���دى اإلعالميي���ن الفلس���طينيين المنظمات 

الحدود الشرقية للقطاع، والفعاليات في مدينة الخليل.
وأكد على ض���رورة إدانة انتهاكات االحت���الل المتزايدة بحق 
الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات اإلعالمية الفلسطينية، 
إذ تم مؤخًرا اقتحام مقر وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
"وفا" في مدينة رام الله، وذلك بعد أسابيع من قصف وتدمير 

مقر قناة األقصى الفضائية في غزة.
وأبرق بالتحية والتقدير لفرس���ان اإلعالم الفلس���طيني الذين 
تفان���وا ف���ي أداء واجبهم المهني والوطني واإلنس���اني تجاه 
قضيتهم وش���عبهم ومازالوا رغ���م المخاطر المحدقة وتربص 
االحت���الل الدائم بهم، الفًتا إلى أن عدد الصحفيين المصابين 

منذ انطالق مسيرات العودة بلغ أكثر من 200 صحفي.
وأعرب عن تمنياته بالش���فاء العاجل والسالمة التامة لفرسان 
اإلعالم الفلسطيني الذين تعرضوا لإلصابة برصاص االحتالل 
وقنابل الغاز، داعًيا لمواصل���ة تحدي االحتالل وإحباط أهدافه 

الرامية لحجب جرائمه عن أنظار وأسماع المجتمع الدولي.

تدفع الثمن
من جهتها أدانت كتلة الصحفي الفلس���طيني، اس���تهداف 
جنود االحتالل اإلس���رائيلي لصحفيين فلس���طينيين، خالل 

تغطيتهم لمسيرات العودة الكبرى على حدود قطاع غزة.
وأكدت الكتلة ان الطواقم الصحفية الفلسطينية مازالت تدفع 
ثمن تغطيتها وفضحها لجرائ���م االحتالل وعدوانه على ابناء 

شعبنا المشاركين في مسيرات العودة.
وطالب���ت الكتل���ة بحماية الطواق���م الصحفي���ة من بطش 
االحتالل ولجم جرائم���ه بحق الصحفيين الذين لم يتخلفوا 
لحظ���ة عن أداء واجبهم االعالمي ب���كل مهنية واقتدار رغم 
االستهداف المباشر لهم من قبل االحتالل، وذلك من خالل 
مقاضاة االحتالل من االجسام واالتحادات الصحفية العربية 

والدولية.

الدولي���ة المعنية بحقوق اإلنس���ان وحماي���ة الصحفيين إلى 
ضرورة التحرك العاجل لمحاس���بة قادة االحتالل اإلس���رائيلي 
عل���ى جرائمهم بحق حرية اإلع���الم والصحفيين في األراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وأدان المنتدى في بيان له، اس���تهداف االحتالل للصحفيين 
في قطاع غزة والضفة الغربية أول أمس الجمعة، ما أدى إلصابة 
أربعة منهم خالل تغطيتهم لمس���يرات العودة السلمية على 

أطر ومؤسسات إعالمية تدين جرائم االحتالل بحق الصحفيين 

رام الله/ االستقالل: 
أعلن���ت إدارة جامعة الق���دس المفتوحة، ومجلس الطلبة القطري، امس الس���بت، عن 
التوصل إلى اتفاق بخصوص الرسوم الدراسية. وجاء في بيان مشترك بين الجانبين، 
"بناء على االجتماعات المتواصلة التي عقدت بين رئاسة الجامعة ومجلس الطلبة في 
المجل���س القطري بحضور نقابة العاملين والمكتب الحركي في الجامعة، وحرصا على 
الحفاظ على مس���يرة الجامعة في ظل الظروف التي يعيشها مجتمعنا الفلسطيني 
ف���ي هذه األيام، والتي يس���طر فيه���ا صفحات مجد وصمود، فق���د اتفق على زيادة 
مخفضة في رسوم الساعة المعتمدة بمقدار دينارين فقط للتخصصات كافة ابتداء 
م���ن الفصل الثاني للعام 2019/2018، ترافقها جملة من اإلنجازات س���واء المالية أو 
األكاديمية التي تس���هم في تخفيف األعباء عن الطلبة بش���كل عام، وذوي الظروف 
االقتصادي���ة واالجتماعية الصعبة على وجه الخصوص". واتفق الطرفان على انتظام 
ال���دوام في فروع الجامعة كافة ابتداء من صباح يوم االثنين الموافق 17-12-2018م، 
وترحل امتحانات األسبوع الحالي إلى يوم السبت المقبل وفق 2018/12/22، وبحسب 

ترتيب البرنامج الصادر لبداية االمتحانات النهائية للفصل الجاري.

غزة/ االستقالل:
اس���تقبلت جامعة اإلس���راء رئيسة 
الفلس���طينية  للمرأة  العام  االتحاد 
في قطاع غزة، عضو اللجنة المركزية 
لحركة فت���ح الس���ابق د. آمال حمد 

والوفد المرافق لها.
وكان باستقبال د.حمد، عميد كلية 
العلوم االنس���انية، ومدير العالقات 
العام���ة والدولي���ة د. أحمد الوادية، 
مؤك���دًا على  بالزيارة،  رح���ب  حيث 
الدور اله���ام الذي يلعب���ه االتحاد 
العام للمرأة الفلسطينية في تعزيز 

وتنمية قدرات المرأة في القطاع.
م���ن جهته���ا، أش���ادت د. حم���د 
باإلنجازات الت���ي حققتها الجامعة 
خ���الل الفت���رة الماضي���ة، والبرامج 
الممي���زة الت���ي توفره���ا، وعب���رت 

ع���ن تقديرها لما تقدم���ه من منح 
وخدمات مختلفة ألبنائها الطلبة. 

وقد بحث الجانب���ان فرص التعاون 
المش���ترك بين الجامع���ة واالتحاد 
الفلس���طينية، في  للم���رأة  الع���ام 

المرحلة المقبلة. 

كم���ا ش���اركت د. حمد، واألس���يرة 
المحررة فاطمة الزق في الندوة التي 
نظمته���ا كلية العلوم اإلنس���انية 
في جامعة اإلس���راء بعن���وان المرأة 
الفريدة"  "التجرب���ة  الفلس���طينية 
والتي تعقد بمناسبة اليوم العالمي 

لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأشارت حمد إلى ضرورة العمل على 
تعديل قانون األحوال الش���خصية 
)قان���ون حق���وق العائل���ة( ال���ذي 
ت���م اقراره س���نة 1954، والش���ائع 
اس���تخدامه ف���ي قطاع غ���زة حيث 
أنه جاء مجحفا بحق النس���اء وينتج 
من خالله سلس���لة من العنف على 
باعتباره  االجتماعي،  النوع  أس���اس 
ال يوفر حل���وال ناجع���ة للعديد من 
القضايا التي تتعلق بحقوق المرأة.

من جانبها تحدثت األسيرة المحررة 
فاطم���ة ال���زق عن تجربته���ا داخل 
زنازين االحتالل،  وع���ن كافة أنواع 
العنف واالنتهاكات التي تتعرض 
لها الم���رأة الفلس���طينية من قبل 

االحتالل اإلسرائيلي.

اتفاق بين »القدس المفتوحة« ومجلس 
طلبتها بخصوص الرسوم الدراسية

جامعة اإلسراء تستقبل رئيس االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في القطاع
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أعلن أنا المواطن/محمد ايمن سليمان عطا الله 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)803179977( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/محمد خالد محمد الدرزي 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)905287835( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ هدى عطيه رشدي الجمال 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)968890871( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ سعيد أحمد عبد الغني البيومي 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)956187033( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ إبراهيم سالم موسى اصليح 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)402020309( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد عابد محمد ابو مغيصيب 
ع���ن فق���د بطاق���ة تعري���ف  الت���ي تحم���ل رقم 
)700080690( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ علي انور ربحي لولو 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)800477390( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/محمود مصطفى محمد شلحة 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)405195256( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/مجاهد موسى محمد ابو جراد 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)800279879( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
ندد التجمع اإلعالمي الفلس���طيني بش���دة، باستمرار وتصاعد 
االعتداءات اإلس���رائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين في 
قط���اع غزة والضفة الغربية المحتلة، مطالبًا الجهات الحقوقية 
الدولي���ة المعنية بالحري���ات اإلعالمية وحق���وق الصحفيين، 
بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للصحفيين الفلس���طينيين 

في ضوء تغول االحتالل اإلسرائيلي عليهم.
وأس���فرت اعت���داءات قوات االحت���الل عل���ى الصحفيين أول 
أم���س الجمعة ع���ن إصابة أربعة منهم، حي���ث أصيب كل من 
الصحفيين مصطفى حسونة مصور وكالة األناضول التركية، 
وعطية درويش مصور وكالة الرأي الحكومية، وحس���ن اصليح 
مصور قناة القدس الفضائي���ة، بقنابل الغاز أثناء تغطيتهم 
لمسيرات العودة ش���رقي قطاع غزة، والصحفي مصعب شاور 
بعيار مطاطي أثناء تغطيته للفعاليات بمدينة الخليل جنوب 

الضفة الغربية المحتلة.  
جتاوز خطري

وقال مس���ؤول التجمع اإلعالمي الفلس���طيني توفيق الس���يد 
س���ليم في تصريح صحفي تلقت "االس���تقالل" نس���خة عنه، 
إن استمرار االعتداءات اإلس���رائيلية بحق الصحفيين، تعتبر 
تج���اوزا خطيرا للمواثيق واألعراف الدولي���ة التي تكفل حرية 

العمل الصحفي وتجّرم المساس بالصحفيين.
وأكد السيد سليم على أن التقاعس الدولي عن توفير الحماية 
الالزمة للصحفيين بالرغم من الجرائم اإلس���رائيلية الواضحة 
بحقهم؛ ش���ّكل مساحة إضافية لقوات االحتالل لمواصلة هذا 
العدوان في اس���تخفاف واضح بكاف���ة المواثيق الدولية ذات 

العالقة بالعمل الصحفي واإلعالمي.
وطالب السيد سليم بضرورة توفير الحماية الدولية للصحفيين 
ووضع حد لمسلسل االستهداف الذي يتعرضون له على مرأى 

ومسمع من العالم بأسره.

وثمن الس���يد س���ليم األداء المهن���ي والوطن���ي للصحفيين 
في تغطية مس���يرات الع���ودة وكافة األحداث على الس���احة 
الفلس���طينية، بالرغم مما يتعرضون له م���ن اعتداء وتضييق 
ومالحقة، متمنيا الشفاء العاجل لكافة الزمالء الجرحى والحرية 

للزمالء األسرى الذين يقبعون خلف زنازين االحتالل.

موا�صلة التحدي
بدوره دع���ا منت���دى اإلعالميي���ن الفلس���طينيين المنظمات 

الحدود الشرقية للقطاع، والفعاليات في مدينة الخليل.
وأكد على ض���رورة إدانة انتهاكات االحت���الل المتزايدة بحق 
الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات اإلعالمية الفلسطينية، 
إذ تم مؤخًرا اقتحام مقر وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
"وفا" في مدينة رام الله، وذلك بعد أسابيع من قصف وتدمير 

مقر قناة األقصى الفضائية في غزة.
وأبرق بالتحية والتقدير لفرس���ان اإلعالم الفلس���طيني الذين 
تفان���وا ف���ي أداء واجبهم المهني والوطني واإلنس���اني تجاه 
قضيتهم وش���عبهم ومازالوا رغ���م المخاطر المحدقة وتربص 
االحت���الل الدائم بهم، الفًتا إلى أن عدد الصحفيين المصابين 

منذ انطالق مسيرات العودة بلغ أكثر من 200 صحفي.
وأعرب عن تمنياته بالش���فاء العاجل والسالمة التامة لفرسان 
اإلعالم الفلسطيني الذين تعرضوا لإلصابة برصاص االحتالل 
وقنابل الغاز، داعًيا لمواصل���ة تحدي االحتالل وإحباط أهدافه 

الرامية لحجب جرائمه عن أنظار وأسماع المجتمع الدولي.

تدفع الثمن
من جهتها أدانت كتلة الصحفي الفلس���طيني، اس���تهداف 
جنود االحتالل اإلس���رائيلي لصحفيين فلس���طينيين، خالل 

تغطيتهم لمسيرات العودة الكبرى على حدود قطاع غزة.
وأكدت الكتلة ان الطواقم الصحفية الفلسطينية مازالت تدفع 
ثمن تغطيتها وفضحها لجرائ���م االحتالل وعدوانه على ابناء 

شعبنا المشاركين في مسيرات العودة.
وطالب���ت الكتل���ة بحماية الطواق���م الصحفي���ة من بطش 
االحتالل ولجم جرائم���ه بحق الصحفيين الذين لم يتخلفوا 
لحظ���ة عن أداء واجبهم االعالمي ب���كل مهنية واقتدار رغم 
االستهداف المباشر لهم من قبل االحتالل، وذلك من خالل 
مقاضاة االحتالل من االجسام واالتحادات الصحفية العربية 

والدولية.

الدولي���ة المعنية بحقوق اإلنس���ان وحماي���ة الصحفيين إلى 
ضرورة التحرك العاجل لمحاس���بة قادة االحتالل اإلس���رائيلي 
عل���ى جرائمهم بحق حرية اإلع���الم والصحفيين في األراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وأدان المنتدى في بيان له، اس���تهداف االحتالل للصحفيين 
في قطاع غزة والضفة الغربية أول أمس الجمعة، ما أدى إلصابة 
أربعة منهم خالل تغطيتهم لمس���يرات العودة السلمية على 

أطر ومؤسسات إعالمية تدين جرائم االحتالل بحق الصحفيين 

رام الله/ االستقالل: 
أعلن���ت إدارة جامعة الق���دس المفتوحة، ومجلس الطلبة القطري، امس الس���بت، عن 
التوصل إلى اتفاق بخصوص الرسوم الدراسية. وجاء في بيان مشترك بين الجانبين، 
"بناء على االجتماعات المتواصلة التي عقدت بين رئاسة الجامعة ومجلس الطلبة في 
المجل���س القطري بحضور نقابة العاملين والمكتب الحركي في الجامعة، وحرصا على 
الحفاظ على مس���يرة الجامعة في ظل الظروف التي يعيشها مجتمعنا الفلسطيني 
ف���ي هذه األيام، والتي يس���طر فيه���ا صفحات مجد وصمود، فق���د اتفق على زيادة 
مخفضة في رسوم الساعة المعتمدة بمقدار دينارين فقط للتخصصات كافة ابتداء 
م���ن الفصل الثاني للعام 2019/2018، ترافقها جملة من اإلنجازات س���واء المالية أو 
األكاديمية التي تس���هم في تخفيف األعباء عن الطلبة بش���كل عام، وذوي الظروف 
االقتصادي���ة واالجتماعية الصعبة على وجه الخصوص". واتفق الطرفان على انتظام 
ال���دوام في فروع الجامعة كافة ابتداء من صباح يوم االثنين الموافق 17-12-2018م، 
وترحل امتحانات األسبوع الحالي إلى يوم السبت المقبل وفق 2018/12/22، وبحسب 

ترتيب البرنامج الصادر لبداية االمتحانات النهائية للفصل الجاري.

غزة/ االستقالل:
اس���تقبلت جامعة اإلس���راء رئيسة 
الفلس���طينية  للمرأة  العام  االتحاد 
في قطاع غزة، عضو اللجنة المركزية 
لحركة فت���ح الس���ابق د. آمال حمد 

والوفد المرافق لها.
وكان باستقبال د.حمد، عميد كلية 
العلوم االنس���انية، ومدير العالقات 
العام���ة والدولي���ة د. أحمد الوادية، 
مؤك���دًا على  بالزيارة،  رح���ب  حيث 
الدور اله���ام الذي يلعب���ه االتحاد 
العام للمرأة الفلسطينية في تعزيز 

وتنمية قدرات المرأة في القطاع.
م���ن جهته���ا، أش���ادت د. حم���د 
باإلنجازات الت���ي حققتها الجامعة 
خ���الل الفت���رة الماضي���ة، والبرامج 
الممي���زة الت���ي توفره���ا، وعب���رت 

ع���ن تقديرها لما تقدم���ه من منح 
وخدمات مختلفة ألبنائها الطلبة. 

وقد بحث الجانب���ان فرص التعاون 
المش���ترك بين الجامع���ة واالتحاد 
الفلس���طينية، في  للم���رأة  الع���ام 

المرحلة المقبلة. 

كم���ا ش���اركت د. حمد، واألس���يرة 
المحررة فاطمة الزق في الندوة التي 
نظمته���ا كلية العلوم اإلنس���انية 
في جامعة اإلس���راء بعن���وان المرأة 
الفريدة"  "التجرب���ة  الفلس���طينية 
والتي تعقد بمناسبة اليوم العالمي 

لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأشارت حمد إلى ضرورة العمل على 
تعديل قانون األحوال الش���خصية 
)قان���ون حق���وق العائل���ة( ال���ذي 
ت���م اقراره س���نة 1954، والش���ائع 
اس���تخدامه ف���ي قطاع غ���زة حيث 
أنه جاء مجحفا بحق النس���اء وينتج 
من خالله سلس���لة من العنف على 
باعتباره  االجتماعي،  النوع  أس���اس 
ال يوفر حل���وال ناجع���ة للعديد من 
القضايا التي تتعلق بحقوق المرأة.

من جانبها تحدثت األسيرة المحررة 
فاطم���ة ال���زق عن تجربته���ا داخل 
زنازين االحتالل،  وع���ن كافة أنواع 
العنف واالنتهاكات التي تتعرض 
لها الم���رأة الفلس���طينية من قبل 

االحتالل اإلسرائيلي.

