
فتح معبر رفح في كال االتجاهين اليوم
غزة/ االستقالل: 

قررت الس���لطات المصرية إعادة فتح 
معب���ر رفح الب���رّي جنوب قط���اع غزة 
اليوم الثالثاء، في كال االتجاهين، بعد 
إغالقه في وجه المس���افرين ألسابيع 

عّدة.
وفي تصريح مكتوب وصل »االستقالل« 
أمس، قالت وزارة الداخلية: »إن السلطات 
المصري���ة أبلغته���ا بفت���ح معب���ر رفح 
البري ف���ي كال االتجاهين ي���وم الثالثاء 

.)2019/1/29(
وأش���ارت الوزارة إلى أنه س���يتم العمل 
وفق كشوفات المس���افرين التي سيتم 
اإلعالن عنها، وذلك عبر الصالة الخارجية 

لمعبر رفح.
وف���ي 7 يناير الجاري، وعقب انس���حاب 
الفلس���طينية من معبر  السلطة  طواقم 
رفح؛ أغلقت الس���لطات المصرية المعبر 
ف���ي كال االتجاهي���ن، وأبقت���ه مفتوًحا 

باتجاه واحد فقط )الوصول(.
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غزة/ االستقالل:
أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار أن اليوم الثالثاء، سينطلق المسير 

البحري 22 في شمال غرب قطاع غزة؛ الُمطاِلب برفع الحصار وإنهاء 
معان���اة المواطنين. جاء ذلك خالل مؤتم���ر صحفي نّظمته هيئة 

تحليل: تنصل االحتالل من
 التفاهمات يقرب لحظة »االنفجار« 

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتح���م عضو البرلمان اإلس���رائيلي »الكنيس���ت« 
يه���ودا غليك، أم���س االثنين، المس���جد األقصى 

برفقة مجموعات من المستوطنين اليهود.

وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في بيان لها، بأن 
عضو »الكنيست« المتطرف غليك اقتحم المسجد 
األقصى خالل الجولة الصباحية، على رأس مجموعة 
م���ن المس���توطنين المقتحمي���ن.  وأضاف���ت أن 

الشرطة »اإلس���رائيلية« والقوات الخاصة المسّلحة 
أّمنت الحماية للمس���توطنين منذ اقتحامهم من 

جه���ة »ب���اب المغارب���ة«، ورافقتهم 
خ���الل الجولة حتى خرج���وا من »باب 

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى يتقدمهم عضو  في »الكنيست«

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين االثنين، إن قوات القمع اإلسرائيلية 

التابعة إلدارة س���جون االحتالل اقتحمت ظهر أمس القسم رقم 
4 في س���جن ريمون، واعتدت على األسرى وحطمت مقتنياتهم. 

قوات القمع تقتحم قسم 4 بسجن 
ريمون وتشرع بنقل معتقلين

خطة إسرائيلية لتهجير 36
 ألفًا من النقب تبدأ بـ2019

القدس المحتلة/ االستقالل:
أنهى وزير الزراعة وتطوير النقب في الحكومة اإلس���رائيلّية أوري أرئيل 
خط���ًة ضخمة لتهجير قراب���ة 36 ألف عربي بدوي من قراهم مس���لوبة 

غزة/ قاسم األغا:
قال عضو المكتب السياس���ي للجبهة الشعبية لتحرير 
فلس���طين د. رب���اح مهّنا، »إن جبهت���ه ترفض من حيث 
المبدأ أّية خطوة من ش���أنها تعزيز االنقس���ام الداخلي، 

في إش���ارة منه إلى اعتزام حركة »فتح« تشكيل حكومة 
سياس���ية من فصائل منظم���ة التحرير الفلس���طينية، 

وشخصيات مستقلة. وفي تصريح لصحيفة 
»االس���تقالل«، أم���س اإلثنين، أّك���د مهّنا أن 

غزة / االستقالل:
كش���ف د. وليد الُقططي عضو المكتب السياسي لحركة 
الجهاد اإلس���المي في فلس���طين أن تفاهمات التهدئة 
غير المباش���رة التي تم���ت بين الفصائل الفلس���طينية 

وإسرائيل بوس���اطة إقليمية ودولية، شبه متوقفة عقب 
أزمة المنح���ة القطري���ة األخيرة.  ةوقال عض���و المكتب 

السياس���ي في تصريح ل���ه: »إن تفاهمات 
التهدئة التي ت���م التوصل إليها، لم يلتزم 

مهنا لـ »االستقالل«: األولوية تفعيل دور منظمة
 التحرير وليس تشكيل حكومات جديدة 

د. القططي: االحتالل لم يلتزم بتفاهمات 
التهدئة وتعتبر اليوم »شبه متوقفة«

تشكيل »حكومة المنظمة« يؤزم 
المشهد السياسي الفلسطيني 

االحتالل يعترف بكذب روايته حول أسرى »عوفر«

القوى الوطنية تعيد تفعيل لجان 
الحراسة لصد هجمات المستوطنين

الحساينة: محور المقاومة سيتحرك في أي معركة قادمة مع االحتالل

غــزة: انطــالق المسيــر 
البحــري الـ 22 اليــوم 

الداخل المحتل/ االستقالل: 
اعتقلت ش���رطة االحتالل اإلس���رائيلي ستة أش���خاص بينهم قاصر 

بع���د قمعها لمظاهرة نظمت عند مدخل مدينة قلنس���وة، 
أمس االثنين، احتجاًجا على سياسة هدم البيوت. وأصيب 

إصابتان وحملة اعتقاالت جراء قمع 
االحتالل مظاهرة ضد الهدم بقلنسوة

0306

) APA images (        ملوؤمتر �ل�صحفي لهيئة م�صري�ت �لعودة وك�صر �حل�صار  بغزة �أم�س�

غزة / سماح المبحوح: 
توق���ع محللون سياس���يون ومراقبون أن يؤدي تنصل االحتالل اإلس���رائيلي 

م���ن تنفيذ تفاهم���ات إعادة الهدوء وكس���ر الحصار التي تمت 
برعاية مصرية ووسطاء دوليين بين االحتالل اإلسرائيلي وقطاع 

غزة / محمود عمر:
منحت حركة فتح نفس���ها الحق في إنهاء عمل حكومة الوفاق الوطني والبدء 

بمش���اورات تش���كيل حكومة جديدة تس���تثني حركة حماس، 
مش���كلة م���ن فصائل منظم���ة التحري���ر، ولكن في ظ���ل إعالن 
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أنه���ى وزي���ر الزراع���ة وتطوي���ر النقب ف���ي الحكومة 
اإلسرائيلّية أوري أرئيل خطًة ضخمة لتهجير قرابة 36 

ألف عربي بدوي من قراهم مسلوبة االعتراف.
وذكرت صحيفة »يس���رائيل هيوم« أن���ه من المقّرر أن 
يب���دأ تنفيذ الخّطة إذا ما صودق عليه���ا، العام الجاري 

على أن ينتهي تنفيذها خالل أربع سنوات.
وس���تقيم س���لطات االحتالل في القرى بع���د تهجير 
أهليه���ا »مش���اريع قومّية وبنى تحتّية وأخ���رى أمنّية، 
تلزم ب�’نقل’ الس���كان إلى قرى أخرى«، التي أضافت أن 
المناطق المص���ادرة من البدو تقّدر ب����260 ألف دونم، 
وهي أكبر مصادرة أراٍض منذ النكبة. وفق ترجمة موقع 

»عرب 48«.

ووفًقا للخّطة، فإن التهجير سيبدأ هذا العام، من شمال 
شارع 31، على أن يس���تمّر لمّدة أربع سنوات، في حين 
س���يبدأ التهجير الكلي في العام 2021 بميزانية تتم 
زيادتها س���نوًيا، عبر تكثيف عملّيات س���لطات إنفاذ 
القانون، في إشارة إلى الشرطة اإلسرائيلّية ووزارة األمن 
الداخلي. وعلى أنقاض القرى بعد تهجيرها، س���تعمل 
على توس���عة إضافّية لش���ارع »عابر إس���رائيل« )شارع 
6(، جنوبّي الكيان حت���ى بلدة نباطيم في النقب، وهي 
المنطقة التي تقّدر مساحتها ب�12 ألف دونم، وتسكن 
فيها ألف أسرة عربّية )5000 نسمة(، تعتزم نقلهم إلى 

تل السبع وأبو تلول وأم بطين.
وس���تعمل كذلك على نق���ل 5000 عرب���ي لمناطق أبو 
تلول وأبو قرينات ووادي النعم، من المنطقة المس���ماة 

إس���رائيلًيا »رمات بقاع«، بهدف نقل مصنع للصناعات 
العس���كرّية من مركز الكيان إلى النقب، إضافة إلى مّد 
خط ضغط عاٍل لشركة الكهرباء يشكل تهديًدا ألرواح 
15 ألًفا، يقيمون على 50 ألف دونم، تخطط لتهجيرهم 
ومصادرتها. يذكر أن القرى مسلوبة االعتراف ال تظهر 
عل���ى الخرائط الرس���مية اإلس���رائيلّية، وال تق���ّدم لها 
الخدمات األساس���ّية مثل المي���اه والكهرباء، وال يوجد 
لس���اكنيها عناوين وال تعترف بحقوقهم على األرض، 

وتعتبرهم »مخالفين« يستولون على »أراضي دولة«.
وأقيمت »س���لطة تطوير البدو« اإلسرائيلّية عام 1984، 
وتتحّك���م بالتخطيط لمش���اريع التهجير ف���ي النقب، 
وتتب���ع، من ناحي���ة إدارّية لما يس���مى ب�«دائرة أراضي 

إسرائيل«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصدرت سلطات االحتالل قرارا يقضي بهدم أجزاء 
من منزل المواطن محمود عمر أبو حسين في قرية 
جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة؛ بحجة أن 

األرض خضراء يمنع البناء فيها.
وأوضح أبو حسين أنه سيتم صباح الخميس القادم 
تنفيذ عملية الهدم، وإال س���تقوم البلدية التابعة 
لالحتالل في القدس المحتلة بتنفيذ القرار وعليه 
دفع أجرة الهدم »لطواقم البلدية وللقوات المرافقة 

لها«.
كما أش���ار إلى أن عملية الهدم ستؤثر على المنزل 

بالكامل، والذي يؤوي 13 فردا، نساء وأطفاال.
د عام 1993 ويحاول  وأضاف أن البناء القديم ُش���يِّ
ترخيصه حتى اليوم من الدوائر المختصة، أما البناء 

الجديد المضاف إلى المنزل والذي صدر بحقه قرار 
الهدم، بني عام 2016.

في السياق، أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، 
أمس االثني���ن، عدًدا من الفلس���طينيين في بلدة 
س���لوان جنوبي مدين���ة القدس المحتل���ة، بهدم 
منشآتهم، وسلمت آخرين اس���تدعاءات لمراجعة 

مقّر البلدية، بحجة بناء منشآت خالفا للقانون.
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في تصريح له، أن 
طواقم تابعة لبلدية القدس االحتاللية ترافقها قوة 
عسكرية من الش���رطة اإلسرائيلية اقتحمت صباح 
أمس، عّدة أحياء في بلدة س���لوان، وانتش���رت بين 

أزّقتها.
وأضاف أنها أجرت تفتيش���ات واس���عة وعمليات 
فحص لهوي���ات المواطنين الفلس���طينيين، كما 

أجبرت عدًدا من أصحاب المحال التجارية على إغالق 
أبوابها بالتزامن مع تلك العملية.

وأش���ار المركز المقدس���ي، إل���ى أن طواقم بلدية 
االحتالل وّزعت مجموعة إنذارات وأوامر هدم لعدد 
من المنشآت الفلس���طينية في حي »وادي حلوة«، 
إلى جانب تس���ليم اس���تدعاءات لمراجعة مكاتب 

البلدية في القدس.
يذكر أن بلدية االحتالل تالحق كل مقدسي يبني 
منزاًل أو مبنى أو محاًل أو عمل توسعة لمنشأته في 
مدينة القدس وضواحيها )المناطق التابعة لبلدية 
االحت���الل(، بحجة عدم حصوله���م على تراخيص 
لذلك. وتمتنع بلدية االحتالل عن منح المقدسيين 
تصاريح للبناء، في الوقت الذي تدفع فيه بمشاريع 

التوسع االستيطاني في المدينة المحتلة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عضو البرلمان اإلس���رائيلي »الكنيس���ت« يهودا غليك، أمس االثنين، 

المسجد األقصى برفقة مجموعات من المستوطنين اليهود.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في بيان لها، بأن عضو »الكنيست« المتطرف 
غليك اقتحم المسجد األقصى خالل الجولة الصباحية، على رأس مجموعة من 
المستوطنين المقتحمين.  وأضافت أن الشرطة »اإلسرائيلية« والقوات الخاصة 
المسّلحة أّمنت الحماية للمستوطنين منذ اقتحامهم من جهة »باب المغاربة«، 

ورافقتهم خالل الجولة حتى خرجوا من »باب السلسلة«.
وأغلقت الشرطة اإلسرائيلية »باب المغاربة« عقب السماح ل� 37 مستوطًنا )من 
ا من طالب المعاهد  بينهم غليك( باقتحام المس���جد، إلى جان���ب 34 يهودًيّ
الدينية والجامعات العبرية. ُيشار إلى أن شرطة االحتالل تسمح للمستوطنين 

بجولة اقتحام ثانية عقب االنتهاء من صالة الظهر، ولمدة ساعة.
وترف���ض دائرة األوقاف اإلس���المية تلك االقتحامات، وتع���ّد بأنها تتم بقوة 
السالح من الشرطة اإلسرائيلية التي تسيطر على »باب المغاربة« منذ احتالل 

المدينة عام 1967.

بيت لحم/ االستقالل:
اس���تولى مس���توطنون، امس االثنين، على أراٍض شاس���عة في قرية بيت اسكاريا 
الواقعة وسط تجمع مس���توطنة "غوش عتصيون" الجاثمة على أراضي المواطنين 
جنوب بيت لحم في الضفة الغربية، واس���تغلوا قس���ما منها لزراعة أشتال حرجية 

ومثمرة.
وق���ال رئيس مجلس قروي بيت اس���كاريا محمد إبراهيم ف���ي تصريحات صحفية، 
إنهم تفاجؤوا بقيام مجموعة من المس���توطنين باالس���تيالء على أراٍض في منطقة 
"العواريض" القريبة من مس���توطنة "نتفوت" تعود لعائلة عودة، والشروع بزراعتها 

بأشتال حرجية ومثمرة، قبل التصدي لهم، ومنعهم من مواصلة زراعتها.
وأضاف إبراهيم، أن مساحة ما تم زراعته يصل الى )10 دونمات( من مجموع ما ينوون 
االستيالء عليه والبالغ )40 دونما(، مؤكدا ان لدى مالكي هذه األرض أوراقا ثبوتية من 

ل محام لمتابعة القضية من الناحية القانونية. طابو" كوشان"، وعليه ُوكِّ

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى إجبار مقدسي على هدم منزله بيده وإخطارات أخرى
يتقدمهم عضو في »الكنيست«

الخليل/ االستقالل:
أصيب ع���دد من المزارعين أمس االثنين برض���وض عقب تعّرضهم لهجوم 
من جانب المس���توطنين في »مس���افر يّطا« جنوب محافظة الخليل بالّضفة 

الغربية.
وأفاد منسق اللجان الوطنية والش���عبية لمقاومة الجدار واالستيطان جنوب 
الضفة الغربية راتب الجبور بأّن مس���توطني البؤرة االس���تيطانية المس���ّماة 
»أبناء يعقوب دالي���ا« اعتدوا على مزارعين من عائلة مّر، وأصابوهم برضوض 

في أراض تتبع خربة امنيزل جنوب الخليل.
ولف���ت إلى أّن المس���توطنين ك���ّرروا خالل الفت���رة الماضي���ة االعتداء على 
أفراد العائلة أثن���اء فالحتهم ألراضيهم، وقّطعوا أش���جاًرا يملكونها خالل 

األسبوعين الماضيين.
وفي س���ياق متص���ل، أوضح الجبور أّن المس���توطنين احتش���دوا في أراض 
يملكها المواط���ن زياد محمد يونس مخامرة، بعد أّي���ام من اعتدائهم عليه 
ى  واعتقاله من جانب جنود االحتالل، ووضعوا حدوًدا لألرض برفقة ما يس���مّ
ب�«التنظيم اإلس���رائيلي«، في مكان قريب من منزل المواطن مخامرة بمنطقة 

بير العد في المسافر

بيت حانون/ االستقالل:
أصيب صباح أمس االثنين، معلم من مدرس���ة ش���رق 
بيت حانون شمال قطاع غزة، بعد إطالق قوات االحتالل 

"اإلسرائيلي" النار على المدرسة.
وأفاد شهود عيان، أن قوات االحتالل أطلقت النار تجاه 

مدرسة شرق بيت حانون مما أدى إلصابة معلم داخل 
المدرسة.

أك���دت وزارة التربية والتعليم العالي إصابة الموظف 
في مدرس���ة مهدية الشوا الثانوية للبنين شمال غزة 
رامز الزعانين بجروح طفيفة ج���راء اطالق نار من قبل 

قوات االحتالل االسرائيلي المتركزة شرق بيت حانون.
وأوضحت الوزارة أنه أثناء الدوام المدرس���ي تعرضت 
المدرس���ة الطالق الن���ار مما أثار الرع���ب والخوف في 
صفوف الطلبة ونجم عن ذلك اصابة الموظف الزعانين 

وتحطيم زجاج بعض الغرف الصفية.

رام الله/ االستقالل:
قال منسق القوى والفصائل الوطنية في محافظة رام الله والبيرة عصام بكر، إنه سيتم 
اعادة تفعيل لجان الحراس���ة ولجان المقاومة في الق���رى والبلدات من كافة الفصائل 
واس���تخدام اليات مختلفة لمنع جرائم المستوطنين، في ظل تزايد اعتداءاتهم على 
القرى والمدن الفلسطينية بحماية حكومة االحتالل. واضاف بكر في تصريحات إلذاعة 
»صوت فلس���طين« الرس���مية أمس، أن الحكومة االس���رائيلية ترعى هذه االعتداءات 

كدعاية انتخابية لها، محذرا من تصاعدها خالل االسابيع واالشهر القادمة.

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين االثنين، إن قوات القمع اإلسرائيلية التابعة إلدارة 
سجون االحتالل اقتحمت ظهر أمس القسم رقم 4 في سجن ريمون، واعتدت على األسرى 
وحطمت مقتنياتهم. وأضافت الهيئة في بيان وصل "االستقالل" أن ادارة السجن باشرت 
بنقل عدد من األسرى خالل عملية االقتحام. ولفتت إلى أن حالة من التوتر وعدم االستقرار 

تسود أقسام السجن، مشيرة إلى أن عملية االقتحام لم تنته حتى اللحظة.

القوى الوطنية تعيد تفعيل لجان 
الحراسة لصد هجمات المستوطنين

قوات القمع تقتحم قسم 4 بسجن 
ريمون وتشرع بنقل معتقلين

خطة إسرائيلية لتهجير 36 ألفًا من النقب تبدأ بـ2019

إصابة معلم داخل مدرسة شرق بيت حانون بعد إطالق االحتالل النار

مستوطنون يستولون على أراٍض 
شاسعة بقرية اسكاريا ببيت لحم

مستوطنون يصيبون 
مزارعين جنوب الخليل

لندن/ االستقالل:
أدان وزير شؤون الش���رق األوسط البريطاني أليستر بيرت قيام المستوطنين 
بقتل الش���اب الفلسطيني حمدي النعسان )38 عاًما(، خالل االشتباكات التي 
اندلعت بين الفلسطينيين والمستوطنين في قرية المغير شمالي مدينة رام 

الله بالضفة الغربية المحتلة.
وقال الوزير في تغريدة له عبر حس���ابه الرس���مي على "تويت���ر"، "أدين أعمال 
العنف التي وقعت في الضفة الغربية حيث قتل ش���اب فلسطيني، صلواتنا 

مع عائلة الشاب وأقربائه، يجب تقديم المسؤولين عن هذا العنف للعدالة”.
وأكدت الحكومة البريطانية إدانتها بش���دة جميع أشكال العنف، والتحريض 
على العنف، بما في ذلك عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، "ونرحب بأي 
جهود تبذلها السلطات اإلس���رائيلية لمعالجة عنف المستوطنين، ونحثهم 
على إجراء التحقيقات الالزمة لكل فعل، وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة”.

واستش���هد النعس���ان وأصيب آخرون بالرصاص الحي، أحدهم بجراح حرجة 
مساء السبت الماضي، عقب مهاجمة مستوطنين قرية المغير شمالي مدينة 

رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

بريطانيا تدين قتل 
المستوطنين للشهيد النعسان

الثالثاء 23 جمادى األولى 1440 هــ 29 يناير 2019 م

غزة / االستقالل:
كش���ف د. ولي���د الُقططي عض���و المكتب 
اإلس���المي  الجه���اد  لحرك���ة  السياس���ي 
ف���ي فلس���طين أن تفاهم���ات التهدئ���ة 
غير المباش���رة الت���ي تمت بي���ن الفصائل 
الفلس���طينية وإسرائيل بوس���اطة إقليمية 
ودولية، ش���به متوقفة عقب أزم���ة المنحة 

القطرية األخيرة. 
وقال عضو المكتب السياس���ي في تصريح 
له: »إن تفاهمات التهدئة التي تم التوصل 
إليها، ل���م يلتزم بها الع���دو، وتعتبر اليوم 
»شبه متوقفة«؛ ألن الهدف األساسي منها 
إنهاء الحصار بش���كل كام���ل وليس إدخال 

تحسينات جزئية على حياة الناس.
واعتبر أن فش���ل تقديم المنح���ة القطرية 
لموظفي غ���زة خطوة ته���دد التفاهمات«، 
وقد تنهيها في حال لم يتدخل الوس���طاء 
للتوصل إلى حل«، موضحًا أن إسرائيل بدأت 

غزة/ قاسم األغا:
قال عضو المكتب السياس���ي للجبهة 
رباح  د.  لتحرير فلس���طين  الش���عبية 
مهن���ا: »إن جبهته ترف���ض من حيث 
المبدأ أّي���ة خطوة من ش���أنها تعزيز 
االنقسام الداخلي«، في إشارة منه إلى 
اعتزام حركة »فتح« تش���كيل حكومة 
سياس���ية من فصائل منظمة التحرير 

الفلسطينية، وشخصيات مستقلة.
وفي تصريح لصحيفة »االس���تقالل«، 
أمس االثني���ن، أّكد مهّن���ا أن الجبهة 
الشعبية ستعلن موقفها من تشكيل 
حكوم���ة سياس���ية فصائلي���ة، خالل 

الفترة المقبلة.
وأضاف: »لم ُيع���رض علينا )بالجبهة( 
رس���مًيا م���ن الس���لطة والرئي���س أبو 
مازن )محمود عّباس( خطوة تش���كيل 
الحكومة، وحال ُعرضت سنعلن موقفنا 

»تتملص وتبتز الش���عب الفلس���طيني من 
خالل المنحة القطرية، ما دفع حركة حماس 
والمقاومة الفلس���طينية التخاذ قرار بعدم 

استقبالها ردا على ذلك االبتزاز«.
 وأش���ار إلى أن »التفاهمات« أدت لتخفيف 
جزئي من الحصار، بناء على وعود، باستئناف 
المباش���رة إلنهاء  المفاوض���ات غير  جهود 

الحصار، وذلك األمر لم يتم«. 
وأش���ار إلى أن الجهاد اإلس���المي »أوضحت 
للوسطاء المصريين، )في وقت سابق( وكل 
األطراف المعنية بالوس���اطة بين المقاومة 
وإس���رائيل أنها لن تقب���ل بمعادلة الهدوء 
مقاب���ل الهدوء فق���ط، إنما اله���دوء مقابل 

إنهاء الحصار بشكل كامل«. 
واعتب���ر الُقطط���ي إنهاء الحص���ار جزءًا من 
»المطل���ب الوطني حيث يس���اهم تخفيف 
الحص���ار من معاناة الس���كان، ما يؤدي إلى 
تعزيز صمودهم بغزة بما يخدم المش���روع 

الذي سينطلق من مصلحة الشعب«.
واس���تدرك: »لكن مما ال ش���ّك فيه، أن 
هذه الخط���وة ُتضاف إل���ى الخطوات 
األخرى ُتعرقل فرص إتمام المصالحة«.

وأمس األول، أوص���ت اللجنة المركزية 
لحركة »فتح«، خالل اجتماع لها برئاسة 
الرئي���س محم���ود عباس، بتش���كيل 
حكومة »ُمنظّمة تحرير ومس���تقّلين«، 
والبدء بمشاورات مع فصائل المنّظمة 
حول هذا األمر الذي رفضته »حماس« 
وفصائل فلس���طينية أخرى، واعتبرته 
الوطني  اإلجماع  عل���ى  »انقالبًا واضحًا 
واتفاقات المصالحة )القاهرة 2011(«. 
وأوض���ح مهن���ا أن األولوية بالنس���بة 
»ليس���ت تغيير  الش���عبية  للجبه���ة 
وتش���كيل حكومات«، إنما في كيفية 
تفعي���ل دور وإع���ادة االعتبار لمنظمة 
التحري���ر الفلس���طينية؛ لتعّزي���ز من 

الوطني الفلسطيني«. 
وع���ن احتمالية انفجار األوض���اع في قطاع 
غزة، عقب فش���ل تقديم المنح���ة القطرية 
للموظفي���ن، ق���ال د. الُقطط���ي إن وج���ود 
االحتالل واس���تمرار الحص���ار هو مبرر كاف 

تمثيله���ا الش���رعي والوحي���د لل���كل 
الفلسطيني.

وقف التفّرد والهيمنة
وش���ّدد على أن تعزيز هذا الدور ُيحّتم 
عل���ى الرئيس عّب���اس وق���ف التفّرد 

»لالنفجار في كل وقت بوجه المحتل«. 
واعتبر ، أن الحصار اإلس���رائيلي المفروض 
)13( على التوال���ي بمثابة »قتل  للع���ام ال����
بطيء للشعب الفلسطيني ونوع من الحرب 

المتواصلة عليه«. 
وأك���د د. الُقطط���ي، عل���ى أن حركته تلتزم 
المش���تركة«  »العمليات  غرف���ة  بتفاهمات 
الت���ي تض���م األذرع العس���كرية للفصائل 
الفلسطينية في قطاع غزة، مشددًا أن هذه 
التفاهم���ات ال تمنع المقاوم���ة من حق الرد 

على العدوان اإلسرائيلي ومعاقبته.
وأوضح أن »حالة التوافق في غرفة العمليات 
المش���تركة، تس���مح ألي فصيل مقاوم أن 
يرد على االعتداءات اإلس���رائيلي لكي يمنع 
استباحة الدم الفلس���طيني، في حال شعر 
بتغيي���ر قواعد االش���تباك لصال���ح العدو«، 
مؤكدًا عل���ى وجود  توافق لمن���ع العدو من 

تغيير قواعد االشتباك لصالحه«.

والهيمنة على المنّظمة، ودعوة األمناء 
العامي���ن للفصائل لالنعقاد بش���كل 
عاجل؛ من أج���ل صياغة برنامج وطني 
مش���ترك، والتباحث في وسائل إنهاء 

االنقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية.
وتابع: »هذا هو األه���م اآلن، خصوًصا 
ف���ي ظل المخاط���ر والتحّدي���ات التي 

تواجه قضيتنا وشعبنا«.
في س���ياق آخر، جّدد عض���و المكتب 
التأكيد  الش���عبية  للجبهة  السياسي 
على موقف الجبهة الرافض إلبرام أّية 
»تفاهمات« مع االحتالل »اإلسرائيلي«، 
في الوقت الذي يصّعد فيه من احتالله 

وإرهابه ضد الفلسطينيين.
»حم���اس«  حرك���ة  رف���ض  واعتب���ر 
اس���تقبال أموال الدفع���ة الثالثة من 
»المنح���ة القطرّية« أنه موقف باالتجاه 
الصحيح، واصًفا إّياها ب�«المس���اعدات 

وذك���ر الُقطط���ي أن »رد أي فصيل وإن كان 
منفردًا س���يكون في إطار الوف���اق الوطني، 
المتف���ق عليه كم���ا حدث ف���ي عملية )ثأر 
تش���رين( الس���ابقة«؛ التي اندلعت نهاية 

أكتوبر/ تشرين أول 2018. 
ويعتب���ر عضو المكتب السياس���ي للجهاد 
اإلس���المي، تش���كيل حكومة فلس���طينية 
جديدة في الضف���ة الغربية دون قطاع غزة 
ال تضم حركة »حماس«، نقلة لالنقسام نحو 
الوطني  »المش���روع  ل�  »االنفصال« وتفتيتًا 

الفلسطيني«. 
وقال: »أن تق���ام انتخابات تش���ريعية في 
الضف���ة دون غ���زة، وتش���ّكل حكومة دون 
حماس خطوة س���تنقل حالة االنقسام نحو 
االنفص���ال، وه���ذا يعتبر تكريس���ا للمأزق 
الوضع  واصفًا   ، الفلس���طيني«  السياس���ي 
الفلسطينية  ب�«المأس���اة  الحالي  السياسي 

الجديدة«. 

المسمومة«.
تخ���دم  مس���اعدات  »ه���ذه  وق���ال: 
االحت���الل«، مرحًبا في ذات الوقت بكل 
المس���اعي والجهود الرامية للتخفيف 
المرفوض  »اإلس���رائيلي«  الحصار  من 

على قطاع غزة.

دعوة ر�سمية 
عن الدعوة روسيا عقد لقاء فلسطيني 
شامل بالعاصمة موسكو، أّكد مهّنا أن 
»الشعبية« تلقت دعوة روسية رسمية 
لزي���ارة البالد يوم 12 فبراير )ش���باط( 
المقبل؛ لمناقش���ة األوض���اع الداخلية 

الفلسطينية.
وفيما رّحب بالدعوة الروسية، استبعد 
أن تكون فرصة حقيقي���ة للمصالحة؛ 
»ألن طرفّي االنقس���ام )فتح وحماس( 
ليس���ا ف���ي وراد إنهائه، عل���ى قاعدة 

المصلحة الوطنية العليا«، وفق قوله. 

غزة/ االستقالل:
أك���د عضو المكتب السياس���ي ل 
حرك���ة الجه���اد اإلس���المي  ف���ي  

فلس���طين  يوسف الحس���اينة أن 
الفلس���طينية   المقاومة  ق���درات  
عل���ى  ق���ادرة  وه���ي  تعاظم���ت، 
ضرب كب���رى المدن اإلس���رائيلية 

بالصواريخ المتطورة.
واعتبر الحس���اينة في تصريح 
له، أن مح���ور المقاومة وتعاظم 
العالق���ة مع دمش���ق وطهران 
خدمت المقاومة الفلس���طينية 
في تطوير قدراته���ا القتالية، 

وهي ستسهم في إفشال صفقة 
القرن ومشروعات تصفية  القضية الفلسطينية .

