
القدس المحتلة/ االستقالل:
هدمت جرافات االحتالل اإلس���رائيلي أمس األربعاء، بناية 
س���كنية ومحالت تجارية ف���ي حي وادي الج���وز بمدينة 

القدس المحتل���ة، بحجة البن���اء دون ترخيص. واقتحمت 
قوات االحتالل برفقة طواقم من البلدية حي 
واد الجوز، وحاصرت البناية من جميع الجهات، 

رام الله/ االستقالل: 
أدانت  فصائل ومؤسس���ات وطنية جريمة إعدام  االحتالل اإلس���رائيلي الفتاة سماح 
زهي���ر مبارك )16 عام���ًا( أمس األربعاء، بحج���ج وذرائع واهية، مطالب���ة بفتح تحقيق 

رس���مي لجرائم االحتالل بما فيها الجريمة األخيرة. ونعت حركة الجهاد 
اإلسالمي في فلس���طين، مساء أمس األربعاء، ش���هيدة القدس الفتاة 

مخطط لتهجير 36 ألف بدوي من النقب
الداخل المحتل/ االستقالل: 

حذر مركز حقوقي عربي من مخطط إسرائيلي، امس 
األربعاء، لنقل قس���ري كبي���ر، للمواطنين البدو، في 

منطقة النقب، جنوبي البالد.
وأش���ار المركز القانوني لحقوق األقلية العربية في 
إس���رائيل »عدالة«، إلى إعالن سلطة تطوير وإسكان 
البدو في النقب يوم االثنين الماضي عن خطة لنقل 
36 ألف مواطن بدوي إسرائيلي، يعيشون في قرى 
غير معت���رف بها في منطقة النق���ب الجنوبية في 

النقب، بهدف »توس���يع مناطق التدريب العسكري 
وتنفيذ مشاريع التنمية االقتصادية«.

وق���ال مركز »عدال���ة«: » من المق���رر أن يبدأ تنفيذ 
الخطة في العام المقبل وسيتم تنفيذها على مدى 
عدة س���نوات«. وأضاف: »ُتوفر الخطة تأكيدا واضحا 
على أن س���لطة تطوير وإس���كان الب���دو في النقب 
)حكومية( تمّيز بش���كل واضح ضد الس���كان البدو، 
وتعتبرهم عقبة يجب إزالتها من المشهد من أجل 

تمهيد الطريق لالستيطان اليهودي«.
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 إعالن وتحذير للعموم

نعلن نحن الموقعين/ س���عد حسن سليمان بركة , تامر س���عد حسن سليمان بركة 
, فاتن س���عد حسن سليمان بركة , إسراء حسن س���ليمان بركة وعامر سعد سليمان 
بركة ووكالؤهم المحامون / د. عبد الكريم وعبد الرحمن ش���بير وهاني مرار وعمر الفرا 
وعم���ار اللحام بأن األرض ذات القطعة )141( من القس���يمة رقم )10( الواقعة ضمن 
أراضي مدينة دير البلح المس���ماة حلف وقباجة والبالغ مس���احتها )23,610م2( هي 
محج���وزة على ذمة القضي���ة 2018/53م بداية دير البل���ح , وان أي تصرف بالبيع  أو 
الشراء أو الرهن أو البناء أو الغرس أو التشجير أو الزراعة أو أي تغيير لمعالم األرض أو 
أي تصرف آخر يعتبر غير قانوني وغير س���اري المفعول بحقنا ويتحمل كل من يقوم 

بذلك المسئولية القانونية عن كل او بعض هذه التصرفات . وقد اعذر من أنذر ,,,
غزة في 2019/1/30م

   املحامون الوكالء
  د. عبد الكرمي  وعبد الرحمن �شبري 
  هاين مرار وعمر الفرا وعمار اللحام

غزة- القدس المحتلة/ االستقالل:
استش���هدت فتاة فلس���طينية، أم���س األربعاء، بعد اطالق ق���وات االحتالل 
االس���رائيلي النار صوبها بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بمدينة القدس 
المحتلة.  وأعلنت وزارة الصحة الفلس���طينية، أن الشهيدة هي سماح زهير 
مبارك )16 عاما( وهي طالبة مدرس���ة في الصف الحادي عشر، من مدينة رام 

الله، وارتقت برصاص االحتالل على حاجز الزعّيم ش���رق القدس 
المحتلة. وأفادت مص���ادر عبرية، بأن قوات الجيش أطلقت النار 

 تشييع الشهيدين النباهين وشماسنة بغزة والقدس

استشهاد فتاة برصاص االحتالل بزعم تنفيذها عملية طعن بالقدس

غزة/ االستقالل: 
دع���ا األمين الع���ام لحرك���ة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين زياد النخالة، إلى إجراء مراجعة سياسية 

نعل���و من خالله���ا على الخالف���ات وال���رؤى الحزبية 
الضيق���ة، ونعلي فيها من ش���أن الوطن 
والقضي���ة الوطنية الفلس���طينية. وقال 

النخالة يطالب الشباب باإلبداع في ميدان 
الوحدة إلعادة صياغة المشروع الوطني 

إدانات لقتل االحتالل الفتاة »مبارك« 
ومطالبات بفتح تحقيق في الجريمة  

القوى الوطنية تطالب المجتمع الدولي 
بحماية شعبنا من قطعان المستوطنين

هدم منازل ومحالت تجارية في القدس وإخطار بهدم مدرسة بالخليل

مستوطنون ُيجددون اقتحامهم لباحات األقصى

غزة / سماح المبحوح: 
تس���عي المقاومة الفلس���طينية الستحداث وس���ائل وأساليب 
جدي���دة إليجاد ثغرة تعيد من خاللها انعاش تمويلها بعد نجاح 

»البتكوين«.. وحدة إرباك مالي 
جديدة للمقاومة تتحدى االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل:
اتهم����ت منظم����ة العفو الدولية ش����ركات عمالقة لحج����ز األماكن 
الس����ياحية عبر اإلنترن����ت مثل "إير ب����ي إن ب����ي" و"بوكينج.كوم" 

العفو الدولية: شركات سياحية كبرى 
تسهم في التوسع االستيطاني اإلسرائيلي

اعتقاالت وا�سعة 
تطال اأ�سرى حمررين 

يف ال�سفة املحتلة

غزة: موؤمترون يدعون لت�سكيل 
حا�سنة داعمة لل�سباب وو�سيلة 

اإعالمية تنقل معاناتهم 
020306

االحتالل ُينّكل 
بـ 5 اأ�سرى من 
عائلة واحدة 

) APA images (       ت�شييع جثمان ال�شهيد �شمري النباهني و�شط قطاع غزة اأم�س
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القدس المحتلة/ االستقالل:
هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي 
أمس األربعاء، بناية سكنية ومحالت 
تجارية ف���ي حي وادي الجوز بمدينة 
البناء دون  القدس المحتلة، بحج���ة 

ترخيص.
برفقة  االحت���الل  ق���وات  واقتحمت 
طواقم م���ن البلدية ح���ي واد الجوز، 
وحاصرت البناية من جميع الجهات، 
وش���رعت بإخراج محتويات المحالت 

التجارية، قبيل هدمها.
ش���رحبيل  البناية  صاح���ب  وأوضح 
علقم أنه بناها قبل ٨ سنوات، ودفع 
مخالفات بناء لبلدية االحتالل بقيمة 
٧٠٠ ألف ش���يكل لتف���ادي هدمها، 
الفتا إلى أنه توجه لمحكمتي الصلح 
والمركزي���ة لمنع ه���دم البناية دون 
ج���دوى، لك���ن البلدية أص���رت على 

هدمها.
وتبلغ مساحة البناية ٥٠٠ متر مربع، 
وهي عب���ارة عن طابقي���ن وتضم ٣ 

شقق سكنية، و٣ محالت تجارية.
وأش���ار علقم إل���ى أن���ه كان هناك 
الش���قتين وخرج  مس���تأجر إلحدى 
منها أمس، بينما الشقة الثالثة قيد 

اإلنشاء.
ولف���ت إلى أن المواطن خالد المالحي 
مستأجر ٣ محالت تجارية في البناية 
منذ نحو عام، ويستخدمها لتصليح 
وتغيير  ميكانيك���ي«   « الس���يارات 

اإلطارات ومغسلة للسيارات.
االحت���الل  ق���وات  هّدم���ت  كم���ا 

المواطن عيسى  اإلس���رائيلي، منزل 
جعاف���رة ف���ي ح���ي س���لون جنوب 

المسجد األقصى.
وفي الخليل س���لمت قوات االحتالل 
المدني���ة«  »اإلدارة  ف���ي  وطواق���م 
إخطارات  االربعاء،  امس  اإلسرائيلية 
بوقف العمل في منازل وآخر بالهدم 
لمدرسة في خلة الضبع الواقعة بين 
يائير  ومتسبي  »ماعون  مستوطنات 

وافيجال« شرق يطا جنوب الخليل.
الوطني���ة  اللج���ان  منس���ق  وأف���اد 
الج���دار  لمقاوم���ة  والش���عبية 
واالس���تيطان جن���وب الخليل راتب 

الجبور، بأن قوات االحتالل وما يسمى 
إخطارا  المدنية« س���لمت  »ب���اإلدارة 
بهدم مدرسة خلة الضبع األساسية 
المختلطة التابعة لمديرية تربية يطا 
بمحافظة الخليل التي تؤوي 14 طالبًا 
وطالبة، ومكونة من غرفتين صفيتين 

وغرفة معلمين ووحدة صحّية.
كما س���لمت إخطارات بوقف العمل 
ف���ي من���ازل بمنطق���ة خل���ة الضبع 
لمواطنين من عائلة الدبابسة، عرف 
منهم: راغب محمد الدبابس���ة وجابر 

علي الدبابسة.
وم���ن الجدي���ر ذك���ره ان المدرس���ة 

المذكورة، هي م���ن مدارس التحدي 
والصمود في مسافر يطا، افتتحتها 
وزارة التربي���ة والتعليم العالي بعد 
تشييدها قبل ش���هرين تقريبا من 
جديد، حيث هدمتها قوات االحتالل 
وصادرت مكوناتها ومحتوياتها اكثر 

من مره خالل العام المنصرم.
وناشد الجبور، المؤسسات الحقوقية 
المحلي���ة  واإلعالمي���ة  واإلنس���انية 
والدولي���ة كاف���ة بالتدخ���ل للج���م 
ممارسات االحتالل، وحماية حق طلبة 
فلسطين بالتعليم، وتوفير الحماية 

لألسرة التربوية الفلسطينية.

قلقيلية / االستقالل:
ص���ادرت قوات االحتالل اإلس���رائيلي أمس األربعاء ش���احنتين تابعتين 
لش���ركة »حامد العبرة« للنقليات والحفريات ف���ي مدينة قلقيلية بالضفة 

الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أن جنود االحتالل داهموا مقر الشركة في المدينة 

واستولوا على شاحنتي نقل وصادروها بموجب قرار عسكري.
وأض���اف أن العاملين في الش���ركة فوجئوا باقتحام ق���وات االحتالل التي 

سلمتهم مسئول الشركة قرارا بمراجعة اإلدارة المدنية لالحتالل.
كما اس���تولت قوات االحتالل أمس األربعاء، على بركس���ين في بلدة تقوع 

جنوب شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد مص���در محلي بأن قوة عس���كرية إس���رائيلية اقتحمت خربة الدير، 
وفككت بركسين ثم استولوا عليهما، األول يعود للمواطن إسماعيل سالم 
الشاعر، ويستخدم متجرا لبيع مواد البناء، والثاني مملوك للمواطن موسى 

سالم عايش.
وأشار إلى أنه وعلى إثر ذلك اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات االحتالل 

دون وقوع إصابات

هدم منازل ومحالت تجارية في القدس واخطار بهدم مدرسة بالخليل

جر�فات �الحتالل خالل هدمه حمال جتارية يف حي و�دي �جلوز بالقد�س �أم�س     ) وفا (

االحتالل يصادر شاحنتين بقلقيلية 
ويستولي على منشأة وبركسات ببيت لحم

نابلس/ االستقالل:
خط مس���توطنون، أمس االربعاء، شعارات عنصرية على عدد من المركبات في 

قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف االستيطان ش���مال الضفة غسان دغلس ، ان مستوطنين 
اقتحموا قرية اللبن الشرقية، وخطوا شعارات عنصرية على ثالث مركبات، قبل 

ان يتم اكتشافهم والتصدي لهم من قبل األهالي.

مستوطنون يخطون شعارات 
عنصرية جنوب نابلس

الضفة المحتلة/ االستقالل:
اعتقل���ت قوات االحتالل »اإلس���رائيلي«، 
أمس االربعاء، عدة ش���بان بينهم اسرى 

محررين من مناطق متفرقة بالضفة.
واف����ادت مصادر محلي����ة ان قوة لالحتالل 
اعتقل����ت القي����ادي ف����ي حرك����ة الجهاد 
اإلسالمي جعفر عز الدين، واألسير المحرر 
مصطفى ش����حادة شيباني )٣٥ عامًا( وبكر 
ابو عبيد الله في بل����دة عّرابة، فيما اعتقل 
األسير المحرر يوسف راشد أبو خميرة من 
منزله في بلدة قباطية جنوب غرب جنين، 
واالسير المحرر نجي نزال من قباطية ايضا.

كما اعتقلت قوات االحتالل األسير المحرر 

زايد حس���ن مليطات )٣٥ عامًا( من منزله 
في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، 
المالصقة  الش���رقية  المنطقة  وداهمت 

لمخيم بالطة.
وجرى اعتقال الش���اب محمود س���ليمان 
اخليل من منزله في بلدة بيت ُأّمر شمال 
الخليل وبه���اء غنيمات من صوريف من 
صوريف، والش���اب محمد جبرين شحادة 

سالمة من منزله في مدينة يطا جنوبا.
وداهمت عدة منازل داخل منطقة »جبل 
كرباج« في مدينة الخليل، كما تم اعتقال 
الطال���ب الجامعي ماهر أب���و وردة عقب 
اقتحامها مخيم العروب ش���مال الخليل، 

وزعم االحتالل العثور على س���الح شمال 
الخليل.

وداهمت اليات االحتالل ضاحية الريحان 
في مدين���ة رام الله ، واعتقلت الش���اب 
الجريح ليث كنع���ان البرغوثي من منزله 
داخ���ل حْي بط���ن الهوى ف���ي المدينة، 
كما اعتقلت والد األس���ير محمد محمود 
القاضي خالل اقتحام حْي الجنان بمدينة 

البيرة.
واعتقلت ق���وات االحتالل الش���اب لؤي 
س���امي الرجبي من منزله ف���ي حْي عين 
اللوزة داخل بلدة سلوان جنوب المسجد 

األقصى.

 الخليل / االستقالل:
 منعت قوات االحتالل االسرائيلي  أمس األربعاء، عمال لجنة اعمار الخليل من ترميم وإعمار منازل مواطنين 
في حي تل الرميدة وسط الخليل بالضفة الغربية. وأكدت مصادر من لجنة إعمار الخليل، أن قوات االحتالل 
منع���ت العمال من تنفيذ أعم���ال داخل منزل المواطنة هناء أبو هيكل، القريب من البؤرة االس���تيطانية 

المسماة »رمات يشاي«، المقامة على اراضي المواطنين وسط المدينة.
كما منعت قوات االحتالل تركيب ش���بك الحماية على منز ل أبو هيكل للمرة الثانية خالل هذا االس���بوع، 

والذي يتعرض على الدوام لهجمات المستوطنين في المنطقة.
وقالت أبو هيكل إن مستوطنين نفذوا عمليات تخريب لما تم إعماره  وإنجازه في المكان.

الجدي���ر ذكره، أن قوات االحتالل تعيق إدخال مواد وأدوات البن���اء الى منازل المواطنين في تل الرميدة، 
عبر الش���احنات، مما س���اهم في وجود صعوبات على العمال في نقل المواد الى مواقع العمل باستخدام 
العربات اليدوية.  وتجتهد قوات االحتالل والمستوطنين منذ سنوات على تهجير المواطنين عبر فرض 
ممارسات واجراءات عقابية ضد أهالي تل الرميدة في مسعى لتهويد هذا الحي األثري والتاريخي لتوسيع 

المستوطنة المذكورة على حسابه.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اإلس���رائيلي  االحتالل  ش���رطة  سمحت 
أمس األربعاء، لعش���رات المس���توطنين 
األقصى  المس���جد  باقتحام  المتطرفين 
المبارك، من باب المغاربة بحراسة أمنية 

مشددة.
ووفرت ش���رطة االحتالل الحماية الكاملة 
ا م���ن دخولهم  له���ؤالء المتطرفين بدًء
عبر باب المغارب���ة وتجولهم في باحات 

المسجد األقصى، وانتهاًء بخروجهم من 
باب السلسلة.

وبحس���ب دائ���رة األوق���اف اإلس���المية 
بالق���دس المحتل���ة، ف���إن 4٨ متطرًف���ا 
اقتحموا المس���جد األقصى، وتجولوا في 
باحاته، وأدى بعضهم طقوًسا تلمودية 
عن ب���اب الرحمة، كما اقتحمه في الوقت 

ذاته عنصرين من مخابرات االحتالل.
 وواصلت شرطة االحتالل فرض قيودها 

على دخول المصلين لألقصى، واحتجزت 
بعض هوياتهم الشخصية عند األبواب 

لحين خروجهم منها.
ويتعرض األقصى يومًي���ا )عدا الجمعة 
والسبت( لسلسلة انتهاكات واقتحامات 
من قبل المستوطنين وشرطة االحتالل، 
وعلى فترتين صباحية لمدة ثالث ساعات 
ونصف ومسائية بعد االنتهاء من صالة 

الظهر ولمدة ساعة.

اعتقاالت واسعة تطال أسرى محررين في الضفة المحتلة

مستوطنون ُيجددون اقتحامهم لباحات األقصى

االحتالل يمنع ترميم
 منازل تاريخية بالخليل

قلقيلية / االستقالل:
دهس مستوطن إسرائيلي بمركبته أمس األربعاء، مواطًنا أثناء ركوبه دراجة هوائية على الشارع 

الرئيسي في بلدة الفندق شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر محلية إنه تم نقل المواطن س���مير فايز برهم )2٠ عاًما( إلى مستش���فى العربي 

التخصصي في نابلس، وهو من سكان قرية كفر قدوم.
وأشارت المصادر إلى أن إصابة الشاب برهم وصفت بالمتوسطة.

مستوطن يدهس شابًا شرق قلقيلية
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رام الله/ االستقالل: 
أدانت  فصائل ومؤسس����ات وطنية جريمة إعدام  االحتالل 
اإلس����رائيلي الفتاة س����ماح زهي����ر مب����ارك )16 عامًا( أمس 
األربعاء، بحجج وذرائع واهية، مطالبة بفتح تحقيق رس����مي 

لجرائم االحتالل بما فيها الجريمة األخيرة.
ونعت حركة الجهاد اإلس����المي في فلس����طين، مساء أمس 
األربع����اء، ش����هيدة القدس الفتاة س����ماح مب����ارك، مؤكدة 
أن االعدام الميداني بحق ابناء شعبنا هو »ارهاب صهيوني 
ووحش����ية غير مس����بوقة«. وقالت الحركة على لسان الناطق 
االعالمي باس����مها مصعب البريم في تصريح صحفي تلقت 
»االستقالل » نسخة عنه، : »من العار على االنسانية والعالم 
المتباكي على القيم ترك الفلس����طيني وحيدا في مواجهة 

ارهاب االحتالل«.
وأضاف أن »الوحدة واجب ش����رعي ووطن����ي واخالقي يجب 

ان يترج����م ميدانيا وسياس����يا لمواجه����ة جرائم االحتالل«، 
مش����ددا على أن »هذا هو الفهم الوطني الواجب للش����راكة 

السياسية«.
ومن جهتها، أكدت حركة المقاومة اإلس����المية »حماس«، أن 
جريمة االحتالل بإطالق النار على الفتاة س����ماح زهير مبارك 
بالقرب م����ن حاجز »الزعيم« ش����رق الق����دس المحتلة يؤكد 
عل����ى العقلية اإلرهابية التي تحكم س����لوك قوات االحتالل 
ف����ي تعاملها مع ش����عبنا، وخاصة األطفال والنس����اء. وقالت 
الحركة في تصريح صحفي لها أمس األربعاء : »إننا إذ ننعى 
الشهيدة مبارك، لنؤكد على أن الدماء الزكية التي يروي بها 
الشهداء أرضنا المباركة ستكون وقودا لمشعل الحرية التي 

ستتحقق قريبا بصمود شعبنا وتضحياته«.
وأضاف����ت أن »انتهاكات حكومة االحتالل المس����تمرة بحق 
ش����عبنا وأس����رانا ومقدس����اتنا، واالعتداءات المتواصلة من 

المس����توطنين عل����ى األهال����ي وممتلكاته����م ف����ي الضفة 
والقدس؛ ستواجه بمزيد من المقاومة والتحدي.