اتفاق بين »القدس المفتوحة« ومجلس 
طلبتها بخصوص الرسوم الدراسية

جامعة اإلسراء تستقبل رئيس االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في القطاع
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أعلن أنا المواطن/احمد معين السيد كسكين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400848263 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة /انتصار مطر اسماعيل ابو جرادعن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)944876168( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن فادي صالح عثمان خضير
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)800760894( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة /نعمة مصطفى محمد جرابع 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)902255355  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد سالم سليم ابو رويشد
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)907641864 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/طالل حمدي احمد المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801406638( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/احمد عارف محمد ابو نحل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800449613( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/احمد مازن محمد عبد السالم
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)802393330( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/خالد كامل عبد المنعم نصر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)904367562( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

انحياز �سافر
لش���ؤون  المس���اعد  العام  االمي���ن  وقال 
فلس���طين واالراض���ي العربي���ة المحتلة 
بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي 
ف���ي تصري���ح صحفي أمس الس���بت، إن 
هذا القرار يمثل انحيازا س���افرا لمواقف 
وسياسات االحتالل وتشجيعا لممارساته 
خاصة  والمتصاعد،  المتواص���ل  وعدوانه 
في اآلونة األخيرة بجيش���ه ومستوطنيه 
على الشعب الفلسطيني وابسط حقوقه، 
الدولية  بالقانون والش���رعية  اس���تهتارا 
ف���ي محاوالت  الدولي  المجتمع  وب���إرادة 
محموم���ة تس���تهدف تدمي���ر أي فرص 
لتحقيق السالم بحل الدولتين المعبر عن 

ارادة المجتمع الدولي.
االس���ترالي  الق���رار  ه���ذا  ان  وأض���اف 
الالمس���ؤول والمنحاز الذي يمس حقوق 
ومشاعر ومقدس���ات العرب مسيحييهم 
ومس���لميهم، كما جميع المس���لمين في 
مشارق األرض ومغاربها وبكل ما سيكون 
له م���ن تداعي���ات تضاعف من أس���باب 
وعوام���ل التدهور وتدمير آفاق الس���الم، 
وتش���جيع االحتالل على مواصلة عدوانه 
للقرارات  وتحديه  واستيطانه  وغطرسته 
متطلب���ات  باس���تباق  الدولي���ة  واالرادة 
تحقيق الس���الم العادل والشامل، بإنهاء 
االحت���الل وإقام���ة الدولة الفلس���طينية 

المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد االمين العام المساعد، إن هذا القرار 
س���يكون مح���ل متابعة جدي���ة من قبل 
الجامعة العربية وسيترك أثره على مجمل 
العالقات العربية االس���ترالية، خاصة أن 
الموقف العربي معلن وصريح حيال هذا 
األمر بالعديد م���ن القرارات العربية، التي 
س���بق اتخاذها، والتي ح���ذرت من مغبة 
االقدام عل���ى مثل هذا القرار س���واء من 
استراليا أو غيرها من الدول التي قد تفكر 
باإلقدام على مث���ل هذه الخطوة الخطيرة 
بالغة الضرر لمسار السالم وللعالقات مع 

الدول العربية.

اأمر مدان
وبدوره قال أمين س���ر اللجنة التنفيذية 
لمنظم���ة التحري���ر صائب عريق���ات، إن 

اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة 
إلسرائيل امر مدان، في وقت تعمدت فيه 
أستراليا اس���تغالل هذا اإلعالن لتحقيق 
مكاس���ب سياس���ية داخلي���ة مش���ينة، 
تتناق���ض مع التزاماته���ا بموجب قواعد 

القانون الدولي والسلم واألمن الدوليين.
واس���تهجن عريق���ات ف���ي بيان ل���ه، ما 
أورده رئيس الوزراء األس���ترالي في إعالن 
االعتراف، مش���يرا الى ان هذا القرار اتخذ 
في ظ���ل الدعم األس���ترالي المزعوم لحل 

الدولتين.
وقال: "إن سياسات هذه اإلدارة األسترالية 
ل���م تفعل ش���يئا لدف���ع ح���ل الدولتين 
إل���ى األمام، عل���ى العكس فق���د اختارت 
االنضمام إلى ترمب ونتنياهو وحكومتين 
أخريين في التصويت ضد حل الدولتين 
في قرار األمم المتحدة الذي تدعمه 156 
دولة، وال تزال ترفض الحكومة األسترالية 
االعت���راف بدولة فلس���طين، والتصويت 

ف���ي الهيئات والمناب���ر الدولية ضد حق 
ش���عبنا الفلس���طيني في تقرير المصير، 
وتواصل أعمال التجارة غير الش���رعية مع 

المستوطنات اإلسرائيلية".
وأكد عريق���ات أن مدين���ة القدس كلها 
ه���ي قضية خاضع���ة للوض���ع النهائي 
الش���رقية،  الق���دس  وأن  للمفاوض���ات، 
وبموجب القانون الدولي، هي جزء ال يتجزأ 

من األرض الفلسطينية المحتلة.

قرار خطري
من جهته قال وزير الخارجية والمغتربين 
ري���اض المالك���ي، إن أس���تراليا حاول���ت 
التخفيف م���ن خطورة قراره���ا المخالف 
للقانون الدولي عب���ر تمرير عناصره التي 
تتع���ارض م���ع ق���رارات األم���م المتحدة 
والقان���ون الدولي، بالتداخ���ل مع عناصر 
أخ���رى قد توح���ي للقارئ انه���ا تعكس 
احترام أستراليا والتزامها بتلك القرارات 

والقوانين.

واضاف: "فم���ن جهة اعتراف أس���تراليا 
بالق���دس الغربي���ة كعاصمة إلس���رائيل 
ال يعفيه���ا م���ن تناقضه���ا الكام���ل مع 
المس���تندة  الس���الم  عملية  مرجعي���ات 
إلى القان���ون الدولي القائ���ل ان القدس 
الش���رقية ارض فلس���طينية محتلة، وأن 
أي اعت���راف بالق���دس الغربية كعاصمة 
إلس���رائيل يج���ب أن يرافق���ه اعت���راف 

بالقدس الشرقية كعاصمة لفلسطين".
وأوض���ح المالكي ان الحدي���ث عن التزام 
استراليا بمبدأ حل الدولتين، وترك تحديد 
حدود عاصمة البلدين للمفاوضات، فهذا 
ذر الرماد في العي���ون، ومحاولة لتجميل 
موقفها من خالل ارب���اك القارئ وإعطائه 
االنطباع بانسجام هذا الموقف مع القانون 
الدولي، بينما هو في الحقيقة أبعد من أن 

يكون كذلك.

ا�ستفزاز مل�ساعر امل�سلمني
الديمقراطية  الجبه���ة  اعتب���رت  بدورها 

لتحري���ر فلس���طين، ق���رار رئي���س وزراء 
اس���تراليا، االعتراف بالق���دس عاصمة ل� 
"إس���رائيل". استفزازًا للمش���اعر الوطنية 
والقومية لماليين الفلسطينيين والعرب 
والمس���لمين، وتحدًي���ا إلرادة المجتم���ع 

الدولي، ممثال في منظمة األمم المتحدة.
وقالت الجبهة رًدا على ادعاء رئيس وزراء 
اس���تراليا م���ن أن خطوته ه���ذه تهدف 
إلى كس���ر جمود العملية السياسية في 
الشرق األوسط، إن" كس���ر الجمود، وفتح 
اآلفاق أمام حل عادل ومتوازن، يكفل الحد 
الوطنية لش���عبنا، يكون  للحقوق  األدنى 
بالضغط على حكومة إس���رائيل الحترام 
ه���ذه الحقوق بما فيها حق���ه في الحرية 
الالجئين  وحق  واالس���تقالل  والس���يادة 
في الع���ودة منها، وليس مجاراة االحتالل 
وتش���جيعه على التغول أكثر فأكثر في 
انتهاك ق���رارات الش���رعية الدولية على 
حس���اب الحق���وق الوطني���ة المش���روعة 

لشعبنا".
ودع���ت ال���دول العربية والمس���لمة إلى 
انته���اج سياس���ات عملية ف���ي تطبيق 
قرارات القمم العربية والمس���لمة بش���أن 
الق���دس، وصون مكانته���ا عاصمة لدولة 
فلسطين، بمقاطعة الدول التي تعترف 

بالقدس "عاصمة إلسرائيل".
كما دعتها لف���رض عقوبات اقتصادية 
ومالية ونفطية على الدول التي تعرض 
الباب  بالقدس عاصمة لالحتالل، إلغالق 
أمام "صفقة ترمب" الهادفة إلى تصفية 
المس���ألة الفلس���طينية، وف���رض الحل 
االس���رائيلي على الش���عب الفلسطيني 

وباقي الشعوب العربية والمسلمة.
الفلس���طيني  الش���عب  أن  وأك���دت 
س���يواصل تمس���كه بالق���دس عاصمة 
التهويد  إج���راءات  لدولته، متحدًيا كل 

واألسرلة والحصار.
 ودع���ت الجبه���ة، القي���ادة الرس���مية 
الفلسطينية في هذا السياق، إلى تنفيذ 
ق���رارات المجالس المركزي���ة والوطنية، 
وتأمين كل مس���تلزمات صمود الشعب 
المقدسي في وجه الهجمة االسرائيلية 

واألمريكية وأتباعهما.

إدانات رسمية وفصائلية العتراف استراليا بالقدس عاصمة لـ »إسرائيل«
رام اهلل / اال�ستقالل:

وف�س��ائل  ر�س��مية،  وهيئ��ات  م�س��وؤولون  اأدان 
واأحزاب وائتالفات �سيا�س��ية، ام�س ال�سبت، قرار 
ا�س��راليا االع��راف بالقد�س الغربية عا�س��مة 

الإ�س��رائيل. واعت��رت جامع��ة ال��دول العربية، 
قرار رئي�س وزراء ا�س��راليا االع��راف بالقد�س 
الغربي��ة عا�س��مة الإ�س��رائيل، انته��اكا خط��ريا 
للو�سع القانوين الدويل اخلا�س مبدينة القد�س 

ولقرارات ال�سرعية الدولية وجمل�س االأمن ذات 
ال�سلة، واعتداء على حقوق ال�سعب الفل�سطيني 
، موؤك��دة اأن ذل��ك �س��يرك اأث��ره عل��ى العالقات 

العربية االأ�سرالية.
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ف���ي الوق���ت ال���ذي أراد في���ه رئي���س وزراء االحت���ال 
»اإلس���رائيلي« »بنيامين نتنياهو« حرف األنظار نحو قطاع 
غزة والش���مال، فاجأ مقاومو الضفة المحتلة العدو بتنفيذ 
سلس���لة عمليات مؤلمة أس���فرت عن مقتل وجرح العديد 
من الجن���ود والمس���توطنين، واألهم فيه���ا أنها أعادت 
الضف���ة المقاِومة إلى قلب المواجه���ة، وأكدت مرة أخرى، 
أن المقاومة ف���ي الضفة ال تنطلق من فراغ بل لديها بيئة 
داعم���ة ومناصرة، ومن المرجح أن يتس���ع هذا التأييد في 
صف���وف »الضفاويين« تحديًدا في المرحلة المقبلة بفعل 
وجود االحتال وممارس���اته اإلجرامي���ة. يضاف إلى ذلك 
م���ا ينف���ذه المس���توطنون وبحماية جي���ش االحتال من 
اعتداءات ، ومص���ادرة األراضي، والتهوي���د، واالعتقاالت، 
والقتل التي تس���تهدف المواطني���ن وممتلكاتهم على 
امتداد الضف���ة الغربية والقدس وبغط���اء أمريكي واضح 

وصريح لعدوانها المستمر ضد شعبنا.
أثبت���ت العمليات األخيرة في الضف���ة المحتلة واألحداث 
المتنقل���ة أن الش���عب الفلس���طيني لن يستس���لم، وأن 
خياره منذ بدء الغزوة الصهيونية كان وال يزال االس���تمرار 
بالمقاومة حتى دحر هذه الغزوة االستعمارية. فقد تتغّير 

أس���اليب المقاوم���ة من الحجر إلى الس���اح إل���ى عمليات 
الده���س وإطاق الن���ار، لكنها بالتأكيد ل���ن تتوقف ولن 
يستسلم ش���عب أمضى في هذه المقاومة وهذا الجهاد 
أكثر م���ن مائة عام وه���و يناضل ضد هذه الغ���زوة التي 

سُتهزم في نهاية المطاف.
لقد أعادت سلس���لة العمليات القوية في الضفة المحتلة 
لدى االحتال طرح س���ؤال: هل س���تتفجر االنتفاضة إلى 

جانب زيادة في أعمال المقاومة من جديد؟
إن اإلجابة على هذين التس���اؤلين تنطلق من أن االحتال 
نفس���ه ي���درك أن الفلس���طيني الذي لم يس���تكن طيلة 
وج���ود االحتال عل���ى أرضه ال يمكن اليوم أن يس���تكين، 
وأن المقاومة لديها حاضنتها الش���عبية، رغم »التنسيق 
األمني المقدس« الذي ال تزال السلطة وقادتها يتمّسكون 
به، ورغم ذلك لمسنا فش���ل االحتال في معركة البوابات 
اإللكترونية، وفش���له في حس���م معركة القدس لصالحه 
وهزيم���ة المقدس���يين، وذلك رغ���م اس���تمرار إجراءاته 
التعس���فية: قتًا واعتقااًل ومصادرة لألراضي، و«تشريع« 
االس���تيطان القائم، والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين 
ومصادرة أراضيهم وممتلكاته���م وهدم بيوتهم، والذي 

رّدت علي���ه المقاوم���ة باس���تمرار العملي���ات، وتوّقعات 
بتصاعدها وبقرب تفّجر انتفاضة من جديد.

وبناء عليه فقد دعا »أيال زيس���ر« في »يس���رائيل هيوم«، 
إلى »تجفيف مستنقع ما أسماه »اإلرهاب« بالبدء بمكافحة 
التش���جيع والش���رعية اللذين يعطيان لمنفذي العمليات 
م���ن جان���ب المجتمع الفلس���طيني الذي يخرج���ون منه، 
بمعنى آخ���ر ضرب البيئة الحاضنة للمقاومة أي الش���عب 
الفلس���طيني. بينما ي���رى »ناحوم برني���اع« أن »حكومات 
إس���رائيل« قد تنقلت بين مدرستين متعارضتين: األولى 
تؤم���ن بالعقاب الجماع���ي، والثانية تؤم���ن بالفصل بين 
المقاومة وش���عبها. ولهذا دعا »أيال زيسر« قادة السلطة 
الفلس���طينية ألداء دور مهم في عملي���ة المكافحة تلك، 
ما دام أنهم يّدعون »بأنهم ش���ركاء إسرائيل في مكافحة 
اإلره���اب والعنف والجه���ود إلحال الس���ام واألمن في 

المنطقة«، حسب تعبيره.
وي���رى »عاموس هرئيل« في صحيفة »هآرتس«، أن القدرة 
عل���ى اجتثاث هذا التوّجه في ازدياد أعمال المقاومة التي 
ق���د تؤدي إلى اندالع انتفاضة في األيام القادمة، وقبل أن 
يّتسع، ترتبط باألساس بأداء القوات على األرض – بالصورة 

التي ستنتهي فيها األحداث القادمة، والتي يمكن لنجاح 
آخر للمقاومة فيها، أن يجلب في أعقابه موجة من محاوالت 

التقليد.
وأبدى الصحفي »اإلس���رائيلي« ف���ي »يديعوت أحرونوت«، 
»ناحوم برنياع«، القلق بعد سلسلة عمليات إطاق النار في 
منطقة عوفرا. وأن التقدير الذي أشار إلى أن حماس فشلت 
في مس���اعيها لرب���ط مؤيديها في الضف���ة بالحملة التي 
تخوضها على الجدار في غزة كان سابقا ألوانه. وهذا يعني 
أن التخوفات اإلس���رائيلية قائمة على أس���س واقعية بدأ 

جيش االحتال ومستوطنين بتلّمسها على أرض الواقع.
إن المخاط���ر الموجودة والتي تحي���ق بالجميع، تحتم على 
قي���ادة الس���لطة الفلس���طينية، وبالتحدي���د الرئيس أبو 
م���ازن أن يدع���و إلى عقد اجتم���اع عاجل لإلط���ار القيادي 
الفلس���طيني من أجل االتفاق على برنامج وطني ش���امل 
أولى أولوياته قيادة المرحلة القادمة كمرحلة تحرر وطني، 
والوص���ول إل���ى نهاية حاس���مة لانقس���ام، بخاصة بعد 
التحريض »اإلس���رائيلي« عليه، وفش���ل خيار التسوية، ما 
يحّصن الساحة الفلس���طينية ويحقق اإلنجازات ويقضي 

على االنقسام النكد.

عندما كان الرئيس الفرنس����ي ايمانويل ماكرون يتجول في شوارع فرنسا ليقف على صورة االحتجاجات التي 
تش����هدها العاصمة الفرنسية باريس من أصحاب الس����ترات الصفراء, خاطب احد رجاالت الشرطة الفرنسية 
قائا: »أش����كرك على الجهد الذي تبذله من اجل فرنسا« فرد عليه الشرطي الفرنسي قائا: »سيدي إنني اشعر 
بالخجل وأنا اقمع هؤالء المحتجين الذين يطالبون بحقوقي«, وعندما وقفت س����يدة لرجل امن فلس����طيني في 
الخليل تطالب بأن تعرف مصير أخيها الذي اعتقلته أجهزة امن السلطة دفعوها بقوة من أمام السيارة ووجهوا 
لها الس����باب والشتائم واأللفاظ النابية, وأخرى ألقت بنفسها فوق أخيها عندما شاهدت هراوات امن السلطة 
تنهال عليه با رحمة فنالها ما نالها من الهراوات والش����تائم والقمع, فشتان بين سترات وسترات, فأصحاب 
السترات الكاكي في الخليل قمعوا مسيرة خرجت احتفاال بانطاقة حركة المقاومة اإلسامية حماس, واحتجاجا 
على سياس����ة القتل التي ينتهجها االحتال ضد الفلسطينيين في الضفة, فكان مصيرهم ما شاهدتم من 

قمع وسحل واهانات. 
يا للعار الذي يتلبسكم يا أصحاب السترات الكاكي في الخليل, يا من قمعتم أهلكم وإخوانكم هناك, أي جرم 
ه����ذا الذي ترتكبون, ومن هذا الذي جع����ل أياديكم تنهال بالضرب على اخوانكم وهم يدافعون عن المقاومة 
واألرض والشعب, أي يدافعون عنكم وعن أرضكم وأهلكم وكرامتكم, أي عار هذا الذي يتلبسكم وانتم تضربون 
الحرائر والزهرات والش����بان الثائرين في وجه االحتال, أم أنكم خلعتم برقع الحياء, وما عاد يعنيكم إال إرضاء 
االحتال, أنهم لن يرضوا عنكم ولن يمنحوكم شيئا إال الفتات, كنا ننتظر منكم ان تثأروا لدماء اشرف نعالوه, 
وصالح البرغوثي, ومجد مطير, لكنكم انتقمتم من ش����عبكم خدمة لاحتال, وتساوقا مع سياساته القمعية, 
واس����تكماال لحلقة التنس����يق األمني المقدس, وماذا بقى لديكم كي تفعلوه ضد شعبكم الفلسطيني, وهل 
تعتقدون ان هذه الممارسات ستخيف الشعب الفلسطيني وتمنع عمليات المقاومة, وهل تفكرون ولو للحظة 
واحدة ان هذا الفعل المشين الذي ارتكبتموه في الخليل سيمنع المسيرات ضد االحتال, إذا كنتم تتخيلون 

ذلك فأنتم واهمون. 
الضفة انطلقت بعملياتها الفدائية ضد االحتال, وانطلقت بمس����يراتها الشعبية على غرار مسيرات العودة 
الكبرى, ولن يس����تطيع احد ان يوقف هذا البركان الثائر, فمن يقف في وجهه سيكون مصيره الزوال, عليكم 
في أجهزة امن الس����لطة ان تغيروا المفاهيم التي زرعوها في عقولكم عندما كنتم تتدربون في معس����كرات 
األردن على يد رجال الس����ي أي إيه والموس����اد, إنها مفاهيم خاطئة وممقوتة ال تتقبلها العقلية الفلسطينية 
أبدا, وال اعرف كيف تسللت إلى عقولكم ودواخلكم, أعيدوا تفكيركم مجددا وراجعوا تاريخ آبائكم وأجدادكم 
ستجدون ان هؤالء الغرباء األنجاس من السي أي إيه والموساد قد غزو تفكيركم بعد ان انتزعوا منكم أصالتكم 
وتاريخكم ومجدكم والبسوكم قناعا زائفا ال يناسبكم وال يتناسب مع طبيعة شعبكم الثائر المجاهد, فا تلقوا 
بأنفسكم إلى التهلكة وتخسروا شعبكم ووطنيتكم وفلسطينيتكم من اجل مصالح خاصة أو حزبية مقيتة أو 
تبعية لشخصيات منتفعة تسخرك تماما لخدمة مصالحها وأهدافها بعيدا عن مصلحة المجموع الفلسطيني. 
في الضفة تباينت المواقف بين دماء اش����رف نعالوة التي تلونت بها جدران البيت الذي كان يتحصن داخلة, 
وجسد صالح البرغوثي المسجى بين السماء واألرض, وعيون مجد مطير الذابلة وهى تطبق أجفانها على حدود 
فلس����طين, واثار محمود نخلة الذي كان يس����حل على األرض والجنود الصهاينة ينكلون به لكن صدى صوته 
كان يرعبهم ويزلزل أركانهم, أما هناك حيث الخليل فكانت صرخات الحرائر تصدح بالتكبيرات وتغترف من 
هول المشهد أالمه لتتجرع الحس����رة والمرارة على يد ذوي القربى حراس األوطان, الصراخ يعلو واآلهات تتابع 
والدموع تغسل ذاك العار الذي علق بثوب الوطن السليب, لك المجد أيها الشهيد اشرف نعالوة, ولك المجد 
أيها الشهيد صالح البرغوثي, ولك المجد أيها الشهيد مجد مطير, ولك المجد أيها الشهيد محمود نخلة, ان 
دماءكم س����تنبت فينا ثورة وستلهب حماسة الثائرين, ان دماءكم ستفضح أولئك النفر المتخاذلين, وتعيد 

رسم الخارطة من جديد, طوبى لكم وانتم تودعون عالمنا إلى حيث الخلود, طوبى لكم وحسن مآب. 

