االحتالل يعتقل فلسطينيًا في
«غالف غزة» تسلل من القطاع
غزة /االستقالل:
أعلن جي���ش االحتالل اإلس���رائيلي
مس���اء أمس الثالثاء ،أنه اعتقل شابا
تس���لل من قطاع غزة إلى مستوطنة
قريبة من القطاع.
ووفقًا للمواقع االسرائيلية فإن جهاز
االنذار في إحدى مستوطنات «غالف
غزة» ،أعطى إش���ارة باختراق جس���م
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غريب ،ما اس���تدعى حالة طوارئ في
صفوف الجنود الذين هرعوا وتمكنوا
من اعتقال الشاب.
بدوره ذكر موقع «حدش���وت  »24أن
قوات االحتالل اعتقلت فلس���طينيا
في «كيبوت���س بئيري» في المجلس
اإلقليمي «أش���كول» ،بع���د اجتيازه
الحدود مع القطاع.
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اعتقال ( )45متخابر ًا على صلة بـالحدث األمني شرقي خانيونس
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االحتالل يعتقل المطارد المقاوم عاصم البرغوثي الداخلية بغزة :وجهنا ضربات أمنية لالحتالل
رام الله /االستقالل
مع س���اعات الفجر األولى لي���وم أمس الثالثاء ،بدأت
ق���وات «اليم���ام» تتح���رك بآلياتها إلى قري���ة «أبو

شخيدم» ش���مال غرب رام الله ،حيث يقطن المطارد
«عاصم البرغوثي» شقيق الشهيد صالح،
في منزل رفيق���ه الذي قال االحتالل :إنه 02

غزة /االستقالل:
ّبثت وزارة الداخلية واألمن الوطني في قطاع غزة مساء
ّ
مصور يتضمن اعترافات لعدد
أمس ،مقطع فيدي���و

تس���لل
اعتقلوا عقب
ّ
م���ن المتخابرين مع االحتاللُ ،
وحدة االحتالل الخاصة شرق خانيونس
جنوب القطاع ،ف���ي نوفمبر  .2018وفي 15

الجهاد :تصريحات عزام األحمد ضد
غزة تطرف في الحقد والكراهية
غزة /االستقالل:
أدان القي���ادي في حركة الجهاد اإلس���المي خضر حبي���ب تصريحات عزام
األحمد عض���و مركزية فتح الذي طالب فيه���ا بقطع الهواء عن
قطاع غزة .وقال حبيب في حديث لوكالة "ش���هاب" ،لألسف في 03

حماس :بيان الحكومة يستند
لمغالطات ويعكس فئويتها
غزة  /االستقالل:
قالت حركة المقاومة اإلس���المية (حم���اس) إن بيان الحكومة حول الوضع في قطاع
غزة "يس���تند إلى مغالط���ات ويعكس فئوية هذه الحكوم���ة" .واتهم عضو مكتب
العالقات العربية واإلس���المية والناطق باسم "حماس" سامي أبو زهري
في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" الحكومة ّبأنها "مجرد 03

احلكومة� :سحب موظفي معرب رفح جاء ب�سبب ممار�سات حما�س فيه

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى بحراسة مشددة
القدس المحتلة /االستقالل:
اقتح����م عش����رات المس����توطنين المتطرفين أمس
الثالثاء ،المسجد األقصى المبارك ،من باب المغاربة
بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.

ووفرت ش����رطة االحت����الل الحماية الكامل����ة لهؤالء
المس����توطنين بدءًا من دخولهم عب����ر باب المغاربة،
وتجولهم في باحات األقص����ى وحتى خروجهم من
باب السلس����لة .وكانت شرطة االحتالل فتحت الباب

نادي األسير ُيحذر من استشهاد
األسير المريض أبو دياك
رام الله /االستقالل:
حذر نادي األس���ير الفلس���طيني أمس الثالث���اء ،من خطورة الوضع الصحي لألس���ير
المريض بالس���رطان س���امي أبو دياك والبالغ من العمر ( 35عامًا)،
الذي 05
يواجه الم���وت في معتقل «عيادة الرملة» .ونقل محامي نادي األس���ير

برلمانيون عراقيون يتبرؤون
من مزاعم زيارتهم إلسرائيل
بغداد /االستقالل:
نفى برلمانيون عراقيون إعالن وزارة الخارجية اإلسرائيلية
بأنهم زاروا «إس����رائيل» س� ً
���را ضمن ثالثة وفود في العام

07

الساعة السابعة صباح يوم أمس ،ونشرت عناصرها
وقواته����ا الخاصة في باحات األقص����ى وعند أبوابه،
وس����ط قي����ود فرضته����ا عل����ى دخول
15
الفلسطينيين للمسجد.

م�شرية حا�شدة
يف رام اهلل
�شد «ال�شمان
االجتماعي» اليوم
رام الله /االستقالل:
من المقرر أن تش���هد مدينة
رام الله وس���ط الضفة الغربية
اليوم األربعاء مسيرة حاشدة
رفض���ا لقان���ون "الضم���ان
االجتماع���ي" المثي���ر للجدل،
وذلك تلبي���ة لدع���وة اللجان
العمالية الحرة في فلسطين.
وقالت اللجان في
بيان نشرته على 10

( ) APA images

خطة إسرائيلية لتطويق
بيت لحم بالمستوطنات
القدس المحتلة /االستقالل:
كشفت صحيفة هآرتس اإلس���رائيلية أن حكومة االحتالل تعمل
على تنفيذ خطة بناء واس���عة النطاق في مس���توطنة "أفرات" من

02

أزمــة معبــر رفــح ..عــود علــى بــدء
غزة  /سماح المبحوح:
انس���حاب موظفي السلطة الفلس���طينية من معبر رفح
البري مس���اء األحد الماضي ،دفن معه بقايا آمال وأحالم

وردية تعلق بها المواطن في قطاع غزة باستمرار االنفتاح
على العالم الخارجي ،و ممارسة حقوقهم في
التعلي���م والعالج من خالل الس���فر والتنقل 04

تحليــل :عقوبــات السلطــة ووعيــدها
ضــد غــزة يغلــق بــاب المصالحــة
غزة /قاسم األغا:
تتوالى المؤشرات السلبية حول توقف جهود المصالحة
ظ���ل التصعيد اإلعالمي
وعودته���ا إلى المربع األول ،في ّ
"غير المسبوق" ،والخطوات السياسية واألمنية المتبادلة

بي���ن حركتي "فت���ح" و"حم���اس"ّ .إال أن لغ���ة "التهديد
والوعي���د" ضد قطاع غزة م���ن جانب "فت���ح" التي تقود
السلطة الفلسطينية بذريعة "تقويض حكم
حماس" هناك كانت شديدة اللهجة ،وتنذر 03

األربعاء  3جمادى األولى  1440هــ  9يناير  2019م

صاحب الرد السريع على اغتيال شقيقه

االحتــالل يعتقــل المطــارد المقــاوم عاصــم البرغوثـي
رام الله /االستقالل
مع س���اعات الفجر األولى ليوم أم���س الثالثاء ،بدأت
قوات "اليمام" تتحرك بآلياتها إلى قرية "أبو شخيدم"
ش���مال غرب رام الله ،حيث يقط���ن المطارد "عاصم
البرغوثي" شقيق الش���هيد صالح ،في منزل رفيقه
الذي ق���ال االحتالل :إنه أحد مس���اعديه وهو "ضياء
ادريس" وعائلته.
وصباحًا ،أعل���ن االحتالل اعتقال "عاص���م" بعد نحو
ش���هر من مالحقته ،فيما س���مح جهاز األمن العام
لالحتالل "الش���اباك" بنش���ر تفاصيل اعتقاله حيث
يتهمه بالمسؤولية عن تنفيذ عملية إطالق النار قرب
مستوطنة "جفعات أساف" قرب رام الله.
العملية الفدائية التي ُنفذت في الثالث عش���ر من
كان���ون أول الماضي ،جاءت بعد س���اعات فقط على
إعالن االحتالل استش���هاد الشاب "صالح البرغوثي"
عقب اعتقاله على أحد الحواجز برام الله.
حينها اتهم االحتالل الشهيد "صالح" بتنفيذ عملية
إطالق النار قرب مستوطنة "عوفرا" غرب رام الله ،التي
نفذت قبل أيام من استشهاده.
اليوم الصعب الذي شهد استشهاد صالح البرغوثي

بس���يط ،ل���م يثبط من
وأش���رف نعالوة بفارق وقت
ٍ
عزيمة "عاصم" الذي قرر االنتقام في اليوم نفس���ه
وبفارق س���اعات فقط ،حتى أذاعت وس���ائل اإلعالم
عن عملية إطالق نار جديدة قرب "جفعات اس���اف"
المقامة عل���ى أراضي رام الله ،وأدت إلى مقتل  2من
بجروح خطيرة.
جنود االحتالل وإصابة ثالث
ٍ
وبحس���ب بيان الش���اباك ،أمس الثالثاء ،فإن األسير
ٌ
متهم أيضًا بتنفيذ عملي���ة إطالق النار في
عاص���م
مس���توطنة "عوف���رة" خالل الش���هر الماضي برفقة
شقيقه الشهيد صالح البرغوثي ،إضافة إلى تنفيذه
عملي���ة "جفعات اس���اف" ،وأعلن االحت���الل مقتل
جنديين وإصاب���ة عدد من الجنود والمس���توطنين
اآلخرين في العمليتين.
أيضا أنه وخالل اعتقال البرغوثي اليوم في
وكشفت ً
سالح من نوع
على
بحوزته
عثر
ش���خيدم"،
قرية "أبو
ٍ
كالش���نكوف وأجهزة رؤية ليلية ،حيث كان يخطط
لعمليات أخرى.
عاص���م البرغوثي أس���ير محرر ،قضى  11س���نة في
فر َج عنه في ش���هر نيسان/
س���جون االحتالل ،وقد ُأ ِ
علما أن والده عمر البرغوثي أمضى 28
إبري���ل ً ،2018

االحتالل يطلق النار شرق القرارة
والجرافات تتوغل في بيت الهيا
خان يونس /االستقالل:
أطلقت األبراج العسكرية اإلسرائيلية المتمركزة في محيط ما
يعرف باسم موقع "كيسوفيم" العسكري شرقي بلدة القرارة
شمالي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة ،أمس الثالثاء،
بشكل متقطع ،تجاه المناطق الحدودية للبلدة.
نيرانها
ٍ
وذكر ش���هود عيان ،بقيام البرج الرش���اش المتواجد بجوار
بوابة موقع "كيس���وفيم" واألبراج المجاورة ،بإطالق النار ،من
العيار الثقيل ،على فترات ،تجاه األراضي الزراعية القريبة من

الشريط الحدودي مع األراضي المحتلة ،دون وقوع إصابات.
وفي السياق ذاته توغلت جرافات جيش االحتالل اإلسرائيلي
أمس الثالثاء ،شمال بلدة بيت الهيا شمالي قطاع غزة.
وأف���ادت مصادر محلية ،أن  8جراف���ات من نوع  D9ومجنزرة
وحفار عدد  ،2توغلوا من بوابة أبو س���مرة ش���مال بيت الهيا
داخل السياج العنصري.
وتق���وم جراف���ات جيش االحت���الل بعملي���ات تجريف في
األراضي القريبة من السياج

سنة في س���جون االحتالل على فترات متفرقة ،كما
أن عمه نائل البرغوثي قد تم اإلفراج عنه في صفقة
"وفاء األحرار" ،ث���م أعيد اعتقاله الحقا وإعادة حكمه
السابق بالمؤبد.
إلى ذلك ،قال نادي األسير الفلسطيني ،إن سلطات

االحتالل اإلسرائيلي نقلت األسير عاصم البرغوثي
( 33عامًا) إلى مركز تحقيق "المسكوبية" ،وأصدرت
أمرًا يقضي بمنعه من لقاء المحامي.
وأوض���ح النادي في بيان صحفي أمس ،أن المحكمة
العس���كرية التابع���ة لالحتالل ف���ي "عوفر" مددت
عاما) لمدة
اعتقال والده األس���ير عمر البرغوثي (ً 66
تمهيدا لتحويله إلى االعتقال
( )72س���اعة إضافية
ً
اإلداري.
ولف���ت إلى أن حصيلة ح���االت االعتقال في بلدة
كوبر قضاء محافظة رام الل���ه والبيرة ،وصلت إلى
( )40حالة منذ تاريخ استش���هاد الش���اب صالح
البرغوث���ي ف���ي الثاني عش���ر من كان���ون األول/
ديسمبر  ،2018وكان آخرهم شقيقه عاصم الذي
ُاعتقل أمس ،وبذلك يصب���ح األب وأبناؤه الثالثة
رهن االعتقال ،حيث اعتقل في وقت سابق نجاله
عاصف ومحمد.
لتحقيق
تع���رض
البرغوثي
عم���ر
األس���ير
وذكر أن
ٍ
قاس ومتواصل منذ قرابة الشهر في زنازين معتقل
ٍ
"المس���كوبية" ،دون أدنى مراع���اة لوضعه الصحي
الصعب.

مستوطنون يقطعون 30
شجرة زيتون جنوب الخليل
الخليل /االستقالل:
اقدمت مجموعة مس���توطنين ،أمس الثالثاء ،على تقطيع قرابة
ثالثين ش���جرة زيت���ون ،في منطق���ة الحمرا ش���رق يطا جنوب
مدينة الخليل في الضفة الغربية .وقال منسق اللجان الشعبية
والوطنية جنوب الخليل راتب جبور ،إن مستوطني مستوطنتي
أراض محتلة
"ماعون" و"حاف���ات ماعون" المقامتين عن���وة على ٍ
ش���رق بلدة يطا ،قطعوا ما يقارب  30شجرة زيتون تزيد اعمارها
عن ال� 30عاما ،تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة ربعي.

وأش���ار إلى أن اقتالع وتكسير أشجار الزيتون في المنطقة تكرر
عدة مرات خالل األعوام القليل���ة الماضية ،موضحا أن اعتداءات
المستوطنين تهدف إلى التضييق على المواطنين في ارضهم
ورزقه���م ،لتنفي���ذ مخططات اس���تيطانية جديدة ،وتوس���يع
المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم.
وناشد كافة المؤسسات الوطنية والحقوقية والدولية بالتدخل
الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تدل
على بلطجة هؤالء المستوطنين المدعومين من حكومة االحتالل.

خطــة إسرائيليــة لتطويــق بيــت لحــم بالمستوطنــات
القدس المحتلة /االستقالل:
كش���فت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أن حكومة
االحت���الل تعمل عل���ى تنفيذ خطة بناء واس���عة
النطاق في مستوطنة "أفرات" من شأنها أن ُتطوق
مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في الصحيف���ة يوم أمس ،أنه تم تخصيص
 1200دونم لصالح الخطة المذكورة ،والتي تنص
على إنشاء حي جديد لتوسيع مستوطنة "أفرات"
باتجاه مدين���ة بيت لحم ،علمًا أن المنازل والبيوت
التي س���تقام في هذا الحي ستكون في منطقة
تعتبر حساسة للغاية من الناحية السياسية.
وكانت ما تس���مى ب���� "اإلدارة المدنية" خصصت
هذه المنطقة ونقلتها لصالح وزارة االس���تيطان
واإلسكان الشهر الماضي ،في خطوة تهدف إلى
السماح بالشروع في عمليات التخطيط إلقامة هذا
الحي والذي سيطلق عليه اسم "جفعات عيتام”.
وأوضح���ت الصحيفة أن عملية إنش���اء هذا الحي
االس���تيطاني الجديد تتطلب القيام بعدة أعمال
خاصة بش���ق طرق جديدة وبن���ى تحتية ،توطئة
إلقامته.
وس���تقوم  14وزارة برصد أموال م���ن ميزانياتها

�الحتالل يو��شل بناء �مل�شتوطنات ( �أر�شيف )
لدعم هذه الخطة .وتجدر اإلش���ارة إلى أن مجلس
مس���توطنة "أفرات" كان أقام في شهر سبتمبر/
أيلول الماضي نقطة استيطانية عشوائية صغيرة
في هذه المنطقة ،وبحسب المخطط ستقام عليها
المئات من الوحدات السكنية الجديدة.

وكان المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة
االس���تيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية
قال :إن حكوم���ة االحتالل تواصل بوتائر مرتفعة
خاصة على أبواب االنتخابات المبكرة للكنيس���ت
االس���رائيلي فرض وقائع عل���ى األرض من خالل

التعجيل في عملية البناء والتوس���ع االستيطاني
والمصادقة على مخططات استيطانية إضافية.
وأشار التقرير األسبوعي الصادر عن المكتب إلى
أن المخططات االس���تيطانية المتواصلة تعتزم
حكومة االحتالل االس���رائيلي في سياق المعركة

االنتخابي���ة ط���رح خطة توس���ع في بن���اء المزيد
من الوح���دات االس���تيطانية قرب "مس���توطنة
أف���رات "جنوب بيت لحم ،ببن���اء نحو  2500وحدة
استيطانية على أراضي خربة النحلة ،في المشروع
الذي أطلق عليه اسم (اي  ،)2وهو محاولة لمنع أي
تطوير أو توسيع في المدينة.
وأض���اف التقرير أن ما تس���مى "االدارة المدنية"
اإلسرائيلية تس���مح للمستوطنين بإنشاء "مزرعة
زراعية" في الخلة ،إضافة إلى نش���ر إخطارات على
موقعه���ا اإللكتروني تؤكد أنها تعتزم التخطيط
ّ
دونما من
لبناء مئات الوحدات السكنية على ً 1182
األراضي في المنطقة.
وأف���اد التقري���ر أن جيش االحتالل ص���ادر 1700
دونم عام  2009من أراضي المواطنين في الخربة،
ويس���عى من خاللها إلى توس���يع تجمع "غوش
عتصيون" االستيطاني.
وتهدف السلطات "اإلسرائيلية" من خالل مصادرة
األراض���ي والتعامل معها باعتبارها "أراضي دولة"
إل���ى تمهيد الطريق أمام المس���توطنة للش���روع
في إج���راءات الحصول على موافقة الحكومة لبناء
 2500وحدة سكنية فيها.
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تحليل :عقوبات السلطة ووعيدها ضد غزة يغلق باب المصالحة
غزة /قا�سم االأغا:
تتواىل املوؤ�سرات ال�سلبية حول
توقف جهود امل�ساحلة وعودتها
اإىل املربع االأول ،يف ظلّ الت�سعيد
االإعالمي «غري امل�سبوق» ،واخلطوات
ال�سيا�سية واالأمنية املتبادلة بني
حركتي «فتح» و»حما�س».
ا ّإال اأن لغة «التهديد والوعيد» �سد
قطاع غزة من جانب «فتح» التي
تقود ال�سلطة الفل�سطينية بذريعة
«تقوي�س حكم حما�س» هناك كانت
�سديدة اللهجة ،وتنذر بح�سب
حتدثوا لـ»اال�ستقالل»،
مراقبني ّ
وم�سا�سا»
باتخاذ خطوات «اأكرث خنقًا
ً
بحياة مواطني القطاع.
وحديثاّ ،
توعد مس���ؤولون بالس���لطة
ً
وحرك���ة "فت���ح" باتخ���اذ خط���وات
وإج���راءات مقبل���ة؛ "إلع���ادة غزة إلى
حض���ن الش���رعية والوط���ن" ،وف���ق
تعبيرهم.
ع���زام األحم���د عض���و اللجنتي���ن
"المركزي���ة" ل�"فت���ح" ،و"التنفيذية"
لمنظم���ة التحري���ر ،ق���ال" :إن حركة
حماس تختطف غ���زة ،ويجب اتخاذ
المزي���د م���ن الخط���وات العملي���ة
(ل���م يذكره���ا) لتقويض س���لطتها
االنقس���امية هن���اك ،وإعادتها إلى
حضن الوطن".
وأضاف" :بدأنا بخطوة سحب العاملين
(موظفو الس���لطة) في معبر رفح ،بعد
ّ
ممارس���ات حم���اس وع���دم التزامها
بتطبيق اتف���اق المصالح���ة ،"2017
مش���ددا عل���ى ض���رورة أن "تس���تلم
ً
الس���لطة إدارة شؤون غزة كما الضفة،
أو تتحمل حماس المسؤولية كاملة".

عبا�س
فل�سفة ّ

وأم���ام ه���ذا كل���ه ،رأى الكات���ب

والمحل���ل السياس���ي من الضف���ة
الغربي���ة المحتلة البروفيس���ور عبد
الس���تار قاس���م ،أن خطوات السلطة
الفلسطينية العقابية (آخرها سحب
ّ
والتوعد
الموظفي���ن من معبر رف���ح)،
بفرض المزيد ،تندرج ضمن فلس���فة
محم���ود عباس للقضاء على المقاومة
في القطاع".
وقال البروفيسور قاسم ل�"االستقالل":
"عباس لديه فلسفة عقيمة وهي نبذ
المقاوم���ة والع���داء للمصالحة ،حتى
داخ���ل أروقة حرك���ة "فت���ح" ذاتها،
وه���و ال ينفك عن اتخ���اذ كل ما من
ش���أنه إضع���اف وتمزيق الش���عب
الفلسطيني".
ودعا قطاع غزة إل���ى إدارة الظهر لما
يقترفه رئيس السلطة من "عقوبات"،
وااللتفاف نحو مراكمة قوة المقاومة،
وتعزي���ز مقومات صم���ود حاضنتها
الشعبية.
وفيما اس���تبعد قاس���م إعادة إحياء
مج���ددا؛ تاب���ع" :م���ن
المصالح���ة
ً

ينتظ���ر المصالحة مخط���ئ ،وحديث
السياس���يين عنه���ا ال يع���دو كونه
ً
خطابا لالستهالك اإلعالمي؛ فالنوايا
غي���ر ج���ادة واإلرادة غي���ر متوف���رة
لتحقيقها".

تعزيز االنق�سام

واتفق الكاتب والمحلل السياسي من
غزة د .ناجي الظاظا مع س���ابقه ،على
أن تهديد الس���لطة باتخاذ عقوبات
جدي���دة ضد القطاع يغلق الباب أمام
الفرص المتاحة إلتمام المصالحة.
ُ
وأض���اف الظاظ���ا ل�"االس���تقالل" أن
"تهديد مس���ؤولي الس���لطة وحركة
فتح باتخاذ عقوب���ات جديدة يصب
في تعزيز االنقس���ام ،وفصل غزة عن
الضف���ة الغربية ،في تطبيق حقيقي
ً
إعالميا ب�
اصطلح على تس���ميته
ل�ما
ُ
"صفقة القرن األمريكية".
ولفت إلى أن القضية الفلس���طينية
تمر في مرحلة أقل م���ا ُتوصف أنها
مبين���ا أن القاه���رة مطالبة
"حرجة"،
ً
بالوقوف أمام من يعاقب غزة ،واتخاد

الجهاد :تصريحات عزام األحمد
ضد غزة تطرف في الحقد والكراهية
غزة /االستقالل:
أدان القي���ادي ف���ي حرك���ة الجه���اد
اإلسالمي خضر حبيب تصريحات عزام
األحمد عضو مركزي���ة فتح الذي طالب
فيها بقطع الهواء عن قطاع غزة.
وق���ال حبي���ب ف���ي حدي���ث لوكال���ة
«ش���هاب» ،لألس���ف في ظل االنقسام
يبدو أن كل المحرمات أصبحت مباحة،
وهذه التصريح���ات تصب الزيت على
النار وهي تصب في مصلحة االحتالل
والمتضرر منها شعبنا.
وأض���اف« :ه���ذا تط���رف ف���ي الحقد
والكراهية ،وعزام األحمد ال يس���تطيع
منع الماء والهواء عن غزة وإذا استطاع
فليمنع» ،معتب���رًا أن هذه التصريحات
هي ضد عزام األحمد نفسه.
وتاب���ع حبي���ب« :ليتق���وا الله في ش���عبنا

وقضيتن���ا ،وهذه التصريح���ات التوتيرية
تصب الزيت على النار وتؤجج الخالفات».
وهاجم عزام األحمد عضو اللجنة المركزية

لحرك���ة فتح قطاع غزة ،مطالبا بقطع
اله���واء عن القط���اع وإعالنه إقليمًا
متمردا.
وقال األحمد ف���ي لقاء عبر تلفزيون
الس���لطة أمس« ،يجب قطع الهواء
عن قطاع غزة وإعالنه إقليما متمردا
واتخاذ إجراءات ُتنهي التمرد فيه».
وأضاف« :قطاع غزة مثل الطائرة
المخطوفة من مجموعة ميلشيات
مس���لحة مجرمة وعلى الخاطفين
إم���ا أن يدفعوا الثم���ن من خالل
خط���وة وراء خط���وة أو ينه���وا
االختطاف».
وواص���ل األحمد هجوم���ه على غزة
وحرك���ة حماس قائال« :حماس أخطر
م���ن االحتالل وه���ي ُولدت في االنقس���ام
ُ
وولدت خارج الصف الوطني».