وم����ن جهتها، أدان����ت وزارة الخارجي����ة والمغتربين، جريمة 
إعدام الفتاة سماح زهير مبارك )16 عامًا( التي أقدمت قوات 

االحتالل على ارتكابها أمس األربعاء، بحجج وذرائع واهية.
واعتبرت الوزارة، في بيان له����ا، امس األربعاء، هذه الجريمة 
امتدادًا لمسلس����ل اإلعدام����ات الميدانية الت����ي تقوم بها 
س����لطات االحت����الل، ضمن حربه����ا المفتوحة على ش����عبنا 
وحقوق����ه الوطني����ة العادلة والمش����روعة. تؤكد ال����وزارة أن 
جريمة إعدام الطفلة مبارك ه����ي جريمة حرب وجريمة ضد 
اإلنس����انية، وُتحمل الحكومة اإلس����رائيلية برئاسة بنيامين 

نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها.
وقالت: إن صم����ت المجتمع الدولي عل����ى جرائم اإلعدامات 
الميدانية المتواصلة بحق أبناء ش����عبنا في الضفة والقطاع، 

وتقاعس المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته القانونية 
واألخالقية تج����اه ش����عبنا ومعاناته، وعن توفي����ر الحماية 
الدولي����ة لش����عبنا، يدفع الحكوم����ة اإلس����رائيلية وأذرعها 
المختلف����ة بم����ا فيها قطعان المس����توطنين عل����ى ارتكاب 
المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا. تطالب الوزارة الجنائية 
الدولية بس����رعة فتح تحقيق رس����مي لجرائ����م االحتالل بما 
فيها جريمة إعدام الطفلة سماح مبارك. واستشهدت فتاة 
، امس األربعاء، بعد اطالق قوات االحتالل االس����رائيلي النار 
صوبها بزع����م محاولتها تنفيذ عملية طعن بمدينة القدس 

المحتلة.
 وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشهيدة هي سماح 
زهير مبارك )16 عاما( وهي طالبة مدرسة في الصف الحادي 
عشر، من مدينة رام الله،  ارتقت برصاص االحتالل على حاجز 

الزعّيم شرق القدس المحتلة.

غزة/ االستقالل: 
دعا األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي 
في فلس���طين زياد النخال���ة، إلى إجراء 
مراجعة سياس���ية نعلو من خاللها على 
الخالفات والرؤى الحزبية الضيقة، ونعلي 
فيها من ش���أن الوطن والقضية الوطنية 

الفلسطينية.
وقال النخالة في رس���الة مكتوبة وجهها 
لمؤتم���ر ش���بابي، ُنِظم ف���ي مدينة غزة، 
أمس األربعاء، :" يجب أن نعود ألنفس���نا 
ونرى أين أخطأنا وأي���ن أصبنا؟، ونتذكر 
أننا شعب واحد وأصحاب وطن واحد. وال 
يأخذنا التنظيم أو الح���زب من قضيتنا 

ومن شعبنا".

وأضاف في رسالته للمؤتمر  - الذي عقده 
معهد بيت الحكمة لالستش���ارات وحل 
النزاعات، تحت عنوان )ش���باب فلسطين 
نح���و إطالل���ة وطني���ة جامع���ة: الفرص 
والتحدي���ات والتوقعات(  - :"فلس���طين 
كانت ه���ي المقدس لن���ا جميعًا، فهي 
التي ننبت فيها ونس���ير عليها وندفن 

فيها".
ووجه النخالة كالمه للشباب قائال :"أنتم 
اليوم أيها الش���باب والش���ابات، دوركم 
مه���م وعليكم إعادة صياغ���ة المفاهيم 
التي لم نستطع الحفاظ عليها؛ ففرقتنا 
السبل وفرقتنا السياسة وفرقتنا الدول. 
لق���د اختلفنا من أجل فلس���طين الوطن. 

ومن المفروض أيضًا من أجل فلس���طين 
أن نتفق ونع���ود ألص���ل الحكاية التي 
ضاعت ف���ي زحمة الصراع���ات الداخلية 

والتأثيرات الخارجية".
كما دع���ا إلى وجوب أن مواجه أنفس���نا؛ 
ونسأل: لماذا نبحث عن حلول وتسويات 
مع العدو وال نستطيع أن نبحث عن حلول 

لمشاكلنا مع أنفسنا؟!!.
وتابع النخالة :"علينا أيضًا قبل كل شيء 
وقب���ل الحديث عن أوضاعن���ا وخالفاتنا، 
دعونا نتفق ماذا تعني "إس���رائيل" لنا؟ 
هل هي ع���دو؟ هل هي خصم؟ هل هي 
من شردنا من وطننا؟ هل هي شريك في 
هذا الوطن؟ .. إن قدرتنا على التوصيف 

تجعلن���ا أكثر قدرة على البحث عن حلوٍل 
لمشاكلنا".

ودع���ا النخالة الش���باب ال���ى االبداع في 
ميدان الوحدة الوطنية؛ وحدة الش���عب 
النم���وذج  يقدم���وا  وأن  الفلس���طيني، 

األفضل في العالقات بينهم.
وبّين أن الش���باب بذلك يعيدون صياغة 
المش���روع الوطن���ي على طري���ق تحرير 
فلسطين، مش���ددًا على وصفهم باألمل 

الذي يتجدد دومًا.
وخت���م النخال���ة رس���الته بالق���ول : "ال 
تستهينوا بأنفسكم؛ فكل القادة الذين 
م���روا في تاريخنا كانوا في مثل أعماركم 

عندما بدأوا ..".

في رسالة مكتوبة لمؤتمر "شباب فلسطين نحو إطاللة وطنية جامعة"     

النخالة يطالب الشباب باإلبداع في ميدان الوحدة إلعادة صياغة المشروع الوطني 

إدانات لقتل االحتالل الفتاة »مبارك« ومطالبات بفتح تحقيق في الجريمة  

غزة/ االستقالل: 
دعا مؤتمرون في غزة أمس األربعاء، إلى تش���كيل 
حاضن���ة خاصة للش���باب الفلس���طيني لتقديم 
الدعم االستش���اري والمادي لهم، وإنشاء وسيلة 
إعالمية خاصة بهم تنقل أنشطتهم ومعاناتهم.

جاء ذلك خالل مؤتمر الش���باب الفلس���طيني "2" 
)ش���باب فلس���طين نحو إطاللة وطني���ة جامعة.. 
الفرص والتحديات والتوقع���ات( نّظمها معهد 
بيت الحكمة في مدينة غزة، وسط مشاركة نواب 
وش���خصيات رس���مية وفصائلي���ة وأكاديميين 

ونخب شبابية.
وش���ددوا على ضرورة أن يش���رع الشباب فوًرا في 
فت���ح حوار جاد لتش���كيل قوة ضغ���ط حقيقية، 
ُتفضي إلى ائتالف ش���بابي مدعوم من قطاعات 
واس���عة لتفعي���ل انتخاب���ات مجال���س الطلبة 
والمؤسس���ات  الخريجين  وجمعيات  واالتحادات 

المعلقة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
ودع���ا هؤالء إلى عق���د دورات تأهيلية للش���باب 
به���دف تفعيل دورهم اإلعالمي والحقوقي حول 
القضايا المجتمعية والسياس���ية، وتشجيعهم 
نحو اتخاذ زم���ام المبادرة والقي���ادة التي ُتحقق 
التغيي���ر اإليجابي. وطالبوا بدع���م مبادرات األطر 
الطالبي���ة والتجمعات الش���بابية في مس���يرات 
الع���ودة الكب���رى وكس���ر الحص���ار، وتعزيز روح 

المشاركة الوطنية من خاللها.
كما أّك���دوا على أهمية تعزيز واقع الش���باب عبر 
حراك ش���بابي ُيم���ارس عملية ضغ���ط لتحريك 
الش���ارع نحو إنهاء االنقس���ام الداخلي، وتطوير 
الهياكل التمثيلية لهم، ودعم مش���اركتهم في 

اإلدارة والتخطيط.
أحمد يوس���ف رئيس المؤتمر قال: "لن نبيعكم 
ش���بابنا في هذا المؤتمر وهًم���ا كبيًرا، فبضاعتنا 
اليوم غدت مزج���اة، عليكم العم���ل فيما بينكم 
إلع���ادة ترتيب صفوفكم والخ���روج برؤية وطنية 

شبابية لفرض مكانكم على الكل الفلسطيني".
وأوضح يوسف خالل كلمته أن المؤتمر جاء للفت 
انظار المجتمع الفلس���طيني للقيمة االجتماعية 
والوطني���ة الت���ي يمثلها الش���باب، مؤك���ًدا أن 
الشروع في إنشاء تحالف بين الكتل والتجمعات 

الشبابية يمثل ثقاًل في الوقت الراهن.
وأضاف: "يجب عدم التفريط بأصوات الش���باب، 
وضرورة توظيف هذا الثقل االنتخابي وتش���كيل 
جبه���ة وطنية عريضة تعزز م���ن تطلعاتهم في 

المشروع السياسي".
رئي���س اللجن���ة التحضيري���ة للمؤتم���ر محمود 
المدهون أكد أن مؤتمر الش���باب الفلسطيني 2 
هذا العام يأتي لمناقش���ة ج���ادة وحكيمة لرؤى 
النخب السياس���ية للشباب، ورؤيتهم لحاضرهم 

ومستقبلهم.

وبّي���ن المده���ون أن المؤتم���ر يأتي لتس���ليط 
الض���وء على ال���دور الفاعل للش���باب، وافس���اح 
المجال لهم؛ الستش���راف مستقبلهم والحديث 
ع���ن تطلعاتهم، والمناظرة البناءة بين الش���باب 

والنخب الفلسطينية.

فر�ص خا�صة
رجل األعم���ال الفلس���طيني عدن���ان مجلي-ضيف 
المؤتمر- قال إن الش���باب الفلس���طيني وخاصًة في 
غزة أمام عقبات كثيرة؛ لكن هناك فرصًا خاصة وأننا 
في عصر اإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات الرقمية.

وأوض���ح مجّلي أن عص���ر الوظائ���ف والحكومية 
والقط���اع الخاص انته���ى؛ لم يع���ودوا قادرين 
على خلق الكثير م���ن الوظائف ليس هنا بل في 
كل دول العال���م، ولم يعد أمام الش���باب س���وى 

المبادرات والمشاريع الريادية الصغيرة".
وأضاف: "عدت للمس���اهمة في تطوير مجتمعي 
الفلسطيني، وعدت حاماًل خالصة تجربتي لخدمة 
شعبي والتعليم واالقتصاد واالبداع؛ ألنه الطريق 

األمثل للوصول الى الحرية وتقرير المصير".
وشدد مجّلي على أهمية تطور النظام التعليمي 
في فلس���طين، وإطالق المب���ادرات االقتصادية 
وتوفير الحماية ألصحاب األعمال واالستثمارات.

ودعا مجّل���ي إلقام���ة حكومة انق���اذ وطني على 
أساس برنامج وطني تعد النتخابات عامة ودخول 
حركتي حم���اس والجه���اد اإلس���المي لمنظمة 
التحري���ر، مؤك���ًدا أن ذلك يتطل���ب توحيد الكل 

الفلسطيني.

حتديات كبرية 
الباح���ث الدول���ي اوليف���ر ماكتيرنن ع���ّدد أبرز 
التحدي���ات التي تواجه الش���باب الفلس���طيني 

والتي تقيد الفرص لهم.
"إن الحص���ار  وق���ال ماكتيرن���ن ف���ي كلمت���ه: 
اإلس���رائيلي المس���تمر أوجد وضًع���ا اقتصادًيا 
غير مس���تقل، وأزمة انس���انية، وتفاقم ذلك مع 

االنقسام السياسي الفلسطيني".
وأضاف: "كنتيجة لذلك غزة لديها أعلى معدالت 
البطالة في العالم، هناك %54 من القوى العاملة 
من الشباب عاطلون عن العمل ويمثلون 100 ألف 

خريج غير عامل".

غزة: مؤتمرون يدعون لتشكيل حاضنة داعمة للشباب ووسيلة إعالمية تنقل معاناتهم 

جانب من امل�ؤمتر بغزة ام�ص 
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إعالن فقد شيك
أعلن انا / محمد عامر العبد أبو جبه  من س���كان غزة  الشجاعية وأحمل 
هوية رقم )906615950( عن فقد الشيك ويحمل الرقم )30000561( 
والبالغ قيمته )6170شيكل ( والمسحوب من بنك فلسطين والصادر 
من حس���اب ش���ركة نبيل محمد الجبور وأوالده   . فأرجو ممن يجده ان 

يسلمه ألقرب مركز شرطة , وله جزيل الشكر والتقدير

 إعالن صادر جمعية 
أصدقاء أطفال التوحد

تعل���ن جمعية أصدقاء أطفال التوحد عن فتح باب االنتس���اب من 
تاري���خ 2019/1/31م حتى 2019/2/3 وفتح باب الترش���يح بتاريخ 
4-2019/2/5 وفتح باب االنسحاب والطعون يوم 6-2019/2/7 على 
ان يكون اجتماع الجمعية العمومية يوم االحد 2019/2/10 الساعة 

10 صباحا في مقر الجمعية  .

  جمل�س اإدارة اجلمعية

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح دير البلح
الى المنفذ ضده / نعيم محمد إبراهيم أبو غراب

 البركة – منطقة ال أبو غراب – خارج البالد حاليا 

      املو�سوع / اإخطار تنفيذ �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
�سلح دير البلح يف الق�سية التنفيذية رقم 2019/9

أبلغك انه طبقا لاللتزام المترتب عليكم بموجب الكمبياالت والمحررة 
بتاريخ 2018/1/1م والمقام بموجبها القضية التنفيذية رقم 2019/7 
والذي يلزمك فيه بدفع مبلغ وقدره 1600 دوالر )الف وستمائة دوالر 
( وباإلضافة الى الرس���وم والمصاريف لصالح طالب التنفيذ : شعبان 

صبحي محمد الفليت . 
لذلك نكلف���ك بالوفاء بالتزامك وذلك بحضورك ال���ى دائرة التنفيذ 
بمحكمة صلح دير البلح  في غصون أس���بوعين من تاريخ هذا اإلعالن 
لدفع المبلغ المطلوب باإلضافة للرس���وم والمصاريف وإذا لم تحضر 

فإن دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ حسب األصول .

   ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح دير البلح
اأ.مهدي نبيل القدرة

وأدخ���ل اعتماد المقاومة عل���ى عملة البتكوين 
صراعها مع االحتالل اإلسرائيلي مراحل جديدة 
ومتقدمة، اعتمدت عل���ى التمويل المالي الذي 
يسعى االحتالل بكل وسائله لتجفيف منابعه 
لتوجيه ضربة قوي���ة للمقاومة وإبقائها عاجزة 

دون تطور.
وبشكل مفاجئ دعت كتائب عز الدين القسام 
)الجناح العسكري لحركة حماس( مؤيديها في 
العالم إلى دعم المقاومة الفلسطينية ماليًا من 
خالل عملة بتكوين الرقمية، في تحٍد للمحاوالت 
األمريكية واإلس���رائيلية لمنع الدعم، وذلك عبر 

آليات ستعلن عنها قريبا.
الدعوة ج���اءت عبر تغريدة للناطق العس���كري 
للقسام أبو عبيدة عبر قناته على التليجرام قال 
فيه���ا : " يحارب الع���دو الصهيوني  المقاومة 
من خالل محاولة قطع الدعم عنها بكل الس���بل 
، لكن محبي المقاومة ف���ي كل العالم يحاربون 
هذه المحاوالت الصهيونية ويس���عون إليجاد 

كافة سبل الدعم الممكنة للمقاومة ". 
وأضاف : " ندعو كل محب���ي المقاومة وداعمي 
قضيتن���ا العادلة لدعم المقاومة ماليًا من خالل 
عملة البتكوين عبر اآلليات التي س���نعلن عنها 

قريبا " . 
وتعتبر عمل���ة البتكوين عملة إلكترونية يمكن 

مقارنتها بالعمالت األخرى مثل الدوالر أو اليورو 
،  لك���ن مع عدة فوارق أساس���ية ، من أبرزها أن 
العملة الكترونية بش���كل كام���ل، تتداول عبر 
اإلنترن���ت فق���ط ، دون وجود هيئ���ة تنظيمية 
مركزية تقف خلفها  ، لكن يمكن استخدامها 
كأي عمل���ة أخرى عبر االنترنت أو حتى تحويلها 

إلى العمالت التقليدية. 
قيمة البتكوين مرتفعة ووصلت إلى 1027.51 
دوالر قيم���ة 1 بتكوين، يمكن���ك تحويلها إلى 
ال���دوالر والعم���الت األخ���رى من خ���الل بيعها 
والحصول على قيمتها التي تتغير باس���تمرار 

مثل قيمة العمالت األخرى.

اأمانة ب�سكل كبري 
وأك���د الخبير ف���ي العمالت الرقمية وتش���فير 
الش���بكات االلكتروني���ة رائد رش���يد ، أن عملة 
البتكوين التي تعتمد على الشبكة المعلوماتية 
في االنترنت توفر عنصر األمان لمس���تخدميها 
بش���كل كبير ، لعدم معرفة هوية األش���خاص 

أصحاب األموال والجهة المحول لهم المال. 
وأوضح رش���يد ل�"االس���تقالل" أن أي ش���خص 
بالعالم يس���تطيع أن يعمل محفظة الكترونية 
باسم مستعار على الش���بكة االلكترونية التي 
تتداول عبره���ا العملة ، وبذل���ك ال يخضع ألي 
مراقب���ة  وال يق���ع علي���ه أي ضرر م���ن أي جهة 

تحارب المقاومة .
وأشار إلى أن تحويل العملة للمقاومة أو لشخص 
آخ���ر ، يتم دون اللج���وء لطرف ثال���ث كما هو 
المعت���اد ، في إيصال األموال عن طريق البنوك 
أو ووسطاء ، متوقعا أن ترتفع قيمة العملة بعد 
دعوة الناطق باس���م القس���ام أبو عبيدة ، دعم 

المقاومة من خاللها .
 أوض���ح الخبير في العم���الت الرقمية أن عملة 
البتكوي���ن أنش���ئت في الع���ام 2009 ؛ إليجاد 
بدي���ل عن البنوك ف���ي تحويل األم���وال ، بعد 
سقوط  العش���رات منها في دولة كبرى نتيجة 
األزمة المالية العالمية  ، مش���يرا الى أن تكلفة 
تحويل عملة البتكوين ش���به صفرية ، بخالف 

التكلفة التي تحظى بها البنوك . 

تتجاوز احل�سار املايل
الكات���ب والمحلل السياس���ي حس���ام الدجنى  
اعتبر أن دعوة أبو عبيدة الناطق باس���م القسام  
، محب���ي المقاوم���ة لدعمه���ا من خ���الل عملة 
البتكوي���ن ، حالة إبداعية خلقته���ا المقاومة ؛ 
لتجاوز الحصار المالي المفروض ضدها من قبل 
االحتالل اإلس���رائيلي ودول عدة تصنفها على 

رأس االرهاب. 
و ق���ال الدجن���ي ل�"االس���تقالل":"  إن وص���ول 
المقاومة لتطوير واس���تحداث شكل جديد من 

أش���كال الدعم المالي ، ناتج عن الواقع الصعب 
الذي تعيشه المقاومة ، بعد تجفيف " إسرائيل 
" ودول ع���دة كافة منابع الدع���م المالي المقدم 

لها". 
توقع أن تشهد البورصة ارتفاًعا ملحوًظا لسعر 
وح���دة البتكوين، والت���ي قيمتها اآلن تجاوزت 

حاجز ال3500 دوالر أمريكي.
وأوض���ح أن دعم المقاومة  بعملة البتكوين أحد 
وس���ائل األمان للمواطن العربي لتقديم الدعم 
المالي لها ، مشيرا إلى أن آلية التداول و تحويل 
المواط���ن العربي العملة للمقاوم���ة ، لن تلحق 
ب���ه أي ضرر ،  لعدم كش���ف هويته ومعلوماته 

الشخصية على الشبكة االلكترونية . 
ورأى أن الدعوة تعتبر جس نبض مدى تعاطي 
المواطني���ن م���ع المقاوم���ة وحبهم له���ا ، في 
حي���ن أن المواط���ن العربي حين يق���دم الدعم 
المالي للمقاومة ، فإنه س���يعتبر نفسه شريكًا 
حقيقيًا في مش���روع التحرر ومقاومة االحتالل 

اإلسرائيلي.
وأش���ار إلى أنه بعد حصول المقاومة على دعم 
مال���ي من محبيها بالوط���ن العربي ودول أخرى 
، فإنه���ا بذلك ستس���تطيع النه���وض بذاتها 
وتطوير قدراتها ، وتزيد م���ن قوتها ؛ لمحاربة 

االحتالل اإلسرائيلي . 

»البتكوين«.. وحدة إرباك مالي جديدة للمقاومة تتحدى االحتالل
غزة / �سماح املبحوح: 

ت�سعي املقاومة الفل�سطينية ل�ستحداث 
و�سائل واأ�ساليب جديدة لإيجاد ثغرة تعيد 

من خاللها انعا�س متويلها بعد جناح الحتالل 
يف الكثري من املرات يف قطع طرق التمويل 

املايل الذي ي�سل من اخلارج للمقاومة يف 
غزة بعد و�سمها بـ"الإرهاب"، �سواًء عرب 

ال�سركات اأو امل�سارف اأو حتى ال�سخ�سيات، من 
خالل املالحقات الأمنية والقانونية.  على 

مدار �سنوات طويلة من ال�سراع مع الحتالل 
الإ�سرائيلي على ا�ستحداث و�سائل واأ�ساليب ؛ 

جللب الدعم املايل لها ، بعد و�سم " ا�سرائيل" 
ودول عدة لها  بالإرهاب و حماولتهم جتفيف 

منابع الدعم املايل املقدم لها .  