ولفت إل���ى أن محور المقاومة يتعاظم ويقوى ويش���تد 
عوده، ويراكم عوامل القوة لديه، وسيتحرك في أي معركة 

قادمة مع العدو الصهيوني الذي 
بات يعيش هاجسًا ومأزقًا بسبب 

انتصارات محورنا في المنطقة.
ولفت الحس����اينة إلى أن رئيس 
بنيامين  اإلس����رائيلي   ال����وزراء 
يطل����ب  م����ن  ه����و  نتانياه����و  
الوس����اطات اإلقليمية والدولية 
لتثبيت التهدئة في  قطاع غزة ، 
ألنه ال يريد حربًا قبل االنتخابات 
اإلس����رائيلية، مش����يرًا إل����ى أن 
هرول����ة بعض أنظم����ة الخذالن 
للتطبيع م����ع العدو الصهيوني 
محكومة بالفش����ل ول����ن تجلب 
لهم وال إلى بلدانهم االس����تقرار، 
ولن تمنح هذه المحاوالت التطبيعية الكيان الغاصب 
أي شرعية في احتالله لفلسطين وللقدس وللمسجد 

األقصى.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أص���درت إحدى محاكم االحتالل، ق���راًرا طالبت فيه وزارة 
المالية »اإلسرائيلية« باس���تقطاع مبلغ وقدره 100 ألف 
شيكل من أموال العائدات التي يجبيها االحتالل لصالح 
السلطة الفلسطينية لتدفع ألس���رة المستوطنة »دالية 
لمكوس« والتي قتلت خالل عملية نفذها األس���ير ماهر 

رشدي قبل 4 سنوات.
ووف���ق صحيفة »إس���رائيل الي���وم«، فقد طالبت أس���رة 
المستوطنة األسير ماهر رشدي الهشلمون بدفع المبلغ، 
لكن عندما لم تجد أس���رة المستوطنة ردًا  قدمت دعوى 
ضد الس���لطة الفلسطينية  بس���بب الراتب الذي تدفعه 
السلطة الفلسطينية لألسير رشدي بقيمة 8000 شيكل 

شهريًا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم مستقبال مصادرة أموال 
أخرى من عائدات الس���لطة لدفعها كتعويضات ألس���ر 

قتلى إسرائيليين. 
يش���ار إلى أن األسير ماهر الهش���لمون أصيب من قبل 

ق���وات االحتالل الصهيوني بع���د تنفيذه عملية دهس 
وطعن عند مفت���رق عتصيون جنوب بي���ت لحم بتاريخ 
2014/11/10م،أدت لمقت���ل مغتصب���ة وإصاب���ة اثنين 
آخرين، انتصارًا للمس���جد األقصى، حيث كان من أوائل 
منفذي عمليات الدهس والطع���ن قبل اندالع انتفاضة 
الق���دس المباركة، وأصيب عند اعتقاله بس���ت رصاصة 
استقرت إحداها بالقرب من القلب ولم تتم إزالتها حتى 
اآلن؛ وكذلك أصيب بكسور ورضوض في مناطق مختلفة 

من جسده.
وأص����درت المحكم����ة الصهيوني����ة ضد األس����ير 
الهشلمون حكمًا بالسجن )مؤبدان(؛ وغرامة مالية 
قدرها ثالثة ماليين ومئتين وخمسة وستون ألف 
ش����يكل؛ حيث وجهت إليه تهمة قتل المغتصبة 
)داليا المك����وس(؛ ومحاولة قتل مغتصبين آخرين؛ 
وتلقى األسير الهش����لمون الحكم بابتسامة هزت 
العالم؛ مرددا شعاره »القدس في العيون نفنى وال 

تهون«.

د. القططي: االحتالل لم يلتزم بتفاهمات التهدئة وتعتبر اليوم »شبه متوقفة«

مهنا لـ »االستقالل«: األولوية تفعيل دور منظمة التحرير وليس تشكيل حكومات جديدة 

استقطاع 100 ألف شيكل من أموال 
السلطة لتعويض »إسرائيلية«

الحساينة: محور المقاومة سيتحرك 
في أي معركة قادمة مع االحتالل

الشعبية تلقت دعوة رسمية لزيارة موسكو
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غزة / االستقالل:
كش���ف د. ولي���د الُقططي عض���و المكتب 
اإلس���المي  الجه���اد  لحرك���ة  السياس���ي 
ف���ي فلس���طين أن تفاهم���ات التهدئ���ة 
غير المباش���رة الت���ي تمت بي���ن الفصائل 
الفلس���طينية وإسرائيل بوس���اطة إقليمية 
ودولية، ش���به متوقفة عقب أزم���ة المنحة 

القطرية األخيرة. 
وقال عضو المكتب السياس���ي في تصريح 
له: »إن تفاهمات التهدئة التي تم التوصل 
إليها، ل���م يلتزم بها الع���دو، وتعتبر اليوم 
»شبه متوقفة«؛ ألن الهدف األساسي منها 
إنهاء الحصار بش���كل كام���ل وليس إدخال 

تحسينات جزئية على حياة الناس.
واعتبر أن فش���ل تقديم المنح���ة القطرية 
لموظفي غ���زة خطوة ته���دد التفاهمات«، 
وقد تنهيها في حال لم يتدخل الوس���طاء 
للتوصل إلى حل«، موضحًا أن إسرائيل بدأت 

غزة/ قاسم األغا:
قال عضو المكتب السياس���ي للجبهة 
رباح  د.  لتحرير فلس���طين  الش���عبية 
مهن���ا: »إن جبهته ترف���ض من حيث 
المبدأ أّي���ة خطوة من ش���أنها تعزيز 
االنقسام الداخلي«، في إشارة منه إلى 
اعتزام حركة »فتح« تش���كيل حكومة 
سياس���ية من فصائل منظمة التحرير 

الفلسطينية، وشخصيات مستقلة.
وفي تصريح لصحيفة »االس���تقالل«، 
أمس االثني���ن، أّكد مهّن���ا أن الجبهة 
الشعبية ستعلن موقفها من تشكيل 
حكوم���ة سياس���ية فصائلي���ة، خالل 

الفترة المقبلة.
وأضاف: »لم ُيع���رض علينا )بالجبهة( 
رس���مًيا م���ن الس���لطة والرئي���س أبو 
مازن )محمود عّباس( خطوة تش���كيل 
الحكومة، وحال ُعرضت سنعلن موقفنا 

»تتملص وتبتز الش���عب الفلس���طيني من 
خالل المنحة القطرية، ما دفع حركة حماس 
والمقاومة الفلس���طينية التخاذ قرار بعدم 

استقبالها ردا على ذلك االبتزاز«.
 وأش���ار إلى أن »التفاهمات« أدت لتخفيف 
جزئي من الحصار، بناء على وعود، باستئناف 
المباش���رة إلنهاء  المفاوض���ات غير  جهود 

الحصار، وذلك األمر لم يتم«. 
وأش���ار إلى أن الجهاد اإلس���المي »أوضحت 
للوسطاء المصريين، )في وقت سابق( وكل 
األطراف المعنية بالوس���اطة بين المقاومة 
وإس���رائيل أنها لن تقب���ل بمعادلة الهدوء 
مقاب���ل الهدوء فق���ط، إنما اله���دوء مقابل 

إنهاء الحصار بشكل كامل«. 
واعتب���ر الُقطط���ي إنهاء الحص���ار جزءًا من 
»المطل���ب الوطني حيث يس���اهم تخفيف 
الحص���ار من معاناة الس���كان، ما يؤدي إلى 
تعزيز صمودهم بغزة بما يخدم المش���روع 

الذي سينطلق من مصلحة الشعب«.
واس���تدرك: »لكن مما ال ش���ّك فيه، أن 
هذه الخط���وة ُتضاف إل���ى الخطوات 
األخرى ُتعرقل فرص إتمام المصالحة«.

وأمس األول، أوص���ت اللجنة المركزية 
لحركة »فتح«، خالل اجتماع لها برئاسة 
الرئي���س محم���ود عباس، بتش���كيل 
حكومة »ُمنظّمة تحرير ومس���تقّلين«، 
والبدء بمشاورات مع فصائل المنّظمة 
حول هذا األمر الذي رفضته »حماس« 
وفصائل فلس���طينية أخرى، واعتبرته 
الوطني  اإلجماع  عل���ى  »انقالبًا واضحًا 
واتفاقات المصالحة )القاهرة 2011(«. 
وأوض���ح مهن���ا أن األولوية بالنس���بة 
»ليس���ت تغيير  الش���عبية  للجبه���ة 
وتش���كيل حكومات«، إنما في كيفية 
تفعي���ل دور وإع���ادة االعتبار لمنظمة 
التحري���ر الفلس���طينية؛ لتعّزي���ز من 

الوطني الفلسطيني«. 
وع���ن احتمالية انفجار األوض���اع في قطاع 
غزة، عقب فش���ل تقديم المنح���ة القطرية 
للموظفي���ن، ق���ال د. الُقطط���ي إن وج���ود 
االحتالل واس���تمرار الحص���ار هو مبرر كاف 

تمثيله���ا الش���رعي والوحي���د لل���كل 
الفلسطيني.

وقف التفّرد والهيمنة
وش���ّدد على أن تعزيز هذا الدور ُيحّتم 
عل���ى الرئيس عّب���اس وق���ف التفّرد 

»لالنفجار في كل وقت بوجه المحتل«. 
واعتبر ، أن الحصار اإلس���رائيلي المفروض 
)13( على التوال���ي بمثابة »قتل  للع���ام ال����
بطيء للشعب الفلسطيني ونوع من الحرب 

المتواصلة عليه«. 
وأك���د د. الُقطط���ي، عل���ى أن حركته تلتزم 
المش���تركة«  »العمليات  غرف���ة  بتفاهمات 
الت���ي تض���م األذرع العس���كرية للفصائل 
الفلسطينية في قطاع غزة، مشددًا أن هذه 
التفاهم���ات ال تمنع المقاوم���ة من حق الرد 

على العدوان اإلسرائيلي ومعاقبته.
وأوضح أن »حالة التوافق في غرفة العمليات 
المش���تركة، تس���مح ألي فصيل مقاوم أن 
يرد على االعتداءات اإلس���رائيلي لكي يمنع 
استباحة الدم الفلس���طيني، في حال شعر 
بتغيي���ر قواعد االش���تباك لصال���ح العدو«، 
مؤكدًا عل���ى وجود  توافق لمن���ع العدو من 

تغيير قواعد االشتباك لصالحه«.

والهيمنة على المنّظمة، ودعوة األمناء 
العامي���ن للفصائل لالنعقاد بش���كل 
عاجل؛ من أج���ل صياغة برنامج وطني 
مش���ترك، والتباحث في وسائل إنهاء 

االنقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية.
وتابع: »هذا هو األه���م اآلن، خصوًصا 
ف���ي ظل المخاط���ر والتحّدي���ات التي 

تواجه قضيتنا وشعبنا«.
في س���ياق آخر، جّدد عض���و المكتب 
التأكيد  الش���عبية  للجبهة  السياسي 
على موقف الجبهة الرافض إلبرام أّية 
»تفاهمات« مع االحتالل »اإلسرائيلي«، 
في الوقت الذي يصّعد فيه من احتالله 

وإرهابه ضد الفلسطينيين.
»حم���اس«  حرك���ة  رف���ض  واعتب���ر 
اس���تقبال أموال الدفع���ة الثالثة من 
»المنح���ة القطرّية« أنه موقف باالتجاه 
الصحيح، واصًفا إّياها ب�«المس���اعدات 

وذك���ر الُقطط���ي أن »رد أي فصيل وإن كان 
منفردًا س���يكون في إطار الوف���اق الوطني، 
المتف���ق عليه كم���ا حدث ف���ي عملية )ثأر 
تش���رين( الس���ابقة«؛ التي اندلعت نهاية 

أكتوبر/ تشرين أول 2018. 
ويعتب���ر عضو المكتب السياس���ي للجهاد 
اإلس���المي، تش���كيل حكومة فلس���طينية 
جديدة في الضف���ة الغربية دون قطاع غزة 
ال تضم حركة »حماس«، نقلة لالنقسام نحو 
الوطني  »المش���روع  ل�  »االنفصال« وتفتيتًا 

الفلسطيني«. 
وقال: »أن تق���ام انتخابات تش���ريعية في 
الضف���ة دون غ���زة، وتش���ّكل حكومة دون 
حماس خطوة س���تنقل حالة االنقسام نحو 
االنفص���ال، وه���ذا يعتبر تكريس���ا للمأزق 
الوضع  واصفًا   ، الفلس���طيني«  السياس���ي 
الفلسطينية  ب�«المأس���اة  الحالي  السياسي 

الجديدة«. 

المسمومة«.
تخ���دم  مس���اعدات  »ه���ذه  وق���ال: 
االحت���الل«، مرحًبا في ذات الوقت بكل 
المس���اعي والجهود الرامية للتخفيف 
المرفوض  »اإلس���رائيلي«  الحصار  من 

على قطاع غزة.

دعوة ر�سمية 
عن الدعوة روسيا عقد لقاء فلسطيني 
شامل بالعاصمة موسكو، أّكد مهّنا أن 
»الشعبية« تلقت دعوة روسية رسمية 
لزي���ارة البالد يوم 12 فبراير )ش���باط( 
المقبل؛ لمناقش���ة األوض���اع الداخلية 

الفلسطينية.
وفيما رّحب بالدعوة الروسية، استبعد 
أن تكون فرصة حقيقي���ة للمصالحة؛ 
»ألن طرفّي االنقس���ام )فتح وحماس( 
ليس���ا ف���ي وراد إنهائه، عل���ى قاعدة 

المصلحة الوطنية العليا«، وفق قوله. 

غزة/ االستقالل:
أك���د عضو المكتب السياس���ي ل 
حرك���ة الجه���اد اإلس���المي  ف���ي  

فلس���طين  يوسف الحس���اينة أن 
الفلس���طينية   المقاومة  ق���درات  
عل���ى  ق���ادرة  وه���ي  تعاظم���ت، 
ضرب كب���رى المدن اإلس���رائيلية 

بالصواريخ المتطورة.
واعتبر الحس���اينة في تصريح 
له، أن مح���ور المقاومة وتعاظم 
العالق���ة مع دمش���ق وطهران 
خدمت المقاومة الفلس���طينية 
في تطوير قدراته���ا القتالية، 

وهي ستسهم في إفشال صفقة 
القرن ومشروعات تصفية  القضية الفلسطينية .

ولفت إل���ى أن محور المقاومة يتعاظم ويقوى ويش���تد 
عوده، ويراكم عوامل القوة لديه، وسيتحرك في أي معركة 

قادمة مع العدو الصهيوني الذي 
بات يعيش هاجسًا ومأزقًا بسبب 

انتصارات محورنا في المنطقة.
ولفت الحس����اينة إلى أن رئيس 
بنيامين  اإلس����رائيلي   ال����وزراء 
يطل����ب  م����ن  ه����و  نتانياه����و  
الوس����اطات اإلقليمية والدولية 
لتثبيت التهدئة في  قطاع غزة ، 
ألنه ال يريد حربًا قبل االنتخابات 
اإلس����رائيلية، مش����يرًا إل����ى أن 
هرول����ة بعض أنظم����ة الخذالن 
للتطبيع م����ع العدو الصهيوني 
محكومة بالفش����ل ول����ن تجلب 
لهم وال إلى بلدانهم االس����تقرار، 
ولن تمنح هذه المحاوالت التطبيعية الكيان الغاصب 
أي شرعية في احتالله لفلسطين وللقدس وللمسجد 

األقصى.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أص���درت إحدى محاكم االحتالل، ق���راًرا طالبت فيه وزارة 
المالية »اإلسرائيلية« باس���تقطاع مبلغ وقدره 100 ألف 
شيكل من أموال العائدات التي يجبيها االحتالل لصالح 
السلطة الفلسطينية لتدفع ألس���رة المستوطنة »دالية 
لمكوس« والتي قتلت خالل عملية نفذها األس���ير ماهر 

رشدي قبل 4 سنوات.
ووف���ق صحيفة »إس���رائيل الي���وم«، فقد طالبت أس���رة 
المستوطنة األسير ماهر رشدي الهشلمون بدفع المبلغ، 
لكن عندما لم تجد أس���رة المستوطنة ردًا  قدمت دعوى 
ضد الس���لطة الفلسطينية  بس���بب الراتب الذي تدفعه 
السلطة الفلسطينية لألسير رشدي بقيمة 8000 شيكل 

شهريًا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم مستقبال مصادرة أموال 
أخرى من عائدات الس���لطة لدفعها كتعويضات ألس���ر 

قتلى إسرائيليين. 
يش���ار إلى أن األسير ماهر الهش���لمون أصيب من قبل 

ق���وات االحتالل الصهيوني بع���د تنفيذه عملية دهس 
وطعن عند مفت���رق عتصيون جنوب بي���ت لحم بتاريخ 
2014/11/10م،أدت لمقت���ل مغتصب���ة وإصاب���ة اثنين 
آخرين، انتصارًا للمس���جد األقصى، حيث كان من أوائل 
منفذي عمليات الدهس والطع���ن قبل اندالع انتفاضة 
الق���دس المباركة، وأصيب عند اعتقاله بس���ت رصاصة 
استقرت إحداها بالقرب من القلب ولم تتم إزالتها حتى 
اآلن؛ وكذلك أصيب بكسور ورضوض في مناطق مختلفة 

من جسده.
وأص����درت المحكم����ة الصهيوني����ة ضد األس����ير 
الهشلمون حكمًا بالسجن )مؤبدان(؛ وغرامة مالية 
قدرها ثالثة ماليين ومئتين وخمسة وستون ألف 
ش����يكل؛ حيث وجهت إليه تهمة قتل المغتصبة 
)داليا المك����وس(؛ ومحاولة قتل مغتصبين آخرين؛ 
وتلقى األسير الهش����لمون الحكم بابتسامة هزت 
العالم؛ مرددا شعاره »القدس في العيون نفنى وال 

تهون«.

د. القططي: االحتالل لم يلتزم بتفاهمات التهدئة وتعتبر اليوم »شبه متوقفة«

مهنا لـ »االستقالل«: األولوية تفعيل دور منظمة التحرير وليس تشكيل حكومات جديدة 

استقطاع 100 ألف شيكل من أموال 
السلطة لتعويض »إسرائيلية«

الحساينة: محور المقاومة سيتحرك 
في أي معركة قادمة مع االحتالل
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
  حمكمة �سلح دير البلح

 في القضية الحقوقية رقم 2018/66
 في الطلب الحقوقي رقم 2018/1229
المستدعي / جبر محمد حسن الغوراني – هوية رقم )902896950( 

  وكيله المحامي / محمد الغوراني
المستدعى ضده / علي عابد علي أبو معيلق – المغازي – الشارع األول 

– البرج المقابل للجنة اإلصالح 
نوع الدعوى / حقوق ) مطالبة مالية (

قيمة الدعوى /  ) 1840ش( ألف وثمانمائة وأربعون شيكال 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

 في القضية الحقوقية رقم 2018/66
الى المستدعى ضده المذكور أعاله , بما ان المستدعي قد اقام عليك 
قضي���ة حقوقية تحمل الرقم 2018/66 لذلك يقتضى عليك الحضور 
الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه 
المذكرة كما يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل 
خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذك���رة علما انه قد تم 
تحديد جلسة يوم الخميس الموافق 2019/2/21م للنظر في الطلب .

وليك���ن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي ان 
يسير في دعواه حسب األصول  تحريرا في 2019/1/28م

رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح
الأ�ستاذ / اأكرم اأبو طعيمه

 دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء

   حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
 إعالن بيع بالمزاد العلني

 في القضية رقم 2017/1682
نعل���ن للعموم انه معروض للبيع من قب���ل دائرة تنفيذ محكمة بداية 
ش���احنة وتحمل رق���م 3208714 من نوع م���ان LE12.180 لون عاجي 
ابيض ويوجد عليها ثالجة وش���احنة تحمل لوحة ارقام 3049214 من 

نوع ايفكو لون ابيض عاجي وعليها ثالجة .
فعلى من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور إلى دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة في أوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اسمه بعد دفع قيمه 
التأمين بواقع %10 من قيمة التخمين وان الرسوم والداللة واالنتقال 
على نفقة المش���تري علما بان المزاد سينعقد الساعة الثانية عشر من 

يوم االثنين بتاريخ 2019/2/11م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ.وائل نبهان

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ أحمد عبد العزيز محمد ابو ختلة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800168734( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة ال�سلح بغزة – املوقرة
في القضية رقم 528 / 2017
في الطب رقم 2964 / 2018

المس���تدعية/ رنا خليل موسى األسطل – من س���كان غزة الميناء بجوار عمارة 
هنادي هوية رقم/ 903431344. وكيلها المحامي / فتحي نصار – غزة

المس���تدعى ضده / صابر إبراهيم ش���حدة نور الدين – من سكان غزة الميناء بجوار عمارة 
هنادي عمارة السقا الطابق الثالث – مجهول محل اإلقامة حاليًا خارج البالد.

نوع الدعوى / حقوق مالية
قيمة الدعوى / 3000 دينار أردني / ثالثة آالف دينار أردني

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
إلى المستدعى ضده المذكور أعاله، بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة 
الصلح بغزة في القضية المرقومة أعاله استنادًا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرًا 
ألنك مجهول محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة الصلح بغزة في نظر هذا الطلب 
وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 
وبناًء على قرار السيد قاضي محكمة الصلح في الطلب رقم 2964 / 2018 بالسماح لنا 
بتبليغك عن طريق النشر المستبدل. لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة 
يوم األربعاء الموافق 2019/3/13م التاسعة صباحًا كما يقتضي عليكم إيداع جوابك 
التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوماً من تاريخ النش���ر، وليكن معلومًا لديك أنك اذا 

تخلفت عن ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضر. حرر في 2019/1/28م

رئي�س قلم حمكمة ال�سلح بغزة
اأ.عمار قنديل

وأوضحت الهيئة في بيان مقتضب لها أمس االثنين، 
أن الح���راك الي���وم سيكون الس���اعة 3 عص���را ، قرب 

"زيكيم" شمال قطاع غزة. 
وفي وقت س���ابق، أكد نائب رئيس حركة حماس بغزة 
خليل الحية، رفض حركته استقبال المنحة القطرية ، 
مؤكدا أن غزة لن تكون جزءا من المهرجانات االنتخابية 

اإلسرائيلية . 
وأش���ار الحي���ة ف���ي مؤتم���ر صحف���ي إل���ى أن رفض 
المنحة ت���م بعد ش���روط االحتالل ، محم���ال االحتالل 
التفاهمات  والتلكؤ في  التراجع  اإلسرائيلي مسؤولية 

التي رعتها مصر واألمم المتحدة وقطر.
وتوصلت حركة حماس و االحتالل اإلس���رائيلي برعاية 
مصرية إلى تفاهمات ح���ول وقف إطالق النار في غزة 
، على أس���اس اله���دوء مقابل اله���دوء ، بحيث يلتزم 
االحتالل بفتح المعابر ، بما في ذلك معبر رفح ، وإدخال 
البضائع والوقود إلى قطاع غزة ، وزيادة مساحة الصيد ، 
والسماح بإدخال األموال القطرية لحل مشكلة موظفي 

غزة.
وعمل االحتالل عل���ى تنفيذ جزئي لتفاهمات المرحلة 
األولى من التفاهمات ، والمتمثلة في ادخال ش���هرين 
فقط من المنحة القطرية قبل أن يعود ويتنصل منها 
االمر الذي دفع حماس لرفض استالم المنحة القطرية 
بفع���ل االبتزاز االس���رائيلي، في حين مازال يس���وف 
ويماطل بتنفيذ المرحلة الثانية المتمثلة ب�" مش���اريع 
تتعلق بتحوي���ل محطة الكهرباء بغ���زة للعمل بالغاز 
الطبيع���ي ، باإلضافة إلى إدخال حاوي���ات إلى القطاع 
تحتوي على معدات من أجل اس���تكمال بناء منش���أة 

تحلية مياه ". 
تفعيل األدوات 

وكشف عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة 
وكس���ر الحصار والقيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، 

أحمد المدلل، أنه ال مانع من العودة الستخدام األدوات 
السلمية مجدًدا في مسيرات العودة الكبرى.

وأوضح المدلل في تصريح له، أن مسيرات العودة على 
الحدود الش���رقية لقطاع غزة مس���تمرة، حتى تحقيق 

أهدافها.
وكان عض���و الهيئة الوطنية العليا لمس���يرات العودة 
وكس���ر الحصار طالل أبو ظريفة، قال" إن الهيئة تجري 
تقييًما لمس���يرات العودة واألدوات التي ُتس���تخدم 

فيها بعد مرور عام على انطالقها.

مرحلة خطرية 
توق���ع الكاتب والمحلل السياس���ي مصطفى الصواف 
أن تك���ون المرحلة القادمة بين االحتالل اإلس���رائيلي 
وفصائل المقاومة ف���ي قطاع غزة، خطيرة، في حال لم 

يستجب االحتالل وينفذ التفاهمات التي تم  التوافق 
عليها برعاية مصرية و وسطاء من دول مختلفة ، الفتا 
إلى أن تنصل االحتالل يعني اشتداد الحصار وهو األمر 
الذي يرفضه الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة .

وأوضح الصواف ل�"االستقالل " أن االحتالل اإلسرائيلي 
بات ي���درك تمام���ا أن تهربه من تنفي���ذ التفاهمات 
واستمرار حالة االبتزاز والمماطلة، سيدفع الى تصعيد 
أدوات مسيرات العودة وابتكار أدوات أكثر إيالما، وهذا 
لن يسكت عليه االحتالل االمر الذي يقود إلى مواجهة 

عسكرية مع قطاع غزة«.
وشدد على أن االحتالل سيتحمل نتائج ما يترتب عليه 
اش���تداد الحصار المفروض على القطاع، مشيرا إلى أن 
األوضاع الراهنة، تس���توجب من جميع األطراف خاصة 

الوس���طاء ، إعادة قراءة المشهد  وتقييم األوضاع من 
جديد . 

العودة لنقطة ال�سفر
المحلل والكاتب السياس���ي حسن عبدو أكد أن تنصل 
االحتالل اإلس���رائيلي من التفاهم���ات المتفق عليها، 
يعني ع���ودة الجمي���ع لنقط���ة الصفر، أي اس���تمرار 
مس���يرات العودة عل���ى الحدود الش���رقية لقطاع غزة 
وتنامي أدوات المقاومة الش���عبية ، في ظل اس���تمرار 
الحصار اإلس���رائيلي المفروض منذ ما يزيد عن عشرة 
أع���وام .  وتوقع عبدو ل�"االس���تقالل " أن تبقى العالقة 
ما بين فصائل المقاومة واالحتالل اإلس���رائيلي ما بين 
الالهدوء والالحرب، أي أن تس���ود حالة من التوتر  في 
مناط���ق االحتكاك على الحدود الش���رقية للقطاع بين 

الفنية واالخرى.
واعتب���ر أن تحري���ض االحتالل ضد مس���يرات العودة 
"يه���دف لتبرير عمليات القت���ل اليومي، ومواجهتها 

ومحاربتها على المستوى العالمي".
ولف���ت إلى أن مس���يرات العودة هي احتجاج ش���عبي 
سلمي وأعمال مش���روعة ؛  تهدف إلنهاء الحصار عن 
القطاع ، لذلك ال يمكن اعتبارها عمال يس���تجلب ردودًا 

إسرائيلية ، تستدعي عمال عسكريا . 
ورأى أن البالون���ات الحارق���ة وغيره���ا م���ن الوس���ائل 
المس���تخدمة في مسيرات العودة ، هي أدوات سلمية 
توصل رس���ائل ضغط لالحتالل إلنهاء الحصار ، وتعد 
شكال من أش���كال االحتجاج ،  أكتر من كونها وسائل 

عسكرية ، تبرر لالحتالل شن عدوان على القطاع . 
وانطلقت مس���يرة العودة وكس���ر الحص���ار في 30 
م���ارس الماض���ي بالمناطق الش���رقية لقط���اع غزة، 
بمش���اركة آالف المواطنين أس���بوعًيا للمطالبة بحق 
العودة ورفع الحصار اإلسرائيلي المتواصل على غزة 

منذ أكثر من 12 عامًا.

بعد نحو عام على اندالع مسيرات العودة 

تحليل: تنصل االحتالل من التفاهمات يقرب لحظة »االنفجار« 
غزة / �سماح املبحوح: 

توق��ع حملل��ون �سيا�س��يون ومراقب��ون اأن ي��وؤدي تن�س��ل 
الحتالل الإ�س��رائيلي من تنفيذ تفاهمات اإعادة الهدوء 
وك�س��ر احل�س��ار الت��ي مت��ت برعاي��ة م�س��رية وو�س��طاء 
دولي��ني بني الحتالل الإ�س��رائيلي وقطاع غزة، ت�س��عيد 

يف  املراقب��ون  وراأى  الع��ودة.  مل�س��رية  ال�س��لمية  الدوات 
اأحادي��ث منف�س��لة مع »ال�س��تقالل« اأن املرحل��ة القادمة 
�ستكون خطرية للغاية، اذا ما ا�ستمر الحتالل يف الهروب 
والتن�س��ل من التفاهم��ات، الأمر الذي يوؤدي اإىل ا�س��تداد 
احل�س��ار عل��ى القط��اع ، ويدف��ع الأم��ور باجت��اه مواجهة 

ع�س��كرية مع قطاع غ��زة .   وكانت الهيئة الوطنية العليا 
مل�س��ريات العودة وك�سر احل�س��ار دعت ال�سعب الفل�سطيني 
للم�ساركة الفاعلة يف احلراك البحري الثاين والع�سرين 
اأق�س��ى �س��مال قطاع غزة اليوم الثالثاء، بعد توقف دام 

اأربعة اأ�سابيع ب�سبب الأحوال اجلوية. 
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أعلن أنا المواطن/ محمد وجيه محمد ابو ريالة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802342360( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطنة/ ياس���مين صدقي محمد ش���يخ 
العي���د .عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رق���م )800776528 ( فعلى من يجدها رجاء 

أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ هيثم حسن اسماعيل قوصه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)936916097( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حسن رجاء محمد ابو سليمه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400042354 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ منى انور شعبان البهتيني
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802150185( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ هيثم جمال حافظ شبانة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802913061( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ريما سليمان حسني قوصه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410210934( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ نضال شحدة سالم ابو سلوت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)934952904( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ اكرم مصباح احمد طباسي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410986848( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

وكان���ت اللجن���ة المركزية لحرك���ة "فتح"، 
أوصت أول م���ن أمس؛ خ���ال اجتماع لها 
بمدينة رام الله، بتشكيل حكومة فصائلية 
سياس���ية من فصائ���ل منظم���ة التحرير 

وشخصيات مستقلة.
وقال محمود العال���ول؛ نائب رئيس حركة 
"فتح"، في تصريحات نقلها عنه التلفزيون 
الرس���مي، "جرى تش���كيل لجن���ة، مكونة 
م���ن أعضاء اللجنة المركزي���ة لفتح، للحوار 
مع فصائ���ل منظم���ة التحرير لتش���كيل 

الحكومة".
وأضاف "الحوار الرس���مي بش���أن الحكومة 
س���يبدأ مع الفصائ���ل، ألن هدفنا حكومة 
فصائلي���ة م���ن فصائل منظم���ة التحرير، 

يشارك فيها الكل الفلسطيني".
وأعلن���ت حكومة الوفاق الوطني، برئاس���ة 
رامي الحم���د الله، أمس، ع���ن قرارها وضع 
نفس���ها تحت تص���ّرف رئيس الس���لطة، 

محمود عباس.
وقال المتحدث الرس���مي باس���م الحكومة، 
يوس���ف المحمود، في بي���ان صحفي: "إن 
رئي���س الوزراء ق���د وض���ع حكومته تحت 

تصرف الرئيس محمود عباس".
وأضاف "الحمد الله رّحب بتوصيات اللجنة 
المركزية لحركة فتح حول تشكيل حكومة 

جديدة، وتمن���ى النجاح والتوفيق لها، وأن 
تكمل مسيرة المصالحة وإنهاء االنقسام".

