
08

غزة/ االستقالل:
أكد مكتب إعالم األس���رى أن أوضاع األسرى في سجن 
النقب الصحراوي قاسية للغاية في ظل تردي األحوال 
الجوية مؤخرًا نتيج���ة المنخفضات الجوية المتالحقة، 
في ظل اس���تهتار اإلدارة بش���كل كامل في تحس���ين 

أوضاعهم المعيشية لتجاوز تداعيات هذه 
األوضاع. وأوضح المكتب أن أوضاع األسرى 

االحتالل يصدر حكما 
بحق اسيرين من جنين

جنين/ االستقالل: 
أف���اد ن���ادي األس���ير، امس 
األربعاء، بأن محكمة االحتالل 
العسكرية في سالم، حكمت 
على االس���يرين يزن محمود 
صبح بالسجن لمدة 6 سنوات 

وغرام���ة  الس���نة،  ونص���ف 
2000 ش���يقل، وعلى األسير 
رام���ي محمد غان���م بالحكم 
4 س���نوات، وكال االس���يرين 
من بل���دة برقين جنوب غرب 

جنين.
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غزة/ االستقالل:
أعلنت إدارة مستش���فى بيت حانون شمال قطاع 
غ���زة، أمس األربع���اء، عن توقف إج���راء العمليات 
المجدول���ة ج���راء نق���ص الوق���ود. وح���ّذر مدير 

المستش���فى جميل س���ليمان من توقف خدمات 
المستشفى على التوالي خالل األيام المقبلة.

وأوضح س���ليمان أن المستش���فى يقدم خدماته 
ل�340 ألف نس���مة على مس���توي محافظة شمال 

غزة، حيث يس���تقبل نحو 8000 مريض ش���هريًا 
في قس���م الط���وارئ ونحو 2500 مراج���ع للعيادة 

الخارجية. وأكد أن 200 عملية جراحية 
متخصصة تجري ش���هريًا و25 عملية 

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحمت مجموعات من المس���توطنين اليهود، أمس األربعاء، باحات المسجد 
األقصى بحماية الشرطة الصهيونية. وأفادت مصادر محلية، أن 69 مستوطنًا 
اقتحموا المس���جد األقصى من جهة “باب المغاربة”، ضمن مسارات حّددتها 

عشرات المستوطنين 
يقتحمون المسجد األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل:
هدمت آليات تابعة لسلطات االحتالل الصهيوني، 
أمس األربعاء، منش���أتين س���كنّيتين في األغوار 

الشمالية الفلسطينية )شرق القدس المحتلة(.

وأف���ادت مصادر محلية، أن آلي���ات االحتالل برفقة 
قوات من الجيش اقتحمت منطقة فصايل وشرعت 
في هدم كرفان سكني، يعود للمواطن علي عبّيات، 
ويعيش فيه مع زوجته وأربعة من أطفاله، مش���يرًة 

إل���ى أن االحتالل ترك العائلة ف���ي العراء، في ظل 
برودة الطق���س وخلو المنطقة م���ن المنازل فهي 

بدوية رعوية«. وأوضحت المصادر، أن 
عمليات الهدم اس���تمرت في منطقة 

االحتالل يهدم منزال متنقال ومنشأة زراعية باألغوار

أزمة الوقود توقف العمليات المجدولة بمستشفى بيت حانون

كاميــرات المراقـبــة.. عــدو 
آخــر للمقاومــة بالضفــة 

غزة / سماح المبحوح:
باتت كامي���رات المراقبة المنصوبة بمختلف ش���وارع م���دن الضفة المحتلة 

وأمام المحالت التجارية س���الحا صامتًا يالحق رجاالت المقاومة 
أينم���ا تواجدوا و عبئ���ا إضافيا ضدهم ، خاصة أن تس���جيالتها 

القدس المحتلة / االستقالل:
أبعدت شرطة االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس اثنين من حراس المسجد األقصى 
المبارك، كما اس���تدعت مس���ؤول العالقات العامة واإلعالم في دائرة األوقاف 

االحتــالل ُيبعــد
 حــارسين عــن األقصــى

إلغاء الواجبات المنزلية للصفوف
 الدنيا.. صدمة ألولياء اآلمور 

دفعة مالية 
ملوظفي غزة 

اليوم اخلمي�س  
غزة/ االستقالل:

أعلن���ت وزارة المالية في غزة أمس 
صرف  ع���ن  األربعاء، 
ش���هر  راتب  دفع���ة 

غزة/ االستقالل: 
قالت فصائ���ل المقاومة الفلس���طينية في غزة، ام���س األربعاء، 
"إن محاص���رة االحت���الل لقبة الصخرة ومنع الص���الة فيها جريمة 

فصائل المقاومة: سندافع عن األقصى 
بكل ما نملك ولن نترك غزة تموت

إدارة سجن »عوفر« تفرض 
عقوبــات تعسفيــة

 بحق 4 أسرى من الجهاد

تنصل االحتالل من التفاهمات..
 هل يشعل مسيرات العودة؟

غزة/ قاسم األغا:
يواصل االحتالل »اإلسرائيلي« ممارسة سياسة المماطلة والتسويف، ورفض 

تنفيذ ما عليه من التزامات حول تفاهمات »إعادة الهدوء وكس���ر 
حصار غزة«، فيما تلّوح الهيئة الوطنية العليا ل�«مسيرات العودة« 

أسرى النقب يواجهون أوضاعًا قاسية بسبب الطقس واإلدارة

غزة/ دعاء الحطاب:  
لق���ي قرار وزارة التربي���ة والتعليم، بإلغاء الواجبات الدراس���ية البيتية لطلبة 

المرحلة األساس���ية الدنيا للصفوف من )1-4(، والتقليل من تلك 
08الواجبات لصفوف المرحلة األساس���ية العليا من )5-9(، ابتداًء من 

07

04 05

واشنطن/ االستقالل:
نفت األمم المتح���دة تقديم الرئيس محمود عباس طلًبا رس���مًيا إلى األمين 

الع���ام للمنظمة أنطونيو غوتيريش أو رئيس���ة الجمعية العامة 
ماريا فرناندا إس���بنوزا بش���أن حصول فلس���طين على العضوية 

األمم المتحدة: عباس لم يطلب 
رسمًيا عضوية كاملة لفلسطين

حاكم فلوريدا يهدد شركة أمريكية 
بسبــب مستوطنــات االحتــالل

فلوريدا/ االستقالل:
ه���دد حاكم والي���ة فلوريدا األميركي���ة رون دي س���انتيس، بفرض عقوبات 
على ش���ركة »اير بي ان بي« لحجز المس���اكن عبر اإلنترنت في حال لم توقف 

نشاطها ضد المستوطنات اإلسرائيلية. وكانت الشركة قد قررت 
وقف نش���ر إعالنات بيع واس���تئجار العقارات في المستوطنات 

) APA images (       جانب من �ملوؤمتر �ل�شحفي مل�شت�شفى بيت حانون �شمال قطاع غزة �أم�س
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الضفة المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس 
األربعاء، 12 مواطًن���ا خالل حملة اقتحامات 
طالت أنح���اء متفرقة في الضف���ة الغربية 

والقدس المحتلتْين.
وأف���اد جيش االحت���الل في بيان ل���ه، بأن 
قواته اعتقلت 10 فلسطينيين من الضفة 
الغربي���ة؛ مم���ن وصفهم ب���� "المطلوبين" 
بدعوى ممارسة أنش���طة تتعلق بالمقاومة 

الشعبية.
وذكر الجيش، أن قواته استولت على آالف 
الشواكل خالل حملة مداهمة وتفتيش في 
مناط���ق رام الله وبيت لح���م والخليل، بزعم 

ارتباطها بدعم المقاومة الفلسطينية.
وقال، إنه صادر بالتعاون مع الشرطة وجهاز 
الش���اباك، س���ت مخارط في ورش���ة حدادة 
بمدين���ة نابلس، بدعوى اس���تخدامها في 

تصنيع األسلحة.
وق���د طالت حملة االعتقاالت اإلس���رائيلية، 
مواطنين من مخيم قلنديا لالجئين شمالي 
الق���دس المحتل���ة )ل���م يذكره���م جيش 
االحت���الل في بيانه(، ثالث���ة من بلدة تقوع 
)ش���رقي بيت لحم(، واثنين من بلدتي بيت 
فجار )جنوب شرقي المدينة( وقرية حوسان 

ا من مخيم جنين. )غرًبا(، وشاًبّ
وبّين���ت مصادر محلية، أن ق���وات االحتالل 
اعتقلت الطفلْين عمر زاي���د ومحمد حّماد، 
عقب دهم من���ازل ذويها في مخيم قلنديا 
لالجئين ش���مالي القدس المحتلة؛ قبل أن 

تنقلهما لجهة غير معلومة.
وأضافت المصادر أن قوات االحتالل داهمت 
عدة مناطق في محافظة بيت لحم واعتقلت 
حازم صياح ومحمد الش���اعر من بلدة تقوع، 
كما اعتقلت ياس���ر أبو نظير من بيت فجار 
جن���وب بيت لح���م، وإبراهي���م حمامرة من 

حوسان غربا.
واقتحمت قوات االحتالل بلدة ش���قبا غربي 
رام الل���ه، وصادرت عش���رات المركبات بعد 
توزيع منش���ورات "تحذيرية" في البلدة من 
تنفي���ذ عمليات تتعلق بالمقاومة ورش���ق 

مركبات المستوطنين والجنود بالحجارة.
كما دهم جيش االحتالل بلدة عزون شرقي 
قلقيلي���ة، وصادر مركبة وفت���ش عدًدا من 

منازل المواطنين.
وفي جنين أصيب ش���ابان م���ن بلدة عنزة 
جنوب المدينة خ���الل مواجهات اندلعت، 

تخللها اقتحام لمنازل وتفتيشها.
وقالت مصادر محلية: إن الشاب علي قاسم 

صدقة أصي���ب برصاصة ف���ي قدمه خالل 
المواجه���ات، ونقل إلى مستش���فى جنين 
الحكوم���ي وحالته مس���تقرة، فيما أصيب 
الش���اب عبد الل���ه كمال براهم���ة برصاصة 

مطاطية في الساق.
واعتقل االحتالل المنشد الشعبي محمد أبو 
الهيجا )أبو الكايد( أثن���اء مروره على حاجز 
عس���كري قرب مدينة جني���ن، كما اعتقل 
األس���رى المحررين عمارة فشافش���ة ومراد 
ماليش���ة وعالء خليلية من بلدة جبع جنوب 
جنين أثناء مرورهم عل���ى حاجز الكونتينر 

شرق بيت لحم.
وفي السياق، اقتحمت قوات االحتالل بلدة 
ا على  عجة المجاورة، ونصبت حاجًزا عسكرّيً
مدخلها، وفتشت عددا من منازل المواطنين 

دون اعتقاالت.
وفي مخيم جنين، اقتحمت قوات االحتالل 
منزل القي���ادي في حركة الجهاد الش���يخ 
األسير بس���ام السعدي وفتشته، علًما أنها 

اعتقلت نجله قبل أيام.
وكان���ت قوات االحتالل ق���د أعادت اعتقال 
ثالثة أسرى محررين من مدينة جنين؛ خالل 
مرورهم عبر حاجز "الكونتينر" جنوب شرق 

القدس المحتلة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحمت مجموعات من المس���توطنين اليهود، أمس األربعاء، باحات 

المسجد األقصى بحماية الشرطة الصهيونية.
وأفادت مصادر محلية، أن 69 مس���توطنًا اقتحموا المس���جد األقصى 
من جهة “ب���اب المغاربة”، ضمن مس���ارات حّددتها لهم الش���رطة 
»اإلسرائيلية«، مش���يرة إلى أنه من بين الُمقتحمين 35 مستوطنًا من 
طلبة المعاهد الدينية اليهودي���ة والجامعات العبرية، الذين عادة ما 

يكون برفقتهم أحد ضباط االحتالل.
وأش���ارت إلى أن بعض المستوطنين أّدوا طقوسا تلمودية قرب “باب 
الرحمة” )الجهة الش���رقية من المسجد األقصى( وقبالة مسجد “قبة 

الصخرة المشرفة”.
يذكر أن االقتحامات تتم بشكل يومي ما عدا الجمعة والسبت، وخالل 

فترتين صباحية ومسائية، وألربع ساعات ونصف إجمالية.
وكانت ش���رطة االحتالل قد أبعدت خالل اليومين الماضيين ستة من 
حّراس المسجد األقصى المبارك عنه لمدد متفاوتة، من بينهم حارسة.

واخضت الش���رطة اإلس���رائيلية، مس���ؤول اإلعالم في دائرة األوقاف 
اإلسالمية، فراس الّدبس، للتحقيق في مركز “القشلة” التابع لها غرب 

مدينة القدس.

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى

القدس المحتلة / االستقالل:
أبعدت ش���رطة االحتالل اإلس���رائيلي يوم أمس، اثنين من حراس المس���جد 
األقصى المبارك عن المسجد، كما استدعت مسؤول العالقات العامة واإلعالم 

في دائرة األوقاف اإلسالمية للتحقيق.
وأوضح مس���ؤول العالقات العامة واإلعالم ف���ي األوقاف فراس الدبس، 
أن مخابرات االحتالل استدعت حارس���ة المسجد األقصى بيان الشيخ 
والحارس س���لمان أبو ميالة، وافرجت عنهما بش���رط إبعاد الش���يخ عن 
المس���جد لمدة 15 يوًما وأب���و ميالة ليوم االثنين الق���ادم على أن يتم 

حضوره مجدًدا للتحقيق.
وأوض���ح أن المخابرات اس���تدعته للتحقي���ق أمس األربعاء في مركز ش���رطة 

»المسكوبية« غربي القدس للتحقيق.
وكانت سلطات االحتالل أبعدت االثنين الماضي 4 حراس عن المسجد األقصى 
لمدة أسبوع، بعد اعتقالهم فور خروجهم من المسجد، وهم فادي عليان، لؤي 
أبو الس���عد، أحمد أبو عليا، ويحيى شحادة، كما اشترطت حضورهم للتحقيق 

األحد القادم.

االحتالل ُيبعد
 حارسين عن األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل:
هدمت آلي���ات تابعة لس���لطات االحت���الل الصهيوني، 
أمس األربعاء، منش���أتين سكنّيتين في األغوار الشمالية 

الفلسطينية )شرق القدس المحتلة(.
وأفادت مصادر محلية، أن آليات االحتالل برفقة قوات من 
الجيش اقتحمت منطقة فصايل وشرعت في هدم كرفان 
سكني، يعود للمواطن علي عبّيات، ويعيش فيه مع زوجته 
وأربعة من أطفاله، مشيرًة إلى أن االحتالل ترك العائلة في 
العراء، في ظل ب���رودة الطقس وخلو المنطقة من المنازل 

فهي بدوية رعوية«. وأوضحت المصادر، أن عمليات الهدم 
اس���تمرت في منطقة نويعمة، حيث هدم منزل إسمنتي 

يعود لعائلة أبو خربيش ويسكنه نحو سبعة أفراد.
ومن الجدير بالذكر، أن مؤسس���ات دولية وإنس���انية تعّد 
استمرار االحتالل باستهداف الفلسطينيين في منطقة 
األغوار؛ س���واء بالمص���ادرات والهدم أو اإلخ���الء بذريعة 
التدريبات العسكرية، يأتي في إطار استهداف المنطقة 
والضغط على س���كانها إلخالئه���ا كونها منطقة حيوية 

واستراتيجية على المستوى الزراعي والعسكري.

عمان/ االستقالل:
أدان���ت المنظم���ة اإلس���المية للتربية والعل���وم الثقافة 
»اإليسيسكو« مخطط سلطات االحتالل اإلسرائيلي لتدمير 
موق���ع أثري لبلدة عربية ش���مال الق���دس المحتلة، يعود 
تاريخه���ا إلى 1200 عام من أجل بناء »مركز لوجيس���تي« 

لمستوطنة »موديعين«.
وقال���ت »اإليسيس���كو« في بي���ان لها: إن ه���ذا المخطط 
اإلجرامي تدمير للتراث الحضاري الفلس���طيني، وعدوان 
على ذاكرته التاريخية، واس���تهتار بالمواثيق واإلعالنات 

الدولية الخاصة بالتراث الحضاري.
ودعت المنظمات الدولية وخاصة »اليونسكو«، إلى التدخل 
لمنع ه���ذا العمل اإلجرامي وحماية التراث الفلس���طيني 

الذي تعيث سلطات االحتالل فيه فساًدا.
وكان علماء آثار إسرائيليون اكتشفوا هذا الموقع األثري، 
وتبين أنه عبارة عن بلدة كانت مزدهرة في الفترة اإلسالمية 
المبكرة، وعثروا فيه على بيوت فخمة مزينة بالفسيفساء 
واألق���واس، وآبار ماء مقصورة الحيط���ان ومعاصر زيتون، 

ومعامل لصناعة الزجاج يعود تاريخها إلى نحو ألف عام.

اإليسيسكو ُتدين مخطط االحتالل 
تدمير موقع أثري بالقدس

االحتالل يهدم منزال متنقال
 ومنشأة زراعية باألغوار

االحتالل يعتقل 12 مواطًنا من الضفة والقدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
أف���اد االئت���الف األهلي لحقوق الفلس���طينيين ف���ي القدس المحتلة بأن ما يس���مى ب� » دائ���رة اإلجراء 
اإلس���رائيلية«، وافقت على طلب تقدم به محامو عائالت الصباغ المقدس���ية األحد الماضي بتجميد قرار 

االخالء حتى يتم البت في اعتراض المحامين على أن يصدر القرار النهائي خالل شهر.
ولفت االئتالف في بيان صحفي، إلى أن طلب عائلة الصباغ جاء لعدة أس���باب منها أن قرار ملكية األرض 
في حي الش���يخ جراح وسط القدس لم يتم البت فيها بعد، وكذلك ألن قرار إخالء عائالت الصباغ الصادر 
في 2012 من محكمة »الصلح« يرتبط بالبت في ملكية األرض. وأش���ار إلى أن قرار اإلخالء غير واضح فنًيا، 
وهل المطلوب اإلخالء من جميع البناية التي تسكنها العائالت؟، أم فقط من الجزء الذي تم إضافته للبناء 
األصلي؟«. وكانت »دائرة إجراء االحتالل« أصدرت مؤخًرا، أمًرا بإخالء خمس عائالت )45 نفًرا( تابعة لعائلة 
الصباغ من منازلها بحي الشيخ جراح وسط القدس، وأمهلتها حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري 
إلخالء هذه المنازل لصالح المس���توطنين. وأوضح االئتالف في وقت س���ابق أن عائلة الصباغ تواجه حالًيا 

خطر التهجير في أية لحظة، ما يستدعي التفاف المواطنين حولها وحمايتها وحماية منازلها.

تجميد أمر إخالء عائالت مقدسية 
من منازلها بالشيخ جراح

غزة/ االستقالل:
توغلت جرافات عس���كرية لالحتالل اإلسرائيلي، أمس  األربعاء، شمالي بلدة بيت حانون/إيرز شمال قطاع 
غزة. وأوضح ش���هود عيان، أن ست جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت لمسافة محدودة بمحاذاة السياج 

الفاصل، وقامت بعمليات تجريف وبناء سواتر ترابية.
والجدي���ر بالذكر أن جرافات االحتالل تقوم لليوم الثالث بعملي���ات التوغل والتجريف في نفس المكان، 

وتواصل قواته االعتداءات المتواصلة على أراضي المواطنين على طول الشريط الحدودي شرق القطاع.

توغل إسرائيلي محدود شمال قطاع غزة
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غزة/ االستقالل: 
قال���ت فصائل المقاومة الفلس���طينية في غزة، ام���س األربعاء: "إن محاص���رة االحتالل لقبة 
الصخرة ومنع الص���الة فيها جريمة ممنهجة تعزز المس���اعي الصهيونية لتهويد األقصى 
وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا"، مؤكدة بأنها لن تسمح بتمرير هذه الجرائم، وستدافع عن أقصانا 

وقدسنا بكل ما نملك.
وطالبت الفصائل في بيان صحفي وصل "االس���تقالل" نس���خة عنه،  أبناء شعبنا في القدس 
والضفة والداخل المحتل بتصعي���د االنتفاضة في وجه جيش االحتالل كما ندعوهم للرباط 
في المس���جد االقصى والدفاع عنه. كما حذرت من تدهور الوضع اإلنساني في غزة وخصوصًا 
خطر توقف بعض المراكز والمستشفيات نتيجة ألزمة الوقود، داعية األمم المتحدة للتدخل 
العاجل إلنهاء هذه األزمة، ومطالبة الس���لطة بالقيام بمس���ؤولياتها تجاه غزة وأهلها ووقف 

التجاهل المتعمد آلالم وتضحيات شعبنا.
وطالبت األش���قاء المصريي���ن بفتح المعبر في كال االتجاهين وع���دم اخضاعه ألية تجاذبات 

سياسية تعزز الحصار المفروض على شعبنا في غزة.
وأشارت إلى أن االحتالل يتحمل المسؤولية عن االستمرار في المماطلة في دفع استحقاقات 
التفاهمات األخيرة بهدف كس���ب الوقت وتمرير مخططاته الخبيثة، مضيفة بأنها لن تقبل 

أن يموت شعبنا والعالم يتفرج، وستواصل الحراك حتى تحقيق األهداف كاملة.
وش���ددت الفصائل بأن "االعتقاالت السياس���ية التي تقوم بها السلطة في الضفة واقتحام 
منازل عائالتنا الفلس���طينية المجاهدة واالعتداء عليها يعتب���ر جريمة وطنية تمارس بحق 
شعبنا وأهلنا في الضفة ومنافيًا ألدبياتنا وأخالقنا، ويطبق مساعي االحتالل الصهيوني في 

إذالل العائالت المجاهدة".
كم���ا طالبت المجتم���ع الدولي واألمة اإلس���المية والعربية بالتحرك الفوري والعاجل رس���ميًا 
وشعبيًا للوقوف تجاه مس���ؤولياتها والتصدي للغطرسة الصهيونية بحق األسرى واألبطال 

وبحق المسجد األقصى والمقدسات، والعمل الجاد لرفع الحصار الظالم عن شعبنا في غزة.

الع���ودة" ف���ي  وتش���هد "فعالي���ات 
المخّيم���ات الممتدة ش���رقي للقطاع، 
وش���مال غرب غزة )الح���راك البحري(، 
اعت���داءات دموي���ة ضد المش���اركين 
الرصاص  باستخدام  فيها،  السلمّيين 

الحّي، والغاز السام والمسيل للدموع.
وتس���ّبب هذا االعت���داء المتعّمد ضد 
متظاهري "الع���ودة" بالُجُمعة األخيرة 
)صمودنا سيكسر الحصار( إلى ارتقاء 
مواطَنْي���ن، وإصابة العش���رات، بجراح 
مختلفة؛ لترتفع بذلك حصيلة شهداء 
وجرحى المس���يرات إلى أكثر من 244 
ش���هيًدا، و نحو 26 أل���ف جريح، منذ 
انطالقتها في 30 مارس/ آذار الماضي.
ودعت "وطنية العودة العليا" جماهير 
شعبنا إلى المشاركة الواسعة يوم غٍد 
ف���ي الجمعة ال� 43، التي تحمل عنوان 

"الوح���دة طري���ق االنتصار وإفش���ال 
المؤام���رات"؛ تأكي���ًدا على اس���تمرار 
المس���يرات، وأن المصالح���ة ضم���ان 
ومخططات  مش���اريع  عل���ى  االنتصار 
القضية  الرامية لتصفي���ة  االحت���الل 
له���ا  بي���ان  بحس���ب  الفلس���طينية. 

منتصف األسبوع الجاري.،
وعّبر البيان ع���ن رفضه "إخضاع وإبقاء 
ش���عبنا رهين���ة  لسياس���ة الضغط 
يمارس���ها  التي  والمماطلة  واالبت���زاز 
االحتالل، ويسعى إلى تكريسها كأمر 

واقع".
وأوضح أن االحتالل يسعى باستماته 
لتش���ديد الحصار على القطاع وإحكام 
الحي���اة فيه،  عل���ى مقوم���ات  خناقه 
داعًي���ا مص���ر والجه���ات الدولية إلى 
متابعة جهودها في كسر حصار غزة، 

والضغ���ط على االحتالل؛ لالس���تجابة 
الكاملة لمطالب الشعب الفلسطيني.

تكتيكات وأدوات
من جهتها، حركة المقاومة اإلسالمية 
االحتالل  تنّصل  أن  أّك���دت  )حماس(، 
م���ن تفاهمات "إعادة الهدوء وكس���ر 
الحصار"، وقتله المتعّمد للمتظاهرين 
الس���لمّيين بمسيرات العودة؛ سيدفع 
إلى اّتخ���اذ أدوات ُترغم االحتالل على 

تطبيق هذه التفاهمات.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة 
س���هيل الهندي في تصريح س���ابق 
وع���دم  مماطل���ة  "إن  ل�"االس���تقالل": 
التزام العدو بالتفاهمات عبر الوسيط 
المصري، سيدفعنا التخاذ الكثير مما 
ف���ي جعبتنا م���ن تكتي���كات وأدوات 
سلمّية، تردع هذا العدو، وترغمه على 

تنفيذ التزاماته".
ه���ذه  ماهّي���ة  يوض���ح  ل���م  وفيم���ا 
التكتيكات والخيارات المفتوحة، تابع: 
جيًدا،  ويس���تحضرها  يعرفها  "العدو 
نحن ال نريد تصعيد األمور؛ لكن إذا ما 
ُأجبرنا على ذلك فنحن على اس���تعداد 

للمواجهة".
وأض���اف الهندي وهو عض���و الهيئة 
الوطنية للمسيرات: "حماس وفصائل 
المقاوم���ة ل���ن تقب���ل بتغ���ّول العدو 
ف���ي دم���اء ش���عبنا، أو يبق���ى رهينة 
لعدم تنفيذ م���ا عليه م���ن التزامات، 
وطالما هناك مقاومة تحمي الش���عب 
المتواصلة فنحن  الشعبية  ومسيراته 

سائرون في االتجاه الّسليم".