نيويورك/ االستقالل:
أعربت األمم المتحدة عن أس���فها حيال قرار "إسرائيل" عدم التجديد للبعثة 

الدولية المؤقتة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك خ���الل مؤتمر صحفي عقده س���تيفان دوغريك، المتحدث باس���م 
األمي���ن العام لألمم المتح���دة أنطونيو غوتيريش، بالمق���ر الدائم للمنظمة 

الدولية في نيويورك.
وقال دوغريك: "نأسف لقرار عدم التمديد للبعثة الدولية"، مشيًرا أن نيكوالي 
ميالدينوف منس���ق األمم المتحدة الخاص لعملية التسوية بالشرق األوسط 

يقوم حالًيا بمتابعة الموقف.
وكان رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو، عن عدم التجديد للبعثة 

العاملة في المدينة منذ عام 1994.
وتتألف القوة الدولية من 64 عنصًرا، وبدأت عملها في أعقاب مجزرة ارتكبها 
المستوطن اإلسرائيلي باروخ غولدشتاين في 25 فبراير / شباط 1994 داخل 
المس���جد اإلبراهيمي، ما أدى إلى استش���هاد 29 فلس���طينًيا وجرح عشرات 
آخرين أثناء تأديتهم صالة الفجر. وتقول البعثة إن مهمتها الرئيس���ة هي 
أعمال المراقبة وكتابة التقارير عن الوضع في المناطق الخاضعة لعملها في 

الخليل، بهدف إعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة .

األمم المتحدة تأسف لعدم 
التجديد للبعثة الدولية بالخليل



الخميس 25 جمادى األولى 1440 هــ 31 يناير 2019 م

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

مذكرة تبليغ حكم غيابي
الى المدعى عليه طارق صائب سعيد الغاليني من غزة الزيتون سابقا 
والمجهول محل اإلقامة حاليا في رام الله لقد حكم عليك من قبل هذه 
المحكمة في القضية أساس 2018/871 وموضوعها نفقة زوجة قدرها 
خمسة وخمس���ون دينارا رادنيا شهريا والقضية أساس 2018/872م 
وموضوعها نفقة أوالد للصغار س���وزان وبيسان قدرها أربعون دينارا 
اردنيا ش���هريا لكل واحد منه���م او ما يعادل ذل���ك بالنقد المتداول 
لس���ائر حوائجهما الضرورية الشرعية بما في ذلك الكسوة والمسكن 
والقضية أس���اس 2018/873م وموضوعها عفش بي���ت وقدره ألفان 
وخمس���مائة دينار اردني والقضية أس���اس 2018/874م وموضوعها 
تفريق للضرر من الش���قاق والنزاع حكما برد الدعوى والمرفوعة عليك 
م���ن قبل المدعية مي فواز موس���ي عب���د الجواد حكم���ا وجاهيا بحق 

المدعية قابال لالستئناف لذا صار تبليغك حسب األصول .
حرر بتاريخ 2019/1/30م 

 قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
حممد مو�سي كريزم

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي   

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات
ليك���ون معلوم���ًا للجميع بأن الس���يد/ عبد العزيز محم���د عبد القادر 
الطويل من س���كان النصيرات هوية رقم / 972336275 تقدم بطلب 
لتصحيح اس���م وكيل عن ورثة الس���يد / إبراهيم ديب سدر بموجب 
وكالة س���جل 21 صفحة 2660 / 2019 من القاهرة والمس���جل خطأ 
في سجالت الطابو بغزة باسم // إبراهيم ديب سدر في القطعة 689 

قسيمة 23 + 48 أراضي غزة
إلى االسم الصحيح له // إبراهيم ديب محمد سدر

لذل���ك فإن اللجن���ة المختصة تحيط الجميع علمًا به���ذا الطلب فمن 
له اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة العامة 
لتسجيل األراضي والعقارات خالل مدة أقصاها ثالثون يومًا من تاريخ 
اإلعالن وإال فسيتم التصحيح في س���جالت الطابو كما هو مشار إليه 

في هذا اإلعالن.     30/ 1 / 2019م

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
في القضية رقم 1880 / 2015

المستدعي/ فهمي محمد برغوث – من سكان غزة سوق الزاوية وكيله 
المحامي / حلمي أبو العيش هوية رقم 900887142

المس���تدعى ضده / المحامي : هاني بهجت راغب أبو شعبان باألصالة 
عن نفس���ه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده ووالدته من سكان غزة 

مقابل مسجد الكتيبة خلف معجنات أبو شعبان – خارج البالد حاليًا.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

إلى المس���تدعى ضده المذكور أعاله بما أن المستدعي المذكور أعاله 
قد تقدم لدى محكمة صل���ح غزة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها 
إزالة خصومة اس���تنادًا إلى م���ا يدعيه في الئحة دع���واه ونظرًا ألنك 
مجهول محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكم���ة صلح غزة في نظر 
هذه القضي���ة وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناًء على قرار الس���يد قاضي محكمة 
الصل���ح ف���ي القضية رق���م 1880 / 2015 بالس���ماح لن���ا بتبليغكم 
عن طريق النش���ر المس���تبدل. لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه 
المحكمة يوم الثالثاء بتاريخ 2019/2/26 الساعة التاسعة صباحًا، كما 
يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يومًا من 
تاريخ النشر وليكن معلومًا لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك سينظر في 

القضية باعتبارك حاضرًا. حرر بتاريخ : 2019/1/30م

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

غزة/ االستقالل: 
عقدت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، 
أمس األربعاء، لقاء م���ع حزب "فدا" في قطاع 
غ���زة  في س���ياق تعزيز العالق���ات الثنائية 

الوطنية
وأكد الطرفان خالل اللقاء، أن لقاءات موسكو 
للمصالحة ليس���ت بديلة عن الرعاية والدور 
المصري، مش���ددين على تعزي���ز العالقات 
الثنائية والوطنية بين مختلف القوى وسبل 

تمتينها.
وقد تط���رق اللق���اء لصعوب���ة المرحلة التي 
تم���ر به���ا القضي���ة الفلس���طينية والوضع 

الصعب الذي يمر به اهل القطاع والش���عب 
الفلسطيني في كافة اماكن تواجده وتبعات 
استمرار الحصار الظالم وتداعيات االنقسام 

على القضية الفلسطينية.
واكد الطرفان بان السبيل الوحيد للخروج من 
المأزق الفلسطيني هو حوار شامل يضم الكل 
الفلس���طيني على مس���توى امناء الفصائل 
من اجل وضع رؤيا مش���تركة تبدأ بتش���كيل 
حكومة وح���دة وطني���ة تحض���ر النتخابات 
شاملة )رئاس���ية وتشريعية ومجلس وطني( 
متزامنة؛ وصوال للش���راكة الوطنية الحقيقية 
على ان تتوقف كافة االجراءات عن قطاع غزة 

لتعزيز صمود شعبنا ووقف اية خطوات.
وشدد الطرفان على الدور المصري في رعاية 
ملف المصالحة وبأن اي لقاءات قد تعقد في 
موس���كو او غيرها لن تكون بدي���اًل عن الدور 
المصري المقدر الذي بذلته مصر مش���كورة 
في سبيل اتمام المصالحة واستعادة الوحدة 
الوطني���ة، وبان حكومة بدون اجماع وطني لن 

تحل االزمة مهما أطلق عليها من تسميات.
وقد اتف���ق الطرفان على اس���تمرار اللقاءات 
الوطنية والثنائية والتي تساعد على تعزيز 
صمود الشعب الفلس���طيني امام المؤامرات 

الصهيوامريكية.

رام الله/ االستقالل: 
أوقفت محكمة االحتالل العسكرية في "عوفر"، امس األربعاء، 
تنفي���ذ قراراه���ا القاضي باإلف���راج عن األس���ير محمد عمر 

البرغوثي -شقيق الشهيد صالح-  حتى يوم األحد المقبل.
وقال محامي نادي األسير الفلسطيني منذر أبو أحمد: إن قرار 
محكمة االحتالل جاء بعد قرار س���ابٍق لها باإلفراج عن األسير 
البرغوثي البالغ من العمر 17 عاًما، بكفالة مالية بقيمة 5000 
ش���يكل وكفالة طرف ثالث، مش���يرا إلى أنها أوقفت تنفيذ 
الق���رار بطلب من نيابة االحتالل الت���ي أعلنت نيتها تقديم 

استئناف على قرار اإلفراج.
وأوضح المحامي أبو أحمد أن الئحة اتهام ُقدمت بحق األسير 
البرغوث���ي، وتتضمن لقاء األس���ير مع ش���قيقه عاصم قبل 

اعتقاله.
ُيش���ار إلى أن محمد البرغوثي هو ش���قيق الش���هيد صالح 
البرغوثي الذي أعلن االحتالل عن استش���هاده في 12 كانون 
األول/ ديس���مبر 2018، وما تزال س���لطات االحتالل تعتقل 
���ا والده عمر البرغوثي، وش���قيقه عاص���ف، إضافة إلى  إدارّيً
عاصم الذي يواجه التحقيق في زنازين معتقل "المسكوبية" 

منذ 8 كانون اآلِخر/ يناير الجاري.

جنين/ االستقالل:
قال القيادي المح���رر خضر عدنان "إن االعتقاالت اإلس���رائيلية بحق 
ش���عبنا الفلس���طيني والتي تطال اآلالف منهم ل���ن تفت في عضد 
ش���عبنا". وأضاف في تصريٍح صحفي أمس االربعاء: إن إعادة اعتقال 
الُمحررين الش���يخ القيادي جعفر عز الدين ومصطفى ش���يباني وبكر 
أبو عبيد فجر امس من بلدة عرابة، وحمالت االعتقاالت المتواصلة في 

القدس والضفة لن يفت في عضد شعبنا ومقاومته.
يذكر أن الش���يخ جعف���ر عزالدين أحد أبطال معرك���ة األمعاء الخاوية 
وانتص���ر مرتين عل���ى االحتالل م���ع المحررين طارق قعدان وس���امر 

العيساوي وبالل ذياب وثائر حالحلة وحسن الصفدي.

عدنان : االعتقاالت 
اإلسرائيلية  المتواصلة 
لن تفت في عضد شعبنا

غزة/ االستقالل: 
ك���د النائب جم���ال الخضري رئي���س اللجنة 
الشعبية لمواجهة الحصار أن ألفي أسرة في 
غزة تقترب من دخول الع���ام الخامس وهي 
مش���ردة بعد تدمي���ر االحت���الل منازلها في 
عدوان 2014، وما زالت دون اعمار، وعدم توفر 
تمويل لبنائها كما باقي المنازل المدمرة كليًا 

التي أعيد اعمارها.
وأش���ار الخضري في تصري���ح صحفي صدر 
عنه امس األربعاء إلى أن هذه األسر في عداد 
المشردين، فيما توقفت عنهم ُدفعات "بدل 

ايجار مساكن مؤقتة".  

وق���ال الخض���ري " األفق في إع���ادة اعمارها 
محدود وينتظر جهود حقيقية وفعلية على 
المستويات الرسمية الفلسطينية والعربية".

وناش���د الخضري الش���قيقة مصر والنرويج 
بالتدخ���ل باعتبارهما راعيتا مؤتمر المانحين 
ف���ي القاه���رة عقب الع���دوان اإلس���رائيلي 
مباشرة، الذي تم خالله اعتماد موازنات مالية 

تغطي احتياجات االعمار".
وشدد على ضرورة بذل مصر والنرويج جهود 
كبي���رة وحثيث���ة م���ع المانحي���ن، لكي يتم 
اس���تئناف التمويل لبناء ألف���ي منزل ُمدمر 
في غزة )من أص���ل 12 ألف دمرت كليًا خالل 

العدوان(، إضافة للقطاع الصناعي والمصانع 
التي تضررت بشكل كبير.

وأك���د الخضري أن أزمة اإلعم���ار هي جزء من 
المعاناة األكبر، حي���ث معاناة الحصار المرير 
الذي ض���رب كل مناحي الحي���اة التعليمية 
والبيئة واالجتماعية واالقتصادية والصحية.

وق���ال الخضري " الواقع اإلنس���اني في قطاع 
غزة كارثي ومأس���اوي مع اس���تمرار الحصار 
واألزمات، مش���ددًا عل���ى أن االتجاه لخطوات 
تعزز االنقس���ام سينعكس س���لبًا على حياة 
الس���كان ويزيد من المعاناة في غزة وكذلك 

الضفة الغربية والقدس.

نابلس/ االستقالل: 
ج���ددت س���لطات االحت���الل اإلس���رائيلي امس 
األربعاء، االعتقال اإلداري للصحفي األسير محمد 
أنور منى )37عاًما( من مدينة نابلس شمال الضفة 

الغربية المحتلة.
وأف���اد ش���قيق الصحف���ي منى ف���ي تصريحات 
صحفي���ة، ب���أن س���لطات االحتالل أص���درت أمر 

اعتق���ال إداري جديد بحق ش���قيقه، وذلك لمدة 
ستة شهور.

وأوضح أنه كان من المفترض أن يفرج عن شقيقه 
الذي يقبع في س���جن مجدو اليوم الخميس، بعد 
انتهاء مدة اعتقاله اإلداري األولى، والتي امتدت 

ستة شهور.
واعتقلت قوات االحت���الل منى، في األول من آب/ 

أغس���طس من العام الماضي 2018، بعد مداهمة 
منزله بنابلس.

يذكر أن األس���ير منى أسير س���ابق أمضى قرابة 
الس���ت س���نوات ونصف في س���جون االحتالل، 
غالبيته���ا رهن االعتق���ال اإلداري، وش���ارك في 
اإلض���راب المفتوح ع���ن الطعام لم���دة 65 يوما 

أواسط العام 2014.

»الجهاد« و »فدا«: لقاءات موسكو للمصالحة 
ليست بديلة عن الدور المصري

االحتالل يوقف اإلفراج عن 
األسير محمد البرغوثي

االحتالل يجدد االعتقال اإلداري للصحفي محمد منى

الخضري يناشد المانحين الوفاء بالتزاماتهم العمار٢٠٠٠ منزل بغزة 
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  ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
 ال�سلطة الق�سائية

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

  الموضوع / مذكرة تبليغ حضور
صادره عن محكمة غزة الشرعية

إلى المدعى علي���ه / إبراهيم بم محمود بن بيوم���ي العناني العمري 
من مصر وس���كانها حاليا ومجهول مح���ل اإلقامة فيها االن يقتضى 
حضورك الى هذه المحكمة يوم الثالثاء الموافق 2019/3/5م الساعة 
التاس���عة صباحا وذلك للنظر ف���ي القضية أس���اس 2018/1752م 
بخصوص دعوى تطليق لعدم االنفاق المقامة عليك من قبل المدعية 
/ نجاح بنت عبد الله بن عبد أبو قينص من غزة وسكانها وان لم تحضر 
في الوقت المعين يجر بحقك المقتضى لذلك جري تبليغك حس���ب 

األصول . حرر في 2019/1/30م

 قا�سي غزة ال�سرعي
عاطف م�سطفي الترت 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
في القضية رقم 349/ 2018

في طلب نشر مستبدل رقم 79/ 2019
المس���تدعي/ زكريا محمد علي ابو نصار بوكالته العدلية عن السيدة / 

فاطمه حسين علي الشرقاوي ) ابو نصار قبل الزواج( 
تحمل الرق���م )٧٣٧ / ٢٠١٨ ( الصادرة عن دائ���رة الكاتب العدل بدير 
البلح من المغازي هوية رقم ٩٦٨٧٦٧٨٦٣ وكيله المحامي / هاني ابو سمرة

المس���تدعي ضدهم /١- عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الرحيم الشرقاوي ٢- علي 
عبد الفتاح عبد الرحيم الش���رقاوي ٣-محمد عبد الفتاح عبد الرحيم الش���رقاوي 
٤- هيام عبد الفتاح عبد الرحيم الش���رقاوي ٥- دول���ت عبد الفتاح عبد الرحيم 

الشرقاوي ٦- سناء عبد الفتاح عبد الرحيم الشرقاوي
وجميعهم / قاطنين خارج البالد وس���ابقا من غزة - النصر  مقابل بوابة جامعة 

القدس المفتوحة من الناحية الجنوبية 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في الطلب رقم ٧٩/ ٢٠١٩

 المتعلق بالقضية الحقوقية رقم  ٣٤٩ / ٢٠١٨
إلى المس���تدعي ضدهم المذكورين أعاله بما أن المستدعي بصفته المذكورة 
أعاله قد تقدم لدى محكمة صلح غزة بالطلب المرقوم أعاله وموضوعه تبليغكم 

بالئحة الدعوى المعدلة وفقا لقرار قاضي الموضوع بتاريخ ٢٠١٩/١/٨
ونظرا ألنكم مقيمين خارج البالد وحس����ب اختصاص محكم����ة صلح غزة في نظر هذا 
الطل����ب وعمال بالم����ادة )٢٠( من قانون أصول المحاكمات المدني����ة والتجارية رقم )٢( 
لس����نة )٢٠٠١( وبناءا على قرار الس����يد/ قاضي محكمة صلح غ����زة في الطلب رقم ٧٩/ 
٢٠١٩ بالس����ماح لنا بتبليغكم عن طريق النش����ر المس����تبدل لذلك يقتضي عليكم أن 
تحضروا لهذه المحكمة يوم االثنين الموافق ٢٠١٩/٢/١٨ التاسعة صباحا كما يقتضي 
عليكم إيداع جوابكم التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر وليكن معلوما 

لديكم انكم إذا تخلفتم عن ذلك فسينظر في الطلب باعتباركم حاضرين 

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
الأ�ستاذ/ عمار قنديل

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ اسامة داود احمد السر  
  عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم

) 401281845   ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ راسم مرزوق محمد الزهارنه
  عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم

) 911872158   ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عبد الكريم حسن رمضان ابو سمرة  
  عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم

) 407781665    ( فعل���ى م���ن يجده���ا رج���اء أن 
يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/آيات حمزه حسونه الدريملي   
  عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم

) ٩٠٣٦٩٦٧٤٨    ( فعل���ى م���ن يجده���ا رج���اء أن 
يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، األسيرة المحررة المقدسية 
ش����يرين طارق العيس����اوي قراًرا بمنع مزاولة مهنة المحاماة مدى 

الحياة.
وقالت العيس����اوي عبر صفحتها على "الفيسبوك"، إن ما تسمى 
بمحكمة االس����تئناف س����لمتها قراًرا بمنعها من مزاولة مهنتها 
مدى الحياة، معتبرة ذلك "حرًبا عنصرية حتى في لقمة العيش".

وأضافت "عن����د اعتقالي من قب����ل مخابرات االحت����الل في العام 
2010 وخالل التحقيق معي في زنازين المسكوبية صرخ المحقق 
)كيف سمحوا لمخربة من عيلة مخربين تكون محامية؟؟ رح أضل 
وراكي ألمنعك من الشغل والنقابة تفصلك، ولو بقدر بطردك من 

القدس(".
وأش����ارت إلى أنه تم منعها من مزاولة المحاماة من عام 2011 إلى 
عام 2017 بحجة أن المحكمة قضت بس����جنها لمدة عام بس����بب 
دفاعها عن األس����رى الفلس����طينيين، كما تم اعتقالها من جديد 
عام 2014 تحت التهمة ذاتها وتم الحكم عليها لثالث س����نوات 

وعشرة أشهر.
وتابعت" بعد تحرري في نهاي����ة العام 2017 تحركت المخابرات 
لمنعي م����ن مزاولة المهنة مدى الحياة وحصل����وا هذه المرة على 
مرادهم، طبًعا بعنصريتهم، وخاصة تدخل حزب البيت اليهودي 

المتطرف في قرارات نقابة المحامين"
وتس����اءلت عن "كيفية حصول المقدسيين على المال ليدفعوا ما 
يتم فرضه عليهم من غرامات وضرائب من قبل بلدية االحتالل إذا 

كان يحاربهم في لقمة عيشهم!".

رام الله/ االستقالل:
أكد رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين اللواء قدري 
أب����و بكر أمس األربعاء، أهمية ومكانة قضية األس����رى 

لدى القيادة الفلسطينية وحكوماتها المتعاقبة.
وش����دد أبو بكر خالل لقائه بعدد من األسرى المحررين 
من مختلف محافظات الضف����ة الغربية المحتلة، على 
أولوية ملف األسرى في المحافل الدبلوماسية والخطى 
السياس����ية لدى القيادة، معتبًرا إطالق حرية األسرى 

معياًرا ألي عملية تسوية أو استقرار في المنطقة.
وقال: "رغ����م العمليات القمعية والتنكيل المس����تمر 
بحق األسرى في الس����جون، والضغوطات اإلسرائيلية 
واألمريكي����ة حيال المكانة القانوني����ة لهم على كافة 
الصعد، اال أننا س����نقف والش����عب الفلسطيني سًدا 
منيًعا أمام هذه الهجمة المسعورة، ولن نتخلى عنهم 

مهما كانت الظروف والنتائج".
من جانبهم، طالب المحررون بض����رورة إعادة الهيئة 
إلى وزارة، تشارك في الحكومة المقبلة وتحضر كافة 
اجتماعاته����ا لتكون قضية األس����رى ضم����ن التوجه 
الع����ام والتص����ور الحكومي الش����امل ف����ي مواجهة 
البطش اإلس����رائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني 

بكل قضاياه".
وأكدوا دعم عمل الهيئة والتعاون الدائم في سبيل 
تعزيز مكانة المعتقلين وقضيتهم الس����امية، حتى 

اإلفراج عنهم وتبيض السجون.
يذكر أن اللقاء تضمن مناقش����ة العديد من القضايا 
ذات العالق����ة بقضية األس����رى والمحررين في مجال 
التعليم والزيارة الثانية لألسرى ورواتب المعتقلين 

والتأمين الصحي.

القدس المحتلة / االستقالل:
أجلت محكمة االحتالل العسكرية ، محاكمة عدد من األسرى الفلسطينيين 

من بلدة حزما شرق القدس المحتلة.
وق���ال مكتب إعالم األس���رى إن محكمة االحتالل أجل���ت محاكمة كل من 
األسرى سراج علي عيسى الخطيب وأحمد محمد الخطيب ومحمد إدريس 
إلى تاريخ الس���ابع عش���ر من مارس المقبل، كما أجلت محاكمة األسيرين 
رشدي ياسر كنعان وعامر عبد ربه الخطيب إلى السادس من فبراير المقبل.