موقف صريح تجاه من يعرقل جهود
مصر السياسية بشأن المصالحة.

نحو االنفجار

وعلى خلفية "التوتر" المتصاعد بين
حذر عضو المكتب
"فتح" و"حماس"؛ ّ
السياس���ي للجبه���ة الديمقراطي���ة
لتحرير فلس���طين ط���الل أبو ظريفة
في حديث س���ابق ل�"االستقالل" ،من
انزالق األوضاع الداخلية نحو االنفجار.
وق���ال أبو ظريفة" :إن اس���تمرار حالة
االحتقان والخالفات التي تخيم على
المش���هد الداخلي ،تض���ر بالمصالح
الوطنية ،قد تؤدي النزالق األمور نحو
االنفجار".
وأض���اف أن "ه���ذه الحال���ة إذا م���ا
تهدي���دا
تصاع���دت ستش���كل
ً
ً
حقيقي���ا للس���لم األهل���ي ،وتلح���ق
المزيد من األذى بالمش���روع الوطني
مش���ددا على ضرورة
الفلس���طيني"،
ً
تحقيق المصالحة الداخلية في أسرع
وقت.
ّ
وعب���ر عن رفض جبهته ّأية "إجراءات

عقابي���ة" م���ن جانب الس���لطة ضد
القط���اع ،تحت "مب���ررات وذرائع غير
ً
قانوني���ة"،
داعيا ّإياها إل���ى التراجع
ّ
ً
فورا عن هذه السياسة" ،التي تقوض
مقومات صمود شعبنا الفلسطيني".
ويتزام���ن "التوت���ر" ف���ي األح���داث
الداخلي���ة الفلس���طينية م���ع ق���رار
سياسي "إسرائيلي" بتجميد الدفعة
الثالث���ة من أموال المنح���ة القطرية
المخصص���ة لص���رف رواتب موظفي
حكومة "حماس" الس���ابقة بالقطاع؛
بعد ّادعاء االحتالل باعتراض صاروخ
في ش���مال عس���قالن ،تم إطالقه من
القطاع ،فجر األحد الماضي.
حمل���ت حركة "حماس"
في المقابلّ ،
ّ
"اإلسرائيلي" نتائج
في بيان االحتالل
تنكره لحقوق ش���عبنا الفلسطيني،
ومماطلته وتنصله م���ن التفاهمات
حول إعادة الهدوء وكسر حصار غزة،
داعية الوسطاء (األمم المتحدة ،مصر،
ً
وقطر) إلى إلزام االحتالل بالتفاهمات
التي تمت وتنفيذ ما بقي منها.

حماس :بيان الحكومة
يستند لمغالطات
ويعكس فئويتها
غزة  /االستقالل:
قالت حركة المقاومة اإلس���المية (حماس) إن بيان الحكومة حول الوضع في قطاع
غزة «يستند إلى مغالطات ويعكس فئوية هذه الحكومة».
واتهم عضو مكتب العالقات العربية واإلس���المية والناطق باسم «حماس» سامي
بأنها «مجرد
أبو زهري في تغريدة عبر حس���ابه الرسمي في موقع «تويتر» الحكومة ّ
أداة لتنفيذ المخطط العباسي االسرائيلي الهادف لخنق غزة وفصلها».
وكانت الحكومة برئاسة رامي الحمدالله قالت في نهاية جلستها األسبوعية برام
الله :إن سحب الموظفين العاملين في معبر رفح جاء بسبب الممارسات التي قامت
به���ا حركة حماس خالل األيام الماضية ،واس���تدعاء عدد منه���م واعتقال آخرين
والتنكيل بهم.
وكانت الهيئة العامة للش���ؤون المدنية قررت مس���اء األحد س���حب كافة موظفي
ابتداء من صباح االثنين؛
الس���لطة العاملين على معبر رفح بين مصر وقطاع غ���زة
ً
معللة ذلك ب� «التطورات األخيرة في غزة».
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بعد قرار السلطة سحب موظفيها منه

أزمــة معبــر رفــح ..عــود علــى بــدء
غزة � /سماح املبحوح:
ان�سحاب موظفي ال�سلطة الفل�سطينية من معرب رفح الربي م�ساء
الأحد املا�سي ،دفن معه بقايا اآمال واأحالم وردية تعلق بها
املواطن يف قطاع غزة با�ستمرار النفتاح على العامل اخلارجي،
و ممار�سة حقوقهم يف التعليم والعالج من خالل ال�سفر والتنقل
عربه ،حيث اأعاد هذا امل�سهد اإىل الذهان �سريط ًا مرير ًا �سجله
املواطنون على مدار �سنوات النق�سام والتي كان يعمل فيها
املعرب لأيام معدودة خالل العام .وعرب عدد من املواطنني عن
خ�سيتهم من ا�ستمرار ال�سلطات امل�سرية باإغالق معرب رفح
خالل الفرتة املقبلة بحجة خروج موظفي ال�سلطة من املعرب،
الأمر �سينعك�س �سلبا على حياة املواطنني يف القطاع املحا�سر
منذ 12عاما ،مطالبني م�سر با�ستمرار العمل بالوترية التي مت
التفاق عليها دون اأي تعطيل اأو معوقات.
يذك���ر أن معبر رف���ح الب���ري كان مفتوحا
ف���ي االتجاهين من���ذ أيار/ماي���و الماضي،
ولم يغلق س���وى أيام االج���ازات والعطل
الرسمية.
وكان���ت الهيئة العامة للش���ؤون المدنية
التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله،
أعلنت سحب موظفيها العاملين على معبر
رفح كافة  ،صباح االثنين الماضي  ،بسبب
ما زعمت أنه "ممارس���ات حم���اس "  ،و أنه
منذ تس���لمها معبر رفح تعطل "حماس "
مس���ؤولية طواقمها على المعبر  ،متهمة
الحركة باإلصرار على تكريس االنقسام.
وكانت وزارة الداخلية في غزة ،قد استلمت
فج���ر اإلثني���ن ،إدارة معبر "رف���ح" البري،
جنوب���ي القطاع ،عقب انس���حاب موظفي
السلطة الفلسطينية منه.

فقدان الأمل

فل���م يكن حصول المواط���ن محمد الراس
( 39عام���ا) على تحويل���ة طبية للعالج في
إحدى مستش���فيات مصر باألمر السهل،
فبع���د أش���هر طويلة م���ن التنق���ل بين
المؤسس���ات وال���وزارات ،خ���اض خاللها

الصعاب ؛ حصل عل���ى أوراق طبية تمكنه
من العالج ،لكن س���رعان ما أغل���ق المعبر
أمامه ليق���ف حائال أم���ام اجرائه عمليته
الجراحية .
ثالثة أي���ام فقط كانت تفص���ل المواطن
" ال���راس " عن موع���ده خروجه للعالج في
مص���ر قبل أن يت���م اعالن اغ���الق المعبر،
االم���ر الذي اش���عره بغصة كم���ا غيره من
المس���افرين الطموحي���ن لني���ل وتحقيق
مطالبهم  ،ليبقي حلمه بالعالج مقيدًا على
ورقة ينتهي بعد أقل من شهر .
و يقول الراس ل�"االستقالل " ":حصلت على
التحويل���ة الطبية بصعوب���ة كبيرة  ،و في
حال لم يفتح المعبر من جديد ،في غضون
األس���ابيع القادمة ،فإن آمالي بإجراء عملية
جراحية تعيد لي النظر بعيني ستتحطم".
وأضاف ":منذ استالم تحويلتي الطبية في
نهاي���ة العام الماضي ،وأنا أعد األيام تباعا
لموعد خروجي ،وتمكني من إجراء العملية،
و بعد إغالق المعبر فقدت األمل في فتحه
قبل انتهاء الش���هر وهي م���دة صالحية
التحويلة ".

«المنظمات األهلية» تطالب بعودة
موظفي السلطة لمعبر رفح
غزة /االستقالل:
طالبت ش���بكة المنظمات األهلية أمس الثالثاء ،بعودة موظفي السلطة الفلسطينية
إلى معبر رفح عقب انس���حاب موظفيها منه مس���اء االحد ،واالبتعاد عن أية إجراءات
تمس حياة المواطنين ،ووقف الخطاب التحريضي التوتيري.
كم���ا طالبت الش���بكة في بيان وصل "االس���تقالل" "بوقف لغ���ة التحريض بالخطاب
السياسي والعودة الفورية إلى حوارات المصالحة ،وتنفيذ اتفاقاتها بما يحقق الوحدة
الوطنية وتوفير مقومات الصمود ألبناء شعبنا في مواجهة االحتالل ومخططاته".
ومس���اء األحد ،قررت الس���لطة س���حب كافة موظفيها من معبر رفح ،وذلك عقب إلغاء
حركة فتح مهرجانها ال���ذي كان مقررًا يوم االثنين .ودعت إلى ضرورة تكاتف الجهود
الوطنية من أجل مواجهة هذه الحالة المتردية واحترام سيادة القانون وحماية الحقوق
والحريات ،وبض���رورة الوقف الفوري لالعتقاالت واالس���تدعاءات السياس���ية .وأعربت
الش���بكة عن قلقها العميق تج���اه التطورات المتالحقة في قط���اع غزة وبخاصة حملة
االس���تدعاءات واالعتقاالت بين صفوف قيادات أعضاء حركة فتح وانس���حاب موظفي
السلطة الوطنية الفلسطينية من معبر رفح وعودة الخطاب التوتيري التحريضي.
وأش���ارت إل���ى خطورة ه���ذه التط���ورات وتداعياته���ا وبخاصة على واق���ع الحريات
وحقوق االنس���ان واألوضاع الحياتية المتدهورة على كافة المستويات ألبناء شعبنا
الفلسطيني في قطاع غزة وكذلك تعميق حالة االنقسام السياسي.

وأش���ار إلى أن���ه يتابع األخب���ار المتعلقة
بفتح المعبر بش���كل يوم���ي  ،و بات أكثر
مش���اهدة لحوارات وأحاديث المسئولين
 ،لعل أحدهم يأتي���ه بالخبر اليقين الذي
يثلج صدره .
وطالب الراس مصر باس���تمرار فتح المعبر
والعمل بالوتيرة التي ت���م االتفاق عليها
دون أي تعطيل أو معوقات.
ح���ال " ال���راس " كغي���ره م���ن آالف
الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل،
وكان ذنبهم الوحيد أنهم مقيمون في غزة
أو قدموا لزيارتها  ،فبعضهم مرضى باتوا
بحاجة ماسة إلى العالج الذي ال يتوفر في
القطاع ويمثل حرمانهم من الس���فر موتا
محققا له���م ،وغيرهم مقيمون في الخارج
وصلوا إلى غزة لزيارة األهل  ،ومئات الطلبة
في جامعات الخارج.

نهاية حلم

وفي زاوية أخرى ،كان المش���هد يبدو أكثر
تعاس���ة ،للمرة الثانية تفقد الشابة سعاد
عفانة فرص���ة االلتحاق بإح���دى الدورات
الخاصة بمجال عملها في تصميم المالبس

في مصر ،والتي تسعى من خاللها لتطوير
ذاتها وكسب خبرة جديدة تضفيها على
عملها بغزة.
ففي كل اعالن لفتح المعبر تس���ارع عفانة
للتس���جيل في مق���ر أبو خض���رة  ،ليدرج
اسمها في كش���وفات المسافرين  ،لعلها
تكون من أوائ���ل المغادرين م���ن القطاع
وتلتحق بحلمه���ا  ،إال أن فرصة حصولها
على ما تريد ذهبت سدى .
وتقول عفانة ل�"االس���تقالل " ":عام كامل
وأن���ا أتابع فرصة حصولي م���رة أخرى على
دورة بمج���ال عمل���ي في مص���ر  ،تمكني
م���ن تطوير ذات���ي  ،بعد فقدان���ي فرصًا
س���ابقة لعدم ادراج اس���مي في كشوفات
المسافرين قبل موعدها " .
وأضافت  " :كنت على موعد بإدراج اس���مي
بين المس���افرين قبل اغالق المعبر بيوم
واحد  ،إال أن اغالقه س���يحرمني من فرصة
االلتحاق بالدورة التي ستبدأ خالل األسبوع
القادم  ،وبذلك استطاع المنفذون تحطيم
حلمى و أحالم آالف غيري من الشباب " .
وكانت قد تس���لمت السلطة الفلسطينية

المعب���ر ،في األول م���ن تش���رين الثاني/
نوفمب���ر  ،2017باإلضاف���ة لمعابر القطاع
غزة ،من حركة حماس ،حسبما نص اتفاق
المصالحة الموقع في تشرين األول /أكتوبر
من العام .2017
بدورها  ،أك���دت فصائل المقاومة أن قرار
س���حب الموظفين من المعاب���ر يزيد من
معاناة أهل غ���زة و يتماهى مع مخططات
االحت���الل في فصل الضفة عن باقي أجزاء
الوطن  ،ويعزز االنقسام.
واعتبرت الفصائل في تصريح صحفي أن
خطوة االغالق تس���تهدف احباط الجهود
المصرية للمصالحة  ،لذا نطالب األش���قاء
المصريين بالضغط على رئيس الس���لطة
للتراج���ع عن ه���ذا القرار الخطي���ر  ،وعدم
الس���ماح له بجر غزة الى مس���تنقع صفقة
القرن.
ودع���ت الفصائل لعقد لق���اء وطني عاجل
بمشاركة واس���عة للفصائل والتشريعي ،
والمؤسس���ات األهلية والكتاب والمحللين
م���ن أج���ل الوقوف ف���ي وج���ه مخططات
السلطة الرامية لتصفية القضية.

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية
الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�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

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة
لدى اإلدارة العامة لألراضي

والعقارات ()2019 /15

والعقارات ()2019 /16

يعل���ن للعموم انه تق���دم لإلدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة
الس���يد :محمد نايف عثمان ش���راب من س���كان خانيونس هوية رقم
 900821232بصفته وكيال عن :نزيه جميل مصطفى األغا
بموجب وكالة رقم 2019 / 21 :الصادرة عن خانيونس
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال ارث  /بيع /مبادلة في
قطعة  52قسيمة  18المدينة خانيونس
فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح
المعاملة .التاريخ2019 /1/8 :م

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

يعلن للعم���وم انه تقدم ل���إلدارة العامة لألراض���ي والعقارات بغزة
الس���يد :محمد نايف عثمان شراب من س���كان خانيونس هوية رقم
 900821232بصفته وكيال عن :بهاء الدين عيد حسين األغا
بموجب وكالة رقم 2018 / 4221 :الصادرة عن جدة
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال ارث  /بيع /مبادلة في
قطعة  72قسيمة  1المدينة خانيونس
فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يت���م البدء في إجراءات فتح
المعاملة .التاريخ2019 /1/8 :م

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

األربعاء  3جمادى األولى  1440هــ  9يناير  2019م

«هيئة األسرى» تتقدم بالتماس للعليا اإلسرائيلية ضد «البوسطة»
رام الله /االستقالل:
قدمت هيئة شؤون األسرى والمحررين عبر محاميها
التماس���ًا ل���� «المحكمة العليا اإلس���رائيلية» باس���م
األس���يرات الفلس���طينيات ف���ي س���جون االحتالل،
للمطالبة بتحس���ين شروط نقل األس���رى في سيارة
النقل «البوسطة».
وأوضح���ت الهيئة ف���ي بيان صحفي أم���س الثالثاء
أن عملي���ة نقل األس���رى من س���جن إلى آخ���ر أو إلى
المستش���فيات والمحاكم العس���كرية تشكل «رحلة
عذاب قاسية ومريرة للغاية» ،سيما بحق األسيرات.
وطالبت األس���يرات في االلتماس ،بفصل نقلياتهن
ع���ن الس���جناء والس���جينات اإلس���رائيليين الذين
يمارسون االعتداءات اللفظية العنصرية والمستفزة
تجاههن.
كما طالبن بضرورة تقصير مدة النقل بالبوس���طة وأن
تكون عمليات النقل مباش���رة ،حيث تصل حاليا إلى
 24-20س���اعة متواصلة ،وأحيانًا إلى أكثر من يومين
من لحظة االنطالق لحين العودة وتش���مل النزول في
عدد من نق���اط الترحيل قبل الوص���ول للمحكمة ،ما
يسبب اإلرهاق والتعب الشديدين لألسيرات.
وذكرت الهيئة ،أن قوات «النحش���ون» المسؤولة عن
نقل األسرى واألسيرات ،تتعامل معهم بشكل سيئ
جدًا وتعت���دي عليهم بالضرب ،فيما ت���زداد أوضاع

األس���رى المرضى المنقولين في ‹البوس���طة» سواء
خالل عملية النقل ،ما دف���ع الكثير منهم إلى رفض
االنتقال للعالج في المستشفيات ،جراء ما يتعرضون
له من معاملة خالل النقل بهذه العربة.
وجاء هذا االلتماس ليع���رض «ظروف النقل المروعة

نادي األسير ُيحذر من استشهاد
األسير المريض أبو دياك
رام الله /االستقالل:
حذر نادي األسير الفلسطيني أمس الثالثاء ،من خطورة الوضع
الصحي لألسير المريض بالسرطان سامي أبو دياك والبالغ من
العمر ( 35عامًا) ،الذي يواجه الموت في معتقل "عيادة الرملة".
ونق���ل محامي نادي األس���ير ع���ن ممثل األس���رى في معتقل
"الرملة" أن الوضع الصحي لألس���ير أبو دياك في غاية الخطورة،
وهو معرض لالستشهاد في أية لحظة.
ولفت نادي األس���ير ،إلى أن األس���ير أبو دياك وهو من محافظة
جنين مصاب بالس���رطان منذ أكثر من ثالثة أعوام ،وقبل ذلك
تعرض لخطأ طبي بعد أن ُأجريت له عملية جراحية في األمعاء
في أيلول عام  2015في مستشفى "سوروكا" اإلسرائيلي ،حيث
تم اس���تئصال جزء م���ن أمعائه ُوأصيب إثر ذلك بتس���مم في
جسده وفشل كلوي ورئوي ،حيث خضع بعدها لثالث عمليات
وموصوال بأجهزة
جراحية ،وبقي تحت تأثير المخدر لمدة شهر،
ً

التنفس االصطناعي.
وأضاف أن األسير أبو دياك والمعتقل منذ عام  2002والمحكوم
بالسجن المؤبد لثالث مرات و( 30عامًا) ،هو واحد من بين أكثر من
ّ
( )700أس����ير يعانون من أوضاع صحي����ة مزمنة منهم من ُأغلقت
ملفاتهم الطبية لعدم توفر الع����الج وهم بحاجة إلى أن يكونوا
بين ذويهم لتقديم الرعاية المناس����بة له����م ،علمًا أن غالبيتهم
بالس����جن لفترات طويل����ة تصل إلى المؤب����د المكرر.
محكوم����ون ّ
حمل رئيس نادي األس����ير قدورة فارس سلطات
وفي هذا اإلطار ّ
االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير األسير
المريض س����امي أبو دياك ،في ظل تعنتها ورفضها اإلفراج عنه،
وذلك رغ����م ما وصل له م����ن وضع صحي خطي����ر .وطالب منظمة
الصح����ة العالمية بالوقوف عند مس����ؤولياتها حيال االنتهاكات
الصحية التي تنفذه����ا إدارة معتقالت االحتالل بحق األس����رى،
واستخدام حاجتهم للعالج كأداة لالنتقام منهم.

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ال�سلطةالق�سائية
ديوان الق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية

إعالن وراثة صادر عن محكمة خانيونس الشرعية

لق���د قدمت لهذه المحكم���ة مضبطة موقعة من مختار عائلة ش���راب
وأهالي خانيونس مؤرخة في 2018-12-1م ياس���ين محمود ياس���ين
ش���راب من خانيونس وقد توفي في خانيون���س بتاريخ2017/4/30م
وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في والدته فاطمة عثمان مصطفى
ش���راب وفي زوجته سحر رأفت كامل شراب وفي اشقائه صابر ومحمد
ومصباح وميس���رة وامل ونجاة وفري���دة و يوجد له وصية اختيارية الى
أبناء ش���قيقه ياسر محمود ياس���ر ش���راب الذكور فقط وهم  /محمد
وصام���د ومحمود واحم���د فقط المتولدين له م���ن زوجته جميلة رأفت
ش���راب وال وارث للمتوفي المذكور س���وى من ذك���ر ( وليس له وصية
واجبة أو اختيارية س���وى م���ا ذكر ) وليس ل���ه أوالد توفوا حال حياته
وتركوا ورثة س���وى من ذكر فمن له حق االعتراض ا على هذه المظبطة
مراجعة محكمة خانيونس الش���رعية خالل س���بعة أيام من تاريخ هذا
اإلعالن وحرر بتاريخ 2019/1/8م

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

التي تمس بأبسط حقوق األسيرات وتهدد صحتهم
وحياة المرضى منهم ،أثناء عملية النقل «بالبوسطة»
مما يحولها إلى مس���ار عذاب يمنع على األسرى أثناء
تواجده���م فيها الغ���ذاء والماء أو حتى اس���تعمال
المرحاض.

موافقة على اإلفراج عن
األسير حنون بشرط
موافقة نيابة االحتالل
رام الله /االستقالل:
أفادت هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين ،أمس الثالثاء،
بأن ما تس����مى لجنة اإلفراجات المبك����رة بمعتقل "مجدو"
االحتالل����ي ،وافقت على طلب الهيئ����ة المقدم لإلفراج عن
األس����ير علي محمود محمد حن����ون ( 22عامًا) من محافظة
قلقيلية.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي ،أن اللجنة في جلس���تها
التي انعقدت أول أم���س في معتقل "مجيدو" ،جمدت قرار
اإلفراج لمدة 7أيام ،بذريعة إعطاء النيابة اإلسرائيلية مهلة
لتقديم استئناف على القرار من عدمه.
ولفتت الهيئة أن األسير حنون هو إحدى الحاالت المرضية
القابعة ف���ي معتقالت االحتالل ،حيث يش���تكي االس���ير
س���رطان في الغدد اللمفاوي���ة ،وكان يتلقى العالج قبل
من
ٍ
اعتقال���ه ،لكن منذ أن تم اعتقاله ف���ي معتقل "مجيدو" ،لم
يتلق أي عالج حقيقي لحالته الصحية.
يذكر بأن الش���اب حنون ت���م اعتقاله بتاري���خ 2018/3/12
وصدر حكم بحقه بالس���جن الفعلي لمدة  13ش���هرًا ،ومن
المفترض أن يتم اطالق سراحه بتاريخ .2019/3/14

االحتالل يعتقل  22مواطنًا بالضفة
الضفة المحتلة /االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي أمس الثالثاء
مواطنين خ���الل اقتحامها لمناطق متفرقة من رام
الله والخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت مص���ادر محلي���ة إن قوة عس���كرية كبيرة
اقتحمت قرية كوبر ش���مال غرب رام الله تدعمها
ناق���الت جنود وق���وات خاصة وش���رعت بمداهمة
عدد من المنازل وتفتيش���ها بع���د تفجير األبواب
الخارجية.
وذك���رت المص���ادر أن االحتالل اعتق���ل المواطن
زياد ش���اللدة ونجله محمود بعد تفتيش منزلهم
وإخضاعهم للتحقيق.
كم���ا اقتحمت ق���وات االحتالل قرية أبو ش���خيدم
المج���اورة واعتقل���ت المواطن محم���ود عبد المعز
إدريس وأبناءه الثالثة ضياء وهيثم ومهند وجرى
نقلهم إلى جهة مجهولة.
كما اعتقل االحتالل المواطن فايق الترمساني بعد

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 ()2019 /14
يعل����ن للعموم انه تقدم لإلدارة العام����ة لألراضي والعقارات بغزة
الس����يد :محمد محمود عليان أبو طير من س����كان خانيونس هوية
رقم  940120132بصفته وكيال عن :رمضان محمود عليان أبو طير
بموجب وكالة رقم 2018 / 123 :الصادرة عن الرياض
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال ارث  /بيع /مبادلة في
قطعة  241قسيمة  27المدينة عبسان
فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح
المعاملة .التاريخ2019 /1/8 :م

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

مداهمة منزله بمخيم األمعري وسط المدينة.
وفي ذات الس���ياق ،داهمت قوة عس���كرية قرية
بدرس غربا واعتقلت الش���اب أوس ناصر مرار بعد
مداهمة منزل أس���رته ،إضافة إلى اعتقال الشاب
مجد سمير سرور من بلدة نعلين المجاورة.
كما اعتقلت ّ
قوات االحتالل مواطنين في مداهمات
الضفة.
نفذتها بأنحاء متفرقة من بيت لحم جنوب
ففي بلدة بيت ّ
فجار جنوب بيت لحم ،اعتقلت ّ ّ
قوات
الش���اب أمين محم���ود ثوابتة ،والفتيين
االحتالل ّ
علي محمود طقاطقة وراضي صالح طقاطقة عقب
اقتحام منازلهم في البلدة.
وفي بلدة تقوع جنوب ش���رقي بيت لحم ،اعتقلت
ّ
مؤيد عبد الله العمور ،عقب
قوات االحت���الل الفتى ّ
اقتحام منزله.
وفي مدينة دورا جنوب الخليل ،سلمت ّ
قوة عسكرية
ّ
من جيش االحتالل األسير المحرر عيد ابريوش بالغ
مقابلة لمخابراتها ،بعد اقتحام منزله.