واعتبرت "حماس" توصية اللجنة المركزية 
ل�"حركة فتح" بتش���كيل حكومة "فصائلية 
سياس���ية" م���ن فصائل منظم���ة التحرير 
وش���خصيات مس���تقلة، انته���اكا جديدا 
يعم���ق األزم���ة الفلس���طينية ويضع���ف 

الجبهة الداخلية.
من جهت����ه، دعا عض����و المكتب السياس����ي 
للجبه����ة الديمقراطية طال أب����و ظريفة إلى 
تش����كيل حكوم����ة وح����دة وطنية اس����تنادا 
لاتفاقيات الموقعة باعتبارها الحكومة األقدر 
عل����ى التحضير النتخابات ش����املة "رئاس����ية 
وتش����ريعية ومجلس وطني" بمش����اركة الكل 

وفقا لمبدأ التمثيل النسبي الكامل.
ويسود االنقسام السياسي أراضي السلطة 
الفلس���طينية؛ منذ حزيران/ يونيو 2007، 
دون أن تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة، 
أحدثها اتفاق العام 2017، بسبب نشوب 
خافات ح���ول قضايا عديدة منها، تمكين 
الحكومة في غ���زة، وملف الموظفين الذين 
عينته���م حم���اس، والموقف من س���اح 

المقاومة.

م�صاورات انف�صالية
ويؤكد عضو اللجن���ة المركزية لحركة فتح 

جمال محيس���ن أن رئيس حكومة التوافق 
رامي الحمد الله سينهي فترة واليته عقب 
االنتهاء من مش���اورات تش���كيل حكومة 
فصائلي���ة بي���ن فصائل منظم���ة التحرير 

الفلسطينية.
والجبه���ة  الش���عبية  الجبه���ة  وكان���ت 
الديمقراطي���ة لتحري���ر فلس���طين، اللتان 
تعتبرن أكب���ر فصائل منظمة التحرير بعد 
حركة فتح، أبدتا رفضهما المش���اركة في 
أي حكومة جديدة دون توافق فلس���طيني 

يجمع كافة الفصائل الفلسطينية.
وقال محيس���ن ل�"االستقال": "نحن نحترم 
ق���رار أي فصي���ل برف���ض المش���اركة في 
هذه الحكومة، ولكن ه���ذا لن يغلق الباب 
أمام تش���كيلها، إذ أن وزراء هذه الحكومة 
س���يكونون من فصائل المنظمة باإلضافة 

إلى شخصيات مستقلة".
وح���ول م���ا نش���رته وس���ائل إعامية عن 
ال���وزراء وهم عضو  المرش���حين لرئاس���ة 
اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، 
الشيخ،  المدنية حس���ين  الش���ؤون  ووزير 
ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية صائب عريقات، نفى محيسن 
أن يك���ون قد جرى أي نق���اش حول هوية 

رئيس الوزراء القادم.

وبّين أن حكومة التوافق أصبحت في حكم 
المنتهية بعد انسداد المصالحة وفشلها 
ورف���ض حماس تطبي���ق بنوده���ا كاملًة، 
مش���يرًا إلى أن الحكومة الجديدة ستشكل 
بأم���ر من الرئيس عب���اس ولن تعرض على 
ال���ذي أصبح منحًا  المجلس التش���ريعي 

بقرار من المحكمة الدستورية مؤخرًا.
وشدد على أن الرئيس يحق له حل الحكومة 
في ظل غياب التش���ريعي، كما لفت النظر 
إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتكون 
مهمة منظم���ة التحرير الممثل الش���رعي 
والوحي���د للش���عب الفلس���طيني، وليس 

فصيًا بعينه.

ت�صوية االنتخابات
الستار قاسم،  السياس���ي عبد  المحلل 
رأى أن مس���اعي حركة فتح لتش���كيل 
حكومة جديدة تستثني حركة حماس، 
وكبرى فصائل منظمة التحرير، يش���وه 
الرامي���ة إلج���راء انتخابات  المس���اعي 

برلمانية جديدة.
"إذا كانت  ل�"االس���تقال":  قاس���م  وق���ال 
إج���راءات عقد ه���ذه االنتخابات فاس���دة، 
فس���تكون هذه االنتخابات فاس���دة أيضًا، 
مت���رددة في  الفصائل  وه���ذا س���يجعل 
المش���اركة فيه���ا، وس���يبعدنا من فرص 

حدوث توافق إلجراء هذه االنتخابات".
وذكر أن رئيس السلطة يمضي دون تردد 
الديكتاتورية  االنفصالي���ة  في خطوات���ه 
لترس���يخ حكم حركة فتح وسيطرتها على 
كافة المؤسسات الفلسطينية والحكومات 
التالي���ة، م���ع تهمي���ش كاف���ة الفصائل 
األخرى رغم خس���ارة فتح في آخر انتخابات 

فلسطينية أجريت.
وأضاف قاس���م: "ما يحدث في المش���هد 
السياسي الفلس���طيني هو جريمة كبيرة، 
القوانين واالع���راف، هذه  وتجاوز لكاف���ة 
هيمنة واس���تبدادية واضحة، وال يمكن أن 
يمتل���ك أي حزب الحق ف���ي إقالة حكومة 
وتعيي���ن حكوم���ة أخ���رى متج���اوزًا كافة 
المؤسسات الفلسطينية التي تمتلك هذه 

المهمات".
وبّي���ن أن���ه به���ذا اإلج���راء "س���يزيد من 
تعقد المش���هد الفلس���طيني ومن فساد 
االنتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن إجراءات 
عب���اس األخي���رة المتمثلة بح���ل المجلس 
التش���ريعي والدع���وة لانتخاب���ات وقيام 
حرك���ة فتح بإنهاء عم���ل حكومة التوافق، 
"جميعه���ا خط���وات س���تنقلنا إل���ى مربع 
االنفصال الحقيقي بين قطاع غزة والضفة 

الغربية".

من يمتلك حق اختيار أعضائها ؟

تشكيل »حكومة المنظمة« يؤزم المشهد السياسي الفلسطيني 
غزة / حممود عمر:

منحت حركة فتح نف�صها احلق يف اإنهاء عمل 
حكومة الوفاق الوطني والبدء مب�صاورات 

ت�صكيل حكومة جديدة ت�صتثني حركة 
حما�س، م�صكلة من ف�صائل منظمة التحرير، 

ولكن يف ظل اإعالن اجلبهتني ال�صعبية 
والدميقراطية رف�صهما امل�صاركة يف اأي حكومة 

غري توافقية وال ت�صم كافة الف�صائل، يبدو 
وا�صحًا اأن ت�صكيل هذه احلكومة التي تتوىل 

مهمة التمهيد الإجراء االنتخابات املقبلة 
التي اأعلن عنها رئي�س ال�صلطة حممود عبا�س 

موؤخرًا، �صيزيد من اللغط واخلالف الفل�صطيني 
حول اإجراء هذه االنتخابات التي يراد منها 

اإنهاء االنق�صام الفل�صطيني.
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أعلن أنا المواطن/ بهاء محمد عبد القادر أبو خوصة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803074681 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطن/ هاش���م محمد عب���د الرحمن ابو 
هاش���م عن فقد بطاق���ة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )800208654( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود نافذ احمد عابد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800074270( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سامي اسعد عبد الله زيدان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)962315339( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد سليمان محمود ابو اسحاق 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903434876 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أن���ا المواطن/ معين محم���د ابراهيم المصري 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)926702242 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد اسعد يوسف اسعد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802690446( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رائد زكي ابراهيم جادالله
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)920465028( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد  سعيد  علي  بارود
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803757228( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
االحتالل  س���جون  مصلح���ة  اعترف���ت 
المصابين  بأن عدد األسرى  اإلسرائيلي 
أقس���ام معتق���ل "عوفر"  باقتحام���ات 
األرقام  تج���اوزت  الماض���ي،  األس���بوع 
الرس���مية المعل���ن عنها بوقت س���ابق 

بثالثة أضعاف على األقل.
وكانت مصلحة سجون االحتالل أعلنت 
أن���ه "أصيب ثالثة  الماضي،  األس���بوع 
سجانين وستة أس���رى بجروح طفيفة، 
وتم فحصهم ف���ي المكان دون الحاجة 
إلى نقلهم للمستش���فى"، خالل عملية 
بح���ث وتفتي���ش عن أجه���زة هواتف 
محمولة في العنابر واألقسام المختلفة 
في معتق���ل "عوفر". بينم���ا أعلنت أن 
عدد األس���رى الذي���ن ت���م نقلهم إلى 
المستشفيات وصل إلى 17 أسيًرا دون 

اإلفصاح عن الرقم الفعلي للمصابين.
االحتالل  ورفض���ت مصلح���ة س���جون 
التعليق على سؤال حول عدد المصابين 
الفعلي الذي���ن احتاجوا إلى عالج طبي، 
كما رفض���ت اإلجابة عن س���ؤال وجهه 
مراس���ل صحيف���ة "هآرت���س" العبرية 
حول م���ا إذا أطلق���ت ق���وات االحتالل 
الرصاص على األسرى خالل االعتداءات 
البنادق، وأدوات  اس���تخدم فيها  التي 

"مكافحة الشغب" والكالب البوليسية.
فيما أف���اد نادي األس���ير، بإصاب���ة أكثر 
م���ن 150 أس���يًرا ف���ي معتق���ل "عوفر" 
واحت���راق ث���الث غ���رف بالكام���ل، جراء 
المتتالي���ة عل���ى أقس���ام  االقتحام���ات 

األس���رى، واس���تخدمت خاللها الرصاص 
المعدن���ي المغل���ف بالمط���اط، والغ���از، 
والقنابل الصوتي���ة، والهراوات، والكالب 
البوليس���ية. وأضاف النادي في بيان أن 
غالبي���ة اإلصابات بين صفوف األس���رى 
كانت بالرصاص المطاطي والغاز المسيل 
للدم���وع، نق���ل ج���زء كبي���ر منه���م إلى 
المستش���فيات التابع���ة لالحتالل، جرى 
إعادة بعضه���م إلى المعتقل الحقا، فيما 

بقي قرابة 20 أسيرا في المستشفيات.
وكانت ق���وات األم���ن التابعة لمصلحة 
س���جون االحتالل نفذت اقتحاما بداية 
األسبوع الماضي، لقسم 17، وفي اليوم 
التالي أعادت اقتحام قس���م 15، والحُقا 
نف���ذت اقتحاما بواس���طة أربع وحدات 
ه���ي: "درور" و"المتس���ادة" و"اليم���ار" 

و"اليمام"، طال كافة أقس���ام المعتقل، 
وعددها 10 أقس���ام، من بينها أقس���ام 

خاصة لألسرى األطفال.
وأوضح نادي األس���ير أن "ق���ّوات القمع 
المدججة بالس���الح والكالب البوليسية 
اقتحمت غرف األس���رى يومي 20 و21 
يناير الجاري، واعت���دت خاللها عليهم 
بالّض���رب المب���رح، وأطلق���ت الّرصاص 
المّطاطي وقنابل الغاز والّصوت بشكل 
عشوائي وفي مساحات ضّيقة ومغلقة، 
ما أّدى إلى إصابة نحو 150 أسيرا بجروح 
للمشافي  نقلهم  استدعت  واختناقات 
اإلسرائيلية، فيما تّم عالج البقّية داخل 

ساحة المعتقل"
والخميس الماضي، أفادت هيئة شؤون 
بأن ممثلي األسرى  والمحررين،  األسرى 

توصلوا التفاق مع إدارة س���جن "عوفر" 
يقضي بإلغ���اء العقوب���ات التي كانت 
تنوي اإلدارة فرضها بحقهم، وذلك في 
أعقاب انتهاء جلسة الحوار بين األسرى 
بمش���اركة الهيئات القيادية في كافة 

المعتقالت وإدارة سجن "عوفر".
وأش���ارت إلى أن معتقل "عوفر" والذي 
يضم 1200 أس���ير، منه���م قرابة مائة 
اقتحامات منذ  طفل، تعرض لسلس���ة 
تاريخ 20 كان���ون الثاني/ يناير الجاري، 
م���ن قبل أربع وحدات ق���وات قمع، األمر 
الذي نتج عنه إصابة نحو 150 أس���يًرا، 
وكانت غالبية اإلصابات عبارة عن كسور 
وجروح نتيجة الض���رب المبرح الذي تم 
بالرصاص  وإصابات  الهراوات،  بواسطة 

المطاطي، واختناق بالغاز.

عمان / االستقالل:
أكد مش���اركون في المهرجان التضامني مع 
االسرائيلي  االحتالل  األس���رى في س���جون 
والذي أقيم ف���ي مجمع النقاب���ات المهنية 
بعمان على ضرورة دعم صمود األس���رى في 
وجه ممارس���ات االعت���داءات االس���رائيلية 

والعمل على نصرة قضيتهم.
وطالب المش���اركون ف���ي المهرجان بتحرك 
شعبي ورس���مي في مختلف العالم العربي 
واإلس���المي للضغط نحو وق���ف االعتداءات 
بح���ق األس���رى والعمل عل���ى تحريرهم من 

سجون االحتالل.
وتضمن المهرجان الذي شارك فيه حشد من 

أهالي األسرى األردنيين في سجون االحتالل 
واألس���رى المحررين والنش���طاء ف���ي مجال 

قضية األسرى والنقابيين.
وأكدت األس���يرة المحررة أحالم التميمي أن 
مسلسل االعتداءات االسرائيلية متكرر ولم 
يتوقف في محاولة فاشلة من االحتالل لكسر 
إرادتهم وقتل ما وصفت���ه ب�"الذات الثورية 
لديهم"، عبر لجوء الس���جان االسرائيلي إلى 
أسلوب اقتحام معتقالت األسرى باستخدام 
الغ���از المس���يل للدم���وع والض���رب المبرح 
والصعق بالكهرباء والس���حل ومن ثم اللجوء 

لسياسة العزل االنفرادي.
وأش���ارت التميمي الى تجربتها خالل فترة 

اسرها في مواجهة االقتحامات االسرائيلية 
وتعرضها مع األس���يرات لالعتداء إلى أيدي 
السجان االسرائيلي، مؤكدة على واجب دعم 
صمود األس���رى وصمود ذويهم والتعريف 

بقضيتهم.
بدوره، أش���ار شاهين مرعي ش���قيق األسير 
مني���ر مرعي في كلمة باس���م ذوي األس���رى 
األردنيي���ن إل���ى م���ا يواجهون م���ن معاناة 
ف���ي ظل تخل���ي الحكومات عنه���م وصمت 
المؤسس���ات الدولي���ة التي تعن���ى بحقوق 
االنس���ان تج���اه االنتهاكات الت���ي ترتكب 
بحق االس���رى وحرمانهم من زيارة ذويهم او 

التواصل معهم .

"واجهتم  قائ���ال:  األس���رى  مرع���ي  وخاطب 
اليوم  الس���جون وتواجهونه  االحتالل خارج 
داخلها فصب���رًا ان الفرج قري���ب والمقاومة 
هي الجهة القادرة على كس���ر قيد السجان 

لتعودوا الينا".
وأشار الى ما وصفه ب�"خيبة أمل ذوي االسرى 
وم���ا تعرضوا له من قهر" من تعاطي الجانب 
الرس���مي لقضيتهم، ال س���يما فيما يتعلق 
بالس���ماح للقتل���ة الصهاينة بع���د حادثة 
الس���فارة المش���ؤومة بمغ���ادرة االردن بدل 
لإلفراج  اس���تخدامهم كورقة  و  محاسبتهم 
عن االسرى في سجون االحتالل، مؤكدًا على 
صمود ذوي االسرى وعدم استسالمهم رغم 

التجاهل الرسمي لقضيتهم.
م����ن جهته����ا أك����دت المحامي����ة فاطمة 
الدباس خالل كلمة باسم اللجنة الوطنية 
لألس����رى والمفقودي����ن األردنيين أهمية 
اس����تمرار مثل هذه الفعاليات في نصرة 
قضي����ة االس����رى ف����ي س����جون االحتالل 
والتعريف بقضيتهم وما يواجهونه من 

اعتداءات اسرائيلية.
ولفتت الدباس إلى جه���ود اللجنة الوطنية 
ف���ي متابعة قضي���ة األس���رى وذويهم مع 
والمطالب���ة  المعني���ة  الجه���ات  مختل���ف 
بحقوقهم في ظل تخلي االنظمة الرس���مية 

والمنظمات الدولية عنهم.

مهرجان تضامني في األردن يطالب بدعم صمود األسرى الفلسطينيين

 رام الله/ االستقالل:
اعتقل���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أم���س االثنين، 21 مواطن���ًا في مداهمات 

واقتحامات شّنتها بأنحاء متفرقة من الّضفة الغربية المحتلة.
واّدع���ى االحتالل أّن كام���ل المعتقلين مطلوب���ون ألجهزته األمني���ة، وأنه جرى 

تحويلهم للتحقيق لدى الجهات األمنية اإلسرائيلية المختصة.
وبي���ن نادي األس���ير، في بيان صحف���ي، أن قوات االحتالل اعتقلت خمس���ة 
مواطني���ن من محافظة طوباس، وه���م: عبد الله جهاد بني ع���ودة، وآدم عبد 
العزي���ز بني عودة، ومحمد عبد العزيز بش���ارات، وعالء مأمون دراغمة، وإيهاب 

محمد دراغمة.
وأوضح أن قوات االحتالل اعتقلت س���تة مواطنين من محافظة جنين، وهم: قيس 
عدن���ان الغول، وثائر مرع���ي، وبهاء رحال، وأنس عصام س���وقيه، وأنس أبو ريان، 

وأرود ناصر عالقمة.
وم���ن بلدتي بيت فجار والخضر في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل كاًل 
من: عبد اللطيف أحمد ثوابته )28 عامًا(، وأحمد نصر ثوابتة )22 عامًا(، ورامي علي 

طقاطقة )24 عامًا(، وصالح رزق صالح.
واعتقل���ت ق���وات االحتالل خمس���ة مواطنين من بلدتي كفر نعمة وس���نجل في 
محافظ���ة رام الله والبيرة، وهم: نافذ عبد العال عبد الله، وس���ليمان محمد الديك، 
ورم���زي ربحي عطايا وجميعهم من بلدة كفر نعمة، وعلى حس���ين محمد عصفور، 

وشقيقه سليمان. كما اعتقلت محمد روبين شويكي من محافظة الخليل.
وفي س���ياق متصل داهمت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس االثنين، عددًا من 
من���ازل المواطنين في بلدة كفر قدوم ش���رق قلقيلية ضمن حملتها الموس���عة 

للضغط على أهالي القرية بوقف مطالباتها بفتح شارع القرية الرئيس.
وأكد منس���ق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد ش���تيوي بأن قوات االحتالل 
اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية، وداهمت عددًا من المنازل، عرف من أصحابها: 
محمود عبد القادر شتيوي، ونصفت شتيوي وشقيقه عقل، وحطمت محتوياتها.

ُيذكر أن المنازل التي تم مداهمتها تعود ملكيتها لعائلة الطفل المعتقل طارق 
حكمت ش���تيوي الذي تداولت وس���ائل التواصل االجتماعي شريط اعتقاله قبل 

أسبوع.

االحتالل يعتقل 21 
مواطنًا من الضفة المحتلة

االحتالل يعترف بكذب روايته حول أسرى »عوفر«
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أعلن أنا المواطن/ اسماعيل محمد العبد ابو عدوان
عن فقد بطاقة تعريف الشخصية التي تحمل رقم 
)700215049( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حسين مصطفى حسين البابلي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900611252( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ رويده مصطفى محمد ابو سمعان 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)922596275( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أحمد عبد الله احمد الشرافي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)909130650( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ العبد صالح عبد الكريم الحداد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)700188113( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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فقد 
هوية
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أعلن أنا المواطن/ توفيق محمد درويش عطا الله
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801318684( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ شادي فوزي محمد الحواجري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803219559( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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أعلن أنا المواطن/ صالح تيسير محمود أبو سمعان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901657023( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رمزي رياض رمضان الجبري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405881632( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/سمير سعيد محمد ضهير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900874033( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
تنظم جامعة االس����راء بغزة وتحت رعاية العالم 
الفلسطيني د. عدنان مجلى مؤتمرًا علميًا دوليًا 

يومي الخامس والسادس من فبراير.
 ويتش����كل المؤتمر العلمي المنوي انعقاده من 
ع����دة لجان منه����ا اللجنة العلمي����ة والتي تضم 
)48( عالمًا مختصًا في حقل العلوم السياس����ية 
والعالق����ات الدولي����ة والقان����ون، ونتيجة لزخم 
المؤتم����ر ومح����اوره، فق����د كان ع����دد األبح����اث 
المش����اركة الكاملة التى وصل����ت للجنة العلمية 
)58( بحثًا و وقع االختيار على )24( بحثًا لتشارك 

فى جلسات المؤتمر.
 و وصل عدد ش����ركاء المؤتمر إل����ى )58( جامعة 

و)27( مرك����زًا بحثيًا من )36(دولة، كما يش����ارك 
في المؤتم����ر وفود دولية س����يبدأ وصولها يوم 
غٍد الثالثاء، باإلضافة إلى شخصيات فلسطينية 
وعربي����ة ودولي����ة وازنة مش����اركة ف����ي المؤتمر 
تتمثل ف����ى برلمانين وسياس����يين وصناع قرار 
وس����فراء ودبلوماس����يين وأكاديميي����ن، كما ان 
هناك منظم����ات دولية مش����اركة أبرزها جامعة 
ال����دول العربي����ة ومنظم����ة التعاون اإلس����المى 

ومنظمة االمم المتحدة. 
وبالحدي����ث عن اللجن����ة التحضيري����ة للمؤتمر 
المتع����ددة المه����ام فه����ي تض����م )21( لجنة 
ويترأس����ها نخب����ة م����ن البارزين ف����ى التحضير 
للمؤتم����رات، حي����ث تتك����ون رئاس����ة اللجن����ة 

التحضيرية م����ن )35( عضوًا، ومجم����وع أعضاء 
اللجان الفرعي����ة )245( عضوًا للخ����روج بمؤتمر 
مميز يقدم صورة مشرقة عن المؤتمرات العلمية 

التي تنظمها جامعة اإلسراء.
 وكان����ت اللجن����ة التحضيرية عقدت سلس����لة 
اجتماعات متتالية منذ ما يزيد عن س����تة أشهر 
وق����د انتهت من الترتيبات كاف����ة على مختلف 
المس����تويات لعقد مؤتمر دولى يليق بالقضية 

الفلسطينية. 
وعن تفاصيل جلس����ات المؤتم����ر فإنه يحتوي 
عل����ى الجلس����ة االفتتاحي����ة وخمس جلس����ات 
علمية موزعة على مح����اور المؤتمر، وبالتوازى مع 
الجلس����ات العلمية س����تعقد فعاليات متعددة 

أبرزها جلس����ة إعالمي����ة تضم أب����رز اإلعالميين 
الفلس����طينيين والع����رب والعالميي����ن بعنوان 
)األداء اإلعالم����ي لجامعة ال����دول العربية لدعم 
الفلس����طينية(، وكذلك جلس����ة تضم  القضية 
أبرز األكاديميين والسياس����يين على المستوى 
والدولي موس����ومة بعنوان  والعرب����ى  المحل����ى 
)اإلستراتيجية الفلسطينية لتعزيز دور الجامعة 

العربية تجاه القضية الفلسطينية(.
 كما اختارت اللجن����ة التحضيرية ان تقدم على 
رأس كل س����اعة فى فترة انعقاد المؤتمر عرضًا 
وثائقيًا فى قاع����ة الفيديو بمقر انعقاد المؤتمر 
تحت عنوان ) بانورام����ا التضحيات العربية على 
أرض فلس����طين ( تقديرًا و وف����اء للدماء العربية 

التى بذلت من أجل تحرير فلسطين.
 في حي����ن ينتهي المؤتمر بالجلس����ة الختامية 
التي من خاللها سيتم اإلعالن عن خارطة طريق 
لالس����تفادة من جامع����ة ال����دول العربية لصالح 
الختامية  الفقرة  الفلس����طينية، وأيضًا  القضية 

بلوحة وطنية وتكريم المشاركين في المؤتمر.
الجبارة  واالس����تعدادات  للتحضي����رات  ونتيجًة 
الت����ي بذل����ت من أجل خ����روج المؤتم����ر بأفضل 
صورة، يتوقع القائمون عل����ى المؤتمر أن يكون 
هناك حضور نخبوى غير مس����بوق للمش����اركة 
فى فعاليات المؤتمر. يذكر أن المؤتمر س����يبدأ 
فعاليات����ه فى فن����دق المش����تل) الموفمبيك ( 

بمدينة غزة بدءًا من الساعة 9 صباحًا.

جامعة اإلسراء تعقد المؤتمر الدولى المحكم »جامعة الدول العربية والقضية الفلسطينية« 

عبسان الكبيرة / االستقالل:
الكبيرة  عبس���ان  بلدي���ة  عق���دت 
اجتماعًا، لمناقش���ة واق���ع البلدية 
ف���ي مج���ال التحول نح���و البلدية 
تطوي���ر  به���دف  اإللكتروني���ة، 
وتحسين جودة الخدمات المقدمة 

للمواطنين.
وحض���ر االجتماع رئي���س البلدية 
وعض���و  دراز،  أب���و  محم���ود  د. 
المجل���س البل���دي م. عب���د الغني 
أبو طي���ر وعدد من م���دراء الدوائر 
اإلطار  لمناقشة  األقس���ام  ورؤساء 
بلديات  الى  للتحول  االستراتيجي 
وذلك  م   2023-2019 الكتروني���ة 
السياس���ات  أجندة  مع  انس���جامًا 
لألعوام 2017  للحكوم���ة  الوطنية 
2023-م وخاصة في مجال تطوير 
تحس���ين جودة الخدمات المقدمة 

للمواطنين.
ب���أن  البلدي���ة  رئي���س  وأوض���ح 
للتح���ول  االس���تراتيجي  اإلط���ار 
ال���ى بلدي���ات الكتروني���ة والذي 
أعدته وزارة الحكم المحلي ش���كل 
مرجع���ًا هامًا لتمكي���ن البلدية من 

إلكترونية بما  بلدي���ة  الى  التحول 
يخدم المواطني���ن ويعزز مفاهيم 
الحكم الرشيد. وأش���ار أبو دراز أن 
البلدي���ات اإللكتروني���ة هي نمط 
متط���ور وجدي���د م���ن اإلدارة يتم 
م���ن خالل���ه رف���ع مس���توى األداء 
والكفاءة اإلدارية وتحس���ين مناخ 
العمل لتس���هيل كاف���ة الخدمات 

واألعمال التي تقدمها المؤسسات 
الحكومية للمواطنين.

 وأكد بأن ه���ذا التحول وهو عبارة 
عن نظام أولي إليص���ال الخدمات 
للمواطني���ن عبر ش���بكة االنترنت، 
المواطني���ن  بإم���كان  وس���يكون 
الوصول إل���ى النظام عبر الهواتف 
الحاسوب  الذكية وأجهزة  الخلوية 
المتصل���ة بالش���بكة العنكبوتية، 

وتلقي رزمة من الخدمات.
وق���دم د. أحم���د أب���و إس���ماعيل 
مدي���ر دائرة التنمية واالس���تثمار 
عرض���ًا ح���ول واقع بلدية عبس���ان 
الكبيرة بهدف االطالع على البيئة 
تكنولوجيا  مج���ال  ف���ي  الداخلية 

المعلومات ومراح���ل تطوره داخل 
البلدي���ة وما رافقه���ا من تدخالت 
وبرامج ومش���اريع نحو التوجه الى 

بلدية االلكترونية.
وأكد أبو إسماعيل أن هذا المشروع 
الكثير من  سيس���اعد على إضفاء 
العامة،  الخدمات  على  الش���فافية 
مباش���رة  متاحة  س���تكون  الت���ي 
تدخل  دون  والمؤسسات  للمواطن 
مضيفا  والوس���اطات«،  الوس���طاء 
»إن المواط���ن هو أس���اس التنمية 
واالزده���ار والتطور، الذي يمكن أن 
يستحق  بالتالي  بلدتنا،  تشهدها 
أن ينع���م بخدم���ات بلدية حديثة 

ومميزة، وسهلة الوصول«.