ويقبع العش���رات من أبناء بلدة حزما في س���جون االحت���الل بينهم فتية، 
حيث يتهمهم االحتالل برشق الحجارة صوب مركبات المستوطنين على 

الشارع االستيطاني المقام على أراضيها.

رام الله/ االستقالل:
صادقت محكمة االحتالل العسكرية في »عوفر« على أوامر االعتقال اإلداري 
 عدد من األسرى.

ّ
الّصادرة عن ما يسّمى ب� »القائد العسكري للمنطقة« بحق

وأوضح نادي األس����ير في بيان له، أم����س األربعاء، أن المحكمة ثّبتت األوامر 
 األسرى محمد محمود حوامدة، محمد خليل 

ّ
الصادرة لمدة س����ّتة أشهر بحق

عمر، ثائر رضا مري، معتز محمود أبو زنيد، وعمرو جمال زيد.
 

ّ
وأض����اف أن المحكمة ثبتت أيًضا األوامر الصادرة لمّدة أربعة ش����هور بحق
األس����رى أصيل ولي����د برغوثي، معتصم منير برغوث����ي، يحيى هاني جادو، 
إسالم وليد شحاتيت، رياض عدنان أبو عيشة وهيثم مدحت حميدان. فيما 

 األسير إيهاب منير برغوثي.
ّ

ثّبتت لمّدة ثالثة أشهر األمر الّصادر بحق

رام الله/ االستقالل:
نقلت هيئة شؤون األس���رى والمحررين أمس 
األربعاء، من خالل محاميتها جاكلين فرارجة، 
ش���هادات قيام قوات االحتالل اإلس���رائيلي 
بالتنكي���ل واالعتداء بالض���رب المبرح بحق 5 
معتقلي���ن من عائلة ش���كارنة م���ن بيت لحم 
خالل عملية االعتق���ال والتحقيق معهم في 

مركز توقيف عصيون.
وذك���رت المحامي���ة، أن المعتقلين من عائلة 
ش���كارنة وهم: عمر محمد ابراهيم وابراهيم 
ش���عبان أحمد وعبد الله أحم���د محمود وعمار 

محمد خليل وحس���ام كمال حس���ن تعرضوا 
للضرب بوحش���ية اثناء اعتقاله���م من قرية 
نحالي���ن، حيث ت���م االعتداء عليه���م لحظة 
اعتقاله���م م���ن منازله���م بال���ركل وأعقاب 

البنادق.
ولفت���ت إل���ى أنه ت���م تكبي���ل أيديهم بعد 
اعتقاله���م وطرحوه���م عل���ى األرض والقفز 
فوقه���م وضربهم ثم وضعه���م في الجيب 
العسكري ومواصلة ضربهم حتى وصلوا بهم 
الى مستوطنة »بيتار«، وتركهم الجيش هناك 

نحو ثالث ساعات وهم مكبلون.

وأضاف���ت المحامي���ة، أنه وبعد عدة س���اعات 
م���ن التنكيل، تم نق���ل المعتقلين إلى مركز 
تحقيق وتوقي���ف عصيون، حي���ث تعرضوا 

للضرب الشديد والشتم أثناء التحقيق.
ُيشار إلى أن معتقل »عتصيون« من أسوأ مراكز 
االعتقال التابعة لجيش االحتالل االسرائيلي، 
حيث يت���م احتجاز المعتقلي���ن داخل غرف 
سيئة مليئة بالعفونة والرطوبة وتنتشر فيها 
الحش���رات والجرذان، ويتعرض فيها االسرى 
لكافة اش���كال التنكيل والتعنيف الجسدي 

والنفسي.

االحتالل ُينّكل بـ 5 أسرى من عائلة واحدة 

محكمة االحتالل ُتثّبت 
 أسرى

ّ
االعتقال اإلداري بحق

االحتالل ُيؤجل محاكمة 
5 أسرى من حزما

االحتالل يمنع 
المحررة »العيساوي« 
من مزاولة المحاماة

أبو بكر: حرية األسرى أساس ألي سالم واستقرار بالمنطقة
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أعلن أنا المواطن/ احمد عطا الله الزعبوط      
  عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم

) 400705844 ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عبدالله عبد العزيز ابراهيم العلول       
  عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم

) 700217789 ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ مريم يحيى محمد شاهين 
  عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم

) 802355537  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أنا المواطن/ محمد زي���اد حموده حموده   عن 
فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم

) 403248818  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد يوسف محمد الرحال    عن 
فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم

) 915072631  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ اكرم رمضان حسن ابو رياله        
  عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم

) 802097931  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ جمال محمد محمود المجدوب      
  عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم

) 910895507  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ بالل فارس محمد قزعاط        
  عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم

) 402149462 ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم حسن خليل المصري          
  عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم

) 802956557 ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ خالد اشتيوي:
قال نائب رئي���س المجلس الثوري لحركة "فتح" فايز 
أبو عيطة، يوم أمس: إن المهمة الرئيس���ية للحكومة 
الفلس���طينية المقبل���ة التي ستش���كلها حركته مع 
فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية، هي "إجراء 

االنتخابات التشريعية". 
ودع���ا أبو عيط���ة، خالل لقاء ح���واري نظمت���ه نقابة 
الصحفيين الفلس���طينيين بمقرها ف���ي مدينة غزة، 
إلى التعام���ل بإيجابية في موضوع االنتخابات، وعدم 
التهرب من هذا االس���تحقاق، ألنها الس���بيل الوحيد 
لطي صفحة االنقس���ام وتعزيز صمود شعبنا؛ وذلك 
من أجل النهوض بالقضية الفلس���طينية ومواجهة 

مخططات االحتالل االسرائيلي.
وأكد أن حركته ترى أن االنتخابات باتت الحل العملي 
والوحيد لتجاوز مرحلة االنقس���ام الفلسطيني وإعادة 
االعتبار للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القضية 
الفلس���طينية تمر بظ���روف خطيرة وغير مس���بوقة، 
وتتع���رض لمؤامرة حقيقي���ة لتصفيته���ا تقودها 
الواليات المتحدة األمريكية باالش���تراك مع الحكومة 

اإلسرائيلية.
وش���دد على أن فش���ل جه���ود تحقي���ق المصالحة 

الفلس���طينية حت���ى اآلن يزي���د من الخط���ورة التي 
تواجهها القضية الفلس���طينية، وذلك ألن الواليات 
المتح���دة وإس���رائيل تعتم���دان ف���ي محاوالتهما 
لتصفية القضية وتنفيذ صفق���ة القرن، على الواقع 
المر الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وخاصة فيما 

يتعلق باستمرار االنقسام.
وأش���ار أبو عيطة، إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود 

عب���اس، كّلف رئيس لجنة االنتخاب���ات المركزية حنا 
ناصر بإجراء مش���اورات مع حركة "حماس" حول إجراء 
االنتخابات، مؤكدًا  أنه يمكن لألطراف الفلس���طينية 
أن تتفق عل���ى مجموعة من الضمان���ات التي تؤهل 
الجميع لخوض انتخابات حرة ونزيهة، وتعبر بش���كل 

حقيقي عن إرادة الشعب.
ودعا أبو عيطة حركة حماس إلى التعامل بإيجابية مع 

هذه االنتخابات وتسهيل إجراءاتها واالتفاق على كل 
ما من شأنه إنجاحها، مبينًا أن هذه االنتخابات ستقوم 
على الشراكة من خالل التمثيل النسبي والذي يعطي 
الح���ق لكافة التنظيم���ات مكانة في ه���ذه الحكومة 
بحسب النسبة التي يحققها، ما يتيح لكافة الفصائل 

الفرصة في المشاركة في صنع القرار السياسي.
ون���وه أبو عيط���ة، أن نج���اح االنتخابات يعن���ي إنها 
االنقس���ام واالنتق���ال إلى مرحلة جدي���دة، تقوم على 
الش���راكة والتوافق والوح���دة الوطنية والسياس���ية، 
وبذلك نوقف حال���ة التدهور والتراج���ع التي تعاني 
منه���ا القضية الفلس���طينية ، ليس���تمر الس���ير في 
مس���يرة التحرر والبن���اء إلقامة الدولة الفلس���طينية، 
والقتال في األمم المتحدة حتى الحصول على اعتراف 

كامل بالدولة الفلسطينية.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قبلت استقالة الحكومة، 
وطلبت منها مواصلة عملها كحكومة تس���يير أعمال، 
لحين تش���كيل الحكومة الجديدة، فيما أوصت اللجنة 
المركزي���ة لحركة "فتح"، بتش���كيل حكومة فصائلية 
سياس���ية من فصائل منظمة التحرير، وش���خصيات 
مس���تقلة، مبررة الدعوة ب� "تعثر مل���ف المصالحة مع 

حركة حماس.

سانتو دومينغو / االستقالل:
أعلن مجلس االش���تراكية الدولية أمس األربعاء، 
المباش���رة بإجراءات حماية فلس���طين والحفاظ 
على "حل الدولتين"، مجدًدا التأكيد على قراراته 
وإعالناته السابقة بشأن قضية فلسطين وعملية 
التسوية في الشرق األوسط، ال سيما اجتماعات 
المجل���س والهيئة الت���ي انعقدت مؤخ���ًرا منذ 

.2010
واك���د المجل���س عقب اجتم���اع له في س���انتو 
دومينغو، بالجمهوري���ة الدومينيكية، على حق 
الش���عب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في 
ذلك الحق في دولة فلس���طين المس���تقلة على 
حدود ع���ام 1967 وعاصمتها القدس، والتزامه، 
وفًق���ا للقان���ون الدول���ي، بوضع ح���د لالحتالل 
اإلس���رائيلي المتواصل لألراضي الفلس���طينية 
الت���ي بدأت ع���ام 1967، وص���واًل لتحقيق" حل 

الدولتين".

وق���ال بيان صادر عن المجلس "بعد أكثر من 25 
عاًما من الفشل في الوصول لتحقيق السالم عبر 
المحادثات الثنائية، نعتق���د أن الوقت قد حان 
للوفاء بمس���ؤولياته بموجب  الدول���ي  للمجتمع 
القانون الدولي ووضع حد لالحتالل اإلسرائيلي".

وأضاف البيان "يعيد أعضاء االشتراكية الدولية 
التأكيد على الت���زام الحكومات التي لم تعترف 
بدولة فلسطين وفًقا لقرار الجمعية العامة لألمم 
المتح���دة 19/67 لع���ام 2012، للقيام بذلك في 

أقرب وقت ممكن".
وهنأ مجلس االشتراكية، البرلمانيين اإليرلنديين 
والتشيليين على التقدم بالتشريعات المتعلقة 
بالمس���توطنات اإلس���رائيلية ف���ي فلس���طين 
المحتل���ة، معلًن���ا دعم���ه وق���ف كل أنش���طة 
االس���تيطان، والوق���ف الفوري لتدمي���ر المنازل 

وترحيل الفلسطينيين.
وش���دد على تش���جيع جميع األطراف على إتباع 

نه���ج الالعنف على جميع المس���تويات، بما في 
ذلك أعمال عنف المستوطنين التي تستهدف 
المدنيين الفلس���طينيين، ووقف جميع أشكال 
الش���عبية  الفلس���طينية  المقاومة  العنف ضد 

والسلمية.
ودع���ا اإلدارة األميركي���ة إل���ى إع���ادة النظر في 
مواقفها األحادية الجانب المنحازة ل�" إسرائيل"، 
معرًب���ا ع���ن أس���فه لق���رار الوالي���ات المتحدة 
باالنس���حاب من مجلس حقوق اإلنسان، وكذلك 

من "اليونسكو".
وأدان بش���دة الخط���وات التي اتخذته���ا إدارة 
ترمب، بما في ذلك االعتراف بالقدس كعاصمة 
ل� "إس���رائيل" وقطع المساعدات "ألونروا"، داعًيا 
بالوقت نفس���ه المجتمع الدولي إلى إقرار مؤتمر 
دولي لعملية التس���وية في الش���رق األوس���ط 
يس���تند إلى قرارات األم���م المتحدة ذات الصلة 

والقانون الدولي ومبادرة السالم العربية.

غزة/ االستقالل:
دعت الدائرة العلمية برابطة علماء فلس���طين ف���ي غزة أمس األربعاء إلى 

تفعيل إنشاء صندوق وطني لتعويض متضرري حوادث الطرق.
وطالب المش���اركون في ورش���ة عمل للرابطة بعنوان "الحوادث المرورية 
بين الش���رع والقانون" بضرورة تنفيذ إجراءات الس���المة للمركبة والقائد 
والقوانين ذات الصلة وتفعيل إنشاء صندوق وطني لتعويض متضرري 

حوادث الطرق.
وأوصى المشاركون بتنفيذ القانون على السائقين المستهترين بقوانين 
الس���ير وإطالق حمالت توعوية تحث فئات المجتمع المختلفة على السير 

اآلمن في الطرق.
ودعوا إلى إطالق حمالت توعوية تحث السائقين على االلتزام باإلجراءات 
القانونية المتعلقة بالسالمة على الطرق والتواصل مع جهات االختصاص 
كشرطة البلديات للقيام بمسؤولياتها المتعلقة بالطرق وإشاراتها وإزالة 

التعديات.

خالل لقاء حواري بغزة 

قيادي في »فتح«: الذهاب لالنتخابات السبيل الوحيد إلنهاء االنقسام

»االشتراكية الدولية« تعلن المباشرة 
بإجراءات حماية فلسطين و »حل الدولتين«

»علماء فلسطين« تدعو 
لصندوق وطني لتعويض 

متضرري الحوادث
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أعلن أنا المواطن/ محمد عبدالله سليمان اللوح   عن 
فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم

) 802067603( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ لندا حسين عبد ربه ابو سلطان  
  عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم

) 901470450 ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عبد الله محمد عبد الرحيم شحادة   
  عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم

) 929375632  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ فايز محمد عطيه فرج  
  عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم

) 801075235  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ وردة سعيد محمد الدم   
  عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم

) 800684367 ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ امنه  محمد عاشور  ابو عطيوي      
  عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم

) 929280535 ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ لؤي ناجي هاشم ابو عمر 
  عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم

) 802029561 ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ زينات عمر جابر سالم ديب  
  عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم

) 903612067 ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ سميحة نعيم محمود شكشك     
  عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم

) 964175533  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اتهمت منظمة العفو الدولية شركات عمالقة 
لحجز األماكن الس����ياحية عبر اإلنترنت مثل 
"إير بي إن بي" و"بوكينج.كوم" و"إكس����بيديا" 
النش����اط  بتوس����يع  أدفاي����زور"  و"تري����ب 
الفلس����طينية  األراضي  ف����ي  االس����تيطاني 
"والتربح من جرائم الح����رب"، من خالل إقامة 
أعمال مع اإلس����رائيليين في الضفة الغربية 

والقدس المحتلتين.
ق����ت المنظمة في تقري����ر جديد بعنوان  ووثَّ
"الوجهة: االحتالل" نش����رته أم����س األربعاء، 
"كيف تس����اعد ش����ركات الحجز عبر اإلنترنت 
على تش����جيع الس����ياحة إلى المس����توطنات 
اإلس����رائيلية غير القانونية، ومن ثم تسهم 

في استمرار وجودها وتوسعها.
وأوضحت أن تلك الشركات "تغذي انتهاكات 
حقوق اإلنسان ضد الفلسطينيين، بإدراجها 
مئات الغرف واألنش����طة داخل المستوطنات 
األراض����ي  عل����ى  القائم����ة  اإلس����رائيلية 
الفلس����طينية المحتل����ة، بما فيه����ا القدس 

الشرقية".
وقال����ت: "يعتب����ر قي����ام إس����رائيل بتوطين 
األراض����ي  ف����ي  إس����رائيليين  مدنيي����ن 
الفلسطينية المحتلة انتهاًكا للقانون الدولي 
اإلنساني، ومن ثم فهو جريمة حرب، وبالرغم 
من ذلك، تواصل الش����ركات األربع العمل في 
المستوطنات، وتجني األرباح من هذا الوضع 

غير القانوني".
ومن بين المس����توطنات الواردة في التقرير، 

مستوطنة "كفار أدوميم"، وهي موقع سياحي 
متناٍم وتقع على مس����افة أقل من كيلومترين 
من قرية الخان األحمر الفلس����طينية البدوية، 
التي أصبح هدمها بالكامل على أيدي القوات 
اإلسرائيلية أمًرا وشيًكا بعدما أعطت المحكمة 

العليا اإلسرائيلية الضوء األخضر لذلك.
وبحس����ب التقرير، فإن توس����يع مس����توطنة 
"كف����ار أدومي����م" والمس����توطنات المحيطة 
به����ا أحد العناصر األساس����ية التي تش����جع 
ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان ضد أهالي 

المنطقة البدو.
بدورها، قالت مديرة قس����م القضايا العالمية 
ف����ي منظم����ة العف����و س����يما جوش����ي: إن" 

قيام إس����رائيل باالس����تيالء عل����ى األراضي 
الفلس����طينية بش����كل غير قانوني، وتوسيع 
إل����ى إدام����ة المعاناة  المس����توطنات يؤدي 
الفلس����طينيين من  الهائل����ة، حيث تط����رد 
ديارهم، وتدمر سبل عيشهم وتحرمهم من 

المتطلبات األساسية، مثل مياه الشرب".
وأضافت أن شركات "اير بي إن بي"، و"بوكينج 
دوت كوم"، و"إكس����بيديا"، و"تريب أدفايزر" 
تق����دم نفس����ها باعتبارها قائم����ة على مبدأ 
المش����اركة والثقة المتبادلة، ومع ذلك فهي 
تس����هم في مثل هذه االنته����اكات لحقوق 
اإلنس����ان بممارس����تها أنش����طة تجارية في 

المستوطنات".

وأوضحت أن الحكومة اإلسرائيلية تستخدم 
قطاع الس����ياحة المتنامي في المستوطنات 
كوس����يلة إلضف����اء الصف����ة القانوني����ة على 
وجودها وتوس����عها، وش����ركات حجز أماكن 
اإلقام����ة والرحالت عبر اإلنترنت تس����اير هذا 

المخطط.
وتابع����ت "قد ح����ان الوقت لك����ي تدافع هذه 
الش����ركات عن حقوق اإلنس����ان وتعززها، بأن 
تسحب جميع القوائم المدرجة على موقعها 
العائ����دة إلى المس����توطنات غي����ر القانونية 
القائم����ة على أراٍض محتل����ة. فجرائم الحرب 

ليست عنصًرا للجذب السياحي".
وكانت ش����ركة "اي����ر بي إن ب����ي" قدمت في 

نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تعهًدا بحذف 
جمي����ع قوائ����م األماكن المتاح����ة للحجز في 
المس����توطنات القائمة بالضف����ة، وذلك في 
أعق����اب تحقيق����ات أجرتها قن����اة "الجزيرة" 
ومنظم����ة "هيومن رايتس ووتش"، إال أن هذا 
التعه����د لم يمتد ليش����مل القدس المحتلة، 
بالرغ����م من أنه����ا أرض محتلة ه����ي األخرى، 
ويوجد به����ا أكثر من 100 م����كان للحجز في 

مستوطنات.
وأهاب����ت منظمة العف����و الدولية، بالش����ركة 
أن تنف����ذ تعهده����ا ال����ذي أعلنت����ه، وتزيل 
جمي����ع قوائ����م األماكن المتاح����ة للحجز في 
المحتلة،  باألراض����ي  القائمة  المس����توطنات 
بما في ذلك القدس، كما يجب على ش����ركات 
"بوكين����ج دوت كوم" و"إكس����بيديا" و"تريب 
أدفاي����زر" أن تزيل جمي����ع قوائمها أيًضا من 

األماكن المتاحة للحجز.
وتوصلت المنظمة إلى أن الش����ركات األربع ال 
تكتفي بلعب دور مهم في تشجيع السياحة 
إلى المس����توطنات غير القانوني����ة، بل إنها 
ل زبائنها أيًضا، حيث إنها ال تشير على  تضلِّ
الدوام إلى أن أماكن الحجز المتاحة تقع داخل 

مستوطنات إسرائيلية.
ودعت منظم����ة العفو، الش����ركات إلى وقف 
األنش����طة التجارية داخل المس����توطنات أو 
بالتعاون معه����ا، مطالب����ة الحكومات بجعل 
هذا الموق����ف إلزامًيا من خالل تش����ريعات، 
وأن ُتصدر قوانين تحظر اس����تيراد منتجات 

المستوطنات.

العفو الدولية: شركات سياحية كبرى تسهم في التوسع االستيطاني اإلسرائيلي

رام الله/ االستقالل:
طالب���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربين منظمة األم���م المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بالتدخل السريع والعاجل 
لوق���ف تنفيذ المش���روع االس���تيطاني التهوي���دي "القطاع 
الهوائ���ي بمدينة القدس المحتل���ة، وطرحه على جدول أعمال 
المجل���س التنفيذي له���ا وإدانته واتخاذ اإلج���راءات الكفيلة 

بوقفه فوًرا.
ورأت ال���وزارة في بيان لها أمس األربع���اء، أن أي تردد من قبل 
"اليونس���كو" في اتخاذ تلك اإلجراءات سيشكك بجديتها في 
تحم���ل مس���ؤولياتها، وفي الدور الذي ترغ���ب في لعبه ضمن 

رئاستها الحالية.
واعتبرت هذا المش���روع خرًقا فاضًحا للقانون الدولي، وانتهاًكا 
صارًخا للش���رعية الدولية وقراراتها، وتحدًي���ا لقرارات منظمة 

"اليونس���كو" األممية ولتوصي���ات المجلس الدول���ي للمعالم 
والمواقع االثرية.