 جرمية احل�صار
والمحل���ل  الكات���ب  رأى  إل���ى ذل���ك، 

السياس���ي حس���ن عبدو، أن فعاليات 
مس���يرات العودة ستش���هد تصاعًدا 
في أدواتها وخياراتها، إذا ما استمرت 
"إس���رائيل" بفرض حصارها وخناقها 

على قطاع غزة.
"إن  ل�"االس���تقالل":  عب���دو  وق���ال 
المسيرات الش���عبّية السلمّية ما هي 
إاّل شكل من أش���كال الرد على جريمة 
الحصار والضغ���ط على القطاع، مؤكًدا 
أن مفتاح "إع���ادة الهدوء" إلى غزة هو 

وقف تلك الجريمة.
إلى  السياسي  والمحلل  الكاتب  وأشار 
أن على الوس���طاء كاّفة الضغط لجهة 
إرغ���ام االحت���الل على ع���دم التنصل، 
وتنفيذ ما علي���ه من التزامات متعلقة 
الهدوء وفك حصاره  بتفاهمات عودة 

المفروض على غزة.    

غزة/ االستقالل: 
للش���هداء  القدس  أفادت مؤسس���ة مهج���ة 
واألس���رى أمس االربعاء، أن إدارة س���جن عوفر 
فرضت عقوبات تعسفية بحق أربعة أسرى من 
حركة الجهاد اإلسالمي بينهم األسير المجاهد 
مش���ير عبد القادر الش���حاتيت "أمير أس���رى 
الحركة في سجن عوفر" وتمثلت العقوبات في 
منع الكانتينا لمدة ش���هر، من���ع زيارة األهالي 
لمدة ش���هر، غرامة مالية مائتا شيكل على كل 
أسير، والعزل في زنازين انفرادية لمدة سبعة 

أيام ومنعهم من التواصل مع أحد.
وأوضح أس���رى الجهاد اإلس���المي في س���جن 
عوفر في رس���الة وصلت مهجة القدس نسخًة 
عنها، أن���ه بتاري���خ 2019/01/10 فترة الظهر 
عندم���ا كانت الش���رطة في األقس���ام لفحص 
الش���بابيك واألرضيات هاجم األسير المجاهد 
محمد حس���ين مصطفى أبو مارية أحد الضباط 
الصهاين���ة وق���ام بضربه، وبع���د ذلك هاجم 
األس���ير المجاهد عبد الله محم���د عثمان عطا 
عبي���دو الضابط م���رة أخرى، مش���يرين إلى أن 
قيام األس���يرين أبو ماري���ة وعبيدو بضرب أحد 
الضباط ردًا على قيام ما تس���مى وحدة )الدرور( 
التابعة لما يسمى )جهاز الشاباك الصهيوني( 

باالعت���داء على األخ األس���ير المجاه���د أيمن 
اطبيش في سجن رامون أثناء اقتحامها للغرفة 
المتواجد فيها حيث قام���ت الوحدة المذكورة 
بالتنكيل به وضربه بطريقة وحش���ية وهمجية 
وبعد ذلك عزلته في سجن أيالون وقررت منعه 

من زيارة أهله حتى 2018/02/26م.
وقال أس���رى الجهاد إن���ه وبع���د انتهاء هذا 
الحدث قامت إدارة س���جن عوف���ر بإحضار قوة 
كبيرة من ش���رطة الس���جن وكذلك ما تس���مى 
وح���دة )اليم���از( التابعة لما تس���مى مصلحة 
الس���جون الصهيونية وقامت بإخراج األس���رى 
عبدالله عبيدو ومحمد حس���ين أبو مارية وعبد 
الله عوض العبيات وأمير أسرى الجهاد مشير 
الش���حاتيت من األقس���ام ونقلتهم إلى قسم 

العزل ووضعتهم في زنازين انفرادية. 
وأضاف االس���رى :" وبعد ذل���ك اقتحمت وحدة 
اليم���از ثالث غرف للجهاد وت���م تقييد جميع 
األسرى فيها بشكل وحش���ي وأخرجوهم بعد 
تقييدهم وتفتيشهم داخل الحمام، واستمر 
احتجازهم من الس���اعة الثالثة والنصف عصرًا 
وحتى الس���اعة الحادية عش���رة والنصف ليال 
مقيدين داخل الحمام وبعد انتهاء التفتيش 
ت���م إرجاعه���م للغ���رف ووج���دوا المالب���س 

والحرام���ات واألغطي���ة ممزقة، وق���ام الجنود 
بمص���ادرة األجه���زة الكهربائي���ة والتلفزيون 
والقمقم والبالطة ول���م يرجعوها إال بعد ثالثة 

أيام.
وردًا على ذلك أفاد أسرى الجهاد اإلسالمي في 
س���جن عوفر أنهم أبلغوا إدارة الس���جن أنهم 
القي���ام بخطوات نضالي���ة تصعيدية  بصدد 
ف���ي حال لم يتم إرجاع اإلخ���وة المعزولين إلى 

األقسام.
وأشار األس���رى المعزولون إلى أن ظروف العزل 
س���يئة جدًا وال يس���محون له���م بالحديث مع 
ممثل المعتقل أو ممث���ل التنظيم، ويمنعون 
عنهم كل ش���يء بما ف���ي ذلك االس���تحمام، 
وبالزنازين ال يوجد تدفئ���ة أبدًا فقط أعطوهم 

غطاءين خفيفين .
من جهته���ا طالبت مؤسس���ة مهجة القدس 
وخاصة  واإلنس���انية،  الحقوقية  المؤسس���ات 
اللجنة الدولية للصليب األحمر، ومجلس حقوق 
اإلنس���ان التابع لألمم المتح���دة بالتدخل لدى 
سلطات االحتالل الصهيوني لوضع حد لمعاناة 
األس���رى وظروفهم غير اإلنس���انية، والتدخل 
العاج���ل م���ن أجل وق���ف وفض���ح انتهاكات 

مصلحة سجون االحتالل بحقهم.

فصائل المقاومة: سندافع عن األقصى 
بكل ما نملك ولن نترك غزة تموت

إدارة سجن »عوفر« تفرض عقوبات 
تعسفية بحق 4 أسرى من الجهاد

استعدادات للمشاركة غدًا بُجمعة »الوحدة وإفشال المؤامرات«

تنصل االحتالل من التفاهمات.. هل يشعل مسيرات العودة؟!
غزة/ قا�صم الأغا:

يوا�صل الحتالل »الإ�صرائيلي« ممار�صة �صيا�صة 
املماطلة والت�صويف، ورف�ض تنفيذ ما عليه من 
التزامات حول تفاهمات »اإعادة الهدوء وك�صر 
ح�صار غزة«، فيما تلّوح الهيئة الوطنية العليا 

لـ«م�صريات العودة« بت�صعيد فعالياتها »ال�صلمّية«، 
عرب اأدوات وخيارات جديدة.

ويرف�ض الحتالل اإدخال اأموال الدفعة الثالثة 
من اأموال املنحة القطرية املخ�ص�صة ل�صرف 

رواتب موظفي حكومة »حما�ض« ال�صابقة اإىل 
قطاع غزة، بعد اأن كان ذلك مقرًرا قبل نحو 

اأ�صبوعني؛ بذريعة الت�صعيد امليداين من القطاع.
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 ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
 حمكمة بداية خانيون�س

في القضية الحقوقي رقم 2017/403
   في الطلب الحقوقي رقم 2019/29
المدعي / -1 فادي عبد الرحمن حسين صبح – سكان خانيونس 

 وكيله المحامي / خليل شاهين
المدعى عليه / صبحي سلمان إبراهيم قديح  رئيس هيئة المديرين بشركة جنريتر للنقل 

والتجارة العامة المقاوالت المساهمة الخصوصية المحدودة – مجهول محل اإلقامة
نوع الدعوى / حقوق عمالية 

قيمة الدعوى 45718.5 دوالر ) خمسة واربعون الف ومائتان وثماني 
عشر ونصف دوالر امريكي (

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية رقم 2017/402

الى المدع���ى عليه المذك���ور بعاليه بما ان المدع���ي تقدم بالقضية 
الحقوقية ) حقوق عمالية (

لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما 
من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي ان تودع قلم هذه المحكمة 
ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 

علما انه قد تحدد لها جلسة الموافق 2019/2/10م للنظر في القضية .
وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي ان يس���ير 

في الدعوى حسب األصول حرر في 2019/1/13م

  رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س

وأكدت القوى الفلس���طينية في بيان لها، 
على ض���رورة توفير بيئ���ة حاضنة للفعل 
م���ن خالل  المق���اوم لالحتالل،  الش���عبي 
إزال���ة كافة األخطار المحدق���ة بأي مواطن 

فلسطيني يتصدى للعدو الصهيوني. 
ويش���ار إلى أن قوات االحتالل اإلسرائيلي 
تواصل اقتحامها لع���دة أحياء في مدينة 
رام الله  ومدن مختلف���ة بالضفة الغربية ، 
وتقوم باالستيالء على تسجيالت كاميرات 

ومراقبة المحال التجارية . 

توعية واإر�ساد
الناش���طة على مواقع التواصل االجتماعي 
آمنة حساس���نة من مدينة رام الله، أكدت 
عل���ى تنفيذه���ا ومجموع���ة من الش���باب 
الناش���طين حم���الت توعي���ة ، بمخاط���ر 
كامي���رات المراقبة ، الت���ي أضحت هدف 

لالحتالل اإلسرائيلي. 
ل�"االس���تقالل" أن  وأوضح���ت حساس���نة 
الحم���الت تضمن���ت مس���اعدة أصح���اب 
الكاميرات على إعادة توجيها ، بحيث يتركز 
تصويرها على مس���احة ضيقة ال تتعدى 
بوابة محالتهم التجارية ومؤسس���اتهم ، 
بأسرع  التس���جيالت  التخلص من  وكذلك 
وقت، الفتة إلى قدرة بعض الكاميرات على 
رصد الحركة والتصوير بمساحة تصل ل� 5 

كم . 
 وبين���ت أن الحمل���ة الت���ي انطلقت على 
مواقع التواصل االجتماعي اتسع نشاطها 
ليش���مل زيارات ميدانية ألصحاب المحال 
إزالة  لض���رورة  المختلف���ة  والمؤسس���ات 
الكامي���رات أو إعادة توجيه تصويرها على 
نطاق ضيق ، كي ال تس���اهم في الكشف 

عن أي مقاوم وناشط ضد االحتالل .

وأش���ارت إلى حجم التج���اوب المرتفع مع 
الكاميرات،  الرامية إلعادة توجيه  الدعوات 
على عكس التجاوب الضعيف حين كانت 
الدع���وة إلزالتها ، مبين���ة أن هناك  اقباال 
كبيرًا م���ن مختلف المواطنين على تركيب 
كاميرات أمام منازلهم ومحالتهم التجارية 
والمؤسس���ات؛ لتوفي���ر الحماية لهم، في 
ظل  انخفاض أس���عارها في اآلونة األخيرة 
مقارن���ة بأس���عارها المرتفع���ة قبل عدة 

سنوات . 

عني لالحتالل
الخبير والمحلل العسكري واصف عريقات 

اعتب���ر كامي���رات المراقبة عين���ًا إضافية 
لالحتالل اإلس���رائيلي تخدمه في الكشف 
ع���ن أماكن المقاومين ومنفذي العمليات ، 
أكثر مما تخدم أصحاب المحالت التجارية 
وم���ن ينصبونها لحمايته���م من عمليات 

السرقة . 
وأوضح عريقات ل�"االستقالل " أن االحتالل 
يس���تخدم تس���جيالت كاميرات المراقبة 
المنتشرة بشكل كبير وواسع أمام المحالت 
التجارية والمؤسسات والشوارع ،  لقدرتها 

على رصد وتتبع حركة المارة . 
وبين أنه���ا مع تزايد المطالب���ة والدعوات 

ألصح���اب المحال التجارية والمؤسس���ات 
بإزالة الكاميرات أصبحت تش���كل هاجسًا 
يؤرقهم وتهمة تلتص���ق بهم في بعض 
األحيان ؛ في المس���اهمة بخدمة االحتالل 

اإلسرائيلي بشكل غير مباشر . 
وش���دد على أن القانون الفلسطيني يجيز 
نصب كاميرات  المراقبة أمام المؤسسات 
والمح���ال التجارية  ؛ لرص���د حركة المارة ، 
ضمن مس���احة محدودة وضيقة ال تتعدى 
واجهة المحل وداخل���ه ، ومنع أن يتعدى 

مدى تصويرها إلى أبعد من ذلك . 
ولف���ت إل���ى أنه م���ن الممك���ن أن يحافظ 

أصحاب المحال التجارية والمؤسسات على 
إبقاء نص���ب الكاميرات من خ���الل التقيد 
بمس���احة تصويرها أي ال تتعدى ما ذكره 
القانون وكذلك التخلص من التس���جيالت 
بش���كل س���ريع قبل أن تمتد إليها أيادي 

االحتالل اإلسرائيلي . 

اإر�سادات توعية 
م���ن جانبه ، نش���ر موقع المج���د األمني 
كامي���رات  لخ���داع  خاص���ة  ارش���ادات 
المراقب���ة التي ق���رر العدو نش���رها في 
الضف���ة والق���دس المحتلتي���ن ، ع���ن 
طريق اس���تخدام أسهل وأرخص الطرق 
التنكرية وه���ي ارتداء قبع���ة ونظارات 
شمس���ية تعمل عل���ى تظلي���ل معالم 
الوجه وخداع نظام المراقبة القائمة على 

التعرف على مالمح الوجه . 
وأكد الموقع على أهمية وس���يلة التلوين 
أو الرس���م على الوجوه ، والتي تم انشاؤها 
من قب���ل الفنان والمصم���م "آدم هارفي"، 
وتس���مى "CV Dazzle" القادرة على منع 

تتبع أنظمة تحديد الوجوه. 
أما الوس���يلة الثالثة لتضلي���ل الكاميرات 
فتتمثل في ارتداء األقنعة التي تعمل على 
اخفاء الوجه وهي الطريقة األكثر ش���يوعا 
؛ للهروب من كامي���رات تتبع الوجوه ، إلى 
جانب ارتداء قبع���ات مع أضواء LED التي 
تعمل عل���ى إخف���اء وتظلي���ل الكاميرات 

وتشويش الصورة المنقولة. 
وأش���ار الموقع في ارش���اداته إلى ضرورة 
ارتداء المالب���س العازلة وهي مجموعة من 
المالب���س المصنوعة من س���بيكة خاصة 
ق���ادرة عل���ى تجن���ب الكامي���رات األمنية 

الحرارية.

كاميــرات المراقـبــة ... عــدو آخــر للمقاومــة بالضفــة 
غزة / �سماح املبحوح:

باتت كامييرات املراقبة املن�سوبة مبختلف �سوارع مدن ال�سفة 
املحتلة واأمام املحالت التجارية �سالحا �سامتًا يالحق رجاالت 
املقاوميية اأينمييا تواجييدوا و عبئا اإ�سافيييا �سدهييم ، خا�سة اأن 
ت�سجيالتها �ساعدت االحتالل االإ�سرائيلي يف الك�سف عن هوية 

منفذي العمليات اأو تعقب م�سارهم و اعتقالهم بعد تخفيهم عن 
اأعينهييم .  وبالرغييم من اأن كامييرات املراقبة ت�ستخدم لك�سف 
وتتبع املجرمني والك�سف عن اجلرائم املجهولة ، اإال اأنها ت�سكل 
�سييررا كبرا على املقاومني ، مييا دفع املواطنني وجهات خمتلفة 
للمطالبيية والدعوة باإزالتها كي ال تكون ذرعًا حاميًا لالحتالل 

.  ودعييت قييوى فل�سطينييية يف رام اهلل والبييرة �سمييال القد�س 
املحتليية  اإىل اإحباط عمليات مالحقة االحتييالل االإ�سرائيلي 
للمقاومييني الفل�سطينيني ، عن طريق اإتييالف كامرات املراقبة 
املنت�سييرة يف �سوارع ال�سفة الغربييية ، والتي ي�ستغلها االحتالل 

يف عمليات املالحقة.

غزة /االستقالل:
دانت حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( أمس 
األربعاء، حملة االعتقاالت المكثفة التي تشنها 
أجهزة أمن السلطة بحق نشطاء الحركة وأبنائها 
من األس���رى المحررين، واالعتداء على العائالت 
محتويات  وتدمي���ر  المناضل���ة،  الفلس���طينية 

المنازل.
ووصفت حماس في بيان لها وصل "االستقالل" 
نس���خة من���ه، تعقيًبا عل���ى حمل���ة االعتقاالت 
السياس���ية وعمليات التعذيب "الوحشية" التي 
وثقتها المؤسس���ات الحقوقي���ة أن ما تقوم به 
تلك األجهزة من عملي���ات اقتحام للمنازل يعد 

"همجيًة".
واعتبرت هذا الفعل ال يليق بالفلسطيني، حيث 
ل���م تعتد علي���ه العائالت الفلس���طينية إال من 
االحتالل الغاش���م، مؤكدة أن ما تق���وم به تلك 

األجهزة مرفوض وطنًيا وشعبًيا.
وأوضحت أن اإلفادات التي نقلتها المؤسس���ات 
الحقوقية ع���ن عمليات تعذيب وحش���ية بحق 
أبن���اء الحركة وكوادرها؛ يدلل عل���ى حجم اللذة 
التي تشعر بها أجهزة السلطة، في إلحاق األذى 

بالمعتقلين.

وق���ال محام���ي مؤسس���ة "الضمي���ر" لحق���وق 
اإلنس���ان مهند كراجة، إن اثنين من المعتقلين 
السياس���يين لدى الس���لطة تعّرض���ا للتعذيب 
بجه���از المخابرات واألمن الوقائي بنابلس، وبين 

أن "أحدهما ال يرى وآخر يتقيأ الدم".
وش���ددت حماس عل���ى أنه يتوج���ب على تلك 
األجهزة حماية المواطن الفلس���طيني من بطش 
االحتالل وما يق���وم به قطعان المس���توطنين، 

وليس مالحقة األسرى المحررين وتعذيبهم.
وطالبت الفصائل الفلس���طينية والش���خصيات 
ُيّج���رم االعتقال  المس���تقلة بموق���ف واض���ح 
السياس���ي، وب���ذل الجهود من أج���ل لجم حالة 
االنف���الت التي تنفذه���ا األجه���زة األمنية في 
الضف���ة بمحاولة إثبات الوالء للتنس���يق األمني 
الذي يمر عبر أجساد المناضلين من أبناء شعبنا.

وقال���ت حماس: "من المعي���ب أن نتحدث عن أم 
فلسطينية ُتضرب عن الطعام لليوم السابع على 
التوال���ي من أجل اإلفراج عن نجلها من س���جون 
الس���لطة، ويتم نقلها للمستشفى بحالة صحية 

صعبة".
وأضاف���ت: "أمهاتنا الفلس���طينيات لم يعتدن 
إال عل���ى الوق���وف بجانب أبنائهن في س���جون 

االحتالل، وهن حارس���ات الحلم اللواتي لم تكل 
عزيمته���ن من الوق���وف مع أبنائه���ن في وجه 

االحتالل".
ونقلت والدة المعتقل السياسي مراد فتاش من 
مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، 
إلى المستش���فى الجمع���ة الماضية، أثر تدهور 

صحتها نتيجة إضرابها عن الطعام.
وأف���ادت عائل���ة المواطنة خديج���ة فتاش )50 
عاًما( بأنها نقلت إلى قسم الطوارئ بمستشفى 
بالجفاف  إصابته���ا  بع���د  الحكومي،  س���لفيت 
وهبوط الس���كر بالدم، وت���م تزويدها بالمحاليل 

الالزمة.
وب���دأت فت���اش قبل أي���ام إضراًب���ا مفتوًحا عن 
الطع���ام، للمطالبة باإلفراج ع���ن ابنها مراد الذي 
اعتقل���ه جهاز األمن الوقائ���ي االثنين الماضي، 
ضمن حملة اعتقاالت واسعة في صفوف نشطاء 

حركة حماس وأنصارها بالضفة.
وكان زوجها عز الدين فتاش الذي عمل س���ابًقا 
مدي���ًرا لمكت���ب ن���واب التغيي���ر واإلصالح في 
س���لفيت، وتوفي قبل تس���عة أش���هر، تعرض 
لالعتقال المتكرر لدى االحتالل وأجهزة السلطة، 

كما هو حال أبنائه أيًضا.

»حماس« تدعو الفصائل والشخصيات المستقلة لتجريم االعتقال السياسي
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )30 / 2019(
يعلن للعموم انه تق���دم لإلدارة العامة لألراض���ي والعقارات بغزة 
الس���يد: مالك محمد ماض���ي أبو وردة من س���كان جباليا هوية رقم 
903292332 بصفته وكيال عن: احمد ومحمد ونجاح وخيرية أبناء / 

دانيال محمد السرساوي 
بموجب وكالة رقم: 2389 / 2015 الصادرة عن جباليا 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 916 قسيمة 49 المدينة جباليا النزلة 

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

المعاملة. التاريخ: 1/16/ 2019م

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

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )37 / 2019(
يعل���ن للعموم ان���ه تقدم ل���إلدارة العامة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: احمد فؤاد احمد أبو عريبان من س���كان النصيرات هوية رقم 

402035612 بصفته وكيال عن: حسن مصطفى علي الطويل 
بموجب وكالة رقم: 2543 / 2018 الصادرة عن دير البلح 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2346 قسيمة 26 المدينة النصيرات 

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

المعاملة. التاريخ: 1/16/ 2019م

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

واشنطن/ االستقالل:
الرئي���س  المتح���دة تقدي���م  نفت األم���م 
محمود عباس طلًبا رس���مًيا إلى األمين العام 
للمنظمة أنطوني���و غوتيري���ش أو رئيس���ة 
الجمعية العامة ماريا فرناندا إسبنوزا بشأن 
حصول فلسطين على العضوية الكاملة في 

المنظمة الدولية.
ج���اء ذلك عل���ى لس���ان كل من س���تيفان 
دوجاريك المتحدث الرس���مي باسم األمين 
العام، ومونيكا جريلي المتحدثة الرس���مية 
باسم رئيسة الجمعية العامة في مؤتمرين 
صحفيي���ن بالمق���ر الدائم لألم���م المتحدة 

في نيويورك.
ووافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 
من���ح  عل���ى  دول���ة   138 بأغلبي���ة   2012
فلس���طين وضعي���ة دولة غي���ر عضو مثل 
الفاتي���كان، وس���مح هذا اإلجراء للس���لطة 
الفلسطينية بالمشاركة في بعض عمليات 
التصوي���ت بالجمعي���ة العام���ة واالنضمام 

لبعض الهيئات الدولية.
وأوض���ح دوجاريك أن االجتم���اع الذي عقد 
االثنين الماضي بين عب���اس واألمين العام 
لم يتطرق إلى ملف حصول فلس���طين على 

العضوية الكاملة في األمم المتحدة.

وقال للصحفيي���ن: إن عباس لم يتقدم بأي 
وثائق تتعلق بهذا الملف خالل اجتماعه مع 
األمين العام، واس���تدرك "كان اجتماعا طيبا 
ودافئا لكن لم يتم عرض أي وثائق بش���أن 

هذا الموضوع".

بدورها، قال���ت "جريل���ي" إن اجتماع عباس 
م���ع رئيس���ة الجمعي���ة العام���ة االثني���ن 
الماضي استغرق أكثر من ساعة، وكان ملف 
مجموعة ال�77 والصين ه���و محور النقاش، 
ول���م يتم مطلًق���ا خالله التط���رق إلى ملف 

عضوية فلسطين في األمم المتحدة.
وحس���ب ميثاق األم���م المتح���دة، يتطلب 
الحصول على العضوي���ة الكاملة في األمم 
المتح���دة ص���دور ق���رار من مجل���س األمن 

الدولي المؤلف من 15 عضوا.

ويحتاج تمرير هكذا قرار إلى موافقة تس���ع 
من ال���دول األعضاء في المجلس ش���ريطة 
أال تك���ون إحدى الدول الخم���س المتمتعة 
بح���ق النق���ض )الفيت���و( -وه���ي أمي���ركا 
وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين- من بين 

المصوتين ضد القرار.
وبعد موافقة المجل���س يتم إحالة األمر إلى 
فلس���طين عضوا  العامة، وتصبح  الجمعية 
يتمتع بكام���ل العضوية في األمم المتحدة 

بعد موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
م���ن جانب���ه، اكتفى عب���اس أم���س بقوله 
للصحفيين خالل دخوله إلى قاعة مراس���م 
االحتفال بتس���لم ب���الده رئاس���ة مجموعة 
ال�77 والصين إن فلس���طين ستتقدم حتما 
للحصول على طلب العضوية. ولم يقدم أي 

تفاصيل أخرى.
وتأسس���ت مجموعة ال�77 والصين في 15 
حكومية  كمنظم���ة   1964 يونيو/حزي���ران 
دولي���ة للبلدان النامية ف���ي األمم المتحدة 
به���دف التعبير عن المصال���ح االقتصادية 
ال���دول وتعزي���ز قدرتها  الجماعي���ة لتلك 
التفاوضي���ة عل���ى القضاي���ا االقتصادي���ة 
الدولي���ة الرئيس���ية داخ���ل منظومة األمم 

المتحدة.

القاهرة/ االستقالل:
أكدت جامعة الدول العربية أن رئاس����ة دولة 
فلسطين لمجموعة "77 والصين"� سيتيح لها 
الفرصة للتص����دي لمحاوالت تغييب القضية 
الفلسطينية  الهوية  الفلس����طينية، وتثبيت 

بما يعزز من مكانتها على الساحة الدولية.
وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين 
واألراضي العربية المحتلة بالجامعة الس����فير 
س����عيد أبو علي إنه إنجاز دبلوماس����ي نوعي 
جدي����د، ويعب����ر عن دع����م وإس����ناد المجتمع 
الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، واحترامه 
لنضاله وتقديره لقدرات����ه وكفاءاته وحرصه 

على ممارس����ة حقه في االس����تقالل والسيادة 
لدولته.