سترات وسترات

هيثم أبو الغزالنالضفــة وخيارهــا المقــاوم

رأي
علينا ان نتفق انه ال وجود لما يسمى باليسار في دولة 
االحتال, والصراع كما شاهدنا في الفترة األخيرة على 
م����ن يتولى وزارة الجيش والح����رب الصهيوني عندما 
استقال ليبرمان منها وانسحب حزبه من الحكومة كان 
يدور بين أقطاب اليمين العلماني المتطرف واليمين 
الدين����ي المتط����رف, والطرفان متفق����ان على نظرية 
واحدة، بأنه ال لمنح الفلسطينيين أية حقوق سياسية 
ووطني����ة وال للعودة لحدود الرابع م����ن حزيران 1967، 
وال لدولة فلس����طينية وعاصمته����ا القدس وال لعودة 
الاجئين والق����دس »موحدة« وعاصم����ة أبدية لدولة 
االحتال، وضمن هذه النظرية وعلى أساس����ها يواجه 
نتنياه����و مقاوم����ة الضفة الغربية الت����ي دقت أبواب 
االحتال،معتقدًا ومتوهمًا بان الش����عب الفلسطيني 
وصل حد اإلستس����ام، في ظل قيادات فلس����طينية 
»تجتر« نفس المقوالت والعبارات اإلنش����ائية منذ ربع 
قرن بالحديث عن ماراثون تفاوضي عبثي، بهت صورة 
النضال الوطني الفلس����طيني، وأظهرنا كشعب ذليل 
مس����تكين يستجدي ربع أو نصف حقوقه من المحتل 
الرافض لكل ش����يء ل����ه صلة بحل سياس����ي يعطينا 
جزءًا من حقوقنا المغتصب����ة, ونتنياهو الذي يعيش 
مأزقه بأزماته الداخلية سياسية وعسكرية وقضائية 
وخارجية إغاق المجال الجوي الس����وري أمام طائراته، 
وفشل العقوبات األمريكية على طهران، وعدم القدرة 
على إخراج قواتها من سوريا وكذلك عدم قدرته على 
شن حرب على حزب الله، حيث كانت عملية ما يسمى 
ب »درع الشمال« عبارة عن بالون منفوخ جرى تنفيسه 
ليتمخض الجبل ليس ف����أرًا، بل فئيرًا صغيرًا،الحديث 
عن كش����ف ثاثة انفاق ليس����ت جاهزة، أو لربما هي 
سيناريو ومسرحية من مسرحيات نتنياهو الذي يجيد 
» الببروغن����دا« والعاقات العامة الت����ي تبعد التفاف 
الحبل حول رقبته وتخرجه من مازق المحاكمة بس����بب 
فساده وخداعه وانتهاك األمانة،وما يترتب على ذلك 
من نهاية مس����تقبله السياس����ي وقضاء العديد من 

السنوات خلف قضبانه.
ش����عبنا في الضف����ة الغربية كما هو الجم����ل العربي 
األصيل، ال����ذي يتمتع بالصبر وط����ول النفس، ولكنه 
إذا ث����ار فإن ثورته عنيفة وينتقم من كل من يحاولون 
إذالل����ه والنيل من صموده وحقوق����ه وكرامته, ولذلك 
أتت وتأتي المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية 
ف����ي إطار ال����رد على كل جرائ����م االحت����ال وعربدات 
مس����توطنيه والت����ي وصل����ت ح����دًا ال يط����اق، وعلى 

إره����اب الجماعات الصهيونية المس����ماة ب » تدفيع 
الثمن« التي تعتدي على المواطنين الفلس����طينيين 
وممتلكاته����م وأماك����ن عبادته����م وحت����ى مقابرهم 
دون ان يج����ري اعتقاله����م أو حتى مس����اءلتهم على 
تل����ك الجرائم. نتنياهو في إط����ار مواجهته لعمليات 
المقاوم����ة في الضفة الغربية، والتي وحدت الش����عب 
الفلسطيني على طول وعرض الجغرافيا الفلسطينية، 
قال بأنه سيس����تخدم أقص����ى أنواع الق����وة من اجل 
القضاء على المقاومة الفلس����طينية، ولجأ إلى خياراته 
المعه����ودة والتي خبرها وجربه����ا جميعًا، وهي التي 
تعب����ر ع����ن مأزقه وإفاس����ه، حيث أعلن س����ن واتخاذ 
المزيد من اإلجراءات القمعية والتنكيلية بحق شعبنا 
الفلس����طيني، منها ه����دم منازل الش����هداء منفذي 
العمليات، والقيام بعمليات اعتقاالت إدارية واس����عة 
تشمل الضفة الغربية والقدس، وتسريع وزيادة وتائر 
االس����تيطان، وتكثيف الوجود العس����كري والشرطي 
عل����ى الحواجز والش����وارع، واالس����تمرار ف����ي عمليات 
الحصار واالقتح����ام والدهم والتفتيش للقرى والمدن 
الفلسطينية، وسحب تصاريح العمل ليس من عائات 
منفذي عمليات المقاومة، بل البلدة التي خرجوا منها, 
وكأن اإلحتال ونتنياهو وأجهزته األمنية، لم يمارسوا 
ويجربوا كل هذه األش����كال من العقوب����ات الجماعية 
بحق شعبنا في القدس والضفة الغربية، بما في ذلك 
احتجاز جثامين الش����هداء، وحتى اعتقال من حضروا 
حفلة زواج بنت الش����هيد مصب����اح أبو صبيح المحتجز 

جثمانه.
االحت����ال وقادت����ه ومس����توطنوه أصيب����وا بحالة من 
الهوس والس����عار، حيث وجدنا قطعان المستوطنين 
وس����وائبهم تنفلت من عقالها تحت حراس����ة جيش 
االحتال، وتقوم بإغاق مداخل القرى الفلس����طينية، 
والش����وارع المؤدية إليها، وكذلك الش����وارع الواصلة 
بين المدن الفلس����طينية، والش����روع في االعتداء على 
المواطنين وممتلكاتهم ومركباتهم بطريقة وحشية، 
حي����ث أصيب العديد من المواطني����ن بجروح بعضها 
خطير ومتوس����ط، ناهيك عن عدم قدرة الكثير منهم 
من الع����ودة لمنازلهم، وقد اظهر ش����عبنا في تأمين 
أماكن النوم وإستضافة من تقطعت بهم سبل القدرة 
عل����ى العودة ، حالة تضامنية عالي����ة تذكر بانتفاضة 

شعبنا األولى، انتفاضة الحجر كانون أول /1987.
المحتل بإطاق سوائب المس����توطنين، يريد أن يبث 
الذعر والخوف في صفوف أبناء ش����عبنا الفلسطيني، 

وان يبعت برس����ائل لهم، بان ثمن مقاومتكم سيكون 
باهظًا ج����دًا، ولن يقتصر على ما تقوم به أجهزة األمن 
اإلس����رائيلي والجي����ش من قم����ع وتنكي����ل واعتقال 
وتدمير وتخريب وس����حب تصاريح عمل واس����تيطان 
وحتى قتل، بل س����يتم تحويل حياتكم إلى جحيم ال 
يطاق، م����ن خال انفات المس����توطنين من عقالهم، 

ومهاجمتكم على مدار الساعة.
في ظل انسداد أفق سياس����ي، وصفقة قرن يراد لها 
ان تش����طب وتصف����ي قضيتنا بش����كل نهائي، فإن 
اإلنس����ان الفلسطيني بعد س����بعين عامًا من اإلحتال 
بات ي����درك بأن ال يلتفت إلى خيارات جربها مائة مرة، 
وال يج����رب المج����رب إال من عقله مخ����رب وهو لم يعد 
مقتنع����ًا بالثرثرات السياس����ية والحدي����ث عن حلول 
ومؤتمرات ودهالي����ز مفاوضات عبثي����ة لها مؤلفوها 
وواضع����و عروضها، فه����و ال يرى في تل����ك القيادات 
السياس����ية، قي����ادات حقيق����ة تعبر ع����ن طموحاته 
وتطلعاته وتامس نبضه، ب����ل هي ال ترى في الوطن 
سوى مش����روع اس����تثماري وصفقة هنا وهناك وهذا 
الفلس����طيني بات على قناعة تامة بان ما جرى ويجري 
س����يجعله يخس����ر وطنه لهذا بوص����ف الكاتب نصار 
إبراهي����م« فإنه يواصل »جنون����ه« فا يعترف بنصف 
وط����ن أو ربع وطن أو ش����به وطن فإم����ا أن يكون الوطن 
كام����ا أو ال يكون هذا الفلس����طيني الذي ال يجيد، في 
مس����ألة الوطن، لغة السوق والسماس����رة يعيد تأكيد 
البديهيات على طريقته إنه يعرف أنه ال يملك طائرة 
وال دباب����ة وال غواصة وال مدمرة وال نفطا أو غازا لكنه مع 
ذلك يقرر أن يذهب إلى دائرة النار واالش����تباك ويقرر 
بكامل وعيه وإرادته أن يموت كند هو يعرف النتيجة 
القائمة لكن����ه مع ذلك يواصل التق����دم وكأن ذلك ال 
يعنيه يحمل في قلبه رس����الة سياس����ية وإنس����انية 
وأخاقية تقول الرس����الة: أنا الفلسطيني أحب الحياة 
ما استطعت إليها س����بيا ال أقدس الموت إال بقدر ما 

يكون طريقا لوطن حر ودربا للحياة كما أريدها.
نتنياهو ومستوطنوه مهما غالوا في القمع والتنكيل 
والعقوبات الجماعية بحق شعبنا في الضفة الغربية، 
فه����و ل����ن يتراجع ع����ن خيارات����ه وحقه ف����ي الحرية 
واالس����تقال واالنعت����اق من ه����ذا االحت����ال ويبقى 
الس����ؤال الجوهري هل س����يوحد الدم الفلسطيني ما 
فرقته المصال����ح والرهانات والحس����ابات الخاطئة أم 
س����نبقى ندور في الحلقة المفرغ����ة ونعلي مصالحنا 

الخاصة فوق المصالح الوطنية العليا لشعبنا؟ 

قرارات نتنياهو.. وعربدة المستوطنين
راسم عبيدات
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رام الله/ االستقالل:
المرتجعة  الش���يكات  اقترب���ت 
في الس���وق الفلس���طينية، من 
الوص���ول إلى ملي���ار دوالر، خالل 

العام الجاري 2018.
وش���هد العام الماض���ي 2017، 
بلوغ قيمة الش���يكات المرتجعة 
1.153 ملي���ار دوالر، وه���و أعلى 
مس���توى ف���ي تاري���خ القط���اع 

المصرفي الفلسطيني.
وبحس���ب مس���ح أج���راه موق���ع 
ُنشر  المتخصص،  »االقتصادي« 
الس���بت، اس���تنادا على بيانات 
منش���ورة على موقع سلطة النقد 
الفلس���طينية، بلغ إجمالي قيمة 
الشيكات المرتجعة 935 مليون 
دوالر، ف���ي أول 10 ش���هور من 

العام الجاري.
كان إجمالي الشيكات المرتجعة 
ف���ي أول 10 ش���هور م���ن العام 
الجاري 2017، قد بلغ 963 مليون 
دوالر، بحسب البيانات الرسمية.

وأرق���ام الش���يكات المرتجع���ة، 
ه���ي فق���ط الت���ي تت���م عب���ر 

ال  أي  الفلس���طينية،  المقاص���ة 
تش���مل الش���يكات المرتجع���ة 
داخ���ل الف���روع، أو المقاصة مع 

»إسرائيل«.
وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، 
الش���يكات  وتي���رة  تراجع���ت 
المرتجع���ة بنس���بة %32.2 على 
أساس سنوي، إلى 102.33 مليون 

دوالر، نزوال من 150.7 مليون دوالر 
في أكتوبر 2017.

نمو  وتي���رة  ب���دأت  وتدريجي���ا 
ف���ي  المرتجع���ة  الش���يكات 
الس���وق الفلس���طينية، تتراجع، 
النقد  لس���لطة  إج���راءات  بفعل 
الفلس���طينية، مرتبط���ة بأنظمة 
من  وأخرى شددت  االس���تعالم، 

دفاتر  عل���ى  العم���الء  حص���ول 
الشيكات.

ويبل���غ عدد البن���وك العاملة في 
فلس���طين، حتى نهاية النصف 
األول من الع���ام الجاري 14 بنكًا، 
منه���ا 7 بنوك محلي���ة و7 بنوك 
وافدة، موزعة بين 6 بنوك أردنية 

وبنك مصري واحد.

الشيكات المرتجعة في فلسطين تقترب من المليار دوالر في 2018

الخليل/ االستقالل
وقع المركز الفلس����طيني لالتصال والسياسات التنموية ومؤسسة 
»«Actiefonds ف����ي أمس����تردام، اتفاقية لتمويل وتنفيذ مش����روع 
تعزيز دور النس����اء العامالت في المش����اغل الصغيرة من المشاركة 
في صنع القرار ورس����م السياسات المتعلقة بوصولهن الى الحماية 

االجتماعية.
وُيركز المش����روع عل����ى رفع توعية وتمكين العامالت في المش����اغل 
الصغيرة من حقوقهن االقتصادي����ة واالجتماعية وأدوات المطالبة 

بها من صناع القرار وأصحاب المشاغل وجمعيات رجال األعمال.
ويهدف الى تحويل النساء العامالت في المشاغل الصغيرة من طبقة 
اجتماعية مهمش����ة تم إقصاؤها إلى مجموعة نس����وية معترف بها 
قادرة على الدفاع عن حقوقها االقتصادية واالجتماعية والسياسية، 
إضافة إلى تمكينها من المش����اركة في النقاشات المتعلقة بقانون 

الضمان االجتماعي المثير للجدل في فلسطين.
ووق����ع االتفاقية ع����ن المركز الفلس����طيني رئيس مجل����س اإلدارة 
جميل الدرباش����ي، وعن مؤسس����ة »«Actiefonds المدير التنفيذي 
Berthoud Jamo، حيث وقعت في كل من الخليل وامستردام عبر 

الفيديو كونفرنس.

اتفاقية لتمويل مشروع 
تعزيز دور العامالت 
بالمشاغل الصغيرة

االستقالل/ وكاالت:
وقع محافظ س����لطة النقد الفلس����طينية السيد 
عزام الش����وا، والرئيس التنفيذي للبنك المركزي 
العماني الس����يد طاهر بن س����الم العمري،  أمس 
في مق����ر البنك المركزي العمان����ي في العاصمة 
للتعاون  العماني����ة مس����قط، مذك����رة تفاه����م 
المش����ترك بين الجانبين لدع����م وتطوير العمل 

المصرفي والمالي في كال البلدين.
وحضر توقيع االتفاقية السفير الفلسطيني لدى 
س����لطنة عمان تيسير جرادات ومستشار محافظ 
س����لطة النقد للتخطيط االستراتيجي والعالقات 
الدولية عيس����ى قس����يس ٬والمدراء العامون من 

البنك المركزي العماني.
وتقضي مذكرة التفاهم بتعزيز العالقة القائمة 
بين سلطة النقد الفلس����طينية والبنك المركزي 
العماني في تبادل المعلومات وتحقيق التقارب 
نحو الوسائل والمعايير المشتركة في اإلشراف 
عبر الحدود على المؤسس����ات المصرفية العاملة 
في نطاق اختصاصهما، وتأس����يس عالقة عمل 
جيدة بين الطرفين من أجل تس����هيل اإلشراف 
الموح����د على النحو المنصوص عليه في المبادئ 
ال،  األساسية للجنة بازل لإلشراف المصرفي الفعَّ
ومب����ادئ مجلس الخدم����ات المالية اإلس����المية 

بماليزيا.

كم����ا تنص المذكرة على تبادل الطرفين الخبرات 
ف����ي مجال الرقاب����ة المصرفية٬ واإلش����راف على 
المتناهية  المؤسس����ات  المص����ارف٬ وتموي����ل 
الصغر والصغيرة والتمويل الس����كني٬ والرقابة 
االحترازي����ة الكلي����ة٬ وتدري����ب الموظفين فيما 

يتعلق بممارسات اإلشراف المصرفي.
وتقدم الش����وا بالش����كر للبنك المركزي العماني 
على تعاونه مع س����لطة النقد، مؤك����دا أن توقيع 
ه����ذه المذكرة يأتي في إطار توثيق التعاون في 
المجاالت الرقابي����ة وتطوير العمل المصرفي في 
كل من البلدين الش����قيقين، مش����يدًا بالعالقات 

األخوية بينهما.