وأشارت إلى أن "دولة االحتالل" بمؤسساتها وأذرعها المختلفة 
تواصل وبشتى الوسائل واألس���اليب تعميق عمليات تهويد 
الق���دس ومحيطها، وتتعدد أش���كال االس���تيطان التهويدي 
لتش���مل ليس فق���ط ما هو ف���وق األرض وتحتها م���ن أنفاق 
ومش���اريع اس���تيطانية الهدف منها تغيير الواقع القانوني 

والتاريخي القائم فيها ومقدساتها ومعالمها المختلفة.
وأوضحت أنها تش���مل أيًضا تعكير س���ماء المدينة بمشاريع 
تهويدية أبرزها )القطار الهوائي(، الذي تم المصادقة عليه من 
جانب الحكومة االسرائيلية في اآلونة األخيرة، وكذلك )القطار 
الخفيف( الذي يخترق أحياء القدس، ويتم حالًيا إضافة المزيد 
من المحطات له على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين.

القاهرة/ االستقالل:
رحبت الجامع���ة العربية، بإصدار البرلم���ان اآليرلندي قانون 
تجري���م التعامل مع منتجات المس���توطنات اإلس���رائيلية، 
مشيرة إلى أن هذه الخطوة البالغة األهمية للبرلمان األول في 

االتحاد األوروبي تستحق التقدير واالحترام.
ودعا األمين العام المس���اعد لش���ؤون فلس���طين واألراضي 
العربية المحتلة بالجامعة السفير سعيد أبو علي في تصريح 
صحفي، باقي دول العال���م وخاصة االتحاد األوروبي لالقتداء 
بهذه الخطوة الش���جاعة المنس���جمة مع القرارات الش���رعية 

الدولية.
وطالب باتخاذ خط���وات مماثلة لتجريم التعامل مع منتجات 
المس���توطنات االس���رائيلية غي���ر الش���رعية والمقامة في 
األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، والتي تخالف كافة 

قرارات الش���رعية الدولي���ة، وِفي مقدمتها ق���رارات مجلس 
لة، خاصة القرار رق���م 2334 الذي صدر في  األم���ن ذات الصِّ
23 ديسمبر 2016. وأضاف أن مقاطعة بضائع المستوطنات 
وحظر الشركات العاملة في المشروع االستيطاني باألراضي 
الفلسطينية والعربية المحتلة الذي أدانته قرارات الشرعية 
الدولية وأكدت انعدام قانونيته وآثاره، هي مسؤولية دولية 

طبًقا لقرارات مجلسي األمن وحقوق االنسان.
وطالب بنش���ر ما أقره مجلس حقوق اإلنسان من إعداد قائمة 
الشركات العاملة في المس���توطنات ومتابعة تنفيذ قرارات 
لة، والتي تواصل سلطات االحتالل  الشرعية الدولية ذات الصِّ
بجيشها ومستوطنيها انتهاكاتها بصورة جسيمة متحدية 
إرادة المجتمع الدولي وقراراته وقوانينه مس���تهترة بحقوق 

الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل.

ترحيب عربي بالقرار اآليرلندي 
مقاطعة منتجات المستوطنات

الخارجية تطالب »يونسكو« بالتدخل 
لوقف تنفيذ »القطار الهوائي«
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الجرائم التي يرتكبها االحتالل »اإلسرائيلي« والمستوطنون 
اليه���ود، وآخره���ا جريمة قت���ل مواطن فلس���طيني وجرح 
العش���رات من أبناء قرية المغّير يوم 26 من الشهر الجاري، 
وهي القرية التي تعرضت لعمليات تقطيع أشجار الزيتون، 
وما سبقها من جرائم كثيرة بحق البشر والشجر، في الضفة 
الغربية، وضد مسيرات العودة السلمية في غزة، كلها جرائم 
تؤك���د المؤكد، وهو أن االحتالل »اإلس���رائيلي«، ليس معنيًا 
ب���أي بحث عن الس���الم، وأنه ليس إال مش���روع تدمير وقتل 
وعدوان ليس ضد الش���عب الفلس���طيني وحده، وإنما ضد 

شعوب المنطقة كلها.
لكن المؤس���ف والغريب ف���ي األمر، أن ه���ذه الجرائم التي 
تتصاع���د بين حي���ن وآخر، ال يمك���ن فصلها ع���ن الدعاية 
االنتخابية ل»الكنيس���ت اإلس���رائيلي« المزم���ع عقدها في 
9 أبريل/نيس���ان القادم، مثلما ال يمك���ن فصلها عن مجمل 
السياسة »اإلسرائيلية«، في مختلف الساحات، كاالعتداءات 
على س���وريا، حيث اعتادت الطغمة العسكرية الحاكمة في 
»إسرائيل« على استخدام الدم العربي، في سوق االنتخابات 
»اإلسرائيلية«، ومحاوالت كسب أصوات الناخبين الصهاينة 

من خ���الل التش���دد والتطرف، الذي يتس���ع معس���كره وال 
س���يما في الس���نوات األخيرة، وذلك بتش���جيع مباش���ر من 
اإلدارة األمريكي���ة، التي تجاوزت ه���ي األخرى كل القوانين 
واألع���راف الدولية، باعترافها يوم 6 ديس���مبر/كانون األول 
2017 بالقدس عاصمة ل»إس���رائيل«، وتعمل على تصفية 
منظمة األمم المتحدة لش���ؤون الالجئين »األونروا«، من خالل 
قطع المس���اهمة األمريكية المالية في ميزانيتها؛ تمهيدًا 
لتصفي���ة قضية الالجئين الفلس���طينيين، وه���ي أمور من 
ش���أنها أن تدفع بمعسكر التطرف »اإلسرائيلي« إلى األمام، 
وال س���يما مع س���عيها الدؤوب لتنفيذ ما يسمى ب»صفقة 

القرن«، على حساب الشعب الفلسطيني.
وم���ن يتاب���ع ما يج���ري اآلن في »إس���رائيل« من س���جاالت 
سياسية، تس���بق االنتخابات في معظم األحيان، وما يظهر 
من أنب���اء عن تورط رئيس ال���وزراء »اإلس���رائيلي« بنيامين 
نتنياهو بفضائح فس���اد، يالحظ كيف أن ق���ادة االحتالل، 
يحاول���ون دائم���ًا تصدي���ر أزماته���م الداخلي���ة، من خالل 
التصعيد العدواني الخطي���ر، لضرب عصفورين بحجر، فمن 
جه���ة يضغط التصعي���د العدواني على »اإلس���رائيليين«، 

ويدفعه���م الستش���عار الخطر، والتوحد، وم���ن جهة أخرى 
يق���دم أوراقًا انتخابي���ة تعتبر رابحة بالنس���بة للمتطرفين 
»اإلس���رائيليين«، خاصة وأن االنتخابات القادمة، س���تجري 
كم���ا هو واضح بين اليمين، واليمين األكثر تطرفًا، مع تراجع 
قوة ما يسمى اليسار »اإلس���رائيلي«، وتحديدًا حزب العمل 

بالنسبة للتأثير في المشهد السياسي.
وم���ن يراق���ب تصريحات ق���ادة األح���زاب »اإلس���رائيلية«، 
ودعاياته���م االنتخابية فإنه س���يجد أن جمي���ع قادة هذه 
األحزاب، يزايدون في س���وق االنتخاب���ات، حول كيفية قهر 
الشعب الفلس���طيني، واالس���تمرار في سياسات االحتالل 
البغيضة، وفي مقدمتها التوس���ع االستيطاني في األراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وكما ه���و معروف فقد عم���ل نتنياهو وحزبه و»معس���كره 
القوم���ي« في العقد األخي���ر على تعميق وتوس���يع انزياح 
المجتمع »اإلس���رائيلي« إلى اليمين واليمين المتطرف في 
قيمه ومواقفه السياسية. بكل ما أوتي من قوة، وقام بتسخير 
كل مناحي السياسة »اإلسرائيلية«، بما ينسجم ويتطابق مع 
الفرضيات األساسية إليديولوجيا اليمين المتطرف، وهو ما 

تجلى بوضوح في تصعيد السياسة العدوانية تجاه الشعب 
الفلسطيني في المناطق المحتلة، وسن القوانين العنصرية 
والتوس���عية والمعادي���ة للديمقراطية وللمس���اواة، والتي 
تخ���دم أهداف اليمين المتط���رف وأجندته، وفي مقدمتها 
القوانين التي تؤيد االستيطان وتشرعن البؤر االستيطانية 

غير القانونية وفق القانون »اإلسرائيلي« نفسه.
كما دأبت القيادة اليمينية في »إس���رائيل« على اس���تخدام 
الدم الفلس���طيني، دائمًا في حمالتها الدعائية االنتخابية، 
وال س���يما في ظل موقف دولي مائع، وعجز عربي واضح، في 

لجم هذه السياسة »اإلسرائيلية« العدوانية.
أخيرًا نق���ول: إن م���ا تش���هده األراضي الفلس���طينية من 
جرائم، مرش���ح لالزدياد واالتس���اع، كلما اقتربت االنتخابات 
»اإلس���رائيلية«، أو تزايدت األزمات السياسية الداخلية في 
»إس���رائيل« وهو ما يس���تدعي أواًل وقبل كل ش���يء موقفًا 
فلس���طينيًا موح���دًا، وعربيًا فاع���اًل، في التعام���ل مع هذه 
االعتداءات شبه اليومية، وإال فسوف يبقى الدم الفلسطيني 
والعربي، ورقة في مزادات االنتخابات »اإلس���رائيلية«، التي 

يبدو أنها ستأتي باألكثر تطرفًا، من بين اليمين.

قتلوها بمجرد الشبهة, ومنعوا طواقم الهالل األحمر الطبية من الوصول إليها, فتاة القدس التي لم تتجاوز السادسة 
عش���رة عاما تركت تنزف على قارعة الطريق, ترقبها عدسات الكاميرا كي تفضح هذا الجيش النازي الصهيوني, وتبرز 
جبن زعماء العرب الذين يلهثون وراء التطبيع مع االحتالل الصهيوني, ويقامرون بالقضية الفلسطينية بكل األوراق التي 
بأيديهم, مش���هد الفتاة الطفلة وهى ملقاة على األرض يدمي القلوب, ويحرك الضمائر الميتة, لكن هناك من القلوب 
ُر   ِمَن اْلِحَجاَرِة َلَما َيَتَفجَّ

َّ
ِلَك َفِهَي َكاْلِحَجاَرِة َأْو َأَش���دُّ َقْسَوًة  َوِإن ن َبْعِد َذٰ من قال الله عز وجل فيهم, »ُثمَّ َقَس���ْت ُقُلوُبُكم مِّ

ا َتْعَمُلوَن«,  ُه ِبَغاِفٍل َعمَّ ِه  َوَما اللَّ  ِمْنَها َلَما َيْهِبُط ِمْن َخْش���َيِة اللَّ
َّ

 َفَيْخُرُج ِمْنُه اْلَماُء  َوِإن
ُ

ق ���قَّ  ِمْنَها َلَما َيشَّ
َّ

ْنَهاُر  َوِإن ِمْنُه اأْلَ
حرائر فلسطين في دائرة االستهداف الصهيوني, بعد ان أخذن على عاتقهن الدفاع عن شرف هذه األمة, ونيابة عن 
جيوشها القمعية وترسانتها العسكرية المهترئة تقوم فتيات فلسطين بالواجب, هذا الواجب الذي أوصى به وتحدث 
عنه األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين القائد زياد النخالة في حواره الصحفي باألمس مع مركز باحث 
للدراس���ات عندما قال » ليس أمام الفلس���طينيين من خيار إاّل القتال إذا أرادوا العودة إلى فلسطين والعيش بكرامة«، 

معتبرا أن الطرق األخرى كالتسوية، ال تؤدي إلى فلسطين, وأن الشعب الفلسطيني لديه روح مقاومة عالية. 
هذا الخطاب ربما ال يفهمه البعض لكن فتاة القدس تفهم هذا الخطاب جيدا, وتنطلق من هذا الفهم واإلدراك بعفويتها 
وفطرتها لتقوم بواجبها نحو وطنها وشعبها, إنها لغة المقاومة التي يحاول األمين العام غرسها في عقول الفلسطينيين 
لتصبح جزءا من ثقافتهم وإدراكهم, ان الحقوق ال توهب إنما تنتزع انتزاعا, لذلك هو يقول:« عندما يكون القائد مهزومًا 
في داخله ال يس���تطيع أن يس���تنهض شعبه لمقاومة االحتالل؛ ونحن نس���تطيع كقيادات وكفصائل أن ننقل الشعب 
الفلس���طيني إلى حالة المقاومة«, ما يقوله األمين العام أبو طارق ليس مجرد ش���عارات, إنما هو واقع وحقيقة دفع فتاة 
القدس التي لم تتجاوز السادسة عشرة ألداء واجبها, ألن ثقافة الفلسطيني يستمدها دائما من قادته الحقيقيين, ومن 
فهمه وإدراكه للواجب وتغليبه على اإلمكان, إنها ثقافة ممتدة عبر عشرات السنين أسس لها الشيخ عز الدين القسام, 
والشيخ فرحان السعدي, ومحمد جمجوم, وفؤاد حجازي, وعطا الزير, وغيرهم من الشهداء األبرار, الذين أسسوا للمقاومة 

الفلسطينية وغرسوا جذورها عميقا في قلوب الفلسطينيين, حتى أصبحت ثقافة وممارسة ومنهج حياة.    
األمين العام قال إنه: » ال خيار آخر أمام أّي فلس���طيني في العالم، مهما كانت األس���باب والمبّررات، إاّل المطالبة 
بحّقه في العودة وحّقه في وطنه. لقد حاول العرب القيام بعّدة مبادرات سالم مع إسرائيل. لكن مع الوقت أثبتت 
إسرائيل أنها ال تريد السالم، إسرائيل ال تعطي فرصة للسالم، وهي دولة قامت على االستيالء على األرض. وكّل 
من ينادي بمش���روع السالم مع »إسرائيل« يكون قد اختار طريق الهزيمة« لذلك لم تقبل فتاة القدس ان تسير 
في طريق الهزيمة, وأبت إال ان تنتصر بدمها وروحها, وتثبت لالحتالل ان هناك من يقاوم أطماعه ومخططاته, 
ويضحي بروحه من اجل القدس, ولن يتوقف عن نضاله حتى يحقق أهدافه في الحرية واالس���تقالل, والصراع 
م���ع هذا االحتالل يتنوع ويتطور وفق الحاجة, ووفق ما تس���مح به الظروف واألوض���اع, فالمقاومة في غزة تأخذ 
ش���كال مختلفا عنها في الضفة والقدس, لكنهما في النهاية تصبان ف���ي نبع الثورة المتفجرة بوجه االحتالل, 
والفلسطيني يقاتل بالحجر احيانا, وأحيانا أخرى بالسالح, وأحيانا بالصاروخ, وفي أوقات كثيرة يقاتل بالمتاح, 
لكنه ال يتوقف عن االش���تباك مع االحتالل في أي من هذه المراحل, لذلك تبقى القضية الفلس���طينية حاضرة, 

وتفشل كل محاوالت االلتفاف عليها وتمرير المخططات لتغييبها وهذا مطلوب اآلن. 
م���ن هنا كانت فتاة القدس تؤدي واجبها, وكأنها تقول ما قاله األمي���ن العام: » نحن أصحاب األرض؛ وال يليق 
بالش���عوب العربية أن تستسلم أمام الغزو الصهيوني للمنطقة، والمدعوم من الغرب، وخاصة من ِقبل الواليات 
المتحدة, وكّل من ينادي بمش���روع السالم مع »إسرائيل« يكون قد اختار طريق الهزيمة«, وها هي فتاة القدس 
تضرب النموذج ف���ي التضحية والفداء, وتتقدم وحدها في الميدان لتتحدى الجيش الذي يرعب الرس���ميين 
العرب, حتى باتوا يرفعون أمامه رايات االستس���الم بال خجل أو وجل, لقد بصقت بقايا الدماء من فمها لتدلهم 
على طريق النصر, لكنهم على ما يبدو ال زالوا يضلون الطريق, وهذا ما دفع األمين العام للقول: »إن النظام العربي 
كنظام ُهزم أمام المش���روع الصهيوني، وُترك الفلسطينيون لوحدهم في مواجهة هذا المشروع. وال خيار أمام 

الشعب الفلسطيني إاّل المقاومة، وأن ال يتنازل أمام االنفتاح العربي المخزي على »إسرائيل«. .     

فتاة القدس وحوار األمين

نبيل سالمالدم الفلسطيني واالنتخابات اإلسرائيلية

رأي
أفسدت السياس���ة كسلوك بقصد 
أو ب���دون وبش���كل رس���مي أو بغير 
والصم���ود  االلتح���ام  مناح���ي  كل 
واالس���تمرار ب���ل نال���ت حت���ى من 
اقص���د  وال  المواجه���ة،  مكون���ات 
بالسياس���ة هنا السياس���ة كعلم أو 
فن أو س���لوك أو ممارسة، ولكن بيت 
الفلسطينية  السياسة  هو  القصيد 
والت���ي رغم االنقس���ام السياس���ي 
كل  ف���ي  الموغ���ل  والجغراف���ي 
التفاصي���ل إال أن هن���اك وحدة في 
تقييم األداء السياسي هذه الوحدة 
هي الس���طحية والتسطيح وأحيانا 
تتطور فتصبح »شطيح« كما يقول 

إخوتنا المغاربة وتعني الرقص.
ال شك أن هناك عالقة بين السياسة 
واإلدارة وان كانت الثانية تخدم على 
األولى لكن لحد معين ألنه ببساطة 
ال يمكن ل���إدارة أيا كانت أن تصلح 
السياس���ة إذا فس���دت وال أريد أن 
أتدخل في جدلية اإلدارة والسياسة 
أمر  ف���ذاك  فيهم���ا  واالس���تغراق 
يطول، أم���ا الدافعية فهي الحديث 
عن حكوم���ة الحمد الل���ه إقالتها أو 
استقالتها، ثم التسريب عن زيادة 
نس���بة الرواتب؛ ثم انتظار الحكومة 
الجدي���دة؛ ثم تمري���ر طلق طائش 
يقول انه ربما تعود اللجنة اإلدارية 
بغزة كأحد الخيارات أمام غزة بعدما 
تغ���ول عليه���ا أبو م���ازن وتوعدها 
وهدده���ا. وبالتالي نح���ن هنا ندور 
في دائرة اإلدارة والسياس���ة ونريد 
أن ترم���م ه���ذه اإلدارة م���ا هدمته 

السياسة.
باختص���ار ش���ديد هي  الحكوم���ة 
مؤسس���ة إدارية تدير السياسيات 
وتنفذه���ا لكنه���ا ال تضعه���ا، قد 
تتعارض ه���ذه الفرضية مع أصول 
العل���وم السياس���ية لك���ن الحال���ة 
الفلس���طينية عموم���ا ه���ي حال���ة 
شمولية بامتياز وتس���ير بمنهج ال 

نريكم إال ما نرى، وللتبس���يط أكثر 
فإن خص���م الرواتب مث���ال أو فرض 
العقوبات على غزة أو كل اإلجراءات 
التي اتخذت هي إجراءات سياسية 

في دوافعها وفي نتائجها.
 بمعنى آخر وانوه هنا أن التالي ليس 
دفاعا عن حكومة الحمد الله لكن من 
باب اإلنصاف الق���ول أن الحمد الله 
لي���س هو من قرر ف���رض العقوبات 
ألن  اإلج���راءات،  أو  الخصوم���ات  أو 
الحمد الله ووزراءه ببس���اطة شديد 
ال يمتلكون ه���ذه الحرية واألريحية 
بل ل���م يكن بمقدورهم مثال التوجه 
لغزة دون موافقة الرئاسة؛ أو اإلقدام 
على أية خط���وة أو قرار دون الرجوع 
، وبالتالي قرار العقوبات  للرئاس���ة 
وما تاله وما تشابه معه المسبب فيه 
والمحرك له هو أبو مازن، حتى إلغاء 
أو تجميد قانون الضمان االجتماعي 
ل���م يكن قرار حكوم���ة إطالقا ال في 
األولى فرضه وال في الثانية تجميده 

لكنه رئاسي بامتياز. 
وبالتالي القول أن الحكومة القادمة 
س���تدفع راتبًا كام���ال أو ثلثي راتب 
أو س���تقوم بكذا أو ستفصل كذا أو 
ستعيد أو س���تجمد أو ستبني هذه 
كلها ش���عارات ورهانات ستسقط 
عند أو اجتماع لها بالرئاسة. واكبر ما 
يمكن للحكومة القادمة تنفيذه هو 
إدارة األزم���ة فقط وتنفيذ توصيات 
الرئاس���ة التي ستصدر كسياسات 

تحولها الحكومة إلجراءات.
إن مناس���بة كل ما سلف أننا نتفق 
جميع���ا على م���ا وصل إلي���ه واقع 
الحال الفلسطيني في غزة والضفة، 
وبالتال���ي أي حكومة أي رئاس���ة أي 
مؤسس���ة أي���ة إدارة قادم���ة إذا لم 
تضف جديدًا ونوعيًا إذا لم تنهض 
واالقتصادية  االجتماعي���ة  بالحالة 
واإلنس���انية وحض���رت كأداة تدير 
سياسات الرئاس���ة هي عبء وهي 

مش���كلة وه���ي حكوم���ة ال تعمق 
االنقس���ام وال تدير األزمة فقط بل 
تنخر كالس���وس في م���ا تبقى من 
قالع للصمود الشعبي والجماهيري 

الفلسطيني.
 إن األص���ل أن نرقب نح���ن كعامة 
وخطط  وبرنامج  مواصف���ات  الناس 
الحكوم���ة القادم���ة لك���ن الحاصل 
والمالحظ أن أحدا غير معني إطالقا 
م���ا يعن���ي أن الحكوم���ة المنتظرة 
حض���رت أو  ل���م تحض���ر فوجودها 
مثل عدمه هذا الش���عور العام، أما 
النخبوي  السياسي  الخاص  الشعور 
الفصائلي فمف���اده أن هذه حكومة 
تأتي عل���ى بقايا الوح���دة واالتفاق 
حكومة انزلها الرئيس بالباراش���وت 
حكومة حلت على وقع حل المجلس 
التش���ريعي الذي ُيفت���رض فيه أن 
يعتمدها ويلقي عليها بثوب البركة 
ه���ذا لم يح���دث ولن يح���دث، وإذا 
صدقت النوايا، والسياس���ة ال تأخذ 
وذهبنا  وحس���نها  النواي���ا  بصدق 
لالنتخابات بعد س���تة شهور حتى 
وان كان ذهاب وسط حقل ألغام فما 
جدوى تشكيل حكومة سُتحل بعد 
180 يومًا..! وهل تستطيع أي إدارة 
أن تنفذ أي نهضة في ستة شهور؟ 
فكيف لو كانت حكومة فلسطينية 
ال يوجد من يحاس���بها أو يراجعها 
أو يعدلها بعدما حللنا التش���ريعي 
وبالتال���ي تحلل���ت الحكومة من أي 
مس���اءلة. وتأت���ي في بيئ���ة ووضع 
غاية في التعقيد، وتأتي بلون واحد 
وبوصفة رئاسية فوقية، االنتخابات 
بحاج���ة إلدارة وإش���راف وال اقصد 
اللجنة المركزي���ة لالنتخابات ولكن 
من س���يدير الوط���ن أو بقاياه لحين 
إج���راء االنتخابات... ه���ذه الحكومة 
المنتظرة التي لم يتفق عليها بعد 
فكيف؟، ترى من الذي وضع العربة 

أمام الحصان؟

»الحكومة« .. من وضع العربة أمام الحصان؟
ثابت العمور
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رام الله/ االستقالل
كش���فت بيانات ل���وزارة المالي���ة، أن صافي االي���رادات الغير 
ضريبي���ة التي جبته���ا الحكومة العام الماض���ي، بلغت حوالي 
545.1 مليار ش���يكل. وبحس���ب بيانات الميزانية الفلسطينية 
الصادرة عن وزارة المالية، فإن الفلسطينيين دفعوا مليار و529 

مليون شيكل كرسوم للحكومة في 2018.
وبين التقرير أن أعلى ضريبة دفعها الفلسطينيون خالل العام 
الماضي للحكومة هي رسوم صنفها تقرير المالية تحت اخرى 
ب��439 مليون شيكل، تلتها مباشرة رسوم رخص مزاولة المهن، 

بمبلغ 317 مليون شيكل.