وأضاف أن هذا يعتبر انتصاًرا دولًيا، يعكس 
ثقة هذه المجموعة بدولة فلسطين وأهليتها 
بقيادة المجموعة التي تشكل واحدة من أكبر 
القوى التفاوضي����ة في األمم المتحدة بحكمة 

واقتدار ومسؤولية.
وأوضح أنه يؤكد أيًضا أن دولة فلسطين قادرة 
على أن تقدم وتعزز األجندة األممية بالخبرات 
والق����درات الوطني����ة المتنوعة ف����ي القضايا 

البيئية والتنموية واالقتصادية.
وأكد أن رئاس����ة دولة فلسطين للمجموعة في 

هذه المرحلة الدقيق����ة والهامة، التي تحاول 
فيها بع����ض القوى تغييبها ف����ي المنظومة 
الدولية وعزلها، ستتيح لها الفرصة للتصدي 
لهذه المحاوالت، وتثبيت الهوية الفلسطينية 

بما يعزز من مكانتها على الساحة الدولية.
وتابع "كما أنها س����تكون محفاًل مهًما لتأكيد 
الس����يادة  وممارس����ة  باالس����تقالل  جدارتها 
الفعلية على أرضه����ا بإنهاء االحتالل، بإثبات 
قدرتها على قيادة المجموعة األكبر في األمم 
المتح����دة، والتي تضم أكث����ر من ثلثي الدول 
األعض����اء، وتفاوض على أكث����ر من %80 من 

القضايا ذات االهتمام الدولي المشترك".

واشنطن/ االستقالل:
ردت النائ���ب في الكونغرس األمريكي من أصل فلس���طيني، رش���يدة طليب، على مس���ؤولة أمريكية 

اتهمتها بمعاداة السامية، وأنها قد تفجر مبنى الكونغرس.
واتهمت المسؤولة المحلية في جنوب فلوريدا أنابيل ليما تاووب، عضو الكونغرس من أصل فلسطيني 

رشيدة طليب بأنها معادية للسامية، وقد تحاول أن تفجر مبنى الكونغرس.
وقال���ت طليب في تغريدة لها معلقة على تصريح تاووب: »هذا النوع من الخطابات البغيضة المعادية 

للمسلمين لم يأت من فراغ، هذا الرئيس قام )بتطريزه(، والجمهوريون ساروا فيه بسعادة«.
بدورها، تضامنت النائب في الكونغرس من أصل صومالي إلهان عمر مع رشيدة طليب، وأكدت وقوفها 
في صفها، قائلة: »إنهم يخش���ون صوتك الش���رس أختي! الكثير من الناس في هذا البلد وفي جميع 
أنحاء العالم يحبونك ويدعمونك، ابقي شجاعة، أنا أساندك«. وسبق أن توعدت طليب النائبة عن الحزب 
الديمقراطي األمريكي ببدء إجراءات إقالة ترامب، وذلك في أول يوم عمل لمجلس النواب الجديد يزاول 
فيه النواب مهامهم. وجرى تداول فيديو على مواقع التواصل االجتماعي يظهر رشيدة وهي تتحّدث 

عن ترامب، وتصفه بعبارة نابية.

األمم المتحدة: عباس لم يطلب رسمًيا عضوية كاملة لفلسطين

طليب ترد على مسؤولة اتهمتها
 بأنها قد تفجر مبنى الكونغرس

الجامعة العربية: رئاسة فلسطين
 لمجموعة »77 والصين« تثبيت لهويتها

عمان/ االستقالل:
طالبت النقابات المهنية األردنية بتحرك عربي واسالمي جاد لوقف التصعيد 
اإلس���رائيلي ضد المسجد األقصى المبارك، ودعم الموقف األردني والوصاية 

الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتلة.
ودعت إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذا الصلف اإلسرائيلي وفضح ممارساته 

في كل المحافل الدولية، وإجباره على التوقف عن هذه االعتداءات المتكررة.
وقالت في تصريح لرئيس مجلس النقباء عبد الهادي الفالحات "لقد ش���هد 
ي���وم االثنين الماضي تصعي���ًدا صهيونًيا خطيًرا داخل المس���جد األقصى 
وبالقرب من مس���جد قبة الصخرة، حيث اس���تخدمت ق���وات االحتالل القوة 
المفرطة بحق المصلين، وحاصرت مس���جد قبة الصخرة، ومنعت المتواجدين 
من دخوله للصالة، وقد أصيب مدير المس���جد في صدره، ما اس���تدعى نقله 

للمستشفى بعد أن أغمي عليه".
واعتب���رت النقابات أن ذلك يأتي ضمن سلس���لة ممنهجة م���ن االعتداءات 
المتك���ررة لفرض واقع جدي���د داخل األقصى، وهي جريم���ة جديدة تضاف 
لسلس���لة جرائمه تحت مرأى ومس���مع الجميع دون أي تح���رك يذكر، إال من 

بعض األصوات العربية والدولية الخجولة في مواجهة هذا العدوان.
ودعت النقابات المهنية جميع القوى الحية في األمتين العربية واالسالمية 
إل���ى الوق���وف بكل جرأة أمام ه���ذا االجرام، ودعم صمود أهلنا وش���عبنا في 

فلسطين.

النقابات األردنية تطالب بتحرك عربي 
لوقف التصعيد اإلسرائيلي باألقصى
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حمكمة بداية غزة
مذكرة تبليغ حكم بالنشر المستبدل 

لدى محكمة بداية غزة الموقرة
في الدعوى المدنية رقم / 258 / 2017  

في الطلب رقم 1164 / 2018
المستدعي/ ناظم محمد حسني عويضة- غزة الرمال برج الجالء هوية 

رقم / 916960131 . وكيله المحامي / فادي عويضة
المس���تدعى ضده/ د. نافذ يوس���ف إبراهيم المقوسي – غزة الشيخ 
رضوان أبراج المقوس���ي بصفته الش���خصية وبصفت���ه:- -1 رئيس 
مجلس إدارة ش���ركة النس���ور لالس���تثمار والتجارة والمقاوالت م.خ.م 
غزة الش���يخ رض���وان. -2 الوكيل العام لورثة والده/ يوس���ف إبراهيم 

المقوسي بالوكالة العامة رقم 2445 / 2011 عدل غزة
نوع الدعوى : حقوق   قيمة الدعوى )79000 دينار أردني(

في الدعوى رقم 258 / 2017  
في الطلب رقم 1164 / 2018

إلى المس���تدعى ضده ، ليكن معلومًا لديك أن األستاذ قاضي محكمة 
البداي���ة بغزة قد قرر على صفحات الطلب رقم 1164 / 2018 تبليغك 
بطريق النش���ر المس���تبدل بالحكم الفاصل في الدع���وى رقم 258 / 
2017 ونوعها حقوق، حيث صدر الحكم بتاريخ 2018/5/20 والقاضي 
بالزام المدعى عليه / نافذ يوس���ف إبراهيم المقوسي بصفته الواردة 
بالئحة الدعوى بدفع مبلغ قدره )14000 دينار أردني( أربعة عشر ألف 
دين���ار أردني ومبلغ وقدره )3000 $( ثالث���ة آالف دوالر أمريكي فقط 
للمدعي المحامي/ ناظم محمد حسني عويضه، والزامه كذلك بالرسوم 
والمصروف���ات القضائية وثالثمائة ش���يكل أتع���اب محاماة المرفق 

نسخة منه ومن الئحة الطلب رقم 1164 / 2018 بهذه المذكرة.
حرر في 2018/12/26م

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

إعالن صادر عن جمعيه
 جذور الزيتون بغزة

تعل����ن جمعيه جذور الزيتون بغزه ألعض����اء الجمعية العمومية 
الك����رام عن عقد اجتم����اع للجمعية العمومية إلج����راء انتخابات 
لمجلس إدارة جديد وذلك يوم الثالثاء الموافق 2019/1/23 وذلك 
بمقر الجمعية الجديد الس����اعة العاش����رة صباحا فعلى الراغبين 
ترش����يح انفس����هم لعضويه مجلس اإلدارة التق����دم بطلباتهم 
خالل الفترة وحتي يوم االنتخابات الموافق 2019/1/21 الساعة 

الثالثة عصرا وذلك حسب األصول .

 رئي�س املجل�س
  جميلة دلول

غزة/ االستقالل:
أن  األس���رى  إع���الم  أك���د مكت���ب 
أوضاع األس���رى في س���جن النقب 
الصحراوي قاس���ية للغاية في ظل 
تردي األحوال الجوية مؤخرًا نتيجة 
المنخفضات الجوية المتالحقة، في 
ظل اس���تهتار اإلدارة بشكل كامل 
في تحس���ين أوضاعهم المعيشية 

لتجاوز تداعيات هذه األوضاع.
وأوضح المكتب أن أوضاع األس���رى 
ف���ي النق���ب ت���زداد صعوب���ة في 
ظ���ل اس���تمرار إدارة الس���جن في 
من���ع إدخ���ال األغطي���ة والمالبس 
الش���توية الثقيل���ة الت���ي تقيهم 
من البرد، وانعدام وس���ائل التدفئة 
في الس���جن، وتقليص كمية الماء 
الس���اخن الذي يصل لألسرى عقابا 

لهم.
وبين أن أكثر األقسام تأثرًا ومعاناة 
تلك التي ال تزال قائمة على الخيام، 
حيث تتسرب إليها األمطار، وتؤدى 
وأغطيته���م  مالبس���هم  إلت���الف 
وأماك���ن الن���وم، وال تقي األس���رى 
البرد والصقيع، وفى بعض األحيان 
إلى  الرياح وتؤدي  تش���تد س���رعة 
أو تمزيقها، وتماطل  الخيام  اقتالع 
اإلدارة في اس���تبدالها لفرض مزيد 

من التنكيل بهم.
واشتكى األس���رى في سجن النقب 

بأنهم ال يس���تطيعون اس���تخدام 
المي���اه الباردة في فت���رات الصباح 
م���ن ش���دة الب���رودة، حي���ث تخرج 
المياه م���ن الصنبور وكأنها مجمدة، 
ك���ون الس���جن يقع ف���ي المنطقة 
الصحراوي���ة، ودرجات الحرارة تصل 
في بع���ض األحي���ان إلى م���ا دون 
الصف���ر، مم���ا يعرضه���م لإلصابة 

بالعديد من األمراض.
وبين األسرى في س���جن النقب أن 
س���لطات االحت���الل ال زالت تضرب 
بع���رض الحائ���ط كل المناش���دات 
الكثيرة التي أطلقتها المؤسس���ات 

والجمعي���ات الحقوقي���ة والمعنية 
بقضية األسرى في سجون االحتالل، 
وتوفير  اعتقالهم  ظروف  لتحسين 
توفي���ر  وترف���ض  احتياجاته���م، 
مالب���س وأغطية بش���كل كاف في 
مثل ه���ذه الظ���روف الصعبة، مما 
للخطر  وعرضهم  معاناته���م  فاقم 

الشديد.
وأك���دوا أن األوضاع الصحية نتيجة 
تل���ك الظروف في تراجع مس���تمر، 
وهن���اك أس���رى مناعتهم ضعيفة 
ويتأثرون بشكل كبير بتلك األحوال، 
مقاومتها،  أجسادهم  تستطيع  وال 

مما يشكل خطرا على حياتهم، في 
ظ���ل عدم تقديم عالجات س���ريعة 
له���م، األمر الذي ي���ؤدي إلى تردي 

صحتهم بشكل كبير.
األس���رى  إع���الم  مكت���ب  وطال���ب 
المنظم���ات اإلنس���انية والحقوقية 
بزيارة  األحم���ر  والصلي���ب  كاف���ة، 
س���جن النقب واالطالع على أوضاع 
احتياجاته���م  وتوفي���ر  األس���رى، 
العاجل���ة م���ن األغطي���ة والمالبس 
قب���ل تفاق���م أوضاعهم القاس���ية 
في فصل الش���تاء بشكل عام وأيام 

المنخفضات بشكل خاص.

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى والمحرري���ن اللواء قدري أبو بكر، إن إدارة س���جون 
االحتالل اإلسرائيلية تمارس انتهاكات بالجملة بحق األسيرات الفلسطينيات داخل 
سجونها وبشكل يومي، دون االلتزام بأدنى حقوق المعتقلين والمعتقالت المكفولة 

بالشرائع االنسانية والقوانين الدولية.
ولفت أبو بكر إلى أن إدارة س���جون االحتالل وبأوامر سياس���ة علي���ا، تمارس التنكيل 
والقمع بحق 51 أس���يرة يقبعن في سجن »الدامون«، وال تتوانى في ممارسة أساليب 

التعذيب النفسي والجسدي ضدهن كنوع من أنواع التعذيب واالنتقام.
جاء ذلك خالل زيارته األس���يرة المحررة هدية إبراهيم سليمان عرينات )17 عاًما( من 
مدينة أريحا، وذلك بعد أن أنهت مدة محكوميتها البالغة )34( ش���هًرا و11 يوًما في 
سجون االحتالل. وتقدم أبو بكر ووفد من الهيئة، بالتهنئة للمحررة عرينات وعائلتها 
بمناس���بة تحررها. وفي السياق، زار أبو بكر والوفد المرافق األسير المحرر فراس عمرو 

في مدينة أريحا، بمناسبة اإلفراج عنه بعد قضاءه 14 عاًما في سجون االحتالل.

غزة/ االستقالل:
ق���ال نائب مدير مركز الميزان لحقوق اإلنس���ان س���مير زقوت، إن 
المطلوب لتفعيل قضية األس���ير إياد محمود س���ليم أبو هاش���م 
)42 عام���ا( من مدينة رفح جنوب القطاع، هو العمل من خالل جهد 

حقيقي على األرض.
وكان مرك���ز األس���رى للدراس���ات طال���ب المؤسس���ات الحقوقية 
واالنس���انية والصليب األحمر الدولي ووزارة الخارجية الفلسطينية 
لحل اش���كالية أحد عمداء األسرى في س���جون االحتالل األسير أبو 
هاش���م، المتوقع أن يفرج عنه في 12 من فبراير المقبل، والذي لم 
تحدد إدارة مصلحة الس���جون الصهيونية جهة استقباله كونه ال 

يملك هوية فلسطينية وال رقمًا وطنيًا.
وأضاف د. زقوت خالل حديثه إلذاعة صوت األس���رى أن اإلعالم له 
دور مه���م في إبراز قضية أبو هاش���م، من خالل الحمالت اإلعالمية 

وتكثيف الجهود في المؤسسات اإلعالمية المختصة.
وتاب���ع »يجب أن نناضل من أجل حصوله على هوية وجنس���ية بما 

يمكنه من حرية الحركة والتنقل داخل بلده وخارجه«.
وأردف »هن���اك جهد قانوني يجب أن يبذل وتدخل عاجل من قبل 
أقاربه والمختصين بالتحرك وعمل وكالة لمنظمات حقوق اإلنسان 

حتى تتابع مراسم اإلفراج عنه«.
ودعا السلطة الوطنية ومؤسسات حقوق اإلنسان للتدخل للضغط 
عل���ى االحتالل من أجل اإلفراج عن األس���ير أبو هاش���م في الموعد 

المحدد واجراء تنسيقًا لعودته إلى عائلته.
يشار إلى أن األسير أبو هاشم معتقل منذ 13 من فبراير عام 1997 
بع���د تنفيذه لعملي���ة طعن بطولية ألحد الجن���ود الصهاينة، في 
معب���ر رفح الحدودي، وهو من مواليد قط���ر وال يحمل بطاقة هوية 
فلس���طينية وحضر إلى غزة ليكمل تعليم���ه الجامعي في جامعة 
األزه���ر بكلية التجارة؛ ولم تتمكن عائلة األس���ير- التي تقطن في 
»دولة قطر«- من زيارته إال مرة واحدة في عام 2000، ولم تس���تطع 
بعده���ا زيارته ألنها لم تحصل على هوية فلس���طينية تتيح لهم 

زيارة القطاع.

الميزان يطالب بتفعيل 
قضية األسير أبو هاشم 
بجهد حقيقي على األرض

أسرى النقب يواجهون أوضاعًا قاسية بسبب الطقس واإلدارة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد رئيس أس���اقفة سبس���طية للروم األرثوذك���س المطران عطا الل���ه حنا، أهمية 
التضامن والتعاطف مع قضية األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي.

وقال حنا خالل استقباله أمس األربعاء، وفًدا من هيئة شؤون األسرى والمحررين، إن« 
مس���ألة األسرى والمعتقلين ال يجوز أن تغيب عن أجندتنا، فهؤالء هم أبطال الحرية 
وهم يعاقبون ألنهم دافعوا عن وطنهم وضحوا في سبيل أنبل وأعدل قضية عرفها 

التاريخ اإلنساني الحديث أال وهي قضية الشعب الفلسطيني«.
وعبر عن تضامنه وتعاطفه مع كافة األسرى في سجون االحتالل، مشدًدا على ضرورة 
ط���رح قضيتهم في كل مكان، وأن يتم تناولها ف���ي كافة المؤتمرات واالجتماعات 
واللقاءات هنا وفي سائر أرجاء العالم. وأضاف أن هؤالء األبطال يستحقون أن نكون 
إلى جانبهم، موجًها التحية لهم ولكافة المؤسسات الفلسطينية التي ترعى مسألة 

الدفاع عن األسرى والمعتقلين، وتهتم بهذه القضية الوطنية الحيوية.
وتاب���ع المط���ران حنا »يجب أن نتواص���ل دوًما مع أصدقائنا في س���ائر أرجاء العالم 

بهدف تأكيد أهمية هذه المسألة والدفاع عن أسرانا ومعتقلينا«.

رام الله / االستقالل:
قال مدي���ر الوحدة القانونية في نادي األس���ير المحامي جواد بول���س، إن المحكمة 
العس���كرية التابع���ة لالحتالل في »عوفر« أجلت أمس األربعاء بناًء على طلبه جلس���ة 
تثبيت اعتقال األمر اإلداري بحق األس���ير عمر البرغوثي والد الش���هيد صالح، وذلك 

لمدة أقصاها أسبوعان إلى حين تعيين موعد الجلسة القادمة.
وأضاف في بيان صحفي، إن األس���ير البرغوثي والبالغ م���ن العمر )66 عامًا( ُأحضر إلى 
قاعة المحكمة من معتقل »المسكوبية« ومعنوياته عالية، وأكد له أنه تعرض لتحقيٍق 
مكثف وطويل في معتقل »المس���كوبية«. واعتبر بولس، أن تحويل س���لطات االحتالل 
األس���ير البرغوثي لالعتقال اإلداري هو عملية انتقام واضحة، بعدما فش���لت في إثبات 
أي من الش���بهات التي وجهت له بعد اعتقاله والتحقيق معه. ُيش���ار إلى أن سلطات 

االحتالل تعتقل األسير البرغوثي وثالثة من أبنائه وهم: عاصف وعاصم ومحمد.
وكانت س���لطات االحتالل اعتقلت األس���ير عمر البرغوثي في تاريخ الثاني عشر من 
كانون األول/ ديس���مبر 2018 إضافة إلى نجل���ه عاصف ومجموعة من أبناء بلدة كوبر 
وذلك عقب اإلعالن عن استشهاد نجله صالح، وفي تاريخ الخامس من كانون الثاني/ 

يناير اعتقل االحتالل محمد، والحقًا ُاعتقل شقيقهم عاصم.
ُيذكر أن األسير البرغوثي قضى س���ابقًا في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي أكثر من 
)26( عامًا وذلك منذ عام 1978م بين أحكاٍم واعتقاٍل إداري، وخالل س���نوات اعتقاله 
عانى من مش���كالت صحية، حي���ث أجرى عدة عمليات قبل اعتقال���ه األخير؛ علمًا أنه 

شقيق األسير نائل البرغوثي الذي يقضي عامه )39( في األسر

أبو بكر: االحتالل ُيمارس انتهاكات 
بالجملة بحق األسيرات بـ »الدامون«

المطران حنا ُيؤكد أهمية
 التضامن مع قضية األسرى العادلة

تأجيل جلسة تثبيت اعتقال األمر 
اإلداري لألسير عمر البرغوثي
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دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعية البتدائية

مذكرة تبليغ حكم استئنافي صادر 
عن محكمة الوسطى الشرعية

 في القضية أساس 2018/748 وموضوعها تفريق للشقاق والنزاع
ال���ى المدعى عليه / منذر يحي إبراهيم رباح من الس���وافير وس���كان 
النصيرات س���ابقا والمجهول محل اإلقامة في داخل حدود قطاع غزة 
لق���د حكم عليك في القضية أس���اس 2018/748م المقامة عليك من 
قبل المدعي���ة زوجتك بصحيح العقد الش���رعي المدخول بها – بيان 
احمد عبد العصار من جولس وسكان النصيرات بتطليقها منك طلقة 
واحدة بائنة بينونة صغرى دفعا للضرر الحاصل من الش���قاق والنزاع 
حكما غيابيا بحقك وقد عادت القضية من مقام محكمة االس���تئناف 
الش���رعية بخانيونس مصدقة حس���ب األصول بتاري���خ 2019/1/2م  
حكما قابال للطعن امام المحكمة العليا الشرعية وبهذا صادر تبليغك 

حسب األصول . 
وحرر في العاشر  جمادى األولى 1440 ه�� وفق 2019/1/16م 

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

  دولة فل�سطني
    املجل�س الأعلى للق�ساء

  حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
     إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة 

التنفيذ محكمة بداية غزة في القضية 
التنفيذية رقم 2018/4305 

     الى المنفذ ضده / احمد عبد الرزاق زكي – مجهول محل اإلقامة 
طبق���ا للحكم الص���ادر ضدك من محكمة صلح غزة ف���ي القضية رقم 
1567 / 2017 والص���ادر لصال���ح طال���ب التنفيذ / كامل إس���ماعيل 
عيد اإلس���ى بتاري���خ 2018/3/26م والقاضي بالزامك بإخالء الش���قة 
السكنية محل االيجارة  فور صدوره الحكم نهائيا وتضمينك الرسوم 
والمصاريف ومائة ش���يكل اتعاب محاماة لذلك عليك تنفيذ الحكم 

الصادر في القضية رقم 2017/1567م 
لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون أس���بوعين وإذا لم 
تحضر خالل الم���دة المذكورة فانك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري .
حرر في 2019/1/16م

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة

نابلس/ االستقالل:
االتص����االت  ش����ركة  أطلق����ت 
الفلس����طينية "بالتل" حملتها 
"بالش����توية  بعنوان  الجديدة 
م����ن  قدم����ت   "100% الن����ت 
ممي����زة  خصوم����ات  خالله����ا 
باقات "  وأش����هر مجانية على 

نت فون" للمشتركين الجدد.
وأكد مع����ن ملحم المدير العام 
لشركة االتصاالت الفلسطينية 
"بالتل"، بأن هذه الحملة جاءت 
بعد تنفيذ دراسات متخصصة 
الحتياج����ات المواطنين كانت 
نتيجته����ا تصمي����م ع����روض 
ممي����زة على باقات ن����ت فون، 
اس����تخدام  "ي����زداد  مضيف����ًا 

اإلنترن����ت يوم����ًا بع����د ي����وم في 
ومشاهدة  االلكترونية  التطبيقات 
باإلضاف����ة  والمباري����ات  األف����الم 
إل����ى اس����تخدام مواق����ع التواصل 
من  طويلة  لس����اعات  االجتماع����ي 
قب����ل المواطني����ن، بالتال����ي تزداد 
بالجودة  تتمي����ز  لخدمة  حاجتهم 
العالية بعيدًا عن مشاكل االنترنت 

المتمثلة بالبطء والتقطيع".
وأشار ملحم إلى أن "بالتل" وتماشيًا 
للع����ام2019  اس����تراتيجيتها  مع 

حم����الت  بتقدي����م  ستس����تمر   ،
وع����روض متخصصة تس����تهدف 
فيه����ا الفئات المختلفة للش����عب 
الفلسطيني وستواصل استثمارها 
في ش����بكتها الممتدة في مختلف 
انح����اء الوطن وتوس����عتها لخدمة 
كل بيت ومنش����أة في فلس����طين، 
باإلضافة الى التزامها بتنفيذ عدة 
مش����اريع على الش����بكة النحاسية 
وش����بكة األلياف الضوئية واعتماد 
تطورًا  العالمي����ة  التقني����ات  أكثر 
ليتمتع مشتركوها بأفضل خدمات 

االتصاالت. 
وفيما يتعلق بش����عار الحملة فقد 
إدارة  مدي����ر  إبراهي����م خرمان  أكد 
التس����ويق في ش����ركة االتصاالت 
الفلس����طينية "بالت����ل" أن ش����عار 
 "100% النت  "بالش����توية  الحملة 
ج����اء من وح����ي األجواء الش����توية 
بتصميم بس����يط وملف����ت لألنظار، 
وأض����اف خرمان: "تمي����زت حمالت 
"بالتل" عل����ى مدار االعوام الماضية 
بقربه����ا من المش����ترك وارتباطها 
بواق����ع الحي����اة اليومي����ة واألجواء 

الس����ائدة ليس����اعد ذل����ك 
في إيصال الرس����ائل التي 
بس����هولة  الحملة  تقدمها 

وبساطة".
وبدوره أشار لؤي أبو شخيدم 
المبيع���ات  إدارة  مدي���ر 
االتص���االت  ش���ركة  ف���ي 
أن  "بالت���ل"  الفلس���طينية 
الحملة تقدم عروضًا مميزة 
على باقة ن���ت فون 8 ونت 
ف���ون 24Flex+ ون���ت فون 
المش���تركين  لتمن���ح   ،30
الس���رعة  اختي���ار  حري���ة 
تناس���ب  الت���ي  والباق���ة 
الى  باإلضافة  احتياجاتهم 
تقديم العدي���د من المزايا 
دقائق  الت���ي تش���مل  اإلضافي���ة 
محلي���ة وخلوي���ة ودولي���ة مجانية 
مقّس���طة  ومودم  وأجه���زة هاتف 

ضمن عروض مميزة.
باإلمكان  أن����ه  الجدي����ر ذكره  ومن 
االش����تراك بالحمل����ة م����ن خ����الل 
مع����ارض االتص����االت المنتش����رة 
في كاف����ة انحاء الوطن أو ش����بكة 
الموزعي����ن المعتمدي����ن أو مزودي 
خدم����ة االنترن����ت المرخصي����ن أو 

. Ana paltel تطبيق

خان يونس/ االستقالل:
أجرت لجنة الرقابة الغذائية المش���تركة تقييميا لعملها 
في حم���الت التفتيش على األغذية والمطاعم الش���عبية 
واألس���واق والمحالت التجارية والتي ت���م تنفيذها خالل 
الفترة الس���ابقة من أجل حماية المستهلك الفلسطيني 

من مخاطر التعرض وتناول  األغذية الفاسدة.
وش���ارك في االجتم���اع التقييمي الذي عق���د في بلدية 
خانيونس أم���س مدير دائرة الصحة والبيئة د. يوس���ف 
شبير. ومس���ئول قس���م الصحة العامة أ. سعيد األسطل، 
ومدي���ر دائرة الطب الوقائي ب���وزارة الصحة د. رائد زعرب، 

والمالزم رائد ابو زرقة عن مباحث التموين و أ. رباب عاشور 
مدير مكتب وزارة اإلقتصاد الوطني بمحافظة خانيونس، 
و م. بالل أبو سعدة رئيس قسم حماية المستهلك بوزارة 

االقتصاد.  
وخالل كلمته بين د. شبير أهمية االجتماع التقييمي الذي 
يهدف إلى استخالص العبر وتعديل بعض المسارات من 
أجل تجويد العمل وزيادة وتيرة الحمالت وضمان نجاعتها 
في مواجهة كافة أش���كال الغش وبيع األغذية الفاسدة، 
مش���يرًا إلى أن الحملة األخيرة على المطاعم قد س���اهمت 
ف���ي تحقيق ضبط الجودة وحماية المس���تهلك حيث تم 

الكش���ف عن حاالت غي���ر مطابقة للش���روط الصحية وتم 
اتخاذ اإلجراءات القانونية بالخصوص.