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
املجل�س الأعلى للق�ساء
دائرة تنفيذ حمكمة �سلح رفح
إلى المنفذ ضده  /يوسف فريد حسن عثمان (مجهول محل اإلقامة)
الموضوع  /إخطار تنفيذ صادر عن دائرة تنفيذ محكمة صلح رفح
أبلغ���ك أنه طبقًا لاللتزام المترتب عليك بموجب كمبياالت عدد
( )10تستحق الدفع من شهر  1إلى شهر  10سنة  2018بقيمة
( )13200ثالثة عشر ألف ومائتي شيكل فقط والمحررة بتاريخ
 ، 2017 / 12/ 18والمق���ام بموجبه���ا القضي���ة التنفيذية رقم
 2018 / 4140صل���ح رفح والمتكونة فيما بين  :طالب التنفيذ /
محمد ماجد عدنان العشي  ،المنفذ ضده  /المذكور أعاله والذي
يلزمك بدفع المبلغ المذكور أعاله باإلضافة للرسوم والمصاريف
لصالح طالب التنفيذ.
لذا نكلفك بالوفاء بالتزامك وذلك بحضورك إلى دائرة التنفيذ
بمحكمة صلح رفح في غضون أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن
وإذا لم تحضر فإن دائرة التنفيذ ستباش���ر إجراءات التنفيذ
حسب األصول .

ماأومور تنفيذ حمكمة �سلح رفح
اأ.اإبراهيم اأبو ريدة
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أحكام قاسية بحق  3مقدسيين
أدينوا بالتخطيط لعملية فدائية القيادي عدنان يزور عائلة األسير إسماعيل أبو شادوف
في الذكرى الـ 15العتقاله

القدس المحتلة /االستقالل:
أصدر قض���اة المحكمة المركزية اإلس���رائيلية ف���ي مدينة القدس
أحكاما بالس���جن الفعلي ضد ثالثة ش���بان
المحتل���ة ،أمس الثالثاء،
ً
مقدسيين.
وأوضح محامي هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين ،محمد محمود ،أن
قضاة المحكمة المركزية حكموا على الشابين محمد أبو خضير وعمرو
معتوق بالسجن الفعلي لمدة  6سنوات ونصف ،وعلى الشاب عباس
الصالحي  6س���نوات ،بع���د إدانتهم "بالتخطي���ط لعملية إطالق نار
باتجاه المستوطنين".

منتدى اإلعالميين يدين اعتقال
الوقائي للصحفي أبو هريش
رام الله /االستقالل:
أدان منتدى اإلعالميين الفلس���طينيين اعتقال جهاز األمن الوقائي
بمدين���ة رام الله في الضف���ة الغربية ،للزميل الصحف���ي محمود أبو
هريش.
وقال بيان للمنتدى أمس الثالثاء :إن اعتقال الصحفي أبو هريش تم
وس���ط صمت غير مقبول من قبل الجهات النقابي���ة والقانونية ذات
العالقة بالدفاع عن الحريات وحماية الصحفيين من تغول الس���لطة
التنفيذية.
وأكد البيان الرفض التام والمطلق ألي مساس بالحريات اإلعالمية ،وأي
ً
مطالبا األجهزة األمنية
اس���تهداف للصحفيين ،ومن أي جهة كانت،
بالقي���ام بدورها تجاه حماي���ة وصيانة الحريات ف���ي المجتمع ،وفي
مقدمتها حرية اإلعالم ،والك���ف عن ارتكاب االعتداءات واالنتهاكات
بحق الصحفيين.
وأش���ار إلى أن االنتهاكات تمث���ل فقدانًا لبوصلته���ا وتدميرًا ذاتيًا
لحصانة ومناعة المجتمع الفلس���طيني عبر تعزيز أجواء الكبت وخنق
الحريات بما يفضي لظواهر سلبية.

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة بداية غزة ب�سفتها ال�ستئنافية
المستأنفان1- /رفيق مسعود إس���ماعيل شرير -بصفته الشخصية
وباإلضافة لباقي ورثة والده المرحوم /مس���عود إس���ماعيل شرير-غزة
الزيت���ون بجوار مس���جد علي بن أبي طالب 2-فريزة دياب إس���ماعيل
ش���رير -بصفتها الش���خصية وباإلضافة لباقي ورثة والدها المرحوم/
دياب إسماعيل ش���رير -غزة الزيتون بجوار مسجد علي بن أبي طالب
هوية رقم .976567735 /وكيلتهما المحامية  /اصالح حسنية
المستأنف ضده /إيهاب ش���عبان عيسى شرير -باألصالة عن نفسه باإلضافة
إلى باقي ورثة والده المرحوم /شعبان عيسى شرير غزة الزيتون العواميد
الحك���م المس���تأنف :القرار الصادر من محكمة صلح غزة ف���ي القضية رقم (569
 )2007 /بتاري���خ  2016/5/11والقاضي بال���زام المدعي عليهم بصفتهما الواردة
في الئحة الدعوى رفيق مس���عود إسماعيل ش���رير وفريزة دياب إسماعيل شرير
بإزالة التعدي الواقع على أرض المدعي /ش���عبان عيسى شرير الواقعة في أرض
القس���يمة رقم ( )67قطعة رقم ( )711أراضي محلة الزيتون بغزة كما هو موضح
في تقرير المس���اح الخبير عيادة مطر مرزوق والمؤش���ر عليه باللون األخضر على
الخارطة المعدة من المس���اح عيادة مطر مرزوق والمرفقة مع التقرير المس���احي،
والزام المدعي عليهما بالرسوم والمصاريف ومبلغ ثالثمائة شيكل أتعاب محاماة.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل للمستأنف ضده
في الطلب رقم 2018 / 280م نشر مستبدل
في االستئناف رقم 2016 / 490م بداية غزة
إلى المستأنف ضده المذكور عاليه بما أن المستأنفان في االستئناف المذكور
أعاله قد أقام عليك االس����تئناف لدى محكمة بداية غزة بصفتها االس����تئنافية
اس����تنادًا إلى م����ا تدعيه في الئحة االس����تئناف المودع نس����خة منها لك ومن
ملحقاته����ا لدى قل����م هذه المحكمة .لذلك يقتضي علي����ك أن تحضر إلى هذه
المحكمة يوم األربعاء الموافق 2019/2/6م كما يقتضي عليك أن تودع لدى قلم
هذه المحكمة ردك التحريري خالل أس����بوعين من تاريخ تبلغك هذه المذكرة،
وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستأنفين أن يسيروا في
االستئناف حسب األصول .غزة في 2019/1/6م

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

جنين /االستقالل:
زار القي���ادي المحرر الش���يخ
خض���ر عدنان ،عائلة األس���ير
المجاهد إس���ماعيل إبراهيم
أب���و ش���ادوف ف���ي الذكرى
الخامسة عشر العتقاله ببلدة
برقي���ن القريب���ة م���ن جنين
شمال الضفة المحتلة.
وقال الش���يخ عدنان":إن زيارة
عائالت األس���رى والش���هداء
ً
وإص���رارا على
ع���زة
تزيدن���ا
ً
مواصل���ة نهجه���م المعب���د
بال���دم ،مؤكدًا عل���ى أن عائلة
الحاج أبو نضال أبو ش���ادوف
تع���د م���ن أب���رز العائ���الت
الفلس���طينية الت���ي قدمت
رصيدًا كبي���رًا من دماء وأعمار
أبنائه���ا على طري���ق مقاومة
االحتالل".
وق���د نف���ذ ابنه���ا البك���ر
نض���ال عملي���ة بنيامين���ا
االستشهادية النوعية بتاريخ
2001/07/16م ،واعتقل نجلها

المجاه���د إس���ماعيل بتاري���خ
2004/01/04م وص���در بحق���ه
حكمًا بالسجن الفعلي  28عامًا
وكالهما من أبناء سرايا القدس
الجن���اح العس���كري لحرك���ة
الجهاد اإلسالمي.
ُيش���ار إلى أن قوات االحتالل

الصهيون���ي اقتحمت منزل
الش���يخ خضر عدن���ان ببلدة
عراب���ة بجنين فج���رًا وأجرت
معه تحقيقًا ميدانيًا اس���تمر
ألكثر من خمس ساعات قبل
أن تنس���حب وتتراج���ع ع���ن
اعتقاله.

ُ
ويذك���ر أن عدن���ان تحرر قبل
ش���هر ونصف تقريبًا بعدما
حقق انتصارًا وخاض معركة
يوما بإضرابه
الكرامة بمدة ً 58
رفضا
الطع���ام
المفت���وح عن
ً
للحكم عليه بالسجن لمدة عام
من تاري���خ اعتقاله األخير في

«األردنية الهاشمية» تنفذ مشروعًا لدعم الالجئين الفلسطينيين
عمان  /االستقالل:
باش���رت الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية،
بتنفي���ذ مش���روع الدعم الصح���ي لالجئين
الفلس���طينيين ف���ي المخيم���ات بتبرع من
الوكالة الوطنية اإلندونيسية للزكاة.
وق���ال أمي���ن عام الهيئ���ة أيم���ن المفلح في
تصريح صحفي :إن المش���روع سيزود المراكز
الصحي���ة باألدوية والم���واد واألجهزة الطبية
المتخصصة إضافة إل���ى إقامة عيادات طبية
ً
مشيرا إلى أن المشروع يستهدف
متخصصة،
مخيم غزة ،وحطين ،والوحدات والطالبية.
وبناء على الدراسات المكثفة
وأش���ار إلى أنه
ً
لهذه المخيمات س���يتم إعادة تأهيل ودعم
العيادات في المراكز الصحية في كل مخيم.

وأوضح أن مخيم غزة الذي تم تأسيس���ه عام
 1968ف���ي محافظة جرش يس���كنه حوالي
ً
فق���را ،ويقوم
 37ألف ش���خص من األش���د
على خدمتهم مرك���زان صحيان فقط يداران
من وكال���ة األمم المتحدة إلغاثة وتش���غيل
الالجئين الفلس���طينيين (أون���روا) وجمعية
العون الطبي للفلس���طينيين ،وسيتم توريد
ً
اعتبارا من اليوم.
األدوية إلى المركزين
ولفت إلى أن المخيم التالي س���يكون مخيم
حطين الذي يس���كنه أكثر من  54ألف الجئ
فلس���طيني ،ويض���م أربع���ة مراك���ز صحية
بس���يطة س���يتم تزويدها باألدوية ،ومن ثم
مخي���م الوحدات الذي س���يتم تزويد مراكزه
الصحية بالالزم إضاف���ة إلى دعم مركز إعادة

دولة فل�سطني
ال�سلطةالق�سائية
املجل�س العلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة بني �سهيال ال�سرعية البتدائية

إعالن وراثه صادر عن محكمة بني سهيال الشرعية

تقدم لمحكمة بني سهيال مضبطة موقعة من مختار عائلة السميرة مؤرخة في
 2018/12/31تتضمن أن  :حس����ين حسن سلمي السميري من القرارة وسكانها
ق����د توفي الى رحمة تعال����ى بتاريخ 1948م وانحصر ارثه الش����رعي واالنتقالي
في اوالده من زوجته فاطمه عواد حس����ين الس����ميري المتوفاة قبله وهم سلمان
وسليمان ورابعة فقط وال وراث للمتوفي المذكور سوى من ذكر وليس له وصيه
واجبه او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثه  ،فمن له االعتراض
مراجعة محكمة بني س����هيال الش����رعية خالل عش����رين يوما من تاريخ نشر هذا
االعالن في يوم الثالثاء  2جماد أول لسنة 1440وفق .2019/1/8
القائم بأعمال قاضي محكمة بني سهيال الشرعية

مدير ديوان املحكمة
ال�سيخ عي�سى بن حممد العقاد

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /عبير علي حلمي عفانة
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم
( )920640224فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

تأهي���ل ذوي االحتياجات الخاص���ة بالمواد
الطبي���ة واألدوية وإقامة عي���ادة متخصصة
بالسمعيات.
وبين أن نهاية المش���روع ستكون في مخيم
ً
نظ���را لألعداد الكبيرة التي تراجعه،
الطالبية
حيث ت���م تجهيز خط���ة إلم���داد المركزين
الصحيين في المخيم بالمواد الطبية ،إضافة
إلى افتتاح عيادات متخصصة لطب العيون
واألنف واألذن والحنجرة.
يش���ار إل���ى أن الهيئ���ة وقع���ت اتفاقي���ة
التع���اون مع الوكالة اإلندونيس���ية في تموز
الماضي لتنفيذ مش���اريع صحية وتعليمية
لصالح الالجئين الفلس���طينيين والسوريين
بالمملكة.

أعلن أنا المواطن  /محمود زاهر عبد الرحمن عواد
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم
 )400719498فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /أحمد خليل صالح سالمة
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم
( )400540936فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /هبه صالح محمد غبن
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم
( )802578781فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/صالح محمد صالح بارود
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم
( )411922545فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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مفكــر يهــودي مغربـي« :إسرائيــل»
توظــف «الهولوكوســت» لتبريــر االحـتــالل
الرباط  /االستقالل:
ق���ال المفكر اليه���ودي المغرب���ي المناهض
للصهيوني���ة يعقوب كوهين ،إن "إس���رائيل
ال تزال توظف قضية الهولوكوس���ت من أجل
تبرير االحتالل واس���تمالة الرأي العام العالمي
لصالحها".
ج���اء ذلك خ���الل ن���دوة نظمته���ا بالعاصمة
المغربية الرب���اط ،مجموعة العمل الوطنية من
أج���ل فلس���طين (غير حكومي���ة) تحت عنوان
"الهولوكوست واألجندة الصهيونية".
وأض���اف "كوهي���ن" ،وه���و ناش���ط حقوق���ي
وكاتب أن "إس���رائيل تحاول اس���تغالل هذه
القضية (الهولوكوس���ت) منذ الس���بعينيات،
م���ن أجل إعط���اء ص���ورة جديدة له���ا ،وغض
النظر عما تقترفه من ممارس���ات ضد الشعب
الفلسطيني".
دائما هذه
تثير
أن
تحاول
"إسرائيل
وأوضح أن
ً
مهد َدة".
دولة
بأنها
لإليحاء
القضية
َ
وتاب���ع "عل���ى المس���توى الداخل���ي ،تح���اول
الحكوم���ات بإس���رائيل جعل الهولوكوس���ت
قضي���ة ف���ي وع���ي المواطني���ن لديه���ا ،من
أجل االس���تمرار في نش���ر الخ���وف والعنف
واالستعداد الدائم للحرب".
قائال" :إس���رائيل تدعي أنها في حاجة
وأردف ً
إلى األمن ،ولذلك يجب أن تبقى محتلة للجوالن
وأراض عربي���ة أخرى ،وتح���اول إقناع عدد من
ٍ
الدبلوماسيين األجانب بذلك".

وأشار إلى أنه وبعد اعتماد عدد من دول االتحاد
األوروبي مقاطعة بعض المنتوجات اإلسرائيلية،
التي يتم إنتاجها في المس����توطنات بالضفة
الغربية في وقت س����ابق ،كان جواب "إسرائيل
هو نشر صور تظهر مقاطعة التجار اليهود من
طرف النازيين ،زاعم����ة أن هناك محاولة إلعادة
نفس سيناريو الهولوكوست ،وهو ما جعل عدد
من الدول تعدل عن فكرة مقاطعة المنتوجات
اإلسرائيلية".
وق���ال كوهين إن "اللوبي اليهودي يعمل على
جعل الهولوكوس���ت الحدث التاريخي الوحيد
أيضا على
الذي ال يجب التشكيك فيه ،ويعمل ً

منع البحث في هذه القضية".
وأض���اف "اللوب���ي اليهودي يمنع اس���تعمال
مصطلح الهولوكوست حول الهنود أو األفارقة
الذين تعرضوا لالضطهاد ،ويعمل هذا اللوبي
ب���كل الوس���ائل لكي يت���م اس���تعماله فقط
لليهود".
واعتب���ر أن "هن���اك العدي���د م���ن أش���كال
الهولوكوس���ت ،وال ي���دور الحدي���ث إال ع���ن
هولوكوست واحد متعلق باليهود".
وأك���د كوهي���ن ،المول���ود بمدين���ة مكناس
المغربية ،أن "إس���رائيل دولة ال تريد الس���الم،
وتعتمد على نظام ال يمكن أن يتخلى عن حمل

وزير خارجية قطر يدعو
لوضع حد للتصرفات غير
القانونية باألقصى
الدوحة /االستقالل:
دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد
الرحم���ن آل ثاني ،المجتمع الدولي إلى وض���ع حد للتصرفات اآلثمة
وغير القانونية تجاه المسجد األقصى الشريف.
ّ
وغ���رد وزير الخارجية القطري عبر حس���ابه الرس���مي في “تويتر”،
قائال“ :ندين بشدة االنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة في القدس
ً
المحتل والتي من شأنها أن تزيد من حالة االحتقان في المنطقة”.
وأضاف “كم���ا ندعو المجتمع الدولي لوضع ح���د للتصرفات اآلثمة
وغير القانونية تجاه المسجد األقصى”.
ً
م���رارا رفضه���ا لالحتالل اإلس���رائيلي،
وكان���ت دولة قط���ر أكدت
وتمسكها بحق الفلسطينيين في إقامتهم دولتهم المستقلة عند
حدود .1967
وخ���الل كلمته أمام الجمعي���ة العامة للدورة ال����  73لألمم المتحدة
في أيلول /س���بتمبر الماضي ،تحدث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
قائال“ :ها نحن نش���هد محاولة
آل ثاني عن القضية الفلس���طينيةً ،
لتصفية قضية فلسطين ،مثل القدس والالجئين ومسألة الحدود”.
ولفت إلى أن “القضايا العاجل���ة تحل بموجب تقرير المصير وعدم
مستش���هدا بتدهور األوض���اع في األراضي
ضم األراض���ي بالقوة،
ً
الفلس���طينية والحص���ار ال���ذي يعاني���ه الفلس���طينيون في غزة
والقدس”.
وخلص الشيخ تميم إلى التأكيد على أهمية المفاوضات ،مع االلتزام
بالقضايا الش���رعية ،وف���ي مقدمتها مبدأ ح���ل الدولتين و"القدس
مشد ًدا على أنه ال حل
الشرقية" عاصمة لفلسطين إلى حدود ،1967
ّ
ألزمات المنطقة دون حل قضية فلس���طين ،ولكن إسرائيل ترفض
ذلك.

برلمانيون عراقيون يتبرؤون من مزاعم زيارتهم إلسرائيل
بغداد /االستقالل:
نفى برلماني����ون عراقيون إع����الن وزارة
الخارجي����ة اإلس����رائيلية بأنه����م زاروا
"إس����رائيل" س� ً
���را ضمن ثالثة وفود في
العام الماضي ،حيث كانت آخر الزيارات
السرية كانون األول/ديسمبر .2018
وكانت الخارجية اإلسرائيلية قالت في
بيان له����ا إن " 3وفود من العراق ضمت
���خصا زارت "إس����رائيل" خ����الل
 15ش� ً
العام الماضي ،دون الكش����ف عن هوية
أعضاء الوفود ،واكتفت بالقول إنه "ضم
شخصيات سنية وشيعية".
لكن الباحث في مركز بيغين الس����ادات
إيدي كوهين قال عبر صفحته الرسمية

عل����ى "تويت����ر" ،إن "الوف����ود العراقية
الثالثة ضمت النواب في الدورة النيابية
الحالي����ة أحم����د الجبوري وعب����د الرحيم
الشمري وعالية نصيف وخالد المفرجي،
إضاف����ة إل����ى النائبين الس����ابقين عبد
الرحمن اللويزي وأحمد الجربا".
وتعقيبًا على ذلك ق����ال تحالف "القرار
العراق����ي" في بي����ان له إن����ه "ردًا على
تصريحات ايدي كوهين الذي ذكر فيها
أن مجموعة من الن����واب أو من يمثلهم
زاروا إسرائيل ،ومن بين من أشار إليهم
النائ����ب خال����د المفرجي رئي����س كتلة
تحال����ف الق����رار العراقي ف����ي مجلس
النواب ،يؤكد تحالف القرار العراقي أن

ه����ذا النعيق الصهيوني ليس إال كذبة
لن تنال من الموق����ف الوطني والقومي
المش����رف لخالد المفرجي ،فهو ابن بار
ألمته وجراح فلس����طين ماثلة في قلبه
قبل عينيه".
وأض����اف "م����ا ه����ذا االدعاء مكش����وف
الهدف سوى محاولة رخيصة للنيل من
جهد المفرجي وفعله الوطني والقومي،
وه����ي لن تزيده إال إص����رارًا على موقفه
المبدئي من قضية فلس����طين وحقوق
شعبها المغتصبة".
م����ن جهته ،نف����ى النائب الس����ابق عن
محافظ����ة نين����وى أحمد الجرب����ا زيارته
برفقة شخصيات عراقية "إسرائيل".

وقال الجربا ،ف����ي بيان ،إن "الموقع الذي
نشر عن وجود اسمي ضمن الوفد الذي
زار اسرائيل ،إذا كان رسميًا فإن القضية
أش����به بالنكتة ،أما إذا كان الموقع مزورا
والحس����اب وهمي����ًا فإنه����ا ق����د تكون
ممارسة تسقيطية".
أيضًا نف����ى ائت����الف "دول����ة القانون"
زيارة النائب����ة عالية نصيف العضوة به
ل�"إسرائيل".
وقال االئت����الف ال����ذي يتزعمه رئيس
الوزراء العراقي األس����بق نوري المالكي
في بيان إن "الثوابت الوطنية والدينية
واألخالقي����ة للنائب����ة نصي����ف معروفة
للجمي����ع ،وبالتأكيد لم ول����ن تفكر يوما

بزيارة العدو الصهيوني المجرم".
انطالقا من
وتاب����ع أن "النائبة نصي����ف
ً
ثوابتها الوطني����ة والدينية واألخالقية
وحت����ى القانوني����ة باعتباره����ا محامية
وحقوقية ،ترفض مج����رد التفكير يوما
بزي����ارة الكي����ان الصهيون����ي المج����رم
المنبوذ عالميًا والملطخ����ة أيديه بدماء
األبرياء".
ول����م يص����در تعلي����ق حت����ى اآلن من
النائبي����ن الحاليين بالبرلم����ان العراقي
أحمد الجب����وري وعبد الرحيم الش����مري
والنائب الس����ابق عب����د الرحمن اللويزي
بشأن االدعاءات اإلسرائيلية بزيارة "تل
أبيب".