وكان تقرير الميزانية الفلسطينية، اظهر أن إجمالي اإليرادات 
الضريبية المجباة محليًا وعبر إسرائيل "المقاصة"، بلغت حوالي 
12 مليار ش���يكل. واحتلت رسوم التامين الصحي التي دفعها 
الفلس���طينيون كثالث اعلى ضريبة بمبلغ 189 مليون شيكل، 
بينما جاءت رس���وم المواصالت في المركز الرابع، بأجمالي مبلغ 

وصل الى139 مليون شيكل.
وجاءت رس���وم ضريبة المحاكم الشرعية كخامس اعلى ضريبة 
تجنيه���ا الحكومة من الفلس���طينيين، بمبل���غ وصل الى 133 

مليون شيكل بحسب تقرير المالية.
وسادس���ا، احتل���ت الضرائ���ب المدفوع���ة لرس���وم الخدمات 

الصحي���ة بإجمالي مبل���غ وصل الى 103 مليون ش���يكل، بينما 
دفع الفلس���طينيون حوالي 79 مليون ش���يكل كرسوم للبريد 
واالتص���االت. ومن أنواع رس���وم المعامالت الحكومية )رس���وم 
طوابع، رسوم التس���جيل المدني، رسوم خدمات صحية، رسوم 
تأمين صحي، رسوم المواصالت، رس���وم الزراعة، رسوم الحكم 
المحلي، رس���وم وزارة االقتصاد، رس���وم المحاكم الش���رعية(، 

إضافة إلى 8 أنواع أخرى من الرسوم.
يذكر أن إجمالي صافي اإليرادات المالية للحكومة الفلسطينية 
في 2017، بلغت في حدود 13 مليار ش���يكل، تشمل اإليرادات 

الضريبية وغير الضريبية )رسوم المعامالت الحكومية(.

رام الله: الحكومة تجبي 1.5 مليار شيكل كرسوم غير ضريبية في 2018

االستقالل/ وكاالت:
نقلت وكالة مهر لألنباء ع���ن وزير النفط اإليراني بيجن زنغنه قوله 
األربع���اء إن بالده لديها مجموعة من الخط���ط لزيادة إيرادات الخام 

بمقدار 20 مليار دوالر.
ولم يحدد زنغنه حقول النفط المستهدف تطويرها.

وأع���ادت الوالي���ات المتحدة ف���رض عقوبات على قط���اع النفط 
اإليران���ي في نوفمبر تش���رين الثاني الماضي، وقال مس���ؤولون 
أمريكيون إنهم يعتزمون وق���ف صادرات النفط من الجمهورية 

اإلسالمية بالكامل.
على صعيد منفصل، قال زنغنه إن إيران تجري مفاوضات مع الصين 
لتطوي���ر المرحلة الثانية من حقل يادآوران النفطي في جنوب غرب 
البالد عل���ى الحدود مع الع���راق، لكن المحادثات ل���م تتمخض عن 

توقيع أي اتفاق.

طهران: لدينا خطط لزيادة 
إيرادات الخام 20 مليار دوالر

االستقالل/ رويترز
قال���ت وزارة التخطي���ط المصرية األربع���اء إن نمو 
النات���ج المحلي اإلجمالي المص���ري ارتفع إلى 5.5 
بالمائة في الربع الثاني من الس���نة المالية 2018-

2019، من 5.3 بالمائة في الفترة ذاتها من السنة 
السابقة.

تبدأ الس���نة المالية المصرية في األول من يوليو 
تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.

وتنفذ مصر إصالحات اقتصادية قاس���ية مرتبطة 
باتفاق ق���رض بقيمة 12 ملي���ار دوالر ألجل ثالث 
س���نوات من صن���دوق النقد الدول���ي وقعته في 

نوفمبر تشرين الثاني 2016.

وكان مصدران حكوميان أبلغا رويترز أمس أن 
نمو الناتج المحلي اإلجمال���ي المصري ارتفع 
إلى حوالي 5.6 بالمئ���ة في النصف األول من 
الس���نة المالية 2018-2019 من 5.2 بالمائة 

قبل عام.
وتس���تهدف مصر نم���وا بنس���بة 5.8 بالمئة في 

ميزانية السنة المالية الحالية.
لك���ن اقتصاديين اس���تطلعت رويترز آراءهم في 
وقت س���ابق من هذا الش���هر توقعوا نمو اقتصاد 
مصر 5.3 بالمائة في الس���نة المالية التي تنتهي 
ف���ي يونيو حزيران، دون تغي���ر عن التوقعات في 

مسح سابق ُأجري قبل ثالثة أشهر.

االستقالل/ وكاالت:
تمكن����ت الكويت من تحقيق فائض في األش����هر 
التس����عة األولى من ميزانيتها السنوية التي تبدأ 
في األول من أبريل، بعد أن ظلت ميزانيتها تعاني 

من العجز في السنوات األخيرة.
وحس����ب األرقام التي أعلنتها الوزارة في موقعها 
اإللكترون����ي أمس، فإن الفائض بل����غ 3.6 مليارات 
دين����ار أو نح����و 11 ملي����ار دوالر م����ن أبريل وحتى 

ديسمبر 2018.
ويأتي هذا الفائض قبل خصم %10 من اإليرادات 
لحس����اب صندوق احتياطي األجيال المقبلة، لكن 
بعد الخصم ظل فائض الميزانية قائما عند ملياري 

دينار أو بنحو 6 مليارات دوالر.
وج����اءت هذه األرقام بفض����ل ارتفاعات النفط في 
منتصف العام الماضي، وتعط����ي الكويت مرونة 
أكبر لعدم مواصلة س����حب األموال من االحتياطي 
الع����ام للدولة، وذلك بعد أن عط����ل البرلمان قانون 
االس����تدانة من األس����واق الدولية، م����ا فرض على 

الحكومة تغطية عجزها المالي من االحتياطي.
وس����جلت إيرادات الميزانية في الفترة المحتسبة 
نحو 15.7 مليار دين����ار، أما المصروفات فقد بلغت 

نحو 10 مليار دينار.
وق����د تتغير األرقام مع إع����الن الميزانية الختامية 

نهاية مارس المقبل.

االستقالل/ وكاالت:
كان الع���ام 2014، نقط���ة تحول في تاري���خ فنزويال، التي 
يعتمد أكثر م���ن 90 بالمائة من اقتصاده���ا على مبيعات 
النفط الخام. منذ ذلك العام، ش���هدت المناطق الغربية في 
البالد، احتجاجات واس���عة أرجع منظموها أسباب اندالعها 

إلى المشاكل األمنية.
من بين أبرز األس���باب وراء انجرار فنزوي���ال إلى أزمة عميقة 
منذ 2014، اعتماد االقتصاد بشكل كبير على النفط الخام، 
وتعرض موارد البلد لضربة ثقيلة مع انخفاض أسعار النفط 
العالمي���ة. كذلك، لم تكن المواقف األمريكية تجاه فنزويال، 
بريئ���ة من ظهور التأثيرات الس���لبية الت���ي عانتها البالد، 

خاصة على االستثمارات األجنبية.
تعد فنزويال من أغنى دول العالم من حيث الموارد الباطنية، 
ويش���ّكل النفط الخام، أكث���ر من 90 بالمائ���ة من عائدات 

صادرات البالد. ونتيجة لتدهور اقتصادها منذ 2014، جراء 
انخفاض أس���عار النفط الخام م���ن 112 دوالرا للبرميل إلى 
متوس���ط 27 دوالرا مطل���ع 2016، قبل صع���وده الحقا، فإن 
ذلك أدى إل���ى تقّلص اإليرادات العامة. وأدى غالء أس���عار 
المنتجات الرئيس���ة التي تعتمد على االس���تيراد، وانهيار 
قيمة العملة المحلية، إلى تقليص القوة الشرائية للشعب، 

فيما تجاوزت نسبة التضخم مستوى مليون بالمائة.
وتدنى الناتج اإلجمالي المحلي لفنزويال إلى 93.3 مليار دوالر 

في 2018، بعد أن كان يبلغ 234.4 مليار دوالر في 2013.
أم���ا الدخل القومي للفرد الفنزويلي، فقد تقلص إلى 3 آالف 
و300 دوالرا بحل���ول نهاية العام الماض���ي، بعد أن كان قد 

وصل إلى 7 آالف و869 دوالرا في 2013.
وب���دأ اقتصاد البالد ف���ي االنكماش بش���كل متواصل منذ 
2013، إلى أن انكمش بنس���بة 18 بالمائ���ة العام الماضي، 

بعد أن وصلت نس���بة النمو إلى 1.3 خالل 2013. وبالنس���بة 
للتضخم، تجاوزت نس���بته خالل س���نوات مس���توى مليون 
بالمائة، ما أدى إلى تضاعف أس���عار المنتجات كل 19 يوما، 
وسط توقعات لصندوق النقد الدولي، بأن يبلغ التضخم 10 
ماليي���ن بالمائة بحلول نهاي���ة 2019. جميع هذه العوامل، 
أدت بطبيعة الحال إلى ارتفاع نس���ب البطالة، إلى أن وصلت 
إلى 34.3 بالمائ���ة العام الماضي، فيما كان���ت 7.3 بالمائة 

خالل 2013.
ورغم الخالف���ات الكبي���رة القائمة بين فنزوي���ال والواليات 
المتح���دة، إال أن األخيرة تحت���ل المرتبة األولى ضمن قائمة 
البلدان المستوردة من فنزويال، وكذلك المصّدرة إليها أيضًا.

ويبلغ نصيب واش���نطن من صادرات فنزويال، 34.8 بالمائة 
من مجم���ل صادراته���ا النفطية، فيما تص���ل حصتها من 

وارداتها إلى 25.4 بالمائة من إجمالي واردات فنزويال.

الكويــت تحقــق فائضـًا
 بالمليــارات بـ 9 أشهــر

نمو الناتج المحلي المصري 5.5% 
في الربع الثاني من 2019-2018

القدس المحتلة/ االستقالل:
من المتوقع أن تش���هد أس���عار المحروقات 
ارتفاعا طفيفا في "إس���رائيل" بداية الشهر 

المقبل.
الس���ابعة  االس���رائيلية  القناة  موق���ع  وذكر 
األربعاء، أنه س���عر ليتر البنزين )95 أوكتان( 
س���يرتفع بنحو 8 أغورات ابتداء من منتصف 

ليلة الخميس.
وحسب القناة، سيباع ليتر البنزين 95 اوكتان 
في االسواق االسرائيلية مقابل 5.91 شيكل 

لليتر.
وبناء على االرتفاع اإلسرائيلي، من المتوقع أن 
تزيد أسعار البنزين في السوق الفلسطينية، 

بذات النسبة أو قريبة منها.
ويب���اع ليتر البنزين 95 اوكتان في األس���واق 
الفلسطينية لهذا الشهر، مقابل 5.77 شيكل 

لليتر.
وتعد "إسرائيل" المورد الوحيد للوقود بأنواعه 
)البنزين بصنفي���ه، والديزل، وال���كاز، والغاز 
المنزلي( إلى الس���وق الفلسطينية، بمتوسط 
ش���هري يبلغ 70 مليون ليتر وقود، و13 ألف 

طن من الغاز المنزلي.

فنزويال: أضخم احتياطي نفطي عالميًا وتنزف اقتصاديًا

ارتفاع على أسعار 
البنزين في »إسرائيل« 

الشهر القادم

رام الله/ االستقالل
قال وزير العمل مأمون أبو ش���هال، إن عدد القوى 
العامل���ة المش���اركة في فلس���طين 1.3 مليون، 

منهم %70 يعملون سواء في 
القط���اع الخ���اص أو ف���ي القطاع الع���ام أو في 
االقتص���اد "اإلس���رائيلي"، و%30 عاطل���ون عن 
العمل، وذلك بس���بب الوضع االقتصادي الراهن 

وممارسات االحتالل.
ج���اء ذلك خالل جلس���ة نق���اش، نظمتها وزارة 
العمل في مقره���ا بمدينة البيرة، أمس األربعاء، 
للدراسة االس���تطالعية لعالقات وظروف العمل 
في القطاعات االقتصادية المش���غلة للنس���اء، 
بعن���وان "تعزي���ز وصول النس���اء إل���ى الفرص 
االقتصادي���ة المتكافئ���ة والعم���ل الالئق في 
فلس���طين"، ضم���ن برنامج تنف���ذه هيئة األمم 
المتح���دة للم���رأة، ومنظم���ة العم���ل الدولية، 

وبتمويل من التعاون اإليطالي للتنمية.
وأضاف أبو ش���هال أن معدل البطالة في صفوف 
النساء في القدس المحتلة بلغ %85، بينما في 
الضفة المحتلة 32.1 %، و%73 في قطاع غزة.

وأكد أبو ش���هال أن وزارة العمل تسعى لتعديل 
بع���ض بن���ود قانون العم���ل، م���ع التركيز على 

خصوصي���ة منح المرأة فرصا متس���اوية للعمل، 
الثغ���رات  لس���د  مقترح���ات  أي  واس���تقبالها 
القانوني���ة، ال س���يما المتعلق���ة بدع���م المرأة 
وتمكينها اقتصاديا، من خالل تحس���ين ظروف 

وشروط العمل للنساء، وتكافؤ الفرص.
وأش���ار لض���رورة وجود نص���وص قانونية إللزام 
أصحاب العم���ل بتطبيق الحد األدن���ى لألجور، 
ومنح العمال ش���روط السالمة والصحة المهنية 

والعمل الالئق.
وقال أبو ش���هال إن الوزارة ستدرس خالل الفترة 
المقبلة ع���ددا من النق���اط للتأكد م���ن حماية 
حق���وق العاملي���ن، منها إلزام أصح���اب العمل 
بإرس���ال صورة من عقد العمل للوزارة، وتحويل 
أتعاب العام���الت والعاملين في القطاع الخاص 
إلى البنوك لضم���ان تطبيق الحد األدنى لألجور، 

وحماية حقوق العاملين.

أبو شهال: 30 % من القوى العاملة عاطلون عن العمل

الخميس 25 جمادى األولى 1440 هــ 31 يناير 2019 م

االستقالل/ وكاالت:
أكدت مفوضية األمم المتحدة السامية 
لشؤون الالجئين أن نزوح الالجئين عبر 
البحر المتوسط أصبح أكثر خطورة من 

السابق.
وحس����ب ما ذكرت����ه المفوضية، أمس 
األربع����اء، ف����ي جني����ف ف����إن البح����ر 
المتوسط ش����هد موت ستة أشخاص 

يوميا في المتوسط العام الماضي.
وبلغ متوس����ط عدد المهاجرين الذين 
توفوا العام قبل الماضي أثناء عبورهم 
البحر المتوسط ثمانية أشخاص يوميا، 
مع العلم أن عدد المهاجرين كان أعلى 

بكثير في ذلك العام.
ورجحت المفوضي����ة أن تقييد حمالت 
البحث عن المفقودي����ن وإنقاذهم قد 

ساهم في ارتفاع معدالت الوفاة.
وذك����رت المفوضي����ة أن إجمالي عدد 
المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط 
إلى أوروب����ا العام الماضي بلغ نحو 117 
ألف ش����خص، توفي منهم 2275 على 

األقل، مقارنة ب� 172 ألف مهاجر عبروا 
إل����ى أوروبا ع����ام 2017 توف����ي منهم 

3139 شخصا.
وكان الوضع بين ليبيا من جهة ومالطا 
وإيطاليا من جهة أخرى، األكثر خطورة 

على المهاجرين، فبينما توفي واحد من 
بين كل 38 مهاجرا كانوا في طريقهم 
ألوروبا عبر البحر المتوس����ط عام 2017، 
ارتفع����ت هذه النس����بة العام الماضي 

إلى حالة وفاة من بين كل 14 عابرا.

وارتفع����ت نس����بة الوفاة إجم����اال بين 
المهاجرين العابرين للبحر المتوس����ط 
إل����ى أوروبا من حالة وف����اة بين كل 55 
عابرا إلى حالة وفاة بين كل 51 مهاجرا 

عبر المتوسط.

مفوضية األمم المتحدة لالجئين:
 النزوح عبر البحر المتوسط يزداد خطورة

االستقالل/ األناضول:
أعلن وزي����ر الخارجية العراقي محم����د الحكيم، 
األربعاء، دع����م حكومة بالده عودة دمش����ق إلى 

شغل مقعدها في جامعة الدول العربية.
ج����اءت تصريحات الحكيم ف����ي مؤتمر صحفي 
مش����ترك عق����ده مع نظيره الروس����ي س����يرغي 

الفروف، في العاصمة الروسية موسكو.
وقال الحكيم، خالل المؤتمر الذي بثه التلفزيون 
العراقي: »ناقش����نا ثالث محاور رئيس����ية أولها 
العالقات الثنائية بين روسيا االتحادية والعراق، 
والمحور الثان����ي القضايا اإلقليمي����ة المتعلقة 
بسوريا وفلسطين وإيران، والجزء الثالث المتعلق 

بالعالقات الدولية«.

وأضاف: »ال بد من حل األزمة الس����ورية، ونحاول 
إيج����اد حل لع����ودة س����وريا إلى جامع����ة الدول 
العربية«، مش����يًرا أن بغداد تدعم عودة دمشق 

إلى الجامعة العربية مرة أخرى.
ورًدا على سؤال حول ما إذا كان العراق سيدخل 
الحل����ف الذي تنوي الواليات المتحدة األمريكية 
تش����كيله ضد إيران، قال الحكي����م: »العراق لن 

يدخل أي حلف ضد طهران«.
وأش����ار الحكيم أنه بحث في موسكو »التعاون 
في الملف العس����كري والدعم ال����ذي قدمته 
الحكوم����ة الروس����ية للع����راق ف����ي حربه ضد 
»داعش«، فضاًل عن زي����ادة حجم التعاون في 

المجال االقتصادي«.

االستقالل/ وكاالت:
أس���مع االدعاء الع���ام الترك���ي التس���جيالت الصوتية 
المتعلق���ة بجريم���ة قت���ل الصحفي الس���عودي جمال 
خاش���قجي للمقررة األممية الخاصة بحاالت اإلعدام خارج 
نطاق القانون أنييس كاالمار، بإطار مهمتها التي بدأتها 
بزيارة لتركيا تش���مل كال من أنقرة وإسطنبول، وتستمر 

حتى 3 فبراير/شباط المقبل. 
وأعلنت المقررة األممية أمس األربعاء، أن التقرير بش���أن 
مقتل خاشقجي سيكون جاهًزا بحلول مايو/أيار المقبل. 
والتقت كاالمار في وقت سابق المدعي العام بإسطنبول 
عرفان فيدان في إطار التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي، 
واس���تغرق اللقاء بينهم���ا نحو أربع س���اعات، بعيًدا عن 

وسائل اإلعالم.