وأوض���ح ش���بير أن اللجنة الصحي���ة ومن خلفه���ا بلدية 
خانيونس ماضيتان في تنفيذ الحمالت الصحية للكشف 
على األغذية الفاسدة وبالتالي حماية المواطنين والحفاظ 
على حياتهم من مخاطر تناول أغذية منتهية الصالحية.

ومن جانب���ه أكد د. زعرب على أهمية التعاون في الميدان 
ال���ذي يفض���ي إلى نتائ���ج إيجابية يلمس���ها المواطن ال 
س���يما وأن تلك الحمالت تهدف إلى حماية المس���تهلك 
من األغذية الفاس���دة وكذلك وقف حالة االستهتار بأمن 

وس���المة وصحة الجمه���ور من قبل بع���ض التجار الذين 
يس���تخفون بحي���اة الناس م���ن أجل تحقيق المكاس���ب 

المادية السريعة.
وبينت عاش���ور أهمية هذه اللجنة مثنية على عملها في 
حماية صحة وسالمة الجمهور داعية إلى استمرارها خالل 

الفترة المقبلة.
وف���ي نهاية اللقاء اتفق المجتمعون على اس���تمرار تلك 
الحمالت بش���كل تصاعدي لتنظيف األسواق من األغذية 
الفاسدة وكذلك متابعة عمل المخابز والمطاعم وكل حرفة 

لها عالقة بالغذاء.

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة المالية في غزة أمس األربعاء، عن صرف دفعة راتب شهر سبتمبر 2018 
ا من اليوم الخميس. وأوضحت الوزارة في بيان أنه  في ضوء تأخر المنحة القطرية  بدًء
ووف���اًء منها بالتزاماتها تجاه الموظفين نعلن عن ص���رف دفعة راتب 2018/9 لغير 

المستفيدين من المنحة اعتباًرا من  اليوم بواقع %40 وبحد أدنى 1200 شيكل.
وقالت إن الصرف للمستفيدين من المنحة سيكون مطلع األسبوع القادم.

وأش���ارت الوزارة إلى أنه وفي حال وصول المنحة القطرية س���يتم استكمال النسبة 
إلى %60 وبحد أدنى 1400 ش���يكل لغير المستفيدين من المنحة، مبينة أن الصرف 

سيتم عبر بنكي الوطني واإلنتاج وفروع بنك البريد بنظام الفئات.
وكانت نقاب���ة موظفي قطاع غزة طالبت االثنين الماضي وزارة المالية في غزة بصرف 

الدفعة المالية المستحقة عن شهر سبتمبر بشكل عاجل.
وقالت النقابة في بيان لها: إن مطالبتها تأتي "في ظل تأخير صرف المنحة القطرية 
والدفعة المالية المستحقة عن راتب شهر سبتمبر عن الدفعة السابقة ألكثر من 35 
يوًما". وأشارت إلى استمرار معاناة الموظفين وازدياد نفقاتهم ومصاريفهم والسيما 
مع دخول الطلبة للفصل الدراس���ي الثاني خالل األيام القليلة المقبلة، وما يتبعه من 

متطلبات مدرسية وجامعية.
وكانت قطر أعلنت عن منحة مالية للقطاع لس���تة أش���هر بواقع 150 مليون دوالر، 90 

منها لرواتب موظفي غزة، و60 للوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء.
وحّولت قطر دفعتين من المنحة بش���هري نوفمبر وديس���مبر 2018، واستفاد منها 
الموظفون المدنيون دون العس���كريين، واألس���ر الفقيرة، والخريجون والُعمال، لكن 
"إس���رائيل" ُتماطل بإدخ���ال الدفعة الثالثة المس���تحقة هذا الش���هر بذريعة عدم 

استقرار الوضع األمني.
وجاءت المنحة ضمن تفاهمات لتثبيت وقف إطالق النار وفق اتفاق 2014، وتوصلت 
إليها األمم المتحدة ومصر وقطر بين فصائل المقاومة في غزة و"إس���رائيل". وكانت 
مالية غزة تصرف نسبة %40 من رواتب الموظفين كل 40 50- يوًما بحد أدنى 1200 
ش���يكل، ومع دخول المنحة أصبحت تصرف %50 من الراتب كل ش���هر، كما تصرف 

%60 من الراتب للموظفين العسكريين ومن لم تشملهم المنحة من المدنيين.

دفعة مالية لموظفي 
غزة اليوم الخميس  

لجنة الرقابة الغذائية تجري تقييمًا لحمالت مراقبة األغذية الفاسدة بخانيونس

»بالشتوية النت 100%«

االتصاالت تقدم خصومات وأشهر مجانية تناسب كافة فئات المجتمع 

غزة/ االستقالل:
ق���ررت وزارة الزراعة في قط���اع غزة امس األربع���اء، فتح باب 

استيراد الحمضيات من الخارج اعتبارًا من 1 فبراير القادم.
وعزت الوزارة قرارها بعد اس���تهالك االنتاج المحلي بش���كل 
كامل، وبس���بب ارتفاع األس���عار، الس���يما في ظ���ل األوضاع 
االقتصادية المتردية في القطاع، وانعدام القدرة الش���رائية 

للمواطن الغزي.
وتمت���از األراضي الفلس���طينية بزراعة الحمضيات، بس���بب 
الطبيع���ة الجغرافّية الس���احلّية التي تس���مح بزراعة وإنتاج 
أجود أنواع الحمضيات، خاصة ف���ي قطاع غزة، ويطلق عليها 

المزارعون "الذهب األصفر".
وتش���هد المس���احة الزراعية من الحمضيات ف���ي قطاع غزة 
تقليصًا كبيرًا بس���بب عزوف المزارعين عن الزراعة ألس���باب 

اقتصادية متعددة.

الزراعة بغزة تقرر 
استيراد الحمضيات 

بدءا من 1 فبراير
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أعلن أنا المواطن/مصطفى فايز سعدى شهوان
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)804877629( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/نهال برهم سلمان ابو رجيله
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800234536( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/مريم عبد الحميد محمد شعت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802138123( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم سعد احمد ابو جامع
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405139171( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد فهمي عثمان الغندور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801244211( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / سميحه حسنى خليل سلمى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)946673118( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/محمود يعقوب عبد ربه داود
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407025006( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/مصطفى احمد مصطفى الترامسي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)927452235( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

�سيا�سة لتجهيل الطلبة 
المواطن���ة أم صهيب البطش، لديها طف���ان بالمرحلة 
االبتدائي���ة، ترى أن قرار وزارة التربي���ة والتعليم بإلغاء 
الواجبات الدراس���ية المنزلية لطلب���ة الصف األول حتى 
الراب���ع، سياس���ة لتجهي���ل الجي���ل وتدمي���ر للعملية 
التعليمي���ة، ُمتس���ائلة": اذا لم يكن هن���اك امتحانات 
وال واجب���ات منزلية كيف س���يفتح الطالب حقيبته؟ وما 

الهدف من التعليم؟". 
وتقول البطش ل�"االس���تقال":" أطفالن���ا غير مهتمين 
بالدراسة وال التعليم، بالعافية ) بشق األنفس( يدرسون 
المدرس���ية، فكيف  واجباتهم  مناهجه���م ويكتب���ون 

سيكون حالهم لو تم إلغاء الواجب المنزلي؟". 
وأكدت أن قرار إلغ���اء الواجبات المنزلي���ة واالمتحانات 
لطلبة الصف األول وحتى الرابع س���ُيخرج جيًا فاش���ًا 
ال يعرف الق���راءة وال الكتابة، ُمضيفًة بس���خرية:" وغدًا 
يلغون الذهاب للمدرسة، أو يحولوها لُمخيمات صيفية 

بحجة التخفيف عن الطلبة". 

فا�سل بامتياز  
في حي���ن اعتبرت المواطن���ة أم محمد مصل���ح، ان قرار 
وزارة التربية والتعليم فاش���ل بامتي���از، لكون الواجبات 
المنزلية ُترسخ المعلومات التي يدرسها الطالب، وتدربه 
على القراءة والكتابة أكثر من المدرس���ة، ُمتسائلة:" هل 
يس���تطيع الُمعلم تدريس 40طالبًا ف���ي نفس الحصة 

المدرسية أو اليوم الدراسي؟". 
وقال���ت مصل���ح ل�"االس���تقال":" إن إلغ���اء الواجبات 
المنزلية س���يهدم أس���س التعليم، فالطالب سيرى 
نفس���ة غير مجبر على كتابه الواجبات أو الدراسة في 
البيت، وأن المعلم أعفاه منها ولن يطلع عليها باليوم 
التالي، وأن والدته ُتثقل كاهله بالواجب لحرمانه من 

اللعب". 
وأضافت بغضب:" الوزارة كل يوم ُتقر قرارًا جديدًا بحجة 
التخفيف عن الطالب لكنه���ا ال تعلم أن قراراتها ُتدمر 

عقولهم ومس���يرتهم التعليمية، فاذا لم ينسخ الطالب 
الدرس م���رة ومرتين ويحل مس���ائل رياضية في البيت 

كيف سيتعلم؟". 
وأنه���ت حديثها قائل���ة:" إن كانت ال���وزارة فعًا ُتريد 
التخفيف ع���ن الطالب وأهله، فاألولى أن تلغي اللوحات 
والوس���ائل التعجيزية الُمرهقة لأله���ل، وفي النهاية 

توضع في سله الُمهمات" 

قرار غري �سائب
وبدوره أكد المدرس زياد أبو ش���رخ، أن اصدار القرار دون 
النظر لإلمكاني���ات المادية الُمتوفرة  بفلس���طين عامًة 
وقطاع غزة خاصًة، قرارًا ليس صائبًا، مبينًا ان القرار صدر 
قياسًا ببعض الدول الُمتقدمة والتي ال تعتمد الواجبات 

البيتية.   

ويقول أبو شرخ عبر صفحته الشخصية بالفيس بوك،:" 
أن هن���اك العديد من الدول المتقدم���ة ألغت الواجبات 
البيتية لطاب المدارس، ألن المدرس���ة تكون قد غطت 
كل ما يحتاجه الطالب من الناحية التعليمية، وذلك وفق 
توفير إمكانيات محددة، كعدد الس���اعات الطويلة الذي 
يقضيها الطالب في المدرس���ة وعدد الطلبة في الفصل 

الواحد ". 
ولف���ت إلى أن عدد طلبة الفصل ف���ي قطاع غزة والضفة 
الغربي���ة يصل إلى نحو 45 طالًبا مم���ا يرهق المعلم وال 
يسمح له بمتابعة جميع الطلبة في كل جزئيات الدرس، 

مما يضطره أن ُيعطي أهمية كبيرة للواجب المنزلي. 
وبين أن الواجب���ات البيتية لها أهمية في تعزيز عملية 
التعلي���م و تثبي���ت المعلوم���ات التي ًتعط���ي للطالب 

في المدرس���ة، وتتيح للطلبة الضعاف وس���يلة تقوية 
وتش���جعهم على االعتم���اد على النف���س، إال أنه يؤكد 
على ضرورة تخفيف الواجب البيتي على الطالب وليس 

إلغاءه كليًا.  
ولفت إل���ى أنه ُيمكن االس���تغناء عن الواج���ب البيتي 
التقليدي بنش���اط الكتروني محوسب على شكل ألعاب 
تعليمية توفر المتعة والتس���لية للطالب، إضافة إلثراء 
ما تعلمه الطالب في المدرس���ة، وهذا يحتاج إلمكانيات 
مادية ممك���ن توفيرها لو وجدت العزيمة وكان التعليم 

من أولويات المسؤولين. 

�سيء وغري منطقي 
وم���ن جانب���ه وص���ف الُمختص الترب���وي ع���زو عفانة، 
ق���رار الوزارة بالس���يء وغير المنطقي، نظ���رًا الن طبيعة 
وخصوصية البيئة المدرس���ية في قط���اع غزة والضفة 
الغربية غي���ر مؤهلتين لما ُيس���مى بالتقويم الواقعي، 
ُمتوقعًا عدم نجاحه في ظل غي���اب اإلمكانيات المادية 

والبشرية الازمة لتطبيقه. 
وأوض���ح عفانة ل�"االس���تقال"، أن قرار الغ���اء الواجبات 
البيتي���ة في الم���دارس بحاج���ة الى إمكاني���ات مادية 
ومؤهات بش���رية لنجاحه، مثا) زيادة أعداد الصفوف 
الدراسية بالمدارس، خفض اعداد الطلبة بحيث يتراوح 
عددهم ما بين )10-15( بالصف الواحد، إضافًة لتدريب 
الُمعلمين على اس���تخدام أسلوب التقويم الواقعي " أي 
يستطيع تقديم الطالب بدون اجراء امتحانات او اعطائه 

واجبات منزلية". 
وأك���د أن االثار المتربة على القرار لن تكون إيجابية على 
المس���يرة التعليمية عامًة وعلى المس���توي التحصيلي 
لطلبة المرحلة األساس���ية الدنيا، مدل���ا على ذلك " بأن 
الثقاف���ة المنتش���رة لدين���ا، أن أبناءنا ال يدرس���ون في 
البيت وال نس���تطيع اقناعهم بالدراسة إال في حال وجود 
واجب���ات، كما ان أس���لوب التدريس لدين���ا يعتمد على 

التلقين والجانب النظري". 

   مختصون: قرار سيء وسيفشل لغياب اإلمكانيات لتطبيقه 

إلغاء الواجبات المنزلية للصفوف الدنيا.. صدمة ألولياء اآلمور 
غزة/ دعاء احلطاب:  

لق��ي ق��رار وزارة الرتبي��ة والتعليم، باإلغ��اء الواجب��ات الدرا�سية 
البيتي��ة لطلب��ة املرحل��ة الأ�سا�سي��ة الدنيا لل�سفوف م��ن )4-1(، 
والتقلي��ل من تل��ك الواجب��ات ل�سفوف املرحل��ة الأ�سا�سي��ة العليا 
م��ن )5-9(، ابت��داًء م��ن الف�س��ل الدرا�س��ي الث��اين الق��ادم، رف�سًا 

وا�سع��ًا م��ن قب��ل اأولي��اء الأم��ور ومعلم��ن وخمت�س��ن تربوي��ن، 
ُمعتربي��ن اإي��اه خطوًة ته��دف لتدمري امل�س��رية التعليمي��ة و�سيا�سًة 
لتجهي��ل الطلبة.  وبررت ال��وزارة، اأن هذا القرار ياأتي انطالقًا من 
اأهمي��ة اإعطاء الفر�س��ة لطلبة املرحلة الأ�سا�سي��ة الدنيا لتعزيز 
تفاعله��م الجتماع��ي واحلر���ص على منوهم ال�سم��ويل، من خالل 

ت�سجيعهم على ممار�سة الن�ساطات الثقافية والريا�سية والعلمية 
وانخراطه��م يف الن�ساط��ات الجتماعي��ة يف ف��رتة ما بع��د الدوام 
املدر�س��ي. واأ�سافت »الرتبي��ة«، اأن ذلك �سيتم �سم��ن �سيا�ستها التي 
ت�سعى لتعزيز الهتمام بالن�ساطات الالمنهجية واملهارات النوعية 

لدى الطلبة، موؤكدًة اأهمية دور املدر�سة يف هذا ال�سياق.

فلوريدا/ االستقال:
ه���دد حاكم والي���ة فلوريدا األميركي���ة رون دي س���انتيس، بفرض عقوبات 
على ش���ركة "اير بي ان بي" لحجز المس���اكن عبر اإلنترنت في حال لم توقف 

نشاطها ضد المستوطنات اإلسرائيلية.
وكانت الش���ركة قد قررت وقف نش���ر إعانات بيع واس���تئجار العقارات في 
المس���توطنات اإلس���رائيلية بالضف���ة الغربية تماش���يا مع ع���دم اعتراف 
غالبية ال���دول في العالم بتلك المس���توطنات، واعتبارها جوهر الصراع بين 

الفلسطينيين واإلسرائيليين.
ودعا سانتيس– وفقًا لما أوردته صحيفة هآرتس العبرية– الشركة إلى إلغاء 
قرارها، مه���ددًا بفرض عقوبات على ممتلكاتها ف���ي فلوريدا إذا لم تتراجع 

عن القرار.
واعتب���ر أن الش���ركة تميز ضد اليه���ود. موضحًا أن هن���اك "التزاما أخاقيا" 

بمعارضة سياسة الشركة.
وأشار إلى أنه يمكن اتخاذ إجراءات ضد الشركة منها منع استخدام الرحات 
الجوية من وإلى فلوريدا، وحظر صناديق التقاعد الحكومية من االستثمار في 
أسهمها. متعهدا باالستمرار بالضغط على الشركة حتى تتراجع عن قرارها.

وصرح دي س���انتيس في وقت سابق بأن زيارته األولى إلى إسرائيل ستكون 
في ش���هر مايو/ أيار المقبل. كما تعهد بتخصيص مليوني دوالر على األقل 

لتحسين األمن في المدارس اليهودية في باده.

حاكم فلوريدا يهدد شركة أمريكية 
بسبب مستوطنات االحتالل
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في مقابل���ة مع صحيفة »هآرتس« العبرية، يرس���م 
البروفيس���ور »اإلس���رائيلي« بين���ي موري���س الذي 
يع���د أح���د أه���م المؤرخين الذي���ن وّثق���وا النكبة 
الجان���ب »اإلس���رائيلي«، صورة  الفلس���طينية، من 
قاتمة لمس���تقبل »إس���رائيل«، مثله في ذلك مثل 
الكثير من »اإلسرائيليين«، الغارقين في القلق على 
باالستناد  االحتالل،  وإمكانية استمرار  مستقبلهم، 
إل���ى جملة معطي���ات ديمغرافية، وجيوسياس���ية، 
وتاريخي���ة، تحدد مس���ار الص���راع الفلس���طيني-

»اإلسرائيلي«.
وفي مقابلت���ه، التي اتس���مت بالعنصرية، والدعوة 
إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، يرى موريس 
الذي بدأ حياته كيس���اري، قبل أن يرتد نحو اليمين 
المتطرف، أن »إس���رائيل« سترس���ب كدولة ش���رق 
أوسطية مع أغلبية عربية، مشيرًا إلى أن العنف بين 
من أسماهم بالمجموعات السكانية المختلفة، داخل 
»الدولة«، س���يتصاعد. وأن العرب سيطالبون بعودة 
الالجئين. واليهود س���يبقون أقلي���ة صغيرة داخل 
بحر عربي كبير من الفلس���طينيين. وأقلية مالحقة 
أو مذبوح���ة، مثلما ح���دث عندما عاش���وا في الدول 

العربية، عل���ى حد تعبيره. مضيفًا أن من س���يكون 
قادرًا بين اليهود، سيهرب إلى أمريكا أو الغرب. وأن 
الفلس���طينيين ينظرون إلى كل ذلك بنظرة واسعة 
ولسنوات طويلة، وأنهم سيتغلبون على »إسرائيل« 

بعد ثالثين إلى أربعين عامًا، مهما حدث.
يه���ودي  ماليي���ن  س���بعة  أن  موري���س  ويبي���ن 
محاطي���ن بمئات الماليين من الع���رب، أمر لن يدفع 
الفلس���طينيين لكي يتنازلوا، لقناعتهم باالنتصار 
على »إس���رائيل« في نهاية المطاف، زاعمًا أن رفض 
الفلس���طينيين للس���الم على حد قوله نابع من رغبة 
الفلس���طينيين بالحص���ول على ما أس���ماها »أرض 
إس���رائيل«، وأنه لن تكون هناك تس���وية إقليمية، 
أو س���الم على أس���اس تقس���يم الب���الد، باعتبار أن 
الفلس���طينيين متمس���كون برغبتهم في السيطرة 

على »أرض إسرائيل« و»اجتثاث الصهيونية«.
ويكش���ف موريس عن وجهه اليمين���ي المتطرف، 
عندما ق���ال: إن زعيم الحرك���ة الصهيونية ورئيس 
الحكومة »اإلس���رائيلية« األول، دافي���د بن غوريون، 
أخطأ ألنه لم يستكمل عملية تهجير الفلسطينيين 
من فلسطين وأبقى 160 ألف فلسطيني في »الدولة 

اليهودية«، زاعمًا أن الفلس���طينيين كانوا يتالعبون 
وحس���ب، عندما قالوا إنهم مس���تعدون لتس���وية، 
مش���يرًا في الوقت ذاته إلى أن »ح���ل الدولتين حل 

غير واقعي، ولن يتحقق«. 
وفي صورة تكشف مدى الخداع »اإلسرائيلي« انتقد 
موريس عدم اس���تعداد رئيس الوزراء »اإلسرائيلي« 
بنيامين نتنياهو للتحدث مع الفلس���طينيين حول 
تس���وية إقليمية، ألنه »لم يضع ش���يئًا على الطاولة 
يمك���ن أن يجذبهم إلى البحث«. لكن موريس أردف 
أن الهدف هو خداع الفلس���طينيين والعالم، وقال: 
إنه »حتى لو أن تس���وية إقليمية مع الفلسطينيين 
ليست واقعية في هذا الجيل، كما كان في األجيال 
الس���ابقة، فإنه عليك أن تلعب اللعبة الدبلوماسية، 
حتى لو أنك تعلم أنها لن تقود إلى أي شيء، وذلك 
من أج���ل الحفاظ على تأييد الغ���رب. وأنه يجب أن 
تظهر كأنك تنشد السالم، حتى لو لم تكن كذلك«. 
والحقيقة أن تصريحات موريس هذه رغم أنها ليست 
بجديدة على »اإلس���رائيليين«، والسيما اليمينيين 
منهم، حيث س���بقه الكثيرون، في آرائه المتشائمة 
حول مس���تقبل »إس���رائيل« والدعوة إلى ممارس���ة 

القمع ضد الشعب الفلسطيني، لتأخير حقيقة يبدو 
أنه���ا قادمة ال محالة، ولكن ه���ذه التصريحات ذات 
الطابع العنصري البغيض، تثب���ت مرة أخرى، كذب 
»اإلسرائيليين«، حول سعيهم للسالم، وتقدم دلياًل 
آخر، بأن العقل »اإلسرائيلي« المتطرف، والمغالي في 
عنصريته وعدائه للع���رب، غير قادر حتى اآلن على 
استيعاب فكرة السالم، رغم ما قدمه الفلسطينيون 
من تنازالت كبيرة، وأن »إس���رائيل« كانت وستبقى 
دولة احتالل عنصري إجالئي اس���تيطاني، ال تؤمن 
بالس���الم أبدًا، وأن الوس���يلة الوحي���دة للتعامل مع 
هذا االحتالل البغيض، هي مقاومته بكل الوس���ائل 
المشروعة، والتي تكفلها القوانين الدولية للشعب 
الفلس���طيني الرازح تحت نير ه���ذا االحتالل، الذي 
يق���دم الدليل تلو اآلخ���ر، على أنه غي���ر معني أبدًا 
بالس���الم، وأنه مشروع توس���عي، ومخالف لقوانين 
الطبيع���ة، واألعراف الدولية، وعلي���ه، فإن أي تنازل 
يقدم ل»إس���رائيل« من جانب الفلس���طينيين، لن 
يفشل في تحقيق السالم وحسب، وإنما سيزيد من 
شهية االحتالل، وممارساته اإلجرامية بحق الشعب 

الفلسطيني والعربي بشكل عام.