الزوايدة/ االستقالل:
أعلنت بلدية الزوايدة وسط القطاع، عن توقف خدمة جمع النفايات وترحيل الحاويات 
م���ن أمام البيوت وخصوصا خدمات جمع وترحيل النفايات ، اليوم الثالثاء، وذلك نظرا 
للضائق���ة المالية التي تمر بها البلدية وعدم توفر الس���والر الالزم لتش���غيل آليات 
النظافة. ودعت البلدية، المواطنين إلى  التعاون معها لتس���هيل قدرات البلدية على 

تقديم خدماتها بالشكل المطلوب .
وحذرت البلدية في وقت س���ابق من توق���ف خدماتها جراء انهيار الحالة االقتصادية 
واس���تمرار أزمات تقليص الرواتب وانقطاع التي���ار الكهربائي، وتوقف معظم المنح 
والمس���اعدات الخارجية، وتمويل المشاريع، مما سيؤثر سلًبا على الخدمات األساسية 

السيما الوقود، وتشغيل عمال النظافة، والصيانة والمنح التشغيلية.
وأوضحت البلدية، بأنها تمر بمرحلة صعبة وحرجة للغاية ممثلة بنفاد كميات السوالر 
الالزمة لتقديم الخدمات األساس���ية للس���كان من ترحيل النفايات الصلبة وتشغيل 
مضخات الصرف الصحي وآبار المياه، وتس���يير اآللي���ات المختلفة ومنها آليات جمع 
النفاي���ات الصلبة وآلي���ات الحركة الخاصة بطواقم قس���م المي���اه والصرف الصحي 

والصحة واآلليات الخاصة بقسم الصرف الصحي.
 ودعا رئيس بلدية الزوايدة د.أيمن أبو س���ويرح  المجتمع الدولي ومؤسس���ات حقوق 
اإلنسان لتحمل مسئولياتهم تجاه تلك األزمة وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يضمن 
العيش الكريم لس���كان قطاع غزة وتطبيق ما كفلته القوانين الدولية للس���كان بهذا 
المجال من حق الحصول على مياه نظيفة صالحة للشرب والعيش ببيئة نظيفة خالية 

من الملوثات.
كما ودعا أبو س���ويرح المؤسس���ات الدولية المانحة وعلى رأسها وكالة الغوث الدولية 
لتقديم الدعم الالزم للبلدية خصوًصا فيما يتعلق بالنواحي التش���غيلية مثل توفير 

السوالر ومواد الصيانة وغيره.
وطالب الحكومة الفلس���طينية باإليفاء بالتزاماته���ا والقيام بواجباتها تجاه البلديات 
وتحويل المبالغ المالية المستحقة للبلديات بأسرع وقت ممكن لتمكين البلديات من 

تقديم خدماتها للسكان.
كما طالب المواطنين بتسديد ما عليهم من مستحقات للبلدية مقابل الخدمات التي 
يحصلون عليها، لتتمكن البلدية من االستمرار بتقديم الخدمات األساسية الضرورية 

للسكان والحد من حدوث كارثة بيئية وصحية وشيكة.

بلدية الزوايدة تعلن عن 
توقف خدمات النظافة

بلدية عبسان الكبيرة تناقش إمكانية التحول نحو البلدية اإللكترونية
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أعلن أنا المواطن/ محمد عيسى علي المصري
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)802494310( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد طه محمد الجبالي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)941226541( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد عبد السالم محمد الحويحي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400173068( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أحمد عبد الله احمد الشرافي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)909130650( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رامي سلمان احمد ابودقة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900628686( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رامز سمير محمد مسعود
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)908960941( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ صباح سالم احمد برهومة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)946684792( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عيد محمد عبد مريش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400940610( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد هشام سعيد البيطار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804675635( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل: 
أّدت المنخفض���ات الجوّية التي أّلمت 
بقطاع غزة خالل فصل الش���تاء الحالي 
الزراعية؛ األمر  المحاصي���ل  إلى تدمير 
الذي أثر س���لًبا عل���ى المزارعين الذين 
تعرضوا لخس���ائر عدي���دة؛ وذلك نظًرا 
إل���ى أن القطاع الزراع���ى فى قطاع غزة 
قط���اع هش يفتقر ال���ى العناية التى 
تس���تحقها فى ضوء الحالة السياسية 
االمن  وانع���دام  الس���ائدة  المضطربة 
الغذائى، وفق منظم���ة األمم المتحدة 

لألغذية والزراعة، 2019.
الزراعية  التنمي���ة  وأحص���ت جمعّي���ة 
)اإلغاثة الزراعي���ة(، األضرار الناجمة عن 
موجات البرد األخي���رة في القطاع، ففي 
16/ يناير من العام الجاري أصابت موجة 
برد كافة أنحاء القطاع وجاءت على شكل 
أمط���ار غزيرة ورياح قوية منتش���رة في 
جميع أرجاء القطاع، وصلت سرعتها إلى 

90 كم/ ساعة في معظم المناطق.
الزراعية  اإلغاث���ة  اس���تطالعات  ووفق 
ف���إن حوال���ى ثالث���ة مزارعي���ن م���ن 
مختل���ف محافظ���ات قطاع غ���زة عانوا 

بشكل أساس���ي من تضرر محاصيلهم 
ودفيئاته���م الزراعي���ة بش���كٍل بال���غ 
من المنخفض���ات الجوّي���ة، فيما تأثر 
700م���زارع م���ن أض���رار جزئي���ة، وقد 
ُقِدرت الخس���ائر المالي���ة بما يزيد عن 
350 أل���ف دوالر.  وجاءت معظم أضرار 
المزروع���ات م���ن الكوس���ا، الباذنجان، 
الطماطم، الخي���ار، الخبيزة وأنواع أخرى 
م���ن المحاصي���ل الزراعية األساس���ية 

كالخض���روات والفواك���ه التي يعتمد 
النظام الغذائي عليه���ا؛ مما يعني أن 
تضرر هذه المحاصيل يؤثر س���لًبا على 
األمن الغذائي لدى األهالي في القطاع 
بحيث يجعلها غي���ر متاحة للجميع أو 
متناول  ف���ي  أس���عارها فتصبح  يرفع 

فئات محدودة فقط.
وكانت اإلغاثة الزراعية قد شّكلت فريق 
الزراعيين في  والخبراء  المختصين  من 

المعلومات  لجم���ع  الميداني  المس���ح 
المتعلقة بأض���رار المزارعين، كما قّيَم 
فريق الط���واريء احتياجات المزارعين 
الذي���ن عان���وا م���ن الظ���روف الجوّية 
القاسية، وقد أجرى أيًضا الفريق الفني 
الريفية  للمناط���ق  زي���ارات تفقدي���ة 
المتضررة بحيث تبين أن جنوب قطاع 
غزة أكثر المواقع تض���رًرا نظًرا لكثافة 

وجود الدفيئات الزراعية فيه.

غزة/ االستقالل:
فندت وزارة الزراعة في غزة ما جاء على صفحة من يدعي نفسه "المنسق اإلسرائيلي" 
حول مزاعمه الكاذبة، ب���أن كل رأس بقر يتم إدخاله الى القطاع يدخل مرفقًا بتوثيق 
بيطري وذو جودة رفيعة، وأنه يتم ممارسة الظلم بحق التجار وجباية الضرائب منهم.

وذك���رت الوزارة في بيان وزعته العالقات العامة واإلعالم أمس االثنين أنه حين يغرد 
"المنس���ق اإلس���رائيلي" محرضًا ومتس���اوقًا مع بعض التجار الذين ماتت ضمائرهم 
ويتعم���دون إدخال األبقار غي���ر المطابقة للمواصفات والش���روط الصحية، فإن ذلك 
يزيدها تصميمًا وإصرارًا على التمسك بإجراءاتها ورفض أن تكون غزة مكبًا لنفايات 
االحتالل. وأوضحت أن جزءًا من األبقار التي تصل معبر كرم أبو سالم، هي في الحقيقة 
بدون شهادات صحية وال حتى تنسيق من قبل الوزارة، وأن جزءًا آخر يدخل بشهادات 
صحية مزورة، مش���يرة إلى أن الوزارة تتحق���ق من كل هذه اإلجراءات فور وصول هذه 
األبق���ار إلى الجهة التي تتواجد فيها طواقم ال���وزارة ويتم تحويلها للمحجر الزراعي 

لفحصها، والتأكد من سالمة إجراءات إدخالها.
وذكرت الوزارة أن قرار تحديد س���ن األبقار ال���واردة إلى غزة ُمطبق كما هو في الضفة 
الغربية، وذلك عماًل بقرار وزير الزراعة الفلس���طيني الحالي د. س���فيان سلطان، الفتة 
إل���ى أنه جرى تفعيل هذا القرار في غزة خالل تواجد الوزير س���لطان في القطاع قبل 
عدة أش���هر. ودحضت الوزارة مزاعم "المنسق" حول جباية الضرائب، مبينة أن األموال 
التي ُتدفع من قبل المخالفين لشروط اإلدخال والصحة " ليست جباية ضريبية وإنما 
غرام���ة رادعة للمخالفين"، علمًا أن الوزارة كانت ق���د وجهت التحذير للمخالفين أكثر 
من م���رة بعدم تكرارها، ولكن دون جدوى. وأش���ارت الوزارة إلى أن���ه في إطار حماية 
الثروة الحيوانية بالقطاع، فقد قامت الطواقم الفنية من خالل اإلدارة العامة للخدمات 
البيطرية بإتالف قرابة )30( رأس���ًا من األبقار غير صالحة لالستهالك، مؤكدة أن قرار 
اإلعدام واإلت���الف جاء بعد تحذيرات عديدة للتجار والمربين بعدم الس���ماح بإدخال 
األبقار غير المطابقة لشروط االستيراد والشروط الصحية، حيث أنه من خالل الفحص 
تبي���ن أن تلك األبقار غير صالحة للتربية وإنتاج الحلي���ب، علمًا أن قرار ذبحها يكون 

تحت إشراف الوزارة وبالتنسيق مع جهات االختصاص.
وأضافت الوزارة، أن اإلجراءات المتبعة التي أقرتها الوزارة تحمي الثروة الحيوانية 
وتضمن س���المتها من كافة األم���راض، وتطبيق الش���روط والمعاير الصحية في 
عمليات اإلدخال من المعابر، وبالتالي حماية المس���تهلك، مطالبًا التجار والمربين 
بااللتزام بالمعايير والش���روط الفنية لإلدخال، وأن الوازرة لن تتهاون أو نتساهل 

في تطبيقها.

القدس المحتلة/ االستقالل:
نش���ر موقع ynet أن حكومة االحتالل االسرائيلي 
تعمل على إقامة منش���أة لتدوير المواد في قطاع 

غزة.
وقال إنه حس���ب المصادر، فإن المنش���أة ستحّل 

مش���كلة مكب النفايات ال���ذي يتواجد حاليًا على 
الح���دود مع قط���اع غزة، كما س���توفر مئات فرص 

العمل لسكان قطاع غزة.
وبّي���ن أن تكلف���ة المش���روع تصل إلى عش���رات 

الماليين التي تم تجنيدها عبر األمم المتحدة .

وأشار إلى أن السبب الحقيقي وراء موافقة حكومة 
االحتالل على إقامة المنش���أة هو االنهيار األخير 
في المكب، وال���ذي اجتاز الحدود مما اس���تدعى 
جيش االحتالل لرفع توصية بحل المشكلة كونها 

تشكل خطرًا أمميًا مستقبليًا .

رام الله/ االستقالل:
أعلن وزير العمل مأمون أبو شهال عن بدء في تنفيذ 
مشروع للتشغيل المؤقت في قطاع غزة بقيمة 17 

مليون دوالر مطلع الشهر المقبل.
وق���ال أبو ش���هال إنه س���يتم اإلعالن ع���ن انطالق 
المش���روع الممول من البنك الدول���ي خالل مؤتمر 
س���يعقد بش���كل مش���ترك في مدينتي رام الله 
وغ���زة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس، في الس���ابع 
من الش���هر القادم، بحضور ممثل���ي البنك الدولي 

والحكومة والمؤسسات العاملة في فلسطين.
ولفت أبو ش���هال إلى أن المش���روع سيس���هم في 

تش���غيل نحو خمس���ة االف عاطل عن العمل من 
خ���الل مش���اريع تقدمه���ا وتقترحها مؤسس���ات 
المجتمع المدني في قطاع غزة و"س���يكون للعمل 
ف���ي قط���اع التكنولوجي���ا نصيب كبي���ر من هذا 

المشروع".
وأكد أن الحكومة ومن خ���الل وزارة العمل وأذرعها 
المؤسس���اتية في الضفة والقطاع ه���ي العنوان 
للتش���غيل في فلسطين وال يجوز ألية جهة كانت 

أن تتجاوزها.
وقال إن وزارت���ه تمتلك الخبرة والكفاءة، فضاًل عن 
الش���رعية والتوافق للتنس���يق معها لتنفيذ هذه 

المشاريع.
وبين أبو شهال ان المش���روع الجديد الذي سينفذ 
م���ن خالل مرك���ز تطوير المؤسس���ات بالش���راكة 
للتش���غيل  الفلس���طيني  والتعاون مع الصندوق 
ووزارة المالية والعم���ل والتنمية االجتماعية فإنه 
سيسهم في تجاوز جزء من ازمة البطالة المتفشية 
في قطاع غزة والتي وصلت الى مس���تويات خطيرة 

بحسب إحصاءات محلية ودولية.
وأوضح أبو ش���هال أن قطاع غ���زة ال يزال بحاجة الى 
المزيد من المشاريع التنموية والتشغيلية الكبيرة 
حتى يشعر المواطنون بتحسن أوضاعهم المادية 

واالجتماعي���ة، و"هذا يتطلب توفير جو سياس���ي 
مالئ���م وتمكين الحكومة من العمل بغزة بش���كل 
كام���ل بما يعود بالنفع على الجميع وخصوصًا على 

واقع الشباب والخريجين.
وبين أبو شهال أن صندوق التشغيل الذي يترأس 
مجلس ادارته وبالتعاون مع بنك فلس���طين أطلقا 
األس���بوع الماض���ي الدفع���ة األولى م���ن القروض 
الميسرة لعشرات الش���باب الريادين الراغبين في 
انشاء وإقامة مش���اريع تنموية مدرة للدخل وذلك 
ضمن برنامج "مش���روعك" ال���ذي ينفذه الصندوق 
بالتعاون مع وزارتي العم���ل والمالية وبتمويل من 

بنك فلسطين.
وأك���د أنه يجب التركيز خالل المرحلة القادمة على 
تنفيذ وإقامة المشاريع التنموية الصغيرة المدرة 
للدخل، والت���ي تم تنفيذ االالف منها بالش���راكة 
مع مؤسس���ات اإلقراض المحلية وبعشرات ماليين 

الدوالرات.
وقال: إن عجلة العمل في مشروع اإلقراض الميسر 
تدور عل���ى أكمل وجه لتنفيذ أجندة السياس���ات 
الوطني���ة والخط���ة الوطنية للتنمي���ة، متوقعًا أن 
يش���هد العام الجاري تنفيذ ثالثة االف مش���روع 

بقيمة تتجاوز 45 مليون دوالر.

مشروع جديد في غزة لتشغيل 5 أالف عاطل عن العمل

الزراعة في غزة تفند مزاعم 
»إسرائيل« حول األبقار

»إسرائيل« توافق على إقامة منشأة لتدوير المواد في غزة

اإلغاثة الزراعية : أكثر من 328 مليون دوالر خسائر مزارعي قطاع غزة
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الواضح أن المس���ار السياس���ي المرافق لصفقة القرن يأخذ 
مجراه وفق الخطة األمريكية اإلس���رائيلية، حيث أن سلسلة 
الممارس���ات الت���ي توصل إل���ى المبتغى األساس���ي لدولة 
إس���رائيل المتمثل بتطبيق صفقة القرن بن���ودًا و مضمونًا، 
ما هي إال اس���تهداف مباش���ر للقضية الفلسطينية، بعد أن 
ضمنت إس���رائيل تطبيع���ًا عربيًا وعلنيًا، انتقلت إس���رائيل 
إلى خط���وة أخرى ُتعد ابت���زازًا للحقوق التاريخية للش���عب 
الفلس���طيني، و بحس���ب منظمة “العدالة لليهود من الدول 
العربية”، و ه���ي منظمة دولية مؤلفة من منظمات يهودية، 
ق���درت أن حوال���ي 856 ألف يه���ودي م���ن 10 دول عربية 
ط���ردوا عام 1948 و بعده، و ذلك ف���ي أعقاب الصراع العربي 
اإلسرائيلي، هي إحصائية شبه رسمية، و قد أّكد تقرير لقناة 
“حداش���وت” العبرّية أن إسرائيل ستطالب بتعويضات عن 

كل ممتلكاتهم المتروكة في دولهم السابقة.
الحكاي���ة لم تنته عند منظم���ة العدالة لليه���ود من الدولة 
العربي���ة، فقد أش���ارت الصحافة اإلس���رائيلية إلى أن هناك 
تحركات لمطالبة عشر دول عربية بمبلغ 250 مليار دوالر، وهي 
قيمة األمالك التي تركها اليهود عند هجرتهم القسرية من 
الدول العربية كتعويض عن أمالكهم التي تركوها، وأوردت 
تقارير عبرية أن ممتلكات اليهود على سبيل المثال في ليبيا 

وتونس تبلغ قيمتها لوحدها 50 مليار دوالر.
إذًا، بات من الواضح أن إسرائيل سوف تستخدم هذا الملف 
ُبغية حل القضية الفلس���طينية عبر تطبي���ق صفقة القرن، 
خاصة أن ملف الالجئين الفلسطينيين يشكون ضغطا على 
إس���رائيل لجهة الضغط على تنفي���ذ حق العودة، فضال عما 
يشكله هذا الملف من ضغوط أممية، و ك� مخرج إلسرائيل من 

هذا المأزق التاريخي،  رأت اإلدارة األمريكية أن مبدأ تقسيم 
الالجئين حس���ب تواجدهم في الدول التي تستضيفهم، و 
بمعنى أخر، س���يكون لهذا الط���رح األمريكي ُبعد أخر و أخطر 
إذ يهدف إلى المساس المباش���ر بقضية الالجئين و بوحدة 
حقهم التاريخي، فالرؤية األمريكية و بحس���ب ما ُسرب، فإن 
الجيء س���وريا ولبنان سيتم تحويل ملفاتهم إلى المفوضية 
العلي���ا لالجئين الدولي���ة، أما الذين يقيم���ون في قطاع غزة 
والضف���ة الغربي���ة ومدينة الق���دس، فس���يجري توطينهم 
وتقديم تعويض لهم وللس���لطة الفلسطينية مقابل بالطبع 
إلغاء “األونروا” الش���اهد السياس���ي على قضية الالجئين 
الفلس���طينيين، حيث بدأ ترامب به���ذه الخطوة عبر إيقاف 
دع���م إلدارة األمريكية لمنظمة األونروا، أم���ا الجئي المملكة 
األردنية الهاشمية فس���يتم تعويض المملكة عن إقامتهم 

طيلة الس���بعين عام���ا الماضية وإعادة تأهي���ل مخيماتهم 
بشكل الئق.

ب���ات من الواضح أن إس���رائيل تس���عى إل���ى مقايضة ملف 
الالجئين الفلس���طينيين بملف أمالك اليهود الذين هاجروا 
من الدول العربية، وهذه ُتعتبر وس���يلة إلخراج الالجئين من 
الصفة السياس���ية، فضال عن طمس القضية الفلسطينية، 
لكن في المقابل ماذا بشأن الفلس���طينيين الذين ُيهجرون 
و بش���كل يومي من قراهم و أراضيهم، وس���ط صمت دولي 
و أممي، و ماذا بش���أن مخيم���ات الفلس���طينيين في الدول 
العربية، و التي تفتقر إلى أبس���ط مقوم���ات الحياة، من هنا 
بات واضحا السعي األمريكي و اإلسرائيلي، لتصفية لقضية 
الفلس���طينية، يضاف إلى ذلك، تواطؤ عربي فاضح للتطبيع 

وتمرير صفقة القرن، لكم الله أيها الفلسطينيون.

حكومة رامي الحمد الله وضعت نفس���ها تحت تصرف الرئيس, وقطاع غزة وضع نفسه تحت تصرف 
الرئيس, والضفة الغربية تحت تصرف الرئيس, ومش���روع السالم كله تحت تصرف الرئيس, ورواتب 
الموظفين الفلس���طينيين تح���ت تصرف الرئيس, والقدس عاصمة فلس���طين األبدية تحت تصرف 
الرئيس, والقضية الفلسطينية كلها بجلوها ومرها تحت تصرف رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عب���اس, فكيف يمكن للرئيس ان يتصرف في كل هذه الملف���ات الهامة التي توضع تحت تصرفه؟, 
هل ستبقى حبيسة األدراج المغلقة ويتم تسكينها ألنها تحمل ألغاما متفجرة في داخلها, أم ستبدأ 
المغام���رة بتحريك هذه الملفات وإخراجها إلى النور, ومن ثم البحث عن حلول لكل هذه الملفات التي 

تعاني من أزمات كبيرة, وتحتاج لجهود مضنية إليجاد حلول لها؟ 
الرئيس محمود عباس يتمتع بشرعية غير منقوصة على المستوى الرسمي العربي واإلسالمي, بدليل 
انه يتحكم في المس���ار السياس���ي للقضية الفلس���طينية دون الرجوع إلى احد, فهو الذي يملك حق 
التوقيع على االتفاقيات, وهو الذي يملك حق التحكم في المعابر حتى تلك المحيطة بغزة, وهو الذي 
يجب���ي أموال الضرائب ويتحك���م بالمال العام ورواتب الموظفين, وهو ال���ذي يحدد موعد االنتخابات, 
وموعد صرف ش���يكات الشؤون االجتماعية للفقراء, ويمنح جوازات السفر وشهادات الميالد, حتى انه 
يتحكم في حركة األسواق في غزة, فإذا أعطى تحركت األسواق ونشطت حركة البيع والشراء, وإذا منع 
أصابها الركود والشلل التام, فكل شيء يضع نفسه تحت تصرف الرئيس, وعليه فقط ان يحدد موقفه 

من كل التكليفات المناطه بسيادته. 
أكثر كلمة يبحث عنها الرئيس وينتظر ان يسمعها من غزة تحديدا هي كلمة »االستسالم«, فان قالتها 
غزة ال س���مح الله فان هذا يعني نهاية المش���روع الوطني الفلسطيني, واختفاء القضية الفلسطينية 
عن الوجود لسنوات وسنوات, فاستسالم غزة ال سمح الله يمثل نهاية للسلطة الفلسطينية, وبالتالي 
ه���ي المعركة التي على الرئيس محمود عباس ان يتمنى خس���ارتها, ألن غ���زة بمقاومتها لالحتالل, 
واستبس���الها في وجه اإلدارة األمريكية وصفق���ة القرن, ونضالها من اجل الحض���ور الدائم للقضية 
الفلسطينية على مستوى العالم, وتضحياتها من اجل الصراع على البقاء وفضح األعداء, هي التي تعزز 
من وجود السلطة وتضفي شرعية على الرئيس لوالها النتهت شرعيته تماما ومنذ أمد بعيد, الن هذا 
العالم ال يحترم الضعفاء وال يتعامل معهم وينظر إليهم باس���تخفاف وتحقير, هكذا يتعامل العالم 
مع الضعفاء, وسنوات طويلة من حوار السلطة مع العالم ألجل استجالب حقوق الفلسطينيين انتهت 

بصفر كبير, الن السلطة كانت تحاور من مربع »االستسالم«, وهو األضعف على اإلطالق.  
كل ش���يء موضوع تحت تصرف الرئيس, وهذا يحمله المزيد من المس���ؤولية وحسن االختيار ما بين 
السيء والجيد, والتجارب أمام رئيس السلطة الفلسطينية حاضرة, والخبرة السياسة على مدار عشرات 
الس���نين حاضرة, واإلخفاقات أيضا حاضرة, واالنجازات ان وجدت حاضرة, فماذا لو أعاد رئيس السلطة 
الفلس���طينية تقييم سياساته من جديد, وحساب االنجازات واإلخفاقات طوال مرحلة السالم الممتدة 
منذ أكثر من 25 عاما, ماذا لو أعاد قراء كل مواقفه السياس���ية بش���كل مسموع بالتشاور مع الفصائل 
الفلس���طينية, ماذا لو أعاد تقييم مرحلة رئاسته للسلطة الفلسطينية بشرط ان يكون ذلك بعيدا عن 
بطانة الس���وء التي تحيط به من كل جانب, ماذا لو توقف قليال للتفكير والتمعن في تلك السياسات 
التي أوصلت قضيتنا الفلسطينية إلى هذه الحالة التي يرثى لها, فكل إنسان يصيب ويخطئ ويحتاج 
من يراقب س���لوكياته ويصحح مس���اراته, ال عصمة إال لألنبياء فقط, وابس���ط حقوق المواطن على من 
يحكمه ان يستمع النجازاته وما حققه من نجاحات ثم يقيم هذا األداء فإما ان يقبله أو ال يقبله, أما ان 
يقوم الرئيس بتعيين حكومة, ثم يقوم بحلها, ويعمل على تش���كيل حكومة جديدة وربما غدا يقوم 
بحلها, ويبقى القرار فرديا وبعيدا عن اإلجماع الوطني, فهذا يعني أننا سنبقى في دائرة اإلخفاق إلى 
ما ال نهاية, ولن نخرج منها أبدا, فالمطلوب ليس تغيير وجوه وأشخاص, إنما تغيير مواقف وسياسات 
وفق رؤية جامعة يشارك فيها كل الفصائل الفلسطينية وبما يخدم مصلحة شعبنا الفلسطيني, لذلك 
ننصح بأن تش���كل الحكومة القادمة إذا اتخذ قرار بتشكيلها برؤية ومشاركة فصائل العمل الوطني, 
بعيدا عن القرار الفردي الذي اتخذته اللجنة المركزية لحركة فتح, وذلك لضمان استمراريتها, والتوافق 
على برنامج وطني جامع يحكم سياساتها, ويؤدي في النهاية إلى تلبية متطلبات شعبنا, فهل انتم 

فاعلون؟!.       

تحت تصرف الرئيس 

د. حسن مرهجالتصفية السياسية في ظل ملف أمالك اليهود في الدول العربية

رأي
لوحظ مؤخرا تزايد عدد التحقيقات 
الصحفية المنش���ورة أو المذاعة عبر 
مختل���ف وس���ائل اإلع���الم المرئية 
والمكتوبة، واألمر ليس حديثا لكنه 
مؤخرا تزايد بش���كل كبير جدا وعلى 
مسارين األول كمي أي يتعلق بعدد 
التحقيق���ات المقدم���ة أو المنجزة، 
والمس���ار الثان���ي نوع���ي ويتعلق 
التي  والقضايا  المواضي���ع  بطبيعة 
ت���م تناولها في ه���ذه التحقيقات 
وكلها قضايا عامة وتمس ش���ريحة 
كبي���رة ج���دا واالهم تتعل���ق بحياة 

الناس اليومية.
وما بين ه���ذا وذاك فإننا أمام إنذار 
متأخ���ر ومدلوله أن هن���اك كارثة ال 
أري���د أن أقول تقصيرًا أو إخفاقًا، الن 
التقصير يمكن استدراكه واإلخفاق 
يمك���ن تداركه وإصالحه، أن يعرض 
مث���ال تحقيق عن فس���اد مالي هذا 
ق���د يم���ر؛ ان يع���رض تحقيق عن 
فس���اد قضائي ربم���ا المتضرر عدد 
محدود بالمناس���بة هن���اك تحقيق 
عميق نش���ر لم يتوق���ف عنده احد 
المبررات قطعانا، أن يكون  وسيقت 
هناك فس���اد في إحدى الجامعات؛ 
أو فس���اد في اعتماد مراكز تعليمية 
تقدم شهادات، هذا أيضا أمر يمكن 
تجنب تبعاته أو اس���تدراكها . وكل 
ما ذكرته حقيق���ي وعالجته قوالب 
صحفي���ة عديدة. لكنه���ا لم تحدث 
ص���دى الن هناك حال���ة صمم عامة 

شاملة جامعة لدى صناع القرار..!
مؤخرا لوحظ أن التحقيقات شهدت 
طفرة ووصلت لحياة الناس اليومية 
فتجد  وقوتهم،  وزادهم  لمعاشهم 
تحقي���ق يق���ول إن بع���ض م���زارع 
الخضار يتم ريه���ا بالمياه العادمة 
مي���اه الص���رف الصح���ي، وتحقيقًا 
آخر يقول إن األس���ماك المباعة في 
األس���واق هي اس���ماك مجمدة يتم 
إعادته���ا للبحر حتى تب���دو طازجة، 
وتحقيقًا يقول إن اسماكًا أخرى تم 
بالقرب  صيدها في منطق���ة ملوثة 
من مصبات أو قنوات المياه العادمة 
التي تصب في البحر؛ أو تم صيدها 
ف���ي المين���اء، وتحقيق يق���ول إن 
هناك لحوم مجمدة فاس���دة وخارج 

الصالحية وال تصلح للتناول اآلدمي 
ويتم تمريره���ا، وتحقيقًا يقول بان 
الصالحية  هناك قه���وة منتهي���ة 
وتحقيقًا يقول أن هناك مكس���رات 
تباع بأس���عار زهيدة الن بها مشكلة 
صحية ما، وتحقيق يقول بان البصل 
في الس���وق مصاب ببكتيريا سامة، 
وأخ���ر تحقيق تناول إت���الف لحوم 
أبق���ار قيل أنها غي���ر صالحة لكنها 
وال  تط���ول  والقائم���ة  مس���توردة، 
تس���عفني الذاكرة الستعادة ما تم 
عرضه من تحقيقات ولدي معلومات 
ع���ن تحقيق���ات توق���ف انجازه���ا 
وموضوعي���ة  اجتماعي���ة  ألس���باب 

وشخصية. 
ما س���لف يتعل���ق بتحقيق���ات أي 
أنن���ا أم���ام ظاه���رة تم اإلحس���اس 
ووصلت  بتداعياتها  والش���عور  بها 
الن���اس والتقطه���ا صحف���ي واعد 
حولها تص���ورًا ثم ق���ام بالتحقيق 
ووث���ق وقائعه وأنجزها ومؤسس���ة 
قيم���ت األم���ر وقبل���ت بعرض���ه وال 
أري���د االس���تغراق ف���ي التفاصيل 
لك���ي ُيعد أو ينج���ز تحقيق لكن ما 
قصدته أن األم���ر هنا يتعلق بعمل 
صحفي مهني موضوعي مر بمراحل، 
والس���ؤال المشروع ماذا عن القضايا 
التي يتلقفها بش���كل يومي وعلى 
مدار الساعة مثال مباحث التموين أو 
الرقابة الصحي���ة عن مطاعم ومخابز 
ومحط���ات مي���اه ومح���الت عط���ارة 
وغيره���ا، بعضها يت���م تعميمه أو 
نشر صوره أو ربما تسريبها بقصد أو 
بدون وتت���م معرفته كنوع من أنواع 
الردع االجتماع���ي؛ وبعضها يمر أو 
يتم االكتفاء بتوجيه إنذار أو إمهاله 

مدة لتصويب وضعه وتصحيحه.
دون جل���د لل���ذات ودون الني���ل من 
الجبه���ة الداخلي���ة ودون تهوي���ل 
وببس���اطة ش���ديدة جدا إن كال من 
المسارين الكمي والنوعي للمعروض 
م���ن تحقيقات صحفي���ة يعني أن 
األم���ر لم ينجح ول���م يفلح ولم يؤت 
أكله، وان أح���دا ال يهتم ولم يهتم 
وان أح���دا لم يأخذ العب���رة وان أحدا 
ل���م يلتقط األمر ويتوق���ف، الزيادة 
المطردة ف���ي التحقيقات تقول إن 

العق���اب غير موج���ود وال أقول غير 
كاف، وعندم���ا يتعل���ق األمر بحياة 
الناس أقول إن األمر أعمق من الردع 
أو الترهيب؛ ووصل حد الغياب غياب 
الرقابة والعقوبة واإللمام واالهتمام.