ولفت انتباه مندوبي وسائل اإلعالم حمُل أحد أفراد الوفد 
األمم���ي حقيبة بل���ون معدني أثن���اء مغادرتهم القصر 

العدلي.
وتج���ري كاالم���ار االثنين زي���ارة إلى تركيا للش���روع في 
تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي، على أن تنتهي يوم 
3 فبراير/شباط المقبل، قبل استعراض نتائج وتوصيات 
أمام مجلس حقوق اإلنس���ان التابع لألم���م المتحدة في 

يونيو/حزيران المقبل.
وكان���ت كاالمار أعلنت األس���بوع الماض���ي أن فريقا 
قانوني���ا ومختصا ف���ي الطب الجنائ���ي يضم ثالثة 
خبراء دوليين، سيسعى للوقوف على »طبيعة ومدى 
المسؤوليات الواقعة على الدول واألفراد« فيما يتعلق 

بتلك الواقعة.

تركيا ُتسمع المقررة األممية 
تسجيالت مقتل خاشقجي

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت إيران أمس األربعاء عن تصنيع طائرة مس���يرة ق���ادرة على الوصول 

للكيان اإلسرائيلي.
وعرضت القوات المس���لحة اإليرانية في معرض عس���كري باسم »اقتدار 40« 

األربعاء، أحدث طائرة مسيرة أطلقت عليها اسم )قوس 12(.
وذك���رت وكالة أنباء »ف���ارس« اإليرانية أن هذه الطائرة ق���ادرة على التحليق 

لمسافة عمالنية بطول 1000 كم أو الذهاب فقط لمسافة 2000 كم.
وبينت أنها قادرة على نقل شحنة زنتها 100 كغم والحد األعلى لزنتها حين 

اإلقالع 450 كغم.
وأوضح���ت وكالة األنباء اإليرانية أن س���رعة هذه الطائ���رة تبلغ 200 كم في 
الس���اعة، وهي قادرة على التحليق المس���تمر لفترة 10 س���اعات واالقالع من 

مدرج بطول 400 متر كحد أدنى.
وتبعد فلسطين المحتلة عن إيران نحو 1000 متر.

كما عرضت القوات المسلحة اإليرانية صاروخا جديدا باسم »شرارة« الذي يعد 
أحدث صاروخ من صناعة إيرانية يطلق بواسطة الطائرات المسيرة.

ولفتت إلى أن الصاروخ يطلق من مس���افة 30 كم وم���زود بمحرك ميكروجت 
وسرعته 600 كم في الساعة ووزنه 27 كغم فيما زنة راسه الحربي 7 كغم.

ويبلغ طول الصاروخ 1.7 متر وقطره 13 سنتيمترا ويكون توجيهه تلفزيونيا.
كما عرض���ت صاروخ كروز »قاص���د 3« الذي يبلغ طوله 5.15 متر وزنة رأس���ه 
الحرب���ي 1000 رطل ويحظ���ى بمنظومة مبني���ة على رأس باح���ث تصويري 

وإمكانية اطالقه من مسافة 100 كم.

إيران تكشف عن طائرة مسيرة 
قادرة على الوصول لـ »إسرائيل«

وزير خارجية العراق: ندعم
 عودة دمشق للجامعة العربية

االستقالل/ وكاالت:
منعت المحكمة العليا الفنزويلي���ة أمس األربعاء، زعيم 
المعارضة خوان غوايدو الذي نّصب نفسه رئيًسا انتقالًيا 

للبالد من مغادرة فنزويال وجمدت حساباته المصرفية.
وقال رئيس المحكمة ماي���كل مورينو إن غوايدو، 
الذي ي���رأس الجمعية الوطنية )البرلمان(، »ممنوع 
من مغادرة البالد حتى انتهاء التحقيق«، مش���يرًا 
إل���ى أن المحكمة ق���ررت أيضًا تجميد حس���اباته 

المصرفية.
وج���اء القرار بعدما قدم المدعي الع���ام طارق وليام طلبًا 
لدى المحكمة الثالثاء لمنع غوايدو )35 عاما( من مغادرة 

فنزويال وتجميد حساباته المصرفية.
وفي وقت سابق، أعلنت واشنطن، التي اعترفت بغوايدو 
رئيس���ا انتقاليًا لفنزويال، أنها س���لمته الس���يطرة على 
حس���ابات الواليات المتحدة المصرفية في فنزويال لمنع 
الرئيس نيكوالس مادورو من االس���تيالء عليها في حال 

خروجه من السلطة.

وأبلغ المدعي العام الفنزويلي المحكمة العليا أنه »طلب 
إجراءات احترازية« ضد غوايدو لمنعه من مغادرة البالد أو 
تحويل األصول، وفي الوقت ذاته تجميد حساباته، حيث 
كان غوايدو أعلن أنه س���يطر عل���ى األصول األجنبية في 

فنزويال لمنع مادورو من إفراغ »الخزينة«.
وقال المدعي العام إن اإلجراءات هي جزء من تحقيق في 
سلوك البرلمان أمرت به المحكمة األسبوع الماضي، وذلك 
ردا على إعالن البرلمان مادورو »مغتصبا« للسلطة بسبب 

إعادة انتخابه في مايو/أيار الماضي.
م���ن جهته، ق���ال الرئيس م���ادورو إن الواليات المتحدة 
تسعى بشكل غير قانوني إلى شراء شركة تكرير النفط 
األميركية س���يتغو، وه���ي وحدة تابعة لش���ركة النفط 

الحكومية الفنزويلية.
وتوعد مادورو في حديث أثناء اس���تقباله الدبلوماسيين 
الفنزويليين العائدين م���ن الواليات المتحدة بالرد على 
العقوب���ات التي فرضتها واش���نطن على ش���ركة النفط 

الفنزويلية.

االستقالل/ وكاالت:
وصف رئي���س مجلس الش���ورى اإليراني عل���ي الريجاني 
تطبيع عالقات بعض الدول العربية مع »إسرائيل« بوصمة 
عار. واعتبر الريجاني لدى استقباله رئيس لجنة السياسة 
الخارجية في البرلمان الجزائري عبد الحميد س���ي عفيف، 
األربعاء أن ما يعرف بصفقة القرن مشروع أمريكي مزيف.

وأوضح أنها »تخطط لحصر قضية فلس���طين في غزة فقط 
وتجاهل قضي���ة الالجئي���ن وإزالة القدس الش���رقية من 

الوجود، وهو ما يعد خيانة كبرى«.
ولفت المس���ؤول اإليراني إلى أنهم )األمريكيون( يريدون 
»منح األموال للبلدان المستضيفة لالجئين الفلسطينيين 
من أجل نس���يان بلدهم، كما باشروا بمشروع التطبيع بين 
إس���رائيل والبلدان العربية والذي يع���د وصمة عار لها، إال 

إنهم لن يحققوا النجاح ألن الشعوب باتت متيقظة«.

االستقالل/ األناضول:
أعلنت منظمة األمم المتحدة للطفولة »يونيس���يف«، األربعاء، 
مقت���ل وإصابة أكثر من 6700 طف���ل يمني، منذ اندالع الحرب 
عام 2015. وقالت المنظمة في تغريدات نش���رتها عبر حساب 
مكتبه���ا باليمن عل���ى تويتر، إن قراب���ة 358 ألف طفل يمني 

يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.
وأضافت أن هؤالء األطفال »بحاجة ملحة إلى العالج«.

وش���ددت المنظمة األممية على ض���رورة وقف الهجمات التي 
تس���تهدف األطفال في اليمن. ومنذ نحو أربعة أعوام، يشهد 
اليمن معارك طاحنة بين القوات الحكومية المسنودة بتحالف 
عربي تقوده الس���عودية، وجماعة »أنصار الله« التي تس���يطر 
على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ نهاية 2014.

وجعل���ت الحرب، ثالثة أرباع الس���كان بحاجة إلى مس���اعدات 
إنسانية، ودفعت بالبالد إلى حافة المجاعة، فيما اعتبرت األمم 

المتحدة أزمة اليمن »األسوأ في العالم«.

الريجاني: تطبيع دول 
عربية لعالقاتها مع 
»إسرائيل« وصمة عار

»يونيسف«: مقتل 
وجرح 6700 طفل يمني 

منذ اندالع الحرب

المحكمة العليا الفنزويلية تمنع 
غوايدو من السفر وتجّمد أرصدته
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االستقالل/ وكاالت:
أكدت مفوضية األمم المتحدة السامية 
لشؤون الالجئين أن نزوح الالجئين عبر 
البحر المتوسط أصبح أكثر خطورة من 

السابق.
وحس����ب ما ذكرت����ه المفوضية، أمس 
األربع����اء، ف����ي جني����ف ف����إن البح����ر 
المتوسط ش����هد موت ستة أشخاص 

يوميا في المتوسط العام الماضي.
وبلغ متوس����ط عدد المهاجرين الذين 
توفوا العام قبل الماضي أثناء عبورهم 
البحر المتوسط ثمانية أشخاص يوميا، 
مع العلم أن عدد المهاجرين كان أعلى 

بكثير في ذلك العام.
ورجحت المفوضي����ة أن تقييد حمالت 
البحث عن المفقودي����ن وإنقاذهم قد 

ساهم في ارتفاع معدالت الوفاة.
وذك����رت المفوضي����ة أن إجمالي عدد 
المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط 
إلى أوروب����ا العام الماضي بلغ نحو 117 
ألف ش����خص، توفي منهم 2275 على 

األقل، مقارنة ب� 172 ألف مهاجر عبروا 
إل����ى أوروبا ع����ام 2017 توف����ي منهم 

3139 شخصا.
وكان الوضع بين ليبيا من جهة ومالطا 
وإيطاليا من جهة أخرى، األكثر خطورة 

على المهاجرين، فبينما توفي واحد من 
بين كل 38 مهاجرا كانوا في طريقهم 
ألوروبا عبر البحر المتوس����ط عام 2017، 
ارتفع����ت هذه النس����بة العام الماضي 

إلى حالة وفاة من بين كل 14 عابرا.

وارتفع����ت نس����بة الوفاة إجم����اال بين 
المهاجرين العابرين للبحر المتوس����ط 
إل����ى أوروبا من حالة وف����اة بين كل 55 
عابرا إلى حالة وفاة بين كل 51 مهاجرا 

عبر المتوسط.

مفوضية األمم المتحدة لالجئين:
 النزوح عبر البحر المتوسط يزداد خطورة

االستقالل/ األناضول:
أعلن وزي����ر الخارجية العراقي محم����د الحكيم، 
األربعاء، دع����م حكومة بالده عودة دمش����ق إلى 

شغل مقعدها في جامعة الدول العربية.
ج����اءت تصريحات الحكيم ف����ي مؤتمر صحفي 
مش����ترك عق����ده مع نظيره الروس����ي س����يرغي 

الفروف، في العاصمة الروسية موسكو.
وقال الحكيم، خالل المؤتمر الذي بثه التلفزيون 
العراقي: »ناقش����نا ثالث محاور رئيس����ية أولها 
العالقات الثنائية بين روسيا االتحادية والعراق، 
والمحور الثان����ي القضايا اإلقليمي����ة المتعلقة 
بسوريا وفلسطين وإيران، والجزء الثالث المتعلق 

بالعالقات الدولية«.

وأضاف: »ال بد من حل األزمة الس����ورية، ونحاول 
إيج����اد حل لع����ودة س����وريا إلى جامع����ة الدول 
العربية«، مش����يًرا أن بغداد تدعم عودة دمشق 

إلى الجامعة العربية مرة أخرى.
ورًدا على سؤال حول ما إذا كان العراق سيدخل 
الحل����ف الذي تنوي الواليات المتحدة األمريكية 
تش����كيله ضد إيران، قال الحكي����م: »العراق لن 

يدخل أي حلف ضد طهران«.
وأش����ار الحكيم أنه بحث في موسكو »التعاون 
في الملف العس����كري والدعم ال����ذي قدمته 
الحكوم����ة الروس����ية للع����راق ف����ي حربه ضد 
»داعش«، فضاًل عن زي����ادة حجم التعاون في 

المجال االقتصادي«.

االستقالل/ وكاالت:
أس���مع االدعاء الع���ام الترك���ي التس���جيالت الصوتية 
المتعلق���ة بجريم���ة قت���ل الصحفي الس���عودي جمال 
خاش���قجي للمقررة األممية الخاصة بحاالت اإلعدام خارج 
نطاق القانون أنييس كاالمار، بإطار مهمتها التي بدأتها 
بزيارة لتركيا تش���مل كال من أنقرة وإسطنبول، وتستمر 

حتى 3 فبراير/شباط المقبل. 
وأعلنت المقررة األممية أمس األربعاء، أن التقرير بش���أن 
مقتل خاشقجي سيكون جاهًزا بحلول مايو/أيار المقبل. 
والتقت كاالمار في وقت سابق المدعي العام بإسطنبول 
عرفان فيدان في إطار التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي، 
واس���تغرق اللقاء بينهم���ا نحو أربع س���اعات، بعيًدا عن 

وسائل اإلعالم.

ولفت انتباه مندوبي وسائل اإلعالم حمُل أحد أفراد الوفد 
األمم���ي حقيبة بل���ون معدني أثن���اء مغادرتهم القصر 

العدلي.
وتج���ري كاالم���ار االثنين زي���ارة إلى تركيا للش���روع في 
تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي، على أن تنتهي يوم 
3 فبراير/شباط المقبل، قبل استعراض نتائج وتوصيات 
أمام مجلس حقوق اإلنس���ان التابع لألم���م المتحدة في 

يونيو/حزيران المقبل.
وكان���ت كاالمار أعلنت األس���بوع الماض���ي أن فريقا 
قانوني���ا ومختصا ف���ي الطب الجنائ���ي يضم ثالثة 
خبراء دوليين، سيسعى للوقوف على »طبيعة ومدى 
المسؤوليات الواقعة على الدول واألفراد« فيما يتعلق 

بتلك الواقعة.

تركيا ُتسمع المقررة األممية 
تسجيالت مقتل خاشقجي

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت إيران أمس األربعاء عن تصنيع طائرة مس���يرة ق���ادرة على الوصول 

للكيان اإلسرائيلي.
وعرضت القوات المس���لحة اإليرانية في معرض عس���كري باسم »اقتدار 40« 

األربعاء، أحدث طائرة مسيرة أطلقت عليها اسم )قوس 12(.
وذك���رت وكالة أنباء »ف���ارس« اإليرانية أن هذه الطائرة ق���ادرة على التحليق 

لمسافة عمالنية بطول 1000 كم أو الذهاب فقط لمسافة 2000 كم.
وبينت أنها قادرة على نقل شحنة زنتها 100 كغم والحد األعلى لزنتها حين 

اإلقالع 450 كغم.
وأوضح���ت وكالة األنباء اإليرانية أن س���رعة هذه الطائ���رة تبلغ 200 كم في 
الس���اعة، وهي قادرة على التحليق المس���تمر لفترة 10 س���اعات واالقالع من 

مدرج بطول 400 متر كحد أدنى.
وتبعد فلسطين المحتلة عن إيران نحو 1000 متر.

كما عرضت القوات المسلحة اإليرانية صاروخا جديدا باسم »شرارة« الذي يعد 
أحدث صاروخ من صناعة إيرانية يطلق بواسطة الطائرات المسيرة.

ولفتت إلى أن الصاروخ يطلق من مس���افة 30 كم وم���زود بمحرك ميكروجت 
وسرعته 600 كم في الساعة ووزنه 27 كغم فيما زنة راسه الحربي 7 كغم.

ويبلغ طول الصاروخ 1.7 متر وقطره 13 سنتيمترا ويكون توجيهه تلفزيونيا.
كما عرض���ت صاروخ كروز »قاص���د 3« الذي يبلغ طوله 5.15 متر وزنة رأس���ه 
الحرب���ي 1000 رطل ويحظ���ى بمنظومة مبني���ة على رأس باح���ث تصويري 

وإمكانية اطالقه من مسافة 100 كم.

إيران تكشف عن طائرة مسيرة 
قادرة على الوصول لـ »إسرائيل«

وزير خارجية العراق: ندعم
 عودة دمشق للجامعة العربية

االستقالل/ وكاالت:
منعت المحكمة العليا الفنزويلي���ة أمس األربعاء، زعيم 
المعارضة خوان غوايدو الذي نّصب نفسه رئيًسا انتقالًيا 

للبالد من مغادرة فنزويال وجمدت حساباته المصرفية.
وقال رئيس المحكمة ماي���كل مورينو إن غوايدو، 
الذي ي���رأس الجمعية الوطنية )البرلمان(، »ممنوع 
من مغادرة البالد حتى انتهاء التحقيق«، مش���يرًا 
إل���ى أن المحكمة ق���ررت أيضًا تجميد حس���اباته 

المصرفية.
وج���اء القرار بعدما قدم المدعي الع���ام طارق وليام طلبًا 
لدى المحكمة الثالثاء لمنع غوايدو )35 عاما( من مغادرة 

فنزويال وتجميد حساباته المصرفية.
وفي وقت سابق، أعلنت واشنطن، التي اعترفت بغوايدو 
رئيس���ا انتقاليًا لفنزويال، أنها س���لمته الس���يطرة على 
حس���ابات الواليات المتحدة المصرفية في فنزويال لمنع 
الرئيس نيكوالس مادورو من االس���تيالء عليها في حال 

خروجه من السلطة.

وأبلغ المدعي العام الفنزويلي المحكمة العليا أنه »طلب 
إجراءات احترازية« ضد غوايدو لمنعه من مغادرة البالد أو 
تحويل األصول، وفي الوقت ذاته تجميد حساباته، حيث 
كان غوايدو أعلن أنه س���يطر عل���ى األصول األجنبية في 

فنزويال لمنع مادورو من إفراغ »الخزينة«.
وقال المدعي العام إن اإلجراءات هي جزء من تحقيق في 
سلوك البرلمان أمرت به المحكمة األسبوع الماضي، وذلك 
ردا على إعالن البرلمان مادورو »مغتصبا« للسلطة بسبب 

إعادة انتخابه في مايو/أيار الماضي.
م���ن جهته، ق���ال الرئيس م���ادورو إن الواليات المتحدة 
تسعى بشكل غير قانوني إلى شراء شركة تكرير النفط 
األميركية س���يتغو، وه���ي وحدة تابعة لش���ركة النفط 

الحكومية الفنزويلية.
وتوعد مادورو في حديث أثناء اس���تقباله الدبلوماسيين 
الفنزويليين العائدين م���ن الواليات المتحدة بالرد على 
العقوب���ات التي فرضتها واش���نطن على ش���ركة النفط 

الفنزويلية.

االستقالل/ وكاالت:
وصف رئي���س مجلس الش���ورى اإليراني عل���ي الريجاني 
تطبيع عالقات بعض الدول العربية مع »إسرائيل« بوصمة 
عار. واعتبر الريجاني لدى استقباله رئيس لجنة السياسة 
الخارجية في البرلمان الجزائري عبد الحميد س���ي عفيف، 
األربعاء أن ما يعرف بصفقة القرن مشروع أمريكي مزيف.

وأوضح أنها »تخطط لحصر قضية فلس���طين في غزة فقط 
وتجاهل قضي���ة الالجئي���ن وإزالة القدس الش���رقية من 

الوجود، وهو ما يعد خيانة كبرى«.
ولفت المس���ؤول اإليراني إلى أنهم )األمريكيون( يريدون 
»منح األموال للبلدان المستضيفة لالجئين الفلسطينيين 
من أجل نس���يان بلدهم، كما باشروا بمشروع التطبيع بين 
إس���رائيل والبلدان العربية والذي يع���د وصمة عار لها، إال 

إنهم لن يحققوا النجاح ألن الشعوب باتت متيقظة«.

االستقالل/ األناضول:
أعلنت منظمة األمم المتحدة للطفولة »يونيس���يف«، األربعاء، 
مقت���ل وإصابة أكثر من 6700 طف���ل يمني، منذ اندالع الحرب 
عام 2015. وقالت المنظمة في تغريدات نش���رتها عبر حساب 
مكتبه���ا باليمن عل���ى تويتر، إن قراب���ة 358 ألف طفل يمني 

يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.
وأضافت أن هؤالء األطفال »بحاجة ملحة إلى العالج«.

وش���ددت المنظمة األممية على ض���رورة وقف الهجمات التي 
تس���تهدف األطفال في اليمن. ومنذ نحو أربعة أعوام، يشهد 
اليمن معارك طاحنة بين القوات الحكومية المسنودة بتحالف 
عربي تقوده الس���عودية، وجماعة »أنصار الله« التي تس���يطر 
على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ نهاية 2014.

وجعل���ت الحرب، ثالثة أرباع الس���كان بحاجة إلى مس���اعدات 
إنسانية، ودفعت بالبالد إلى حافة المجاعة، فيما اعتبرت األمم 

المتحدة أزمة اليمن »األسوأ في العالم«.