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /محمد خضر محمد الهسي
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم
( )964825376فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة/سهام علي محمود شاهين
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم
( )926650888فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة/رشا محمد احمد علوان
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم
( )406015115فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/خالد محمد احمد شمعة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )803273010فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة/امنه محمد عبدالرحمن تمراز
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )955271341فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /حسام جهاد علي صالحه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )407716448فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /محمد سعيد احمد ابو ابو السبح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )804446698فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/شاهر انيس سلمان لهلوب
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم
( )400060323فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /مريم عطيه احمد الناعوق
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )906674049فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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المركز الشبابي اإلعالمي يطلق تقريره حول واقع اإلعالم االجتماعي لعام 2018
غزة /خالد اشتيوي:
أطلق المركز الشبابي اإلعالمي في قطاع
غ���زة ،خالل مؤتمر صحف���ي عقده أمس
الثالثاء ،تقريره الس���نوي ،ح���ول واقع
اإلعالم االجتماعي في فلس���طين لعام
 ،2018وال���ذي يش���كل وثيقة تاريخية
مهم���ة لتش���خيص الواق���ع اإلعالمي
االجتماعي خالل هذا العام.
وأكد رئيس المركز الشبابي اإلعالمي د.
ناجي الظاظ���ا ،خالل كلمته في المؤتمر
عل���ى أهمية مواقع التواصل االجتماعي
ودورها البارز والمؤث���ر في كافة قضايا
المجتم���ع ومناحي الحياة ،ال س���يما أن
التقري���ر يح���وي ص���ورة موضوعية لما
عاش���ه ش���عبنا خالل ع���ام  2018على
منصات اإلعالم االجتماعي؛ إذ إنه يحمل
هموم وآالم المواطن الفلسطيني أينما
كان.
وأضاف د .الظاظا ،بأن هذا التقرير الذي
يطلق للعام الثاني على التوالي ،حافظ
المركز على اس���تثمار كل جهد من أجل
الخروج بصورة أجمل ومحتوى أكثر دقة
وف���ق منهجية علمية واضحة ،مش���يرًا
أنه تم إش���راك الجمهور الفلس���طيني
في جمع البيانات بش���كل مباش���ر ،عبر
اس���تبانات خاص���ة تتي���ح للنش���طاء
المس���اهمة في إث���راء التقرير بآرائهم

جانب من �مل�ؤمتر �ل�صحفي بغزة �أم�س
ومعلوماتهم حول موضوعات التقرير.
ولف���ت الظاظ���ا ،إلى أن التقري���ر اعتمد
منهجية علمي���ة واضحة لجمع البيانات
وتحليله���ا ،م���ن خالل توظي���ف ثالث
أدوات ه���ي االس���تبانة وف���رق العمل
ومواقع التحليل االلكتروني.
ّ
ركز بشكل أساسي على
وبين أن التقرير ّ
قياس مستوى حرية التعبير في اإلعالم
االجتماع���ي بفلس���طين ،كما وكش���ف

التقرير عن حالة السلوك العدائي تجاه
المحت���وى الفلس���طيني وخاص���ة على
صفحة "الفيس بوك".
وحصر التقرير ،الحس���ابات والصفحات
األكث���ر متابعة على منص���ات التواصل
االجتماعي ،ورصد بش���كل يومي كافة
الوس���وم والموضوع���ات الت���ي يت���م
تداوله���ا م���ن النش���طاء خ���الل العام
الماضي ،باإلضافة إلى رصد الحس���ابات

الفعالة على
الفلس���طينية والصفحات ّ
الفيس بوك؛ إذ إن���ه اعتمد على األرقام
األكثر متابع���ة للحس���اب أو الصفحة،
وصن���ف ذل���ك م���ن خ���الل حس���ابات
ّ
سياس���يين وكتاب ومحللي���ن وفنانين
ومطربي���ن ووكاالت أنب���اء وفضائي���ات
وتصنيفات أخرى.
وعل���ى صعيد "واتس اب" لم يس���تطع
التقري���ر أن يحصي ع���دد مجموعاته أو

اختتام مهرجان التبادل الثقافي الفلسطيني اإليطالي بغزة
غزة /االستقالل:
اإليطالي للتبادل الث ِّ
ُّ
حفال
قافي
نظم المركز
بغزة "فيك" ،اً
َّ
َّ
َّ
ِّ
الختتام فعاليات مهرجان التبادل الث َّ ِّ
الفلسطيني
قافي
َّ
َّ
ِّ
للس���نة
"معا من إيطاليا إلى
اإليطال���ي اً
غزة" ،والذي يقام َّ
َّ
الثقافة
التوال���ي ،تح���ت رعاي���ة وزارة َّ
الخامس���ة َّعل���ى َّ
الفلس���طينية ،واستمر خالل الفترة (/27ديسمبر،2018/
سلس���لة من
تخلله تنفيذ
وحت���ى /7يناير،)2019/
ٍ
حيث َّ
َّ
َّ
رفيهية.
والت
الثقافية َّ
األنشطة َّ
وحض���ر الحف���ل الختامي أن���ور البرعاوي وكي���ل الوزارة،
وعاطف عس���قول مدي���ر عام الفنون ،وع���ارف بكر مدير
عام العالقات َّ
والس ّ���يدة ميري كاليفيلي
العامة
واإلعالمَّ ،
ّ
اإليطال���ي "فيك" ،وفري���ق المتضامنين
مدي���رة المركز
ِّ
َّ
الشخصيات االعتبارية والوجهاء
اإليطاليين،
اً
ولفيف من َّ
والمهتمين.
َّ
كلمة له ،قال البرع���اوي" :إن أهمية هذا المهرجان
وف���ي ٍ
تكم���ن في مس���اهمته في كس���ر أخطر أوج���ه الحصار
عام ،وهو
المف���روض على قطاع
غ���زة ،منذ أكثر م���ن ٍ 12
َّ

الحصار الث ِّ
قافي ،الذي يه���دف إلى عزل غزة ومثقفيها
َّ
َّ
والتميز المغروس���ة
عن العالم ،وطمس وقتل روح اإلبداع
َّ
غي���ب ُّ
َّ
الفلس���طينيين ،وت ُّ
ّ
الحضارية
الصورة
في جينات
َ
ِّ
الفلسطيني".
للشعب
َّ
وأك���د البرع���اوي على عم���ق العالقات الت���ي تجمع بين
واإليطالي ،والتقارب الث ِّ
ِّ
ِّ
قافي
الفلس���طيني
الش���عبين
َّ
َّ
َّ
ِّ
َّ
َّ
َّ
َّ
والشعبية اإليطالية
والحضاري،
اً
مثمنا المواقف الرسمي ِّة َّ
الشعب الفلسطيني.
في دعم حقوق َّ
ِّ
اإليطاليين ،وتحديهم
وأشاد بجهود فريق المتضامنين
كافة ،وذلك للوصول إلى
الظ���روف
والمعيقات اً
لمواجهة ُّ
ضامن مع أهلهاّ ،اً
س���فراء
داعيا إياهم؛ ليكونوا
والت
َّ اً
غ���زة َّ َّ
َّ
َّ
الفلسطينية ،ونقل صورة المعاناة الفلسطينية
للقضية
َّ
ِّ
والشعوب األوروبية.
بفعل االحتاللَّ ،
للشعب ّاإليطالي ُّ
َّ
الس���يدة "كاليفيل���ي" أن المهرجان
ومن جهتها أكدت
َّ
ِّ
الشعب
عد أحد
ُي
الش���عب اإليطالي مع َّ
أش���كال تضامن َّ
ُّ
ُّ
ِّ
الفلس���طيني في قطاع غ���زة المحاص���ر ،ويعكس الروح
َّ َّ
َّ
َّ
الفنية واالبداعية ،لدى شبان وأطفال غزة.
َّ

َّ
وأوضح���ت أن فريق المتضامني���ن اإليطاليين مكون من
ّاً
سلس���لة من األنش���طة
وفتاة ،قاموا بتنفيذ
ش���ابا
()30
ٍ
اً
ِّ
المتعلقة بفن
الثقافي���ة ،وورش العم���ل ،والمب���ادرات،
ِّ
َّ
والسيرك،
والتزلج على
الجرافيت ،والموس���يقى،
األلواحِّ ،
َّ
ِّ
الفلس���طينيين من شباب
والصحة ،بمش���اركة عشرات
ِّ
ونساء وأطفال غزة.
َّ
ُّ
اإليطالي "سيلينو" إلى َّأنه يزور
وبدوره أش���ار المتضامن
قطاع غزة َّ
الش���عب
للمرة األولى ،ليتضامن ويتواصل
مع َّ
َّ
َّ ّ
موضحا
الثقافة الفلسطينية.
اً
َّالفلس���طيني ،ويطلع على َّ
أن أكث���ر ما لفت انتباهه خالل تواج���ده في القطاع هي
ِّ
اإلرادة والعزيمة ِّ
كافة،
الفلس���طينيين
وحب الحياة لدى
اً َّ
الفت���ا إلى أن
الظ���روف التي يعيش���ونها،
رغم قس���اوة ُّ
أرض الواقع مختلفة بش���كل كل ٍّاًي عما ُّ
يتم
األوضاع على
ٌ
ٍ ِّ
ُّبثه عبر وسائل اإلعالم المختلفة.
وشهد الحفل فقرات َّ
فني اًة وعروض فلكلور قدمتها فرق
ٍ
ٌ
َّ
َّ
السيرك وباركور
فلسطيني ٌة
وإيطالي ٌة ،باإلضافة ِّ لعروض ِّ
َّ
التدريب
التي قدمها ش���بان فلس���طينيون الذين تلقوا َّ

أس���مائها ألن الكثير منه���ا مغلق ،كما
اعتمد التقرير الحس���ابات الفلسطينية
األكث���ر متابعة عل���ى تويت���ر؛ إذ رصد
حس���ابات ع���دد متابعيه���ا  50أل���ف
متابع فأكث���ر ،أما التليجرام رصد قنوات
تحوي ألفين فأكثر ،واإلنس���تجرام رصد
حسابات عدد متابعيها  80ألفا فأكثر.
ووثق التقرير 112 ،صفحة مؤسس���ات
وشركات فلس���طينية ،و 149شخصية
فلس���طينية مؤثرة ،و 50حسابًا نشيطًا
عل���ى موقع إنس���تجرام ،و 38حس���اب
تويتر ،و 14قناة فلس���طينية مشهورة
على يوتي���وب ،و 36قن���اة على تطبيق
تليج���رام ،و 210وس���وم فلس���طينية،
وتحد فلسطيني.
إضافة إلى  28مبادرة
ٍ
ويأتي ه���ذا التقري���ر ليجم���ع أطراف
اإلعالم االجتماعي الفلسطيني الممتد،
ليقدم لوحة متكامل���ة بتنوع الجغرافيا
وفئات المجتمع ومؤسساته أو المنصات
المختلف���ة إلث���راء الفض���اء االجتماعي
الفلس���طيني ،والمكتبة الفلس���طينية
الواقعية بهذا التقري���ر ،ويكون مصدر
إلهام ومعرف���ة للمتابعين والمهتمين
م���ن األفراد والمؤسس���ات والش���ركات
المختص���ة لالرتق���اء بمنهجية عملهم
عل���ى منص���ات التواص���ل االجتماعي
المختلفة.

مغادرة 1800معتمر من
الضفة  ..وغزة تنتظر
الضفة المحتلة /االستقالل:
غادر معبر الكرامة ،أمس الثالثاء 1800 ،معتمر ومعتمرة،
فيما سيشهد المعبر مغادرة  5آالف معتمر اليوم االربعاء،
في حين ينتظر س���كان قطاع غزة االتفاق بشأن مصاريف
العم���رة  ،ليك���ون إغالق معب���ر رفح مج���ددًا عقبة عادت
للواجهة مجددًا.
وذك���رت إدارة العالقات العامة واالعالم في الش���رطة في
بيان صحفي" ،أن الحركة على معبر هذا االسبوع اعتيادية
وال يوجد اي تشويشات على حركة المسافرين".
ويش���ار إلى أن الخالفات ح���ول التكاليف النهائية
للمعتمرين في غ���زة ،وضعت حدًا آلمال المواطنين
في القطاع وخاصة أن األرقام التي تم التحدث عنها
بلغت ضعف تكلفة العمرة قبل أربع سنوات ،بسبب
رفع السلطات المصرية لتكاليف المواصالت البرية
والجوية.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /نبيل محمد بخيت مبروك
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم
( )410317937فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /يحيى اسماعيل سلمان الزاملي
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم
( )901318139فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/صالح محمد صالح البيومي
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم
( )910430024فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/سالم محمد سالم بركة
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم
( )803849918فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/احمد حسين احمد عبدالله
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم
( )960590933فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /رمضان محمد رمضان الصفدى
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم
( )906714936فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/رافت سعيد محمد نصر
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم
( )905395190فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /محمد ابراهيم اسماعيل المجايدة
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم
( )804490464فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة/غاده عبد العزيز سلمان سحلوب
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم
( )908986243فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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من يمرر صفقة القرن :حماس أم عباس؟

رأي
انسداد في األفق
يبدو انس����داد األفق أمام فرص المصالحة الفلس����طينية بات جليا وواضحا من خ����الل تلك اإلجراءات التي
اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة ,والتي تمثلت بخطوات توتيرية وخطيرة وقد تكون نتائجها
كارثية إلى حد كبير ,بدأت بقرار حل المجلس التش����ريعي الفلس����طيني ,وصوال الى توجيه رسائل قوية
بإمكانية إيقاف رواتب موظفين تابعين لحكومة رام الله ,ثم قرار إغالق مؤسسات حركة فتح في قطاع غزة,
وتبع ذلك القرار بقرار اخطر وهو سحب موظفي معبر رفح التابعين لرام الله من المعبر ,وهذه الخطوة كفيلة
بإغالق معبر رفح المنفذ الوحيد لس����كان قطاع غزة على العالم الخارجي ,وقد حذر عضو اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام األحمد ان قرار سحب الموظفين من معبر رفح بمثابة الخطوة األولى من
مجموعة خطوات لتقويض سلطة األمر الواقع في غزة« ،سلطة االنقسام» على حد قوله.
األمور لم تتوقف عند هذا الحد ,فهناك تهديدات لقيادات في السلطة وحركة فتح تحديدا بفرض المزيد
من العقوبات على غزة وصوال إلى إعالنها «إقليمًا متمردًا» ,خاصة ان هناك من يتبنى اآلن قرارًا بحل حكومة
التوافق الوطني ,حيث قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ ,إن حكومة الوفاق الوطني التي
ُش ّكلت في مخيم الشاطئ بإجماع فصائلي بهدف إنهاء االنقسام ،وتمهيد الطريق أمام المصالحة الوطنية،
لم يعد هناك مبرر لبقائها ،بعد هجوم حركة حماس عليها ،ومنعها من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة,
والبديل يجب ان يكون حكومة وحدة فصائلية من قوى منظمة التحرير الفلسطينية.
حال����ة التخب����ط وصلت ذروتها من خالل التراش����ق الذي حدث بين قيادات فتحاوي����ة في الضفة الغربية,
وقي����ادات فتحاوية في قطاع غزة ,واتهام����ات وجهت من قيادة فتح في الضفة لقيادة فتح في غزة بعدم
تنفي����ذ األوامر وإطالق مهرج����ان االنطالقة لحركة فتح في القطاع ,وكأن هناك من يدفع باتجاه اش����تباك
فلسطيني فلسطيني بين أبناء الش����عب الواحد لخدمة االحتالل الصهيوني ,وحرف األنظار عن مسيرات
العودة الكبرى ,وإش����غال المقاومة الفلس����طينية بمع����ارك جانبية ال تريدها وال تس����عى إليها ,وال ادري
كيف يمكن ان يبرر هؤالء مثل هذه التصريحات أمام الش����عب الفلس����طيني ,وهل يعتقدون أنهم بذلك
سينجحون في اشعال فتنة داخلية ,ولمصلحة من كل هذا العبث والمقامرة بمصير الناس ,ان هذه ليست
سياسة و يمكن تصنيفها على أنها خدمة مجانية يقدمونها لالحتالل.
التهاوي والس����قوط في وحل التصريحات االنتقامية والغير مسؤولة صدر مرة أخرى من القيادي في فتح
عزام األحمد الذي قال خالل برنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين :إنه استوحى الفكرة بعد االنقسام
بأقل من أسبوعين من أحد شخصيات غزة المناضلة ،دون أن يذكر اسمه ،والذي قال :إذا تمكنتم من قطع
الهواء عن غزة اقطعوه» .وأوضح« :استوحيت فكرة إعالن غزة إقليمًا متمردًا ،وهي مثل الطائرة المخطوفة».
وتاب����ع« :التعليم والصحة والبنى التحتية موجودة على الطاولة ،إما حماس تتحمل المس����ؤولة كاملة ،وإما
تبتعد ،وسنبحث كيف نقوم بواجبنا تجاه أهلنا» ,هل يحتاج هذا الكالم إلى تعليق ,وما ذنب طلبة المدارس
والمرضى والفقراء الذين يتقاضون معاش����اتهم من الشؤون االجتماعية ,هل أنت مستعد لتحمل وزرهم
يا عزام ,وهل تقبل بأن تكون الس����لطة ش����ريكًا في الحصار الذي يفرضه االحتالل على غزة منذ اثني عشر
عاما ,اسأل نفسك.
الغريب ان مبررات الس����لطة لالقدام على مثل هذه القرارات ,هو ان حماس منعت مهرجان انطالقة حركة
فت����ح ,وقامت باعتقال قيادات وكوادر فتحاوية ,ومع أننا لس����نا مع قرار من����ع المهرجانات الوطنية ,وضد
االعتقال على خلفية االنتماء السياس����ي ,إال أننا نتس����اءل وماذا فعلت السلطة في انطالقة حماس الشهر
الماضي في الضفة ,ألم تمنع مس����يرة في الخليل وتعتدي على المشاركين فيها,ألم تعتدي على النساء
وتضربهن أمام عدسات الكاميرا ,ألم تعتقل الشباب الذي شارك في المسيرة ,ألم تعتقل قيادات وكوادر
حمساوية في الضفة ,إذا لماذا االستغراب من خطوة حماس بمنع مهرجان فتح في غزة طالما أنكم فعلتم
مثل ذلك في الضفة ,نحن نثمن قرار قيادة فتح في غزة بإلغاء مهرجان انطالقة فتح حقنا للدماء ,وحفاظا
على استقرار األوضاع الداخلية لمصلحة الكل الفلسطيني ,إنهم يريدون تبديد ذلك االنسداد في األفق,
وإرسال بريق من األمل ليحيي اآلمال من جديد.

د .أيوب عثمان
أنا لس���ت حمس���اويًا ،كما أنني لس���ت فتحاويًا ولست
عباسيًا ،لكنني فلسطيني أباهي وأفاخر بفلسطينيتي
التي هي فوق “الفتحاوية” وفوق “العباسية” وفوق
“الحمس���اوية” بكثي���ر كثير .وألنني كذل���ك ،وألن ما
يس���مى “صفقة القرن” قد أصبحت الش���غل الشاغل
للش���عب الفلس���طيني المحاص���ر ،فأصبح���ت حديث
الصباح والمس���اء دفاعًا واتهامًا بي���ن عباس وحماس،
فقد جال في فكري أن أحاول اإلجابة عن الس���ؤال الذي
جعلته له���ذا المقال عنوانًا”:من يم���رر صفقة القرن:
حم���اس أم عب���اس؟” .وألنن���ي أرى أن أفض���ل إجابة
عن هذا الس���ؤال ه���و أن أوجه مجموعة من األس���ئلة
االس���تنكارية التي ال تنتظر إجاب���ات من أحد ،ذلك أن
إجابات هذه األس���ئلة تحملها األس���ئلة ذاتها .وعليه،
فهل الذي يمرر صفقة القرن هو من يعلم علم اليقين
أن فلسطين ال ولن تس���تعاد إال بالمقاومة والتضحية
والفداء والدماء ،أم من يؤمن أنه ال س���بيل ولو إلى جزء
من فلس���طين إال بالتوس���ل للجلوس إلى المفاوضات
حتى وإن فشلت المفاوضات؟!
وهل الذي يمرر صفقة القرن ه���و من واصل المطالبة
وم���ا ي���زال – منذ اجتم���اع الفصائل ف���ي القاهرة في
مارس  – 2005بتفعي���ل وإعادة إحياء منظمة التحرير
الفلسطينية وتطويرها ،أم من ظل يواصل إدارة ظهره
لهذا المطلب منذ عام  2005حتى اللحظة مرورًا بما تم
االتفاق عليه في القاهرة ع���ام  2011وفي عام ،2017
مواص���ال جهده دون كلل أو ملل لتقس���يم حركة فتح
ً
بين غزة والضفة ثم تقس���يمها إلى فتح في مواجهة
فتح في غزة؟! وهل ال���ذي يمرر صفقة القرن هو من ال
يتنازل ع���ن حق العودة ومن يؤمن أن فلس���طين هي
للش���عب الفلس���طيني ،أو ذلك الذي تن���ازل عن حق
العودة ويؤمن أن “إس���رائيل وجدت من أجل أن تبقى
وليس ألن تزول”؟! وهل ال���ذي يمرر صفقة القرن هو
سبيال وحيدًا للتحرر
من يتمسك بالمقاومة ويؤمن بها ً
واالنعتاق ،أم ذلك الذي يس���خر منها حتى أنه يصف
بالعبثية صواريخها؟! وهل ال���ذي يمرر صفقة القرن
هو من يعارض التنس���يق األمن���ي ويطالب بوقفه ،أم
ذلك الذي يؤمن به ويعتبره مقدس���ًا؟! وهل الذي يمرر
صفقة القرن هو من واجه حروبًا ثالثة في غزة ،أم ذلك
الذي لم تطأ قدماه أرض غزة ليشد من أزرها ويؤكد على
صالبتها في مواجهة الحروب عليها؟!
وهل الذي يمرر صفقة القرن هو من يتمسك بالثوابت
الفلسطينية ،أم ذلك الذي يكره حتى مصطلح “الثوابت
“ ،متذرعًا بأن السياس���ة ال تعرف لغ���ة الثوابت ،وإنما
متغيرات ،ناسيًا أو متناس���يًا أن الحديث عن “الثوابت