غزة ليس���ت أرضا خصبة للعمالء, ولن تكون كذلك في يوم من األيام, فالش���عب الفلسطيني الذي يعاني ويكابد ويتعرض 
للقتل واالس���تهداف المس���تمر من الصهاينة, ويمر بمراحل نضالية متعاقبة ال يمكن ان يكون هدفا سهال لالحتالل وهو 
عصى على الس���قوط في وحل العمالة, ذلك ألن حالة العداء الفلس���طيني لهذا الكيان المجرم المسمى »إسرائيل« هي حالة 
فطرية, وديننا اإلس���المي الحنيف حذرنا من اليهود وأطماعهم والتعامل معهم والحذر منهم, وعاداتنا وتقاليدنا وأخالقنا 
نرف���ض التعامل مع هذا االحت���الل, الذي يحاول ان يخترق جبهتنا الداخلية, ويتجس���س علينا, من خالل إرس���ال عمالئه 
المأجورين إلى غزة, وزرع أجهزة تجس���س ومراقبة في مناطق بالقطاع لرصد تحركات المجاهدين وتتبع خطواتهم ومحاولة 
الحصول على معلومات عنهم, كل هذا الفعل جاء ليستعيض االحتالل عن عجزة عن اختراق جبهتنا الداخلية وزرع عمالء بيننا 

فلجأ إلى طرق بديلة سرعان ما تنبهت إليها أجهزتنا األمنية الباسلة في قطاع غزة وعملت على إحباطها.  
المحاولة األولى لالحتالل كانت باغتيال الش���هيد القائد القس���امي مازن فقها في عملية أمنية معقدة شارك فيها الموساد 
الصهيوني والش���اباك, وتم الكش���ف عنها على يد أجهزة األمن في قطاع غزة, وضبط كل أفراد المجموعة, والحصول على 
معلومات دقيقة وحساسة, وتم تنفيذ حكم اإلعدام فيمن قاموا بالمشاركة في جريمة اغتيال القائد البطل مازن فقها, ليدرك 
االحتالل ان غزة ليست مرتعا له, وال يستطيع ان يعمل فيها بحرية كما كان سابقا, وان األمن في غزة قادر على كشف خاليا 
االحتالل وضبط عمالئه وتقديمهم للعدالة مهما كانت دقة العملية التي ينفذها االحتالل ومهما كانت الجهة التي تنفذها, 

وهو ما اضطر االحتالل الستخدام عمالء يهود للتسلل لقطاع غزة في مخاطرة كبيرة أقدم عليها ولم يكن يدرك عواقبها.   
ثم قام االحتالل بإرسال مجموعة من المجندين الصهاينة إلى قطاع غزة وتحديدا خانيونس, وتم الكشف عن هذه المجموعة 
في عملية »حد السيف« التي أدت إلى مقتل قائدها وإصابة عدد منهم بجراح متفاوتة, وتم الحصول على كنز من المعلومات 
أصبح اليوم بحوزة أجهزتنا األمنية في قطاع غزة, وتم الكش���ف عن أسماء كل أفراد المجموعة الصهيونية التي تسللت إلى 
قطاع غزة, ونش���ر صورهم مما أربك االحتالل الصهيوني, الذي اصدر أوامره العس���كرية لوس���ائل اإلعالم العبرية المختلفة 
بعدم نشر أية معلومات عن أفراد المجموعة, أو نشر صورهم وأسمائهم, حتى ال تهتز صورة »إسرائيل« أمام شعبها فيربك 
جبهتها الداخلية المهترئة, وتهتز صورتها أمام العالم, لكن هذه المجموعة كشفت تماما وأحيلت على يد أجهزة األمن في 

قطاع غزة للتقاعد المبكر, وأصبحت المجموعة كلها مكشوفة ومدرجة على القوائم السوداء في مطارات العالم.  
األس���لوب األخطر الذي يلجأ إليه االحتالل دائما, انه يس���تخدم عمالء يحملون جنس���يات مختلفة أو متضامنين أجانب, أو 
مؤسس���ات دولية تعمل تحت أس���ماء وهمية, أو حتى دبلوماس���يين أجانب في محاولة منهم الختراق ساحة غزة, وتنفيذ 
مخططات خطيرة, والوصول ألهداف يحددها االحتالل, على اعتبار ان هؤالء محصنون من المالحقة ويتحركون بسهولة, وقد 
حدث أول من أمس مالحقة لمجموعة من األجانب »مسلحين« لجئوا لمقر الوكالة الدولية »األونروا« وتحصنوا داخله, فالحقتهم 
أجهزة األمن وطالبت بالكشف عن هوياتهم وطبيعة المهمة الموكلة إليهم, حتى تتضح الصورة وال يقع المحظور, وتدخلت 
جهات دبلوماسية أجنبية عدة وتحدثت وقالت إنهم شخصيات ايطالية وليسوا عمالء, ونحن نثق في قدرة أجهزة األمن في 

تفنيد هذه الرواية, وكشف الحقيقة لشعبنا, لكن ما يمكن ان نخلص إليه من هذا كله عدة نقاط منها. 
1/غزة ليست ساحة سهلة لالحتالل يمكن اختراقها. 2/ ثقة الجمهور الفلسطيني في أجهزة امن غزة ال حدود لها. 3/ مهما 
تعددت أساليب االحتالل وتنوعت لمحاولة اختراق غزة يتم الكشف عن محاوالته وهو ما يعني ان األمن الفلسطيني في غزة 
يطور من قدراته ويفهم العقلية الصهيونية جيدا. 4/ الفش���ل المتتالي لالحتالل في اختراق س���احة غزة أوصله إلى قناعة 
بصعوبة زرع خاليا داخل القطاع, وأصبح يخش���ى اس���تخدام عمالئه بعد تصريحات الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة, 
الذي رصد جائزة بمليون دوالر لمن يس���تدرج مجموعة من الصهاينة ويسلمهم للمقاومة, فأصبح االحتالل يخشى التعامل 

مع عمالئه  خوفا ان يقع في شرك األسر.
غزة تتطهر من العمالء, وتمثل شوكة في حلق االحتالل, وعنوانا مستمرا الخفاقاته العسكرية واألمنية والسياسية, لذلك ال 
غرابة ان تحاك كل هذه المؤامرات ضدها, فهي ارض بقاع األرض على اإلطالق, واألقدر على مواجهة االحتالل وكسره وتعريته 

أمام العالم, انتظروا غزة وهى تستعد للمعركة القادمة مع االحتالل, فستجدون العجب العجاب. 

غزة تتطهر من العمالء

نبيل سالمقلــق فــي »إسرائيــل«

رأي
انته���ى الزمن ال���ذي كان فيه قط���اع غزة نهبًا 
للعدو، وأرضًا مس���تباحة له، وميدانًا يعبث فيه 
كي���ف يش���اء، ويعيث فيه فس���ادًا حيث يريد، 
يجتاح ويغير، ويخطف ويأسر، ويقتل ويغتال، 
ويهدم ويخرب، وينسف ويدمر، ويقلع ويحرق، 
���ُل، ويغتص���ب ويص���ادر، ويزرع  ويط���رد وُيرحِّ
العيون  ويب���ث  الش���بكات،  العب���وات وينصب 
ويش���غل العمالء، إذ لم تعد أس���وار غزة واطئة 
يتس���لقها، وح���دوده س���ائبة يتس���لل منها، 
وش���وارعه آمنًة يتحرك فيها جن���وده، وتتنقل 
فيها دورياته، وتنفذ فيه���ا مجموعاته األمنية 
عملياتها بكل سهولٍة ويسٍر، تدخل إليه وقتما 
أرادت وتنس���حب منه بهدوٍء إذا شاءت، وكأنها 
ف���ي مهم���ٍة اعتيادي���ة ال يكتنفه���ا الخطر وال 

تعتريها المغامرة.
أي���ًا تكن هوي���ة المش���تبهين الثالث���ة الذين 
دخلوا إلى منسق األمم المتحدة لعملية السالم 
غرب مدينة غزة، فقد يكون���ون إيطاليين فعاًل، 
ويعملون في الس���فارة اإليطالية ل���دى الكيان 
الصهيون���ي، وأنه���م كانوا في مهمٍة رس���ميٍة 
بتكلي���ٍف من س���فارة بالده���م، وأن الس���فير 
اإليطال���ي قد حضر ش���خصيًا إل���ى مدينة غزة 
لمتابع���ة قضيته���م وضم���ان اإلف���راج عنهم، 
وعدم التعرض لهم بس���وٍء أو أذى، وقد تضمن 
األجهزة األمنية الفلسطينية للسفارة اإليطالية 
سالمتهم، وتتكفل بعودتهم، شرط أن تتثبت 
األجه���زة األمنية من هوياته���م، وتتعرف على 
ش���خصياتهم، وتتأكد من سالمة نيتهم وعدم 
تورطه���م في أي عمٍل مش���بوٍه أو مداٍن، على أن 
يتعاون المش���تبه به���م مع األجه���زة األمنية، 
ويفسروا بمنطقيٍة وعقٍل مهمتهم في القطاع، 

وأسباب وجودهم فيه.
أثبت���ت األجه���زة األمني���ة الفلس���طينية أنها 
جاه���زة وحاضرة، وأنه���ا يقظة وواعي���ة، وأنها 
تتاب���ع وتراقب، وتدقق وتتفح���ص، وأنه ليس 
م���ن الس���هل التغري���ر به���ا أو االس���تخفاف 
بقدراته���ا، فقد الحظت س���يارة المش���تبهين 
الثالثة، وانتبهت إلى األس���لحة األوتوماتيكية 
التي يحملونها، والحقتها بقوٍة وس���رعٍة عندما 
الذت بالف���رار بع���د أن رفض س���ائق الس���يارة 

التوقف عند الحاجز األمني، وتعاون المواطنون 
الفلس���طينيون م���ع األجهزة األمنية، وس���هلوا 
له���ا مهم���ة مالحقة س���يارة المش���تبه فيهم، 
وقدم ش���هود العيان للجهات الرس���مية كافة 
المعلومات التي يملكونه���ا، والمالحظات التي 
انتبهوا لها ولفتت أنظارهم، بما يؤكد على وعي 
الجمهور الفلس���طيني وإدراك���ه للحرب األمنية 

الخطرة الدائرة مع المخابرات اإلسرائيلية.
تأت���ي ه���ذه الحادثة التي قد ال تك���ون لها أية 
ذي���ول أمني���ة، تمامًا بع���د عملية حد الس���يف 
والت���ي كان  الفاش���لة،  اإلس���رائيلية  األمني���ة 
للش���عب والمقاوم���ة دوٌر كبي���ٌر في إفش���الها، 
اللذين يش���كالن م���ع األجهزة األمني���ة ثالثية 
ماس���يًة نفخر بها ونعتز، وقد يك���ون العناصر 
الثالث���ة م���ن التابعي���ة اإليطالي���ة وليس لهم 
عالق���ة بالمخاب���رات اإلس���رائيلية، الت���ي دأبت 
على اس���تخدام ج���وازات س���فر دوٍل أخرى في 
تنفيذ مهامه���ا، إال أن الطريق���ة التي تعاملت 
بها المقاومة الفلس���طينية من خالل أجهزتها 
األمنية المختصة، تؤكد للعدو اإلس���رائيلي أن 
أرضنًا لم تعد رخ���وة، وأن مهماته األمنية فيها 
ليس���ت س���هلة، وأن ما حدث لهؤالء الثالثة هو 
نفسه الذي سيحدث مع غيرهم، ولن تكون قوى 
المقاومة مرنًة في التعامل مع المش���بوهين أيًا 

كانت هويتهم أو مهمتهم.
ق���د تنجح المخاب���رات اإلس���رائيلية في تنفيذ 
بعض العمليات األمني���ة داخل القطاع، ولكنها 
ل���ن تتمكن أبدًا م���ن االنس���حاب أو اإلفالت من 
العقاب، كما حدث مع قتلة القائد القسامي مازن 
الفقه���اء، إذ نجحت كتائب الش���هيد عز الدين 
القسام في تفكيك ش���يفرة العملية، والوصول 
إل���ى كل أدواتها القذرة، الت���ي خططت وراقبت 
وس���اندت ونفذت، قبل أن تنف���ذ حكم اإلعدام 
ف���ي المتورطين عمليًا منه���م، وقد تمت عملية 
الكشف والعقاب بس���رعٍة كبيرٍة ووقٍت قياسي، 
لتكون درس���ًا لكل من تسول له نفسه السقوط 

في أوحال العمالة.
اس���تطاعت أجه���زة األمن الفلس���طينية فعليًا 
أوكار  وقوض���ت  العم���الء  ش���بكات  تفكي���ك 
التجس���س، وحاربت أسباب الس���قوط وعالجت 

ظواه���ره، ول���م تعد للع���دو في قطاعن���ا خاليا 
نش���طة وال نائمة، إذ تتعقبهم األجهزة األمنية 
وتقضي عليهم مبكرًا، أو تمد لبعضهم أيديها 
التوب���ة الصادق���ة واإلنابة  بالمس���اعدة بقصد 
الحق���ة، األمر ال���ذي جفف مناب���ع العمالة لدى 
المخابرات اإلس���رائيلية في قطاع غزة، وأعياها 
العمل فيه، فعمي���ت عيونها، وقطعت أيديها، 
وأصبحت عاجزة عن أي فعٍل أمني س���واء مباشر 
على أيدي وحداتها األمنية، أو من خالل عمالئها 
اليائسين المندسين بخبٍث في صفوف شعبنا.

قد يكون العدو قادرًا على قصف القطاع بطيرانه 
ودباباته، وقد يس���تطيع اغتيال وتصفية قادة 
وعناص���ر المقاوم���ة م���ن الجو، إذ يتف���وق على 
المقاومة في ذلك، وقد سبق له أن قتل العشرات 
من كوادر المقاومة بهذه الطريقة، ولكنه يدرك 
تمام���ًا أن عملياته كلها لم تع���د مجانية بدون 
حس���اب، فالمقاوم���ة أصبحت ق���ادرة على الرد 
والصد، ولديها الق���درة على إيالمه وإيذائه، وما 
بات يعلمه أكثر أن غزة لم تعد له لياًل وال نهارًا، 
وال أرضًا وال س���ماًء، وال برًا وال بحرًا، والشعب الذي 
يراق���ب ويتابع، ويدقق ويالحظ، ليس في حاجٍة 
إلى المليون دوالر التي أعلنتها كتائب القس���ام 
جائزًة لمن يس���تدرج ضابطًا إسرائيليًا أو يكون 
س���ببًا في اعتقاله وضبط���ه، ولكنه بالمكافأة قد 
يتفاعل وينش���ط، وبالتنافس ق���د ينجح أكثر، 

وبهما معًا على العدو أن يقلق ويخاف أكثر.
إنها الحقيقة التي بات يدركها العدو ويعترف 
به���ا، وال يقوى عل���ى إنكاره���ا أو تجاهلها، فقد 
غدت شوكة القطاع قاسية، ومخرزها يؤلم، وبات 
من العسير على مجموعات المستعربين األمنية 
أن تعمل في قطاع غزة بس���هولٍة دون عقباٍت أو 
مخاطٍر، حتى أولئك الذين يتقنون اللغة العربية 
واللهجات المحلية الدارجة، وأصحاب السحنات 
الفلسطينية الس���مراء، باتوا عاجزين عن تنفيذ 
المهام، أو المغام���رة بالدخول إلى القطاع، الذي 
أصبح بفضل جاهزية المقاومة ويقظة الش���عب 
وحس���ه األمني حرمًا آمنًا، وأرضًا حرًة مس���تقلًة، 
يحس���ب الع���دو للمغام���رة فيه ألف حس���اٍب 
وحس���اٍب، لعلمه التام أن المقاومة له بالمرصاد، 

تراقبه وتتعقبه، وتتابعه وتستعد له. 

يقظة الشعب وجاهزية المقاومة للعدو بالمرصاد
د. مصطفى يوسف اللداوي 
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رام الله/ االستقالل:
إنها  الوطني  االقتص���اد  وزارة  قالت 
س���جلت خالل العام الماضي ثماني 
ب���راءات اختراع ل���دى االدارة العامة 
للملكي���ة الفكري���ة ف���ي مج���االت 
الكشف المبكر عن السرطان، وطوب 
ورقي لبناء الجدران، وخلطة اسفلتية 
سريعة لصيانة الطرق، وقالب وحاجز 
للحماية من التدفق ومولد كهربائي 
يعمل بالحركة الديناميكية، وغيرها.

وذك���رت االقتص���اد ف���ي التقري���ر 
الس���نوي ل���إدارة العام���ة للملكية 
الفكري���ة ص���در أمس األربع���اء، أن 
التي  والخدمات  العملي���ات  مجموع 
ت���م تقديمها خالل الع���ام الماضي 
بل���غ 13290 عملية، بقيمة ما يقارب 
مليون���ي و650 ألف ش���يقل، حيث 
تم إي���داع 2158 عالمة تجارية لدى 
ال���وزارة من أج���ل تس���جيلها، وقد 
تم تس���جيل 2146 عالم���ة جديدة 

بالفعل.
وحس���ب التقرير، فإن الوزارة وقعت 
اتفاقية تعاون مع المنظمة العالمية 
للملكية الفكرية إلنش���اء مراكز دعم 
التكنولوجيا واالبتكار، وبموجب هذه 
ال���وزارة مع ثماني  االتفاقية وقعت 
مؤسسات فلسطينية وهي )جامعة 
الق���دس،  وجامع���ة  البوليتكن���ك، 
وجامعة النج���اح الوطنية، والجامعة 
غزة،  وجامعة  االمريكي���ة،  العربي���ة 

باإلضاف���ة ال���ى المجل���س االعل���ى 
لإب���داع والتميز ال���ذي يمثل ثالث 

مؤسسات(.
 وعملت الوزارة على تس���ليم ثماني 
جمعيات تعاونية نسوية شهادات 
عالمات تجارية تم تس���جيلها لدى 
االدارة العام���ة للملكي���ة الفكري���ة، 
وتنشط هذه الجمعيات في مختلف 
ركيزة  وتعتبر  التنموي���ة،  المجاالت 
أساسية للعديد من األسر والعائالت 
الفلس���طينية التي ترأسها النساء، 
خاصة في ظل القيود التي يفرضها 
واق���ع االحتالل اإلس���رائيلي ويثقل 
كاهل المجتمع الفلس���طيني برمته، 

وينعكس أثره س���لبيا على النس���اء 
خاصة.

وش���رعت خ���الل الفت���رة المذكورة 
التجاري���ة  العالم���ات  بتس���جيل 
الوطنية،  الصناعة  لدع���م  الجماعية 
وكان اول عالم���ة س���جلت )ش���غل 
الخليل( باس���م غرفة تجارة وصناعة 
الخليل، وعالمات )بيت لحم واالراضي 
المقدسة holy lands (  باسم اتحاد 
والتقليدية،  الحرفي���ة  الصناع���ات 
الحماية  بموجبها سيتم منح  والتي 
القانونية وإعطاء األفضلية للمصانع 
الوطنية باس���تخدام هذه العالمات 
التجاري���ة ضم���ن ش���روط ومعايير 

سيتم وضعها خالل الفترة المقبلة.
وفي إطار تحسين البيئة التشريعية 
الناظم���ة لحقوق الملكي���ة الفكرية، 
عملت ال���وزارة على تحديث وتطوير 
الخاص���ة  الفلس���طينية  القواني���ن 
بالملكي���ة الصناعي���ة واالنتهاء من 
مس���ودة قانون الملكي���ة الصناعية 

المتوقع انجازه العام الجاري.
وأش���ار التقرير إلى تحديث وتطوير 
البرام���ج واألنظمة الخاص���ة باإلدارة 
والمشاركة  الفكرية  للملكية  العامة 
الفاعل���ة في المحاف���ل الدولية ذات 
لتكريس  الفكرية  بالملكي���ة  الصلة 
فلسطين على الخارطة االقتصادية.

االقتصاد: تسجيل 8 براءات اختراع
 و13 ألف خدمة فكرية خالل2018

رام الله/ االستقالل
قال محافظ سلطة النقد عزام الش���وا »إن الدعاوى القضائية التي 
حرك���ت مؤخرا ف���ي المحاكم األميركية ضد 3 مص���ارف عاملة في 
فلسطين، وهي: بنك القاهرة عمان وبنك فلسطين وبنك االستثمار 
الفلس���طيني تتعلق بخروقات مزعومة لقانون »مكافحة اإلرهاب« 

في الواليات المتحدة ال تعتمد على أساس واقعي، أو قانوني«. 
وأضاف الش���وا في بيان صحفي أمس األربعاء أن »سلطة النقد لن 
تّعلق على هذه االدعاءات المزعومة، فجميع المصارف العاملة في 
فلس���طين تعمل بموجب القواعد واألنظمة الفلسطينية، والنظام 
المالي الدولي، والممارس���ات الفضلى وتمتثل لألنظمة المصرفية 
المحلية والمعايير الدولية لمكافحة تمويل اإلرهاب، وس���تواصل 

القيام بذلك«.
وأكد أن النظام المصرفي في فلس���طين نظ���ام متين وقوي وآمن 

ومالءمته المالية عالية، ولن يتأثر بهذه االدعاءات المزعومة.
يش���ار إلى أن اجتماعا عقده وزير المالية والتخطيط شكري بشارة 
ي���وم الثالثاء بحضور الش���وا ونائب���ه رياض ش���حادة، وطاقم من 
المحامين والخب���راء القانونيين من الوالي���ات المتحدة األميركية 
مع رؤس���اء البنوك الثالثة التي رفعت عليه���م مؤخرا دعاوى امام 
المحاكم األميركية من إس���رائيليين يحملون الجنسية االميركية 
بزع���م تضررهم من ظروف االنتفاضة الثاني���ة في االعوام 2001-

.»2003
وأكد بش���ارة والشوا على متانة الجهاز المصرفي الفلسطيني، وان 
البنوك الفلسطينية تش���كل حجر الزاوية لالقتصاد الفلسطيني، 
مؤكدين على انه لن يس���مح ألي طرف كان ان يخدش سمعة هذه 

البنوك ومكانتها ودورها في تطوير االقتصاد الوطني.
وش���دد  بشارة على أن الحكومة الفلس���طينية لن تّدخر جهدا في 
مساندة البنوك العاملة في فلسطين، لدحض هذه االدعاءات على 

أكمل وجه.

»النقد«: الدعاوى األميركية 
ضد 3 مصارف عاملة 

بفلسطين »غير قانونية«

نابلس/ االستقالل:
قالت جمعية حماية المس���تهلك الفلس���طيني 
ف���ي محافظة نابلس إن ارتفاع أس���عار الكهرباء 
سيس���اعد عل���ى ارتفاع أس���عار معظم الس���لع 
والخدمات ف���ي المناطق الفلس���طينية في ظل 
الظ���روف االقتصادية الصعبة التي يعيش���ها 

شعبنا.
وأضاف���ت رئي���س الجمعية فيح���اء البحش في 
حدي���ٍث إذاعي أمس األربعاء، أن ارتفاع اس���عار 
الكهرباء سيؤثر سلًبا على حياة المواطنين خاصة 
مع وجود سلسلة من االرتفاعات في األسعار على 
العديد من السلع وخصوًصا السلع االستهالكية 

التي ال يستغني عنها الفقير وال الغني.
وقالت إن ذلك سيس���هم ف���ي تحميل المواطن 
أعباء مالية إضافية وضغوطًا معيشية واجتماعية 
قاسية، »مما قد ُيهدد سلمنا االجتماعي واألهلي 
وأمنن���ا الغذائي والصح���ي واالقتصادي بالخطر 

على كافة المستويات«.
وأش���ارت البحش أن ذلك سينعكس على أسعار 
كافة الس���لع الغذائية وغي���ر الغذائية الرتباط 
الكهرباء بكل أوجه االنتاج، »مع العلم أن اس���عار 
الوق���ود انخفض���ت عالمًي���ا وعملي���ات التوليد 
للكهرباء تعتمد عليها وبالتالي فإن االرتفاع غير 

مبرر«.
وطالبت جمعية حماية المستهلك في محافظة 
نابلس بع���دم اإلقدام على رفع س���عر الكهرباء 
واالبتع���اد عن جي���وب المواطني���ن والبحث عن 
المس���تدامة  التنمية  انتاجية تحقق  مش���اريع 
وترفع نس���ب النمو االقتصادي وعدم االستقواء 
على المواطنين بفرض الواقع وتحميله مالم يعد 

يحتمل.
وقالت فيح���اء البحش إن الش���فافية تكمن في 
إع���ادة النظر في االمر من س���لطة الطاقة وليس 
تبريرها لرفع الس���عر أمام الرأي العام مع البحث 

عن البدائل وتعزيز صمود ش���عبنا في مواجهة 
التحديات.

وأظهرت دراس���ة للش���ركة الفلس���طينية لنقل 
الكهرب���اء ان الديون المتراكم���ة على الهيئات 
المحلي���ة تبلغ 25 مليون ش���يقل، من أصل 123 
مليون شيقل إجمالي الديون على الموزعين، بما 

في ذلك شركات التوزيع.
وكان المدير العام لشركة توزيع كهرباء الشمال 
أسعد سوالمة قال أمس إن األحمال الكهربائية 
ش���هدت مؤخًرا، وبالتحديد خالل الحالة الجوية 
الس���ائدة، ارتفاع���ًا غير مس���بوق عل���ى الطاقة 
الكهربائي���ة في نابلس ش���مال الضفة الغربية 

المحتلة.
وأكد في تصريح صحفي لوسائل األعالم أن هذا 
االرتفاع لم تش���هده المدينة منذ ثالث سنوات، 
نتيجة االس���تخدام المتزايد للكهرباء الناتج عن 

النمو االقتصادي والسكاني.

االستقالل/ وكاالت:
ارتفع���ت مبيعات قطاع العق���ارات في تركيا 
من الش���قق الس���كنية لفائدة األجانب العام 
الماض���ي بنس���بة %78.4 مقارن���ة بالع���ام 
ال���ذي قبله، وجاء العراقي���ون في المقدمة ثم 

اإليرانيون فالسعوديون.
وبحس���ب إحصائية جديدة صادرة عن هيئة 
اإلحص���اء التركية أم���س األربع���اء، فقد بلغ 

عدد الشقق الس���كنية الُمباعة لألجانب العام 
الماضي 39 ألفا و663 شقة.

وجاءت مدينة إس���طنبول على رأس الواليات 
التركية األكثر بيع���ا للمنازل لفائدة األجانب 
ب� 14 ألفا و270 ش���قة سكنية، تلتها أنطاليا 
ب�7 آالف و938 ش���قة، ومدين���ة بورصة ثالثا 
بألفين و720، والعاصمة أنق���رة رابعا بألفين 

و133 منزال.

وتص���در العراقي���ون قائمة األجان���ب الذين 
اش���تروا منازل من تركيا خالل العام الماضي، 
إذ بلغ عدد المنازل المباعة لهم 8 آالف و205 

منازل.
وجاء اإليرانيون ف���ي المرتبة الثانية ب�3 آالف 
و652 شقة، والسعوديون ثالثا بألفين و718، 
وال���روس رابع���ا بألفي���ن و297، والكويتيون 

خامسا بألفين و199 منزال.

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت بيانات حكومية رسمية أمس االربعاء، تراجع إيرادات قناة السويس 
المصرية إلى 461.5 مليون دوالر في نوفمبر تشرين الثاني من 506.1 مليون 

دوالر في أكتوبر تشرين األول.
وبلغت إيرادات قناة السويس 462.7 مليون دوالر في نوفمبر تشرين الثاني 

.2017
القناة هي ممر الش���حن البحري األس���رع بين أوروبا وآس���يا ومصدر رئيسي 

للعملة الصعبة للحكومة المصرية.