توقيع مذكرة تفاهم فلسطينية عمانية
 للتعاون في مجال دعم وتطوير العمل المصرفي

االستقالل/ وكاالت:
قال صندوق النقد إن إجمال���ي الديون في العالم خالل العام الماضي وصل 
إلى 184 تريليون دوالر، بما يعادل أكثر من 86 ألف دوالر لكل شخص، وهو 

ما يزيد على ضعف متوسط دخل الفرد السنوي في العالم.
وأظه���رت البيانات الصادرة عن صندوق النقد أن الواليات المتحدة والصين 
والياب���ان – أكبر ث���الث اقتصادات في العالم – هي الدول األكثر اس���تدانة 
أيًضا.. محذرا من المخاطر المحتملة على نمو االقتصاد العالمي نتيجة زيادة 
نصيب الدول الثالث من إجمالي الديون في العالم إلجمالي ناتجها المحلي.

من جهة أخرى أش���ارت وكالة بلومب���رغ لألنباء إلى أن إجمال���ي الدين العام 
والخاص ف���ي العالم للعام 2018 يعادل حوال���ى %225 من إجمالي الناتج 
المحل���ي للعالم. في الوقت نفس���ه أظه���رت بيانات صن���دوق النقد ارتفاع 

إجمالي حجم ديون العالم خالل العام الماضي بمقدار تريليوني دوالر.

184 تريليون دوالر 
إجمالي ديون العالم

االستقالل/ وكاالت:
تطغى التوترات الجيوسياس���ية العالمية، على توقعات نمو اقتصادات دول الخليج 
العربي���ة، خالل العام المقبل 2019، الرتباط تل���ك التوترات بالطلب على النفط الخام، 

مصدر الدخل الرئيس لبلدان مجلس التعاون الخليجي الست.
وتوقع اقتصاديان نمو اقتصادات دول الخليج بنس���ب تصل ل� 3 بالمائة خالل 2019، 

»لكن هناك حالة من عدم اليقين حول العام المقبل«.
وقال ناصر الس���عيدي، وزير االقتصاد والتجارة اللبناني األس���بق، إن���ه من الجيد أن 
تح���رص دول الخليج على تنويع اقتصاداتها المحلية، بعيدا عن االعتماد على النفط 

فقط، مشيرا أن دول المنطقة تعتبر المحرك األساسي لالقتصاد العربي.
ورجح الس���عيدي، في تصريح لألناضول، تباطؤ االقتصاد العالمي خالل عامي 2019 

و2020، مع توقعات تصاعد الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين.
يذك���ر أن الرئيس األمريكي، دونال���د ترامب، كان فرض مؤخرا رس���وما جمركية على 
واردات من الصي���ن بقيمة 250 مليار دوالر، إلرغام بكين على تقديم تنازالت بش���أن 

قائمة مطالب لتغيير في شروط التجارة بين البلدين.
وأشار السعيدي إلى أن استمرار اإلدارة األمريكية في سياستها الحالية، سيؤثر على 

االقتصاد الصيني بشكل خاص، والعالم بشكل عام.
وتوقع بقاء أس���عار النفط منخفض���ة لفترة طويلة، »والحديث حول وصول األس���عار 
لمس���توى 100 دوالر للبرميل أصبح من الماضي«. وتوقع محمود محيي الدين النائب 
األول لرئيس البنك الدولي، نمو اقتصادات دول الخليج بنس���بة 3 بالمائة خالل العام 

المقبل، فيما يبلغ نمو باقي الدول العربية نحو 2 بالمائة.

االستقالل/ وكاالت:
أظهر اس���تطالع للرأي أن مجلس االحتياطي االتحادي 
)البنك المركزي األمريك���ي(، بصدد تقليص عدد مرات 
رفع أس���عار الفائدة في 2019، في ضوء تزايد المخاطر 

التي تواجه االقتصاد األمريكي.
جاء ذلك في استطالع أجرته وكالة »بلومبيرغ« الدولية، 

ونشرت نتائجه الجمعة.
ومجل���س االحتياط���ي الفيدرالي هو الهيئ���ة اإلدارية 
الرئيس���ية لنظ���ام االحتياط���ي الفيدرال���ي، وُيعن���ى 

باإلش���راف على مصارف بنك االحتياط���ي الفيدرالي، 
مع المس���اعدة على تنفيذ السياس���ة النقدية للواليات 

المتحدة.
وفي 2017، رفع »الفيدرالي األمريكي« أسعار الفائدة 
3 م����رات، ومثلها ف����ي 2018 )حت����ى اآلن(، وتحديدا 
ف����ي مارس / آذار، ويونيو / حزيران، وس����بتمبر / أيلول 

الماضية.
ووف���ق »بلومبيرغ«، يتوقع خبراء اقتصاديون ش���ملهم 
االس���تطالع، أن يق���دم الفيدرالي األمريك���ي على رفع 

أس���عار الفائدة بنحو 0.25 بالمائة في اجتماعه المقرر 
األسبوع المقبل.

وتوقع الخب���راء أن يرف���ع الفيدرالي األمريكي أس���عار 
الفائ���دة مرتين، إحداهم���ا في م���ارس / آذار، والثانية 

سبتمبر / أيلول من العام المقبل.
وأجري االس���تطالع في الفترة بين 7 إلى 11 ديسمبر / 

كانون األول الجاري.
وحاليا، يبل���غ معدل الفائدة على األموال االتحادية بين 

نطاق 2 إلى 2.25 بالمائة.

الفيدرالي األمريكي يقلص وتيرة رفع أسعار الفائدة في 2019

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت مجموع���ة البنك الدولي عن مجموعة رئيس���ية 
جديدة من األهداف المتصلة بالمناخ للسنوات 2021 – 
2025، بمضاعفة استثماراتها الحالية على مدى خمسة 
أعوام إلى نح���و 200 مليار دوالر لمس���اندة البلدان في 
ر المناخ. جهودها التخاذ إجراءات طموحة لمكافحة تغيُّ

���ن الخطة الجديدة زيادة كبيرة في المس���اندة  وتتضمَّ
ر المناخ والقدرة على مواجهته  ف مع تغيُّ لتدابير التكيُّ

���ر المناخ على حياة الس���كان  إدراكا لتفاق���م آثار تغيُّ
ومصادر كس���ب أرزاقهم، السيما في أفقر بلدان العالم. 
���ل الخطة أيضا تعزيزا كبي���را لطموحات مجموعة  وُتمثِّ
البنك الدولي، وترسل إشارة مهمة إلى المجتمع الدولي 

األوسع نطاقا لكي يحذو حذوها.
وقال رئي���س مجموعة البنك الدولي جي���م يونغ كيم: 
د وجود الفئات األكثر فقرا  ر المن���اخ خطر يهدَّ “إن تغيُّ
وتعرضا للمعاناة ف���ي العالم. وهذه األهداف الجديدة 

دليل على مبلغ الجدية الت���ي نعالج بها هذه القضية، 
باس���تثمار وتعبئة 200 مليار دوالر على مدى خمس���ة 

أعوام لمكافحة تغير المناخ. 
ع أنفس���نا على بذل مزيد من الجهد  وأضاف "إننا ُنشجِّ
واإلس���راع في الس���عي لمكافحة تغير المن���اخ، وندعو 
المجتم���ع الدولي إلى أن يحذو حذونا. ويقتضي هذا أن 
تضطلع البلدان والمجتمعات بمس���ؤولية بناء مستقبل 

أكثر أمنا وقدرة على مواجهة تقلبات المناخ.”

البنك الدولي: 200 مليار دوالر لمكافحة تغير المناخ

مخاطر جيوسياسية تواجه 
اقتصادات دول الخليج في 2019
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االستقالل/ وكاالت:
قالت صحيفة »واش���نطن بوس���ت« 
ف���ي عددها الصادر أمس الس���بت، 
إن مجلس الشيوخ األميركي كشف 
تس���تر الرئيس دونال���د ترمب على 
تورط ولي العهد الس���عودي محمد 
بن س���لمان بمقتل الصحافي جمال 

خاشقجي.
أرون  الصحيف���ة  كات���ب  وأوض���ح 
بليك ف���ي مقال تحليل���ي أن »قرار 
المجلس باإلجماع تحميل بن سلمان 
مس���ؤولية قت���ل خاش���قجي، كان 
توبيخا للرئي���س األميركي وإدارته؛ 

ألنهم حاولوا إخفاء الحقيقة«.
وذكر أنه بعد تمرير مجلس الشيوخ 
قانونا يحظر على الواليات المتحدة 
تقدي���م الدع���م للحرب ف���ي اليمن 
تقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
والية  ع���ن  الجمهوري  الس���يناتور 
تينس���ي بوب كوركر بالق���رار الذي 
يحّمل رس���ميا ولي عهد السعودية 
مس���ؤولية قتل خاش���قجي وصّوت 

عليه المجلس باإلجماع، الخميس.
وأوردت الصحيف���ة أنه جاء في نص 
الق���رار: »يعتق���د مجلس الش���يوخ 
أن ول���ي العه���د محمد بن س���لمان 

مس���ؤول عن مقتل خاشقجي، وهي 
النتيجة ذاته���ا التي توصلت إليها 
آي  )س���ي  المركزية  االس���تخبارات 
إيه(، وحاول كل من وزيري الخارجية 
والدف���اع ماي���ك بومبي���و وجيمس 
ماتيس تقويضه���ا، وقال األول إنه 
ال يوجد م���ا يثبت تورط ولي العهد، 
أم���ا الثاني فقال إن���ه ال يوجد دليل 

قاطع«.
ويعل���ق بلي���ك قائ���ال: »ربم���ا كان 
كالمهم���ا صحيح���ا م���ن الناحي���ة 
الفني���ة، إال أنهما تجاهال حقيقة أن 

اس���تنتاجات )س���ي آي إيه( ليست 
وثيقة قانونية، لك���ن كونها وكالة 
أمنية فإنها قّيمت دور بن س���لمان 
في مقتل خاش���قجي بدرجة عالية 

من الثقة«.
الصحافي  قت���ل  جريم���ة  وأث���ارت 
الس���عودي ف���ي قنصلي���ة ب���الده 
بإس���طنبول، مطلع أكتوبر/تش���رين 
عالمي���ا  غضب���ا  الماض���ي؛  األول 
ومطالبات مس���تمرة بالكش���ف عن 

مكان الجثة، ومن أمر بقتله.
متضاربة،  تفسيرات  قدمت  وبعدما 

أعلنت الري���اض أنه تم تقطيع جثة 
خاش���قجي، إث���ر فش���ل مفاوضات 

إلقناعه »بالعودة إلى المملكة«.
وأعلنت وكالة االستخبارات المركزية 
إلى  أنها توصلت  األميركية، مؤخرا، 
أن »قتل خاش���قجي كان بأمر مباشر 

من بن سلمان«.
لكن ترمب شكك في تقرير الوكالة، 
وتعهد بأن يظل »ش���ريكا راس���خا« 
للسعودية، وهو ما دفع إلى تشكيك 
وسائل اإلعالم األميركية في طبيعة 

عالقاته مع األخيرة.

بحسب »واشنطن بوست«:

 الكونغرس كشف تستر ترمب بتورط بن سلمان بقتل خاشقجي
االستقالل/ وكاالت:

قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس السبت، إن مجلس 
التع���اون الخليجي وأمينه العام عبد اللطيف بن راش���د الزياني، »بال حول وال 

قوة«.
وأض���اف الوزير القطري في كلمة خالل منتدى الدوحة ال� 18، أن »التحالفات 
اإلقليمي���ة بحاج���ة إلعادة تش���كيل، وأن األمر يتطلب وض���ع مبادئ جديدة 
لإلدارة«. وتابع قائ���ال »بالنظر إلى أزمة مجلس التع���اون، يدرك الجميع أنها 
أزمة ال أس���اس لها، ومستندة ألكاذيب وتلفيق األخبار ونشر بروباغندا لخلق 

الذعر بين الناس«.
ولفت أنه »في األش���هر األخيرة شهدنا عنادا كبيرا، فال حوار يجمعنا بالدول 

األخرى من مجلس التعاون«.
وح���ول مواقف الغرب والواليات المتحدة م���ن األزمة الخليجية، قال آل ثاني 
»نتفهم أن هذه الدول ومصالحها مرتبطة باس���تقرار مجلس التعاون، إال أننا 
رأينا في بداية الحصار كيف أن الغرب مستعد للتخلي عن قيمه التي طالما 

روج لها، بما في ذلك التغاضي عن أي انتهاكات حقوقية«.
وأضاف لم يعجبن���ا موقف الغرب والواليات المتحدة م���ن األزمة الخليجية، 

حيث إنهم لم يشجعوا على حل المشاكل الناجمة عنها«.
ونوه »قد اس���تمررنا في مسارنا، وأوجدنا مس���ارات تجارية ومالحية مختلفة، 
وواكبنا النمو االقتصادي، ولك���ن الجانب االجتماعي )من تداعيات األزمة( ما 

يزال قائما«.
وأوض���ح أن »الجرح صار عميقا جدا بين ش���عوب المنطقة، ولم يكن س���هال 
تضميد الجراح سريعا، لكننا نؤمن أن الحوار من شأنه أن يردم الهوة ويعيد 

الحوار، وتجتمع الدول مجددا في مواجهة المصاعب«.
وتش���هد منطقة الخليج أزمة بدأت منتصف 2017، عقب قطع الس���عودية 

واإلمارات والبحرين إضافة إلى مصر عالقاتها مع قطر.

وزير خارجية قطر: مجلس التعاون 
الخليجي »بال حول وال قوة«

االستقالل/ وكاالت:
أّيد زعماء االتحاد األوروبي خطة للتصدي لألنباء الكاذبة 
عل���ى اإلنترنت، في وقت هاجم في���ه رئيس المفوضية 
األوروبية جان كلود يونكر رئيس الوزراء المجري فيكتور 
أورب���ان بوصفه أحد المتورطين الرئيس���يين في نش���ر 

المعلومات المغلوطة.
وته���دف خطة االتحاد التي أقرها الجمعة زعماء منطقة 
اليورو ال����28، للتصدي لما تعتبره���ا الواليات المتحدة 
وحلف شمال األطلسي )ناتو( واالتحاد األوروبي »محاوالت 

روسية لتقويض الديمقراطيات الغربية«.
لكن رئي���س المفوضية األوروبية ق���ال »إن على االتحاد 
أن ينظر أيض���ا بين صفوفه في حرب���ه على المعلومات 
المغلوط���ة«، منتقدا رئيس ال���وزراء المجري الذي أثارت 

سياساته الشعبوية غضبا في بروكسل.

وتح���دث يونكر للصحفيين محددا أوربان باالس���م قائال 
»بعض رؤساء الوزراء الجالسين حول الطاولة يعدون أصل 
األخبار الكاذبة، عندما يقول الس���يد أوربان على س���بيل 
المثال إن المهاجرين مس���ؤولون عن خروج بريطانيا من 
االتحاد األوروبي، فه���ذه أخبار كاذبة، ولذا يجب أال نضع 

كل المسؤولية على اآلخرين«.
ومنذ وصول���ه إلى الس���لطة في 2010 اس���تغل أوربان 
أغلبيته البرلمانية للضغط على المحاكم ووسائل اإلعالم 
والمنظمات غير الحكومية بأساليب يقول معارضوه إنها 

تمثل خرقا لقواعد االتحاد األوروبي.
ووافق زعماء االتحاد األوروبي في وقت س���ابق على خطط 
إلنش���اء نظام لإلنذار المبك���ر لتنبي���ه الحكومات وحث 
شركات التكنولوجيا العمالقة مثل فيسبوك وغوغل على 

بذل المزيد لحذف المحتوى المضلل أو غير القانوني.

االستقالل/ وكاالت:
أعربت روسيا أمس السبت عن استعدادها 
ل� “ح���وار مفتوح وحقيقي” م���ع الواليات 
المتح���دة ف���ي ش���أن معاهدة األس���لحة 
النووية المتوس���طة المدى التي ترقى الى 
أي���ام الحرب الباردة، وترغب واش���نطن في 

االنسحاب منها.
وتق���ول موس���كو إن وزير الدفاع الروس���ي 
س���يرغي ش���ويغو بعث بمذكرة الى نظيره 
األميرك���ي جي���م ماتيس تدع���و الى هذا 

الحوار، لكنه لم يتلق ردا رسميا.

وذكرت وزارة الدفاع الروس���ية في بيان أن 
“كل ذل���ك يش���هد على تحف���ظ الواليات 
المتح���دة عن ح���وار عقالن���ي ومهني مع 
روسيا من اجل حل المشاكل الملحة لألمن 

االقليمي والدولي”.
ووجهت الواليات المتحدة في بداية كانون 
األول/ ديس���مبر، انذارا إلى روسيا أمهلتها 
فيه 60 يوما لالمتثال لمعاهدة األس���لحة 
النووية المتوس���طة الم���دى الموقعة في 

1987، وإال فستنسحب منها.
ويتهم حلف ش���مال األطلس���ي والواليات 

المتحدة موسكو بانتهاك معاهدة االسلحة 
النووية المتوسطة المدى من خالل تطوير 
منظومة صواريخ جديدة، إال أن روسيا ردت 
هذه االتهامات معتبرة أن “ال أس���اس لها 

من الصحة”.
وألغت معاهدة االسلحة النووية المتوسطة 
الم���دى التي وقعه���ا الرئي���س االميركي 
الراحل رونالد ريغان والزعيم الس���وفياتي 
ميخائيل غورباتشيف، استخدام مجموعة 
كاملة من الصواري���خ يراوح مداها من 500 

و5500 كلم.

االستقالل/ وكاالت:
جددت محكمة مصرية، أمس السبت، حبس عال 
ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق 
لالتحاد العالم���ي لعلماء المس���لمين، وزوجها 

السياسي المصري حسام خلف 45 يوما.
ويقب���ع الزوجان ف���ي الحب���س االحتياطي منذ 
عام ونص���ف على ذمة ته���م ينفيانها، بينها 
»االنضم���ام إلى جماعة اإلخ���وان، ومد الجماعة 
بتمويل أجنبي من دول خارجية«. ووفق ما نقلته 
وكالة األنباء الرس���مية المصرية، قررت محكمة 
جناي���ات القاهرة تجديد حب���س عال القرضاوي 
وزوجه���ا 45 يوما عل���ى ذم���ة التحقيقات في 

التهم المنسوبة إليهم.
وألقت قوات األمن القب���ض على خلف وزوجته 

ف���ي 30 يونيو / حزيران 2017، من مس���كنهما 
في الس���احل الشمالي )أقصى ش���مالي مصر(، 
حي���ث كانا يقضيان إجازة عي���د الفطر المبارك 

آنذاك.
وفي 3 يولي���و / تموز 2017، ق���ررت نيابة أمن 
الدول���ة العليا في مصر، حب���س ابنة القرضاوي 
وزوجه���ا لمواصلة التحقيق���ات معهما، تالها 

أكثر من تجديد بالحبس ما بين 15 و45 يوما.
وأط���اح الجيش المص���ري بمحمد مرس���ي أول 
رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والمنتمي إلى 
جماعة اإلخوان يوم 3 يوليو / تموز 2013، وفي 
ديسمبر / كانون األول من العام نفسه، اعتبرت 
»إرهابية«،  اإلخ���وان جماعة  المصرية  الحكومة 

فيما تؤكد الجماعة أن نهجها سلمي.