الفلسطينية” ليس أمرًا سياسيًا فحسب ،وإنما هو أمر
وطني فلس���طيني ال يجرؤ أي وطني فلسطيني أن يدير
ظه���ره ل���ه أو أن يبيعه .وهل الذي يم���رر صفقة القرن
ه���و من رفض اتفاق أوس���لو منذ ربع ق���رن وما يزال ،أم
ذلك الذي ما يزال متمس���كًا به عل���ى الرغم من اعترافه
واعت���راف كبير مفاوضيه غير مرة بفش���له؟! وهل الذي
يم���رر صفقة القرن هو من يتمس���ك بالمقاومة أم ذلك
الذي يصر على البقاء في معسكر المفاوضة والتنسيق
األمني والمس���اومة ،متباهي���ًا باتفاقه بنس���بة 99%
م���ع األجهزة األمنية لدولة االحت���الل التي تحتل أرضه
وتقتل شعبه؟! وهل الذي يمرر صفقة القرن هو أولئك
المحاص���رون المرابطون ف���ي قطاع غ���زة أم ذلك الذي
يحاص���ر قطاع غ���زة ويعمل على إفق���ار أهله وإذاللهم
بإنزال شتى أنواع العقوبات المتصاعدة عليهم؟!
وهل ال���ذي يمرر صفقة القرن هو من التزم بتفاهمات
بيروت في يناي���ر  2017في ش���أن المجلس الوطني،
أم ذل���ك الذي أدار لها ظه���ره ،فعقد المجلس الوطني
في رام الل���ه منفردًا في إبريل 2018؟! وهل الذي يمرر
صفقة القرن ه���و من وقع على اتف���اق المصالحة في
القاه���رة في أكتوب���ر  ،2017أم ذلك الذي رد على ذلك
االتف���اق بمواصلة ارتكاب جريم���ة العقوبات ضد غزة
وأهلها؟! وهل الذي يم���رر صفقة القرن هو من واصل
المطالبة بعقد اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير
الفلس���طينية ،أم ذلك الذي واص���ل الرفض وما يزال؟!
وهل الذي يم���رر صفقة القرن م���ن يعمل على رحيل
االحتالل وبكل وس���يلة يقارع���ه ،أم ذلك الذي يمتهن
كرامة شعبه إذ يعترف بأنه “رئيس سلطة بال سلطة”
وأنه “تحت احتالل بال كلفة” ،بل إنه “تحت بس���اطير
اإلس���رائيليين”؟! وهل الذي يمرر صفقة القرن هو من
يؤمن بالمصالحة أم ذلك الذي يتظاهر بالسعي إليها
بغية دفن التهدئة كما يفتعل الس���عي إلى التمكين
بغية قتل المصالحة؟
وبعد ،فماذا عمن أعلن منذ نحو سبع سنوات ،وتحديدًا
ف���ي  2011/10/22ف���ي مقابل���ة م���ع قن���اة دريم ()2
قائال“ :ل���و أن اثنين فما فوق من
المصري���ة بالقاهرةً ،
الشعب قاال :يس���قط أبو مازن ،فسأكون أنا الثالث ولن
أبقى” ،ما يعني – بل يؤكد – أنه يقول ما ال يفعل؟! أال
يمرر صفقة القرن من هذه صفاته؟!
باختص���ار ،فإن من يرفض صفق���ة القرن ال يحاصر قطاع
غزة وال يخنق أهله ف���ال يقطع رواتبهم وال ينزل عقوبات
ما ت���زال آخذة في التصاعد عليهم ،وال يش���يع الفوضى
واالنقس���امات في حركة فتح ،ب���ل يعمل على توحيدها،
وال يق���وم بح���ل المجلس التش���ريعي فتنقط���ع الصلة

السياس���ية الوحي���دة بي���ن غ���زة والضفة ،وال يس���حب
الموظفين م���ن معبر رفح ،األمر الذي ي���ؤدي إلى إغالقه،
فض���ال عن انقطاع
فتنقطع الصلة السياس���ية مع مصر
ً
الصل���ة الجغرافية الوحيدة معها ومنه���ا إلى العالم ،وال
يعلن عن انتخابات تش���ريعية فقط ،دون الرئاس���ة على
األقل ،كم���ا ال يعلن عن انتخابات تش���ريعية يعلم علمًا
يقينيًا أن إجراءها في القدس ليس أمرا يس���يرًا .أما آخر
الكالم ،فلي���س أغرب وال أعجب م���ن أن يعلن عباس عن
رفض���ه لصفقة القرن ،في ذات الوق���ت الذي يعمل بكل
الج���د واالهتمام والمثابرة على تعزيزها عبر القطيعة مع
قطاع غزة على نحو يؤدي – بالحتمية – إلى االنفصال بين
غزة والضفة ،وهو ما تستهدفه صفقة القرن تحديدًا.
فعباس الذي أس���س ألوس���لو هو ذاته الذي أس���س
لصفقة الق���رن عبر “وثيقة عب���اس – بيلن” قبل نحو
ثالثة وعشرين عامًا إنه يعلن عن رفضه لصفقة القرن
وهو يعلم يقينًا أن صفقة القرن ليس���ت اتفاقية بين
طرفين ه���و أحدهما ،ويطلب إليهم���ا التوقيع عليها،
وإنما هي مجموعة من اإلجراءات والمسارات والقرارات
الهادفة إلى إنهاء القضية الفلس���طينية عبر إسقاط
ح���ق العودة وتصفي���ة قضية الالجئي���ن ( وقد صرح
ترامب أن ع���دد الالجئين الفلس���طينيين أربعون ألفًا
فق���ط) ووق���ف الدعم المال���ي عن وكال���ة “األونروا”
إلنهائها وعن مستش���فيات الق���دس (وقد حدث هذا
فعال) وعبر نقل الس���فارة األمريكي���ة إلى القدس بعد
ً
أن ت���م االعت���راف األمريكي بها عاصم���ة أبدية لدولة
االحتالل (وهو ما تم بتاريخ  6ديسمبر .)2017
فإع���الن عباس رفض���ه المجرد صفقة الق���رن ال يعني
ش���يئًا ،ذلك أن رفضه غير المقترن بفعل عملي يواجه
مؤام���رة تصفية القضية الوطنية الفلس���طينية ليس
عمال دعائيًا ال حقيق���ة عملية له وال طائل منه .هذا
إال ً
فض���ال عن أن عب���اس الذي حل ضيفًا عل���ى ترامب قد
ً
قال ش���يئًا مخالفا لرفضه في  2017/9/20وتم نش���ره
ف���ي  2018/7/3وهو كاآلتي”:أنا س���عيد جدًا أن أكون
جزيال
هنا مع الرئيس دونالد ترامب وأش���كره ش���كرًا ً
على إتاحة الفرصة لكي نلتقي معه للمرة الرابعة خالل
الع���ام األول ،وإن دل هذا على ش���يء فإن���ه يدل على
جدية فخام���ة الرئيس أنه س���يأتي بصفقة العصر…
صفقة العصر للش���رق األوس���ط خالل الع���ام أو خالل
األيام القادمة ،إن ش���اء الله .مرة أخرى سيادة الرئيس
نعتم���د عليكم” .إذًا ،فالرئيس عباس مع صفقة القرن
وليس ضدها كما يدعي وكما يروج الدائرون في فلكه
البع���ض ،بل هو يؤك���د اعتماده على نج���اح الرئيس
ترامب إلتمامها.

ما هو الوضع القانوني الذي فرضته دولة االحتالل على الفلسطينيين في القدس ؟
أ.د .حنا عيسى
ف���ي ع���ام  1967قامت دولة االحت���الل اإلس���رائيلي باحتالل القدس
لكنها لم تمنح سكان
الشرقية وتطبيق نظامها وقانونها على األرض ّ
وإنما «اإلقامة الدائمة» وذلك عبر
القدس الش���رقية مكانة «الجنسية» ّ
س���كاني تم بيتا تلو اآلخر مع تسجيل الموجودين فعليًا داخل
إحصاء ّ
البي���ت في تلك اللحظة الزمني���ة ومنحهم مكان���ة «اإلقامة الدائمة».
س���كان القدس الذين ولدوا
بالنتيجة لم يتم تس���جيل الكثيرين من ّ
وعاش���وا فيها وتاريخ عائلتهم وحياتهم فيها ،على ّأنهم «مقيمين»
سواء ألنهم تواجدوا خارج المدينة في ذلك الوقت أو هربوا من ويالت
الحرب ثم عادوا بعد إجراء اإلحصاء الس���كاني .هؤالء جميعا ُحرموا من
حقوقهم وصالتهم العائلية ويعتبرون في عداد «الغائبين».
الفرق بين «الجنسية» و «اإلقامة الدائمة»
َتمنح مكانة «الجنس���ية» الحقوق االجتماعية والسياس���ية المشروعة
بما في ذلك حق الترش���ح لعضوية برلمانية في الكنيس���ت (البرلمان
اإلس���رائيلي) والتصوي���ت ف���ي االنتخاب���ات العامة إضاف���ة إلى حق
المخصص���ات والمنافع االجتماعية ومن أهمها التأمين
الحصول على ّ

الصحي .يس���تطيع المواطن (حامل الجنس���ية) العيش في أي مكان
في العالم دون أن يفقد حقه في العودة إلى «إس���رائيل» في أي وقت
يختاره وال يفقد جنسيته لمغادرته البالد.
من ناحية أخرى ال يملك «المقيم الدائم» حق ترشيح نفسه للكنيست
أو التصوي���ت في االنتخاب���ات العامة بل يبقى ملزما ّ
م���رة تلو األخرى
بإثبات حقيقة س���كنه في الق���دس أو داخل حدود «إس���رائيل» قبل
مؤسس���ة التأمين
تقدمها ّ
الحصول عل���ى أي حق من الحق���وق التي ّ
الوطني مث���ل التأمين الصحي ،مخصص���ات اوالد ،تقاعد ،تعويضات
تلق���ي خدمات من وزارة الداخلية مثل اس���تصدار
البطال���ة وغيرها أو ّ
بطاقات الهوية ،وثائق الس���فر ،تس���جيل الزواج واألوالد ووفاة الزوج/ة
وغيرها .ف���ي كل حالة من هذه الحاالت يبق���ى «المقيم الدائم» ملزما
باإلثبات أن مكان س���كناه خالل العامي���ن الماضيين كان في القدس
ويجب عليه إبراز مستندات مثل ضريبة األرنونا ،الكهرباء ،المياه ،عقود
اإليجار وشهادات الوالدة إلثبات أن أوالده ُولدوا في القدس وشهادات
تؤكد تعلم األوالد في مدارس بالقدس الخ من الوثائق.
مدرسية ّ

أيضًا هناك تمييز في تطبيق القوانين
ُي ّطب���ق على اليه���ود “قان���ون العودة” ،وق���د تم توس���يع تعريف
«اليهودي» في سنوات الس���بعينيات ليشمل ذريته وأبناءه وأحفاده
وأقرب���اءه .يمنح ه���ذا القانون اليهود ح���ق الهجرة إلى «إس���رائيل»
والحصول تلقائيا على الجنس���ية فور وصوله���م ،بعكس ذلك ُي ّطبق
«قانون الدخول إلى إس���رائيل» من عام  1952وأنظمته من عام 1974
سكان القدس الشرقية
على جميع اآلخرين من غير اليهود َبمن فيهم ّ
الفلسطينيين بصفتهم مقيمين دائمين في إسرائيل .تكمن خطورة
«قانون الدخول إلى إس���رائيل» في انه ُي ّ
خ���ول وزير الداخلية صالحية
إلغاء «اإلقامة الدائمة» طبقا لبند  11aفي أنظمة الدخول إلى إسرائيل
التي ّ
تنص تحديدا على إمكاني���ة إلغاء «اإلقامة الدائمة» في الحاالت
التالية:
لمدة سبع سنوات أو أكثر
البالد
مغادرة
.1
ّ
 .2لدى الحصول على إقامة دائمة خارج البالد
التجنس
 .3لدى الحصول على المواطنة في دولة أخرى عبر ّ

وعملي���ًا ،قامت الحكوم���ات المتعاقبة ف���ي دولة االحت���الل بتطبيق
ه���ذا البند من القان���ون المذكور بهدف تفريغ القدس من س���كانها
الفلسطينيين حيث تم تطبيقه على الفئات التالية:
* المقدسيون الذين سكنوا في ضواحي القدس أو الضفة الغربية
* المقدسيون الذين درسوا في الخارج
* المقدسيون الذين عملوا في الخارج
* المقدسيون الذين حصلوا على جنسية أجنبية
وفي آخر إحصائية صادرة عن س���لطات االحت���الل يتضح أنها قامت
بإلغاء «اإلقامة الدائمة « عن ،14فس���لطيني مقدسي خالل الفترة من
سنة  1967الى نهاية .2016
مالحظات:
 .1التجس���يد العملي ل���� «اإلقامة الدائمة» يكمن ف���ي بطاقة الهوية
«الزرقاء» الصادرة عن وزارة الداخلية في دولة االحتالل.
 .2من مرادفات إلغاء «اإلقامة الدائمة» شطب ،سحب ،مصادرة «اإلقامة
الدائمة».

األربعاء  3جمادى األولى  1440هــ  9يناير  2019م

حملة بالضفة لمقاطعة المخابز ومتاجر األغذية المتالعبة باألسعار رام الله :إيرادات الحكومة
تتراجع  723مليون شيكل
حتى نوفمبر 2018

رام الله /االستقالل
أعل����ن اتح����اد جمعي����ات حماي����ة
المس����تهلك ع����ن إطالق حمل����ة "بدنا
نعي����ش" لمقاطعة المخاب����ز ومحالت
السوبر ماركت التي "تتالعب باألسعار
وتتغول على المس����تهلك س����واء في
سعر الخبز او في سعر أي سلعة".
ودع����ا االتحاد ف����ي بيان ص����در أمس
الثالثاء ف����ي رام الل����ه المواطنين في
جمي����ع المحافظ����ات الفلس����طينية
إل����ى مقاطع����ة المخاب����ز ومح����الت
الس����وبرماركت التي تبي����ع ربطة الخبز
بأكثر من  3.5شيكل والذين يتالعبون
باألس����عار ويتغولون على المواطنين
والمستهلكين في أس����عار الخبز وأي
سلعة أخرى في هذه الظروف.
وأوض����ح رئي����س االتحاد وأمي����ن عام
اللجان الش����عبية عزمي الشيوخي أنه
يوج����د تالعب ف����ي األس����عار والجودة
والمواصف����ات والمقايي����س واألوزان
من موردي الطحي����ن وأصحاب المخابز
ومحالت الس����وبر ماركت في كثير من
السلع والمواد الغذائية.
وكش����ف الش����يوخي النقاب عن ضبط
كمي����ات كبيرة من الطحي����ن المخالف

للمواصف����ات والغي����ر مدع����م بالمواد
الالزم����ة خالل اليومي����ن الماضيين من
قبل وزارة االقتصاد الوطني واالخوة في
الضابطة الجمركي����ة واالجهزة االمنية
وجهات االختصاص.
وأش����ار إل����ى أن حملة "بدن����ا نعيش"
س����وف تغطي جميع محافظات الوطن
بفعالياته����ا وبرامجها التي تدافع عن
حقوق المس����تهلك وحمايته من كافة
اشكال التغول والغش والخداع والغبن

مسيرة حاشدة في رام الله ضد
«الضمان االجتماعي» اليوم
رام الله /االستقالل:
من المقرر أن تش���هد مدينة رام الله وس���ط الضفة الغربي���ة اليوم األربعاء
مسيرة حاشدة رفضا لقانون "الضمان االجتماعي" المثير للجدل ،وذلك تلبية
لدعوة اللجان العمالية الحرة في فلسطين.
وقالت اللجان في بيان نش���رته على فيسبوك أمس ،إن المسيرة ستكون ضد
قانون الضمان االجتماعي ،على دوار المنارة (دوار األس���ود) الس���اعة 12:30
ظهرًا.
وذكرت أن الهدف من المس���يرة هو "لتثب���ت من جديد بأن المطالبين بإلغاء
قان���ون الضمان االجتماعي الجائر ،هم آالف مؤلفة وليس���وا بضعة آالف كما
يدعي البعض".

والتالع����ب باألس����عار والتالع����ب في
وخصوصا
الجودة للخبز ولجميع السلع
ً
السلع األساسية.
وأوض����ح رئي����س االتح����اد أن التالعب
باألس����عار وبالمواصف����ات وب����األوزان
والغ����ش والخ����داع والتدليس يعرض
صمود شعبنا للخطر.
من جانبها قالت رئيس جمعية حماية
المستهلك في محافظة نابلس فيحاء
البحش ال يجب شراء الخبز على أساس

الرغي����ف والربط����ة بل يج����ب أن يباع
بالوزن وأن ربطة الخبز يجب أال تقل عن
الكيلوغ����رام وأن يتم توزين الخبز وهو
بارد حتى ال ينقص الوزن على حس����اب
المستهلك.
ودع����ت المس����تهلكين لمقاطع����ة
المح����الت الت����ي تتالع����ب باألس����عار
وبالج����ودة وبالمواصف����ات ف����ي جميع
الس����لع الت����ي يقدمونه����ا للمواطنين
والمستهلكين.

رام الله /االستقالل
تراجعت اإليرادات المالية الصافية للحكومة الفلسطينية ،بنحو  723مليون
شيكل خالل الشهور ال�  11المنقضية من  ،2018على أساس سنوي.
وبحس���ب رصد «موقع االقتصادي» لبيانات الميزانية الفلس���طينية ،تراجع
صاف���ي اإلي���رادات المالية إلى  11.416مليار ش���يكل حت���ى نهاية نوفمبر
تشرين ثاني الماضي.
كان صافي اإلي���رادات المالية للحكومة الفلس���طينية ،قد بل���غ  12.1مليار
شيكل في الشهور ال�  11المنقضية من العام السابق له .2017
وتتألف اإلي���رادات المالية الفلس���طينية ،من اإلي���رادات الضريبية وأموال
المقاصة ،إضافة إلى اإليرادات غير الضريبية كرس���وم المعامالت الحكومية
ورس���وم الطوابع .وتش���كل أموال المقاصة ،المصدر األكبر لإليرادات المالية
الحكومية ،بقيمة بلغت  7.3مليارات شيكل حتى نوفمبر الماضي ،مقارنة مع
 8.24مليارات شيكل في الفترة المقابلة من .2017
وبدا واضحا على أرقام النفقات في الميزانية الفلسطينية ،إثر التقشف الذي
تنفذه الحكومة ،إذ تراجعت نفقات عديد المؤسس���ات السيادية إضافة إلى
تراجع حاد في أجور الموظفين العمومين.
ويعود الس���بب الرئيس في تراجع فاتورة رواتب الموظفين العموميين ،إلى
اقتطاعات روات���ب الموظفين العموميين في غزة بنس���بة  50%إضافة إلى
التقاعد المبكر.

منحة مليارية من الصين لدعم االقتصاد السوداني
االستقالل /وكاالت:
كش����ف تقرير س����وداني ،أمس الثالثاء ،عن
ترق����ب وصول وديع����ة ملياري����ة قادمة من
الصي����ن لدعم االقتصاد الس����وداني بصورة
عاجلة.
وذكرت صحيفة «آخر لحظة» السودانية في
ّ
المتوقع وصول
عددها الصادر أمس أنه من
منحة مليارية من الصين للسودان في األيام
القادمة.
وأوضح����ت الصحيفة أن الصين كانت ترغب
في إنشاء مش����اريع استثمارية كبرى بالبالد،
ّلكن تم االتفاق على المنحة ،بغية تحس����ين

األردن يفرض رسومًا
جمركية على السلع التركية
االستقالل /وكاالت:
انته���ت المهلة التي ذلك الحكومة االردنية لتمديد العمل باتفاقية التجارة الحرة
مع الجمورية التركية اعتبارا من بداية العام الحالي ،بحسب تعميم صادر عن دائرة
الجمارك.
يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه العمل باتفاقية التجارة الحرة مع الجمهورية
التركي���ة ف���ي  ،22/11/2018فيما طالب تج���ار الحكومة بإعطائ���م ملة لتخليص
بضائعم التي اش���تروا م���ن تركيا قبل ذلك التاريخ واس���تجابت الحكومة بإعطائم
مهلة إلى .31/12/2018
وي���ؤدي انتهاء العم���ل باالتفاقية إلى فرض تعرفة جمركية على الس���لع التركية
تتراوح نسبتا بين  % 15و % 30بحسب المنتج.
وتضمن التعميم الصادر عن دائرة الجمارك أن يكون آخر موعد للتخليص
عل���ى البضائع تركية المنش���أ س���واء ال���واردة الى المملكة أو المش���حونة
والمخزنة بالمنطقة الحرة أو في مس���تودعات البوندد بموجب االتفاقية هو
، 31/12/2018م���ع مراعاة أن يكون صدور بوليصة الش���حن وتاريخ تحميل
البضائ���ع على ظهر البواخر المتجهة ال���ى األردن قبل تاريخ 22/11/2018
بحيث ال يتم تطبي���ق المعاملة التفضيلية عل���ى البضائع التركية نهاية
العام الماضي.
وتظه���ر آخر األرقام الرس���مية تراجع الصادرات الوطنية إلى تركيا خالل األش���هر
العشرة األولى من العام الماضي بنسبة  % 15لتصل إلى  51مليون دينار ،بدال من
 60مليونا في الفترة نفسها من العام .2017

األوضاع االقتصادية.
على صعيد آخر ،قال����ت صحيفة «االنتباهة»
ستفعل اتفاقًا سابقًا
السودانية إن الحكومة
ّ
لها م����ع دولتين خليجيتين خ����اص بتزويد
الخرطوم بالوقود لمدة عام مع فترة سماح.
وأشارت الصحيفة في عددها اليوم إلى بدء
تفعيل االتفاق م����ع الدولتين لتوفير المواد
النفطية ،وفق دفعات على فترات محددة مع
توقيتات زمنية مناسبة للخرطوم.
ونقل����ت الصحيفة ع����ن مص����ادر قولها إن
االتفاق قارب على التنفيذ بحصول الخرطوم
على المواد النفطية (بنزي����ن جازولين) ،عبر

احتياطات مصر
األجنبية تفقد 1.96
مليار دوالر في ديسمبر
االستقالل /وكاالت:
فقد صاف���ي االحتياطات األجنبي���ة للبنك المرك���زي المصري،
نحو  1.96مليار دوالر في ديس���مبر /كانون األول الماضي ،على
أساس شهري .وجاء في بيان صادر عن البنك المركزي المصري،
أمس ،أن صافي االحتياطيات األجنبية ،بلغ  42.550مليار دوالر
في نهاية ديس���مبر /كانون األول  .2018وتراجعت احتياطات
النقد األجنبي بنس���بة  4.4بالمئة ،على أساس شهري ،نزوال من
 44.513مليار دوالر في نوفمبر /تشرين الثاني السابق له.
وال يوض���ح البنك المركزي عادة ،مص���در الزيادة أو النقصان في
صافي االحتياطيات األجنبية المسجلة لديه.
وكثفت القاهرة من���ذ  ،2017حصولها على قروض من صندوق
النقد والبنك الدوليين ،ومؤسس���ات مالية أخرى؛ بهدف زيادة
احتياطات البالد من العملة الصعبة.
وارتفع الدين الخارجي للبالد بنس���بة  17.2بالمئة على أس���اس
س���نوي ،إلى  92.6مليار دوالر ،في نهاية يونيو /حزيران ،2018
مقاب���ل  79مليار دوالر في نفس الفت���رة من  ،2017وفقا ألرقام
المركزي المصري.

البيع المباشر دون وسطاء مما سيوفر للخزانة
العام����ة ماليين ال����دوالرات كان����ت تذهب
للوسطاء.
وتشهد عدة مدن وواليات سودانية منذ 19
كانون أول /ديسمبر الماضي احتجاجات على
تردي األوضاع االقتصادية ما أدى إلى سقوط
 19حال����ة وفاة من بينهم أف����راد من القوات
النظامية وإصابة  219مواطنًا و 187من أفراد
القوات النظامية ،حسبما أعلن بشارة جمعة
ارور وزي����ر اإلعالم واالتص����االت وتكنولوجيا
المعلومات ،الناطق الرس����مي باسم الحكومة
السودانية.