التشريعي  المجلس  كم مرة توقف 
عن���د م���ا ُيق���دم وما تعرض���ه هذه 
التحقيق���ات؟، كم مرة نفذت عقوبة 
رادعة، والسؤال األهم من المسئول 
ومن المنوط به اإلشراف والمتابعة، 
والس���ؤال غير المشروع لماذا وصلنا 
لهذا الحد حتى بات األمر كظاهرة؟.

أع���ود وأق���ول دون قص���د اح���د أو 
تخصي���ص اح���د بالس���بب؛ نح���ن 
أمام مش���كلة وهي خطي���رة وكبيرة 
من  بالنيل  وتتعل���ق  ومس���تفحلة، 
الجبهة الداخلية م���ن حياة الناس، 
باألمن  وتتعل���ق  بالرقابة  وتتعل���ق 
الوطني وتتعلق بعمليات اس���تيراد 
وعمليات تزوي���ر وبصحة الناس، قد 
يق���ول قائل أن األمر اق���ل من ذلك 
وإنه���ا لم تكن مقص���ودة نعم ربما، 
سنأخذ بحسن النية لكننا هنا نصبح 
أمام عمليات إهمال وال مباالة وهاته 
أيض���ا تعتبر جريم���ة ألنها تتعلق 
الن���اس، تتعل���ق بخطوات  بحي���اة 
نح���و بناء وطن وبن���اء دولة وتتعلق 
بمجتمع يحيا على قارعة حركة تحرر 
وطن���ي يقاوم آخر قالع االس���تعمار 

واالحتالل.
المعركة ليست اشتباكًا وإطالق نار 
والش���فافية  معركة  الوعي  وقصفًا، 
معركة وبناء المجتم���ع معركة والرقابة 
معرك���ة، وضمان حياة الن���اس معركة، 
وال���ردع معرك���ة. والتق���اط م���ا تقوله 
الصح���ف وتتبع���ه معركة. السياس���ة 
قام  معرك���ة واالقتصاد معرك���ة، ومن 
بعم���ل التحقيق في ظل ه���ذه األجواء 
السياس���ية والوطنية ه���و أيضا خاض 
معركة، ومن قام بالنشر والعرض ووضع 
الحقائق أمامنا هو أيضا خاض معركة.

هناك تقصير وهن���اك تورط وهناك ال 
مباالة وهناك من ي���دق الخزان وهناك 
من لم يلتقط األم���ر بعد. وأمام غزة كل 
غزة فرصة قائم���ة يمكن التقاطها قبل 
ف���وات األوان. وحتى ال يصب���ح اإلنذار 

المتأخر إنذارًا خارج التغطية.

إنذار متأخر.. التحقيقات الصحفية ماذا تعني؟!
ثابت العمور
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رام الله/ االستقالل
لمس���توردي  الع���ام  االتح���اد  أعل���ن 
الس���يارات المس���تعملة في فلسطين، 
التوصل ال���ى اتفاق نهائ���ي مع دائرة 
الجمارك في وزارة المالية بشان تقليل 

نسبة استهالك المركبات.
وحس���ب اكرم ع���واودة، المدي���ر العام 
التحاد مستوردي المركبات المستعملة 
في الضفة، نص االتفاق النهائي، على 
منح المركبات المس���توردة نسبة 12% 
استهالك س���نوي لكل سنة من الثالث 
سنوات المس���وح االستيراد فيها حتى 

.36%
وكانت وزارة المالية الفلسطينية، أقرت 
قبل نحو ش���هر من اآلن، رزمة إجراءات 
المس���توردة  المركب���ات  عل���ى قط���اع 
)الجديدة والمستعملة(، سيرفع أحدها 
على األقل، من أس���عار السيارات التي 

سيتم استيرادها في 2019.
ومن ضم���ن اإلج���راءات الت���ي أقرتها 
المالية، رفع من سعر المركبة في 2019 
وهو االستهالك، وهو زيادة سيتحملها 

الزبون أكثر من التاجر.
بنس���بة  باالس���تهالك خفض  ويقصد 
تصل إلى %42 من سعر المركبة حتى 
مودي���ل 4 س���نوات س���ابقة، بينما تم 
خفض االستهالك إلى %36 اعتبارا من 
2019، وكلما كانت نس���بة االستهالك 

أعلى كان ذلك أفضل للزبون.
االتف���اق منح  أن  الع���واودة،  وأض���اف 
المركبات المس���توردة إنتاج عام 2016 
م���ا نس���بته %6 اضافية على نس���بة 
االس���تهالك المس���تحقة و%27 على 
عل���ى مركبات  مركب���ات 2017 و12% 

.2018
وبلغ ع���دد المركبات المرخصة ألول مرة 
في س���جالت وزارة النق���ل والمواصالت 
خالل الع���ام 2018 في الضفة الغربية، 
حوال���ي 31720 مركب���ة، منه���ا  5370 
مركبة وكال���ة " صفر كيل���و " و26350 

مركبة مستعملة.

وأش���ار مدي���ر ع���ام اتح���اد المركبات 
المس���توردة، الى الغاء دائرة الجمارك، 
التي فرضتها  المالي���ة  الغرامات  كافة 
على التجار خالل فترة االضرابات وفترة 
المفاوضات وما قبلها بسبب التأخر في 

دفع الجمارك.
ومع مشارف نهاية العام الماضي،  نفذ 
المستوردة  السيارات  معارض  اصحاب 
في الضفة، إضرابًا شاماًل في المعارض، 
اعتراضًا عل���ى رزمة قرارات المالية التي 
كانت ستؤدي بعضها الى رفع األسعار.

وبين العواودة، أن الجمارك فرضت على 
التج���ار في ه���ذا االتفاق، إج���راء نظام 

محاس���بة حس���ب النظام والقانون من 
لمدققي حس���ابات  خالل دفاتر خاصة 

قانوني وليس كما معمول به سابقا.
وفيم���ا يتعل���ق بفترة انه���اء اجراءات 
تخلي���ص الس���يارات ودف���ع الجمارك، 
ت���م تقليصها من 60 يوم���ًا الى 5 ايام 
ستبدأ الس���ريان من تاريخ 1--5 2019، 
ومن يخالف هذه االجراءات س���تفرض 
علي���ه غرامة مقدارها 10 آالف ش���يكل 
وان تكرر االمر س���يتم س���حب رخصة 
اس���تيراد الش���ركة من قبل وزارة النقل 

والمواصالت و وزارة االقتصاد الوطني.

بشأن تقليل نسبة استهالك المركبات

رام الله: اتفاق بين اتحاد المركبات المستوردة والجمارك 

رام الله/ االستقالل:
حصل البنك اإلس���المي الفلس���طيني على جائزة 
»البنك اإلسالمي األكثر ابتكارًا في فلسطين« عن 
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Magazine )IFM( الدولية.
واعتبر مدير عام البنك اإلسالمي الفلسطيني بيان 
قاس���م ، حصول البنك على هذه الجائزة دليال آخر 
على نجاح استراتيجية البنك القائمة على تقديم 
الخدمات المصرفية اإلسالمية بشكل غير تقليدي 
وبوس���ائل تواكب التطور التكنولوجي، مؤكدا أن 
االبت���كار واإلبداع قيمة أصيل���ة يعمل البنك على 

تعزيزها لدى طواقمه.
وقال قاسم إن نجاح البنك اإلسالمي الفلسطيني 
يعتمد بالدرجة األولى على ثقة عمالئه فيه، وعلى 
س���عيه المس���تمر البتكار أدوات مالية معاصرة 
ومتوافقة مع أحكام الش���ريعة اإلس���المية، وعلى 

اس���تخدام أنظمة بنكية حديثة وتوس���يع شبكة 
فروعه ومكاتبه ليكون قريبا من العمالء، إلى جانب 
اهتمامه بالمجتمع المحلي ودعمه ومساندته، كما 
يس���تند البنك على أرضية صلبة، تتمثل بالعمل 
المنهجي والرؤية االستراتيجية الواضحة واألداء 
المهني القوي لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، 
مضيف���ا » لق���د انعكس ذل���ك كله عل���ى تطور 

المؤشرات المالية للبنك بشكل ايجابي«.
وأشار قاس���م إلى مجموعة الخدمات االلكترونية 
النوعية واآلمن���ة التي يقدمها البنك اإلس���المي 
الفلس���طيني لجمهوره مثل خدمة »اسالمي أون 
الين« الت���ي تتيح للجمه���ور ادارة حس���اباتهم 
بس���هولة وأم���ان وف���ي أي وق���ت عب���ر أجه���زة 
حواسيبهم، أو من خالل تطبيق »إسالمي موبايل« 
عل���ى هواتفهم الذكي���ة، كم���ا أن الخدمة تبقى 
متاحة حتى أثناء اس���تخدامهم لشبكة التواصل 

اإلجتماعي Facebook من خالل خدمة »إس���المي 
أوت���و« التي كان البنك أول من أطلقها بين البنوك 

الفلسطينية.
ولفت قاس���م إلى تكامل هذه الخدمات مع حلول 
تمويلية عصرية مثل بطاقات التيسير االسالمية 
الت���ي يقدمها البنك ، إلى جانب إطالقه لبرنامجي 
والخدمات الصحية  التعليمية  الرس���وم  تقسيط 

ضمن صيغة اإلجارة الموصوفة في الذمة.
وجدير بالذكر أن IFM ه���ي مجلة مالية وتجارية 
متخصصة مرخص���ة في بريطانيا وتمنح جوائزها 
ف���ي العديد من المج���االت المصرفية، والعقارات 
واالتصاالت والنفط والغاز وتقوم من خالل فرقها 
المتخصص���ة باختيار الذي���ن تمكنوا من تحقيق 
أعل���ى معايير االبتكار واألداء ف���ي أحد القطاعات 
المذكورة، وذل���ك من خالل تس���ليط الضوء على 

إسهاماتهم وإنجازاتهم المبتكرة.

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة االقتصاد الوطن���ي، اليوم االثنين، إط���الق جائزة "قوت 
بيوتنا" ألفضل منتج نسوي غذائي، والتي تستهدف النساء صاحبات 
المش���اريع الفردية، والمؤسس���ات والتعاونيات النسوية العاملة في 

قطاع التصنيع الغذائي.
وقالت وزي���رة االقتصاد الوطن���ي عبير عودة إن إط���الق هذه الجائزة 
يأتي بالش���راكة مع الحكومة الكندية، ومن خالل مش���روع خلق فرص 
اقتصادية للنس���اء والش���باب في الضفة الغربي���ة )GROW( والذي 
تنفذه ش���ركة "كووترسوجيما"، بالشراكة مع جمعية أصالة ومؤسسة 

الشرق األدنى.
وبين���ت الوزيرة أن جائزة "قوت بيوتنا" ته���دف لتعزيز وتمكين دور 
المرأة في االقتصاد الفلس���طيني، من خالل تشجيع النساء الرياديات 
على رفع جودة منتجاتهن، وزيادة فرصة المنافسة للمنتجات النسوية 
في األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية، باإلضافة لتشجيع النساء 

لالنخراط في القطاع المنظم.
ودعت عودة النس���اء العامالت في قطاع التصنيع الغذائي وصاحبات 
المش���اريع الفردية والتعاونيات النس���وية، للمش���اركة الفاعلة في 

المسابقة.
وأوضحت الوزارة  أن المس���ابقة تنفذ وفق أس���س فنية متفق عليها 
من قبل جميع الش���ركاء والمنفذين، مشيرة إلى مجموعة من الشروط 
التي يجب أن تتوافر في المتقدمات للمسابقة، كأن تكون فلسطينية 
وعمرها ف���وق 18 عامًا، وأن يكون للمنتج الغذائ���ي آثار إيجابية على 
األس���رة والمجتمع، باإلضافة إلى أن التقدم للمس���ابقة يكون بمنتج 
واحد فقط، على أن ال يكون ق���د حصل على جوائز وطنية أخرى خالل 

الثالث سنوات الماضية.
وس���تعرض نتائج  المس���ابقة  ضمن احتفال مركزي بمناس���بة عيد 
العم���ال العالمي الذي يص���ادف األول من أيار، حيث س���يتم تكريم 

الفائزات ال�10 األوائل في المسابقة.

»االقتصاد الوطني« تطلق جائزة »قوت 
بيوتنا« ألفضل منتج نسوي غذائي

غزة/ االستقالل:
أك���د وكي���ل وزارة االقتصاد الوطني في غزة د. أيمن عاب���د أن وزارته تواصل 
جهودها م���ن أجل تنظيم التج���ارة الخارجية وعملية التب���ادل التجاري مع 
الجانب المصري. ووجه عابد خالل زيارته لس���احة الجمارك الجديدة في معبر 
رفح التجاري أمس االثنين الش���كر والتقدي���ر لجمهورية مصر العربية على 

مساندتها االنسانية لسكان قطاع غزة المحاصرين.
ورافق عابد في زيارته كل من مدير عام الدراس���ات في الوزارة د.أسامة نوفل، 
ومدير عام اإلدارة العامة لحماية المس���تهلك والمكاتب الفرعية عبد القادر 
بنات، والمستش���ار القانوني للوزارة يعقوب الغندور، وكان في اس���تقبالهم 
مدير عام التجارة رامي ابو الريش. واس���تمع عابد في بداية الجولة لمعيقات 

العمل والمشاكل التي يواجهها العاملون في المعبر.
وخالل الجولة تفقد عابد آلية متابعة البضائع التي تدخل قطاع غزة والجهود 
التي يبذلها الموظف���ون لمطابقة البضائع بالمواصفة الفلس���طينية ومدى 

التزام التجار بالمعايير التي وضعتها الوزارة لعملية االستيراد.

االقتصاد بغزة: نواصل الجهود 
لتنظيم التجارة الخارجية 
والتبادل التجاري مع مصر

»اإلسالمي الفلسطيني« البنك اإلسالمي
 األكثر ابتكارًا في فلسطين للعام 2018

رام الله/ االستقالل:
أكدت وزيرة االقتصاد الوطني عبير عودة، أمس االثنين، دخول 
مش���روع تنمية القطاع الخاص حيز التنفيذ، بتمويل من البنك 
الدولي بقيم���ة 13 مليون دوالر لتعزي���ز الريادية واإلبداع في 

مختلف القطاعات في فلسطين.
وبحثت عودة مع مس���ؤول الملف االقتصادي في البنك الدولي 
مارك اهارن مجاالت التعاون المش���ترك في تطوير وتحس���ين 
بيئة االعمال، وتبسيط االجراءات المتبعة في عمليات االنشطة 

التجاري���ة واالعمال عالوة على دعم برامج ومش���اريع الوزارة في 
مختلف القطاعات، بحسب الوكالة الرسمية.

وأش���ارت إلى انجاز قانون فلسطيني للش���ركات متوقع اقراره 
قريبًا سيش���كل نقلة نوعية في أداء وعمل الشركات، ويشجع 
على االستثمار ويوفر حماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة.
ب���دوره، أبدى البنك الدول���ي دعمه للجهود الفلس���طينية وتعزيز 
التعاون المشترك في تنمية القطاع الخاص، بما يمكن من تحسين 

االقتصاد الفلسطيني ويعزز من امكانيات خلق فرص عمل.

الخليل/ االستقالل:
أعلنت اللجنة المركزية إلدارة انتخابات الغرف التجارية 
والصناعي���ة، االثنين، أن 36 مرش���حا يتنافس���ون اليوم 
الثالثاء، على عضوي���ة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 

محافظة الخليل البالغة 13 مقعدًا.
وأوض���ح الوكيل المس���اعد لوزارة االقتص���اد الوطني 
ط���ارق المص���ري أن 2174 ناخبا يحق لهم ممارس���ة 
حقه���م االنتخابي في عملية  االقتراع، التي س���تبدأ 

في تمام الساعة التاس���عة صباحا في المركز الكوري 
الفلسطيني.

يش���ار الى أنه تم تنفيذ انتخابات غرف تجارة وصناعة 
محافظات )طولك���رم، وقلقليلية، وجنين، واريحا واألغوار، 
وس���لفيت، وبيت لحم، وطوباس(، وتس���تمر االنتخابات 
وفق الجدول الزمني المحدد وتنتهي بانتخابات مجلس 
إدارة غرف���ة تجارة وصناع���ة مدينة الق���دس العاصمة 

المحتلة في الثالث من شباط المقبل.

عودة: مشروع تنمية القطاع
 الخاص يدخل حيز التنفيذ

36 مرشحًا يتنافسون اليوم على مقاعد 
غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل
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أعلن أنا المواطن/ ناصر صالح عبد الصمد المظلوم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)904295490( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مهند هاني توفيق السودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803034248( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم برهم اسليمان الدغمة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800236648( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ الجزيرة نت
يفتح االنقس���ام الدولي بشأن أزمة فنزويال الباب 
الخارجي  واالس���تقطاب  التصعيد  أمام  واس���عا 
والداخلي، ويأتي الجيش الفنزويلي في الصدارة 
م���ن مح���اوالت االس���تمالة واالس���تقطاب التي 
س���تزداد حدة كلما طال أمد األزم���ة، التي يمثل 

الجيش كلمة السر ورمانة الميزان فيها.
لكن الوالي���ات المتحدة الت���ي تكثف جهودها 
بالرئيس نيك���والس م���ادورو، تواجه  لإلطاح���ة 
صعوبة بالغة في إيجاد قيادات عسكرية موالية 
لها داخل الجي���ش الفنزويلي يمك���ن التعويل 

عليها في تحقيق تلك الغاية.
ومرد هذه الصعوبة أن واش���نطن لم تتمكن من 
"أمرك���ة" النخبة العس���كرية ف���ي فنزويال، على 
عكس ما عليه الحال في كثير من الدول الالتينية 
وغيرها ح���ول العالم حيث يس���هل على أميركا 

إيجاد رجال لها بين قيادات جيوش تلك الدول.
وأداة واش���نطن الرئيس���ية ل�"أمرك���ة" الجيوش 
هي المنح والمس���اعدات العسكرية التي طّوعت 

وتطوع بها الجي���وش النافذة في الدول الموالية 
له���ا، إذ إن قيادات الص���ف األول والثاني وحتى 
الثال���ث تلق���ت دورات عس���كرية ف���ي الواليات 
والق���درات  المه���ارات  وتتخط���ى  المتح���دة، 
العس���كرية إلى الوالءات التي تضمنها واشنطن 

متى احتاجت إليها.
هذه التجرب���ة األميركية تب���دو مختلفة ومنبتة 
في حالة فنزويال وجيش���ها، ال���ذي يحتل الرتبة 
ال�45 في تصنيف جي���وش العالم للعام 2016، 
فبع���د ع���ام 1945 ب���رز التأثي���ر األميركي على 
الجيش الفنزويلي، وظلت الواليات المتحدة تزود 
كراكاس بالمعدات العسكرية األرضية حتى عام 

.1970
لك���ن األمر اختل���ف منذ الث���ورة البوليفارية عام 
1999، حيث جم���دت فنزويال عالقاتها بالواليات 
المتحدة والغرب، لتصبح روسيا الممول الرئيسي 
لفنزويال باألس���لحة الثقيل���ة والمركبات المدرعة 
والطائرات المقاتلة، كما تزودها الصين بطائرات 

التدريب ورادارات المراقبة.

 وتستند العقيدة العس���كرية للقوات المسلحة 
الفنزويلية إلى السياس���ة التي وضعها الرئيس 
الراحل هوغو ش���افيز الذي ق���دم إلى الحكم من 
صف���وف الجيش، حيث ق���ال "إن واجب الجيش 
الوطن���ي أن يك���ون وطني���ا، وش���عبيا، ومعاديا 

لإلمبريالية".
وبقدر السهولة التي تجدها واشنطن مع جيوش 
ال���دول التي تدور ف���ي فلكها، بق���در الصعوبة 
الت���ي تجدها في حالة دول���ة مثل فنزويال، حيث 
يشعر الرئيس مادورو أنه امتص صدمة المحاولة 
االنقالبي���ة الت���ي تباركه���ا واش���نطن وترعاها 
وتس���ّوق لها منذ يوم األربعاء الماضي، خصوصا 
وأن موقف الجيش الفنزويلي جاء واضحا وحاسما 
في رفضه تلك المحاولة وتأكيد وقوفه إلى جانب 

مادورو.
هذه الحالة تفس���ر مسارعة واش���نطن للترحيب 
األحد بإعالن الملحق العسكري الفنزويلي لديها 
العقيد خوس���ي س���يلفا انش���قاقه عن الرئيس 
م���ادورو، واعتبارها هذا االنش���قاق "نموذجا لدور 

الجيش" الفنزويلي الذي تتمناه، وحث المتحدث 
باس���م مجلس األمن القوم���ي األميركي جاريت 
ماركي العقيد س���يلفا على تش���جيع باقي أفراد 
الجيش الفنزويلي على التخلي عن والئهم لنظام 
مادورو. وبعد إعالن سيلفا انشقاقه من واشنطن، 
لجأ رئي���س الجمعية الوطني���ة )البرلمان( خوان 
غوايدو، الذي أعلن نفس���ه رئيس���ا مؤقتا للبالد، 
إلى توزيع منش���ورات على الجن���ود الفنزويليين 
تتضم���ن بالتفصي���ل "قانون العف���و" المقترح 
الذي يحميهم للمساعدة على اإلطاحة بالرئيس 

نيكوالس مادورو.
وفي حي بارايسو بالعاصمة كراكاس، سار النائب 
المعارض إيفولف س���يلفا ال���ذي رفع يديه فوق 
رأس���ه نحو مجموعة من الجن���ود يرتدون مالبس 
قوات مكافحة الش���غب ويحمل���ون الدروع قائال 

"يؤمن شعب فنزويال بكل واحد منكم".
وحدثت مش���اهد مماثلة في قواعد عسكرية في 
ك���راكاس، حيث أحرق جندي منش���ورا له، وألقى 
رجل آخ���ر كومة منها خ���ارج الب���اب رافضا نداء 

المعارضة.
ف���ي المقابل حرص م���ادورو على إظه���ار قوته 
مرتديا زيا عس���كريا ومحاطا بكبار ضباط الجيش 
خالل عرض عس���كري ش���وهدت فيه المدفعية 

الثقيلة تطلق نيرها على أحد التالل.
وفي كلمت���ه أمام الحدث العس���كري الذي نقله 
الجيش الفنزويلي، س���أل م���ادورو الجنود عما إذا 
كانوا يتآمرون مع الواليات المتحدة "اإلمبريالية" 
التي اتهمها بقيادة انقالب علني ضده، فأجابوا 
بأعل���ى أصواته���م وبنف���س واحد "ال ي���ا قائدنا 
األعلى"، فقال مادورو "نحن مستعدون للدفاع عن 

وطننا تحت أي ظرف".
وما بين محاوالت االس���تقطاب التي يتعرض لها 
جنود الجيش من قبل غوايدو ومن ورائه الواليات 
المتحدة من جهة، ومحاوالت إظهار القوة من قبل 
م���ادورو من جهة ثانية، تظ���ل األزمة الفنزويلية 
مفتوح���ة عل���ى التصعيد وعلى س���يناريوهات 
متفاوتة، أس���وأها نش���وب ح���رب أهلية يتورط 

فيها الجيش.

»أمركــة« العسكــر.. عقــدة واشنطــن فــي فنزويــال

االستقالل/ وكاالت:
عقدت اللجنة العربية الخاصة بمواجهة 
المخطط���ات اإلس���رائيلية ف���ي الق���ارة 
أم���س االثني���ن، اجتماعها  اإلفريقي���ة 
الدائمين  المندوبين  الرابع على مستوى 
الس���عودية،  العربية  المملكة  برئاس���ة 
وبمشاركة األمين العام المساعد لشؤون 
المحتلة  العربي���ة  واألراضي  فلس���طين 

السفير سعيد أبو علي.
وق���ال الس���فير أب���و علي ف���ي تصريح 
صحفي له عقب اختت���ام أعمال اللجنة، 
الت���ي عقدت ف���ي مق���ر الجامع���ة، إن 
اللجن���ة المش���كلة بموجب الق���رار رقم 

8172 الص���ادر عن مجلس جامعة الدول 
العربي���ة بتاري���خ 2017/9/12، عق���دت 
اإلثنين، لمناقش���ة تفعيل عمل اللجنة، 
الدورية ولمتابعة مواجهة  واجتماعاتها 

التمدد اإلسرائيلي في القارة األفريقية.
وذك���ر أن ه���ذا النق���اش يأت���ي عل���ى 
العالقات  وتط���ورات  مس���تجدات  ضوء 
اإلس���رائيلية األفريقي���ة بم���ا في ذلك 
اإلس���رائيلية  العالق���ات  اس���تئناف 
آليات تعزيز  التشادية مؤخرًا، ومناقشة 
التنس���يق والمتابعة ف���ي تنفيذ خطة 
العمل المعتمدة والقرارات التي تتخذها 
اللجن���ة الوزاري���ة على مس���توى إدارات 

افريقيا ف���ي وزرات الخارجي���ة العربية، 
واتخاذ التوصيات الالزمة بهذا الشأن.

وأض���اف أبو عل���ي أن االجتماع يأتي في 
إط���ار مواصل���ة اللجنة للمه���ام الموكلة 
إليه���ا، وف���ي نط���اق الدع���م العرب���ي 
لكل  والرفض  الفلس���طينية،  للقضي���ة 
المح���اوالت اإلس���رائيلية الس���تهداف 
والعالق���ات  الفلس���طينية  القضي���ة 
تبعات  والتحذير من  األفريقية،  العربية 
وتداعيات تل���ك المخططات والمحاوالت 
المب���ادئ، والقي���م وعلى  على حس���اب 
حس���اب المصال���ح والتاريخ المش���ترك 

للعرب واألفارقة.

االستقالل/ األناضول:
قال الرئيس الفرنس���ي إيمانويل ماكرون، اإلثنين، إنه بح���ث مع نظيره المصري عبد الفتاح 
السيسي عدة محاور هامة وفي مقدمتها، المصالحة الليبية والتسوية السياسية في سوريا، 

إلى جانب القضية الفلسطينية.
وأضاف ماكرون، في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة مع نظيره المصري  أمس: »لقد ناقشت مع 

السيسي الملف الليبي باعتبار المصالحة في ليبيا هي األساس للحل«.
وتابع قائاًل إن »الرؤية المصرية الفرنسية مشتركة فيما يخص التوصل لحل في سوريا«.

وأردف لقد تناولنا أيضًا »القضية الفلس���طينية والتأكيد عل���ى أهمية المفاوضات والحوار 
لحلها«.

وحول مكافحة اإلرهاب، أشار الرئيس الفرنسي أن »محاربته من أهم أولوياتنا المشتركة«.
وق���ال: »كال بلدينا واجه العنف واإلرهاب، فيما يش���كل أمن واس���تقرار مصر إس���تراتيجية 

بالنسبة لنا«.
ونّوه بأن »بالده ستقدم لمصر مليار يورو من أجل مشاريع التنمية«.

االستقالل/ وكاالت:
رد نائب رئيس الحرس الثوري اإليراني حس���ين سالمة، 
على التهديد اإلس���رائيلي بمهاجمة أهداف إيرانية في 

سوريا. 
وهدد سالمة وفق ما نقلت قناة الجزيرة بحسب ما أوردت 
القن���اة 13 العبرية أمس االثنين، بمحو »إس���رائيل« عن 

الخارطة.
 وأضاف س���المة: »أي حرب جديدة تبدأها »إس���رائيل« 
س���تنتهي بإزالتها بالكامل.. اس���تراتيجية إيران فيما 
يتعل���ق بإس���رائيل هي مح���و النظ���ام الصهيوني من 

الخريطة«.
وحس���ب قناة الجزيرة تصريحات س���المة جاءت ردًا منه 

عند س���ؤاله ع���ن التهدي���دات اإلس���رائيلية بمهاجمة 
المواقع اإليرانية في سوريا.

في س����ياق آخر، نفى المتحدث باسم الحرس الثوري 
رمضان ش����ريف التقارير التي تفي����د بأن 12 إيرانيا 
قتلوا في الضربة اإلس����رائيلية على س����وريا األسبوع 

الماضي.
وحس���ب ما نقلت قناة »كان« العبرية فقد قال ش���ريف: 

»إنه إذا كان ذلك صحيحا سيكون لهم جنازات!«.
وأش���ار إلى أن التصريحات التي أدل���ى بها رئيس وزراء 
االحت���الل اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرًا بش���أن 
الهجمات اإلس���رائيلية الموجهة ضد المواقع اإليرانية 

في سوريا »زائفة وفارغة«.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت الس���لطات البرازيلية، اإلثني���ن، ارتفاع حصيلة 
ضحايا انهيار س���د ف���ي مجمع منجمي جنوب ش���رقي 

البرازيل، إلى 58 قتياًل.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن مكتب الدفاع المدني 
في والية مينايس غيرايس، التي ش���هدت الحادث، أن 

300 شخص مازالوا في عداد المفقودين.
وفي وقت س���ابق األحد، قالت إدارة الدف���اع المدني، إن 
حصيل���ة القتلى بلغ���ت 37، قبل اإلعالن ع���ن الحصيلة 

الجديدة.
ولم يتضح حتى اللحظة سبب انهيار السد الذي تملكه 

شركة »فالي« أكبر شركة تعدين في البرازيل.

والجمعة الماضية، انهار أحد السدود الثالثة لمجمع 
»كوريغو دي فيجي����او« المنجم����ي، التابع لمجموعة 
»فالي«، ف����ي بلدة »برومادينيو«، التي يس����كنها 39 

ألف نسمة.
وصرح رئيس مجلس إدارة المجموعة فابيو سفارتسمان، 
آن���ذاك، ف���ي مؤتم���ر صحف���ي، أن »معظم األش���خاص 

المتضررين من موظفينا«.
وعلى بعد نحو 15 كلم عن السد، أخلت السلطات »وقائيا« 
موقع »إينهوتيم«، أكبر متحف مكشوف في العالم للفن 

المعاصر.
ويس���تقبل هذا المتح���ف، الذي يعد وجهة س���ياحية 

مهمة في البرازيل، 35 ألف زائر شهريا.