محكمة مصرية تجدد حبس
 ابنة القرضاوي وزوجها 45 يومًا

خطة أوروبية للتصدي لألخبار 
الكاذبة على اإلنترنت

موسكو تعلن استعدادها لـ »حوار
 مفتوح وحقيقي« مع واشنطن 

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الشرطة الهندية، السبت، مقتل 11 شخصا وإصابة 24 آخرين، في اشتباكات بين قوات حكومية 

ومسلحين في إقليم كشمير.
وأوضحت الشرطة، بحسب أسوشييتد برس، أن القتلى هم 7 مدنيين و3 مسلحين وجندي واحد.

واندلعت االشتباكات بعد أن طوقت قوات األمن قرية في منطقة بولواما )جنوب(، بزعم اختباء مسلحين 
فيها، وفق المصدر نفس���ه. وأطلقت قوات الحكومة النار ص���وب متظاهرين رافضين لحكم نيودلهي 

وممارساتها، ما أدى إلى اندالع االشتباكات.
واتهم سكان محليون األمن بإطالق النار مباشرة على الحشود.

وتنشط في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير جماعات تقاوم منذ 1989 ضد ما تعتبره »احتالال« 
لمناطقها. ويطالب سكان اإلقليم باالنضمام إلى باكستان، وذلك منذ استقالل البلدين عن بريطانيا عام 

1947، واقتسامهما إقليم كشمير ذا األغلبية المسلمة.

11 قتيال في اشتباكات بكشمير 
بين قوات هندية ومسلحين
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القدس المحتلة/ االستقالل
انتقد ضباط س����ابقون في جيش 
االحتالل اإلس����رائيلّي عدم توّفر 
ل����دى  معلوم����ات اس����تخباراتّية 
األجهزة األمني����ة حول العمليات 
الفلس����طينّية األخيرة في الضفة 
الغربية التي أس����فرت عن مقتل 

جنديين إسرائيليين.
ومّرد االنتقادات إلى أن تقديرات 
جيش االحتالل هي أن العمليات 
األخيرة لم يقم بها أفراد بش����كل 
تلقائي، إنم����ا »خاليا محلّية« في 
الغربية،  بالضفة  مختلفة  مناطق 
»بل ورّبما يك����ون المنفذون على 
صلة بحركة حماس«، وفًقا لما ذكر 

موقع »هآرتس«، أمس السبت.
وتترّكز االنتقادات حول الفش����ل 
االس����تخباراتي اإلس����رائيلي في 
لحركة  التحتي����ة  البنى  كش����ف 
حماس في رام الله، »خصوصًا وأن 
الخلّية معروف  ا من أعض����اء  جزًء
للجيش اإلسرائيلّي ولجهاز األمن 

العام )الشاباك(«.
»الفش���ل  عل���ى  وللتدلي���ل 
أش���ارت  لالحتالل  االس���تخباراتي« 
الصحيف���ة إلى أّن الش���هيد صالح 
البرغوثي، الذي أعدمه االحتالل ليل 

األربعاء بزعم مش���اركته في عملية 
وأسرته  معروف  »عوفرا«  مستوطنة 
لالحتالل، إذ إن أباه هو عمر البرغوثي، 
أحد قادة حماس في الضفة الغربية 
وفي السجون اإلس���رائيلية منذ 28 
عامًا، وأخاه، عاصم البرغوثي، اعتقل 
عامًا  اإلس���رائيلية 11  السجون  في 
بس���بب تخطيطه الختط���اف جنود 

إسرائيليين.
وتساءل الموقع »مع أقرباء كهؤالء، 

لي����س واضًحا لماذا غ����اب صالح 
البرغوثي عن أعين االس����تخبارات 
اإلس����رائيلّية... إذ إنه إن لم يكن 
في بداية التخطيط لعملّية، فإنه 

في مرحلة متأخرة أكثر«.
األمنّي����ة  األجه����زة  وتعتق����د 
اإلس����رائيلّية أن »الخلّي����ة الت����ي 
وراء  يق����ف  البرغوثي«  يقوده����ا 
عدد م����ن العملي����ات وقعت في 
األش����هر  الغربية خالل  الضف����ة 

الله،  رام  ف����ي منطق����ة  الماضية 
االعتق����اد صحيحًا،  وإن كان هذا 
وفق����ًا ل� »هآرتس«، فإنه »يش����ير 
إلى نشاطات منظمة، ولها أهمية 
كبي����رة تربطها بحرك����ة حماس، 
وف����ي حالة كهذا ُيطرح الس����ؤال 
إن نش����أت هذه النش����اطات في 
لق����وات األمن  الخلفّية  الس����احة 
تع����رف  أن  دون  اإلس����رائيلّية 

عنها«.

االستقالل/ وكاالت:
أقّر المندوب اإلسرائيلّي لدى األمم المتحدة، داني دانون، أن إسرائيل فشلت 
في إقناع الواليات المتحدة بوق���ف دعمها للجيش اللبناني، قائاًل إّنها ترى 

فيه »هدًفا يمكن العمل معه«، وفًقا لما ذكرته صحيفة »معاريف«.
ونقل���ت الصحيفة عن مص���در سياس���ّي أن رئيس الحكومة اإلس���رائيلّية، 
بنيامين نتنياهو، س���عى خالل لقائه الخاطف م���ع وزير الخارجّية األميركّي، 
مايك بومبيو، مطلع الش���هر الجاري، إلى إيقاف المعونات األميركّية للجيش 
اللبنان���ي، وقال���ت إن مباحثات نتنياه���و وبومبيو، التي جاءت س���اعاٍت قبل 
اإلعالن اإلسرائيلّي عن عملية »درع شمالي«، لم تقتصر على العملّية نفسها، 

إّنما امتّدت لتطال الدعم األميركي للجيش اللبناني.
وكش���ف مصدر إس���رائيلي كبير للصحيفة إن إس���رائيل تس���عى منذ مدة 
ل�«تجريم« الجيش اللبناني وإثبات أنه »ُيشغل من قبل ’حزب الله’ وبالتعاون 

معه«، إال أن الواليات المتحدة ال زالت تمّول وتدرب الجنود اللبنانيين.
وفي إشارة خطيرة إلى ما يمكن وصفه باختراق »إسرائيل« للجيش اللبناني، 
كشفت »معاريف« أن »إسرائيل« حّولت للواليات المتحدة شهادات وملفات 
اس���تخباراتّية حول ضب���اط لبنانيين »تثب���ت خاللها أنهم ينف���ذون تمامًا 
ما يطلبه ’ح���زب الله’ منهم«، لكن بومبيو، وفق���ًا للصحيفة، »يعتقد أنه من 
الممكن العمل مع أحد ما في لبنان«. ولفتت الصحيفة إن إسرائيل والواليات 
المتحدة منقس���متان حول دعم الجيش اللبناني »ومن الممكن أن يؤدي هذا 

االنقسام إلى اإلضرار بالردع اإلسرائيلي أمام حزب الله«.
وقالت الصحيفة إن »إسرائيل« في أوضاع كالتي يوجد فيها »حزب الله«، من 
حيازة آالف الصواريخ وعدٍد من صواريخ »س���كاد«، يمكن أن تجد نفسها في 

مواجهة الجيش اللبناني الذي يحظى بدعم أميركي.

فشل إسرائيلي في وقف الدعم عمليات الضفة تكشف مدى الفشل االستخباراتي اإلسرائيلي
األميركّي للجيش اللبناني

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت قناة التلفزة اإلس���رائيلية العاش���رة أن أحد 
جن���راالت االحتياط في جيش االحتالل اإلس���رائيلي 
خط���ط لتنفيذ هجم���ات ضد مؤسس���ات في جنوب 
باالس���تعانة  إقن���اع حكومتها  به���دف  الس���ودان، 

بخدماته في مجال األمن.
وأوضح المعلق السياس���ي في القناة باراك رافيد في 
تقرير الليلة قبل الماضية- بحسب العربي الجديد- أن 
رئيس شعبة العمليات األسبق في هيئة أركان جيش 
االحتالل اإلسرائيلي يسرائيل زيف طلب من مجموعة 
من المرتزقة ش���ن هجمات على حقول النفط والبنى 

التحتية في جنوب السودان.
وبي���ن أن الطل���ب كان م���ن أجل دف���ع حكومتها إلى 
االستعانة بخدماته لوقف هذه الهجمات "والتصدي" 

للمرتزقة.

ولف���ت رافي���د أن زيف أقدم على ه���ذا المخطط على 
الرغ���م من أنه تربط���ه عالقات عم���ل وثيقة بحكومة 

جنوب السودان.
وأشار إلى أن الجنرال اإلسرائيلي استغل شركة يرأس 
مجلس إدارتها وتعمل في مجال تدش���ين المشاريع 
الزراعية واإلنش���ائية للتغطية على عقد صفقات بيع 
س���الح لجنوب الس���ودان، وتجاوز الحظ���ر المفروض 
عليها، والذي أعلنته األمم المتحدة بسبب تورط قادة 
الحكومة في جوب���ا في تنفيذ جرائم حرب في الحرب 
األهلية الدائرة هناك على خلفية الصراع بين الرئيس 

سيلفا كير وخصمه رياك مشار.
وحس���ب القناة، فقد بلغ���ت قيمة الصفق���ات التي 
توصلت إليها ش���ركة زيف مع جنوب الس���ودان 150 
مليون دوالر، موضحة أن سلوك زيف وشركته دفعت 
الخارجي���ة األميركية إلى فرض عقوب���ات مالية عليه 

الجمعة.
يذكر أن ساس���ة من أحزاب يسارية وممثلي منظمات 
حقوقية إس���رائيلية طالبوا حكومة بنيامين نتنياهو 
بوقف تزويد جنوب الس���ودان بالس���الح حتى ال يتم 

استخدامه في تنفيذ جرائم الحرب.
وقد اتهمت رئيس���ة حركة "ميريتس" اليسارية تمار 
زمبيرغ حكومة االحتالل اإلس���رائيلي ب�"لعب دور غير 
مباش���ر ف���ي جرائم الح���رب" التي ترتكبه���ا حكومة 
جنوب الس���ودان، وضمنها القت���ل الجماعي والطرد 

واالغتصاب، من خالل تزويد جيش كير بالسالح.
يشار إلى أن الكيان اإلس���رائيلي يرى في العالقة مع 
جنوب السودان ذخرا استراتيجيا، حيث إن المخابرات 
اإلس���رائيلية تس���تغل العالقة مع حكوم���ة جوبا في 
إحباط عمليات نقل الس���الح التي تدعي تل أبيب أن 

إيران تنفذها لصالح "حزب الله" وحركة "حماس".

جنرال إسرائيلي دعم هجمات المرتزقة
 إلقناع جنوب السودان بخدماته!

االستقالل/ وكاالت:
ذكر مجلس االتحاد الروس����ي أن وفًدا من أعضاء المجلس سيزور الكيان 

اإلسرائيلي يومي 19 و20 ديسمبر الجاري.
ونقلت وكالة »نوفوستي« عن مسؤول في جهاز مجلس االتحاد أن الوفد 
س����يجري مباحثات مع أعضاء الكنيست اإلسرائيلي، وسيضم أفراًدا من 

لجنتي الشؤون الدولية واألمن.
وسيترأس الوفد الروس����ي رئيس����ا اللجنتين المذكورتين قسطنطين 

كوساتشوف وفيكتور بونداريف.
وفي وقت س����ابق قال عضو الكنيست اإلس����رائيلي دافيد بيتان، الذي 
التق����ى نائب رئيس لجنة الش����ؤون الدولية بمجلس االتحاد الروس����ي 
أندريه كليموف في موس����كو الجمعة، إن »إسرائيل تعير اهتماما كبيرا 

لهذه الزيارة«.
واعتبر أن »الزيارة ستش����كل فرصة إليص����ال المعلومات عن التحديات 
التي تواجهها إس����رائيل والمجتمع الدولي في الشرق األوسط«. وأعرب 

عن قناعته بأن الزيارة ستكون مثمرة.

وفد مجلس االتحاد الروسي 
يزور »إسرائيل« خالل أيام

القدس المحتلة/ االستقالل:
هاجم وزير جيش االحتالل اإلس���رائيلي الُمستقيل، أفيغدور ليبرمان، الحكومة اإلسرائيلية 
على خلفية التصعيد األمني األخير بالضف���ة الغربية، واتهمها بالضعف قائاًل: »أثبتنا أننا 
نفه���م فقط لغة العنف؛ منظمة إرهابية تقوم بالتحريض وتقود للعنف وتحرز اإلنجازات«، 

وفق ما أورده موقع قناة »i24 news« اإلسرائيلية.
وبحس���ب ما ذكره الموقع الجمعة، قال زعيم حزب »إس���رائيل بيتنا« أفيغدور ليبرمان، خالل 
مقابلة على قناة »كان« اإلس���رائيلية، إنه »بالرغم من نقل إسرائيل األموال القطرية لغزة، إال 
أن حماس مستمرة بالتحريض على العنف؛ الحكومة اإلسرائيلية تنقل 15 مليون دوالر إلى 

حماس، وهم يباركون الهجوم في عوفرا«.
وتطرق ليبرمان لعملية »درع الش���مال« على الحدود بين »إس���رائيل« ولبنان، قائاًل: »يجب أن 
ننه���ي موضوع الجنوب أواًل، لم أر أي تقييم بأن حزب الله ينوي تش���غيل هذه األنفاق في 
الفت���رة القريبة«. واعتب���ر ليبرمان، أن التصعيد األمني األخير بالضف���ة الغربية، »هو نتيجة 

مباشرة للخضوع لحركة حماس في قطاع غزة«.

القدس المحتلة/ االستقالل
هاج���م عضو لجن���ة الخارجي���ة واألمن في 
الكنيست اإلسرائيلي، عومر بارليف، رئيس 
حكومة االحتالل، بنيامين نتنياهو، ورئيس 
األركان، غادي أيزنكوت، بعد تصاعد موجة 

العمليات في الضفة الغربية.
وقال بارليف، خالل حديثه أمام مستوطني 
"جفعات ش���موئيل" أمس الس���بت: "طالما 
استمروا في تجاهل توصيات قوات األمن، 

فإن الوضع سيس���تمر في التدهور"، داعيًا 
إلى تسريع هدم منازل منفذي العمليات.

وأضاف: "لق���د فهم الفلس���طينيون مبدأ 
العم���ل الذي نتص���رف وفق���ه؛ فنحن نرد 
فقط على أولئك الذين يس���تخدمون القوة 

ضدنا".
وأك���د أن الكابين���ت ورئي���س الحكوم���ة 

يعيشون في عالم آخر بعيد عن الواقع.
وتطرق بارليف، إل���ى حديث رئيس هيئة 

األركان قب���ل بضعة أش���هر، الذي قال فيه 
إن الوضع في الضفة الغربية حس���اس جدًا 
ويمك���ن أن تنفجر، "لكنهم عاملوه بازدراء"، 

حسب بارليف.
وأوضح عضو لجنة الخارجية واألمن، "طالما 
اس���تمر رئي���س الحكوم���ة والكبينت في 
تجاهل توصيات قوات األمن، فإن التدهور 
المس���تمر في غزة هو مجرد مس���ألة وقت، 

وكذلك التصعيد في الضفة الغربية".

على ضوء عمليات المقاومة األخيرة

»بارليف« يهاجم المنظومة
 األمنية والسياسية في »إسرائيل«

ليبرمان يهاجم حكومة 
نتنياهو ويتهمها بالضعف
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االستقالل/ وكاالت:
ه���ي  المفاتي���ح  لوح���ة 
األداة الرئيس���ية إلدخ���ال 
جه���از  ف���ي  معلوم���ات 
بك.  الخ���اص  الكمبيوت���ر 
ف���ي  تس���اعدك  والت���ي 
الكمبيوتر  ف���ي  التحك���م 
لوحة  وتتكون  بك  الخاص 
المفاتيح  من أزرار تقس���م 
إلى عدة مجموعات استناًدا 
هذه  وم���ن  الوظيفة  إل���ى 

المفاتيح مفاتيح الوظائف وهي المرقمة من F1 إلى 
F12، والتي يتم اس���تخدامها لتنفيذ مهام معينة 
وهي تقع في أعلى لوحة المفاتيح لكن أغلبنا ال يعلم 
فائ���دة ووظائف ه���ذه األزرار، وال نعيرها أي اهتمام 
م���ع أن لها دورا هام���ا في مختلف االس���تخدامات، 
وتختلف وظيفة ه���ذه المفاتيح من برنامج آلخر لذا 
س���وف نتعرف فيما على وظائف األزرار من »F1 إلى 
F12« الموجود في لوحة المفاتيح: الزر F1: يستخدم 
الزر F1 لفتح ل نافذة المس���اعدة الخاصة بأي برنامج 
أو تطبيق في نظام التش���غيل، كما يستخدم لفتح  
 win  مع  F1 كذلك الزر .BIOS الشاشة الزرقاء بيوس

لفتح نافذة المساعدة والدعم.
الزر F2:  يستخدم الزر F2 لتغيير اسم أي ملف وفتح 

.DOS في نظام menu نافذة
الزر F3: يس���تخدم الزر F3 في فتح نافذة أداة البحث 
عن ملف ما ف���ي البرامج والتطبيق���ات أو البحث عن 

شيء محدد عند استخدام المتصفح.
الزر F4: يستخدم الزر F4 لتعيين المكان الذي ترغب 
في التوجه له في الكمبيوتر، كذلك  يس���تخدم الزر 
F4 مع  altلغلق النافذة أو البرنامج الذي تستخدمه.

الزر F5: يس���تخدم الزر F5 للتحديث، كما يستخدم 
.copy من أجل فتح نافذة DOS في نظام

الزر F6: يس���تخدم الزر F6 للتنقل من عنصر إلى آخر 
كما يس���تخدم الزر F6 مع shift+ctrl لفتح أي ملف 
ميكروس���وفت وورد أو لنقل أو تغيير اس���م أي ملف 

.DOS في نظام
ال���زر F7: يس���تخدم ال���زر F7 لتعيي���ن كل األخطاء 

وأيضا  واإلمالئية  اللغوي���ة 
لتصحيحها كما يس���تخدم 
ناف���ذة MK DIR في  لفتح 

.DOS نظام
ال���زر F8: يس���تخدم ه���ذا 
ال���زر لفتح ناف���ذة الخيارات 
الحاسوب  بتشغيل  الخاصة 
كما يستخدم هذا الزر لفتح 
ناف���ذة Delete ف���ي نظام 

.DOS
الزر F9: يستخدم الزر F9 في 
بعض البرامج لفتح نافذة المس���اعدة كما يستخدم 

.DOS في نظام PULL DN لفتح نافذة
الزر F10: يس���تخدم الزر لعرض شريط القوائم في 
windows. كما يستخدم هذا الزر لعرض معلومات 
BIOS 4 عن���د الضغ���ط عل���ى F10 خالل تش���غيل 
الحاس���وب كذلك يستخدم في نظام DOS من أجل 

الخروج.
ال���زر F11: يس���تخدم الزر F11 للع���رض على كامل 

الشاشة، مع إخفاء كل الجوانب الزائدة.
الزر F12: يس���تخدم الزر F12 للدخول إلى الصندوق 
element box. كما يس���تخدم لحف���ظ أي ملف أو 
عم���ل في بع���ض البرامج مثل مايكروس���وفت وورد 

وبرامج الرسم.