وزير إيراني :ندرس حذف 4
أصفار من العملة الوطنية
االستقالل /وكاالت:
بسند ،أمس الثالثاء ،إن
قال وزير االقتصاد والشؤون المالية فرهاد ِدج َ
بالده تدرس حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية« ،وس���يتم اإلعالن
عن نتيجة تلك الدراسة» دون تحديد موعد.
جاء ذلك في تصريحات للوزير اإليراني نشرتها وكالة األنباء اإليرانية
الرسمية «إرنا» ،أضاف خاللها أن اإلعالن عن حذف هذه األصفار سيتم
عبر وزارته.
ويبلغ س���عر الدوالر األمريكي في الس���وق الرس���مية 42.9 ،ألف ريال،
مقابل  110آالف ريال/دوالر في السوق الموازية (السوداء).
وذكر أن وزارته «اس���تلمت مقترحات بهذا الش���أن تق���دم بها البنك
المركزي» ،الفتًا إلى أن العمل الحكومي جار حول المقترح.
وصرح محافظ البنك المركزي عب���د الناصر همتي ،األحد الماضي ،بأن
الئحة حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية ،تم تس���ليمها الس���بت
الماضي إلى الحكومة.
وبناء على تصريحات همتي التي نشرتها «إرنا» في وقتها ،فإن عملية
حذف األصفار ستستغرق ما ُيقارب عامين.
وفي مايو /أيار الماضي ،أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب
انس���حاب بالده من االتف���اق النووي مع إي���ران ،أتبعه بفرض
عقوبات اقتصادية في  6أغس���طس /آب و 5نوفمبر تش���رين
ثاني .2018
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«األورومتوسطي» 2018 :عام خذالن أوروبا للمهاجرين عبر المتوسط
االستقالل /وكاالت:
وص���ف المرص���د األورومتوس���طي
لحقوق اإلنس���ان ع���ام  2018بأنه
«ع���ام خ���ذالن أوروب���ا للمهاجرين
وطالبي اللجوء» الذين سلكوا طريق
البحر المتوسط للوصول إلى الدول
األوروبية.
وقال بيان للمرصد أم���س الثالثاء:
إن أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء
انخفضت بفع���ل اتفاقات مجحفة
من االتحاد األوروبي مع الدول التي
كان ينطلق منها المهاجرون ،فيما
بقيت أع���داد الغرقى إل���ى مجموع
الواصلي���ن عن���د ذات المس���توى
للعام  ،2017مس���جلة  2262غريقًا
ومفق���ودًا على مدار الع���ام ،2018
أي بنس���بة  1.9%غريقًا من مجموع
الواصلي���ن في ذات الع���ام والبالغ
عددهم  116,295شخصًا.
ولفت األورومتوس���طي إلى أن نجاح
االتح���اد األوروب���ي ف���ي تخفيض
أعداد الواصلين إلى أوروبا بنس���بة

 34%في ه���ذا العام مقارنة بالعام
الماضي ،أي بانخفاض قدره  56ألفا
في هذا العام مقارنة بالذي س���بقه،
مقارنة بالعام  ،2016إنما
و 246ألفًا
ً
ج���اء نتيجة جهد ال إنس���اني بذله

االتحاد.
وأش���ار البيان إلى تقليص عمليات
اإلنقاذ الرسمية في البحر المتوسط
إلى أبعد م���دى ممكن ،ونقل مهمة
اإلنق���اذ إلى خفر الس���واحل الليبي

مجلس شورى البحرين :سنواصل
دعمنا للقضية الفلسطينية
االستقالل /وكاالت:
قال رئيس مجلس شورى مملكة البحرين علي بن صالح الصالح
إن المجلس سيواصل دعمه للقضية الفلسطينية وبذل المزيد
من الجهود المش���تركة بين المجالس البرلمانية والتشريعية،
حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
جاء ذلك خالل اس���تقبال الصالح س���فير دولة فلس���طين لدى
مملكة البحرين خالد عارف في مكتبه في مقر مجلس الش���ورى
في العاصمة المنامة.
وأض���اف الصالح إن دع���م مجلس الش���ورى متواصل للقضية
الفلسطينية حتى يقيم الشعب الفلسطيني دولته المستقلة
مؤكدا ضرورة مواصلة التنسيق
وعاصمتها «ش���رقي القدس»ً ،
والتعاون مع المجالس التش���ريعية لتبني مواقف مش���تركة
تجاه هذه القضية ،خصوصا في المحافل الدولية ،واالجتماعات

ترامب :لن نخوض
حروبًا دون مقابل مالي
االستقالل /وكاالت:
ق���ال الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،أم���س الثالثاء ،إن بالده
تعتزم وقف عملياتها العس���كرية في المناطق التي ال تتلقى
فيها مس���اعدات مالية وعس���كرية كافية من ال���دول الغنية.
وف���ي تغريدة عبر»تويتر» ،قال الرئي���س األمريكي إن «الحروب
الت���ي ال نهاية لها ،وخاصة تلك التي ش���نت بس���بب قرارات
خاطئة اتخذت منذ س���نوات عديدة ،والتي ال نحصل فيها على
مس���اعدات مالية أو عس���كرية كافية من البل���دان الغنية التي
تستفيد كثيرًا مما نقوم به ،ستصل إلى نهاية مجيدة».
واالثنين ،قال ترامب إن انسحاب قوات بالده من سوريا سيتم ب�
«حذر ووتيرة مناس���بة» .جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بموقع
«تويتر» ،انتقد فيها صحيفة «نيويورك تايمز» على نقلها أخبار
وصفها بأنها «غير دقيقة» بشأن سوريا.
وقال ترام���ب في التغريدة« ،نيويورك تايمز ،الفاش���لة ،كتبت
عمدا خبرا غير دقيق أبدا عن نواياي بشأن سوريا».
وأض���اف نافيا ح���دوث تغيير ف���ي موقفه« :لي���س هناك أي
اختالف عن تصريحاتي األساس���ية ،س���نغادر بوتيرة مناسبة
وبش���كل حذر ،لكن س���نواصل في نفس الوقت محاربة داعش،
وسنقوم بكل ما هو الزم».

الخاصة باالتحادات البرلمانية.
وشدد على أن القضية الفلسطينية ُتعد القضية األولى للعرب
والمس���لمين ،وتمثل ركيزة مهمة لتحقيق السالم واالستقرار
في الشرق األوس���ط ،مشيرا إلى ّأن المجلس يدعم كل الجهود
والمس���اعي لتحقيق األمن واالس���تقرار في فلسطين وضمان
وصول المساعدات اإلنسانية والطبية للشعب الفلسطيني.
من جانبه ،وضع الس���فير عارف رئيس مجلس الش���ورى
في صورة آخر التطورات والمس���تجدات السياسية على
الساحة الفلس���طينية ،وما تتعرض له محافظات الوطن
في الضفة الغربية وقطاع غزة من ممارس���ات عس���كرية
«إسرائيلية» إرهابية ،خاصة ما تتعرض له مدينة القدس
المحتل���ة التي تواجه أعتى سياس���ة تهوي���د في تاريخ
المدينة المقدسة.

ال���ذي يعاني من نق���ص كبير على
فضال
المس���توي الفني والمعدات،
ً
عن إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء
إل���ى ليبيا التي تش���هد انتهاكات
مروعة بحقهم.

القاهرة تدعو سوريا إلى اتخاذ
إجراءات للعودة إلى الجامعة العربية
االستقالل /وكاالت:
دعا وزير الخارجية المصري س���امح ش���كري الثالثاء ،الرئيس الس���وري بشار
جمد في الجامعة
الم ّ
األس���د التخاذ «إجراءات» من أجل عودة سوريا لمقعدها ُ
العربية منذ  7سنوات.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده شكري مع وزير الخارجية المغربي
ناصر بوريطة ،في القاهرة ،بثته فضائيات مصرية.
وقال شكري إن «عودة مقعد سوريا إلى الجامعة العربية ،مرهون بقرار مجلس
الجامعة واعتماده في القمة المقبلة» ،المزمعة في مارس المقبل بتونس.
وأعرب ش���كري عن أمل���ه في أن «تتطور األمور في س���وريا على المس���توى
مؤكدا أن «الصراع العس���كري في س���وريا لم ي���أت بأي نتيجة
اإليجاب���ي»،
ً
إيجابية ،وإنما كان له تأثيره البالغ على الشعب السوري».
ووفق بي���ان للخارجي���ة المصري���ة ،تناولت مباحثات ش���كري م���ع بوريطة
«التحديات الراهنة على الس���احة العربية ،أبرزها األوضاع في كل من سوريا
وليبيا واليمن ،والتأكيد على أهمية تدعيم آليات التعاون العربي المشترك».
كم���ا تناول الوزيران «تط���ورات القضية الفلس���طينية ،واألوضاع في مدينة
القدس ،والتأكيد على أهمية الدفع قدمًا بمس���ار التسوية العادلة لتحقيق
المطالب والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية اإلس���رائيلية في أبريل  ،2014إثر رفض
«إس���رائيل» وقف االس���تيطان ،وتنكرها لحل الدولتين على أس���اس حدود
 ،1967واإلفراج عن معتقلين من سجونها.

الحشد ضد إيران يتصدر أجندة
بومبيو في جولته الشرق أوسطية
االستقالل /وكاالت:
بدأ وزي���ر الخارجية األمريكية مايك بومبيو ،أمس
الثالثاء ،جولة شرق أوسطية لمدة أسبوع تشمل
 8دول عربية ،لبحث عدة مواضيع أبرزها الحش���د
اإلقليمي ضد إيران.
كما تتناول جولة بومبيو «تجديد االلتزام األمريكي
تجاه حلفاء واشنطن في المنطقة» ،بحسب ما أكد
الوزير وأفادت به وسائل إعالم محلية.
والجمعة ،ذكر بيان للخارجية األمريكية ،أن جولة
بومبيو س���تبدأ بزيارة األردن في  8يناير  /كانون
الثان���ي الج���اري (الثالثاء) ،وتختت���م في  15من
الشهر ذاته بالكويت.
ولف���ت أيض���ا إل���ى أن الجول���ة ستش���مل قطر،

ضمن خطوات مناهضة التطبيع

حملة تونسية للمقاطعة
األكاديمية والثقافية لـ «إسرائيل»
االستقالل /وكاالت:
التونس���ية من أجل المقاطعة األكاديمية
«الحملة
أعلن أعضاء
ّ
والثقافي���ة إلس���رائيل» ،عن جملة من األنش���طة والبرامج التي
ّ
تندرج في صلب هذه الحملة ،والتي ترتكز أساسا على التصدي
لكل نشاط يشتبه في انخراطه ضمن مؤسسات «إسرائيلية».
ج���اء ذلك ف���ي تصريحات إعالمي���ة ،ألعضائه���ا ،عقب مؤتمر
صحف���ي انعقد ،أم���س الثالثاء ،بمقر االتحاد العام التونس���ي
للش���غل (أكبر منظمة نقابية في البالد) إحي���اء للذكرى األولى
إلطالق هذه الحملة ،التي تأتي في سياق الخطوات المناهضة
للتطبيع مع «إس���رائيل» .وقال الحبيب بالهادي ،رئيس ّالرابطة
(مستقلة) وأحد
التونس���ية للدفاع عن حقوق الفلس���طينيين
ّ
سيركز أساسا
السنة
أعضاء الحملةّ ،إنهم «رسموا برنامجا لهذه
ّ
على مالحقة بعض المؤسس���ات الدولية الموجودة في تونس
(لم يذكرها) التي تشتغل مع مؤسسات صهيونية ،كما سيتم
تنظيم مهرجان للسينما الفلسطينية».
وأضاف باله���اديّ ،أنه «تم إيداع طلب ل���دى الحكومة ،لتصبح

الحملة جمعية ،وس���نعتمد في عملنا على التنسيق مع حمالت
مقاطعة األنشطة الثقافية واألكاديمية في كل الدول العربية،
وفق أس���اليب اس���تقصائية معمقة ،والبحث ف���ي المعلومات
والوصول إلى نتائج وتكوي���ن ملفات تليها فيما بعد تحركات
ّ
احتجاجية».
من جانبه ،أوضح أحمد عباس ،المنس���ق العام للحملة ،أن «هذه
الحمل���ة انطلقت في  14يناير /كان���ون الثاني  ،2018من خالل
ن���داء أصدره نح���و  140بي���ن جامعيين وفناني���ن وصحفيين
وناش���طين حقوقيي���ن في تون���س ،لمقاطعة كل األنش���طة
اإلسرائيلية الثقافية واألكاديمية في البالد».
ولفت إل���ى أن حملتهم امتداد للحملة العالمية التي تس���مى
«حركة مقاطعة إس���رائيل وسحب االس���تثمارات منها وفرض
العقوبات عليها» (.)BDS
وانطلقت هذه الحملة العالمية في  ،2005بنداء أطلقه المجتمع
ّ
الفلس���طيني وانخرطت فيه عديد الدول على غرار دول
المدني
من القارة األمريكية واألوروبية.

والسعودية ،واإلمارات ،ومصر ،والبحرين ،وسلطنة
عمان.
واالثني���ن ،قال بومبيو في حدي���ث لقناة CNBC
األمريكي���ة« ،إن أحد أهداف الرحلة هو اس���تمرار
بناء التحال���ف (ضد إيران) ،وهو تكتل يضم دوال
خليجية و»إسرائيل» ،ودوال أوروبية وآسيوية حول
العالم.
كذل���ك مع بدء جولت���ه قال بومبيو ف���ي تغريدة
«إني متوجه إلى الش���رق األوس���ط اليوم إلرسال
رس���الة واضحة إلى أصدقائنا وشركائنا ،مفادها
ان الواليات المتح���دة متلزمة بالمنطقة ،وملتزمة
بهزيمة داعش ،ومتلزمة أيضا بمواجهة أنش���طة
إيران المزعزعة لالستقرار» .وفق قوله.

البرلمان األردني
يعفي «أبناء غزة»
من تصاريح العمل
االستقالل /وكاالت:
أعل���ن البرلمان االردني أم���س الثالثاء أنه قرر
إعفاء أبناء قطاع غ���زة المقيمين في المملكة
وأبناء االردنيات المتزوجات من غير األردنيين
من الحصول على تصاريح العمل والتي يوجب
القان���ون األردن���ي على العامل غي���ر األردني
الحص���ول عليه���ا لمدة س���نة واح���دة قابلة
للتجديد.
وم���ن ش���ان ه���ذا القرار تس���هيل ج���زء من
الصعوب���ات الت���ي تواج���ه أبناء غ���زة وأبناء
االردنيات على السواء .
وحس���ب تقديرات لجنة أبن���اء غزة في األردن
فإن عددهم في المملكة يصل إلى  180ألف
شخص .
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“ ”BDSتتسبب بخسائر فادحة لمهرجان «إسرائيلي»

االستقالل /وكاالت:
تس���ببت حركة مقاطعة إسرائيل ( )BDSبخسائر
كبيرة لمهرجان “ميتيئور” (نيزك) الذي نظم في
أيلول الماضي في الجليل األعلى ،حيث لم يتمكن
القائم���ون على المهرجان من دفع أجور عش���رات
الفناني���ن والعاملين ف���ي المس���رح ،إضافة إلى
احتمال إعالن إفالس الشركة المنظمة للمهرجان.
وقال مدير فرقة إسرائيلية معروفة ،لصحيفة
“هآرت���س” أم���س الثالثاء ،إنهم ل���م يتلقوا
أمواال ،رغم وعودات منذ مدة طويلة ،مشيرا إلى
أن الش���ركة المنظمة للمهرجان قد تضطر إلى
إعالن إفالسها.

وبدوره بادر مدير مس���رح ف���ي المهرجان ،روعي
شيرمان ،إلى فتح صفحة على “فيسبوك” باسم
“ميتئ���ور أين األموال؟” ،داعي���ا فيها كل من لم
يتلق أجره إلى االنضمام للصفحة.
ونقل���ت الصحيفة ع���ن الموس���يقي أور برناؤور،
تأكيده ع���دم تلقيه األموال رغم مرور فترة زمنية
طويلة ،مش���يرا إلى أنه س���يضطر مع آخرين إلى
اتخاذ إجراءات قضائية.
وكان قد نظم المهرج����ان في الصيف األخير،
وجرى تصنيفه بداية كأكثر مهرجان واعد في
«إس����رائيل» ،وكانت ش����ركة اإلنتاج المسؤولة
عنه “نارنجا”.

يذكر أن مغني���ة البوب العالمي���ة ،النا ديل راي،
كان���ت قد أعلن���ت في أواخ���ر آب الماض���ي قرار
مقاطع���ة المهرج���ان ،اس���تجابة لطل���ب حركة
المقاطعة ومناصري الشعب الفلسطيني.
وكان���ت قن���اة “ريش���يت  ”13قد نش���رت
تقريرا حول هذه القضية ،قالت فيها شركة
“نارنج���ا” إن “ضربة حرك���ة المقاطعة في
األسبوع الذي سبق المهرجان أدت إلى إلغاء
آالف التذاكر ،وخس���ائر ش���ديدة للش���ركة،
وتواج���ه حالي���ا إمكانية إعالن إفالس���ها”،
مضيف���ة أنه���ا تب���ذل جهوده���ا لتجنيد
مستثمرين والعودة إلى العمل.

معطيات :تباطؤ وتيرة النمو
السكاني في مستوطنات الضفة
القدس المحتلة /االستقالل
قال مجلس المس���توطنات :إن وتيرة الزيادة السكانية في المستوطنات في
الضفة الغربية تباطأت في الس���نوات العش���ر األخيرة ،وأنها س���جلت أدنى
نس���بة في العام  2018الماضي ،وأن س���بب ذلك هو سياسة إدارة الرئيس
األميركي السابق ،باراك أوباما .لكن الحكومة اإلسرائيلية صادقت ،في العام
 ،2017على بناء عدد كبير من المساكن في المستوطنات.
وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أمس الثالثاء ،أن مجلس المستوطنات عزا
تباطؤ وتيرة الزيادة السكانية في المستوطنات إلى أن الحكومة اإلسرائيلية
«ال تبني م���ا يكفي» ،ولذل���ك فإن وتيرة انتقال إس���رائيليين للس���كن في
المستوطنات تباطأت.
ويذكر أن المس���توطنين ،وكذلك الحكومة اإلسرائيلية ،زعموا دائما أن البناء
في المس���توطنات هو لس���د احتياجات النمو الطبيعي في المس���توطنات،
علما أن الحكومات اإلس���رائيلية تقدم تسهيالت لإلسرائيليين لالنتقال من
الداخل المحتل إلى السكن في المستوطنات.
وبحسب معطيات نشرها مجلس المس���توطنات ،مطلع العام الحالي ،فإن
وتيرة الزيادة الس���كانية في المس���توطنات بلغ���ت  3%في العام ،2018
بينما كانت هذه النس���بة  3.4%في العام  ،2017و 3.9%في العام .2016
وبلغت الزيادة الس���كانية في المس���توطنات  12964مستوطنًا في العام
 ،2018بينما بلغت هذه الزيادة  14299في العام  .2017لكن نسبة التكاثر
الس���كاني في المستوطنات أعلى بكثير منها داخل «الخط األخضر» حيث
تبلغ .2%
وقال مجلس المس���توطنات :إن االنخفاض في وتيرة التكاثر الس���كاني بدأ
في العام  ،2009بعد أن رضخت حكومة بنيامين نتنياهو ،التي تشكلت في
ذلك العام ،لمطلب أوباما بتجميد البناء في المستوطنات في الضفة الغربية.
وتس���كن الغالبية العظمى من المس���توطنين في حوالي  150مس���توطنة،
إضافة إلى البؤر االستيطانية العش���وائية ،و 45%منهم دون سن  17عاما،
بينما تنخفض هذه النسبة إلى  27%داخل «الخط األخضر».

«هآرتس» :التوتر بين عباس وحماس سينعكس أمنيًا على «إسرائيل»
القدس المحتلة /االستقالل
قال���ت صحيف���ة "هآرت���س" العبري���ة في
عددها الص���ادر أمس الثالث���اء ،إن التوتر
بين الرئيس محمود عباس وحركة "حماس"
س���يؤدي إلى رفع حدة التوتر على الساحة
اإلسرائيلية.
وأضافت الصحيفة العبرية في مقال لها أن
"السلطة الفلسطينية تعتزم اإلعالن قريبا
عن عقوب���ات جديدة ضد قط���اع غزة ،ومن
المتوقع أن يعل���ن عباس عن وقف تحويل
األموال بش���كل نهائي للقط���اع ،والجيش
اإلسرائيلي يتوقع زيادة التوتر والتصعيد

األمني على حدود قطاع غزة في أعقاب هذه
اإلجراءات العقابية".
ولفتت إلى أن الخالف بين عباس و"حماس"
الذي تزايد بش���كل متس���ارع خالل األيام
االخيرة ،م���ن المتوقع أن ي���ؤدى إلى توتر
جديد في األوض���اع األمنية بغ���زة ،عباس
يقوم بإج���راءات متس���ارعة لالنفصال عن
قطاع غ���زة ،وبهذا الش���كل س���يتم زيادة
الضغط االقتص���ادي على حماس بالقطاع،
وهذا قد ينعكس على "إسرائيل" ،بحيث إن
هناك تهديدات م���ن غزة بتوجيه الضغط
الداخلي تجاه "إسرائيل".

وأش���ارت "هآرتس" إل���ى أن عباس قرر قبل
يومين س���حب قواته من معب���ر رفح ،التي
دخلت المعبر أساس���ا في أعقاب تفاهمات
المصالحة مع حماس ،ويهدد عباس بقطع
المزي���د من الرواتب وتقلي���ص الميزانيات
المخصص���ة للمي���اه والكهرب���اء والصحة
بالقط���اع .عباس يعبر ع���ن حالة إحباط من
سيطرة حماس على غزة ،وتزايد شعبيتها
بالقطاع ،ويتجاهل جهود المصالحة معها،
و"إس���رائيل" لم تنس أن جوالت التصعيد
األخيرة التي بدأت ش���هر مارس الماضي،
جاءت على خلفي���ة العقوبات االقتصادية

التي فرضها عباس على حماس بغزة.
وقالت الصحيف���ة العبرية "يبدو أن حماس
والمصريين ل���م ينجحوا ف���ي ثني عباس
ع���ن ه���ذه االج���راءات ،ولذلك س���ينزلق
التوتر الداخل���ي بغزة ال���ى الحلبة األمنية
اإلس���رائيلية ،ف���ي وق���ت غي���ر مناس���ب
لنتنياه���و ،الحكوم���ة اإلس���رائيلية قامت
بتأخير إدخال الدفع���ة الثالثة من األموال
القطري���ة لغ���زة ،وذلك في أعق���اب اطالق
صاروخ على عس���قالن ،وتحت تأثير ضغط
االنتخابات الداخلية في "إسرائيل".
وأضاف���ت أن "حماس هددت "إس���رائيل"

م���ن خالل المخاب���رات المصري���ة ،بالعودة
للتظاهرات بش���كل عنيف عل���ى الحدود،
في حال الرد بالقص���ف على القطاع ،وعدم
السماح بإدخال االموال من قطر ،المنظومة
األمنية قامت بتوجيه الجيش اإلسرائيلي،
بضبط النف���س ،ولج���م ردود األفعال ضد
غزة ،خالل فترة االنتخاب���ات ،من أجل عدم
التصعي���د ،والحفاظ على اله���دوء ،لحين
انتهاء االنتخابات ،لك���ن الضغط الداخلي
بعد العقوبات الجديدة على غزة ،قد يؤدي
إلى توتر جديد ،سرعان ما ينزلق الى الحلبة
األمنية اإلسرائيلية".

«الشاباك» يوقف
حماية أعضاء الكنيست «هيرش» يقرر تشكيل حزب جديد وخوض انتخابات الكنيست
خارج «إسرائيل»
أحد داعمي االستيطان ومتهم بتقديم الرشى

القدس المحتلة /االستقالل
قرر جهاز األمن العام االس���رائيلي “الش���اباك” ،وقف
حماية أعضاء الكنيست الذين يغادرون “إسرائيل” في
جوالت خارجية.
وبحس���ب ما ذكرته القناة العبرية السابعة أمس
الثالث���اء ،فإنه تق���رر إدراج حمايتهم إلى وحدة
الكنيس���ت التابعة للحرس األمني الخاص بهم.
مشيرة إلى أن القرار اتخذ بناء على مناقشات تم
بموجبها االتفاق على أن يعمل الكنيست بشكل
مس���تقل دون االعتماد على ال���وزارات والجهات
الرسمية المختلفة.