رام الله/ االستقالل:
تص���درت مجموعة بنك فلس���طين، القطاع المصرفي في الس���وق 
المحلي���ة من حي���ث إجمالي الودائ���ع والتس���هيالت ورأس المال 

والموجودات.
وبحسب بيانات لبنك فلسطين حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2018، 
بلغ إجمالي ودائع العمالء لدى بنك فلس���طين 3.54 مليارات دوالر، 
تش���كل نس���بتها %29.5 من إجمال���ي ودائع القط���اع المصرفي 

الفلسطيني.
ومن حيث التسهيالت االئتمانية المباشرة، بلغ إجمالي التسهيالت 
االئتمانية لبنك فلس���طين حتى نهاية س���بتمبر/ أيلول الماضي 

2.66 مليار دوالر.
وتش���كل قيمة التسهيالت المقدمة من جانب بنك فلسطين، نحو 

%32 من مجمل التسهيالت البالغة 8.3 مليارات دوالر أمريكي.

بنك فلسطين يتصدر المصارف في 
الودائع والتسهيالت ورأس المال

تراجع إيرادات قناة السويس المصرية 
إلى 461.5 مليون دوالر في نوفمبر

»حماية المستهلك«: ارتفاع أسعار الكهرباء سيطال جيوب المواطنين

تركيا: ارتفاع مبيعات العقارات لألجانب والعراقيون بالمقدمة
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االستقالل/ وكاالت:
شّددت الواليات المتحدة األمريكية 
عل���ى ض���رورة الوح���دة بي���ن دول 
التحالف  لنج���اح  العرب���ي،  الخليج 
االستراتيجي الذي تسعى إلنشائه 
في الشرق األوسط، الذي بات يطلق 

عليه »الناتو العربي« .
اليوم«  »أخب���ار  صحيف���ة  ونقل���ت 
المملوك���ة للدول���ة ف���ي مصر عن 
المتحدثة اإلقليمية باسم الخارجية 
األمريكي���ة، أم���س األربع���اء إريكا 
تشوسانو أن الرئيس دونالد ترمب، 
والوزي���ر مايك بومبيو ش���ددا على 
أهمية الوحدة بي���ن أعضاء مجلس 

التعاون الخليجي.
وأضافت تشوس���انو في تصريحات 
الواليات  »تأمل  للصحيف���ة:  خاصة 
المتحدة أن تجني األطراف المعنية 
مرة أخ���رى فوائد التع���اون، وتأخذ 
اإلج���راءات المطلوب���ة إلع���ادة بناء 

الوحدة في صفوفها«.
وأكدت أن »وح���دة مجلس التعاون 
الخليج���ي ضرورية لنج���اح تحالف 
االس���تراتيجي،  األوس���ط  الش���رق 
والذي نأمل أن يضم مصر واألردن«.

واختتم���ت حديثها »لق���د واصلت 
الواليات المتحدة الدفع بالمحادثات 
بش���أن هذا التحالف منذ االجتماع 

األساسي لمجلس التعاون الخليجي 
في الجمعية العامة لألمم المتحدة 
ف���ي الخريف في س���بتمبر )أيلول( 
الماض���ي، وناق���ش الوزي���ر بومبيو 
ه���ذا الموض���وع خالل رحلت���ه إلى 

المنطقة«.
المتحدة  ومنذ نحو عام والوالي���ات 
عربية  اجتماع���ات  عب���ر  تتح���دث 
وبيان���ات عن خط���ة بن���اء تحالف 

االس���تراتيجي  األوس���ط  الش���رق 
)MESA � النات���و العربي( للتصدي 
لم���ا أس���مته »النف���وذ اإليران���ي« 
المتزايد في المنطقة ورفع القدرات 
القتالية والدفاعية للدول الشريكة.

وزار بومبي���و 8 دول عربي���ة قب���ل 
أيام، وقط���ع زيارته قبل التوجه إلى 
الكويت لحضور جن���ازة عائلية في 
الواليات المتحدة، دون إتمام الزيارة 

األخيرة.
أزم���ة  ويش���هد الخلي���ج العرب���ي 
سياس���ية، بع���د أن قطعت كل من 
الس���عودية واإلم���ارات والبحري���ن 
ومصر عالقاتها مع قطر في يونيو/ 
حزي���ران 2017، وفرض���ت عليه���ا 
إج���راءات عقابية بدع���وى »دعمها 
لإلره���اب«، وه���و ما نفت���ه الدوحة 

بشدة.

واشنطن تؤكد على ضرورة وحدة الخليج لنجاح »الناتو العربي«

االستقالل/ وكاالت:
أك���د األمين العام لجامع���ة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن عودة دمش���ق 
لمقعده���ا في الجامع���ة مرهونة بتواف���ق عربي على ذل���ك وليس اإلجماع 

بالضرورة.
وقرر وزراء الخارجية العرب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 تعليق عضوية 
س���وريا؛ لرفضها آنذاك خطة عربية لتسوية األزمة في البالد، بعد شهور من 

اندالع احتجاجات شعبية.
وق���ال أبو الغيط -في تصريحات نقلته���ا »األناضول« أمس األربعاء إن 
عودة دمش���ق تخضع للتوافق العربي وليس للتصويت، ال س���يما في 
المس���ائل الكبرى، مضيفا أن التوافق ال يعني اإلجماع، أي وجود أغلبية 
م���ن 20 أو 18 أو 17 دولة )من إجمالي أعضاء الجامعة ال�21 حاليا(، وفق 

تعبيره.
وكشف المس���ؤول المصري عن آراء الرافضين لعودة دمشق قائال إن بعض 
األطراف لها مصداقية في تحليلها وتفس���يراتها وتقول: لو عادت الحكومة 
الس���ورية بدون تفاهم على أرضية األداء الداخلي في الدولة السورية، فلماذا 
نحو س���بع وثماني سنوات من القتل والتش���ريد والصدام والحرب والتدمير، 
خاصة أن هناك قوة على المسرح السوري كانت تسعى للتغيير أو االعتراف 

بها؟
وكان األمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي أكد -في تصريحات 
صحفية- أنه ال توجد خطط لمناقش���ة دعوة س���وريا لحض���ور القمة العربية 
المقرر عقدها في تونس م���ارس/آذار المقبل، خالل القمة االقتصادية التي 

تنطلق في بيروت في العشرين من يناير/كانون الثاني الجاري.

أبو الغيط: عودة دمشق 
للجامعة العربية مرهونة 
بالتوافق وليس اإلجماع

االستقالل/ وكاالت:
قتل 14 ش����خصا على األقل وأصيب العش����رات بجروح، أمس األربعاء، جراء تفجير 
انتحاري نفسه داخل مطعم وسط مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة مقاتلين عرب 

وأكراد في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
وتبن����ى »داعش« التفجير االنتحاري، بحس����ب م����ا أعلنت وكالة »أعم����اق« التابعة 

للتنظيم.
وتسبب التفجير بحس����ب ما أكدت مصادر كردية »بمقتل عنصرين أميركيين من 

قوات التحالف الدولي« كانا داخل المطعم المستهدف.
في حين أف����ادت قناة العربية، ب����أن التفجير وقع أمام مطعم قصر األمراء وس����ط 
منبج الذي يرتاده الجن����ود األميركيون كل يوم اثنين وأربعاء، مضيفًا أنه ال تتوفر 
معلومات دقيقة عن ع����دد القتلى ألن طيران التحالف يحلق في المنطقة، وهناك 

مروحيات هبطت في الملعب البلدي إلجالء الجنود المصابين.
وت����داول مغردون عل����ى مواقع التواصل فيدي����و يظهر مروحية قي����ل إنها تابعة 

للتحالف الدولي تحط بالقرب من الموقع.

االستقالل/وكاالت:
تنوي الواليات المتحدة األمريكية، ابتياع بطاريتين 
من طراز »القبة الحديدية« المضاد للصواريخ قصيرة 

ومتوسطة المدى، بحسب تقرير إسرائيلي.
وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« االس���رائيلية، 
أم���س األربع���اء، إن اإلدارة األمريكي���ة طلب���ت م���ن 
الكونغرس، 373 مليون دوالر لشراء البطاريتين من 

»إسرائيل«.
وعادة ما يبرز اس���م »القب���ة الحديدية« لدى تصدي 
ه���ذا النظام لقذائ���ف صاروخي���ة تطلقها فصائل 
المقاومة الفلس���طينية من قطاع غزة، باتجاه جنوبي 

»إسرائيل«.
ولفتت الصحيفة إلى أن واش���نطن، »نادًرا ما تشتري 

أنظمة مسلحة من دول أخرى، ويرجع ذلك في الغالب 
إلى اعتبارات األمن القومي، ولكن أيًضا ألن الواليات 

المتحدة تتمتع عادة بالميزة التكنولوجية«.
وقال���ت: »في حي���ن أن »إس���رائيل« باع���ت أنظمة 
تكنولوجية إل���ى الواليات المتح���دة األمريكية في 
العقود األخيرة، فإن هذه س���تكون هي المرة األولى 
التي تبيع فيها »إسرائيل« نظامًا دفاعيًا متكامال إلى 

الواليات المتحدة األمريكية«.
ولفتت يديع���وت أحرون���وت، إل���ى أن البطاريتين 
ستش���مالن 12 قاذفة، وجهازي استشعار ومركزين 

لإلدارة و 240 صاروخا اعتراضيا.
وأش���ارت الى أن الواليات المتحدة األمريكية، تنوي 
الحصول على البطاريتين بحلول العام المقبل 2020.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن تجمع المهنيين السودانيين )مستقل يضم أطباء 
ومهندس���ين ومعلمين(، وأحزب معارضة أمس األربعاء 
عن تسيير مواكب جماهيرية في 5 مدن سودانية اليوم 
الخميس من بينها موكب الخرطوم في »ش���ارع القصر« 

حيث يقع القصر الرئاسي.
جاء ذلك في بيان مش���ترك صادر عن تجمع المهنيين، 
وأح���زاب معارض���ة، ومنظم���ات مدنية، منه���ا »تحالف 
نداء الس���ودان«، و«تحالف اإلجماع الوطن���ي«، و«التجمع 

االتحادي المعارض«.
وقال البيان »ستتواصل المواكب يوم الخميس في عدد 
من المدن الس���ودانية، منها حتى اآلن الخرطوم، ومدني 
)وسط( وس���نار )جنوب ش���رق(، ورفاعة )وسط(، وعطبرة 

)ش���مال(«. وأضاف »فلنجعل من ي���وم الخميس، ضربة 
بداي���ة قوية لمواك���ب جديدة في أي���ام قادمات، لتتوج 
باإلضراب السياس���ي والعصيان المدني، حتى نجبر هذا 

النظام على التنحي وتفككك بنيته الشمولية«.
وأش���ار تجمع المهنيين في دعوته للموكب الجماهيري، 
بصفحت���ه الرس���مية على موق���ع التواص���ل االجتماعي 
)فيس���بوك( أن موكب الخرطوم سيكون في شارع القصر 

حيث يقع القصر الرئاسي.
وتش���هد الب���الد منذ 19 ديس���مبر، احتجاج���ات منددة 
بتده���ور األوض���اع المعيش���ية عمت عدة م���دن بينها 
العاصمة الخرطوم، أس���فرت عن س���قوط 24 قتياًل وفق 
أخ���ر اإلحصائيات الحكومية، فيما تق���ول منظمة العفو 

الدولية إن عددهم 40.

دعوات لتسيير مواكب جماهيرية 
نحو القصر الرئاسي بالخرطوم اليوم

الواليات المتحدة تنوي ابتياع 
بطاريتين من »القبة الحديدية«

بينهم جنديان أمريكيان.. قتلى 
بتفجير انتحاري شمال سوريا

االستقالل/ وكاالت:
هدد قائد الحرس الثوري اإليراني، محمد علي جعفري، أمس األربعاء، رئيس 

وزراء اإلسرائيلي ب�«صواريخ تسقط على رأسه«.
وق���ال جعفري إن إيران لن تس���حب قواتها من س���وريا، ردا على تهديدات 

بنيامين نتنياهو إليران، باستهداف قواتها في سوريا، حسب »رويترز«.
وتابع جعفري: »س���تبقي الجمهورية اإلس���المية اإليرانية على مستشاريها 
العس���كريين، وقواتها الثورية وأس���لحتها في س���وريا«. ووج���ه رئيس وزراء 
االحتالل، بنيامين نتنياهو الثالثاء، رسالة إلى إيران، بشأن وجودها في سوريا، قائال: 
»أنصح إيران بمغادرة سوريا سريعا، ألننا لن نتوقف عن سياستنا الهجومية«، وذلك 
بحسب صحيفة »جيروزاليم بوست« اإلسرائيلية. وأكد بنيامين نتنياهو من قبل في 
لقاء مع الرئيس الفرنس���ي إيمانويل ماكرون أن »إسرائيل« لن تسمح إليران أن تهدد 
أمنها س���واء من س���وريا أو من أية دول���ة أخرى. وتابع نتنياهو خ���الل مؤتمر صحفي 
مش���ترك مع ماكرون وقتها »ركزت على ضرورة كبح جماح إيران في المنطقة ومنعها 

من تعزيز حضورها العسكري أكثر في سوريا والمنطقة«. وفق قوله.

جعفري يهدد نتنياهو 
بصواريخ تسقط على رأسه

االستقالل/ وكاالت:
اعتب���ر االتحاد األوروبي والدول األعضاء أن رف���ض البرلمان البريطاني االتفاق 
المبرم بين لندن وبروكس���ل بشأن خروج بريطانيا من االتحاد )بريكست(، يزيد 

من مخاطر الخروج منه دون اتفاق.
وص���ّوت الثالثاء 432 نائبا ض���د االتفاق مقابل 202 فقط، في أس���وأ هزيمة 
برلمانية تمن���ى بها حكومة في تاري���خ بريطانيا الحديث، مم���ا أثار اضطرابا 
سياسيا قد يؤدي إلى خروج البالد من االتحاد دون ترتيب أو حتى عدم الخروج.

ومع اقتراب موعد الخروج المقرر ف���ي 29 مارس/آذار، تحاول المملكة المتحدة 
التوصل لقرار بشأن كيفية الخروج من المشروع األوروبي الذي انضمت له عام 

1973، أو حتى بشأن ما إذا كانت ستنسحب من التكتل أصال.
وتواجه رئيس���ة الوزراء البريطانية تيريزا م���اي، مذكرة لحجب الثقة يمكن أن 
تس���قط حكومتها غداة الهزيم���ة القوية التي منيت بها ف���ي البرلمان الذي 
رفض بغالبية س���احقة التصويت على االتفاق الذي أبرمته للخروج من االتحاد 

االوروبي.

بسبب »بريكست«.. بريطانيا تمنى 
بأسوأ هزيمة في تاريخها الحديث
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االستقالل/ مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية:
ألس����باب داخلية إسرائيلية صرفة، بادر 
نتنياه����و بأخذ زمام المب����ادرة بتقديم 
اتف����ق على  التي  االنتخاب����ات،  موع����د 
إجرائها في التاس����ع من ابريل القادم، 
بعد أقل من ثالثة أش����هر، وهي مرحلة 
الداخلي فيها محتدًما  الصراع  سيكون 
بين المتنافسين، كما سيكون للخطاب 

الشعبوي مكانة مهمة.
نشرت  بوس����ت«  »الجيروزاليم  صحيفة 
مقااًل تحليلًيا للكاتبة الهاف هاركوف، 
تناولت في����ه االنتخابات اإلس����رائيلية 
م����ع  الس����الم  وموض����وع  المزمع����ة 
الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الموضوع 
الس����الم  ومحادث����ات  الفلس����طيني 
لها بموس����م  والمس����توطنات ال عالقة 
االنتخابات هذا، حيث ال احد باس����تثناء 

تسيبي ليفني يشير للموضوع.
نتنياه����و يعتق����د بأن����ه م����ن الناحية 
التعامل مع  المطل����وب  ف����إن  الواقعية 
الموض����وع ولي����س البح����ث ع����ن حلوٍل 
ل����م يأِت أوانه����ا كما يقول، وبالنس����بة 
فكلمة »سالم«  الصهيوني«  »للمعسكر 
غ����ادرت  المعجم السياس����ي منذ زمن 
طوي����ل، كم����ا ق����ال زعيم »المعس����كر 

يتسحاق هرتسوغ  آنذاك  الصهيوني« 
)أثناء الحملة االنتخابية الس����ابقة( لدى 
تجنبه الحديث عن مس����تقبل الس����الم، 
وأضاف يومها »علينا أن نكون واقعيين 
وليس س����اذجين حيال ذلك«، لكنه مع 
ذل����ك ظّل يتحدث ع����ن المفاوضات مع 
الفلسطينيين، وهو أمر بالكاد سمعناه 
حت����ى اآلن م����ن األح����زاب ذات األفكار 

المتشابهة في الشهر الماضي.
حزب »حصانة إس����رائيل«، الذي يقوده 
اإلس����رائيلي  الجي����ش  أركان  رئي����س 
السابق بيني غانتس، حافظ على هدوء 
تام تقريًب����ا في جمي����ع القضايا، أدلى 
غانتس ببيانه السياسي األول، االثنين 
الماض����ي، قائاًل »إن قان����ون دولة األمة 
بحاجة إلى تغيير«، لكن����ه فيما يتعلق 
بالطرف الفلسطيني والمفاوضات أو ما 
س����تبدو عليه الخريطة بعد االتفاق مع 
الفلسطينيين؛ لم ينطق بشيء، وليس 
للباحث س����وى مقابالت قديمة يعتمد 

عليها.
أما حزب »يوجد مستقبل« برئاسة يائير 
لبي����د، في عام 2015 عندما تطرق لهذه 
القضية، تحدث عن ضرورة الحفاظ على 
الكتل االستيطانية، وعن عزمه تنظيم 

مؤتمر إقليمي لمساعدة غزة اقتصادًيا، 
لكن هذه المرة لم يتطرق للموضوع.

م����ن جانب����ه، زعيم ح����زب »العمل« آفي 
غّباي يتح����دث عن قضاي����ا اجتماعية، 
وف����ي الغال����ب يتجن����ب النق����اش في 
القضي����ة الفلس����طينة. ووف����ق ليفني، 
ف����إن أح����د أس����باب خالفها م����ع غّباي 
كان  الصهيوني«  »المعس����كر  وانهيار 
أنه����ا تريد التحدث ع����ن االنفصال عن 
الفلس����طينيين، بينم����ا كان غّباي يريد 

حملة تركز على نفسه.
مؤش����ر آخ����ر عل����ى التحول ف����ي حزب 
»العم����ل« عّم����ا كان عليه في الس����ابق 
هو انتقال الس����كرتير الس����ابق لحركة 
»الس����الم اآلن« ياري����ف أوبنهاي����م من 
كونه مرشًحا لالنتخابات التمهيدية في 
حزب »العمل« إلى »ميرتس«. حتى حزب 
الموضوع  أن����ه يتجنب  »ميرتس« يبدو 
صفحة  تس����تخدم  فلم  الفلس����طيني، 
عبارة  بالح����زب  الخاص����ة  »فيس����بوك« 
»احتالل« أو »سالم« أو »فلسطيني« في 
أّي من مش����اركاته التي تعود إلى ثالثة 
أش����هر، وبداًل من ذل����ك ينصّب التركيز 
على فساد نتنياهو، إلى جانب القضايا 

االجتماعية العرضية.

االس����تثناء  المش����تركة هي  القائم����ة 
الوحيد، مع إط����الق زعيمها أيمن عودة 
الحملة االنتخابي����ة لحزب »حداش« ركز 
على رثاء الحالة الفلس����طينية وتحدث 
عن »االضطهاد المتزايد بحق الش����عب 

الفلسطيني«.
وم����ن المفارق����ة العجيب����ة أن اليمي����ن 
االس����رائيلي ه����و ال����ذي يتح����دث عن 
الفلس����طينيين في كثي����ر من األحيان، 
فقادة اليمي����ن ال يتوقفون عن التذكير 
باألخطاء السياس����ية التي أدت لتوقيع 
اتفاق����ات أوس����لو. عندم����ا أطل����ق وزير 
التعلي����م نفتالي بين����ت ووزيرة العدل 
ايليت شاكيد حزبهما »اليمين الجديد« 
انتقدا مساندة نتنياهو السابقة بقيام 
دولة فلس����طينية )خطاب »ب����ار إيالن« 
2009، ال����ذي تنص����ل منه بع����د ذلك(. 
مرش����ح حزب االتحاد الوطني بتسلئيل 
ف����ي مقابلة مع  س����موتريتش ص����رح، 
»ريش����يت كان« بأنه ال يثق في »اليمين 
الوزراء  الجديد«، ألن نتنياه����و ورئيس 
الس����ابق أريئيل ش����ارون ق����اال بأنهما 
يعارض����ان قيام دولة فلس����طينية، ثم 

راحا يقدمان التنازالت.
وعزت كاتبة المقال ع����دم الحديث عن 

المحادثات مع الفلسطينيين جزئًيا إلى 
حقيقة أنه خالًفا لالنتخابات الس����ابقة، 
ال يوج����د رئيس أمريك����ي يضغط على 
إس����رائيل لتقدي����م تن����ازالت، لقد قام  
الرئيس األمريكي دونالد ترامب بتعليق 
اإلعالن عن »صفقة الق����رن« إلى ما بعد 
االنتخابات، بداًل م����ن أن يدعو نتنياهو 
لتقدي����م ح����ل للقضية الفلس����طينية 
على غرار ما فعله الرئيسان األمريكيان 

السابقان بيل كلينتون وباراك أوباما.
الصواريخ والمس����يرات على الحدود مع 
غزة تتصدر عناوين الصحف باستمرار؛ 
وه����ذا بحد ذاته مش����كلة، لك����ن بالكاد 
التي تحكمها  اإلس����رائيليون غزة  يرى 
حم����اس كج����زء م����ن معادلٍة للس����الم. 
لكن ف����ي غضون ذلك، قامت الس����لطة 
الفلسطينية بكل ش����يء لتجنب إعطاء 
ش����عبها فرصة المشاركة في أي عملية 
ديمقراطي����ة عل����ى اإلط����الق، رئي����س 
السلطة محمود عباس لم يجِر انتخابات 
منذ انتخابه لوالية مدتها أربع س����نوات 
قب����ل 14 عاًما. وخل����ص التحليل إلى أن 
والمفاوضات  الفلس����طيني  الموض����وع 
ال ترق����ى لمس����توى األولوي����ات العامة 

بالنسبة لإلسرائيليين.

عن االنتخابات اإلسرائيلية وغياب المسألة الفلسطينية

القدس المحتلة/ االستقالل:
بّي���ن تقري���ر صحف���ي »إس���رائيلي« أن وزارة خارجي���ة الكيان 
اإلس���رائيلية بدأت العام الحالي بعجز ميزاني���ة يصل إلى 350 
مليون ش���يكل، األمر الذي تس���بب بوقف الرحالت الجوية لكافة 
سفراء وقناصل »إسرائيل« في أنحاء العالم، إضافة إلى مسؤولي 

الوزارة نفسها.
وكش���ف تقرير نش���رته صحيف���ة »يديعوت أحرون���وت« أمس 
األربعاء، في موقعها على الشبكة أن كافة السفراء اإلسرائيليين 
قد منعوا من القيام برحالت جوية، ويقومون بأعمالهم بواس���طة 

الهاتف أو البريد اإللكتروني.
ونقل عن مصادر في وزارة الخارجية قولها إن »س���فير إسرائيل 
في إيطاليا، على س���بيل المثال، ال يستطيع الخروج من روما إلى 
مؤتمر في نابولي أو لتقدي���م محاضرة في ميالنو أو إجراء مقابلة 

تلفزيونية في تورينو«.
وأضافت المصادر أن األمر نفس���ه ينسحب على كل دولة أخرى، 
بس���بب عدم وجود ميزانيات، خاصة وأن ذل���ك يتزامن مع إعداد 
خطط العمل للع���ام 2019، حيث يعمل الجميع على خطط عمل 
تأخذ بالحسبان عدم وجود أموال للقيام بفعاليات، حيث تحصل 
كل ممثلية إس���رائيلية على بضعة آالف من الش���واقل سنويا ال 

يمكن معها فعل أي شيء.
وجاء أن السفراء ال يستطيعون الوصول إلى مدن بعيدة، من أجل 
توفير مصاريف الرح���الت الجوية والمبيت والطعام. كما صدرت 
تعليم���ات للقناصل في نيويورك بالقي���ام بالزيارات للمدن في 
الصباح والعودة في س���اعات المس���اء لتوفير ثم���ن المبيت في 

الفنادق.
وصدرت تعليم���ات لموظفي وزارة الخارجية، بم���ا في ذلك كبار 
المس���ؤولين، بعدم القيام برحالت عمل جوي���ة إلى خارج البالد، 

باستثناء الرحالت الضرورية.
وشملت التعليمات أيضا قسم األمن في الخارجية، حيث فرضت 
قيود على الرحالت الجوية، وس���مح بالسفر فقط للتقنيين الذين 

يضطرون لتصليح خلل داخل السفارات.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أمس  اإلسرائيلية،  الشرطة  كشفت 
األربعاء، النقاب عن اعتقال موظف 
»كبير« في جهاز القضاء اإلسرائيلي، 
فيم���ا ت���م اس���تدعاء العدي���د من 
الضالعين  واألش���خاص  الموظفين 
في قضية يحظر نش���ر تفاصيلها، 
لالستجواب والتحقيق تحت طائلة 
التحقيقات  ل���دى وح���دة  التحذير 
القطرية لمكافحة الفساد والجريمة 
المنظمة المعروفة بتسمية »الهف 

.»433
العبرية،  وقالت صحيفة »معاريف« 
الخاص���ة  التحقيق���ات  وح���دة  إن 
بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة 
»اله���ف 433«، ب���دأت من���ذ صباح 
الفضيحة  في  بالتحقي���ق  األربعاء، 
الجدي���دة، الخاصة بجه���از القضاء 

اإلسرائيلي.
وكش���ف النقاب ظه���ر أمس عن 
أن القضي���ة الجدي���دة التي تهز 
الجهاز القضائي تتعلق بشبهات 
ح���ول ارت���كاب جرائ���م تناف���ي 
االس���تقامة والنزاه���ة بخصوص 

تعيين قضاة.
التحقي���ق  ان  الش���رطة  وأعلن���ت 
ف���ي ه���ذا الملف ق���د ب���دأ عقب 

ورود معلوم���ات اليه���ا قبل حوالي 
أس���بوعين تتعلق بتعيين قاضية 
في محكمة صلح قبل عدة س���نوات 
ومحاولة باءت بالفشل لترقية قاض 
ف���ي محكمة صلح ليتم تعيينه في 

محكمة مركزية.
اإلس���رائيلية  الش���رطة  وأضاف���ت 
انه في اط���ار التحقيقات في هذه 
األربعاء  اعتق���ل صب���اح  القضي���ة 
مش���بوه واحد يعم���ل محاميا وانه 
تم حتى االن استدعاء مشبوهتين 
أخريين إحداهما قاضية في محكمة 

صل���ح وأخ���رى محامي���ة للتحقيق 
معهما.