تعّرف على وظائف األزرار من 
»F1 إلى F12« بلوحة مفاتيح الكمبيوتر

االستقالل/ وكاالت:
ح���ّذر خب���راء ف���ي ش���ركة 
المتخصص���ة   »ESET«
م���ن  المعلوم���ات  بأم���ن 
تطبي���ق جدي���د يتس���بب 
باخت���راق بيانات الهواتف، 
ويساعد على س���رقة أموال 

المستخدمين من خاللها.
أن  الخب���راء  ويوض���ح 
المذك���ور  التطبي���ق 
 Android« يدع���ى 
Optimization«، وهدفه 
وفقا لمصمميه هو تسريع 

أداء الهواتف واألجهزة التي تعمل بأنظمة أندرويد.
لكن، تبي���ن أن الهاكرز يس���تخدمون التطبيق الخت���راق الهواتف 
وتحمي���ل برمجيات خبيث���ة فيها لس���رقة األموال من الحس���ابات 

اإللكترونية.
 ،»Trojan« وبعد تحميل التطبيق في الهاتف، يبدأ فيروس من نوع
موجود فيه أساس���ا، بالوصول إلى مختل���ف برامج الجهاز، وخصوصا 
»PayPal« الذي يس���تعمل للدفع اإللكترون���ي. وبعد اختراقه، يقوم 
الفيروس بتحويل األموال من البطاقات المصرفية المبرمجة في هذا 

البرنامج إلى حسابات الهاكرز.
وال تقتص���ر أخط���ار الفيروس عل���ى تطبي���ق »PayPal« فقط، فهو 
 »Skype»و »Viber»و »Gmail« قادر عل���ى الوص���ول إل���ى بيان���ات

.»Google Play»و »WhatsApp»و

تحذيرات من تطبيق خطير 
يسرق األموال عبر الهواتف!

االستقالل/ وكاالت:
ألوان المالبس بدأت تتغير وتختفي ش���يًئا فش���يًئا بس���بب كثرة االستعمال 
والغسل، وهو الش���يء الذي يؤرقنا ويسبب الضيق الشديد لمعظمنا، خاصة لو 

كانت القطعة التي بهت لونها واحدة من مالبسنا المفضلة.
حل هذه المش���كلة يكمن في بعض الخطوات البسيطة التي قد نغفلها أثناء 
العناية بمالبسنا بصورة دورية. وللحفاظ على ألوان المالبس ال بد من اتباع هذه 

النصائح والخطوات اآلتية:
قلب المالبس

قلب المالب���س على ظهرها أثناء الغس���يل والتجفيف في الش���مس لتفادي 
بهتان األلوان.
الغسيل البارد

غس���ل المالبس الداكنة على البارد حتى ال تخس���ر جمال ألوانها. ومن الضروري 
فرز المالبس حس���ب لونها قبل غسلها، مع اإلشارة إلى أن المالبس البيض تحتاج 
إلى الماء الس���اخن في الغسل، وتلك الس���ود إلى الماء البارد، كما توضع المالبس 

الملّونة في دورة منفصلة.      

فترة التجفيف
ال يج���ب ترك الغس���يل يجف لمدة طويلة في الش���مس حت���ى ال تبهت األلوان، 

فبمجرد أن تجف المالبس يتم طيها وترتيبها في دوالبك.
األلوان الداكنة

فرز المالب���س فرصة عظيمة للتحقق من الفتة المالب���س، وتوضع كل قطعة في 
المكان الصحي���ح؛ لمنع األلوان الداكن���ة من البهتان، ويجب غس���لها مع األلوان 

المماثلة.
عند غسل المالبس الملونة ُيضاف كوب صغير من الخل األبيض مع دورة 
الغس���يل أو ملعقة ملح طعام كبيرة، حيث إنهما يس���اعدان على تثبيت 

األلوان.
تجنب الشمس

تجنب تمامًا نشر المالبس الملونة في ضوء الشمس المباشر، ألنه يجعل المالبس 
تبهت بسرعة كبيرة، ويمكن نشرها آخر النهار أو أوله.

الس���تعادة نصاعة المالب���س البيض، ُتضاف حّبة من األس���برين إلى مس���حوق 
الغسيل.

الجينز بماء بارد
ة  ُيفضل غس���ل س���راويل الجينز مقلوبة وبالماء البارد، للحفاظ عليها لفترة زمنيَّ
���الة  أطول، مع إضافة ملعقتين من الملح إلى ماء الغس���يل عند اس���تعمال الغسَّ

الكهربائية.

كيف نحافظ على ألوان المالبس »زاهية« ألطول فترة ممكنة؟

االستقالل/ وكاالت
حّذرت دراس���ة دولية حديثة من أن زيادة مس���تويات اإلجهاد والضغ���وط أثناء العمل مرتبطة 

بزيادة خطر اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم والمريء والرئة بشكل ملحوظ.
الدراس���ة قادها باحثون بكلية الصحة العامة في جامعة هواتش���ونغ للعلوم والتكنولوجيا في الصين، 
 m.العلمية )International Journal of Cancer( ونش���روا نتائجها ف���ي العدد األخير م���ن دوري���ة
وأوضح الباحثون أن دراس���ات وبائية وجدت عالقة بين ضغط العمل وخطر اإلصابة بالس���رطان، ولكن 
ظلت تلك العالقة غير واضحة، وما إذا كان اإلجهاد بالعمل يمكن أن يزيد من خطر االصابة بالس���رطان، 
أم أن هن���اك عوام���ل أخرى مثل التدخين والنش���اط البدني تلعب دورا في ذل���ك. وللوصول إلى نتائج 
الدراس���ة، راقب الباحثون 281 ألفا و290 شخصا يعيشون في أمريكا الشمالية وأوروبا. وراقب الباحثون 
مستويات اإلجهاد في العمل لدى المشاركين، باإلضافة إلى عوامل أخرى قد تسبب اإلصابة بالسرطان 
مثل التدخين وشرب الكحول والبدانة والنشاط البدني. وعقب حساب تلك المخاطر، الحظ الباحثون 

وجود صلة بين ضغط العمل وخطر اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم في أمريكا الشمالية.

االستقالل/ وكاالت:
توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن مرض السكري يبدأ في تقليص 
حجم المخ في منتصف العمر، ويس���بب تدهورًا عقليًا متسارعًا في 

سن التقاعد.
ووجد العلم���اء أن المس���نين المصابين 
بالنوع الثاني من داء الس���كري، تعرضوا 
النخف���اض ملحوظ في الذاك���رة والطالقة 

اللفظية على مدى خمس سنوات.
ومن المثي���ر للقلق أن الدراس���ة وجدت أن 

المش���اركين - الذين كانوا في سن ال�68 في 
المتوس���ط   في بداية الدراسة - كانوا يظهرون 

بالفعل عالمات تلف في أدمغتهم ُيعتقد أنها 
بدأت قبل عدة س���نوات، بحسب صحيفة ديلي 

ميل البريطانية.
ويمكن لهذه النتائج التي أجراها باحثون 

أستراليون، أن يكون لها آثار كبيرة، على الماليين من الذين يعانون 
من مرض السكري.

ويعود السبب الرئيسي في هذه المشكلة إلى البدانة، حيث تنتشر 
بين %90 من المصابين بمرض الس���كري من النوع الثاني، وهو 

ما يرتبط بأسلوب الحياة والنظام الغذائي.
ويعد مرض الس���كري هو في حد ذاته مشكلة صحية 
كبي���رة، مما يع���رض الكل���ى والقل���ب والعينين 

واألعصاب للخطر.
نش���رت لك���ن  الت���ي  الدراس���ة 

دوري���ة  ف���ي  بالتفصي���ل 
التي  الطبية  ديابيتولوجيا 
تقوده���ا جامعة تس���مانيا، 
تش���ير إل���ى أن الحال���ة لها 
تأثير كبير عل���ى الدماغ، وقد 

تؤدي إلى الخرف.

دراسة: زيادة ضغوط العمل 
ترفع خطر اإلصابة بالسرطان

السكري يسبب تقلص حجم الدماغ!
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االستقالل/ وكاالت:
ه���ي  المفاتي���ح  لوح���ة 
األداة الرئيس���ية إلدخ���ال 
جه���از  ف���ي  معلوم���ات 
بك.  الخ���اص  الكمبيوت���ر 
ف���ي  تس���اعدك  والت���ي 
الكمبيوتر  ف���ي  التحك���م 
لوحة  وتتكون  بك  الخاص 
المفاتيح  من أزرار تقس���م 
إلى عدة مجموعات استناًدا 
هذه  وم���ن  الوظيفة  إل���ى 

المفاتيح مفاتيح الوظائف وهي المرقمة من F1 إلى 
F12، والتي يتم اس���تخدامها لتنفيذ مهام معينة 
وهي تقع في أعلى لوحة المفاتيح لكن أغلبنا ال يعلم 
فائ���دة ووظائف ه���ذه األزرار، وال نعيرها أي اهتمام 
م���ع أن لها دورا هام���ا في مختلف االس���تخدامات، 
وتختلف وظيفة ه���ذه المفاتيح من برنامج آلخر لذا 
س���وف نتعرف فيما على وظائف األزرار من »F1 إلى 
F12« الموجود في لوحة المفاتيح: الزر F1: يستخدم 
الزر F1 لفتح ل نافذة المس���اعدة الخاصة بأي برنامج 
أو تطبيق في نظام التش���غيل، كما يستخدم لفتح  
 win  مع  F1 كذلك الزر .BIOS الشاشة الزرقاء بيوس

لفتح نافذة المساعدة والدعم.
الزر F2:  يستخدم الزر F2 لتغيير اسم أي ملف وفتح 

.DOS في نظام menu نافذة
الزر F3: يس���تخدم الزر F3 في فتح نافذة أداة البحث 
عن ملف ما ف���ي البرامج والتطبيق���ات أو البحث عن 

شيء محدد عند استخدام المتصفح.
الزر F4: يستخدم الزر F4 لتعيين المكان الذي ترغب 
في التوجه له في الكمبيوتر، كذلك  يس���تخدم الزر 
F4 مع  altلغلق النافذة أو البرنامج الذي تستخدمه.

الزر F5: يس���تخدم الزر F5 للتحديث، كما يستخدم 
.copy من أجل فتح نافذة DOS في نظام

الزر F6: يس���تخدم الزر F6 للتنقل من عنصر إلى آخر 
كما يس���تخدم الزر F6 مع shift+ctrl لفتح أي ملف 
ميكروس���وفت وورد أو لنقل أو تغيير اس���م أي ملف 

.DOS في نظام
ال���زر F7: يس���تخدم ال���زر F7 لتعيي���ن كل األخطاء 

وأيضا  واإلمالئية  اللغوي���ة 
لتصحيحها كما يس���تخدم 
ناف���ذة MK DIR في  لفتح 

.DOS نظام
ال���زر F8: يس���تخدم ه���ذا 
ال���زر لفتح ناف���ذة الخيارات 
الحاسوب  بتشغيل  الخاصة 
كما يستخدم هذا الزر لفتح 
ناف���ذة Delete ف���ي نظام 

.DOS
الزر F9: يستخدم الزر F9 في 
بعض البرامج لفتح نافذة المس���اعدة كما يستخدم 

.DOS في نظام PULL DN لفتح نافذة
الزر F10: يس���تخدم الزر لعرض شريط القوائم في 
windows. كما يستخدم هذا الزر لعرض معلومات 
BIOS 4 عن���د الضغ���ط عل���ى F10 خالل تش���غيل 
الحاس���وب كذلك يستخدم في نظام DOS من أجل 

الخروج.
ال���زر F11: يس���تخدم الزر F11 للع���رض على كامل 

الشاشة، مع إخفاء كل الجوانب الزائدة.
الزر F12: يس���تخدم الزر F12 للدخول إلى الصندوق 
element box. كما يس���تخدم لحف���ظ أي ملف أو 
عم���ل في بع���ض البرامج مثل مايكروس���وفت وورد 

وبرامج الرسم.

تعّرف على وظائف األزرار من 
»F1 إلى F12« بلوحة مفاتيح الكمبيوتر

االستقالل/ وكاالت:
ح���ّذر خب���راء ف���ي ش���ركة 
المتخصص���ة   »ESET«
م���ن  المعلوم���ات  بأم���ن 
تطبي���ق جدي���د يتس���بب 
باخت���راق بيانات الهواتف، 
ويساعد على س���رقة أموال 

المستخدمين من خاللها.
أن  الخب���راء  ويوض���ح 
المذك���ور  التطبي���ق 
 Android« يدع���ى 
Optimization«، وهدفه 
وفقا لمصمميه هو تسريع 

أداء الهواتف واألجهزة التي تعمل بأنظمة أندرويد.
لكن، تبي���ن أن الهاكرز يس���تخدمون التطبيق الخت���راق الهواتف 
وتحمي���ل برمجيات خبيث���ة فيها لس���رقة األموال من الحس���ابات 

اإللكترونية.
 ،»Trojan« وبعد تحميل التطبيق في الهاتف، يبدأ فيروس من نوع
موجود فيه أساس���ا، بالوصول إلى مختل���ف برامج الجهاز، وخصوصا 
»PayPal« الذي يس���تعمل للدفع اإللكترون���ي. وبعد اختراقه، يقوم 
الفيروس بتحويل األموال من البطاقات المصرفية المبرمجة في هذا 

البرنامج إلى حسابات الهاكرز.
وال تقتص���ر أخط���ار الفيروس عل���ى تطبي���ق »PayPal« فقط، فهو 
 »Skype»و »Viber»و »Gmail« قادر عل���ى الوص���ول إل���ى بيان���ات

.»Google Play»و »WhatsApp»و

تحذيرات من تطبيق خطير 
يسرق األموال عبر الهواتف!

االستقالل/ وكاالت:
ألوان المالبس بدأت تتغير وتختفي ش���يًئا فش���يًئا بس���بب كثرة االستعمال 
والغسل، وهو الش���يء الذي يؤرقنا ويسبب الضيق الشديد لمعظمنا، خاصة لو 

كانت القطعة التي بهت لونها واحدة من مالبسنا المفضلة.
حل هذه المش���كلة يكمن في بعض الخطوات البسيطة التي قد نغفلها أثناء 
العناية بمالبسنا بصورة دورية. وللحفاظ على ألوان المالبس ال بد من اتباع هذه 

النصائح والخطوات اآلتية:
قلب المالبس

قلب المالب���س على ظهرها أثناء الغس���يل والتجفيف في الش���مس لتفادي 
بهتان األلوان.
الغسيل البارد

غس���ل المالبس الداكنة على البارد حتى ال تخس���ر جمال ألوانها. ومن الضروري 
فرز المالبس حس���ب لونها قبل غسلها، مع اإلشارة إلى أن المالبس البيض تحتاج 
إلى الماء الس���اخن في الغسل، وتلك الس���ود إلى الماء البارد، كما توضع المالبس 

الملّونة في دورة منفصلة.      

فترة التجفيف
ال يج���ب ترك الغس���يل يجف لمدة طويلة في الش���مس حت���ى ال تبهت األلوان، 

فبمجرد أن تجف المالبس يتم طيها وترتيبها في دوالبك.
األلوان الداكنة

فرز المالب���س فرصة عظيمة للتحقق من الفتة المالب���س، وتوضع كل قطعة في 
المكان الصحي���ح؛ لمنع األلوان الداكن���ة من البهتان، ويجب غس���لها مع األلوان 

المماثلة.
عند غسل المالبس الملونة ُيضاف كوب صغير من الخل األبيض مع دورة 
الغس���يل أو ملعقة ملح طعام كبيرة، حيث إنهما يس���اعدان على تثبيت 

األلوان.
تجنب الشمس

تجنب تمامًا نشر المالبس الملونة في ضوء الشمس المباشر، ألنه يجعل المالبس 
تبهت بسرعة كبيرة، ويمكن نشرها آخر النهار أو أوله.

الس���تعادة نصاعة المالب���س البيض، ُتضاف حّبة من األس���برين إلى مس���حوق 
الغسيل.

الجينز بماء بارد
ة  ُيفضل غس���ل س���راويل الجينز مقلوبة وبالماء البارد، للحفاظ عليها لفترة زمنيَّ
���الة  أطول، مع إضافة ملعقتين من الملح إلى ماء الغس���يل عند اس���تعمال الغسَّ

الكهربائية.

كيف نحافظ على ألوان المالبس »زاهية« ألطول فترة ممكنة؟

االستقالل/ وكاالت
حّذرت دراس���ة دولية حديثة من أن زيادة مس���تويات اإلجهاد والضغ���وط أثناء العمل مرتبطة 

بزيادة خطر اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم والمريء والرئة بشكل ملحوظ.
الدراس���ة قادها باحثون بكلية الصحة العامة في جامعة هواتش���ونغ للعلوم والتكنولوجيا في الصين، 
 m.العلمية )International Journal of Cancer( ونش���روا نتائجها ف���ي العدد األخير م���ن دوري���ة
وأوضح الباحثون أن دراس���ات وبائية وجدت عالقة بين ضغط العمل وخطر اإلصابة بالس���رطان، ولكن 
ظلت تلك العالقة غير واضحة، وما إذا كان اإلجهاد بالعمل يمكن أن يزيد من خطر االصابة بالس���رطان، 
أم أن هن���اك عوام���ل أخرى مثل التدخين والنش���اط البدني تلعب دورا في ذل���ك. وللوصول إلى نتائج 
الدراس���ة، راقب الباحثون 281 ألفا و290 شخصا يعيشون في أمريكا الشمالية وأوروبا. وراقب الباحثون 
مستويات اإلجهاد في العمل لدى المشاركين، باإلضافة إلى عوامل أخرى قد تسبب اإلصابة بالسرطان 
مثل التدخين وشرب الكحول والبدانة والنشاط البدني. وعقب حساب تلك المخاطر، الحظ الباحثون 

وجود صلة بين ضغط العمل وخطر اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم في أمريكا الشمالية.