القدس المحتلة /االستقالل:
قرر المرش����ح الس����ابق لمنص����ب المفتش العام
للش����رطة ،وقائد «عصب����ة الجلي����ل» في جيش
االحت����الل اإلس����رائيلي س����ابقا ،غ����ال هيرش،
تسجيل حزب جديد يخوض االنتخابات القريبة
للكنيست.
وج����اء أن الح����زب ال����ذي يحم����ل اس����م «ماغين
يسرائيل» (درع إس����رائيل) سوف يسجل اليوم
في سجل االنتخابات ،وذلك بعد أن عقد هيرش،
ي����وم اإلثني����ن ،اجتماعا لمناصري����ه جمع خالله
تواقيع إلقامة الحزب.
يش����ار إلى أن هيرش ( 54عاما) ،الذي خضع في
الس����نوات الثالث األخيرة للتحقيقات بش����بهة

تقديم رش����وة في جورجيا ،كان قد أعلن الشهر
الماضي ،عن دخوله إلى الحياة السياسية.
وكان قد اتهم هيرش بتقديم رشوة لوزير الدفاع
في جورجيا في العقد الس����ابق ،عن طريق شركة
«ديفينس����يف ش����يلد» التي يملكها ،كما اتهم
بتبييض األموال وإخفاء أموال عن الضريبة.
وقد فتح التحقيق في القضية عام  .2015وبعد
اختياره كمرش����ح وزي����ر األمن الداخل����ي ،غلعاد
إردان ،إلش����غال منصب المفتش العام للشرطة،
تم إلغاء ترشيحه في أعقاب فتح التحقيق.
كم����ا اتهم هيرش بدفع رش����وة به����دف الفوز
بمناقصة إلزالة ألغام من «ريشون لتسيون» في
أعقاب تدريبات عسكرية ،وأغلق التحقيق ضده

قبل نحو شهرين.
ويعتبر هيرش أحد داعمي االستيطان ،وكان قد
كتب في صفحته على فيسبوك ،قبل أسبوعين،
بع����د عملية إط����الق النار في «غفعات أس����اف»،
أن «االس����تيطان كان دوما الس����ور الواقي» ،وأن
«لالستيطان دور أمني مركزي» ،مضيفا أنه «يأمل
أن يكون ثمن االنسحاب قد بات مفهوما».
إلى ذلك ،تجدر اإلش����ارة إلى أن هيرش أش����غل
منص����ب قائ����د «عصب����ة الجليل» ف����ي الجيش
اإلس����رائيلي ،واس����تقال من الجيش بعد الحرب
العدوانية األخي����رة على لبنان ف����ي عام ،2006
عل����ى خلفية انتقادات وجهت ألدائه في أعقاب
اختطاف اثنين من الجنود اإلسرائيليين.
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كيف توفر استهالك الوقود في سيارتك ..إليك  6نصائح مهمة
االستقالل /وكاالت:
وجه البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة 6 ،نصائح
للحد من اس����تهالك الوقود في المركبات ،حيث
جاء كاآلتي:
األول����ى :اختي����ار المركبة ذات مع����دل اقتصاد
وقود عال ع����ن طريق «بطاقة اقتص����اد الوقود»،
ً
إذ ته����دف بطاقة اقتصاد الوق����ود إلى تعريف
المستهلك باقتصاد الوقود (كفاءة الطاقة) في
المركبات ومس����اعدته على اختيار المركبة ذات
اقتصاد الوقود المرتفع.
الثاني����ة :خفض الس����رعة بمق����دار  20كيلومترًا
في الس����اعة ،إذ يقلل ذلك من استهالك الوقود
بنس����بة تصل إلى  ،15%فعلى س����بيل المثال:
خفض السرعة من  130كيلومترًا في الساعة إلى
 110كيلومترات في الس����اعة ،يقلل من استهالك
الوقود بنس����بة تص����ل إلى  ،15%كم����ا أن خفض
الس����رعة من  110كيلومترات في الس����اعة إلى 80
كيلومترًا في الس����اعة يقلل من استهالك الوقود
بنسبة تصل إلى .20%
الثالث����ة« :التس����ارع والتباطؤ المتك����رر والمفاجئ

في القيادة يزيد من اس����تهالك الوقود» ،حيث إن
القي����ادة المتهورة كالس����رعة المفرطة والتس����ارع
والكب����ح المفاجئي����ن ت����ؤدي إل����ى اإلس����راف في
اس����تهالك الوقود ،في حين أن القي����ادة المتزنة
يمك����ن أن توفر ما يق����ارب  33%من اس����تهالك
الوقود على الطرق السريعة ،و 5%داخل المدن.

تحذير لمستخدمي «أندرويد»..
برمجية خبيثة تسرق األموال
االستقالل /وكاالت:
المتخصصة في مجال األمن اإللكتروني خالل شهر ديسمبر
إسيت
شركة
في
اكتشف باحثون
ُ
الماضي برمجية خبيثة جديدة من نوع  Trojanتعمل على نظام التشغيل أندرويد Android
لسرقة األموال مباشرة من حسابات باي بال حيث إنها قادرة على تجاوز ميزة المصادقة الثنائية
 2FAمن باي بال .وأوضح الباحثون أن البرمجية الخبيثة تكمن في تطبيق طرف ثالث لتحسين
البطارية ُيس  ،Optimization Androidوتستخدم العشرات من تطبيقات تحسين البطارية
ألجهزة أندرويد نفس الشعار ،باإلضافة إلى أسماء مشابهة إلى حد كبير.
وأشاروا إلى أنه بمجرد تثبيت تطبيق  Optimization Androidعلى أجهزة أندرويد ُيطلب
من المستخدم تشغيل خدمة وصول تحت اس���م تمكين اإلحصائيات ،Enable statistics
وإذا قام المس���تخدم بتمكين الخدمة يق���وم التطبيق بالتحقق من وج���ود تطبيق PayPal
الرس���مي ،وإذا وجده يقوم التطبيق الضار بتشغيل  PayPalليرسل إشعارًا يحث المستخدم
على فتح التطبيق.
وأكد الباحثون أنه بمجرد أن يقوم المس���تخدم بفتح تطبيق  PayPalوإدخال رمز المصادقة
الثنائي���ة  2FAالخاص به؛ فإن خدم���ة الوصول الخبيثة التي ت���م تمكينها ،تقوم بخطوات
تحاكي نقرات المستخدم إلرسال األموال إلى عنوان  PayPalالخاص بالمهاجم.

هل تعاني من
ظاهرة الباريدوليا؟
االستقالل /وكاالت:
هل نظ���رت من قب���ل إلى الغي���وم وأدرك
عقل���ك أش���كال أو أنم���اط غي���ر موجودة
حس���نا ،إذا كان���ت إجابتك نعم
بالفع���ل؟
ً
فأنت تعاني م���ن الباريدوليا ،وهي ظاهرة
نفس���ية يس���تجيب فيها العق���ل لمحفز
صوتا،
عش���وائي ،عادة ما يكون ص���ورة أو ً
ب���إدراك نمط مألوف بالرغم من أنه ال يوجد
أي ش���يء .مثل ت ُّ
خيل صور للحيوانات في
َ
السحاب ،أو رؤية وجه رجل في سطح القمر،
أو سماع أصوات ّ
خفية في التسجيالت عند
ً
عكسيا.
تشغيلها
لكن ال تقلق ،إذ يعتقد العلماء أن هذا النوع
من معالجة معلومات الالوعي ت ّ
سرع الحكم
ُ
وصنع القرار عند الحاجة إلى رد فعل سريع.

دراسة :الشاي األخضر يزيد
خطر اإلصابة بهذا المرض
االستقالل /وكاالت:
أكدت دراس���ة صيني���ة حديثة أن
شرب الشاي األخضر يرتبط
بزيادة خطر اإلصابة بمرض
الس���كري من الن���وع الذي
يصي���ب البالغي���ن ،حيث
اس���تخدمت الدراسة
بيان���ات لعدة عوامل
حيوي���ة ووراثي���ة،
منها عوامل نمط الحياة
الخط���رة المتعلقة باإلصابة
بأمراض السرطان واألمراض المزمنة األخرى.
وشمل البحث الذي أجرته دراسة صحة المرأة والرجل في
ش���نجهاي ( )SWHSالذي بدأ منذ ع���ام  ،1996أكثر من
 373ألف مشارك.
ومنذ بداية الدراس���ة ،لم يكن أي من المش���اركين
يعان���ي من مرض الس���كري عند تس���جيلهم ،وتم
جم���ع البيان���ات والتفاصي���ل حول كيفية ش���رب

الرابع����ة« :تس����خين المركبة الخفيف����ة» ،بحيث ال
يتج����اوز  30ثانية في حال درج����ة الحرارة أقل من
صف����ر ،وأن فترة التس����خين للمركب����ات في أغلب
ثوان ،وقد تصل إلى  30ثانية
األحيان ال تتعدى ٍ 10
ف����ي بعض المركبات .الخامس����ة :اس����تخدام زيت
المح����رك الموصى به من قبل الش����ركة المصنعة،

المشاركين للش���اي واألنواع والكميات
المس���تخدمة ،كم���ا أك���د باحثون من
جامع���ة ف���ودان الصيني���ة وجامعة
فاندربيل���ت األمريكية ،أن
الرجال والنساء المشاركين
ف���ي الدراس���ة ،الذين
يتناول���ون كمي���ات
كبيرة من الش���اي
األخض���ر ،لديهم
مخاط���ر متزاي���دة
لإلصابة بمرض الس���كري
من النوع الثاني.
وأوضحت الدراس���ة أن هذا االرتباط بين ش���رب الش���اي
األخضر وخطر اإلصابة بمرض الس���كري من النوع الثاني،
ال يختلف مع السمنة أو التدخين.
وأش���ار القائمون على الدراسة إلى أن بقايا المبيدات في
محتمال في اإلصابة
أوراق الش���اي يمكن أن تلع���ب دورًا
ً
بالسكري من النوع الثاني.

يوفر في اس����تهالك الوقود بنسبة تصل إلى
.2%
السادسة واألخيرة« :استخدام مثبت السرعة»،
حيث إن اس����تخدام مثبت السرعة على الطرق
السريعة يقلل من استهالك الوقود عن طريق
تجن����ب تغييرات الس����رعة الت����ي تحدث عن
طريق تحكم الس����ائق في سرعة المركبة ،كما
أن اس����تخدام المثبت يس����اعدك على القيادة
بشكل متزن.
يشار إلى أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة
ب����دأ في بداية ش����هر ديس����مبر الماضي ،في
بث رس����ائل توعوية متعددة عن س����لوكيات
ترش����يد اس����تهالك الطاق����ة في الس����يارات
واإلط����ارات به����دف توعي����ة المس����تهلكين
بش����أن أهمي����ة ودالالت بطاقة اقتص����اد الوقود
للمركبات ،وتوعيتهم بس����لوكيات القيادة المثلى
التي تس����اهم في خفض استهالك الوقود فضال
عن بطاق����ة كفاءة الطاقة لإلطارات ،والس����لوكيات
الواج����ب اتباعها عند ش����راء واس����تخدام إطارات
السيارات بحيث تضمن توفير الطاقة.

أول مكمل غذائي يحسن المزاج
والذاكرة والمخ بدون وصفة طبية
االستقالل /وكاالت:
أصبح المكمل الغذائي الذي يدعى “زينفلور” أول منتج نفسي متوفر في األسواق البريطانية
بدون وصفة طبية.
وبحسب الدراسات التي أجريت في إيرلندا لمدة ثالث سنوات ،فإن المنتج الذي يحتوي على
عنصر بروبيوتيك ،يساعد على تحسين المزاج والذاكرة ويعزز مقدرات الدماغ.
كما أظهرت األبحاث أن المنتج يساهم في تحريض البكتريا المفيدة في األمعاء ،األمر الذي
يساهم في زيادة نشاط الدماغ في األمور المرتبطة بالعواطف والتعلم والذاكرة.
وتقول المشرفة على الدراسة ،الدكتورة إيلين مورفي ،إن زينفلور يساعد أيضًا على التخلص
من الضغط النفس���ي واإلجهاد ،ألن بكتريا األمعاء المفيدة تلعب دورًا هامًا في التغلب على
اإلجهاد.
وأضافت مورفي ” :لقد قمنا باختبار منتج زينفلور في الدراس���ات الس���ريرية على األشخاص
الذين يعانون من اإلجهاد اليومي ،وجاءت النتائج مش���جعة إذ أظهر المصابون تحس���نًا في
حالتهم النفسية والذهنية بعد تناولهم المنتج”.
يذكر بأن الزينفلور ،يس���اعد أيضًا في الوقاية من اإلسهال وتخفيف بعض أعراض متالزمة
القولون العصبي ،بحسب ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية.

ارتفاع معدالت الشخير وخطر انقطاع
ّ
التنفس أثناء النوم ..تعرف على األسباب!
االستقالل /وكاالت:
أج���رى علماء من المستش���فى الملكي
العالم���ي ف���ي لن���دن ،قس���م األنف
والحنجرة واألذن ،دراس���ة اختبرت نحو
 1239بالغًا ،أكدت أن نسبة األشخاص
الذي���ن يعانون من الش���خير ،وانقطاع
النف���س أثناء النوم قد زادت بأكثر مما
كانت عليه قبل  20عامًا.
ووجد الباحثون أن  7%من البريطانيين
يعان���ون م���ن انقطاع التنف���س أثناء
الن���وم ،وهو أش���د أش���كال اضطراب
التنفس أثناء النوم ،فيما كانت النسبة
قبل عقدين أقل من .4%
كم���ا أفادت الدراس���ة أن  4م���ن كل 10
أش���خاص يش���خرون ثالث ليال على األقل أس���بوعيًا ،وأن
حاال.
الرجال هم األسوأ ً
وأرج���ع العلماء ه���ذه الزيادة إلى ارتفاع معدالت الس���منة،
وتأثير الضوء األزرق المنبعث من الهواتف الذكية وأجهزة

الكمبيوت���ر .وأكد العلماء أن اضطراب���ات النوم والتنفس ،ال
تحظى حاليًا بتشخيص كاف من جانب األطباء ،خصوصًا مع
األخطار المحتملة والناتجة عن انقطاع التنفس أثناء النوم،
كما دعوا إلى أن تكون هذه الدراسة سببا في تسليط الضوء
على المشكلة أكثر للحد منها.
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«األخضر» ينفرد بالقمة ..و «الغزالن» تتفوق على «البحرية»
غزة  /عبدالله نصيف
حق���ق خدمات رفح ف���وزا صعبا عل���ى خدمات
خانيون���س بهدفين مقابل هدف وحيد  ،فيما
اقتنص ه���ال غزة ف���وزا غاليا عل���ى خدمات
الش���اطئ بثاثة أهداف مقاب���ل هدفين ،في
ختام لقاءات األس���بوع الثالث عشر من بطولة
دوري الق���دس الممتاز ألندية غزة التي عقدت
امس الثاثاء.
وانفرد فريق خدمات رفح بصدارة الدوري بفوزه
على خدمات خان يونس  ،بعدما استطاع قلب
تأخره بهدفين لهدف .
وبه���ذا الفوز رفع األخضر الرفحي رصيده ل� 26
نقطة ،بينما اس���تقر خدم���ات خانيونس في
المركز األخير عند  10نقاط .

وتقدم عاء النبريص بالدقيقة  33عندما سدد
كرة قوية س���كنت ش���باك حارس خدمات رفح
أحمد ضهير .
ع���دل معتز النحال النتيجة،
66
وفي الدقيقة
ّ
وفي الدقيقة  68قلب محمود النيرب النتيجة
وأحرز هدف الفوز لألخضر الرفحي .
هذا وحقق فريق الهال فوزًا غاليا على حساب
خدم���ات الش���اطئ بثاثة أه���داف لهدفين،
ليقفز للمركز الراب���ع برصيد  22نقطة ،وبفارق
األهداف عن الثالث ،فيما ظل البحرية عند 15
نقطة بالمركز التاسع .
وس���جل أحمد لبد الهدف األول بالدقيقة ، 22
وعدل مهن���د أبو زيد النتيجة في الدقيقة 46
ّ
من ضربة ركنية دخلت المرمى مباشرة .

وفي الشوط الثاني ،تقدم يوسف سالم بهدف
للهال في الدقيقة  ، 53قبل أن يعزز النتيجة
بالدقيق���ة  65به���دف ثان ،و قلص الش���اطئ
النتيجة عبر نجمه أبو زيد في الدقيقة . 89
دوري الدرجة االولى
و في دوري الدرجة األولى الغزي  ،خطف فريق
قاتا ومثيرًا على حس���اب العطاء
البريج ف���وزًا ُ
بهدف دون رد .
فوز رفع به البريج رصي���ده إلى  25نقطة وظل
بالمركز الثال���ث وبفارق نقطتين عن الوصيف،
بينما ظل العطاء برصيد عند  17نقطة بمركزه
السادس.
ويدين البريج بالفضل لمس���جل الهدف حازم
قفة من ضربة جزاء في الدقيقة .95

صالح مرشح لالحتفاظ
بجائزة أفضل العب إفريقي
االستقال /وكاالت:
يبدو هداف ليفربول اإلنجليزي نجم المنتخب المصري لكرة القدم محمد صاح مرشحًا
لنيل جائزة أفضل العب إفريقي للعام الثاني تواليا خال الحفل السنوي لاتحاد القاري
الذي نظم أمس في العاصمة السنغالية دكار.
ويتناف���س صاح على الجائزة مع زميله في ليفربول الدولي الس���نغالي س���اديو مانيه
ومهاجم أرسنال اإلنجليزي الدولي الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ.
وحصد صاح جائزة فردية أولى عن عام  ،2018وذلك بنيله جائزة أفضل العب في القارة
السمراء التي تمنحها هيئة اإلذاعة البريطانية «بي بي سي» ،ويبدو األقرب لنيل جائزة
االتحاد ما لم تحصل أي مفاجأة في دكار.
وفي حال اختياره مرة جديدة ،س���يصبح «الفرعون المصري» أول العب من شمال القارة
ينال الجائزة مرتين متتاليتين.

مصر تفوز بتنظيم
كأس أمم أفريقيا 2019
االستقال /وكاالت:
أعلن كرم ك���ردى عضو اتحاد الكورة أن االتحاد األفريقي لكرة القدم «كاف» ،عن فوز
مصر بتنظيم عن بطولة كأس األمم األفريقية  2019بعد سحبها من الكاميرون ً
مؤخرا.
وعقد المكتب التنفي���ذي لاتحاد األفريقي «كاف» اجتماعه بالعاصمة الس���نغالية
داكار صب���اح أمس الثاثاء  ،واختار مصر لتنظيم بطولة كأس األمم األفريقية ،و التي
ستقام خال شهر يونيو المقبل ،على حساب جنوب أفريقيا التي نافست مصر على
التنظيم عقب اس���تبعاد الكاميرون لعدم الجاهزية .ويتواجد وفد مصري بالسنغال
يضم المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ،وأحمد مجاهد وكرم كردي عضوي
المجلس ،ومحمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورتس .ولعب أبو ريدة بالتنسيق
مع الدكتور أش���رف صبحي وزير الشباب والرياضة دورًا بارزًا لحصول مصر على إسناد
اس���تضافة كأس األمم األفريقية  2019بعد منافس���ة شرس���ة مع جنوب أفريقيا ،و
اس���تمرارًا لجهوده المتواصلة منذ اللحظة األولى في إقناع أعضاء المكتب التنفيذي
بأن الملف المصري هو األفضل واألكثر جاهزية الستضافة كبرى بطوالت القارة.
وس���بق لمصر تنظيم بطولة كأس األمم األفريقية  4مرات في  1959و 1974و1986
و 2006وتوجت باللقب في ثاث مناسبات وخسرت اللقب في  1974فقط.

 4خيارات هجومية نارية على
طاولة ريال مدريد الشتوية

كأس أمم أسيا 2019

االستقال /وكاالت:
يدرس ريال مدريد اإلس���باني ،بقيادة رئيس���ه فلورنتينو بيريز ،التعاق���د مع مهاجم جديد
للفريق خال فترة االنتقاالت الشتوية الجاري.
وقالت إذاعة «كادينا سير» اإلس���بانية ،إن  4خيارات مطروحة في ريال مدريد لتدعيم هجوم
الفريق خال فترة االنتقاالت الحالية.
وكشفت اإلذاعة اإلسبانية أن ريال مدريد يضع األرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميان،
واأللماني تيمو فيرنر مهاجم اليبزج على رأس أولوياته.
وأوضحت أن هناك أس���ماء أخرى بديلة مثل التش���يلي أليكسيس سانشيز العب مانشستر
يونايتد ،والبولندي كريستوف بياتيك مهاجم جنوى اإليطالي المتألق في الكالتشيو.
ويدرك ريال مدريد أن قلة تس���جيل األهداف في الموس���م الحالي ،قد تؤدي لخروج الفريق
ً
مبكرا من سباق الدوري اإلسباني ،وهذا ما ال تريده إدارة الميرنجي.

العراق تخطف فيتنام و السعودية تضرب كوريا الشمالية
االستقال /وكاالت:
حق���ق المنتخ���ب العراقي ف���وزا قاتا أمام
نظيره الفيتنام���ي بثاثة أهداف لهدفين،
مس���اء أمس الثاثاء على ملعب مدينة زايد
الرياضية ،ضمن الجولة األولى من المجموعة
الرابعة لكأس أمم آس���يا بنسختها السابعة
عشر المقامة باإلمارات.
سجل ثاثية منتخب العراق بواسطة ،مهند
علي وهمام طارق وعلي عدنان بالدقائق 35

و 59و ، 90فيم���ا أحرز هدف���ي فيتنام علي
فايز بالخطأ في مرم���اه ونجوين كونج فونج
بالدقيقتي���ن  24و .42ليحق���ق المنتخ���ب
العراقي فوزا ثمين���ا حاصدا ثاث نقاط في
المركز الثاني خلف المتصدر اإليراني بفارق
األه���داف بنف���س الرصيد النقط���ي؛ فيما
تكبدت فيتنام الخسارة األولى .
هذا و اس���تعرض المنتخب السعودي قوته
برباعية نظيفة في ش���باك المنتخب الكوري

الشمالي في المباراة التي جمعت المنتخبين
عل���ى اس���تاد راش���د بدب���ي  .ووزع األخضر
الس���عودي أهدافه على ش���وطي المباراة ،
فسجل هتان باهبري بالدقيقة (  )29ومحمد
آل فتيل بالدقيقة (  )37وفي الشوط الثاني
أضاف سالم الدوس���ري الهدف الثالث في
الدقيقة (  ) 67و اختتم فهد المولد مهرجان
األهداف بتسجيله الهدف الرابع بالدقيقة
( . )87
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حسين الشيخ :ال مبرر
لبقاء حكومة الوفاق

االحتالل يهدم
عزبة مواطن بطمرة

حمدونة« :إسرائيل» ال تحتاج
لمبرر لقتل األسرى والمحررين

رام الله /االستقالل:
ق���ال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حس���ين الش���يخ :إنه لم يعد
هناك مبرر لبقاء حكومة الحمد الله.
وقال الش���يخ في تصريح صحفي :ان حكومة الوفاق الوطني التي ش���كلت
في مخيم الشاطئ بإجماع فصائلي بهدف إنهاء االنقسام وتمهيد الطريق
أمام المصالحة الوطنية لم يعد هناك مبرر لبقائها بعد هجوم حماس على
هذه الحكومة ومنعها من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة.
وأكد الش���يخ ان المطلوب اآلن هو حكوم���ة وحدة فصائلية من قوى منظمة
التحرير الفلس���طينية وش���خصيات وطني���ة فلس���طينية تحصن الوضع
الداخلي أمام التحديات الجس���ام التي تواجه قضيتنا الوطنية ،وفي نفس
الوقت التمهي���د لالنتخابات النيابية الفلس���طينية التي اقرتها المحكمة
الدس���تورية في قرار حلها للمجلس التشريعي والعودة لصناديق االقتراع
وحكم الش���عب ،وبعد تعليمات الرئيس للجن���ة االنتخابات المركزية البدء
بالتحضير واإلعداد لهذه االنتخابات.