قائد إيراني: أي حرب تبدأها »إسرائيل« 
ستنتهي بمحوها عن الخارطة

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار 
سد في البرازيل إلى 58 قتيال

القاهرة: لجنة عربية تبحث سبل مواجهة 
التمدد اإلسرائيلي في أفريقيا

ماكرون والسيسي يناقشان أوضاع 
ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية
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القدس المحتلة/ االستقالل:
رغم أن ظاهرة هجرة األدمغة من »إسرائيل« 
مس���تمرة منذ عقود، إال أن سلطات الكيان 
لم تنج���ح في وقف اتس���اعها، األمر الذي 
يؤثر على المس���توى العلمي عموما وعلى 

مستوى األكاديميا اإلس���رائيلية خصوصا.
وتوجد لهذه الظاهرة أس���باب عديدة، لكن 
األبحاث التي جرت حولها تؤكد أن السبب 
األساس���ي هو عدم وج���ود وظائف كافية 
لألكاديميين في »إس���رائيل«، على خلفية 
شح الميزانيات في هذه الناحية. والحديث 
يدور هن���ا، وفقا لما ذكرت���ه صحيفة »ذي 
مارك���ر«، االثنين، ع���ن األكاديميين الذين 
يحملون ش���هادة الدكت���وراة، وغالبيتهم 

يعملون في مجال األبحاث.
وع���دد الباحثي���ن اإلس���رائيليين الذي���ن 
يعملون في الوالي���ات المتحدة هو األعلى 
ف���ي العالم قياس���ا بعدد س���كان الدولة، 

ومن أعلى النس���ب على مس���توى العالم، 
وفق���ا لمعطي���ات نش���رها مؤخ���را معهد 
التعلي���م الدول���ي )IEE( التاب���ع لمكت���ب 
التعلي���م والثقافة التابع ل���وزارة الخارجية 
األميركي���ة. وتتعل���ق ه���ذه المعطي���ات 
بالباحثي���ن اإلس���رائيليين الذين يعملون 
ف���ي الجامعات األميركية بص���ورة مؤقتة، 
وخاصة في فترة بوس���ت – دكت���وراه، أي 
بعد نيل شهادة الدكتوراه، وتشمل أيضا 
باحثين ومحاضرين ضيوفًا على الجامعات 

األميركية.
ويش���ار إل���ى أنه يج���ري نقاش ع���ام في 
إس���رائيل حول هجرة األدمغ���ة، بين حين 
وآخر. ورغم ذلك، تؤكد التقارير والمعطيات 
حول هذا الموض���وع، أن هذه ظاهرة آخذة 
الحكومات  أولويات  وأن  باالتس���اع، خاصة 
اإلس���رائيلية، وخاصة حكوم���ات بنيامين 
نتنياه���و، ال تضع مواجهة ه���ذه الظاهرة 

ضمن سلم أولوياتها.
وأش���ار التقرير األميركي إلى أنه في العام 
2017 كان يعمل 1725 باحثا إس���رائيليا 
في الجامعات األميركية، أي بزيادة بنسبة 
%5.6 مقارنة بالعام 2016. وللمقارنة، فإن 
عدد المحاضرين والباحثين الدائمين يبلغ 
حوال���ي 1100 في جامع���ة تل أبيب، وهي 
أكب���ر جامعة أبحاث إس���رائيلية. ويس���ود 
اعتقاد في »إس���رائيل« أن الباحثين الذين 
يهجرون »إس���رائيل«، لن يع���ودوا إليها. 
كم���ا أن ه���ذا المعطى ال يش���مل باحثين 
بوظيفة دائمة في  إس���رائيليين يعملون 
الواليات المتح���دة وأولئك الذين يعملون 

في الصناعات األميركية.
المركزي���ة  اإلحص���اء  لدائ���رة  ووفق���ا 
اإلسرائيلية، فإن 2340 إسرائيليا يحملون 
ش���هادة الدكت���وراه يعيش���ون ويعملون 
ف���ي خارج البالد، غالبيتهم يعيش���ون في 

الواليات المتحدة، م���ن بين قرابة 33 ألف 
أكاديمي يحملون ش���هادات إس���رائيلية 
ويعيش���ون اليوم خارج الب���الد. ويتوقع أن 
يرتفع هذا العدد باستمرار بسبب النقص 

في الوظائف في األكاديميا اإلسرائيلية.
يش���ار إلى أنه بعد االنتهاء من الدراس���ة 
للقب الدكتوراه في إس���رائيل، يطلب من 
الباحثين الدراس���ة لبوست – دكتوراه في 
مؤسس���ات أبحاث في الواليات المتحدة أو 
أوروبا. ويقوم الباحثون بذلك كي يحس���نوا 
إمكاني���ات قبولهم للعمل ف���ي الجامعات 
اإلسرائيلية ومواصلة أبحاثهم فيها. لكن 
»ذي ماركر« أك���دت على أن »الجامعات في 
»إسرائيل« ليست جاهزة أبدا الستيعابهم 
من حيث عدد الملكات، ولذلك فإن قس���مًا 
كبير م���ن الباحثين الذين يس���افرون إلى 
خارج البالد لفترة بوست – دكتوراه يبقون 

هناك«.  

ولفت رئيس الصندوق الوطني للعلوم في 
»إس���رائيل«، البروفيسور بيني غاير، إلى أن 
منح���ة البحث األولية الت���ي يحصل عليها 
الباح���ث في الواليات المتح���دة تبلغ 150 
ألف دوالر تقريبا، وفي حاالت كثيرة تصل 
المنحة إلى مبال���غ أعلى بكثير، بينما منحة 
كهذه في الجامعات اإلسرائيلية تبلغ 250 
– 300 ألف شيكل، أي قرابة نصف المنحة 

األميركية.  
وق���ال غاير إن���ه »عندما يقول���ون ’هروب 
األدمغ���ة’، يقص���دون أفض���ل الباحثين، 
الذي���ن يتلقون عروضا في خ���ارج البالد ال 
يمكن رفضه���ا، وليس من حي���ث الراتب 
حص���را. وهؤالء الباحثون ال يريدون التنازل 
عن أحالمهم العلمية المهنية ولذلك هم 
يميلون إلى البقاء ف���ي الواليات المتحدة، 
ف���ي  ويتوظف���ون  يترق���ون  وبعضه���م 

الجامعات المرموقة«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت صحيفة عبرية االثنين، إن جنود 
الدف���اع الجوي بالجيش اإلس���رائيلي 
الحديدي���ة  القب���ة  بطاري���ة  ترك���وا 
المنصوبة على مش���ارف تجمع »غوش 

دان« قرب »تل أبيب« بال حماية.
أحرونوت«  »يديعوت  وذكرت صحيفة 
أن مراس���لها وصل إلى م���كان نصب 
البطاري���ة وكان بإمكان���ه تصويره���ا 
والعب���ث بها أو تعطيله���ا دون أدنى 
حماية، ومكث المراس���ل ف���ي المكان 
لع���دة دقائ���ق دون أن يكترث له أحد 
وذلك قبل الص���راخ عليه من قبل أحد 

الجنود المتواجدين في موقع قريب.
وقال المراسل »نيفو زيف« إن المكان 
كان شبه مهجور، وإن سكان المنطقة 
نبه���وا الجيش س���ابًقا إلى عدم وجود 
حراس���ة على البطاري���ة، إال أن ضابًطا 

في الجيش قال له���م بأنه لم يلتفت 
أحد إلى ذلك ولن يصلحوا الخلل إال إذا 
تم التوجه إلى وس���ائل اإلعالم وفضح 

القضية على المأل.

في حي���ن أصر الناطق بلس���ان جيش 
االحت���الل عل���ى أن البطاري���ة تح���ت 
المراقبة والحماية على مدار 24 ساعة، 
وأن الجنود كان���وا على اّطالع لما يدور 

في الم���كان، ولم يتدخل���وا ألن القبة 
محاطة بس���ياج، وكانوا س���يتدخلون 
حال محاولة طاق���م الصحيفة اقتحام 

السياج.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ألغى رئيس الكنيس����ت االس����رائيلي يولي إدلش����تاين أمس 
االثنين، زي����ارة وفد برلماني رس����مي إلى إيرلن����دا، في أعقاب 
المصادقة على مشروع قانون لمقاطعة منتجات المستوطنات 
اإلس����رائيلية المقامة على أراض����ي الضفة الغربي����ة المحتلة 

والجوالن السوري المحتل.
وحسب »شركة األخبار« اإلسرائيلية –القناة الثانية سابًقا- فإن وفد الكنيست 
كان من المقرر أن ي���زور البرلمان اإليرلندي، ف���ي آذار/ مارس المقبل ألغيت 

بأوامر من إدلشتاين احتجاًجا على القانون.
وكان من المفترض أن يضم الوفد عضو الكنيس���ت إيال بن روبين )هتنوعا( 
وأكرم حاس���ون )كوالنو(، حيث ُدعي للقاء رئيس البرلمان األيرلندي، ورؤساء 
لجنتي الش���ؤون الخارجية واألمن في البرلمان، في زيارة لوفد رفيع المستوى 

تم التخطيط لها.
وفي هذا الس���ياق، قال إدلشتاين إنه »ليس من المفاجئ أن إيرلندا تسعى 
لإلضرار بإسرائيل ومقاطعتها، قانون مقاطعة منتجات المستوطنات سيؤثر 
س���لبًا على العالقات اإلس���رائيلية األيرلندية، لهذا أم���رت بإلغاء زيارة الوفد 

اإلسرائيلي«.
وأعل���ن البرلمان األيرلندي يوم الخميس الماضي، أن مش���روع القانون اجتاز 
مرحلة أخرى، وس���يتم المصادقة عليه إذا اجت���از االقتراع الثاني في مجلس 
النواب. وفي هذه الحالة، يمكن لمحكمة العدل األوروبية الطعن في القانون.

وينص مش���روع القانون المذكور والذي تقدمت به إلى المجلس السيناتورة 
المس���تقلة فرانس���يس بالك، على »معاقبة كل من يس���تورد أو يساعد على 
اس���تيراد بضائع أراضي المس���توطنات اإلس���رائيلية المقامة على األراضي 

الفلسطينية المحتلة«.

إلغاء زيارة وفد »إسرائيلي« 
إلى إيرلندا بسبب مصادقتها 

على قانون المقاطعة

القبة الحديدية في »غوش دان« بال حماية

القدس المحتلة/ االستقالل
ذكرت صحيفة »يس���رائيل هي���وم« أن غانتس يخطط 
لكس���ر صمته، اليوم الثالثاء، ف���ي مؤتمر صحفي. ومن 
المتوقع أن تركز حملة »حصانة إلسرائيل« على الرسائل 
السياس���ية واألمنية، بم���ا في ذلك أهمية التس���وية 
السياس���ية، وكيفية التصرف العس���كري في الضفة 
الغربية وقطاع غزة. وتستمر الجهود المبذولة للتوصل 

إلى اتفاق على ضم حزب يعلون إلى حزب غانتس قبل 
المؤتمر الصحفي - كجزء من فكرة لتشكيل حزب رؤساء 
األركان، الذي يجري في إطاره بذل الجهود لضم رئيس 

األركان األسبق غابي أشكنازي.
في الوقت نفس���ه، تم تس���جيل مواجهة شرس���ة بين 
غانتس وح���زب اليمين الجديد، الليل���ة قبل الماضية،  
فق���د قال نفتالي بينت في مقابلة مع »ش���ركة األخبار« 

إن »غانتس نفسه هو رجل صالح، لكن مفهوم التعادل 
الذي يطرحه أمر خطير بالنسبة إلسرائيل«. 

وقال حزب غانتس ردا على بينت: »من يستسلم وينقل 
األم���وال إلى »حماس« من المفضل أن يس���كت«. وقالوا 
في اليمين الجديد، إن »الجنرال التعادل« الذي يفضل 
حياة الع���دو على حياة رجال جوالن���ي، من المفضل أن 

يستمر في الزقزقة، ألنه ال يعرف كيف ينتصر«.

»غانتس« يعمل على إنشاء حزب »رؤساء األركان«

القدس المحتلة/ االستقالل:
توقع المفتش العام الس���ابق للش���رطة روني الشيخ أن 
ُتَقدم الئح���ة اتهام ضد رئيس الحكومة اإلس���رائيلية 
»بنيامي���ن نتنياهو« تنس���ب له االرتش���اء.ونقل موقع 
»مكان العبري«، عن الش���يخ قوله خالل كلمة ألقاها بتل 
أبيب مس���اء أم���س: »إن محققين خاصين اس���تأجرهم 
رئيس ال���وزراء قبل المقابلة في برنامج »عوفدا بس���نة« 

تحروا حول ملفات التحقيق بش���أنه«.  وأضاف أنه كانت 
هناك تهديدات أيضا، دون أن يدلي بتفاصيل أوفى.

وتعقيًبا على ذلك، قالت مصادر في الليكود إن المفتش 
العام الس���ابق يك���رر التلميح الكاذب إل���ى أن نتنياهو 
اس���تأجر محققين خاصي���ن، وتس���اءلت: كيف يمكن 
أن تك���ون هناك عملية نزيه���ة إذا كان المفتش العام 

السابق يؤمن بنظرية مؤامرة مهووسة كهذه؟.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعل���ن العميد احتياط ف���ي جيش االحتالل اإلس���رائيلي »غل 
هيرش« مس���اء أمس االثنين، عن تش���كيل حزب جديد باسم 
»الدرع« لدخول انتخابات الكنيست المقبلة. ووفقًا لموقع القناة 
20 العبري���ة، فإن الهدف المركزي لح���زب هيرش الجديد هو 

»تضميد الخالفات والتصدعات داخل المجتمع اإلسرائيلي«.
ُيشار إلى أن العميد احتياط غل هيرش، شغل عددًا من المناصب 

الرفيعة بالجيش اإلس���رائيلي بما في ذلك قائد وحدة »ش���لداغ«، 
كما أنه خطط لعملية »الس���ور الواقي« العدوانية بالضفة الغربية 
المحتلة، وبناء الجدار الح���دودي على خطوط التماس مع الضفة، 
إضافة إلى قيادة فرقة الجليل خالل حرب لبنان الثانية. وُيذكر أن 
غل هيرش، كان مرشحًا قبل ثالثة أعوام لشغل منصب المفتش 
العام للشرطة اإلس���رائيلية، إال أنه تم استبعاده في أعقاب فتح 

تحقيق جنائي ضده من قبل شرطة االحتالل.

اإلعالن عن حزب »إسرائيلي« 
جديد باسم »الدرع«

مفتش الشرطة يتوقع تقديم
 الئحة اتهام ضد »نتنياهو«

ليست ضمن أولويات حكومة نتنياهو

استمرار اتساع ظاهرة »هروب األدمغة« في »إسرائيل«
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االستقالل/ وكاالت:
للث���وم األبيض الذي نعرفه فوائد صحي���ة وغذائية ال تحصى، غير أننا قد 
ال نع���رف أن هذه الفوائد تتضاعف مع الثوم األس���ود النادر، أو الخارق إن 

صح التعبير.
وقب���ل التعرف على فوائده، فالثوم األس���ود هو ث���وم عادي تم تعريضه 
للرطوبة والحرارة بدرجات معينة ولفترات مطولة محس���وبة، قد تصل 40 

يومًا متواصاًل. حسب ما ذكر موقع “طب ويب” المتخصص.
وأثناء هذه العملي���ة تبدأ بعض المركبات في الثوم بالتحلل والتفكك، 

ليخس���ر نكهته الالذعة المعتادة ويبدأ باكتس���اب نوع من المذاق 
الحل���و، وعند تح���ول الثوم العادي إلى ثوم أس���ود، فإن قيمة الثوم 

الناتج الغذائية تختلف بعض الشيء عن الثوم العادي.
وم���ن الجدير بالذك���ر أن عملية تحضير وصناعة الثوم األس���ود هي 

عملية معقدة بعض الش���يء وليست سهلة، ما يجعل إيجاد هذا النوع 
من الثوم في األسواق العادية أمرًا صعبًا.

ويحتوي الثوم األس���ود على كميات مركزة من مضادات األكسدة الهامة، 
بل إن بعض الدراس���ات تش���ير إلى أن محتوى الثوم األسود من مضادات 
األكس���دة يفوق محتوى الثوم األبيض العادي!، كما يحتوي على سعرات 

حرارية وألياف أكثر من تلك الموجودة في الثوم األبيض.

من  و
فوائده،  أه���م 
مكافح���ة مرض 
الس���رطان، حيث 

مضادات  بنسب تس���اعد  المتوفرة  الث���وم األكسدة  ف���ي  عالي���ة 
األس���ود على مكافحة بع���ض األمراض المزمنة والخطيرة مثل الس���رطان، 

وعالج مرض الس���كري بس���بب تركيز مادة األليس���ين العال���ي في الثوم 
األس���ود، ويعتب���ر أكثر فعالية م���ن الثوم العادي ف���ي مكافحة مرض 

السكري وتنظيم مستويات سكر الدم.
ويقوم الثوم األس���ود أيضا بتحسين المناعة، فكما يفيد الثوم العادي 
جهاز المناعة في الجسم، فإن الثوم األسود مفيد لجهاز المناعة، بل 

حتى إنه يتفوق في هذه الناحية على نظيره األبيض.
إن تناول الثوم األس���ود بانتظام له تأثي���ر إيجابي أيضا على صحة 
الدماغ، إذ يساعد على وقاية الش���خص عمومًا من األمراض الذهنية 

والعصبية، مثل الخرف والزهايمر ومرض باركنسون.
وحس���ب الخبراء، يساعد الثوم األسود أيضا على زيادة الرغبة الجنسية، 
مع أن هذا األم���ر ال زال قيد البحث، إال أن بعض الحضارات القديمة كانت 
تؤمن أن للثوم األس���ود قدرة على تعزيز الرغبة واألداء الجنسي لدى الرجل 

بشكل خاص.
ووجدت بعض األبحاث األولية أن الثوم األس���ود يحتوي على مواد تساعد 
على ش���فاء أنس���جة الكبد المتضررة، خاصة نتيجة اإلفراط في استهالك 
الكحولي���ات، ما يش���كل أماًل لدى مرضى الكبد. كما يس���اعد على مكافحة 
تساقط الشعر وإعادة إنبات الشعر من جديد، ال سيما عند استخدام زيت 

الثوم األسود مصحوبًا بشامبو يحتوي على خالصة الثوم األسود.

فوائــد مذهلــة للثــوم األســود »الخــارق«.. تعــّرف عليــها

االستقالل/ وكاالت:
كش����ف باحثو جامعة تكس����اس األمريكي����ة أن دواء 
»Finasteride« المستخدم لوقف الصلع لدى الرجال، 

يمكن أن يقلل من خطر اإلصابة بسرطان البروستاتا.
ويمك����ن أن يقدم ال����دواء الذي يس����تخدمه الرئيس 
األمريك����ي، دونال����د ترامب، لمحاربة الصل����ع، وفقا لما 
قاله طبيب����ه في حديث م����ع نيويورك تايم����ز، خيارا 
آمنا ورخيصا للمس����اعدة في حماي����ة الرجال من هذا 
المرض الفتاك، حس����ب ما جاء في صحيفة »ذي صن« 

البريطانية.
واكتش����ف الباحثون اآلن أن ال����دواء الموصوف، الذي 

 ،»Propecia« يتم تس����ويقه تحت االس����م التج����اري
يمك����ن أن يقدم األمل آلالف الرج����ال، بحمايتهم من 

خطر اإلصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 25%.
 »SWOG« وقال الدكتور، إيان طومس����ون، من ش����بكة
للس����رطان في الوالي����ات المتحدة، والذي ش����ارك في 
الدراس����ة: »إن Finasteride آمن وغير مكلف وفعال 

كاستراتيجية وقائية ضد سرطان البروستاتا«.
وش����ملت التجربة التي بدأت قبل 25 عاما، حوالي 20 
ألف رجل، ما يجعلها واحدة من أكبر تجارب س����رطان 

البروستاتا على اإلطالق.
وتبي����ن أن أقل م����ن 100 رجل ش����اركوا ف����ي تجربة 

 Prostate Cancer( »الوقاية من سرطان البروستاتا«
Prevention(، توفوا بس����بب المرض، حسب النتائج 

.»New England« المنشورة في مجلة
وقال الدكتور طومس����ون، إن األطب����اء يجب أن يخبروا 
المرضى ع����ن فوائ����د ال����دواء، خاصة أولئ����ك الذين 
يخضعون الختبارات مس����تضد البروس����تاتا النوعية 
»PSA« )اختبار الدم للكش����ف عن سرطان البروستاتا( 
بش����كل منتظم. ويش����ير فري����ق البحث إل����ى أن دواء 
الوقاية من سرطان البروستاتا، سيكون ذا »تأثير كبير 
على الصحة العامة«، خاصة أن تش����خيص البروستاتا 

آخذ في االرتفاع.

دواء لعالج الصلع قد ينقذ حياة آالف الرجال

االستقالل/ وكاالت:
نس���مع دائمًا تخلي البعض عن تن���اول منتجات األلبان ب���كل أنواعها، 
ويمتنعون عن تناول أي أطعمة أو مش���روبات يدخ���ل الحليب بها، لكن 

ذلك قد يعرضهم لمشكالت صحية عديدة.
هشاش���ة العظام أحد أكثر األمراض انتش���ارًا، من بين المخاطر التي قد 
تصيب الشخص في حالة تخليه عن منتجات األلبان، وهو مرض ٌيصيب 

العظام ينتج عنه كسور في األطراف وأمراض الهيكل العظمي.
ويرج���ع ذلك إلى نق���ص فيتامين D والعناصر الغذائي���ة المهمة التي 
تحت���وي عليها منتج���ات األلبان، وهو م���ا يؤثر على عملي���ة امتصاص 

الكالسيوم بالجسم.
باإلضاف���ة إل���ى أن االمتناع عن تن���اول الحليب ومش���تقاته إلى ضعف 
المناعة، إذ أن البكتريا التي يحتوي عليها الحليب تساعد في رفع مناعة 

الجسم.
الحليب ومنتجاته أيض���ا في إبطاء عملية كما يؤثر التخلي عن 

الجسم  في  بما يؤدي إلى زيادة الوزن.الحرق 
باالمتن���اع ع���ن الحليب، حيث وتتأثر حالة الجلد 

على  يعمل  الدهنية أنه  الغدد  عمل  تحسين 
يساعد على تحسين حالته تحت الجلد بما 

أكثر  بش���رتهم  ويجع���ل 
شبابا وطبيعية.

االستقالل/ وكاالت:
ال ش���ك أن ش���ركات تصنيع الهواتف الذكية بالعالم تدرك الزيادة الملحوظة في أحجام 
التطبيقات والملفات، حيث يواجه المس���تخدمون الذين يمتلكون هواتف ذكية تتميز 
بس���عة تخزين 16GB أو 32GB )أو أي أجهزة أخرى بدون دعم بطاقة MicroSD( مشكلة 
.Androidو iPhone كبيرة فيما يتعلق بالمساحة، وهذا ينطبق على كل من مستخدمى

بينما ش���راء جهاز جديد هو الخيار األفضل واألسهل لكنه ليس خيارا رخيًصا، ولكن 
هناك طرقا يمكنك من خاللها التعام���ل مع الهواتف الذكية محدودة التخزين، ولن 

تكلفك أي أموال كما يلي:
– ال تحتفظ بأي صور أو فيديوهات ال ترغب بها، أو يمكنك االحتفاظ بها على خدمات 

سحابية مثل “صور جوجل”.
– محو ذاكرة التخزين المؤقت التي تقوم بها بعض التطبيقات، وذلك كل فترة.

– ح���ذف الملفات التي ت���م تحميلها وال ترغ���ب بها، كمثل الصور ورس���ائل البريد 
اإللكتروني وغيرها.

-استخدام إصدارات “Lite” من التطبيقات.
– حذف التطبيقات غير الضرورية التي ال تحتاجها باستمرار.

االستقالل/ وكاالت:
عث���ر مهندس البرمجيات “س���تيف س���ميث” على ش���فرة مصدرية 
داخل أحدث نظام تش���غيل من أبل iOS 12.2 الذي يشير إلى وجود 4 
تكوينات جديدة لجهاز iPad ال تتضمن معرفة الوجه؛ وهو ما يش���ير 
إلى أنها س���تلتزم بمستشعر بصمة اإلصبع فقط، ولن يمتلك متشعر 

بصمة الوجه؛ وهو ما يعني تصميم أكثر تقليدية.
ووفقًا لما نش���ره موق���ع engadget األمريكي؛ فإن ه���ذا األمر ال يعد 
صادم���ًا، خاصة أن أبل ترغب في االلتزام بس���عر أقل نس���بيًا، كما أنها 
ترغ���ب في أن تحص���ل تقنية “بصمة الوجه” عل���ى مزيد من التطوير 

قبل طرحها.
كما تشير “شفرة المصدر” أيضًا إلى جهاز iPod touch جديد، الذي 

لن يمتلك أيضًا ستشعر بصمة وجه أو بصمة إصبع.
 iPad وأش���ار التقرير إل���ى أنه قد يكون هناك تحديث بس���يط لجهاز
في األعمال، ويبدو أن ش���ركة Apple لديها على األقل بعض األجهزة 
الجديدة التي سيتم عرضها في األشهر القليلة األولى من عام 2019.

صدمة جديدة من 
»أبل« لعشاق »اآليباد«

هذا ما يحدث لجسدك عند 
امتناعك عن الحليب ومشتقاته!

5 طرق للتعامل مع ذاكرة 
الهاتف الممتلئة.. تعّرف عليها
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االستقالل/ وكاالت:
للث���وم األبيض الذي نعرفه فوائد صحي���ة وغذائية ال تحصى، غير أننا قد 
ال نع���رف أن هذه الفوائد تتضاعف مع الثوم األس���ود النادر، أو الخارق إن 

صح التعبير.
وقب���ل التعرف على فوائده، فالثوم األس���ود هو ث���وم عادي تم تعريضه 
للرطوبة والحرارة بدرجات معينة ولفترات مطولة محس���وبة، قد تصل 40 

يومًا متواصاًل. حسب ما ذكر موقع “طب ويب” المتخصص.
وأثناء هذه العملي���ة تبدأ بعض المركبات في الثوم بالتحلل والتفكك، 

ليخس���ر نكهته الالذعة المعتادة ويبدأ باكتس���اب نوع من المذاق 
الحل���و، وعند تح���ول الثوم العادي إلى ثوم أس���ود، فإن قيمة الثوم 

الناتج الغذائية تختلف بعض الشيء عن الثوم العادي.
وم���ن الجدير بالذك���ر أن عملية تحضير وصناعة الثوم األس���ود هي 

عملية معقدة بعض الش���يء وليست سهلة، ما يجعل إيجاد هذا النوع 
من الثوم في األسواق العادية أمرًا صعبًا.

ويحتوي الثوم األس���ود على كميات مركزة من مضادات األكسدة الهامة، 
بل إن بعض الدراس���ات تش���ير إلى أن محتوى الثوم األسود من مضادات 
األكس���دة يفوق محتوى الثوم األبيض العادي!، كما يحتوي على سعرات 

حرارية وألياف أكثر من تلك الموجودة في الثوم األبيض.

من  و
فوائده،  أه���م 
مكافح���ة مرض 
الس���رطان، حيث 

مضادات  بنسب تس���اعد  المتوفرة  الث���وم األكسدة  ف���ي  عالي���ة 
األس���ود على مكافحة بع���ض األمراض المزمنة والخطيرة مثل الس���رطان، 

وعالج مرض الس���كري بس���بب تركيز مادة األليس���ين العال���ي في الثوم 
األس���ود، ويعتب���ر أكثر فعالية م���ن الثوم العادي ف���ي مكافحة مرض 

السكري وتنظيم مستويات سكر الدم.
ويقوم الثوم األس���ود أيضا بتحسين المناعة، فكما يفيد الثوم العادي 
جهاز المناعة في الجسم، فإن الثوم األسود مفيد لجهاز المناعة، بل 

حتى إنه يتفوق في هذه الناحية على نظيره األبيض.
إن تناول الثوم األس���ود بانتظام له تأثي���ر إيجابي أيضا على صحة 
الدماغ، إذ يساعد على وقاية الش���خص عمومًا من األمراض الذهنية 

والعصبية، مثل الخرف والزهايمر ومرض باركنسون.
وحس���ب الخبراء، يساعد الثوم األسود أيضا على زيادة الرغبة الجنسية، 
مع أن هذا األم���ر ال زال قيد البحث، إال أن بعض الحضارات القديمة كانت 
تؤمن أن للثوم األس���ود قدرة على تعزيز الرغبة واألداء الجنسي لدى الرجل 

بشكل خاص.
ووجدت بعض األبحاث األولية أن الثوم األس���ود يحتوي على مواد تساعد 
على ش���فاء أنس���جة الكبد المتضررة، خاصة نتيجة اإلفراط في استهالك 
الكحولي���ات، ما يش���كل أماًل لدى مرضى الكبد. كما يس���اعد على مكافحة 
تساقط الشعر وإعادة إنبات الشعر من جديد، ال سيما عند استخدام زيت 

الثوم األسود مصحوبًا بشامبو يحتوي على خالصة الثوم األسود.

فوائــد مذهلــة للثــوم األســود »الخــارق«.. تعــّرف عليــها

االستقالل/ وكاالت:
كش����ف باحثو جامعة تكس����اس األمريكي����ة أن دواء 
»Finasteride« المستخدم لوقف الصلع لدى الرجال، 

يمكن أن يقلل من خطر اإلصابة بسرطان البروستاتا.
ويمك����ن أن يقدم ال����دواء الذي يس����تخدمه الرئيس 
األمريك����ي، دونال����د ترامب، لمحاربة الصل����ع، وفقا لما 
قاله طبيب����ه في حديث م����ع نيويورك تايم����ز، خيارا 
آمنا ورخيصا للمس����اعدة في حماي����ة الرجال من هذا 
المرض الفتاك، حس����ب ما جاء في صحيفة »ذي صن« 

البريطانية.
واكتش����ف الباحثون اآلن أن ال����دواء الموصوف، الذي 

 ،»Propecia« يتم تس����ويقه تحت االس����م التج����اري
يمك����ن أن يقدم األمل آلالف الرج����ال، بحمايتهم من 

خطر اإلصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 25%.
 »SWOG« وقال الدكتور، إيان طومس����ون، من ش����بكة
للس����رطان في الوالي����ات المتحدة، والذي ش����ارك في 
الدراس����ة: »إن Finasteride آمن وغير مكلف وفعال 

كاستراتيجية وقائية ضد سرطان البروستاتا«.
وش����ملت التجربة التي بدأت قبل 25 عاما، حوالي 20 
ألف رجل، ما يجعلها واحدة من أكبر تجارب س����رطان 

البروستاتا على اإلطالق.
وتبي����ن أن أقل م����ن 100 رجل ش����اركوا ف����ي تجربة 

 Prostate Cancer( »الوقاية من سرطان البروستاتا«
Prevention(، توفوا بس����بب المرض، حسب النتائج 

.»New England« المنشورة في مجلة
وقال الدكتور طومس����ون، إن األطب����اء يجب أن يخبروا 
المرضى ع����ن فوائ����د ال����دواء، خاصة أولئ����ك الذين 
يخضعون الختبارات مس����تضد البروس����تاتا النوعية 
»PSA« )اختبار الدم للكش����ف عن سرطان البروستاتا( 
بش����كل منتظم. ويش����ير فري����ق البحث إل����ى أن دواء 
الوقاية من سرطان البروستاتا، سيكون ذا »تأثير كبير 
على الصحة العامة«، خاصة أن تش����خيص البروستاتا 

آخذ في االرتفاع.