االستقالل/ وكاالت:
توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن مرض السكري يبدأ في تقليص 
حجم المخ في منتصف العمر، ويس���بب تدهورًا عقليًا متسارعًا في 

سن التقاعد.
ووجد العلم���اء أن المس���نين المصابين 
بالنوع الثاني من داء الس���كري، تعرضوا 
النخف���اض ملحوظ في الذاك���رة والطالقة 

اللفظية على مدى خمس سنوات.
ومن المثي���ر للقلق أن الدراس���ة وجدت أن 

المش���اركين - الذين كانوا في سن ال�68 في 
المتوس���ط   في بداية الدراسة - كانوا يظهرون 

بالفعل عالمات تلف في أدمغتهم ُيعتقد أنها 
بدأت قبل عدة س���نوات، بحسب صحيفة ديلي 

ميل البريطانية.
ويمكن لهذه النتائج التي أجراها باحثون 

أستراليون، أن يكون لها آثار كبيرة، على الماليين من الذين يعانون 
من مرض السكري.

ويعود السبب الرئيسي في هذه المشكلة إلى البدانة، حيث تنتشر 
بين %90 من المصابين بمرض الس���كري من النوع الثاني، وهو 

ما يرتبط بأسلوب الحياة والنظام الغذائي.
ويعد مرض الس���كري هو في حد ذاته مشكلة صحية 
كبي���رة، مما يع���رض الكل���ى والقل���ب والعينين 

واألعصاب للخطر.
نش���رت لك���ن  الت���ي  الدراس���ة 

دوري���ة  ف���ي  بالتفصي���ل 
التي  الطبية  ديابيتولوجيا 
تقوده���ا جامعة تس���مانيا، 
تش���ير إل���ى أن الحال���ة لها 
تأثير كبير عل���ى الدماغ، وقد 

تؤدي إلى الخرف.

دراسة: زيادة ضغوط العمل 
ترفع خطر اإلصابة بالسرطان

السكري يسبب تقلص حجم الدماغ!
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لندن/ االستقالل: 
استعاد مانشستر سيتي عافيته، وتصدر ترتيب الدوري اإلنجليزي 
بشكل مؤقت، بفوزه الثمين على ضيفه إيفرتون بنتيجة 3-1، أمس 

السبت، في إطار الجولة الـ 17 من عمر المسابقة.
ويدين السماوي بالفضل في انتصاره، إلى جابرييل خيسوس، الذي 
أحرز هدفين فـــي الدقيقتيـــن 22 و50، وأضاف رحيم ســـترلينج 
الهدف الثالث في الدقيقة 69، فيما سجل دومينيك كالفرت لوين 

هدف إيفرتون في الدقيقة 65.
ورفع مانشســـتر ســـيتي رصيده إلـــى 44 نقطة، ليتصـــدر ترتيب 
البريميرليج، بفـــارق نقطتيـــن عن الوصيف ليفربـــول، فيما تجمد 

رصيد إيفرتون عند 24 نقطة في المركز السابع .

و انتزع توتنهام فوزا صعبا من ضيفه بيرنلي بهدف دون رد .
ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز لالعبه كريســـتيان ايركسن 
الذي ســـجل هدف المبـــاراة الوحيد في الدقيقـــة األولى من الوقت 

المحتسب بدال من الضائع.
ورفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث بفارق خمس 
نقاط خلف مانشســـتر ســـيتي المتصدر، وتجمد رصيد بيرنلي عند 
12 نقطة في المركز الســـابع عشـــر. وفي المباراة الثالثة، فاز فريق 

كريستال باالس على ضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف .
وسجل هدف المباراة الوحيد لوكا ميليفوجيفيتش في الدقيقة 39.

ورفع كريستال باالس رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر 
وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر.

مدريد/ االستقالل: 
تغلـــب أتلتيكو مدريـــد على مضيفه بلـــد الوليد بثالثة 
أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات األسبوع السادس 

عشر لليجا.
تقدم نيكـــوال كالينيتش في الدقيقـــة 26 بعد تمريرة 

حاسمة من أنتوان جريزمان.
وفي الدقيقة 45 سجل جريزمان ثاني األهداف من ركلة 
جزاء، لينتهي الشوط األول بتقدم الروخيبالنكوس 0-2.

ومع بداية الشـــوط الثاني تلقـــى أتلتيكو أول األهداف 
في شباك بتمريرة من ميتشيل وتسديدة من فيرناندو 
كاليـــرو. وفـــي الدقيقة 60 أجـــرى دييجو ســـيميوني 

مدرب األتلتي أول التبديـــالت بنزول توماس بارتي بداًل 
مـــن فيليبي لويـــس، قبل 3 دقائق من هـــدف التعادل 

العكسي بواسطة ساؤول.
وفي الدقيقة 69 أتى فيتولو على حساب كالينيتش، ثم 
جيلسون مارتينز بداًل من أنخيل كوريا في الدقيقة 75.

ختامًا ســـجل جريزمان هدف الفوز في الدقيقة 80 بعد 
أن أتته الكرة من ستيفان ســـافيتش، لتنتهي المباراة 
باحتـــالل أتلتيكـــو المركز الثانـــي بـ31 نقطـــة، بفارق 
األهداف عن برشـــلونة المتصدر الذي سيالقي ليفانتي 
غدًا، فيمـــا بقي بلد الوليد في المركز الثاني عشـــر بـ20 

نقطة.

ميونخ/ االستقالل:
سحق بايرن ميونخ مضيفه فريق هانوفر برباعية نظيفة، 
فى اللقاء الذى جمع الفريقين مســـاء اليوم السبت على 
ملعـــب »أود آرينا« بالجولـــة الـ15 من الـــدورى األلمانى 

»البوندزليجا«.
أنهى بايرن ميونخ الشوط األول متقدما بثنائية، سجلها 
جوشـــوا كيميتـــش الهدف األول بعـــد 62 ثانية فقط، 
ليصبح الهدف األســـرع للفريق البافارى في البوندزليجا 
منذ هدف ماريو جوميز فى أبريل 2012 ضد أوجسبورج 

)24 ثانية(.
وأحـــرز ديفيد آالبا الهدف الثانى فـــى الدقيقة 29. فى 
الشوط الثانى سجل سيرجى جنابرى الهدف الثالث فى 

الدقيقة 53، ثم أضاف روبرت ليفاندوفســـكى الهدف 
الرابـــع فى الدقيقة 62، يحتل المهاجم البولندى صدارة 
هدافى المسابقة، برصيد 10 أهداف بالمشاركة مع بالكو 
الكاســـير مهاجم بوروســـيا دورتموند ولوكا جوفيتش 

مهاجم اينتراخت فرانكفورت.
الفـــوز رفع رصيد البايرن إلى 30 نقطة فى المركز الثالث 
بفارق األهداف عن بوروسيا مونشنجالدباخ الثانى، بينما 

هانوفر فى المركز األخير برصيد 10 نقاط.
وانتهـــت باقـــى مباريـــات الجولة علـــى النحـــو التالى: 
شـــتوتجارت 2 1 هيرتا برلين أوجســـبورج 1 1 شـــالكه 
هوفنهايـــم 0 0 بوروســـيا مونشـــنجالدباخ فورتونـــا 

دوسلدورف 2 0 فرايبورج

جريزمان يقود أتلتيكو مدريد 
لتقاسم الصدارة مؤقتًا مع برشلونة

بايرن ميونخ يكتسح هانوفر
برباعية فى الدوري األلمانى

مانشستر سيتي يستعيد عافيته أمام إيفرتون

غزة / االستقالل: 
نفى محمد صالـــح ، مدافع المنتخب الفلســـطيني وفلوريانا 
المالطي، نيته العودة للدوري الفلسطيني في الوقت الراهن .

وقال صالح فـــي تصريحات صحفية : »مـــن المبكر الحديث 
عن العودة مرة ثانية للعب في الدوري الفلســـطيني، مشيرا 
إلى أنه ســـعيد بتجربته األوروبيـــة الحالية األولى في الدوري 

المالطي.
وأوضـــح صالح، أنه يعيش أوقاتا جيدة مـــع الفريق المالطي، 
وأن كل تركيزه ينصب اآلن على المنتخب الفلســـطيني الذي 

يستعد لكأس آسيا المقبلة .
وأضاف »خالل أيام ســـأنضم لمعسكر الفدائي في العاصمة 
القطريـــة الدوحة، لالســـتعداد النهائي لكأس آســـيا، وهي 
الهدف الرئيس لكل نجوم والعبي المنتخب الفلسطيني، أما 
الحديث عن العودة للدوري الفلسطيني فهذا أمر غير منطقي 

اآلن«.
وانتقـــل صالح للعب في صفـــوف فلوريانا، بداية الموســـم 
الحالي، من أهلي الخليل، أحد أندية دوري المحترفين بالضفة 
الغربية، الذي لعب له عدة سنوات، قبل خوض تجربته األولى 

في االحتراف الخارجي .

االستقالل / عبدالله نصيف:  
تنطلق مباريـــات التصفيات التمهيدية لبطولة 
كأس فلسطين ” كأس المرحوم محمد المزين” 
ألندية الدرجتين الثانية والثالثة  يومي االثنين 

و الثالثاء .
وتنطلـــق جميع المباريات عند الســـاعة الثانية 
عصرًا ، حيث ســـتتأهل 8 أنديـــة لالنتقال إلى 
التصفيـــات النهائية بجانـــب أندية الدرجتين 

الممتازة واألولى .
و تفتتح المنافســـات غدًا االثنيـــن بلقاء مثير 
يجمـــع متصدر ترتيب الدرجة الثانية فرع » غزة 
و الشـــمال »  نادي الوفاق بنادي الســـالم  على 

ملعب بيت حانون
و علـــى ملعب الدرة يواجه نـــادي األقصى نادي 

الشافعي .
و نادي الصالح يصطدم بنادي جماعي رفح على 

استاد خانيونس .
و تختتـــم لقـــاءات اليـــوم األول علـــى ملعـــب 

النصيرات بين المشتل و اتحاد دير البلح 
و تســـتكمل المرحلة يوم الثالثـــاء بلقاء يجمع 
المجمـــع اإلســـالمي بنظيره  األمـــل على ملعب 
الدرة، و على اســـتاد خانيونـــس جنوب القطاع 
يصطـــدم أهلي النصيرات بطل الشـــتاء لدوري 
الدرجـــة الثانية » فـــرع الوســـطى و الجنوب » 

يصطدم بنادي االستقالل .
و على ملعب فلسطين يلتقي نماء بفريق شباب 
الزوايدة، و تختتـــم اللقاءات بمواجهة الرضوان 

وشباب الزيتون على ملعب بيت حانون .

»صالح«:  سعيد بتجربتي األوروبية والعودة 
للدوري الفلسطيني ما زالت مبكرة 

كأس غزة
الوفاق في مواجهة السالم و أهلي 

النصيرات يصطدم باالستقالل 
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القدس المحتلة/ االستقالل:
استدعت قوات االحتالل أمس السبت والد الشهيد مهند 
شفيق الحلبي وابنه وزوج ابنة أخيه، من بلدة سردا شمال 

مدينة رام الله، لمقابلة مخابراتها.
وأك���دت والدة الش���هيد »الحلبي« في تصري���ح لها، أن 
االحتالل اس���تدعى زوجها وابنها وأف���رادا من عائلتهم 
في اطار التحقيق في عملية إلقاء صخرة على أحد الجنود 
في مستوطنة بيت ايل أول أمس الجمعة والتي أدت إلى 

اصابة الجندي بجروح خطيرة.
وأوضح���ت أن االحت���الل يتهم محمود الحلب���ي ابن عم 
الش���هيد »مهند« بتنفيذ العملية المذكورة، مبينة أنه 

ت���م على اثرها اعتق���ال والد »محم���ود« أول أمس والذي 
تدهورت صحته بش���كل خطير من جراء الضرب المبرح 
على يد قوات االحتالل أثن���اء التحقيق معه، ونقل على 

اثرها إلى مستشفى برام الله لتلقي العالج.
وذكرت الحلبي أنها ال تعرف شيئا عن مصير المعتقلين 
من عائلتها معربة عن أملها في ان يتم اطالق سراحهم.

ومن الجدي���ر بالذكر أن نجل المواطن ش���فيق الحلبي » 
محمد« )ش���قيق الش���هيد مهند(، معتق���ل لدى قوات 
االحتالل اإلسرائيلي منذ تاريخ 05 أيلول/ سبتمبر 2016، 
في سجن » عوفر « اإلسرائيلي، عقب دهم منزله في بلدة 

سردا )شمالي رام الله(.

وتعرضت السيدة س���هير الحلبي )42 عاًما(؛ وهي والدة 
الش���هيد » مهند الحلبي «، لالعتقال هي األخرى بتاريخ 
13 أكتوب���ر 2016، بعد التحقيق معها من قبل مخابرات 
االحت���الل في مركز » بنيامين « العس���كري، قرب مدينة 

القدس المحتلة.
وكان » مهن���د الحلبي « قد استش���هد في 03 تش���رين 
أول/ أكتوبر 2015، عق���ب تنفيذ عملية طعن في البلدة 
القديمة بالقدس المحتلة، أسفرت عن مقتل مستوطنين 
إس���رائيليين، واعتبرت عمليته الش���رارة التي أشعلت » 
انتفاضة القدس «، وأولى عمليات الطعن فيها وتبنتها 

في حينه حركة الجهاد االسالمي في فلسطين.

مخابرات االحتالل تستدعي والد الشهيد مهند الحلبي وأفرادًا من عائلته

جباليا/ االستقالل:
أكدت بلدية جباليا النزلة شمال قطاع غزة، أنها رصفت شارعين 
في منطقة مس���جد البخاري ش���رق مخيم جبالي���ا، وذلك ضمن 
مش���روع تطوير منطقة البخ���اري الممول من صن���دوق تطوير 

وإقراض البلديات بقيمة 140,000 $.
وقال المهندس المش���رف على المش���روع يوسف حمدونة، إن 
أعمال المشروع تشمل رصف شارعين في منطقة مسجد البخاري 
يبلغ طولهما حوال���ي 450 مترًا، وتمديد ش���بكة صرف صحي، 

وتطوير شبكة المياه.
وأوض���ح المهندس حمدون���ة، ب���أن البلدية انتهت م���ن إزالة 
التعديات على الشارع، وتمديد شبكات المياه والصرف الصحي، 
ورصف الشارعين، وبدأت في إجراءات التقييم النهائي، وإجراء 

التعديالت المطلوبة. ونوه حمدونة بأن المش���روع سيعمل على 
إحياء وتطوير المنطقة، وتسهيل حركة المرور للسيارات والمارة، 
ومن���ع تجمع مياه االمطار أثناء المنخفضات الجوية، وتحس���ين 
خدمتي المياه والصرف الصحي. وفي سياق منفصل استضافت 
بلدية جباليا النزلة ورشة عمل بعنوان واقع مياه الشرب في قطاع 
غزة وأثرها على الحق في الصحة والتي نظمها اتحاد لجان العمل 

الصحي، ومؤسسة الضمير لحقوق االنسان.
وتحدث مدي���ر دائرة المياه والصرف الصح���ي م. حمدي مطير 
خالل الورشة عن واقع المياه الجوفية، وأسباب ملوحتها ومصادر 
تغذية الخزان الجوفي، وسبل تحس���ين نوعية المياه الجوفية، 
والمش���اريع التي نفذت والمش���اريع الجارية للحد من استنزاف 
المياه الجوفية، وكذلك جهود الرقابة على محطات تحلية المياه.

غزة/ االستقالل:
 اعتقل���ت قوات االحتالل المتمركزة في عرض البحر، أمس الس���بت، 4 صيادين بينهم 
ش���قيقان غرب قطاع غزة. واكد زكريا بكر مس���ؤول قطاع الصيد في اتحاد لجان العمل 
الزراعي، ان زوارق االحتالل فتحت نيران اس���لحتها الرشاش���ة والحقت حسكة الصياد 
صالح ابو ريالة والس���يطرة عليها. ولفت بكر ال���ى ان قوات االحتالل اعتقلت الصيادين 

محمد صالح ابو ريالة )28 عاما( وشقيقه )15 عاما( غرب مدينة غزة على بعد 4 اميال.
وكانت زوارق االحتالل اطلقت نيران رشاشاتها، صباح يوم أمس صوب سواحل منطقة 

السودانية شمال غرب القطاع دون ان يبلغ عن وقوع اصابات.

االحتالل يعتقل 4 
صيادين بينهم شقيقان

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن اللجنة الوزارية اإلسرائيلية ستناقش مشروع قانون 

يفرض عقوبة بالسجن سنًة على كل شخص يرفع العلم الفلسطيني خالل مظاهرة.
ووفًقا القتراح قدمته عضو الكنيست عنات باركو )الليكود(؛ "إذا تظاهر ثالثة أشخاص، 
على األقل، علًنا ورفعوا علم دولة معادية أو كيان أو هيئة غير ودية لدولة إس���رائيل، أو 
ال يس���محون برفع علم دولة "إس���رائيل"، "يعّدون تجمعا غير قانوني، وكل من يشارك 
في تجمع ممنوع، يتعرض للس���جن عاًم���ا واحًدا". وُيعّرف القان���ون الكيان غير الودي 

ل�"إسرائيل" أنه "الكيان الذي ال يعترف بإسرائيل دولًة يهوديًة وديمقراطية".
وكتبت باركو في تفس���يرها للقانون: إن "دولة إسرائيل، كدولة ديمقراطية، تسمح لمواطنيها 
باالحتجاج على قضايا يختلفون فيها مع قرارات الس���لطات المختصة، لكن مش���روع القانون 
يضع خطًا أحمر بين االحتجاج الش���رعي واالحتجاج الذي ترفع خالله أعالم من ال يعترف بدولة 
"إسرائيل"، أو ال يس���مح لدولة "إسرائيل" برفع علمها في منطقته، وسينظر إلى رفع مثل هذه 

األعالم كتجمع محظور، يسري عليه قانون الشغب، بشكل يسمح بتفريق التجمع كما يجب".