طمرة  /االستقالل:
هدم���ت جرافات االحتالل االس���رائيلي أم���س الثالثاء عزبة تع���ود لمواطن
فلس���طيني في مدينة طمرة بالداخل الفلس���طيني المحت���ل ،وأحدثت ً
خرابا
بالمنطقة.
وقال���ت مصادر محلية إن جراف���ات الهدم اقتحمت معززة بس���يارات وقوات
الشرطة والخاصة منطقة السهل وهدمت العزبة بذريعة البناء بدون ترخيص.
وأعرب أصح���اب العزبة عن غضبهم ورفضهم سياس���ة الهدم ،مؤكدين أن
العزبة أقيمت لهدف زراعي في األرض الخاصة بهم.
وكانت س���لطات االحتالل هدمت عزبة تعود للمواطن شادي كنانية بذريعة
عدم الترخيص منتصف العام الماضي بنفس المنطقة.
تصعيدا لعمليات هدم المنازل والمنشآت
وتش���هد البلدات الفلس���طينية
ً
بحجة ع���دم الترخيص الذي تتعمد س���لطات االحتالل وض���ع عراقيل أمام
الحصول عليه ضمن سياس���ة ممنهجة للتضييق على فلسطينيي األراضي
المحتلة عام.48

غزة /االستقالل:
أكد مدير مركز األس���رى للدراس���ات األس���ير المحرر رأفت حمدونة أن «أجهزة األمن
اإلس���رائيلية» ال تحتاج لمبرر الرتكاب جرائم االعدام واالغتياالت والموت البطيء بحق
األس���رى وتعذيبهم وإطالق النار عليهم لحظة اعتقالهم ،وفي أقبية التحقيق بحق
العشرات ،وداخل السجون والمعتقالت ،وحتى ما بعد التحرر.
وأض���اف حمدونة في تصريح صحفي أن س���لطات االحتالل والف���رق الخاصة قتلت
األسير ياس���ين الس���راديح لحظة اعتقاله وتعذيبه ،وأعدمت األس���ير المحرر معتز
أيضا األسرى داخل االعتقال أسعد الشوا
حجازي وفالح أبو ماريا .وأوضح أنها أعدمت ً
وبس���ام السمودي ومحمد األش���قر في معتقل «النقب» ،واغتالت األسرى بعد التحرر،
كاألس���رى جمال عبد الرازق وعم���ر النايف ومازن فقها ،وغالبية القادة السياس���يين
للفصائل ممن ع���اش فترة االعتقال .ودعا حمدونة المؤسس���ات الحقوقية والدولية
بالضغط على االحتالل لحماية األس���رى ،ووقف سياسة اإلعدام واالغتياالت ،وااللتزام
بمواد وبنود اتفاقيات جنيف والقانون الدولي اإلنساني فيما يتعلق بحقوق األسرى
واألسيرات في سجون االحتالل وللمحررين خارجها.

مذكرة تفاهم بين اإلسالمية
واألزهر بشأن افتتاح برنامج
الدكتوراه المشترك

غزة /االستقالل:
وقعت الجامعة اإلسالمية و جامعة األزهر في غزة مذكرة تفاهم بشأن افتتاح
برنامج الدكتوراة المشترك في العلوم اإلدارية والمالية ،وذلك بهدف تعزيز
الق���درات المعرفية والعلمية لخريجي البرنامج ف���ي المجال المالي واإلداري،
ووقع االتفاقية عن الجامعة اإلسالمية األستاذ الدكتور ناصر فرحات رئيس
الجامعة ،وعن جامعة األزهر األستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا رئيس الجامعة.
وتفضي بنود االتفاقية إلى االستخدام المتبادل لجميع القاعات والمكتبات
والموارد المادية والبش���رية المتاحة في الجامعتين إلنجاح البرنامج ،وتعتبر
أي مطبوعات إعالنية أو منش���ورات علمية ناتجة ع���ن تطبيق هذه المذكرة
هي مواد مشتركة بما يتوافق مع أفضل الممارسات األكاديمية واألخالقية.
وفيم���ا يخص الجانب األكاديم���ي للمذكرة يعامل الطلب���ة المقبولين في البرنامج
كطلبة نظاميين في الجامعتين ويحق لهم الحصول على بطاقة جامعية مش���تركة
م���ن الجامعتي���ن كما ويحق لهم االس���تفادة من جمي���ع المراف���ق المتاحة للطلبة
النظاميين في الجامعتين ،ويتم توزيع األعباء األكاديمية في البرنامج على أس���اس
التس���اوي وتكافؤ الفرص بين أعضاء الهيئة التدريس���ية في كال الجامعتين وفق
الالئح���ة الداخلية للبرنام���ج ودون اإلخ���الل بمعايير التخصص والج���ودة العلمية
للبرنامج ،وتطرح المساقات الدراس���ية وفق الخطة الدراسية المعتمدة للبرنامج ،مع
مراعاة التخصص الدقيق للمحاضرين واألعباء األكاديمية لهم.

خالل جولة وداعية بغالف غزة

آيزنكوت :آمل صمود وقف النار لنهاية 2019
االستقالل /وكاالت:
أع���رب رئيس أركان جيش االحتالل اإلس���رائيلي غادي
آيزنك���وت أمس الثالثاء عن أمله بأن يصمد وقف إطالق
النار مع قطاع غزة لنهاية العام الجاري .2019
ونقلت القناة العاش���رة العبرية عن آيزنكوت قوله خالل
لقاء وداع مع رؤس���اء مجالس غ���الف غزة ظهر أمس إنه
«يأم���ل بصمود وقف إط���الق النار حت���ى نهاية العام
الحالي  ،»2019وذلك لتقديره بأن السور سيكون جاهزًا

في ذلك الموعد.
ومن المقرر أن يسلم آيزنكوت قريبا مهام رئاسة أركان
جيش االحتالل لخلفه الجنرال أفيف كوخافي .وتحدث
قائال
آيزنكوت عن الخيارات المتاحة للتعامل مع القطاع ً
بأن���ه يؤمن بعدم القدرة على القيام بش���يء جديد على
هذا الصعيد.
وجاء على لس���ان آيزنكوت ما نص���ه «آمل بصمود وقف
إطالق النار حتى نهاية العام  ،2019وعندها س���نكون

االحتالل اعتقل  497طفال في «عوفر» عام 2018
رام الله /االستقالل
ذكرت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين أن س���لطات
االحت���الل اعتقل���ت وأدخل���ت إل���ى معتق���ل "عوف���ر"
اإلسرائيلي ما مجموعه  497قاصرًا (دون سن  18عامًا )
خالل العام الماض���ي  ،2018وأن  % 99منهم تعرضوا
للض���رب والمعاملة الس���يئة خالل عملي���ات اعتقالهم
واقتيادهم إلى مراكز التوقيف اإلسرائيلية.
وس���جل من بين هؤالء االطفال والفتية الذين جرى اعتقالهم
ُ
خالل الس���نة الماضية 232 ،تم اعتقالهم من منازلهم ،و188

ج���رى اعتقالهم م���ن الطرق���ات ،و 28اعتقلوا عل���ى الحواجز
العس���كرية ،و 29بعد اس���تدعائهم ،و 20لع���دم حيازتهم
تصري���ح ،و 25تم اعتقاله���م بعد اطالق الرص���اص عليهم.
وأش���ارت الهيئة في تقرير لها أم���س الثالثاء الى أن مجموع
الغرامات المفروضة بحق هؤالء األسرى القاصرين خالل العام
المنصرم ،تجاوزت المليون شيكل وبلغت ( 1018000شيكل).
وحس���ب ذات المصدر فق���د بلغ عدد األطف���ال الذين
ص���درت بحقهم أحكام جائرة في ذات العام  428طفال،
وثالثة أطفال صدرت بحقهم أوامر اعتقال إدارية.

مجلس قروي الطيبة يستنكر اعتداءات االحتالل المتكرر
جنين/االستقالل:
استنكر مجلس قروي الطيبة غربي مدينة جنين شمالي
الضف���ة الغربي���ة المحتلة ،اس���تمرار اعت���داءات قوات
االحتالل اإلسرائيلي على أهالي البلدة والتي تزايدت في
األيام األخيرة وكان آخرها يوم أمس.

وق���ال رئيس المجلس القروي ف���ي الطيبة خالد جبارين
في تصريح صحفي :إن قوات االحتالل استهدفت منازل
المواطني���ن في المنطقة الغربية م���ن القرية قبل قليل
بقنابل الغاز المسيل للدموع وأشار إلى أن هذه المعاناة
مس���تمرة وتتكرر بشكل دائم مما يتسبب بإلحاق الضرر

بالمواطنين وإثارة الرعب بين األطفال والنساء.
يذك���ر أن ق���وات االحت���الل أطلقت يوم أم���س ،القنابل
المس���يلة للدموع على منازل المواطنين ما أوقع إصابات
باالختناق في مش���هد متكرر للمنازل الواقعة قرب جدار
الفصل العنصري في البلدة.

الداخية بغزة:
مس���تهل الفيديو ذكرت ال���وزارة أن األجهزة
ً
متخابرا مع
األمنية ألق���ت القبض عل���ى ()45
االحتالل ،وهم ما زالوا قيد التحقيق.
وقال المتحدث باس���م «الداخلي���ة» إياد البزم:
«إن األجهزة األمنية قادرة على إحباط تحركات
ً
مش���يرا إلى أن «أمام العمالء
عمالء االحتالل»،
رسالة واحدة بأن يس���لموا أنفسهم ويعودوا
للوطن ،أو يواجهوا يد العدالة والقانون».
ً
وتعقيب���ا عل���ى الفيدي���و ،أض���اف الب���زم أن
«االحت���الل يح���اول إيجاد عمالء لمس���اعدته
ً
محذرا
في ارتكاب الجرائم ضد أبناء ش���عبنا»،

قد انتهينا من بناء العائق األرضي حول القطاع ،ال أؤمن
حتى اليوم بإمكانية القيام بشيء آخر تجاه القطاع».
وأض���اف «أحبطنا تهريب  20-15أل���ف صاروخ للقطاع،
وحماس ترى في التغيرات السياس���ية في إس���رائيل
ً
ً
كبي���را لها ونتيجة للعملي���ات» .وفيما يتعلق
انتصارا
باألموال القطرية المرسلة إلى القطاع ،قال آيزنكوت إن
في ذلك مصلحة إسرائيلية عبر تحريك اقتصاد القطاع
وأن ذلك يعد عامل استقرار وليس العكس.

ف���ي الوقت ذاته أبناء ش���عبنا من التفاعل مع
صفح���ات االحتالل عل���ى وس���ائل التواصل
االجتماعي ،الرس���مية وغير الرس���مية؛ «ألنها
وسائل لإلسقاط».
وأشار إلى أن «االحتالل يحاول التغرير بالعمالء
مستدركا« :لكن
بأنه س���يوفر الحماية لهم»،
ً
ثب���ت بالدليل القاط���ع أنها وع���ودات واهية
إلسقاطهم».
وأوض���ح أن م���ن بين وس���ائل اإلس���قاط لدى
االحتالل «حاجز بيت حان���ون ،واالتصاالت من
فتيات ،والجمعيات الخيرية والمساعدات».

وكش���ف أن أجهزة األمن بالقطاع نجحت على
م���دار الس���نوات الماضية ،في إلق���اء القبض
على كثير م���ن «المتخابرين» ،وكان مصيرهم
في النهاية «حبل المش���نقة» .وقالّ :
«وجهنا
ضربات أمنية كبيرة ألجهزة مخابرات االحتالل،
وأحبطنا عددًا من العملي���ات التي كان ينوي
االحتالل القيام بها داخل قطاع غزة».
وتابع« :نحن أمام صراع أمني كبير ،يتفوق فيه
العقل األمني الفلسطيني في غزة ،ونستطيع
الق���ول إن األجهزة األمنية قادرة على مواجهة
أجهزة أمن االحتالل».

ووصفت الهيئة عملي���ات اعتقال االطفال بانها تدمير
ممنه���ج للطفولة الفلس���طينية ،حيث ُتنفذ س���لطات
االحت���الل بحقهم العديد من االنتهاكات منذ اللحظات
األول���ى العتقالهم ،ويت���م زجهم في ظ���روف اعتقال
قاس���ية وغير انس���انية تفتق���ر الى الح���د األدنى من
المعايير الدولية لحقوق األطفال وحقوق األسرى.
يذك���ر أن عدد األس���رى األطف���ال القابعي���ن حاليًا في
معتق���الت االحتالل يبلغ  250معتق���ال ،موزعين ما بين
معتقلي "عوفر" و "مجدو".

ع�سرات امل�ستوطنني ..
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بأن  69متطرفا بينهم ً 30
طالبا
ً
من طالب الجامع���ات والمعاهد اليهودية اقتحموا خالل الفترة
الصباحية المسجد األقصى ،وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته
وسط تلقيهم شروحات عن «الهيكل» المزعوم.
طقوس���ا تلمودية دينية
وتخل���ل االقتحام ،أداء مس���توطنين
ً
ف���ي باحات األقص���ى ،األمر الذي يثير اس���تياء حراس األقصى
والمصلين.
وكان وزير الزراعة اإلسرائيلي «أوري أرئيل» اقتحم برفقة مجموعة
طقوسا
من المس���توطنين أول أمس ،المس���جد األقصى ،وأدى
ً
تلمودية دينية بواسطة الهاتف النقال ،في منطقة باب الرحمة.
وتواصل ش���رطة االحتالل التضييق على دخول الفلسطينيين
للمس���جد ،وتحتجز بعض هوياتهم الش���خصية عند األبواب،
وخاصة للنساء.
وأدان���ت ش���خصيات فلس���طينية وعربية تصاع���د انتهاكات
االحتالل ومستوطنيه المتواصلة بحق المسجد األقصى ،واقتحام
وزير الزراعة اإلسرائيلي للمسجد ،داعية لوقف هذه االستفزازات
ً
فورا ،ووضع حد للتصرفات اآلثمة وغير القانونية تجاه المسجد.
ً
ويتع���رض المس���جد األقصى يومي���ا (عدا الجمعة والس���بت)
لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات
اليهودية المتطرفة ،وعلى فترتين صباحية ومسائية.
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رجل إطفاء يحرق
المنازل لشعوره بالملل

مواطنون يت�ضوقون اخل�ضار والفواكه يف مدينة اخلليل ( )APA images

يستيقظ من غيبوبته
خالل التحضير للجنازة
نبراسكا /االستقالل:
فاجأ رجل س���تيني أمريكي أس���رته عندما استيقظ من
غيبوبت���ه ،بعد أن رف���ع االطباء أجهزة دع���م الحياة عنه،
وبدأت االستعدادت لجنازته.
وكان س���كوت مار ( 61عامًا) يعاني من س���كتة دماغية،
ويرقد في المستشفى في مدينة أوماها بوالية نبراسكا
دون حراك ،وفقد األطباء األمل من ش���فائه ،فقرروا وضع
حد لحياته ،بعد الحصول على موافقة من أسرته.
وبعد مغ���ادرة المستش���فى يوم  13ديس���مبر (كانون
األول) الماضي ،شرعت عائلة سكوت بالتحضير لمراسم
اتصاال
جنازته ،وفي اليوم التالي ،تلقت ابنته بريستون
ً
من المستش���فى ،يطل���ب منها الحضور لرؤي���ة والدها،
بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
وتقول بريس���تون« :عندما وصلنا إلى هناك ،اقتربت منه

الحمير بدل
األكياس في تركيا!
أنقرة /االستقالل:
لج����أ ع����دد م����ن األت����راك إل����ى أس����اليب مبتكرة
لالحتجاج على اضطرارهم إلى دفع ثمن األكياس
البالستيكية ،عند شراء األغراض من محال البقالة
وال�»سوبرماركت».
وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة «يني شفق»،
رج����ال في محافظة نيدا جنوب����ي البالد ،وهو يحتج
بإدخال حماره إلى محل تجاري لشراء أغراضه.
واس����تعان الرج����ل الغاضب بحم����اره حتى يحمل
م����ا اش����تراه ،ب����دال م����ن أن يدفع ثم����ن األكياس
البالس����تيكية ،احتجاج����ا عل����ى قان����ون أصدرته
الس����لطات ،يلزمه بش����راء كيس ال الحصول عليه
مجانا.
وأث����ارت الحادث����ة تفاعال واس����عا ف����ي المنصات
االجتماعية ،فيما ظهر محت����ج آخر وهو يجر عربة
يدوية حتى يحمل أغراضه.
وبموج����ب القانون الجدي����د في تركي����ا ،يتوجب
على المس����تهلك أن يدفع ربع ليرة عن كل كيس
بالستيكي يشتريه.

للحديث معه كما في السابق .ابتسم لي ،واعتقدت أنني
كنت في حلم ،كانت اللحظة األكثر جنونًا على اإلطالق».
وأضافت« :طلبت منه أن يح���رك إبهامه ،فقام بتحريكه
بب���طء ،ثم طلبت منه أن يحرك أصابع قدميه ،ففعل ذلك
ّ
أيضًا ،وكان ّ
عيني ،ألتأكد أنني لس���ت في
علي أن أفرك
ُحلم».
وتم تشخيص إصابة سكوت بمتالزمة االعتالل الدماغي
العكس���ي ،ولم يكن مصابًا بس���كتة دماغي���ة كما كان
يعتقد في البداية ،وتس���بب هذه الحالة عادة نوبات من
الصداع وفقدان الوعي واضطرابات بصرية.
وبع���د الحصول على التش���خيص الصحي���ح ،تمكن
س���كوت من العودة مجددًا إلى منزل���ه ،وهو يتعافى
اآلن برفقة أس���رته ،التي كانت على وشك أن تودعه
قبل أيام قليلة.

بنسلفانيا /االستقالل:
وجهت الش���رطة األمريكية مؤخرًا تهمة اإلض���رار بالممتلكات وتعريض
حي���اة اآلخرين للخطر ،لرجل إطفاء متطوع يبلغ من العمر  19عامًا ،من غرب
والية بنسلفانيا بعدما اعترف بأنه أضرم النار في منزلين ألنه شعر بالملل.
وقد اعتقلت الش���رطة الش���اب ريان لوبام ،بعد أن اضرم النار في منزلين،
في الثالث والعاشر من شهر ديسمبر (كانون األول) الماضي ،واعترف بما
اقترفت يداه مبررًا فعلته بأنه كان يشعر بالملل.
فبينما كانت الش���رطة تحقق في الحري���ق الثاني ،الحظت وجود ريان في
موق���ع الحريق قبل اندالعه بدقائق على تس���جيالت كامي���رات المراقبة،
وبدأت باس���تجوابه حيث ادع���ى في بداية األمر أن���ه كان في منزله أثناء
نشوب الحريق.
وعندما واجهته الش���رطة بتس���جيالت كاميرات المراقب���ة ،لم يجد ريان
ب���دا من االعتراف بجريمته ،وأقر باس���تخدامه البنزين في إضرام النار في
ّ
المنزلين.
ووفق���ًا للمجلس القومي األمريكي لمكافح���ة الحرائق ،فإن هنالك حوالي
 100حادثة مشابهة تقع في البالد كل عام ،إال أن هذه الظاهرة ال تقتصر
على الواليات المتحدة فحسب ،ففي العام الماضي ،تم اتهام ثالثة رجال
إطفاء في ألمانيا بالتسبب عمدًا بأكثر من  30حريقًا ،بحسب ما نقل موقع
«أوديتي سنترال» اإللكتروني.

الصين تعوض سجينًا
بالخطأ لمدة  25عامًا
االستقالل/وكاالت:
أمرت الحكوم���ة الصينية  ،االثنين  ،بدفع تعويض
ب����  4.6ماليين يوان ( 670أل���ف دوالر) لرجل ثبتت
براءته بعد س���جنه  25عامًا ،بناء على حكم قضائي
خاطىء.
وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية أن المحكمة
الش���عبية في مدينة لياوي���وان بمقاطعة جيلين،
شمال شرقي الصين ،أعلنت التعويض بعد أشهر
من تبرئة ليو زهونغ لين لغياب األدلة بعد قضائه
تس���عة آالف و 217يومًا بالس���جن إث���ر «محاكمة
ظالمة».
وتعود القضية التي س���جن فيه���ا زهونغ لين إلى
 1990عندم���ا عثر على س���يدة مقتول���ة في حقل
بمنطقة دونغلياو.

يمضي  20يومًا في غرفة
مظلمة بسبب رهان مع صديقه
االستقالل /وكاالت:
أثناء مناقش���ة ودية مع مجموع���ة من أصدقائه،
قبل العب البوكر األس���ترالي ريت���ش ألتي رهانًا
مع صديق���ه روي يونغ ،يقضي بمكوثه في غرفة
مظلمة لمدة ثالثين يوم���ًا مقابل مبلغ  100ألف
دوالر أسترالي ( 72000دوالر أمريكي).
ويقضي الره���ان الذي تم توثيقه بعقد قانوني،
بمكوث ريتش داخل غرفة مظلمة ال تحتوي على
أي نوع من اإلضاءة لمدة ش���هر كامل ،مع توفير
خصمه جميع وسائل الراحة األخرى بما في ذلك
س���رير مريح ،وح���وض اس���تحمام ،وجميع أنواع
الطعام التي يطلبها.
كما يقضي االتفاق بعدم السماح لريتش بحيازة
أي جهاز الكتروني يمكن أن يكون مصدرًا للضوء
في غرفته ،إضافة إلى مراقبة الغرفة ببث مباش���ر
على مدى  24س���اعة للتأكد من التزامه باالتفاق،
ولكي يطمئن أفراد عائلته وأصدقائه عليه.

وقد قام كال الطرفين بإيداع مبلغ  100ألف دوالر
لدى شركة تأمين لدفعها للطرف اآلخر في حال
لم يستطع أحدهما من إتمام الرهان.
وللتأكد من التزام ريتش باالتفاق بشكل كامل،
تم أخ���ذ عينات من بوله بش���كل منتظم إلثبات
بأنه لم يتناول أي دواء يحس���ن حالته النفسية
ويس���هل عليه البقاء في الغرفة المظلمة طوال
مدة الرهان.
وبعد انقضاء عش���رين يومًا من الرهان ،اكتشف
يون���غ بأن خصمه العنيد كان في حالة نفس���ية
جيدة ،وأنه مستعد إلتمام الرهان حتى نهايته،
فب���دأ بالتفاوض معه إلنه���اء الرهان وتخفيض
المبلغ المتفق عليه.
وبعد عدة ج���والت من المفاوضات نجح يونغ في
إقناع ريتش بإنهاء الره���ان مقابل حصوله على
 65أل���ف دوالر ،بحس���ب ما نقل موق���ع «أوديتي
سنترال» اإللكتروني.

واعتقل ليو بعدها بوقت قليل بوصفه المش���تبه
به الوحيد وأدين باإلعدام بتهمة القتل في ،1994
الحكم الذي أكدته المحكم���ة العليا في المقاطعة
بعد ذلك بعام.
واس���تأنف ليو وأس���رته مرات عدة القرار القضائي
الذي استبدل في نهاية األمر بالسجن  25عامًا.
وبعد عامين من إطالق س���راحه ف���ي  ،2016ألغت
المحكم���ة العليا العقوبة ،وأقرت بأن جميع األحكام
الس���ابقة الصادرة ضد ليو تستند إلى «أحداث غير
واضحة تمامًا وأدلة غير كافية».
وأش���ارت المحكمة العليا الش���عبية إلى أن الصين
عرضت أكثر م���ن  28ألف تعوي���ض قضائي منذ
 2013حتى (تشرين األول) الماضي ،لحماية حقوق
المتضررين ظلما ،طبق ما نقلت ش���ينخوا.

سنغافوري يحاول
تهريب  4قطط
داخل بنطاله
سنغفافورة /االستقالل:
نش���رت صحيفة «تشانل نيوز آسيا» الس���نغافوريةّ ،أن
رجال س���نغافوريًا ( 45عامًا) حاول إخفاء  4قطط صغيرة
في بنطاله أثناء مروره في نقطة تفتيش حدودية.
وس���مع رجال الش���رطة في النقطة الحدودية مواء قطط
مزيد من
ص���ادر م���ن بنطاله ،األمر ال���ذي دفعهم إل���ى ٍ
التدقيق.
وأش���ارت الصحيفة إلى ّأن الش���رطة التابع���ة ل�»هيئة
الهجرة ونقاط التفتيش» في سنغافورة ،ضبطت الرجل
بتهمة إخفاء وتهريب أربع قطط.
وت���م توقيف الرجل م���ن أجل التحقيق ،بينما أرس���لت
ّ
للط���ب البيطري من أجل إجراء فحص
القطط إلى عيادة
شامل لها.
ّ
وين���ص القانون الس���نغافوري عل���ى الغرام���ة المالية
والس���جن (قد تصل إلى ع���ام أو عامي���ن) على تهريب
الحيوانات بشكل غير شرعي ،وذلك خوفًا من األمراض.