كم���ا تم اس���تدعاء ش���هود آخرين 
وج���رت عمليات تفتيش تم خاللها 

ضبط وثائق ومواد محوسبة.
وبحس���ب صحيفة معاري���ف، فقد 
يطلب من وزيرة القضاء اإلسرائيلية 
أييليت ش���اكيد، ورئيسة المحكمة 
العليا استير حيوت، والمدعي العام 
ش���اي نيتس���ان، االدالء بإفاداتهم 
ضم���ن التحقيقات الجارية في هذا 

الملف.

وس���مح بنشر بعض تفاصيل اخرى 
للقضية، مفادها ان الشرطة تحقق 
مع ثالثة مشتبه فيهم وهم قاضية 
ف���ي محكم���ة الصل���ح، ومحاميان- 

احدهما المشتبه فيه المركزي.
وتشتبه الشرطة في المعتقل بأنه 
أقام عالقات جنسية مع قاضية لقاء 
تعيينه���ا في ه���ذا المنصب. كما 
تحقق الش���رطة م���ع محامية مقربة 
من���ه، عملت على ترقي���ة قاض في 
محكم���ة الصلح ليت���م تعيينه في 

المحكمة المركزية.

»عجز الموازنات« يمنع كشف النقاب عن فضيحة  مدوية في جهاز القضاء »اإلسرائيلي«
سفراء وقناصل وموظفي 
خارجية الكيان من السفر

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال المحلل العس���كري اإلس���رائيلي بصحيفة 
"معاريف" العبرية، يوسي ميلمان، إن غزة ستكون 
التحدي األكبر لرئيس األركان اإلسرائيلي الجديد 

أفيف كوخافي.

أن كوخافي س���يجد  وأض���اف ميلم���ان، 
نفس���ه في وس���ط مش���كلة قط���اع غزة، 
وس���يضطر بجيش���ه إلى تنفيذ سياسة 
حكومة بنيامين نتنياه���و، التي ال ُتقدم 
حاًل طويل األمد للمش���كلة، لكنها تطالب 

الجيش اإلس���رائيلي "بإزالة الكستناء من 
على النار".

وبحس���ب ميلم���ان، فإنه ف���ي ظل غي���اب مبادرة 
سياس���ية، يج���ب عل���ى الجيش اإلس���رائيلي أن 

يتماشى مع عجز الحكومة.

محلل »إسرائيلي«: غزة هي التحدي األكبر لكوخافي
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االستقالل/ وكاالت:
تؤثر س���نوات الطفل األول���ى وتجاربه المبكرة 
على قدرت���ه على بناء العالق���ات، ومدى وعيه 
اإليجابي���ة  التج���ارب  بالمش���اعر. وس���تصبغ 
والس���لبية الت���ي يتع���ّرض له���ا ف���ي البيت 
والمدرس���ة مدى ثقته في نفسه، وقدرته على 

تطوير وتنمية عواطفه.
لكن مع بل���وغ الطفل عمر 8 س���نوات يمكنك 
رصد وجود تأخر عاطف���ي لديه، وتوفير الدعم 
الالزم لتشجيعه وحثه على بناء مشاعر تقدير 
الذات بما يعطي نم���وه العاطفي دفعة تعيد 

التوازن.
عالمات التأّخر العاطفي

نق���ص الثق���ة بالنفس: م���ع دخ���ول الطفل 

المدرسة يتعّرض الختبار القبول من األصدقاء، 
وتعتبر الثقة بالنفس مفتاح ذلك، وهي سمة 
يتم تأسيس���ها في البيت، وم���ع خروج الطفل 
إلى المدرسة يكون عليه الجمع بين هذه الثقة 
وبين ما لديه من مش���اعر ووع���ي لبناء عالقات 

إيجابية مع األقران.
االنس���حاب: إذا كانت مش���اعر الطف���ل مليئة 
بالخ���وف والتوتر والقلق من رفض اآلخرين قد 
ينعكس ذلك ليصبح توجهه انس���حابيًا. على 
البيت مس���اعدة الطفل على تعريف وفهم ما 
هو “عادي”، ليس���تطيع التعامل مع مش���اعر 

الخوف والتوتر.
العن���ف: م���ع تزايد النم���و الذهن���ي وقدرات 
التفكير يقل ميل الطفل إلى العنف. لكن يلجأ 

الطفل إلى العنف مع زمالئه ليحقق أهدافًا غير 
قابلة للتحقيق من خالل العالقات االجتماعية 
والش���عورية العادي���ة، أو بصيغ���ة أخرى ألنه 
يتع���ّرض للرفض من اآلخري���ن فيحاول فرض 

نفسه وطريقته عليهم.
عصي���ان القواع���د وتحدي العواق���ب: مع بلوغ 
الطف���ل 8 س���نوات يصب���ح متقب���اًل للقواعد 
المترتبة على  للعواق���ب  والقوانين، ومتفهمًا 
مخالفته���ا. لك���ن مخالفة وعصي���ان القواعد 
وتحدي العواقب س���مة ترتبط بفرط النش���اط 
ونقص االنتباه، ومن الضروري رصد وتشخيص 
الحال���ة مبكرًا، ألن إهمالها قد ي���ؤدي إلى نمو 
نزعة في شخصية الطفل تدفعه نحو المخالفة 

والجريمة.

تعرف على عالمات »التأخر العاطفي« لدى الطفل

االستقالل/ وكاالت:
يقضي غل���ي الماء عل���ى الكائنات 

الدقيقة فيه، م���ا يزيد من صالحيته 
للشرب واالستخدام البشري، ولكنه من جانب 

آخر يس���بب تغيرات في تركيبه، ما 
يجعله غي���ر صالح حت���ى لتحضير 
الش���اي. ويؤكد األكاديم���ي، يوري 
»سيس���ين«  معهد  مدير  رحمانين، 
للبيئ���ة البش���رية ونظافة الوس���ط 
المحيط، أن غليان الماء يفقده مواد 
طيارة كثيرة بما فيها األكس���جين. 
لهذا الس���بب، ال ينصح بغليه ثانية 
لتحضير الشاي، بل يجب غلي كمية 

جدي���دة منه، تحتوي عل���ى المعادن 
واألكس���جين، أي أن جزءا منها سيبقى في الماء بعد 
الغليان. أما الماء الذي يغلي مرة ثانية فلن يبقى فيه 
أي »ش���يء حي«. من جانبه، يؤك���د العالم األمريكي، 
برين���د ديفي، من جامعة فرجيني���ا التقنية، على أن 

غلي الماء ضروري، ألنه يقضي على الكائنات الدقيقة 
المرضي���ة. ولكن غلي���ه ثانية ليس مض���را، إذا كان 
نقيا جدا. ولكن كقاعدة، فإن الماء الذي يس���تخدمه 
الماليي���ن في العالم يحتوي على الش���وائب. ويقول 
ديف���ي: »غلي الم���اء ثاني���ة يغير بنيت���ه، فنتيجة 

لعملية التبخر السريعة بسبب 
الغلي���ان، يرتفع تركيز األمالح 
والمواد المعدنية وغيرها فيه، 

وهذا بطبيعة الحال ضار بالصحة«.
النتائج  وتؤك����د ه����ذا األم����ر 
التي حص����ل عليها علماء 
تحليل  من  هارفرد  جامعة 
نتائج 27 دراس����ة علمية، 
غلي  أن  اس����تنتجوا  حيث 
الم����اء ثاني����ة يزي����د م����ن 
والزرنيخ  الفلوري����د  تركيز 
والنترات. عالوة على ذلك، 
ف����إن مياه الصنب����ور الذي 
يس����تخدمه الناس تحتوي 
على الكلور. لذلك يش����ير عدد من الخبراء إلى أن 
غلي الماء ع����دة مرات قد يس����بب تفاعل الكلور 
مع مكون����ات المواد األخرى الموج����ودة في الماء 

وتكوين مركبات خطرة على الصحة.

لمــاذا ال ينصــح بتكــرار غلــي المــاء؟

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت ش���ركة تويتر أمس، عن جلب ميزة عرض التغريدات حسب 
األهمية أو الترتي���ب الزمني إلى مس���تخدمي تطبيقها على نظام 
أندرويد، وذلك بعد إطالق الميزة لتطبيق تويتر على نظام آي أو إس 

المشغل ألجهزة آي فون وآي باد من أبل في 18 ديسمبر الماضي.
وتأت���ي الميزة الجديدة بزر، على ش���كل ثالثة نج���وم للتبديل بين 
طريقتي العرض، وكانت الش���ركة قد قال���ت إن هذه الخطوة تأتي 
اعتراًفا بحقيق���ة أن تويتر غالبًا ما يكون مفي���ًدا للغاية في الوقت 
الفعلي، خاصة خالل األحداث المباش���رة مث���ل األلعاب الرياضية أو 

جوائز األوسكار
ويمتاز هذا الزر بأنه يس���مح للشركة بفهم سلوك المستخدم، فلو 
كان المس���تخدم يحب رؤية التغريدات حس���ب األهمية في غالب 
الوقت، فإن التغريدات سوف تظهر حسب األهمية افتراضًيا ما لم 

يغير المستخدم .

ميزة جديدة في »تويتر«..
 تغيير طريقة عرض التغريدات!

االستقالل/ وكاالت:
ع����ن  مس����تخدمون  أبل����غ 
آب«  »واتس  رسائل  اختفاء 
القديم����ة، ما ين����ذر بوجود 
خل����ل غام����ض يؤث����ر على 

أنظمة أندرويد فقط حاليا.
ويقول بعض المستخدمين 
إن ه����ذه الرس����ائل قديمة 
جدا، من ع����ام 2015، ولكن 
تأثر  إل����ى  تش����ير  التقارير 
رسائل من عام 2018 أيضا.

ولي����س م����ن الواضح م����ا إذا كان يوجد س����بب منطقي 
الختفاء الرس����ائل. وفي ردود على موقع تعقب »واتس 
آب«، »WABetaInfo«، ق����ال الن����اس إنه����ا عب����ارة عن 

شائعة.
ويوجد عدد كاف من الناس الذين يشتكون من اختفاء 
الرس����ائل الحديثة، ما يش����ير إلى احتم����ال وجود خلل 

مريب.
وتجدر اإلش����ارة إلى أن����ه بمجرد ورود رس����ائل »واتس 
آب«، يت����م تخزينها على الهاتف وليس في الس����حابة 
)cloud(، وه����ذا يعني أن الرس����ائل المحذوفة نتيجة 

لخلل ما، يمكن أن تضيع إلى األبد.

لبع���ض  وبالنس���بة 
سجل  يعد  المس���تخدمين، 
المراسلة  تطبيق  دردش���ات 
الممل���وك من »فيس���بوك«، 
م���ن  وهام���ا  كبي���را  ج���زءا 
حياته���م، حي���ث ُتش���ارك 
الذكري���ات م���ع األصدق���اء، 
أو غالب���ا م���ا تكون رس���ائل 
العالقات الرومانسية ثمينة، 
أبدا  لم تكن ممكنة  بطريقة 

عبر النصوص التقليدية.
ومن الصعب معرفة ما إذا كان هذا الخلل مؤقتا، أو جزءا 

من اتجاه جديد يتبعه تطبيق واتس آب.
وفي وقت س����ابق، أعلنت ش����ركة واتس آب أنها ستبدأ 
في ح����ذف الرس����ائل القديمة م����ا لم يت����م االحتفاظ 
 Google( »بنس����خة احتياطية منها في »غوغل درايف
Drive(، حيث أبرمت الش����ركة صفقة مع غوغل تسمح 

لمستخدمي أندرويد بتخزين البيانات مجانا.
ومع ذلك، هناك مشكلة كبيرة في تخزين رسائل واتس 
آب في نظام الس����حابة. وبمجرد اس����تخدام iCloud أو 
Drive أو غوغل، تتم إزالة تشفير واتس آب من النهاية 

إلى النهاية.

االستقالل/ وكاالت:
أكدت دراسة بريطانية أن النباتيين أكثر عرضة 
لإلصابة بالبرد واإلنفلون���زا واألمراض األخرى من 
آكلي اللحوم، مما يؤدي لغيابهم عن العمل أكثر.

وتبين خالل البح���ث أن النباتيين يغيبون لمدة 
5 أيام في الس���نة بسبب اإلصابة بالمرض، وهذا 
ضعف المعدل الس���نوي المتوس���ط، بحس���ب 

»ديلي ميل«.
واعترف ثلث���ا النباتيين أنهم غاب���وا عن العمل 
عادة عام 2018 بس���بب أم���راض طفيفة، مقارنة 
بالسنوات السابقة، ويالحظ أنه لم تتضح أسباب 

ارتفاع عدد األيام المرضية بعد.
وعل���ى النقي���ض، أفاد نص���ف زمالئه���م الذين 
يأكلون اللحوم بأن عدد األيام المرضية لم يتغير 
لديهم خالل عام 2018 والسنوات السابقة، بينما 

قال واحد من كل ثالثة إنهم أخذوا أياما أقل.
وش���ارك في الدراس���ة 1000 موظف يعمل في 
المكت���ب، وتبي���ن أن النباتيي���ن يذهب���ون إلى 
الطبيب في مواسم البرد واإلنفلونزا بثالث مرات 
أكثر، مقارنة بالمعدل المتوسط للعامل العادي.

االستقالل/ وكاالت:
"موني���ت" نظام���ًا ذكيًا  طورت ش���ركة 
 Smart Baby" الرض���ع  لمراقب���ة 
Monitor" للتخفي���ف من العبء الواقع 

على الوالدين.
وأوضحت الش���ركة الكوري���ة الجنوبية أن 
النظام الذكي يش���تمل على مستش���عر 
ُيمك���ن إلحاقه بحفاضة الرضيع ليرس���ل 
رس���الة إل���ى الهات���ف الذك���ي للوالدين 

إلخبارهم بضرورة تغيير الحفاضة.
كما ويق���وم النظام بمراقبة ج���ودة هواء 
الغرفة لرصد أي تغيرات طارئة على درجة 
الح���رارة أو الرطوب���ة عن القي���م المحددة 
مس���بقا، فض���اًل ع���ن اس���تخدام النظام 

مصباحًا ليليًا عند النوم.
ويمكن تنزي���ل التطبيق الخ���اص بنظام 
المراقب���ة على ما يصل عدده إلى 5 أجهزة 

ذكية.

جهاز ذكي متعدد 
االستخدامات 
لمراقبة الُرضع

»النباتيون« األكثر 
تغيبًا من العمل!

غمــوض يحــوم حـتول
 اختفــاء رسائــل »واتــس آب«!
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غزة/ محمد العقاد:
اكتسح فريق خدمات رفح »األخضر« جارة فريق شباب رفح » 
الزعيم » بخماسية مقابل هدفين، أمس األربعاء في المباراة 
التي أقيمت على ملعب فلس���طين بمدينة غزة، ضمن ختام 
منافس���ات الجولة الرابعة عشر من دوري »القدس« للدرجة 

الممتازة.
وبه���ذا الفوز انف���رد خدمات رفح بصدارة ج���دول الترتيب 
بالمرك���ز األول برصيد 29 نقطة، بينم���ا تجمد رصيد فريق 

شباب رفح عند النقطة 22 بالمركز الرابع.
وبدأ الش���وط األول من المباراة بأفضلية لخدمات رفح، الذي 
أرس���ل المهاجم بدر موس���ى عرضية أربكت دفاعات شباب 
رفح »الزعيم« ليمس���كها الحارس باس���ل الصباحين، حاول 
الخدم���ات مواصلة صحوت���ه، ومرر محم���ود النيرب تمريرة 
س���حرية للمهاجم ب���در موس���ى لينفرد بالح���ارس ليقوم 
بوضعه���ا من ف���وق الحارس مس���تغاًل تق���دم الصباحين 
لتس���كن الش���باك محرزًا الهدف األول بالدقيقة)7(، وسط 

غياب الرقابة الدفاعية.
حاول ش���باب رفح من ت���دارك األمور والعودة س���ريعًا إلى 
مجري���ات اللق���اء من خالل مح���اوالت عبر الالعبين س���عيد 
الس���باخي ومحمد الشاعر لكن واجهوا بس���الة دفاعية من 
الخدمات، ولم يكتف خدمات رف���ح بالهدف وحاول تعزيز 
النتيج���ة عبر هجمة منظمة م���ن الجهة اليمنى لعب هالل 
غواش عرضية متقنة لتصل إلى بدر موسى ليضعها برأسه 

داخل المرمى ليسجل الهدف الثاني بالدقيقة)25(.
واستطاع سعيد السباخي تقليص الفارق بتسجيله الهدف 
األول بالدقيقة)29( بعد خطأ دفاعي من أحمد البهداري عند 
اخراج الكرة لتصل له ويراوغ المدافع ويضعها بتس���ديدة 

في المرمى.
وس���يطر خدمات رفح على مجريات المباراة، واس���تطاع من 

بهجمة مرتدة منظمة أن يسجل الهدف الثالث عبر عرضية 
من الالعب هالل غواش ليقابلها بدر موسى بمقصية رائعة 
ليضعها في الشباك ليحرز الهدف الثالث بالدقيقة )37(.

ش���باب رفح حاول العودة إلى المباراة ولكن محاوالته باءت 
بالفش���ل، ليفاجئ بعدها الالعب بدر موسى الجميع ليطلق 
تس���ديدة على المرمى من وس���ط الملعب لتسكن الشباك 

ليس���جل الهدف الرابع بالدقيقة)45+2(، لينتهي الشوط 
األول.

بدأ الش���وط الثاني بأفضلية لش���باب رفح من أجل تقليص 
النتيجة وعب���ر محاولة من الالعب محمد الش���اعر ليخرجها 
دفاعات خدمات رفح، وتراجع العبو خدمات رفح في المناطق 
الخلفية، وسيطر الش���باب على المباراة بشكل كامل وسط 
محاوالت مكثفة من الزعيم لتقليص النتيجة لكن دفاعات 
خدمات رفح وقفت لهم بالمرص���اد ومنعتهم من تقليص 
النتيجة، واستطاع سعيد الس���باخي إيجاد الحل لتقليص 
النتيج���ة بعدما حصل عل���ى ضربة حرة مباش���رة من خارج 
منطقة الجزاء ليس���ددها باتجاه المرمى لتس���كن الشباك 
ويسجل الهدف الثاني بالدقيقة)63( ليعيد األمل لشباب 
رفح رغم صعوبة اللقاء، وحاول عبر عودة ظهير الذي س���دد 
الكرة لتعل���و المرمى، ليفاجئ بعدها محمد الش���اعر أحمد 
ظهير  حارس مرمي الخدمات بتس���ديدة على المرمى الذي 

تعامل معها بشكل رائع وأخرجها براعة.
وقبل نهاية المباراة خرج خدمات رفح من مناطقه الدفاعية 
واعتمد على الكرات العرضية الطولية على األطراف، ليقوم 
أنس الش���خريت بارس���ال عرضية لالعب ماجد بريك الوافد 
الجديد ليضعها ف���ي المرمى  ليس���جل الهدف الخامس 
بالدقيق���ة)91+1(، وتنحص���ر بعدها الكرة وس���ط الملعب 
لينته���ي الش���وط الثاني بفوز خدم���ات رف���ح« الماتدور« 

بخماسية مقابل هدفين لينفرد بصداره الدوري.

دوري القدس الممتاز 

موسى يقود »األخضر« للصدارة بسوبر هاتريك في شـــباك »الزعيم«

أبو ظبي/ االستقالل: 
نجح منتخ���ب كوريا الجنوبية في الفوز على الصين بثنائية 
نظيفة مساء امس األربعاء وذلك في مباراة الجولة الثالثة من 

المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم آسيا.
وس���جل ثنائية كوريا الجنوبية في ش���باك الصين كل من؛ 
هوان���ج يوي جو من ضربة جزاء ف���ي الدقيقة 14 بينما كيم 

مين جاي بالدقيقة 51.

وفي نفس المجموعة؛ فاز منتخب قيرغيزستان على الفلبين 
بثالث���ة أهداف مقاب���ل هدف في مب���اراة الجول���ة الثالثة 

واألخيرة من كأس آسيا.
وس���جل ثالثية قيرغيزس���تان الالعب فيتالي لوكس خالل 
الدقائ���ق 24 و51 و77 ليبق���ي على آمال ب���الده في التأهل 
كأفضل ثالث بينما ستيفان شروك أحرز هدف الفلبين في 

الدقيقة 80.

لندن/ االستقالل:
اقترب األلماني مس���عود أوزيل العب أرس���نال اإلنجليزي، من 
الرحيل عن صفوف الجانرز خالل موس���م االنتقاالت الصيفية 
القادمة، بعد خروجه بش���كل كبير من حس���ابات مديره الفني 
أوناي إيمري.  واس���تقر أرس���نال على بديل أوزيل، حيث تضع 
إدارة النادي عينها على خدمات الكولومبي خاميس رودريجيز، 
ليك���ون لينض���م لقائمة الصفق���ات المحتملة خالل موس���م 
االنتقاالت الش���توية الجاري داخل »الجانرز«. كشفت صحيفة 
»ديلي مي���ل« البريطانية، أن النادي اإلنجليزي يدرس إمكانية 
الظفر بالالعب على سبيل اإلعارة من بايرن ميونيخ حتى نهاية 

الموسم الحالي، في ظل حاجة الفريق لخدماته.
ويرى أوناي إيم���ري أن أوزيل لن يكون ج���زءًا من خطته خالل 
الفترة القادمة، ويصر على إخالء مكانه إليجاد بديل مناس���ب 
ل���ه خالل الفت���رة القادم���ة، إال أن النادي س���يجد صعوبة في 
االس���تغناء عن أوزيل خالل الفترة القادمة، السيما أنه ال يوجد 

أندية أبدت رغبتها في ضم الالعب خالل الفترة السابقة.
وس���يكون الراتب األسبوعي لمسعود أوزيل والذي يصل قدره 
إلى 350 ألف يورو، العائق أمام النادي لتس���ويقه أو بيعه، في 
ظ���ل قلة وصول صفقات لالعب منذ يناير الماضي، والذي كان 
يتبقى له س���تة أش���هر فقط في عقده حينها، قبل التجديد 

لالعب حتى عام 2021.

برشلونة/ االستقالل: 
حّول نادي برش���لونة اإلسباني أنظاره إلى التعاقد مع الصربي 
لوكا يوفيتش مهاج���م أينتراخت فرانكفورت األلماني، خالل 
فترة االنتقاالت الش���توية الحالية، بع���د ارتباطه بالتعاقد مع 

العديد من المهاجمين خالل الفترة الماضية.
ويبحث برش���لونة ع���ن التعاقد مع مهاجم جدي���د في يناير 
الحالي، ليكون بديال لألوروغواياني لويس سواريز، بعد رحيل 
المهاجم اإلسباني منير الحدادي إلى إشبيلية في االنتقاالت 

الجارية.
وقال���ت صحيفة »مون���دو ديبورتيف���و« اإلس���بانية, إن نادي 
برش���لونة حول اهتمامه عن جمي���ع المهاجمين الذين ارتبط 
بالتعاقد معهم خالل الفت���رة الماضية للتعاقد مع يوفيتش 

في ظل المستويات التي يقدمها مع فريقه األلماني.
وشارك المهاجم الصربي مع فراكفورت في 23 مباراة بمختلف 
البطوالت منذ بداية الموس���م الحالي، سجل خاللها 17 هدفا 
وأس���هم في 4 أخرى، ليعتلي صدارة هدافي الدوري األلماني 

برصيد 12 هدفا.
يشار إلى أن نادي برشلونة ارتبط بالتعاقد مع عدة مهاجمين 
قب���ل المهاج���م الصرب���ي، أبرزهم اإلس���باني ألف���ارو موراتا, 
والفرنس���ي أوليفيه جي���رو مهاجمي تشيلس���ي اإلنجليزي، 

والبولندي كريستوف بياتشيك نجم جنوى اإليطالي.