قانون إسرائيلي لمعاقبة 
من يرفع العلم الفلسطيني

بلدية جباليا ترصف شارعين في 
منطقة مسجد البخاري شرق المخيم

كانت قوات كبيرة من جيش االحتالل، راجلة ومحمولة ترافقها 
جرافات عسكرية، اقتحمت مخيم األمعري وفرضت حصارا عليه 
، قبل أن تحاصر منزل عائلة أبو حميد وتخلي المعتصمين فيه 
بعد االعتداء عليهم بالض���رب ورش غاز الفلفل في وجوههم، 

وبالصعق بالكهرباء، إضافة العتقال العشرات منهم.
وأضعف التفجير األول عند س���اعات الصباح األولى أساس���ات 
المنزل، ولم تغادر قوات االحتالل المخيم حتى أعادت تفجيره 
للم���رة الثانية حيث أط���اح االنفجار بطوابقه الث���الث العلوية، 
لينس���حب بعدها الجيش من المخيم وس���ط مواجهات عنيفة 

مع الشبان.
كما اعتدى جنود االحتالل على الطواقم الصحفية والطبية التي 
تواج���دت في محيط من���زل عائلة أبو حمي���د، بالضرب، وإطالق 
قنابل الغاز المس���يل للدموع، والصوت، صوبها، ما أدى إلصابة 
مصور صحفي بقنبلة غاز في رأس���ه، نقل إثرها للمستش���فى، 
في حي���ن أغلقت جرافات االحتالل كافة الطرق المؤدية للمنزل 

بالسواتر الترابية.
وق���ال رئيس هيئة مقاوم���ة الجدار واالس���تيطان الوزير وليد 

عس���اف: "ان العش���رات اصيبوا واعتقلوا خ���الل اقتحام قوات 
االحت���الل للمن���زل، مضيفا: " الق���ت قوات االحت���الل القنابل 
الصوتية والغازية،  واس���تخدمت مسدس���ات الكهرباء، وحتى 

الرصاص الحي الخراج المتضامنين من المنزل".
واضاف: "المنزل س���يعاد بناؤه للمرة الرابعة"، مش���يدا بصمود 
ام ناص���ر التي رفضت الخ���روج قبل ان تتاكد م���ن خروج  اخر 

متضامن من المنزل حرصا منها على حياة الجميع".
وكان���ت المحكمة العلي���ا لالحتالل قد رفضت ف���ي الثاني من 
كان���ون األول/ ديس���مبر الج���اري، االلتماس ال���ذي تقدمت به 
العائلة ضد قرار الهدم، وأعطت مهلة إلخالئه حتى الثاني عشر 
من الش���هر ذاته، علما أن تقديم االلتم���اس جاء بعد أن رفض 
القائد العسكري لجيش االحتالل من خالل مستشاره القضائي 

اعتراضين سابقين جرى تقديمهما ضد قرار الهدم.
فيما أصيب ش���اب فلسطيني بجراح متوس���طة مساء السبت، 
عقب إطالق قوات االحت���الل النار على قدميه بالقرب من مفرق 

قرية برقة، شرق مدينة البيرة، بذريعة واهية.
وادعى جيش االحتالل أنه أطلق النار على الش���اب لنيته إلقاء 

زجاج���ات حارقة على مركبات المس���توطنين، الت���ي تمر على 
الشارع االلتفافي القريب من برقة.

وبعد عدم العثور على زجاجات حارقة برفقة الشاب، وإخضاعه 
للتحقيق، أفرجت عنه قوات االحتالل وسلمته لسيارات إسعاف 

جمعية الهالل األحمر.
هذا وش���يع اآلالف من أبن���اء محافظة رام الل���ه والبيرة، جثمان 
الشهيد الفتى محمود يوسف رباح نخلة )16 عاما(، الذي ارتقى 
برصاص جيش االحتالل اإلس���رائيلي، خ���الل المواجهات التي 

اندلعت أول أمس الجمعة، بالقرب من المخيم شمال رام الله.
وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، وصوال 
إلى منزل عائلة الش���هيد في المخيم، حيث ألقت عائلته نظرة 
ال���وداع على جثمانه، وس���ادت حالة من الغض���ب والحزن على 
فراق���ه، قبل أن ينقل إلى مس���جد الش���هداء، وأدى المواطنون 

صالة الجنازة على روحه الطاهرة. 
وس���ار المش���يعون في موكب مهيب، وهم يحمل���ون جثمان 
الشهيد نخلة على األكتاف، وطافوا به بين أزقة المخيم، وصوال 

إلى مقبرة الشهداء، ووري جثمانه الثرى.

وصدح���ت حناجر المش���يعين بالهتافات الغاضب���ة والمنددة 
بجريمة إعدام الشهيد الفتى نخلة، وجرائم االحتالل بحق أبناء 

الشعب، حاملين العلم والرايات الفلسطينية.
وكان جنود االحتالل أطلقوا الرصاص الحي على الش���هيد نخلة 
من مس���افة قريبة، وحاولوا اعتقاله بع���د إصابته، حيث تركوه 
ينزف لفترة طويلة قبل أن تتمكن الطواقم الطبية من الوصول 
إلي���ه وانتزاعه من جي���ش االحتالل، حيث كان يلفظ أنفاس���ه 

األخيرة.
وش���هدت محافظة رام الله والبيرة حالة م���ن الحداد واإلضراب 

على روح الشهيد، وأغلقت المحال التجارية أبوابها.
واعتدت قوات االحتالل اإلس���رائيلي مس���اء امس، على طواقم 
االسعاف التابعة لجمعية الهالل األحمر، على مفترق قرية عين 

سينيا، شمال رام الله.
وأفادت جمعية الهالل األحم���ر في بيان صحفي، ،  بأن "قوات 
االحتالل أعاقت عمل طاقم إسعاف كان ينقل حالة مرضية من 
قرية اللبن الشرقية إلى رام الله، وفتشت الطاقم جسدًيا ومركبة 

اإلسعاف بشكل كامل، واعتدت لفظيا على المسعفين".

ع�صرات الإ�صابات

بيروت/ االستقالل: 
الع���ام لحرك���ة الجهاد  التق���ى األمين 
اإلس���المي في فلس���طين، زياد النخالة، 
دول���ة رئيس مجل���س الن���واب اللبناني 
نبيه بري، أمس الس���بت، بحضور أعضاء 
المكتب السياسي للحركة. وتناول اللقاء 
واألوضاع  الع���ام،  الفلس���طيني  الوضع 
ف���ي قط���اع غ���زة، ومس���يرات الع���ودة 
والتهدي���دات الصهيوني���ة ض���د غزة 
ولبنان. وناقش الوفد كذلك الممارسات 
الفلسطيني  الشعب  اتجاه  الصهيونية 
وصفقة الق���رن ومخاطرها على القضية 
الفلس���طينية وعلى الدول العربية. كما 
ناق���ش المجتمعون أوض���اع المخيمات 
الفلسطينية في لبنان، وحقوق الالجئين 

وال سيما حق العمل وحق التملك، وسبل 
تعزيز صمود الش���عب الفلسطيني في 
المخيمات وتحسين أوضاعه المعيشية.

وأش���اد بري، أثن���اء اللقاء، ب���دور حركة 

الجه���اد اإلس���المي في حف���ظ الوحدة 
الوطني���ة الفلس���طينية، داعي���ًا القوى 
إل���ى التوح���د لمواجهة  الفلس���طينية 
العدوانية  الصهيوني���ة  السياس���يات 

وصفقة القرن، ولتحقيق أهداف الشعب 
النخالة على  الفلس���طيني. بدوره، أثنى 
مواق���ف الرئي���س ب���ري وجه���وده في 

المصالحة الفلسطينية.

المس���جد األقصى، حيث منعت ش���رطة 
االحتالل طواقم اإلس���عاف الفلسطينية 
وتقدي���م  الح���رم  لس���احات  الدخ���ول 

اإلسعافات األولية لها.
وأوضحت مصادر محلية أن الس���يدة س���مية 
محمود ناصر )أم محم���د( من منطقة جت في 
الداخل الفلسطيني المحتل، استشهدت إثر 
نوبة قلبية ألمت بها أثناء تواجدها في مسجد 
قبة الصخرة، انزلقت على أحد درجات المسجد.

وتوجه طاقم إنقاذ األقصى للحاجة س���مية 
فور ش���عورها بوعكة صحية، وعند وصولهم 
إليها فقدت وعيها وتوقف قلبها وعملوا على 
إسعافها وتقديم عمليات اإلنعاش، وطلبوا 
قدوم طاقم اله���الل األحمر فورا، لكن ضابط 
من شرطة االحتالل تواجد بالمكان منع دخول 

سيارة وطواقم اإلسعاف.

ا�صت�صهاد م�صنة..

النخالة يلتقي بري ويبحث معه األوضاع الفلسطينية

بيت لحم/ االستقالل:
 أعلن البيت اليهودي، أنه س���يطرح أمام اللجنة الوزارية للتشريع، مشروع قانون يسمح 

"بطرد" عائالت منفذي العمليات من مكان إلى آخر داخل الضفة الغربية.
وقال رئيس الحزب نفتالي بينت: إن النقاش حول مشروع القانون كان من المفترض ان 
يعقد قبل عدة اس���ابيع وتأجل بناء على طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي 
تعه���د باتخاذ خطوات لردع "اإلرهاب"، ولكن بما أن���ه لم يتم دفع الموضوع، فإن بينت 
ينوي طرح مش���روع القانون. وبش���أن وجهة النظر القانونية التي تقول إن القانون غير 
قابل للتطبيق، قال بينت متهما، إن "القانون يشل المؤسسة األمنية"، وقال انه سيدفع 
القان���ون "رغم معارضة رجال القانون المحيطين بنتنياهو". وقال الوزير أوري آرييل، إنه 
"يجب اتخاذ إجراءات فورية لهدم المنازل وطرد اإلرهابيين داخل يهودا والس���امرة. بل 
أكثر من ذلك، أطالب بأن ينعقد المجلس الوزاري السياسي واألمني، ويجد حلواًل سريعة 

الستعادة األمن لسكان يهودا والسامرة".

بينت يدعم قانونًا »لطرد« 
عائالت منفذي العمليات
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هافانا/ االستقالل: 
اعتاد مزارع كوبي اس����مه بيبي كاساناس عمره 78 عامًا على اصطياد عقرب مرة 
كل شهر خالل الس����نوات العشر الماضية كي يلدغ نفسه بسمه قائاًل إن هذا 

السم يقيه من آالم الروماتيزم.
ولم يعد ُينظر إلى عالجه الطبيعي على أنه ش����يء مستغرب. فقد وجد باحثون 
في كوبا أن س����م العقرب األزرق المنتشر في كوبا يحتوي على خواص مضادة 
لاللتهاب ومخففة لأللم، وربما تك����ون قادرة على تأخير نمو األورام لدى بعض 

مرضى السرطان.
وعلى الرغم من أن بعض أطباء األورام في الخارج يقولون إن من الضروري إجراء 
مزيد من األبحاث كي يتسنى تعزيز مثل هذا االدعاء، تستخدم شركة البيوفام 
الكوبية للمنتجات الدوائية س����م العقرب من����ذ 2011 لصنع أحد أدوية الطب 

التماثلي ويعرف باسم فيداتوكس، ولقي هذا الدواء رواجًا.
وقال كارلوس ألبرتو ديلجادو مدير األنش����طة التجارية بشركة البيوفام لرويترز 
إن المبيعات ترتفع %10 س����نويًا. ويباع فيداتوكس بالفعل في نحو 15 دولة 
في شتى أنحاء العالم وتجري حاليا محادثات مع الصين لبيع هذا الدواء هناك.

وقال كاس����اناس أثناء عرضه دواءه الشافي لأللم بعقرب عثر عليه تحت كومة 
م����ن األنقاض ف����ي أرض يزرعها في إقلي����م بينار ديل ريو بغ����رب كوبا: »أضع 
العقرب في المكان الذي أش����عر بألم فيه«. وبع����د أن يضغط عليه لمدة كافية 
يلدغه. وق����ال »يؤلمني لفت����رة وجيزة ولكن بعد ذلك يه����دأ األلم ويختفي وال 

أشعر بأي آالم بعد ذلك«.

سبعيني يلدغ نفسه
 بعقرب شهريًا لهذا السبب

دبي/ االستقالل: 
أصدرت شرطة اإلمارات قرارا جديدا بفرض غرامة 
مالي���ة قدرها 270 دوالرا أمريكيا على من يقذف 

بالمهمالت من شبابيك السيارات.
ويواج���ه الفاعل عقوبة أخ���رى تتمثل في وضع 
6 نقاط س���وداء على ش���هادة قيادة الس���يارة، 
في حين يش���مل القرار جميع أنواع المهمالت، 
من الس���جائر والعلب المعدنية وحتى األكياس 

والطعام.
ويعد تلويث السائقين والمشاة للطرقات العامة 
جريمة اتحادية في اإلم���ارات، حيث تم تعميم 

العقوبة األخيرة على كافة اإلمارات الس���بع، وفقا 
لقرار المرور األخير.

وفي س���ياق متصل، قامت قيادة دبي بتوظيف 
155 مراقبا من البلدي���ة، تقتصر مهمتهم على 
جوب الش���وارع ورصد ح���االت تلويثها من قبل 

السائقين والمشاة.
وباإلضافة لما س���بق، تفرض اإلم���ارات غرامات 
مالية عل���ى تج���اوزات أخرى مث���ل، البصق في 
الش���وارع وتعلي���ق األلبس���ة المغس���ولة على 
الش���رفات، وكذلك األكل والشرب في مواصالت 

النقل العامة.

مانشستر / االستقالل: 
وضعت س���يدة بريطانية حّدًا لحياتها، وشنقت نفسها 
ف���ي خزانة ابنته���ا، بعد أن اعتقدت بالخطأ أن س���رطان 

الثدي الذي شفيت منه عاودها مرة أخرى.
وكان���ت الممرضة دون ش���يذام )43 عامًا( ش���فيت من 
الم���رض الخبيث ف���ي 2015، بعد خضوعها لجلس���ات 
العالج الكيماوي، لكن المخاوف بدأت تساورها من جديد 
مؤخرًا، بعد أن بدأت تعاني من آالم وتشنجات في بطنها.

وي���وم 15 يوليو )تموز( الماضي، دخلت دون في ش���جار 
مع زوجها جوناث���ان، عندما خرج برفق���ة أصدقائه، بداًل 
من اصطحابه���ا في موعد خارج المنزل، وعثر عليها جثة 

هامدة في منزلمها بمدينة مانشستر، بعد أن اضطر إلى 
خلع الباب، عندما لم تستجب له لمدة 24 ساعة.

ويعتقد جوناثان أن الس���بب الذي جع���ل دون متوترة، 
ودفعه���ا لالنتح���ار، ه���و اعتقادها أن مرض الس���رطان 
عاودها من جدي���د، لكن الفحوصات الت���ي ُأجريت على 
جثتها، أظه���رت أنها كانت خالية م���ن أي آثار للمرض 

الخبيث.
وكانت دون خضعت لجلس���ات عالج نفسي آخرها في 9 
يوليو )تموز( الماضي، وتعتقد السلطات أن شجارها مع 
جوناثان كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، ودفعت 

بها إلى االنتحار في نهاية المطاف.

تشنق نفسها بعدما ظنت
 أنها مصابة بالسرطان

اإلمارات تفرض غرامة باهظة
 على من يلوث الطرقات العامة

لندن/ االستقالل: 
لقي طفل روسي، في الثالثة من عمره، حتفه بعد أن علق 
في غسالة المالبس التي أغلق شقيقه األكبر بابها عليه.

وكان والدا الطفل قد اس���تيقظا صباحا من نومها ليجدا 
فل���ذة كبدهما قد اختفى من س���ريره، وبع���د بحث وجدا 

جثته داخل الغسالة.
ووفق���ا لصحيفة »ديل���ي ميل« البريطانية ف���إن الحادثة 
وقعت في مدينة جوبكينسكي بمقاطعة أوكروغ يامالو-

نينيتس ذاتية الحكم في روسيا.
وكان األخ األكبر قد أيقظ شقيقه الصغير من نومه صباحا 
ليلعبا س���وية، ويبدو أنهما قررا أن يجربا كيفية االختباء 
داخل الغسالة، فكانت النتيجة أن مات أحدهما »اختناقا« 
وفقا لتحقيقات الشرطة المبدئية، في انتظار المزيد من 

المؤشرات والحقائق.
وهذه ه���ي ثاني حادثة من نوعها تقع في روس���يا في  
غضون عشرة أيام، ففي األسبوع الماضي توفي طفل في 
التاس���عة من عمره في منطقة كامتش���اتكا بعد أن علق 
داخل الغسالة عندما كان في المنزل بمفرده بعد عودته 

من المدرسة.

واشنطن/ االستقالل: 
أعلنت ش���ركة فيتامين واتر األمريكية، عن منح جائزة مقدارها 100000 دوالر 

أمريكي لمن يستغني عن هاتفه الذكي لمدة عام كامل.
وقالت ش���ركة المش���روبات، إن مبلغ الجائزة الكامل س���يمنح للشخص الذي 
يمكن���ه التخلي عن هاتف���ه لمدة عام كامل، في حين س���تمنح مبلغ 10 آالف 

دوالر للشخص الذي يتخلى عن هاتفه الذكي لمدة ستة أشهر فقط.
وستقوم الش���ركة بإجراء اختبار للكشف عن الكذب في نهاية العام للتحقق 

من أن الشخص الفائز لم يستخدم أي هواتف ذكية لمدة 365 يومًا.
وقالت الش���ركة إن المتسابق المختار س���ُيمنح هاتفًا خلويًا يعود إلى 1996 

الستخدامه خالل فترة االختبار.
وتقوم الش���ركة بدعوة األشخاص المهتمين بالمش���اركة في المسابقة، عبر 
موقع تويتر وإنس���تغرام قب���ل الثامن من يناير القادم، وس���يتم اختيار أحد 
المتس���ابقين في وقت الحق ليحظى بفرصة للف���وز ب� 100.000 دوالر؛ وفق ما 

ورد في موقع “يو بي آي” اإللكتروني.

االستقالل/ وكاالت: 
أقدم مواطن صيني على إغراق زوجته في مسبح خالل إجازتهما 
في تايالند، لكي يحصل على التأمين الذي يفوق 4 ماليين دوالر.

وتفيد صحيفة "ساوث تش���اينا مورنينغ بوست"، بأن المواطن، 
تش���انغ ييفان، من مدينة تيانجين، اس���تعد خالل عدة أشهر 

لتنفيذ خطته.
وأم���ن ييفان على حي���اة زوجته ووقع اتفاقات باس���مها بتزوير 
توقيعه���ا، وبعد ذلك، أخذها وطفلتهم���ا إلى منتجع في جزيرة 

بوكيت لقضاء اإلجازة.
وبع���د مضي بضعة أيام عل���ى وصولهما إل���ى المنتجع، اتصل 
بأقارب زوجته وأخبرهم أنها غرقت في المس���بح. وش���كك والد 

الزوجة بهذا الخبر، ألن ابنته سباحة ماهرة.
ورفع وال���دا الزوجة دعوى قضائية ضد ال���زوج بتهمة االحتيال، 

وطلبا تسليمه إلى الصين، على أمل الحكم عليه باإلعدام.
وكان بإم���كان ال���زوج الحصول عل���ى أكثر م���ن 30 مليون يوان 
كتعويضات تأمينية لغرق زوجته. ولكنه اعترف خالل التحقيق 
بذنبه، وقال إنه ضربها ومن ثم أبقى رأسها تحت الماء ليمنعها 
م���ن التنفس، مضيفا أن���ه فعل ذلك لعدم رغبت���ه في العيش 

معها.

قتل زوجته ليربح
 5 ماليين دوالر

طفل يقتل أخاه 
داخل غسالة المنزل

100 ألف دوالر لمن 
يتخلى عن هاتفه 

لمدة عام كامل

) APA images (      فل�صطيني يعر�س قطًعا من الرتاث يف متحفه ال�صغري يف مدينة القد�س