دواء لعالج الصلع قد ينقذ حياة آالف الرجال

االستقالل/ وكاالت:
نس���مع دائمًا تخلي البعض عن تن���اول منتجات األلبان ب���كل أنواعها، 
ويمتنعون عن تناول أي أطعمة أو مش���روبات يدخ���ل الحليب بها، لكن 

ذلك قد يعرضهم لمشكالت صحية عديدة.
هشاش���ة العظام أحد أكثر األمراض انتش���ارًا، من بين المخاطر التي قد 
تصيب الشخص في حالة تخليه عن منتجات األلبان، وهو مرض ٌيصيب 

العظام ينتج عنه كسور في األطراف وأمراض الهيكل العظمي.
ويرج���ع ذلك إلى نق���ص فيتامين D والعناصر الغذائي���ة المهمة التي 
تحت���وي عليها منتج���ات األلبان، وهو م���ا يؤثر على عملي���ة امتصاص 

الكالسيوم بالجسم.
باإلضاف���ة إل���ى أن االمتناع عن تن���اول الحليب ومش���تقاته إلى ضعف 
المناعة، إذ أن البكتريا التي يحتوي عليها الحليب تساعد في رفع مناعة 

الجسم.
الحليب ومنتجاته أيض���ا في إبطاء عملية كما يؤثر التخلي عن 

الجسم  في  بما يؤدي إلى زيادة الوزن.الحرق 
باالمتن���اع ع���ن الحليب، حيث وتتأثر حالة الجلد 

على  يعمل  الدهنية أنه  الغدد  عمل  تحسين 
يساعد على تحسين حالته تحت الجلد بما 

أكثر  بش���رتهم  ويجع���ل 
شبابا وطبيعية.

االستقالل/ وكاالت:
ال ش���ك أن ش���ركات تصنيع الهواتف الذكية بالعالم تدرك الزيادة الملحوظة في أحجام 
التطبيقات والملفات، حيث يواجه المس���تخدمون الذين يمتلكون هواتف ذكية تتميز 
بس���عة تخزين 16GB أو 32GB )أو أي أجهزة أخرى بدون دعم بطاقة MicroSD( مشكلة 
.Androidو iPhone كبيرة فيما يتعلق بالمساحة، وهذا ينطبق على كل من مستخدمى

بينما ش���راء جهاز جديد هو الخيار األفضل واألسهل لكنه ليس خيارا رخيًصا، ولكن 
هناك طرقا يمكنك من خاللها التعام���ل مع الهواتف الذكية محدودة التخزين، ولن 

تكلفك أي أموال كما يلي:
– ال تحتفظ بأي صور أو فيديوهات ال ترغب بها، أو يمكنك االحتفاظ بها على خدمات 

سحابية مثل “صور جوجل”.
– محو ذاكرة التخزين المؤقت التي تقوم بها بعض التطبيقات، وذلك كل فترة.

– ح���ذف الملفات التي ت���م تحميلها وال ترغ���ب بها، كمثل الصور ورس���ائل البريد 
اإللكتروني وغيرها.

-استخدام إصدارات “Lite” من التطبيقات.
– حذف التطبيقات غير الضرورية التي ال تحتاجها باستمرار.

االستقالل/ وكاالت:
عث���ر مهندس البرمجيات “س���تيف س���ميث” على ش���فرة مصدرية 
داخل أحدث نظام تش���غيل من أبل iOS 12.2 الذي يشير إلى وجود 4 
تكوينات جديدة لجهاز iPad ال تتضمن معرفة الوجه؛ وهو ما يش���ير 
إلى أنها س���تلتزم بمستشعر بصمة اإلصبع فقط، ولن يمتلك متشعر 

بصمة الوجه؛ وهو ما يعني تصميم أكثر تقليدية.
ووفقًا لما نش���ره موق���ع engadget األمريكي؛ فإن ه���ذا األمر ال يعد 
صادم���ًا، خاصة أن أبل ترغب في االلتزام بس���عر أقل نس���بيًا، كما أنها 
ترغ���ب في أن تحص���ل تقنية “بصمة الوجه” عل���ى مزيد من التطوير 

قبل طرحها.
كما تشير “شفرة المصدر” أيضًا إلى جهاز iPod touch جديد، الذي 

لن يمتلك أيضًا ستشعر بصمة وجه أو بصمة إصبع.
 iPad وأش���ار التقرير إل���ى أنه قد يكون هناك تحديث بس���يط لجهاز
في األعمال، ويبدو أن ش���ركة Apple لديها على األقل بعض األجهزة 
الجديدة التي سيتم عرضها في األشهر القليلة األولى من عام 2019.

صدمة جديدة من 
»أبل« لعشاق »اآليباد«

هذا ما يحدث لجسدك عند 
امتناعك عن الحليب ومشتقاته!

5 طرق للتعامل مع ذاكرة 
الهاتف الممتلئة.. تعّرف عليها
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غزة/ محمد العقاد:
تمكن فري���ق خدمات خانيون���س من تحقيق 
فوز غال���ي وثمين من أنياب فريق غزة الرياضي 
بهدف دون رد، أمس االثنين، في المباراة التي 
أقيمت على اس���تاد خانيون���س جنوب القطاع، 
ضمن منافسات الجولة 16 من دوري »القدس« 

للدرجة الممتازة.
وبهذا الف���وز أبقى خدمات خانيونس »الذئاب« 
على آماله في الهروب من ش���بح الهبوط بعدما 
رفع رصيده إلى 14 نقطة بالمركز الحادي عش���ر 
مؤقت���ًا، بينما تجمد رصيد فري���ق غزة الرياضي 

»العميد« عند النقطة 21 بالمركز الثامن.
بدأ الشوط األول بأفضلية نسبية لصاحب األرض 
والجمهور فريق خدم���ات خانيونس ولكن دون 

أي خطورة على المرمى، مع تراجع نس���بي لفريق 
غزة الرياض���ي، مع فرصة وحي���ده للرياضي عن 
طريق عرضية عبر الالعب ربحي اشتيوي ليحاول 
فيها الالعب ثائر أبو عبيدة ولكن استطاع شادي 
أبو العراج خارس الذئاب امساك الكرة، لينتهي 

الشوط سلبي األداء والنتيجة.
وفي بداية الش���وط الثاني، حاول كال الفريقين 
تسجيل الهدف األول لكن دون أي خطورة على 
المرميي���ن، وبعدها حاول خدم���ات خانيونس 
تهديد مرم���ى »العميد« لكنه  واجهه بس���الة 
دفاعية من قبل العبين غ���زة الرياضي، وبعدها 
انحصر الالعب في وسط الملعب بين الفريقين.

 وفي الدقائق األخيرة من الش���وط الثاني حاول 
الذئاب عبر تسديده قوية لكن حارس الرياضي 

إس���ماعيل المدهون تمكن ببراعة من تحويلها 
إلى ضرب���ة ركنية نفذها الالعب محمود فحجان 
عرضية داخل منطق���ة الجزاء ليخرجها مدافعو 
فريق غزة الرياضي لتأتي لالعب س���امي الفجم 
الذي س���ددها قوية عل���ى المرم���ى ليتابعها 
المدافع اياد النبري���ص وينقض عليها بقدمه 
ويحرز اله���دف األول لفريق خدمات خانيونس 
في الدقيقة)82(، وبعدها بدأت المباراة هادئة 
وحافظ الذئ���اب على هدف التق���دم لينتهي 
اللقاء بهذه النتيجة. وتختتم منافسات الدرجة 
الممتازة، الي���وم الثالثاء، بلقاء وحيد يجمع بين 
اتح���اد خانيونس مع بيت حان���ون األهلي على 
ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع، الساعة 

الثانية والنصف عصرًا.

غزة/ محمد العقاد:
خيم التعادل اإليجابي على مباراة ديربي الوس���طى 
بي���ن فري���ق خدمات النصي���رات وخدم���ات البريج 
بهدفين لكل فريق، أمس االثنين، في المباراة التي 
أقيمت على ملعب اليرموك بمدينة غزة، ضمن ختام 

منافسات دوري الدرجة األولى.
وبهذا التعادل رفع البريج رصيده إلى 30 نقطة في 
المرك���ز الثالث وابتعد ع���ن الوصيف األهلي بفارق 
ثالث نقاط، بينما رفع خدمات النصيرات رصيده إلى 

15 نقطة في المركز العاشر.
وافتت���ح خدمات النصي���رات التس���جيل عبر ركلة 
ج���زاء بعد عرقل���ه  الالعب محمد أب���و خصيوان من 
قبل مدافعي البريج في المنطقة الخطرة ليحتسب 
الحكم ركلة ج���زاء نفذها الالعب فري���د الحواجري 
بنجاح ليسجل الهدف األول في الدقيقة)11(، وبعد 

محاوالت من البريج تمكن م���ن تعديل النتيجة عن 
طريق ضربة حرة من الجهة اليس���رى نفذها الالعب 
حازم قف���ة لينقض عليها زميله أس���امة أبو قضابة 
برأس���ه ليضعها في الش���باك مح���رزًا الهدف األول 
بالدقيقة)23(، وبعدها تقدم الالعب إبراهيم وش���اح 
للبريج عندما اس���تقبل كرة عرضية من الالعب محمد 
صقر ليس���ددها بقوة في المرمى ليس���جل الهدف 

الثاني بالدقيقة)32(.
 وفي الش���وط الثاني عاد النصيرات بهدف التعادل 
عبر الالعب محم���ود أبو خصيوان بتس���ديدة رائعة 

بعدما لعب زياد التلمس ركلة ثابتة أبعدها مدافعو 
البريج ليس���تقبلها أبو خصيوان بتسديدة لتسكن 

الشباك في الدقيقة)74(.
هذا وقد حقق فريق خدمات المغازي فوزًا ثمينًا على 
فري���ق التفاح الرياضي بهدفي���ن مقابل هدف، في 
المباراة التي أقيمت على ملعب الشهيد محمد الدرة 

وسط القطاع.
وبهذا الفوز رفع المغ���ازي رصيده إلى 18 نقطة في 
المرك���ز الثامن، وتجمد رصيد التفاح عند النقطة 17 

في المركز التاسع.

وافتتح المدافع عاطف الكتناني اللقاء عبر تسديدة 
على الطاير من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة)20(، 
وتمكن بعدها التفاح من تحقيق هدف التعادل عبر 
الالعب محمد عويضة الذي اس���تقبل عرضية الالعب 
محمود إسماعيل ليضعها في المرمى بالدقيقة)31(، 
وقبل انتهاء الش���وط األول استطاع خدمات المغازي 
خطف هدف التق���دم والفوز في المباراة عبر الالعب 
ماجد بن حمد الذي استقبل عرضية من ضربة ركنية 
عبر الالعب وليد أبو موسى ليسددها بن حمد لتسكن 

الشباك بالدقيقة)3+45(.

»الذئــاب« يهــرب مــن القــاع بفــوز ثميــن علــى »العميــد« 

الرام/ االستقالل: 
أعلنت لجنة المس���ابقات في االتحاد الفلسطيني لكرة القدم، امس االثنين، 
عن تحديد الثالث من شهر فبراير/ شباط المقبل، موعًدا النطالق لقاءات دور 

ال� 32 من مسابقة كأس فلسطين ألندية الضفة الغربية.
وحس���ب جدول اللقاءات، س���تبدأ المباريات يوم األحد المقبل، عبر إقامة 3 
لقاءات، حي���ث يلتقي مركز األمع���ري مع طمون على اس���تاد نابلس، بينما 
يلتق���ي مركز طولكرم مع مركز رق���م واحد، على ملع���ب الجامعة األمريكية 

بجنين، وجبل المكبر مع السواحرة على استاد الخضر.
وتستكمل باقي اللقاءات يوم االثنين، وفيه تلتقي جمعية الشبان وشباب 
العبيدية على ملعب اس���تاد دورا، وش���باب الظاهري���ة وأهلي قلقيلية على 
ملع���ب أريحا، وواد النيص وبيت صفافا على ملعب الخضر، وأهلي صور باهر 

واسالمي قلقيلية على ملعب ماجد أسعد.
فيم���ا تقام ي���وم الثالثاء، مباراة واحدة تجمع بين مؤسس���ة البيرة وبيت امر 

على استاد أريحا.

تعادل الجارين البريج والنصيرات 
والمغازي يقتنص فوزًا ثمينًا من التفاح 

إعالن موعد انطالق 
منافسات كأس فلسطين

أبو ظبي/ االستقالل: 
حجز المنتخب الياباني مكان���ه في نهائي بطولة كأس 
أمم آس���يا لكرة القدم، المقامة حاليًا في اإلمارات؛ بفضل 
فوزه المس���تحق على إي���ران بثالثية نظيف���ة، في أولى 

لقاءات "المربع الذهبي".
وفش���ل الفريق���ان ف���ي الوص���ول إل���ى الش���باك في 
الش���وط األول، لك���ن الحال اختلف ف���ي النصف الثاني 
حين حّول يويا أوس���اكو كرة عرضية برأسه في الشباك، 

معلنًا تقدم منتخب بالده في الدقيقة ال�56.
وع���اد الالعب ذاته لزيارة الش���باك من جديد، ولكن هذه 
المرة من ركلة جزاء، احتسبها حكم اللقاء بعد الرجوع إلى 
"تقنية الفيديو"، معززًا تقدم "الس���اموراي" في الدقيقة 
ال�67. وبعد الهدفين، تاه العبو إيران فوق "المس���تطيل 
األخضر"، وفش���لت تبديالت المدرب البرتغالي كارلوس 
كي���روش في إعادة األم���ور إلى نصابها، قب���ل أن يطلق 

اليابانيون "رصاصة الرحمة" بهدف ثالث أحرزه جينكي 
هاراغوتشي في الدقيقة ال�2+90.

بهذه النتيجة، بات "الكمبيوت���ر" الياباني ينتظر الفائز 
م���ن الموقع���ة الخليجي���ة المرتقبة بي���ن منتخبي قطر 
واإلمارات اليوم الثالث���اء، للوصول الى المباراة الختامية، 

التي ستقام في األول من فبراير المقبل.
وكان منتخ���ب الياب���ان قد حق���ق العالم���ة الكاملة في 
الدور األول ب�3 انتص���ارات متتالية على منتخبات ُعمان 
وتركمانستان وأوزبكس���تان، قبل إقصاء السعودية في 
دور ال�16 )1-0(، ثم اإلطاحة بفيتنام بالنتيجة ذاتها في 

دور الثمانية.
في الجهة المقابلة، أنهى منتخب إيران دور المجموعات 
في الصدارة م���ن فوزين على اليمن وفيتنام وتعادل مع 
الع���راق، ثم تغّلب على ُعم���ان )2-0(، كما أقصى الصين 

في ربع النهائي بثالثية بيضاء.

اليابان ُتقصي إيران وتحجز 
مكانها في نهائي كأس آسيا

أبو ظبي/ االستقالل: 
يأمل منتخ���ب اإلمارات في مواصلة طريقه نحو نهائي كأس آس���يا، وذلك 
عندم���ا يتقابل مع قطر في ال���دور نصف النهائي للبطول���ة اليوم الثالثاء. 
ويع���ول األبيض اإلماراتي على تفوق تاريخي أم���ام قطر، فيما يتعلق بآخر 
مواجهات رسمية جمعت بينهما، حيث كانت آخر مواجهة بين المنتخبين 
قد أقيمت في دور المجموعات للنسخة الماضية للبطولة “آسيا 2015” وفاز 
فيها منتخب اإلمارات بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة شهدت تألق 

الثنائي أحمد خليل وعلي مبخوت بتسجيل كل منهما هدفين.
أيضا سبقت تلك المواجهة الرسمية مباراة أخرى في 2013 بطابع رسمي، 
حي���ث فاز األبيض اإلماراتي أيضا على قطر 3-1 في خليجي 21 بالبحرين، 
وقتها س���جل ثالثية اإلمارات عمر عبدالرحمن وعلي مبخوت ومحمد أحمد. 
حت���ى في المباريات الودية بينهما، فقد تقابل المنتخبان في 2011 وديا 
وانته���ت المباراة بفوز اإلمارات 3-1، بثالثية حمدان الكمالي وأحمد خليل 
“هدفي���ن”. أما أول لقاء رس���مي جمع بين المنتخبي���ن فقد انتهى بفوز 

اإلمارات 1-0 وكان في بطولة خليجي 2.

التفوق الرسمي يمنح اإلمارات أفضلية 
في نصف نهائي كاس آأسيا اليوم 

الثالثاء 23 جمادى األولى 1440 هــ 29 يناير 2019 م

جينيف/ االستقالل:
لحق����وق  األورومتوس����طي  المرص����د  دع����ا 
اإلنس����ان دول العال����م إلى التح����رك لحماية 
الفلس����طينيين ف����ي الق����دس المحتلة من 
سياس����ات التهجير والتنكيل اإلس����رائيلية 

الممنهجة بحقهم.
وخل����ص المرصد في تقري����ر حقوقي تناول 
انته����اكات االعتق����ال التس����عفي والهدم 
الفلس����طينيين في القدس  والتنكيل بحق 
على مدار الش����هر الماضي ديسمبر الماضي 
إلى أن السياس����ات اإلسرائيلية في المدينة 
تمت����از بالعنصري����ة تجاه الفلس����طينيين، 

وتهدف إلى تهجيرهم.
ولفت المرصد بعنوان "أخِرجوا الفلسطينيين 
من القدس"، في إش����ارة لطبيعة السياسات 
أن  إلى  الفلس����طينيين،  اإلس����رائيلية تجاه 

االحتالل اإلس����رائيلي صّعد م����ن انتهاكاته 
بحق الفلس����طينيين في الق����دس منذ قرار 
الرئي����س األمريك����ي ترام����ب نقل س����فارة 
ب����الده إليها في ديس����مبر 2017، وش����ملت 
االنته����اكات عملي����ات االعتق����ال بص����ورة 

تعسفية، بما في ذلك االعتقال اإلداري.
وبين المرصد الحقوقي أن االحتالل اإلسرائيلي 
يمارس االعتقال بحق الفلس���طينيين كأداة 
للعق���اب والترهيب دون أي ذريعة أو س���بب 
قانوني، أو كنوع من العقاب المفتوح، س���يما 
ف���ي ح���االت االعتق���ال اإلداري، كم���ا توجه 
س���لطات االحتالل اإلسرائيلي للفلسطينيين 
تهمًا فضفاض���ة لتبرير عمليات االعتقال، ك� 

"اإلخالل بالنظام العام".
باسم  المتحدثة  بريتش����يت،  وقالت س����ارة 
العامة  النيابة  إن  األورومتوس����طي،  المرصد 

اإلسرائيلية تمتنع بشكل مقصود عن اعتقال 
والتحقي����ق م����ع المواطنين اإلس����رائيليين 
الذين يعت����دون على الفلس����طينيين بآالت 
حادة أو يقومون بنش����ر منشورات تحريضية 
على قتل الفلس����طينيين مباشرة عبر مواقع 
التواص����ل االجتماعي، في حي����ن تجرم كل 
جملة مش����ابهة ينش����رها أي فلسطيني في 
الجان����ب اآلخر، وتعتقل المئات من الش����بان 

واألطفال.
التقري����ر تفصي����اًل لعش����رات حاالت  وأورد 
االعتق����ال التي تمت في ديس����مبر الفائت. 
ومنها اعتقال الش����اب "رامي الفاخوري" بعد 
أقل من 20 يومًا على حفل زفافه، إضافة إلى 
أكثر من )30( ش����ابًا آخر شاركوا في العرس، 
بدع����وى تضم����ن الع����رس أغاني وأناش����يد 

فلسطينية وتمجيد حركة حماس.

رام الله/ االستقالل: 
تفقد وفد من محرري الجهاد اإلسالمي امس االثنين، جرحى ومصابي االعتداء الغاشم 

الذي شنته قوات االحتالل اإلسرائيلي على جبل الريسان قرية كفر نعمة.
وزار وفد الحركة القيادي فيها أحمد محمد دار نصر ٥٦ عاما من قرية كفر نعمة غرب 
مدينة رام الله، الذي أصيب برصاصة في رأس���ه أثناء مش���اركته في مس���يرة شعبية 
ضد االحتالل. بدوره، أكد القيادي المحرر خضر عدنان أن االحتالل اإلس���رائيلي حاول 
اغتيال القيادي نصر بش���كل متعمد، الفتًا إلى أن القيادي نصر يعاني من كس���ر في 

الجمجمة ونزيف في الدماغ.
وف���ي قرية المغير زار الوفد عددا م���ن جرحى العائلة المجاهدة من آل أبو عليا ومنهم 
الجريح حذيفة أبو عليا ابن األس���ير الشيخ جبر أبو عليا، وتفقدوا الجريح معاذ أبو عليا 

ابن المحرر الشيخ رسمي أبو عليا، وزاروا الجريح عادل إبراهيم أبو عليا.
وتأت���ي هذه الزي���ارة في إطار حرص الجهاد اإلس���المي الدائ���م وقيادته في الضفة 
المحتلة على التواصل الدائم واإلشادة بدور الجرحى وعائالتهم في التصدي لالحتالل 

الصهيوني والتمسك بالحق في العيش بكرامة على أرضنا المقدسة.
 

رام الله / االستقالل:
ندد رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة 
والعلوم محمود اس���ماعيل، أمس االثنين، اقتحام وزيرة 
ثقافة االحتالل ميري ريغيف للمس���جد األقصى المبارك 
للترويج لنفس���ها قبيل االنتخابات اإلس���رائيلية معتبرًا 

أنها تمثل عداء حقيقيًا لألديان.
وقال إس���ماعيل في بيان ص���در عن اللجن���ة،: »إن هذه 
الممارس���ات العدوانية عل���ى مقدس���ات أمتنا أصبحت 
تمث���ل العداء الحقيقي للس���امية ولألديان، وما تقوم به 
المدع���وة ريغيف يعد نموذجا يوض���ح مدى التحريض 
الذي تمارس���ه الطبقة السياسية في إسرائيل، ويعكس 
تصرفات المس���توطنين المجرمين الذين يعتدون على 
أبناء شعبنا في القرى والمدن والمخيمات«، وفق الوكالة 

الرسمية.
وأضاف: »الطبقة السياس���ية اإلسرائيلية تتحمل كامل 
المس���ؤولية ع���ن حالة االحتق���ان التي يمر بها ش���عبنا 

الفلسطيني وكافة الش���عوب العربية واإلسالمية، وعلى 
جمي���ع أحرار العالم، والذين يؤمن���ون بحرية المعتقد أن 

يقفوا أمام هذه الممارسات وإيقافها«.
ودعا إس���ماعيل إل���ى ض���رورة تحمل المجتم���ع الدولي 
لمس���ؤولياته تجاه قرارات���ه المتمثلة باألم���م المتحدة 
وذراعها الحامي للتراث الحضاري والثقافة بمنظمة األمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة »اليونس���كو«، وضرورة 
تطبي���ق ما جاء من قرارات أممية تؤكد عروبة وإس���المية 
المكان، وعلى أنه مكان ديني مقدس للمس���لمين يجب 

احترامه وعدم زجه في صراعات االحتالل الداخلية.
يش���ار إلى أن جولة ريغيف االس���تفزازية في العاصمة 
الق���دس أول أمس، جاءت ضمن الدعاية االنتخابية قبيل 
االنتخابات التمهيدية لحزب الليكود التي تأتي عش���ية 
انتخابات الكنيس���ت في التاس���ع من نيس���ان المقبل، 
حيث ُتعرف بأنها من أش���د الدعاة لتكثيف االقتحامات 

لألقصى وإقامة الهيكل المزعوم مكان قبة الصخرة.

الجهاد تتفقد جرحى »المغير« و«كفر 
نعمة« بمجمع فلسطين الطبي برام الله

»األرومتوسطي« يدعو لحماية القدس من سياسات التهجير اإلسرائيلية

كوااللمبور/ االستقالل:
قال وزير الشباب والرياضة الماليزي سّيد صادق إن رفض 
مش���اركة رياضيين إس���رائيليين في بطولة سباحة كان 
من المقرر أن تس���تضيفها بالده جاء »باس���م اإلنسانية 

وفلسطين«.
ج���اء ذلك ف���ي تصريح أدلى ب���ه »ص���ادق« تعليًقا على 
س���حب اللجنة الدولية لأللعاب البارلمبية حق استضافة 
بالده بطولة العالم للس���باحة لعام 2019؛ بسبب رفضها 

مشاركة رياضيين إسرائيليين.
وق���ال الوزير المالي���زي إن قرار اللجنة ل���ن يغير موقف 
بالده، مضيفا: »ماليزيا تتمسك بقرارها باسم اإلنسانية 
وفلسطين، مضيفًا »إن كانت استضافة فعالية رياضية 
دولية أكثر أهمية من دعم أشقائنا الفلسطينيين الذين 
قتلوا على أيدي نظام )رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

نتنياهو(، فإن ماليزيا تكون قد خسرت ضميرها«.
وأوض���ح صادق أن ماليزيا لم تق���ع في خطأ أخالقي بمنع 

مشاركة سباحين إسرائيليين في البطولة.
وردا على انتقاد اللجن���ة الدولية لأللعاب البارلمبية، قال 
الوزي���ر الماليزي: »نود أن نذّك���ر اللجنة أنه حتى منظمة 
العفو الدولي���ة ومرصد حقوق اإلنس���ان ذكرا أن حكومة 

نتنياهو ترتكب جريمة حرب )بحق الفلسطينيين(«.
وأض���اف أن ماليزيا تضع حقوق اإلنس���ان في أولوياتها، 

مؤكدا أن بالده لن تتراجع عن قرارها.
وكان من المفترض أن تس���تضيف ماليزيا بطولة العالم 
للس���باحة البارالمبية خ���الل الفترة م���ن 29 يوليو/تموز 
حتى 4 أغس���طس/آب المقبلين. وتعد البطولة واحدة من 
الفعالي���ات التأهيلية لأللع���اب األولمبية للمعاقين عام 
2020، في العاصمة اليابانية طوكيو، التي من المقرر أن 

يتنافس فيها أكثر من 600 رياضي من 70 دولة.
وفي وقت س���ابق، قالت اللجنة األولمبية البارالمبية، في 
بيان، إنها »سحبت حق اس���تضافة ماليزيا بطولة العالم 

للسباحة البارالمبية«.

اللجنة الوطنية تندد باقتحام
 وزيرة الثقافة للمسجد االقصى

ماليزيا: رفضنا استضافة سباحين 
إسرائيليين »باسم اإلنسانية وفلسطين«

الحراك بميناء غزة يوم أمس، حيث س���تنطلق عش���رات القوارب من شاطئ بيت الهيا في 
تمام الثالثة عصًرا يصاحبها جماهير حاشدة بًرا. وسيحمل الحراك البحري عنوان »لن نقبل 
باس���تمرار الحصار البحري«، فيما دعت الهيئة جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة في هذا 

الحراك، واالحتشاد في مخيم »هربيا« قرب موقع زيكيم العسكري شمال القطاع.
من جانبه، أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمس���يرات العودة وكس���ر الحصار حسين 
منصور أن ش���عبنا ماٍض في مس���يرات العودة بزخمها الش���عبي والجماهيري حتى 

تحقيق أهدافه المنشودة »التكتيكية واالستراتيجية«.
وأوضح منصور، أن ش���عبنا س���يوّجه من خالل الحراك البحري رس���ائل قوية ضد كل 

أشكال الحصار واإلغالق واالبتزاز السياسي، ورفضنا لكل المؤامرات.
وجدد موقف الهيئة الوطنية العليا لمس���يرات العودة وكس���ر الحصار، بضرورة انجاز 
المصالحة واس���تعادة الوحدة؛ كضرورة وطنية ملّحة على قاعدة االتفاقيات الموقعة 
بحض���ور الكل الوطني في القاه���رة. وبّين منصور أن هذه الفعالي���ة تأتي تالحًما مع 
أسرانا في سجون االحتالل، والذين يجسدون ملحمًة بطولية رًدا على جرائم االحتالل.

وأطلقت هيئة الحراك الوطني قبل نحو 6 أش����هر عدة رحالت بحرية نحو العالم الخارجي 
والحدود الشمالية للقطاع، في محاولٍة لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، إال أن االحتالل 
يقمع المش����اركين فيها، ويعمل على إفش����الها واعتقال من على متنها. ومنذ 30 مارس 
الماضي ينّظم المواطنون مظاهرات س����لمية في مخيمات العودة شرقي محافظات قطاع 

غزة الخمس؛ للمطالبة بثبيت حق العودة وكسر الحصار كاماًل عن القطاع.

ش���خصان في اعتداء الش���رطة على المتظاهرين، حيث طرح أفراد من 
الش���رطة المصابي���ن أرضا واعت���دوا عليهما بالضرب المب���رح قبل أن 

يستخدموا غاز الفلفل.
وبحس���ب المصادر، فإن أحد المصابين نقل بواس���طة سيارة إسعاف لتلقي 

العالج الالزم في المستشفى.
وأش���ارت المصادر إلى أن المعتقلين هم: محمد عودة وأشرف أبو علي وهما 
من أصحاب بيوت مهددة بالهدم، حس���ن كمال، إس���الم خديجة وهو قاصر، 
باإلضافة إلى الش���اب عمار عازم من الطيبة، وذلك بعد االعتداء عليه، وكذلك 

الشاب فادي خطيب.
وأغلق العشرات من أبناء مدينة قلنسوة والمنطقة، الشارع الرئيسي للمدينة، 
احتجاجا على سياس���ة هدم والتش���ريد التي تتبعها سلطات االحتالل بحق 

المواطنين العرب، بدعوى "البناء غير المرخص".
وجاءت التظاهرة ضمن سلس���لة احتجاجات أقرتها القوى الوطنية والحراك 
الش���بابي في مدينة قلنس���وة، تصدًيا لسياس���ة هدم البيوت، التي تهدد 

عشرات منازل أهالي من المدينة بالهدم.
وأغل����ق المتظاهرون الش����ارع احتجاًج����ا على سياس����ة االحتالل، حتى 
اس����تنفرت الش����رطة اإلس����رائيلية قواتها واعتدت عل����ى المتظاهرين 

وقمعت المظاهرة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي فلس���طينية 
بعد خروجها من باب األس���باط بالمسجد األقصى 
المب���ارك، بعد مط���اردة قوات االحت���الل لها في 

ساحات المسجد.
باعتق����ال االحتالل  وأفادت مص����ادر محلي����ة 
للفلس����طينية منته����ى أم����ارة م����ن الداخ����ل 
الفلسطيني المحتل، يعد خروجها من المسجد 

األقصى ظهر اليوم.
وتعتبر أم���ارة من المرابطات بالمس���جد األقصى، 
وه���ي ابنة ش���قيقة رئي���س الحركة اإلس���المية 

بالداخل المحتل الشيخ رائد صالح.