برشلونة يتجه لضم 
هداف الدوري األلماني

أرسنال يقرر اإلطاحة 
»أوزيل« ويستقر على  بـ

كوريا الجنوبية تهزم الصين.. 
وقيرغيزستان تعبر الفلبين بكأس آسيا
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عمان / االستقالل:
أطلق ف���ي المرك���ز الثقافي الملكي ف���ي األردن، 
الموس���وعة الفلس���طينية للدكتور محمد هاشم 
غوش���ة، وذلك برعاية رئيس منتدى الفكر العربي 

األمير الحسن بن طالل.
وق���ال بن طالل خالل الحفل، إن هذه "الموس���وعة 
خرج���ت إلى حيز النور بش���كل يلي���ق بالقدس"، 
مضيف���ا أن م���ن الطبيعي أن ينطل���ق هذا العمل 

بخصوص فلسطين من األردن.
وأك���د أن العمل في س���بيل "إثب���ات عروبة أرض 
فلسطين يتوج بالجهد الفكري والثقافي األصيل 
ليقول بلغة واضحة ال جدال حولها أن فلس���طين 
عربية، ولها أصل وش���عب يعرف باسمها، ولهم 
تاري���خ طويل حاف���ل"، معربا عن أمل���ه في "توفر 
اإلرادة الكفيل���ة بأن توصلنا إلى هوية مش���تركة 
تستند إلى أرضية مش���تركة، وضرورة أن نمتلك 

األف���كار الت���ي تمكننا م���ن تعزيز القي���م، إذا ما 
أردنا للسياس���ة أن تدار لفائدة الشعوب وكرامة 

اإلنسان".
من جهته قال مؤلف الموسوعة محمد غوشة، إنه 
بدأ العمل إلنجاز الموس���وعة منذ العام 2006 وزار 
لهذه الغاية مكتبات ومتاحف ومدنا فلسطينية، 
واستعان بمصادر أولية وخرائط وصور ورسومات 
ع���ن حي���اة الش���عب الفلس���طيني العامة حتى 
اس���تطاع إنجاز هذه الموس���وعة، مش���يرا الى أن 
الموسوعة مكونة من 24 مجلًدا باللغة اإلنجليزية، 
وس���بعة آالف صفحة علمية دقيقة، "تس���افر عبر 
إرث األج���داد الممتد ألربعة ق���رون لرصد مناحي 
حي���اة الفلس���طينيين السياس���ية واالقتصادية 

واالجتماعية وغيرها".
بدوره���ا قالت المؤرخ���ة الدكت���ورة هند أبو 
الشعر: "إننا في احتفالية استثنائية إلطالق 

هذه الموس���وعة التي انج���زت بعمل فردي 
وبجهود حثيثة لم تتوقف، وصدرت بطريقة 
حضارية تواكب العصر الحالي والقادم، عصر 
الصور مع كتابة تعلي���ق يختصر الكثير من 

الحديث".
وبينت أب���و الش���عر ان إصدار وإنج���از مثل هذه 
الموسوعة "يحتاج لمؤسسات وفرق بحثية كثيرة 
إال ان مؤلفه���ا أصدره���ا وحده وبجهد ش���خصي، 
حيث اس���تطاع المؤلف جمع 40 ألف صورة، وزار 
400 أرش���يف محلي وعربي وعالم���ي، مضيفة إن 

هذه الموسوعة ستحمي األرشيف المقدسي.
وأش���ارت إلى أن هذه الموسوعة استكملت جهود 
المؤرخين الس���ابقين وأن المؤلف زاد على عملهم 
باستخدامه اآلالف من الصور، واستعانته بمصادر 
متنوعة، لذلك غطت الموسوعة ووازنت بين كافة 

المحاور واألحداث.

نابلس/ االستقالل: 
وث���ق تقرير س���نوي، أكثر من 32 أل���ف انتهاك 
المواطني���ن  اإلس���رائيلي بحق  لالحت���الل 
الفلس���طينيين ف���ي الضف���ة الغربي���ة والقدس 

المحتلتين، خالل عام 2018م.
وأوض���ح التقرير الذي أصدرت���ه الدائرة اإلعالمية 
لحرك���ة المقاومة اإلس���المية »حم���اس« بالضفة 
الغربي���ة، أن مجم���وع االنتهاكات اإلس���رائيلية 
بلغ���ت 32252 انتهاًكا، تنوعت م���ا بين عمليات 
القتل المتعمد ومداهمة واقتحام المدن والمنازل 
ومصادرة الممتلكات وتدنيس المقدسات والمنع 

من السفر.
وأوض���ح التقري���ر أن قوات االحت���الل قتلت خالل 
ا، عدد منهم أعدمته  العام الماضي 49 فلس���طينّيً
���ا تحت ذرائ���ع واهية، ف���ي حين أصيب  ميدانّيً
ا آخرون برصاص جنود االحتالل  3567 فلس���طينّيً

واعتداءات المستوطنين.

ووثق التقرير الس���نوي اعتق���ال االحتالل 5538 
ا منهم أطفال ونساء ورجال كبار  مواطًنا فلسطينّيً
في السن، مشيًرا إلى أن أبرز حمالت االعتقال تلك 
التي طالت عائالت المطاردين الش���هيد أش���رف 
نعالوة وصالح البرغوثي وعائلة بش���كار، وعدًدا من 

النساء في مدينة الخليل.
وأش���ار إلى أن مع���دل الحواجز العس���كرية التي 
أقامها االحتالل في الطرق الرئيسة أو على مداخل 
المدن والقرى والمخيم���ات دائمة أو مؤقتة بلغت 
4464 حاج���ًزا، في حين بلغ عدد االقتحامات لمدن 

الضفة والقدس المحتلة 6434 اقتحاًما.
وهدمت ق���وات االحت���الل 136 من���زاًل خالل عام 
2018م، وفق التقرير، 66 من���زاًل منها في مدينة 
القدس المحتلة، وبلغ عدد المنازل التي داهمتها 

3361 منزاًل.
وبلغ عدد عمليات مص���ادرة ممتلكات للمواطنين 
الفلس���طينيين 369 عملية وفًقا للتقرير، ودمرت 

ممتلكات أخرى في 381 عملية.
نفذه���ا  اعت���داء  حال���ة   762 التقري���ر  ورص���د 
المستوطنون بحق المواطنين الفلسطينيين، في 
ا من  حين منعت قوات االحتالل 3429 فلس���طينّيً

السفر.
وبين أن قوات االحتالل اإلس���رائيلي أبعدت 206 
فلسطينيين عن مدينة القدس المحتلة والمسجد 
األقصى، وس���جلت 291 حالة اقتح���ام وتدنيس 
للمقدسات غالبيتها كانت ضد المسجد األقصى.

ا تنوع ما  وأحصى التقرير 91 نش���اًطا اس���تيطانّيً
بين بناء وحدات س���كنية ومخطط���ات لبناء أخرى 
ومص���ادرة وتجريف آالف الدونمات وش���ق طرق 
وتوس���عة وإقامة بؤر اس���تيطانية ومعس���كرات 

للجيش.
ولفت الى أن قوات االحتالل اس���تهدفت قطاعي 
التعلي���م والصح���ة ف���ي 45 حالة عطل���ت فيها 

التعليم واعتدت على طواقم طبية.

32 ألف انتهاك إسرائيلي بالضفة والقدس خالل 2018

غزة/ االستقالل: 
حذر مدير مركز األس����رى للدراس����ات الدكتور رأفت حمدونة  امس األربعاء من 
تداعيات المنخفض الجوي الش����ديد المصحوب بكتلة هوائية قطبية المنش����أ 
وبس����رعة رياح قوية محملة بالغبار واألتربة ، والذى وصل فلس����طين عصر امس 
واجتاح الس����جون والمعتقالت االس����رائيلية في ظل منع الزيارات والنقص فى 
األغطية والمالبس الشتوية واألحذية . وناشد د. حمدونة المؤسسات الحقوقية 
واالنسانية والصليب األحمر الدولي بأهمية االطالع على أوضاع األسرى وتأمين 
سالمتهم واحتياجاتهم في هذا الظرف في ظل مماطلة إدارة مصلحة السجون 
في التعامل مع مطالبهم، وسن القوانين العنصرية التي تؤثر عليهم ، وفى ظل 
عدم توفير وس����ائل تدفئة ، وتطاير الرمال الكثيفة التي غطت أجواء السجون 

والمعتقالت مع البرد الشديد الذى يكاد يجمد أطرافهم .
واعتبر د. حمدونة أن الصمت عن هذه االنتهاكات محليًا وعربيًا ودوليًا يشجع 
الحكومة الصهيونية وإدارة مصلحة الس���جون لالس���تمرار في اس���تهتارها 

بحياة األسرى والعبث بمبادئ حقوق اإلنسان وبالقوانين والمواثيق الدولية.

حمدونة: الرمال والبرد 
يقتحمان غرف األسرى

إطالق الموسوعة الفلسطينية في عمان

القاهرة/ االستقالل: 
أعلنت الس���فارة اإلس���رائيلية في مصر أمس األربعاء، زيارة نادرة لمسؤول إسرائيلي 
إلى أحد أكبر المس���اجد األثرية بالقاهرة. ونشرت السفارة على حسابها ب�«فيسبوك« 
صورتي���ن لوزير الطاقة اإلس���رائيلي يوفال ش���تاينتس، في زي���ارة لمنطقة القلعة 

السياحية ومسجد »محمد علي« الشهير وسط القاهرة.
وقال���ت إن »وزير الطاقة اإلس���رائيلي خالل حضور منتدى غاز ش���رق المتوس���ط في 

القاهرة، سنحت له الفرصة بزيارة بعض المعالم السياحية«.
واالثنين، أعلنت وزارة البترول المصرية اتفاقا لبلدان عدة على البحر األبيض المتوس����ط 
بينها »إس����رائيل«، إلنش����اء »منتدى غاز ش����رق المتوس����ط )EMGF(«، بهدف تأسيس 
منظمة دولية »تحترم حقوق األعضاء بش����أن موارده����ا الطبيعية«. وعقب االجتماع، قال 
ش����تاينتس: »يسعدني أن أمثل إسرائيل وحكومتها هنا في القاهرة، هذه زيارة رسمية 
أولى، وأول دعوة من حكومة مصر لوزير إسرائيلي منذ قيام الثورة في 2011«. والعالقات 
المصرية اإلسرائيلية تبدو جيدة في عهد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، 

الذي التقى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو علنا أكثر من مرة.

مسؤول إسرائيلي يزور 
مسجد »محمد علي« بمصر

بيروت/ االستقالل: 
اعتذر رئيس السلطة محمود عباس أمس األربعاء، 
عن حضور القمة العربي���ة التنموية االقتصادية 
واالجتماعية المرتقبة بالعاصمة اللبنانية بيروت، 
بسبب تسّلم فلس���طين رئاس���ة مجموعة "ال�77 

والصين".
والثالثاء، تسلمت فلسطين رئاسة مجموعة "ال�77 
والصين" لعام 2019 من مصر، بمقر األمم المتحدة 

بنيويورك.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن عزام األحمد 

عضو اللجن���ة التنفيذية لمنظم���ة التحرير عضو 
اللجنة المركزية لحركة "فت���ح"، نقل إلى الرئيس 

ميشال عون، رسالة من نظيره الفلسطيني.
وأض���اف البيان أن "عباس ضّمن رس���الته تحياته 
وتقديره والش���عب الفلس���طيني للمواقف التي 
يتخذه���ا ع���ون دفاع���ا ع���ن القضية والش���عب 
الفلسطينيين والقدس، في كل المناسبات سواء 

داخل لبنان أو خارجه".
وأعرب عباس في رس���الته عن اعت���ذاره عن عدم 
تمكنه م���ن حض���ور القم���ة العربي���ة التنموية 

االقتصادي���ة واالجتماعية المق���رر عقدها، األحد، 
ببي���روت، نظ���ًرا لوجوده ف���ي نيويورك لرئاس���ة 

مجموعة "ال�77 والصين".
ولفت إلى أنه كلف رئي���س الحكومة رامي الحمد 

الله بوفد فلسطين إلى القمة.
وتس���تعد بيروت األحد المقبل الستضافة القمة 
االقتصادي���ة التنموية العربية، بمش���اركة 850 
إعالميا لبنانيا وعربي���ا وأجنبيا، ومن المفترض أن 
تبدأ الوفود بالوص���ول إلى العاصمة اللبنانية بدءا 

من األربعاء.

لندن/ االستقالل:
أك���دت الفيدرالية العربية لحقوق اإلنس���ان - أوروبا 
أن التعذي���ب المنهج���ي الذي تمارس���ه الس���لطة 
الفلسطينية في زنازينها بحق معتقلين سياسيين؛ 
يرقى إلى جريمة ضد اإلنسانية، يمكن مالحقتها من 

المحكمة الجنائية الدولية.
وش���ددت الفيدرالية العربية الت���ي تتخذ من لندن 
ا لها ف���ي بيان صحف���ي، عل���ى أن االعتقاالت  مق���ّرً
التعسفية والتعذيب المنهجي، هما انتهاك ألهم 
اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية التي انضّمت إليها 
السلطة الفلسطينية مؤخًرا، ويجب التوقف عن هذه 
الممارس���ات فضاًل عن اإلفراج عن جميع المعتقلين 

على خلفيات سياسية.
وطالبت الس���لطة الفلس���طينية بوقف ممارس���ات 
التعذي���ب الممنهج���ة في س���جونها ف���ي الضفة 
الغربية، واإلفراج عن جميع المعتقلين على خلفيات 

سياسية.
وقالت إنها تلقت إفادات بتعرض المعتقلين قتيبة 
عازم ومنتصر الش���نار، وكالهما من نابلس في شمال 
الضفة الغربية لتعذيب جس���دي كالشبح والضرب 

المبرح، إضافة إلى سوء المعاملة والضغط النفسي.
وذكرت أن قتيبة اعتقله جهاز المخابرات العامة فيما 
اعتقل الش���نار من جهاز األمن الوقائي وتم توجيه 
تهم فضفاض���ة إليهم���ا تتعلق ب�"إث���ارة النعرات 

الطائفي���ة"، و"جمع وتلقي أموال م���ن جمعيات غير 
ا منفصاًل عن اآلخر. مشروعة"، علًما أن لكل منهما ملّفً

وطالبت الفيدرالية العربية بضرورة عرض المعتقلين 
المذكوري���ن على الخدم���ات الطبية، وإل���زام النيابة 
العامة بإحض���ار التقارير حول حالتهم���ا، وإثبات ما 
يتعرضان له من تعذيب وس���وء معاملة ومحاس���بة 

المسئولين على ذلك.
كما دعت الس���لطة الفلس���طينية إلى التوقف على 
االعتم���اد على قوانين فضفاضة تجرم اإلس���اءة إلى 
"مقامات عليا"، وإث���ارة "النعرات المذهبية"، و"النيل 
م���ن الوحدة الثوري���ة" الحتجاز المعارضين بش���كل 

تعسفي وتعريضهم للتعذيب

عباس يعتذر عن حضور القمة العربية االقتصادية ببيروت

مؤسسة حقوقية تطالب بمحاسبة مسؤولي السلطة على »التعذيب المنهجي«
طارئة تعرضت للتعليق اآلن، محذًرا من توقف خدمات الدخول لألقس���ام لعدم توفر 

التدفئة للمرضى في ظل البرد الشديد خالل الساعات المقبلة.
وأش���ار الى أن مستشفى بيت حانون يعتمد في تشغيل أقسامه على مولدين، حيث 

يصل االحتياج الشهري من السوالر إلى 14 ألف لتر.
وبين���ت وزارة الصحة في غزة أول أمس ، أن اس���تمرار أزمة نف���اد الوقود في المرافق 
الصحية سيكون له "تداعيات كارثية" على المرضى عند توقف المولدات الكهربائية 
خ���الل بضعة أيام. وأوضحت الوزارة في بيان له���ا، أن األزمة تهدد حياة 800 مريض 
بالفش���ل الكلوي يرتادون 128 جهازًا لغسيل الكلى 3 مرات أسبوعًيا منهم 30 طفاًل، 

وستتوقف 40 غرفة عمليات تجري 250 عملية جراحية يومًيا.
ووفق البيان فإنها ستهدد أيًضا حياة مئات السيدات الحوامل اللواتي يحتجن إجراء 

عمليات والدة قيصرية عند توقف غرف العمليات في أقسام الوالدة.
كما س���تفاقم الوض���ع الصحي آلالف المرض���ى الذين يحتاج���ون فحوصات مخبرية 

ووحدات دم يومًيا عند توقف عمل 50 مختبرًا طبيًا و10 بنوك دم في مرافق الوزارة.

اأزمة الوقود

القدس المحتلة/ االستقالل:
داهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األربعاء، منزل ذوي الشهيد عدي أبو جمل، 
من س���كان بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، وفتشته، واستولت على 
جهاز حاس���وب وأجهزة خلوية. وأفاد ش���هود عيان أن ق���وات كبيرة من المخابرات 
والش���رطة والوحدات الخاصة التابعة لالحتالل داهمت منزل المواطن عبد علي أبو 
جمل، والد الشهيد عدي، واحتجزت أفراد العائلة في غرفة واحدة، وفتشته بصورة 

استفزازية، واستولت على جهاز الحاسوب، وأجهزة خلوية.
يذكر أن تلك القوات تواصل اعتقال نجله معتز )23 عاما( منذ نحو عامين

االحتالل يداهم منزل شهيد بالقدس 
ويستولي على أجهزة حاسوب
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لندن/ االستقالل:
تمكن���ت ممرضة بريطانية من خس���ارة نح���و 35 كيلوغرامًا من 
وزنها، باالس���تعانة ببرنامج يطبق في المستشفى الذي تعمل 

فيه.
وكس���بت الممرضة لورا بيت وزنًا زائدًا، في إجازة األمومة، وجربت 

بعدها كل أنوع الحميات الغذائية دون فائدة.
ووج���دت بي���ت ضالتها أخي���رًا، ف���ي برنامج خ���اص يطبق في 
المستشفى الذي تعمل فيه، ويعتمد على تقنيات عصبية تغير 
نظ���رة المرضى للطعام لمدة 9 دقائق فقط في اليوم، س���اعدها 

لخسارة جزء كبير من الوزن الزائد في غضون 6 أشهر فقط.
وتق���ول بيت إن  البرنامج س���اعدها على تبن���ي خيارات صحية 
أكثر، وممارس���ة األنش���طة البدنية، ومنحها جرع���ة إضافية من 
اإلرادة أكسبتها القدرة على خسارة الوزن، حسب صحيفة ميرور 

البريطانية.
وتضيف »لم أعد أبحث عن األطعمة الس���كرية للراحة والش���بع، 
وأصبحت س���لة التس���وق مليئة باألطعمة الصحية، وأصطحبها 

معي إلى العمل بدل الوجبات الجاهزة«.
وانخفض قياس مالبس بيت اآلن من 18 إلى 10، ووزنها من نحو 

105 كيلوغرامات إلى 70 كيلوغرامًا فقط في أشهر قليلة.

واشنطن/ االستقالل:
أقدم س���جين أمريكي، يبلغ م���ن العمر 48 عاما، عل���ى االنتحار داخل 

السجن هربا من قسوة انتظار تنفيذ حكم اإلعدام.
وذكرت صحيفة ذي صن، أن س���كوت دوزيه، محك���وم باإلعدام لقتله 
اثنين من تجار المخدرات، عثر على جثة أحدهما عام 2005، وعثر على 

اآلخر قبل ذلك بثالث سنوات مقطعا بعد أن اختطفه سكوت وقتله
وألس���باب مختلفة، تأجل إعدام س���كوت البالغ من العمر 48 عاما عدة 
م���رات، ما أدى به للقيام بعدة محاوالت انتحار بس���بب قلقه الدائم من 

اإلعدام.
وانهارت أعصاب سكوت، ولم يكن قادرا على الوقوف عندما تم تأجيل 

إعدامه بحقنة قاتلة للمرة الثانية عام 2017.
كتب المنتحر سكوت في مذكراته: »ال أستطيع المشي خمس ياردات 
دون أن يقال لي ما أفعل وإلى أين أذهب. 48 غرفة سجن ل� 48 شخصا 

محكومون باإلعدام ».
وصرح س���كوت مرارا وتكرارا بأنه يفضل االنتحار على قضاء الس���نوات 
في الس���جن. حتى أنه بعث رس���الة إلى قاضي الوالية ذكر فيها: »لقد 
أوضح���ت أنني أري���د أن أعدم.. حتى لو كانت المعان���اة حتمية. افعلوا 

ذلك وحسب«.
وفي نهاية المطاف، تمكن س���كوت من االنتحار بعد أن ترك رس���الة 

أخيرة سجلها صوتيا، اعترف فيها بأن »حياته ال تستحق شيئا«.

أمريكي ينتحر بعد 
تأجيل إعدامه! 

االستقالل/ وكاالت: 
دخل مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي، هذه األيام، 
في حالة م���ن الحنين إلى الماض���ي والنبش فيه، بعدما 
انتش���ر تحٍد جديد يقوم فيه كل شخص بنشر صورته 

الحالية وصورته قبل 10 سنوات.
  #10yearschallenge وبما أن التحدي الذي أطلق عليه
»تين يير تش���النج«، بدأ قبل أيام قليلة، فإن أغلب الصور 
التي تتم مش���اركتها، في إطار التحدي الحالي، التقطت 

في سنة 2009.
وش���ارك عدد من المش���اهير في هذا التحدي فنش���روا 
ص���ورا لهم قبل عقد من الزم���ن إلى جانب أخرى حديثة، 
ولم يقتصر التحدي الجديد على المش���اهير، بل ش���هد 
إقباال واسعا من الناس العاديين، وحظي موقع فيسبوك 

على وجه الخصوص بآالف المش���اركات لمس���تخدمين 
يقارنون بين صورهم القديمة والحديثة. 

وال يس���لم بعض من يش���اركون صوره���م القديمة من 
تعليقات طريفة أو س���اخرة، السيما حين يبدو أن تغييرا 

الفتا حاصال في 10 سنوات.
ولم يتعامل البعض مع التحدي بجدية، لكنهم نش���روا 
صورا قديم���ة لهم تعود إلى أكثر من 10 س���نوات، في 
حين لجأ آخرون إلى وضع نفس الصورة زاعمين أنهم لم 

يتغيروا خالل عقد من الزمان.
ي���رى معلقون أن مزايا هذا التح���دي تكمن في تعريف 
الن���اس بماضي بعضهم البعض، الس���يما أن المنصات 
االجتماعية الت���ي يتفاعلون فيها خالل الوقت الحالي ما 

تزال حديثة العهد.

فلوريدا/ االستقالل: 
في حادثة مأساوية في والية فلوريدا األميركية، واجه 3 
أطفال لم تتجاوز أعمارهم 6 سنوات نهاية قاتلة بعد أن 
علقوا داخل مجمدة »فري���رز« كانت موجودة في حديقة 

المنزل، وفقا لما ذكرت شرطة منطقة »سواناي«.
وكش���فت التحقيقات األولية أن األطفال - الذين تتراوح 
أعماره���م بي���ن 1 و 4 و 6 أع���وام - كان���وا يلعبون خارج 
منزلهم  في الحديقة مس���اء األحد الماضي عندما دخلوا 

المجمدة التي كانت موجودة في الحديقة.
ونقل موقع »إن بي سي نيوز« عن رئيس شرطة المقاطعة 
قول���ه إن والدتي األطفال الثالث���ة قضتا ما بين 30 و40 
دقيق���ة بحثا عنه���م، وكانت إحدى الس���يدتين تراقب 
الصغار من ش���رفة غرفتها، قب���ل أن تضطر للذهاب إلى 

الحم���ام لقضاء حاجته���ا، وعندما رجع���ت وجدتهم قد 
اختفوا عن أنظارها.

وبعد بحث طوي���ل من الوالدتين، اللتين تعيش���ان في 
نفس المنزل، قررتا تفيتش المبردة حيث وجدتا األطفال 
في الرمق األخير، لتس���ارعا إلى طلب الطورائ ولكن كان 

األوان قد فات.
وأكد رئي���س الش���رطة أن األطفال كان س���هال عليهم 
تس���لق المجمدة التي يبلغ ارتفاعها ثالث أقدام، ويبدو 
أن الطفل البالغ من العمر 6 سنوات تمكن من رفع الباب 

الذي لم يكن مغلقا بقفل.
وبع���د دخولهم إلى المجمدة عل���ق األطفال داخلها ولم 
يتمكن���وا من الخروج، ليؤدي الب���رد ونقص التنفس إلى 

وفاتهم الحقا.

نهاية مأساوية لـ 3 أطفال
 أميركيين في »ثالجة«

»تحدي السنوات العشر«
 يجتاح مواقع التواصل

ميالنو/ االستقالل:
بعد مرور 15 عاما، عثرت السلطات اإليطالية 
على رفات المواطن المصري عيد عبد الخالق 
األده���م، ال���ذي اختفى منذ ع���ام 2004 في 

مدينة بياتشينزا شمالي إيطاليا.
 وتم العثور على رفاته ف���ي إحدى البنايات 
المهجورة خالل عملية هدمها منتصف عام 

.2018
مكتب التمثي���ل العمالي التابع لوزارة القوي 
العاملة، بالقنصلية المصرية في ميالنو، تابع 
حكاي���ة المصري المختفي من���ذ عام 2004، 
حيث تواصل م���ع الش���رطة اإليطالية، التي 

قام���ت بدورها باالتصال بش���قيق المختفي 
ويدع���ى س���مير، وأخذت  عين���ة من حمضه 
الن���ووي »DNA« وبع���د ع���دة أش���هر قاموا 
بإبالغه بأنهم وجدوا ش���قيقه، وظل الهيكل 
العظمي موجودا في مش���رحة »Pavia« منذ 
يولي���و 2018 حتى اآلن، وخالل تلك المدة لم 
تتوصل الس���لطات اإليطالية بعد إلى أسباب 

الوفاة.
وزي���ر الق���وى العاملة، محمد س���عفان، وجه 
المستش���ار العمال���ي بميالنو ع���زت عمران، 
بمتابعة وصول رفات المتوفى ألرض الوطن، 
فضال عن متابعة مس���تحقات أس���رته لدى 

هيئة التأمين���ات والضمان االجتماعي ولدى 
صاحب العمل الذي كان يعمل لديه.

وقال هيثم س���عد الدين المتحدث الرسمي 
والمستش���ار اإلعالمي لوزارة القوى العاملة: 
إنه بالتواصل مع المستشار العمالي بميالنو 
أفاد بأن رفات المتوفى سوف يصل القاهرة 
على مت���ن طائرة مصر للطيران في الس���اعة 
التاسعة مساء اليوم الخميس، حيث ستقلع 
الطائ���رة من ميالنو في الس���اعة السادس���ة 
مس���اء، وبذلك يس���دل الس���تار على قصة 
اختفاء المصري عيد عبد الخالق األدهم لمدة 
15 عاما، ولكن من دون معرفة أسباب الوفاة. 

تخسر 35 كيلوغرامًا
 من وزنها بفضل تطبيق

العثور على رفات مواطن مصري اختفى منذ 15 عامًا في إيطاليا

لندن/ االستقالل:
نسي عريس باكستاني، اسم عروسته المجرية 
قبل دقائق من عق���د قرانهما في بريطانيا؛ مما 

تسبب في اعتقالهما وفقًا للقانون البريطاني.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد اكتش���فت 
أن زواجهما تم بشكل صوري لتمكين الزوج من 
البق���اء في بريطانيا، بع���د أن أجرى خان مكالمة 
هاتفية لمعرفة اس���م عروس���ه خ���الل لقاء مع 

موظف بالمحكمة قبل الحفل.
واعترف كل م���ن الزوج والزوجة أم���ام القاضي 
بخرق القانون، وحكم عليهما بالسجن لمدة 20 

شهرًا.

السجن لباكستاني بسبب نسيانه اسم زوجته