قوات االحتالل تعتقل فلسطينية بعد مطاردتها باألقصى

رام الله / االستقالل:
أعلن وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم عن توس���يع عدد مدارس التعلم 
الذكي التي تعتمد على مبدأ )مدارس بال حقائب أو واجبات أو امتحانات( إلى 500 
مدرس���ة، بما يشمل مدارس في قطاع غزة. وأش���ار صيدم، في تصريح له، إلى أن 
131 مدرس���ة حكومية في فلسطين قد انضمت لبرنامج التعلم الذكي منها 116 
مدرس���ة في الضفة الغربية و15 في قطاع غزة، الفتًا إلى أن بدايات البرنامج كانت 
مع 54 مدرسة، موضحًا أن البرنامج يستهدف حاليًا ما يقارب ال� 11 ألف طالب/ة.

وأش���ار إلى أنه تم تدريب ما يزيد عن 1500 معلم/ة على اس���تراتيجيات التعلم 
الذك���ي والتقويم البديل، وإعداد 117 من المش���رفين والمتابعين؛ لتولي مهمة 
اإلش���راف والمتابعة لمدارس التعلم الذكي بش���كل دوري، إضاف���ًة لتزويد هذه 

المدارس بأجهزة حاسوب وعرض تفاعلي وشبكات السلكية متكاملة.
وأك���د أن هذا التوجه يأتي اس���تمرارًا للجهود التطويري���ة النوعية التي تقودها 
الوزارة، واستنادًا إلى التجربة التي تمت في العامين الدراسيين السابقين، بحيث 
تتعمق التجربة في المدارس القائمة بما يش���مل إجراء تقييم شمولي، واستثمار 
العطلة الصيفية لتجهيز المدارس وتدريب المعلمين، من ِقبل مديري المدارس 
والمعلمين الذين أبدعوا بتجاربهم في هذا السياق، مؤكدًا أن قرار إلغاء الواجبات 
الدراس���ية البينية لطلبة الصف���وف الدنيا جاء على خلفية نج���اح تجارب التعلم 

الذكي وكعنصر أساسي من عناصرها.
ُيش���ار إلى أن هذا البرنامج ُيمّكن المدارس من الخروج ع���ن النمط التقليدي في 
التعليم، وأن من بي���ن مظاهر مدارس التعلم الذكي االس���تغناء عن االمتحانات 
بش���كلها التقليدي واالعتماد بداًل من ذلك على التقويم الحقيقي المس���تند إلى 

التقويم التراكمي والمشاريع وأساليب التقويم البديل كملفات اإلنجاز للطلبة.

مدارس التعلم الذكي 
تنطلق في فلسطين

اإ�صابتان وحملة ..غزة: انطالق
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جينيف/ االستقالل:
لحق����وق  األورومتوس����طي  المرص����د  دع����ا 
اإلنس����ان دول العال����م إلى التح����رك لحماية 
الفلس����طينيين ف����ي الق����دس المحتلة من 
سياس����ات التهجير والتنكيل اإلس����رائيلية 

الممنهجة بحقهم.
وخل����ص المرصد في تقري����ر حقوقي تناول 
انته����اكات االعتق����ال التس����عفي والهدم 
الفلس����طينيين في القدس  والتنكيل بحق 
على مدار الش����هر الماضي ديسمبر الماضي 
إلى أن السياس����ات اإلسرائيلية في المدينة 
تمت����از بالعنصري����ة تجاه الفلس����طينيين، 

وتهدف إلى تهجيرهم.
ولفت المرصد بعنوان "أخِرجوا الفلسطينيين 
من القدس"، في إش����ارة لطبيعة السياسات 
أن  إلى  الفلس����طينيين،  اإلس����رائيلية تجاه 

االحتالل اإلس����رائيلي صّعد م����ن انتهاكاته 
بحق الفلس����طينيين في الق����دس منذ قرار 
الرئي����س األمريك����ي ترام����ب نقل س����فارة 
ب����الده إليها في ديس����مبر 2017، وش����ملت 
االنته����اكات عملي����ات االعتق����ال بص����ورة 

تعسفية، بما في ذلك االعتقال اإلداري.
وبين المرصد الحقوقي أن االحتالل اإلسرائيلي 
يمارس االعتقال بحق الفلس���طينيين كأداة 
للعق���اب والترهيب دون أي ذريعة أو س���بب 
قانوني، أو كنوع من العقاب المفتوح، س���يما 
ف���ي ح���االت االعتق���ال اإلداري، كم���ا توجه 
س���لطات االحتالل اإلسرائيلي للفلسطينيين 
تهمًا فضفاض���ة لتبرير عمليات االعتقال، ك� 

"اإلخالل بالنظام العام".
باسم  المتحدثة  بريتش����يت،  وقالت س����ارة 
العامة  النيابة  إن  األورومتوس����طي،  المرصد 

اإلسرائيلية تمتنع بشكل مقصود عن اعتقال 
والتحقي����ق م����ع المواطنين اإلس����رائيليين 
الذين يعت����دون على الفلس����طينيين بآالت 
حادة أو يقومون بنش����ر منشورات تحريضية 
على قتل الفلس����طينيين مباشرة عبر مواقع 
التواص����ل االجتماعي، في حي����ن تجرم كل 
جملة مش����ابهة ينش����رها أي فلسطيني في 
الجان����ب اآلخر، وتعتقل المئات من الش����بان 

واألطفال.
التقري����ر تفصي����اًل لعش����رات حاالت  وأورد 
االعتق����ال التي تمت في ديس����مبر الفائت. 
ومنها اعتقال الش����اب "رامي الفاخوري" بعد 
أقل من 20 يومًا على حفل زفافه، إضافة إلى 
أكثر من )30( ش����ابًا آخر شاركوا في العرس، 
بدع����وى تضم����ن الع����رس أغاني وأناش����يد 

فلسطينية وتمجيد حركة حماس.

رام الله/ االستقالل: 
تفقد وفد من محرري الجهاد اإلسالمي امس االثنين، جرحى ومصابي االعتداء الغاشم 

الذي شنته قوات االحتالل اإلسرائيلي على جبل الريسان قرية كفر نعمة.
وزار وفد الحركة القيادي فيها أحمد محمد دار نصر ٥٦ عاما من قرية كفر نعمة غرب 
مدينة رام الله، الذي أصيب برصاصة في رأس���ه أثناء مش���اركته في مس���يرة شعبية 
ضد االحتالل. بدوره، أكد القيادي المحرر خضر عدنان أن االحتالل اإلس���رائيلي حاول 
اغتيال القيادي نصر بش���كل متعمد، الفتًا إلى أن القيادي نصر يعاني من كس���ر في 

الجمجمة ونزيف في الدماغ.
وف���ي قرية المغير زار الوفد عددا م���ن جرحى العائلة المجاهدة من آل أبو عليا ومنهم 
الجريح حذيفة أبو عليا ابن األس���ير الشيخ جبر أبو عليا، وتفقدوا الجريح معاذ أبو عليا 

ابن المحرر الشيخ رسمي أبو عليا، وزاروا الجريح عادل إبراهيم أبو عليا.
وتأت���ي هذه الزي���ارة في إطار حرص الجهاد اإلس���المي الدائ���م وقيادته في الضفة 
المحتلة على التواصل الدائم واإلشادة بدور الجرحى وعائالتهم في التصدي لالحتالل 

الصهيوني والتمسك بالحق في العيش بكرامة على أرضنا المقدسة.
 

رام الله / االستقالل:
ندد رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة 
والعلوم محمود اس���ماعيل، أمس االثنين، اقتحام وزيرة 
ثقافة االحتالل ميري ريغيف للمس���جد األقصى المبارك 
للترويج لنفس���ها قبيل االنتخابات اإلس���رائيلية معتبرًا 

أنها تمثل عداء حقيقيًا لألديان.
وقال إس���ماعيل في بيان ص���در عن اللجن���ة،: »إن هذه 
الممارس���ات العدوانية عل���ى مقدس���ات أمتنا أصبحت 
تمث���ل العداء الحقيقي للس���امية ولألديان، وما تقوم به 
المدع���وة ريغيف يعد نموذجا يوض���ح مدى التحريض 
الذي تمارس���ه الطبقة السياسية في إسرائيل، ويعكس 
تصرفات المس���توطنين المجرمين الذين يعتدون على 
أبناء شعبنا في القرى والمدن والمخيمات«، وفق الوكالة 

الرسمية.
وأضاف: »الطبقة السياس���ية اإلسرائيلية تتحمل كامل 
المس���ؤولية ع���ن حالة االحتق���ان التي يمر بها ش���عبنا 

الفلسطيني وكافة الش���عوب العربية واإلسالمية، وعلى 
جمي���ع أحرار العالم، والذين يؤمن���ون بحرية المعتقد أن 

يقفوا أمام هذه الممارسات وإيقافها«.
ودعا إس���ماعيل إل���ى ض���رورة تحمل المجتم���ع الدولي 
لمس���ؤولياته تجاه قرارات���ه المتمثلة باألم���م المتحدة 
وذراعها الحامي للتراث الحضاري والثقافة بمنظمة األمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة »اليونس���كو«، وضرورة 
تطبي���ق ما جاء من قرارات أممية تؤكد عروبة وإس���المية 
المكان، وعلى أنه مكان ديني مقدس للمس���لمين يجب 

احترامه وعدم زجه في صراعات االحتالل الداخلية.
يش���ار إلى أن جولة ريغيف االس���تفزازية في العاصمة 
الق���دس أول أمس، جاءت ضمن الدعاية االنتخابية قبيل 
االنتخابات التمهيدية لحزب الليكود التي تأتي عش���ية 
انتخابات الكنيس���ت في التاس���ع من نيس���ان المقبل، 
حيث ُتعرف بأنها من أش���د الدعاة لتكثيف االقتحامات 

لألقصى وإقامة الهيكل المزعوم مكان قبة الصخرة.

الجهاد تتفقد جرحى »المغير« و«كفر 
نعمة« بمجمع فلسطين الطبي برام الله

»األرومتوسطي« يدعو لحماية القدس من سياسات التهجير اإلسرائيلية

كوااللمبور/ االستقالل:
قال وزير الشباب والرياضة الماليزي سّيد صادق إن رفض 
مش���اركة رياضيين إس���رائيليين في بطولة سباحة كان 
من المقرر أن تس���تضيفها بالده جاء »باس���م اإلنسانية 

وفلسطين«.
ج���اء ذلك ف���ي تصريح أدلى ب���ه »ص���ادق« تعليًقا على 
س���حب اللجنة الدولية لأللعاب البارلمبية حق استضافة 
بالده بطولة العالم للس���باحة لعام 2019؛ بسبب رفضها 

مشاركة رياضيين إسرائيليين.
وق���ال الوزير المالي���زي إن قرار اللجنة ل���ن يغير موقف 
بالده، مضيفا: »ماليزيا تتمسك بقرارها باسم اإلنسانية 
وفلسطين، مضيفًا »إن كانت استضافة فعالية رياضية 
دولية أكثر أهمية من دعم أشقائنا الفلسطينيين الذين 
قتلوا على أيدي نظام )رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

نتنياهو(، فإن ماليزيا تكون قد خسرت ضميرها«.
وأوض���ح صادق أن ماليزيا لم تق���ع في خطأ أخالقي بمنع 

مشاركة سباحين إسرائيليين في البطولة.
وردا على انتقاد اللجن���ة الدولية لأللعاب البارلمبية، قال 
الوزي���ر الماليزي: »نود أن نذّك���ر اللجنة أنه حتى منظمة 
العفو الدولي���ة ومرصد حقوق اإلنس���ان ذكرا أن حكومة 

نتنياهو ترتكب جريمة حرب )بحق الفلسطينيين(«.
وأض���اف أن ماليزيا تضع حقوق اإلنس���ان في أولوياتها، 

مؤكدا أن بالده لن تتراجع عن قرارها.
وكان من المفترض أن تس���تضيف ماليزيا بطولة العالم 
للس���باحة البارالمبية خ���الل الفترة م���ن 29 يوليو/تموز 
حتى 4 أغس���طس/آب المقبلين. وتعد البطولة واحدة من 
الفعالي���ات التأهيلية لأللع���اب األولمبية للمعاقين عام 
2020، في العاصمة اليابانية طوكيو، التي من المقرر أن 

يتنافس فيها أكثر من 600 رياضي من 70 دولة.
وفي وقت س���ابق، قالت اللجنة األولمبية البارالمبية، في 
بيان، إنها »سحبت حق اس���تضافة ماليزيا بطولة العالم 

للسباحة البارالمبية«.

اللجنة الوطنية تندد باقتحام
 وزيرة الثقافة للمسجد االقصى

ماليزيا: رفضنا استضافة سباحين 
إسرائيليين »باسم اإلنسانية وفلسطين«

الحراك بميناء غزة يوم أمس، حيث س���تنطلق عش���رات القوارب من شاطئ بيت الهيا في 
تمام الثالثة عصًرا يصاحبها جماهير حاشدة بًرا. وسيحمل الحراك البحري عنوان »لن نقبل 
باس���تمرار الحصار البحري«، فيما دعت الهيئة جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة في هذا 

الحراك، واالحتشاد في مخيم »هربيا« قرب موقع زيكيم العسكري شمال القطاع.
من جانبه، أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمس���يرات العودة وكس���ر الحصار حسين 
منصور أن ش���عبنا ماٍض في مس���يرات العودة بزخمها الش���عبي والجماهيري حتى 

تحقيق أهدافه المنشودة »التكتيكية واالستراتيجية«.
وأوضح منصور، أن ش���عبنا س���يوّجه من خالل الحراك البحري رس���ائل قوية ضد كل 

أشكال الحصار واإلغالق واالبتزاز السياسي، ورفضنا لكل المؤامرات.
وجدد موقف الهيئة الوطنية العليا لمس���يرات العودة وكس���ر الحصار، بضرورة انجاز 
المصالحة واس���تعادة الوحدة؛ كضرورة وطنية ملّحة على قاعدة االتفاقيات الموقعة 
بحض���ور الكل الوطني في القاه���رة. وبّين منصور أن هذه الفعالي���ة تأتي تالحًما مع 
أسرانا في سجون االحتالل، والذين يجسدون ملحمًة بطولية رًدا على جرائم االحتالل.

وأطلقت هيئة الحراك الوطني قبل نحو 6 أش����هر عدة رحالت بحرية نحو العالم الخارجي 
والحدود الشمالية للقطاع، في محاولٍة لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، إال أن االحتالل 
يقمع المش����اركين فيها، ويعمل على إفش����الها واعتقال من على متنها. ومنذ 30 مارس 
الماضي ينّظم المواطنون مظاهرات س����لمية في مخيمات العودة شرقي محافظات قطاع 

غزة الخمس؛ للمطالبة بثبيت حق العودة وكسر الحصار كاماًل عن القطاع.

ش���خصان في اعتداء الش���رطة على المتظاهرين، حيث طرح أفراد من 
الش���رطة المصابي���ن أرضا واعت���دوا عليهما بالضرب المب���رح قبل أن 

يستخدموا غاز الفلفل.
وبحس���ب المصادر، فإن أحد المصابين نقل بواس���طة سيارة إسعاف لتلقي 

العالج الالزم في المستشفى.
وأش���ارت المصادر إلى أن المعتقلين هم: محمد عودة وأشرف أبو علي وهما 
من أصحاب بيوت مهددة بالهدم، حس���ن كمال، إس���الم خديجة وهو قاصر، 
باإلضافة إلى الش���اب عمار عازم من الطيبة، وذلك بعد االعتداء عليه، وكذلك 

الشاب فادي خطيب.
وأغلق العشرات من أبناء مدينة قلنسوة والمنطقة، الشارع الرئيسي للمدينة، 
احتجاجا على سياس���ة هدم والتش���ريد التي تتبعها سلطات االحتالل بحق 

المواطنين العرب، بدعوى "البناء غير المرخص".
وجاءت التظاهرة ضمن سلس���لة احتجاجات أقرتها القوى الوطنية والحراك 
الش���بابي في مدينة قلنس���وة، تصدًيا لسياس���ة هدم البيوت، التي تهدد 

عشرات منازل أهالي من المدينة بالهدم.
وأغل����ق المتظاهرون الش����ارع احتجاًج����ا على سياس����ة االحتالل، حتى 
اس����تنفرت الش����رطة اإلس����رائيلية قواتها واعتدت عل����ى المتظاهرين 

وقمعت المظاهرة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي فلس���طينية 
بعد خروجها من باب األس���باط بالمسجد األقصى 
المب���ارك، بعد مط���اردة قوات االحت���الل لها في 

ساحات المسجد.
باعتق����ال االحتالل  وأفادت مص����ادر محلي����ة 
للفلس����طينية منته����ى أم����ارة م����ن الداخ����ل 
الفلسطيني المحتل، يعد خروجها من المسجد 

األقصى ظهر اليوم.
وتعتبر أم���ارة من المرابطات بالمس���جد األقصى، 
وه���ي ابنة ش���قيقة رئي���س الحركة اإلس���المية 

بالداخل المحتل الشيخ رائد صالح.

قوات االحتالل تعتقل فلسطينية بعد مطاردتها باألقصى

رام الله / االستقالل:
أعلن وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم عن توس���يع عدد مدارس التعلم 
الذكي التي تعتمد على مبدأ )مدارس بال حقائب أو واجبات أو امتحانات( إلى 500 
مدرس���ة، بما يشمل مدارس في قطاع غزة. وأش���ار صيدم، في تصريح له، إلى أن 
131 مدرس���ة حكومية في فلسطين قد انضمت لبرنامج التعلم الذكي منها 116 
مدرس���ة في الضفة الغربية و15 في قطاع غزة، الفتًا إلى أن بدايات البرنامج كانت 
مع 54 مدرسة، موضحًا أن البرنامج يستهدف حاليًا ما يقارب ال� 11 ألف طالب/ة.

وأش���ار إلى أنه تم تدريب ما يزيد عن 1500 معلم/ة على اس���تراتيجيات التعلم 
الذك���ي والتقويم البديل، وإعداد 117 من المش���رفين والمتابعين؛ لتولي مهمة 
اإلش���راف والمتابعة لمدارس التعلم الذكي بش���كل دوري، إضاف���ًة لتزويد هذه 

المدارس بأجهزة حاسوب وعرض تفاعلي وشبكات السلكية متكاملة.
وأك���د أن هذا التوجه يأتي اس���تمرارًا للجهود التطويري���ة النوعية التي تقودها 
الوزارة، واستنادًا إلى التجربة التي تمت في العامين الدراسيين السابقين، بحيث 
تتعمق التجربة في المدارس القائمة بما يش���مل إجراء تقييم شمولي، واستثمار 
العطلة الصيفية لتجهيز المدارس وتدريب المعلمين، من ِقبل مديري المدارس 
والمعلمين الذين أبدعوا بتجاربهم في هذا السياق، مؤكدًا أن قرار إلغاء الواجبات 
الدراس���ية البينية لطلبة الصف���وف الدنيا جاء على خلفية نج���اح تجارب التعلم 

الذكي وكعنصر أساسي من عناصرها.
ُيش���ار إلى أن هذا البرنامج ُيمّكن المدارس من الخروج ع���ن النمط التقليدي في 
التعليم، وأن من بي���ن مظاهر مدارس التعلم الذكي االس���تغناء عن االمتحانات 
بش���كلها التقليدي واالعتماد بداًل من ذلك على التقويم الحقيقي المس���تند إلى 

التقويم التراكمي والمشاريع وأساليب التقويم البديل كملفات اإلنجاز للطلبة.

مدارس التعلم الذكي 
تنطلق في فلسطين

اإ�صابتان وحملة ..غزة: انطالق
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بروكسل/ االستقالل: 
لق���ي طالب بلجيك���ي يبلغ من العم���ر 20 عاما حتفه بطريقة غريب���ة، بعد أن تناول طبقا من الباس���تا 

)المعكرونة(، ثم ذهب إلى فراشه لينام، ولم يكن يعرف أنه لن يصحو أو يعود للحياة إلى األبد.
وتوفي الطالب بعد تناوله صحنا من المعكرونة، كان قد أعده قبل 5 أيام وتركه على طاولة المطبخ طيلة 

هذه المدة في درجة حرارة الغرفة، وفق ما ذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، االثنين.
وأصيب الفتى، الذي نش���رت األحرف األولى من اسمه »أ ج«، بالصداع وآالم البطن والغثيان واإلرهاق، بعد 
نصف س���اعة من تناوله الطعام، مم���ا دفعه للنوم طلبا للراحة لكن الحياة فارقت���ه. وكان الطالب قد أعاد 
تس���خين طبق المكرونة القديم في المايكرويف بعد عودته من المدرسة في أحد األيام، والتهمه بسرعة 

ثم خرج لممارسة الرياضة، لكنه شعر بالتعب بعد نصف ساعة مما اضطره للعودة إلى البيت مسرعا.

موسكو/ االستقالل: 
يواج���ه صاحب ملجأ للكالب الضالة في روس���يا تهما بحبس 
وهجر أكث���ر من 70 حيوان���ا، تاركا إياه���ا لتفترس بعضها 

البعض، دون وجود طعام أو دواء أو رعاية.
واعتق���ل المتهم عق���ب عودته م���ن رحلة س���ياحية قصد 
به���ا تايالند، ف���ي حين ج���رت الحادثة الرهيب���ة في ناحية 

»تشيغيري« الواقعة في مقاطعة أمورسك الروسية.
وكان المته���م قد وقع س���ابقا عقدا مع س���لطات المقاطعة 
إليواء الكالب الضالة التي يعثر عليها موظفو »خدمة مراقبة 
الحيوانات«، في حين انتهت مدة العقد المبرم، في ديسمبر 

.2018
وعل���ى ما يبدو، قرر المتهم هجر الحيوانات وعدم رعايتها مع 
انتهاء مدة العقد، مس���افرا مع زوجته إلى تايالند، تاركا أكثر 

من 70 كلبا بال طعام أو رعاية مالئمة.
وكانت نتيج���ة التصرف الالإنس���اني كارثي���ة على الكالب 
المس���جونة، حيث عثر على 47 كلبا نافقا وقد نهشت جثثها 

وأكلتها الكالب الجائعة األخرى.
ومن المقرر أن يخضع المتهم لمحاكمة قد تنتهي بزجه في 
الس���جن خمس س���نوات، حس���ب التعدي���الت األخيرة على 

القوانين الروسية الخاصة بمعاملة الحيوان.

اعتقال رجل حبس 70 
كلبًا ليأكل بعضها بعضا!

كارولينا/ االستقالل: 
الطبيع���ة قد ال تكون قاس���ية ويمك���ن أن تكون 
رحيمة باإلنس���ان، ويبدو أن قص���ة طرزان لم تأت 
من فراغ. طفل ف���ي الثالثة من عمره اضطر للبقاء 
في الغابة على مدى يومين في ظل درجات حرارة 
منخفضة وصل���ت إلى ما دون الصف���ر، ولم يكن 
بق���اؤه ممكنا لوال الدببة. ووفقا لش���رطة مقاطعة 
كرافي���ن في كارولينا الش���مالية، وأس���رة الطفل 
كاس���ي هاثوي، فقد أك���د عند العث���ور عليه إن 

»أصدقائي الدببة ساعدوني طوال الوقت«.
وكان كاس���ي فقد الثالثاء الماض���ي، عندما كان 
مع أس���رته في زيارة لجدته، وبدأت عملية البحث 
واإلنق���اذ التي توقفت بس���بب الظ���روف الجوية 

السيئة للغاية وفقا لما ذكرته صحيفة الغارديان 
البريطاني���ة. وبحس���ب التقري���ر الصحفي، فقد 
الطفل كاسي في غابات كارولينا الشمالية، وهي 
موئل للدببة الس���وداء، التي غالبا ما تكون شرسة 

مع الدخالء في مناطق وجودها وانتشارها.
ويصر ش���ريف مقاطعة كرافين، تشيب هيوز، على أن 
الطفل أبلغهم بأنه كان مع أصدقائه الدببة في الغابة«.

الزعم نفس���ه كررت���ه عمة الطفل برين���ا هاثوي، 
وكتب على صفحتها في فيس���بوك إن الله أرسل 
لها صديقا ليحافظ على سالمته.. إن الله رحيم«.

وق���ال هي���وز إن المعلومات حول كاس���ي أنه كان 
يلعب مع طفلين آخرين في الحديقة الخلفية لمنزل 
جدته، لكنه لم يعد إلى المنزل مع الطفلين اآلخرين. 

وبرغ���م الطقس الب���ارد ومعرف���ة أن الطفل لم يكن 
يرتدي مالبس مالئمة تحميه وتقيه من البرد، بدأت 
عمليات البحث عنه باستخدام المروحيات وطائرات 

الدرون وفرق اإلنقاذ إضافة إلى المتطوعين.
واس���تمر البحث ف���ي الي���وم التال���ي، لكن يوم 
الخميس ازدادت حالة الطقس س���وءا األمر الذي 
دفع الس���لطات إلى إع���ادة المتطوعين، والطلب 

منهم التوقف عن أعمال البحث واإلنقاذ.
ونجح���ت فرق اإلنقاذ أخيرا ف���ي العثور عليه في 
مجرى مائ���ي حيث وصل���ت المياه إل���ى خصره، 
وخالله���ا ل���م يتع���رض الطفل إال إل���ى خدوش 
وس���حجات بسيطة وكل ما طلبه عند العثور عليه 

هو بعض الماء للشرب ووالدته.

دبلن/ االستقالل: 
»لم أعد يتيمة«.. بهذه الكلمات أعربت امرأة في الثمانين من عمرها 
عن س���عادتها لدى عثورها على والدتها، بعد رحلة بحث استمرت 
نح���و 60 عاما. واس���تمرت إيلي���ن ماكين في البحث ع���ن والدتها 
البيولوجية طوال 60 سنة، لتنجح في العثور عليها حية وهي تبلغ 
ال� 103 أعوام. ولم تعثر ماكين على أمها فقط، بل اكتشفت أيضا 

أن لديها شقيقين يبلغان من العمر حوالي 70 عاما.
وكانت ماكين تسعى للعثور على أقاربها في الدم، »ألنها باتت 
تش���عر بالوحدة«، كما رغبت في معرفة تاريخها الطبي بحيث 

يمكنها تحديد أي مشكالت طبية محتملة البنتيها.

ولتحقيق ذلك، اس���تعانت بعالم وراثة وجينات، ونجحت أخيرا 
في العثور على والدتها بعد إجراء اختبار الحمض النووي.

وقالت الم���رأة التي تبلغ من العمر 81 عام���ا، والتي تعيش مع 
زوجها روالن���د وابنتيها وابنها في دبلن، إنها »كانت تش���عر 
بأنها وحيدة بال أبوين وال أش���قاء أو ش���قيقات، وال حتى أقارب 

الدم«، بحسب صحيفة »ميترو« البريطانية.
وعن اللقاء الذي جمع االبنة بأمها، قالت ماكين إنها لم تتمكن 
بعد من زيارة والدتها ألنها س���تخضع قريب���ا لعملية جراحية 
في عينها، لكنها »أجرت لقاء معه���ا عبر الهاتف«، بالرغم من 

ضعف سمع األم.

االستقالل/ وكاالت: 
س���لم خمسة ش���بان من كازاخس���تان صديقهم ضمن 
األمتع���ة المعدة للش���حن في مط���ار ألمات���ي، وصوروا 

العملية على شريط فيديو.
ونش���رت إدارة المطار عبر صفحتها على فيس���بوك خبر 
محاولة خمس���ة شبان تتراوح أعمارهم بين 20 و26 عاما، 
مساء 23 يناير الجاري، إرسال صديقهم مع األمتعة على 
رحلة ش���ركة »Qazaq Air« الجوية المغادرة من ألماتي 

إلى أستانا.
وعندما وضع الشبان الحقيبة التي خبأوا فيها صديقهم 

عل���ى الميزان لدى مكتب تس���جيل الرحلة ف���ي المطار، 
أخبرته الموظفة أن وزن الحقيبة تجاوز المسموح به وهو 

23 كيلوغراما، فطلب منها أن يدفع عن الوزن الزائد.
وبعد أن ابتعد الش���بان عن مكتب التسجيل، قاموا بفتح 
الحقيبة وظه���رت منها يد صديقه���م. فالحظ موظفو 
المطار ذلك واس���تدعوا عناصر أمن المطار وممثلي األمن 

الداخلي.
واعتق���ل الش���بان الذي���ن خرق���وا القان���ون، واآلن 
يواجهون غرامة مالية وسجنا لمدة 20 يوما بتهمة 

إثارة الشغب.

بعد بحث مضن.. تعثر على
 أمها وعمرها 103 أعوام

شبان »يشحنون« صديقهم مع 
األمتعة على متن طائرة!

نيودلهي/ االستقالل: 
لقي 8 مصرعهم وأصيب 10 آخرون إثر سقوط شاحنة كانوا على متنها ضمن موكب لتشييع 
جنازة أحد الموتى في واٍد سحيق شمالي الهند. وحسب صحيفة »هندستان تايمز« المحلية، 
فإن الش���احنة كانت تضم جثمان المتوفى وعددًا من المعزين س���قطت في واد بعمق 300 
متر في منطقة تش���امبوات بوالية أوتاراخاند. وقالت الصحيفة إن الحادث أسفر عن مصرع 8 

شخاص، وإصابة 10 آخرين؛ اثنان منهم جراحهما خطيرة.

ذهبوا لتشييع جنازة
 أحدهم فعادوا بـ 8 متوفين

طرزان الجديد.. دببة تحمي طفال تاه في الغابة

ذهب للنوم فمات..
 والسبب »المكرونة«

بيونغ يانغ/ االستقالل: 
برعاي���ة زعيم كوريا الش���مالية كي���م جونغ أون، 
دش���نت بيونغ يانغ خطًا إلنتاج أنواع جديدة من 
المالبس بعضها صالح لألكل واآلخر يرصد الحالة 

الصحية للجسم.
ونش���رت الحكومة الكورية الش���مالية عددًا من 
الس���ترات في دليل مصور ضم���ن حملة إعالنية 

كبرى، وقال���ت إن هذه الس���ترات تعتبر مثالية 
لألش���خاص الذين يحبون اإلبحار واالستكشاف 

وتسلق الجبال، ممن قد تتقطع بهم السبل.
وخيط���ت بعض المالب���س من أقمش���ة فلنيت 
صناعي���ة تتضم���ن كميات قليلة م���ن البروتين 
الفواك���ه  وعصي���ر  األميني���ة  واألحم���اض 
لتجنب  والكالس���يوم،  والحديد  والمغنيس���يوم 

الج���وع. وهناك مالبس أخ���رى ذات أكمام ذكية، 
يمك���ن أن “ترصد أو تش���عر بالحال���ة الصحية 
للجس���م البش���ري” ، بحس���ب ما نقلته صحيفة 

“كوريا الشمالية نيوز”.
وضم خط المالبس أيضا تصاميم نسائية مقلدة 
لماركات عالمية مثل “ش���انيل” و”غوتش���ي”، 

.”Mirror“ بحسب ما نشر موقع

مالبس »قابلة لألكل« في كوريا الشمالية 