الريجاني: تطبيع دول 
عربية لعالقاتها مع 
»إسرائيل« وصمة عار

»يونيسف«: مقتل 
وجرح 6700 طفل يمني 

منذ اندالع الحرب

المحكمة العليا الفنزويلية تمنع 
غوايدو من السفر وتجّمد أرصدته
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مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية
األمني���ة  التقدي���رات  بحس���ب 
والسياس���ية اإلس���رائيلية في سنة 
2018 المنصرمة، فقد كانت األولوية 
للتص���دي لم���ا تس���ميه ب���� »الخطر 
اإليراني في الش���مال«، حيث اعتبرت 
أن التهديد األهم واحتماالت االنفجار 
احتم���ااًل وتهدي���ًدا هي في  األكثر 
جبهة الش���مال. بينما جبهة القطاع 
احتلت المكانة األخيرة رغم هشاشة 
التهدئة مع الفصائل في القطاع؛ إال 
أن حكومة نتنياه���و اعتبرت دوًما أن 
القطاع ال يمثل تهديًدا كبيًرا، ولذلك 
ركزت جّل اهتمامها ونش���اطها على 
الجبهة الش���مالية، ووضعت خطوًطا 
إلى  أهدافها استناًدا  حمًرا، وحددت 

ما اعتقدت أن عدوها حدد أهدافه.
دولة االحتالل كانت وال زالت تعتبر إيران 
هي العدو الرئيسي، والخطر األكبر الذي 
يتمتع ب����أذرع تطوق دولة االحتالل، عدو 
البرنامج  برنامج����ْان، األخطر فيهم����ا  له 
النووي، ثم برنامج محاصرة دولة االحتالل 
وزيادة  المتقدم����ه  عبر تعزي����ز قواعده 
تهديده بالس����الح والقوة الكالس����يكية 

وشبة النظامية.
ويؤك���د ذلك مرك���ز دراس���ات األمن 
القومي، التابع لجامعة تل أبيب، حيث 
أصدر تقريره الس���نوي الذي س���ّلمه 
عاموس يدلي���ن، رئيس المعهد، قبل 
أيام لرئيس الدول���ة رؤوبين ريفلين. 
فيما يتعلق بجبهة الشمال وأخطارها، 
أكد التقرير أن خطر نشوب حرب في 

الشمال في مواجهة إيران، حزب الله، 
والنظام السوري، هو التهديد األخطر 
في 2019. وأش���ار إل���ى أنه في بداية 
الع���ام 2018، زادت إي���ران جهودها 
من أج���ل تموضع قوة عس���كرية لها 
في س���وريا وإعطاء ح���زب الله قدرات 

عسكرية متطورة.
وجاء في التقرير أن إس���رائيل قامت 
بعمليات عس���كرية شديدة ضد هذا 
الجهد اإليران���ي، وألحقت هجماتها 
التحتي���ة  بالبني���ة  بالغ���ة  أض���راًرا 
اإليراني���ة. م���ع ذلك، يش���كك كاتبو 
التقري���ر في أن إيران س���تتخلى عن 
وجودها في س���وريا، ويح���ذرون من 
ص حري���ة العمل الجوي للجيش  تقلُّ
اإلسرائيلي، بعد استقرار نظام بشار 
األس���د وتس���ليح الجيش الس���وري 

مجدًدا من جانب روسيا.
ويش���ير التقرير أيًضا إلى أن إيران - 
ا  بعد التطورات في سوريا - نقلت جزًء
من بناء قوتها الموّجه ضد إس���رائيل 
إلى العراق ولبنان، وقال انه صحيح أن 
الدعم اإليراني لبناء قوة حزب الله في 
لبنان ليس جديًدا؛ لكن نوعية السالح 
ال���ذي ُينقل في األع���وام األخيرة من 
طهران إلى الحزب يثير القلق. وأوضح 
أن مصادر القلق األساس���ية بالنسبة 
إلس���رائيل ه���ي مش���روع تحوي���ل 
والصواريخ  الدقيق���ة  غير  الصواريخ 
لدى  إل���ى صواري���خ دقيقة  الثقيلة 
حزب الله، وتحسين القدرة الدفاعية 
التنظي���م  ه���ذا  وتزوي���د  الجوي���ة، 

الش���يعي اللبناني بصواريخ بر - بحر 
طويلة الم���دى. وفي تقدي���ر المركز 
فإن جهود إس���رائيل ضد »مش���روع 
الصواريخ الدقيقة« إليران في لبنان، 
س���تجري في ظ���روف مختلفة وأكثر 
تعقي���ًدا مّما حدث في س���وريا خالل 

األعوام األخيرة.
ويح���ذرون في المرك���ز أيًضا من أنه 
إذا تحقق س���يناريو مواجهة شاملة 
ف���ي الش���مال، فإن هذا ل���ن يقتصر 
أنفسنا  واحدة، وس���نجد  على جبهة 
في »حرب ش���املة« س���تدخل فيها 
إيران،  إس���رائيل في مواجهة ض���د 
س���وريا، وحزب الله في الشمال، وفي 
المقابل ضد التنظيمات الفلسطينية 
في قطاع غزة. ويق���ّدر كاتبو التقرير 
بأن احتمال نشوب مواجهة مع حركة 
حم���اس في غ���زة أكث���ر ارتفاًعا في 
هذا العام، م���ع أن هذا التهديد أقل 
خطورة بكثير من الخطر الذي يهدد 

إسرائيل في الجبهة الشمالية.
وباالس���تناد إلى التقرير الذي نشره 
مركز »مدار«، فإن األس���باب المركزية 
لالحتم���ال العال���ي لالنفج���ار ف���ي 
المنطق���ة الجنوبي���ة ه���ي التدهور 
المس���تمر في الوض���ع االجتماعي - 
االقتص���ادي في القط���اع، والضغط 
الذي تمارسه الس���لطة الفلسطينية 
على حماس في غ���زة، وأيًضا التآكل 
ال���ذي حدث م���ع الزمن لل���ردع الذي 
حققته إس���رائيل في عملية »الجرف 
الصامد« صيف 2014. ويوصي كاتبو 

التقرير بأن���ه في حال انتهت عملية 
القضاء على األنفاق في الش���مال من 
دون تصعيد، ولم يؤّد النقاش بشأن 
مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله 
إلى عملية وقائية اس���تباقية ضده؛ 
فإنه يتعين على إس���رائيل أن تحّول 
جهودها مجدًدا إلى قطاع غزة، وبناء 
الردع من جدي���د إزاء حماس وضرب 

الذراع العسكرية للحركة بقوة.
ويح���ذر التقري���ر م���ن التدهور في 
الضفة الغربية، ويشير إلى أنه يجب 
على إس���رائيل أن تكون مس���تعدة 
لحدوث زعزعة إضافية في اس���تقرار 
واحتم���ال  الفلس���طينية،  الس���لطة 
نهاية عه���د الرئيس محمود عباس. 
وعل���ى الم���دى البعيد، هن���اك خطر 
الواحدة،  الدول���ة  واقع  إل���ى  االنزالق 
الذي ينطوي - بحسب التقرير - على 
»انعكاس���ات خِطرة على المستقبل، 
وصورتها  إس���رائيل  طبيع���ة  وعلى 

كدولة قومية للشعب اليهودي«.
في المقابل، يعتقد كاتبو التقرير بأن 
فرص حدوث س���يناريوهات متطرفة 
النووي  الس���الح  الص���راع ض���د  في 
اإليران���ي في هذا العام ضئيلة، وهم 
يظن���ون أنه عل���ى الرغم م���ن الدعم 
األميركي الثابت، يجب على إسرائيل 
االس���تعداد لق���رارات مفاجئ���ة من 

الرئيس دونالد ترامب.
وفي ذات الس���ياق، كتب المراس���ل 
العسكري لموقع »والال« امير بوخبوط، 
تحت عنوان حرية عمل في سوريا قبل 

تصعيد إيراني، أن رؤس���اء المنظومة 
الخط���ة  ب���أن  مقتنع���ون  األمني���ة 
اإليراني���ة ف���ي الس���نوات الماضية 
إسرائيل من  على  الس���يطرة  تشمل 
عدة جبه���ات: حدود لبنان، س���وريا، 
سيناء، قطاع غزة والضفة الغربية، بما 
يشمل إقامة قواعد في مناطق يمكن 
الصواريخ  م���دى  من خاللها تقصير 

البالستية. 
ه���ذه الخط���ة تم دمجه���ا مع خطط 
البالستية  الصواريخ  مشروع  النووي، 
التي تستطيع أن تحمل رأًسا متفجًرا 
الكيلومترات،  لُبعد يصل آالف  نووًيا 
ومش���روع تحويل القذائف لصواريخ 
دقيقة يمكن أن تضرب أهدافًا على 
الكيلومت���رات في نصف  بعد مئات 

قطر 50 متر.
وذك���ر أن الواق���ع ُيثب���ت أن إي���ران 
تعي���ش اليوم ف���ي اختب���ار صعب 
»إس���رائيل«  تتح���دى  لكنها  ج���ًدا، 
بالمج���ال السياس���ي واألمني، والتي 
تحارب اآلن من أج���ل إحباط نواياها 
المس���تقبلية بالحصول على س���الح 
ن���ووي وصواريخ دقيق���ة تصل لُبعد 
آالف الكيلومترات، وكذلك بتمركزها 
في سوريا. الجزء األصعب في القصة 
اإليراني���ة هو تخصي���ب اليورانيوم، 
فم���ن اج���ل االنتقال لنط���اق 20% 
س���يكون عليهم العمل بحساس���ية 
كبيرة، في الوقت الذي تراقب وكاالت 
اس���تخباراتية كثيرة حول العالم كل 

خطوة لهم.

مواجهة إيران في الشمال في قمة التهديدات

القدس المحتلة/ االستقالل
أعربت أوس���اط مقرب���ة من رئي���س الوزراء اإلس���رائيلي 
بنيامي���ن نتنياه���و عن تخوفه���ا من إمكاني���ة تكليف 
الرئيس اإلس���رائيلي لقائد أركان الجيش األسبق »بيني 
غانتس« بتشكيل حكومة في أعقاب االنتخابات القادمة.

وذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية أن الخطاب 
الذي ألقاه زعيم حزب »حصانة إلس���رائيل« بيني غانتس 
أمس كان »فضفاًضا، ولكن وجود ش���خص يحمل كاريزما 
غانتس يمّثل تحدًيا أمام نتنياهو كونه يحل ثانًيا بعده 

في الشخصيات المرشحة لخالفته«.
وحصل الحزب الذي يقوده غانتس على 14 مقعًدا ليصبح 
الح���زب الثاني بعد الليكود، في الوق���ت الذي تزداد فيه 
مخاوف األخير من اتس���اع تحالفات غانتس بعد تحالفه 
مع وزير الجيش األس���بق موشي يعلون ومساٍع للتحالف 
مع أورلي أبو كسيس، المنشقة عن حزب »إسرائيل بيتنا.

ونقل عن مراقبين إس���رائيليين قولهم إن الليكود يعتبر 

غانتس وحزبه »خطرًا حقيقيًا« على الحزب وفرصه كبيرة 
في تولي الحكم مع باقي أح���زاب اليمين في االنتخابات 
المقبلة، وأنه س���يكون بإمكان غانتس التحالف مع يائير 
لبي���د الذي يتزعم حزب »هناك مس���تقبل« وكذلك حزب 
»العمل« ليشكل كتلة كبيرة تحد من قدرة نتنياهو على 

تشكيل حكومة.
وبينت الصحيف���ة أن هجوم »الليكود« وح���زب »اليمين 
الجديد« الذي يقوده نفتالي بينيت يتركز على اإلش���ارة 
إلى فش���ل غانتس ف���ي االنتصار بالح���رب على غزة قبل 
خمس س���نوات وأن فش���له في ذلك تس���بب بإطالة أمد 

الحرب ألسابيع وتحميله مسئولية ذلك الفشل.
أما أفيغدور ليبرمان فقد بدا أقرب من غانتس عندما قال 
إن إخفاقات الحرب األخيرة ليس���ت بسبب إدارة غانتس 
للمعركة؛ بل بسبب »فش���ل نتنياهو في توجيه الجيش 
نح���و هدف واضح لتلك الحرب وبالتالي اس���تمر التخبط 

واستمرت الحرب لسبعة أسابيع دون هدف«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ش���ارك أمس األربعاء، المئات م���ن اليهود من 
أصول إثيوبي���ة )يهود الفالش���ا( في مظاهرة 
جابت ش���وارع تل أبيب، احتجاج���ًا على مقتل 
ش���اب يهودي من الفالش���ا برصاص الشرطة 

اإلسرائيلية.
ووصل المش���اركون في المس���يرة إلى »ميدان 
رابي���ن« للف���ت األنظ���ار وممارس���ة الضغ���ط 
الجماهيري، لنيل حقوقهم، والتصدي للتمييز 

العنصري الذي يتعرضون له في »إسرائيل«.
ووقعت حادثة قتل الشاب اليهودي من أصول 
اثيوبية منذ أس���ابيع عدة، عند محاولة اعتقال 

»الش���رطة اإلسرائيلية« للش���اب )22عاما( بناء 
على طلب والدت���ه، حيث يعاني من اضطرابات 
نفسية، إال أن الش���اب هجم حامال سكينا على 
ش���رطي، فأطلق الشرطي النار عليه، ما أدى إلى 

مقتله.
ويته���م اليه���ود اإلثيوبيون في »إس���رائيل« 
الشرطة، ب� »س���هولة ممارسة العنف والضغط 
على الزناد، على الش���بان من أص���ول إثيوبية، 

لدوافع عنصرية نابعة من لون بشرتهم«.
وس���بق لليهود اإلثيوبيي���ن أن أقاموا مظاهرة 
كبي���رة قبل 3 س���نوات، احتجاج���ا على عنف 

»الشرطة« أيضا.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذك���رت مصادر إعالمي���ة "إس���رائيلية" أن طائرة 
من نوع "رينو" تابعة لقوات الجيش اإلس���رائيلي 
تحطم���ت األربعاء، ف���ي قاعدة عس���كرية جنوب 

البالد.
وأش���ار موقع 0404 العب���ري أن الطائرة تحطمت 

داخ���ل قاعدة "نيفاتيم" ببئر الس���بع خالل أعمال 
إصالح روتيني���ة، حيث تقدمت الطائرة مس���افة 

100 متر إلى حفرة مجاورة وتوقفت.
ونّوه الجي���ش إلى أن إس���رائيليين اثنين أصيبا 
خالل التحطم وجراحهم���ا طفيفة وتم إجالؤهما 

لتلقي العالج.

عنصرية في الكيان.. مظاهرة في »تل 
أبيب« احتجاجًا على قتل يهودي أثيوبي

إصابة إسرائيليين إثر تحطم طائرة 
عسكرية داخل قاعدة »نيفاتيم«

نتنياهو »ُمتخوف« من قدرة 
غانتس على تشكيل حكومة مقبلة
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االستقالل/ وكاالت:
تع���د آالم أس���فل الظهر أمرا ش���ائعا وترتبط 
باإلحس���اس بألم حاد في الجزء الس���فلي منه، 
لك���ن كيف يمكن التخفيف من حدة هذا األلم 

ووضع حد للشعور به بصفة متكررة؟
هن���اك تماري���ن تتعل���ق بتمدد الجس���م من 
أجل معالجة آالم الظه���ر، دون تحديد حركات 
بعينها، ألن الحالة تختلف من مريض آلخر، وال 
س���يما أن أي خطأ في التمري���ن أو عدم التمدد 
بالشكل الصحيح من شأنه أن يؤدي إلى نتائج 

سلبية.
وكل تم���دد ال يعزز اإلحس���اس باألل���م يعتبر 
تمرين���ا مفيدا، حيث نبه المدلك المختص في 
العالج الطبيعي الفرنس���ي ريمي ريفييه إلى 
أن تمارين التمدد تهدف أساس���ا إلى تمطيط 

الجسم ال أن تكون سببا في األلم.
كم���ا يجب أن تتمدد وتعدل حركات جس���مك 
بحسب ما يتوافق مع ما تحس به من آالم، وذلك 

وفقا للكاتبة أود تيكسيرون، في تقريرها الذي 
نشرته مجلة »فام أكتيوال« الفرنسية.

فوضع ما يمّدك بالدفء على مكان األلم أسفل 
الظه���ر يمكن أن يس���اعد عل���ى معالجته عبر 
التقليل من تقلص العضالت. وعرضت الكاتبة 

في هذا اإلطار عدة أساليب، من أبرزها:
-1 اس���تعمال ضمادات مع���دة للتدفئة، وهي 
متوفرة في الصيدليات وس���هلة االستعمال، 
حيث يمكن اس���تخدامها أسفل الظهر. وتوفر 
ه���ذه الضم���ادات الالصقة تدفئ���ة يمكن أن 
تتكفل بتخفيف األلم، إذ يكفي فقط وضعها 

على مكانه.
-2 تتوفر أيضا أحزمة الظهر الطبية التي تمّد 
بالدفء، وهي تس���اعد على تخفيف التوترات 

التي تكون أسفل الظهر.
وفي حال المعاناة من آالم مزمنة أسفل الظهر، 

يجب تجنب:
-1 الراح���ة التامة: فعلى الرغم من األلم، ُينصح 

بمواصل���ة الحفاظ على النش���اط 
أن  يعني  مم���ا  والحركة، 

النش���اط ه���و أفضل 
أس���فل  آلالم  ع���الج 

الظهر المزمنة.
-2 األنش���طة الت���ي 

تزيد اإلحساس باأللم: 
أي أن األل���م الذي ينجم 

ع���ن أوجاع أس���فل الظهر 
المزمن���ة يمك���ن أن يك���ون 

بع���دم  باإلحس���اس  مصحوب���ا 
القدرة على التحرك وصعوبة في إنجاز 

بعض المه���ام التي تقتضيه���ا حياتنا 
اليومية. ف���ي هذه الحال���ة، يفضل العديد 
م���ن المرضى تجنب الحركة بعد أن تش���تّد 

األوجاع أسفل الظهر، لكن يجب الحفاظ على 
النش���اط مع األخذ بعين االعتبار نس���ق هذه 

اآلالم.

كيف تتخلص من آالم أسفل الظهر بسرعة؟

االستقالل/ وكاالت:
كش���ف تقرير جديد نوعًا محدًدا من 

أنواع التطبيقات التي قد تنش���ر 
الفيروسات في هواتف أندرويد، 
والتي يجب تجنبه���ا من قبل 
نظ���ام  أجه���زة  مس���تخدمي 
التش���غيل األكثر شعبية في 

العالم.
وحذر موقع »توب 10 في بي 
إن« في تقرير له من انتشار 
هواتف  ف���ي  الفيروس���ات 
أندرويد من خ���الل مجموعة 

من التطبيقات.
ووفق���ا للتقرير الذي نش���رته 

كش���فت  فقد  ني���وز  س���كاي 
التجرب���ة 27 تطبيق���ًا من أصل 
150، أي %18 م���ن تطبيقات 
تحتوي  االفتراضية،  الش���بكة 
برام���ج تخريبي���ة ومضرة  على 

للهواتف25 حي���ث تعتمد %25 من 
هذه التطبيقات عل���ى نظام للتعرف 
عل���ى عن���وان حامل الهات���ف، مما 
يهدد المستخدمين إذا ما وقعت 
هذه المعلوم���ات بيد الهاكرز أو 

كل من يسيء استخدامها.
وبالرغم من التقرير الذي كشف 
التطبيق���ات،  عي���وب ه���ذه 
يت���م  ل���م  أن معظمه���ا  إال 
إزالته من عل���ى متجر غوغل 
الذي يقتني منه  اإللكتروني، 
على  التطبيقات  المستخدمون 

هواتف أندرويد.
ويعتب���ر أندروي���د أكب���ر نظام 
تش���غيل ف���ي العال���م، حي���ث 
مستخدمي  من   88% يس���تخدمه 
الهوات���ف النقال���ة ح���ول العال���م، 
ويعمل على تشغيل أشهر الهواتف 

مثل سامسونغ وهواوي وإل جي.

االستقالل/ وكاالت:
تدرس الشركة المطورة لتطبيق سناب شات تحويل المنشورات 
“المؤقت���ة” التي تختفي بعد مدة مح���ددة إلى “دائمة”، كما 
تدرس أيضًا خيار الكش���ف عن هويات مس���تخدمي التطبيق 
الذين ينش���رون منش���ورات عامة، للحفاظ على المستخدمين 

الحاليين وجذب آخرين جدد.
وتعتقد الش���ركة أيض���ًا أن تكون التغيي���رات مصدرًا جديدًا 
للدخل وهي التي تعاني خسائر كبيرة، أدت إلى تقلص قاعدة 
مستخدميها والتخلص من مسؤولين تنفيذيين فيها. وتدرس 

س���ناب مس���ألة الخصوصية واالعتبارات التقني���ة والقانونية 
لكشف هويات المستخدمين في المشاركات العامة. لذلك لن 
يؤثر التغيير الجديد إال عل���ى محتوى الصور ومقاطع الفيديو 
التي ُتنشر على قسم “قصتنا”، حيث ُتشارك المنشورات مع 
جمهور أوسع من مستخدمي سناب شات وليس فقط أصدقاء 

المستخدم، ويمكن للمستخدمين حذف تلك القصص.
وقالت مصادر إن التغييرات اس���تجابة لردود ش���راكات سناب 
مع منصات اكتش���اف األخبار التي تساعد شركات اإلعالم على 
تحديد وتحليل ونشر األخبار العاجلة العامة على سناب شات.

»سناب شات« تنوي تحويل 
المنشورات المؤقتة إلى دائمة

أندرويد مهدد بانتشار
 فيروسات من متجر جوجل

االستقالل/ وكاالت:
يحظى الدجاج بش���عبية كبيرة على موائد العالم أجم���ع تقريبا، ألنه مصدر صحي 
ورخي���ص للبروتين مقارنة باللحوم األخرى، لكن االنتباه إلى عادة خاطئة قبل طهي 

الدجاج يعد ضروريا.
ف���إذا كنتم ممن يحرصون على غس���ل الدج���اج النيئ حرص���ا على تنظيفه 

و”تطهيره”، عليك���م التوقف عن ذلك فورا ألن هذه العادة، رغم أنها تبدو 
سليمة، تنذر بمشاكل صحية خطيرة تصل إلى حد التسمم الغذائي.

وبحس���ب موقع هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا، فإن س���كب الماء على 
الدجاج النيئ من ش���أنه أن ينقل أنواع���ا مختلفة من البكتيريا الضارة إلى 

اليدين والمالبس ومعدات الطهي القريبة.
وبإم���كان قطرة الم���اء الواحدة التي تتطاير من غس���يل الدج���اج أن تتحرك 

لمسافة تبلغ نصف متر، وحين تجرف بكتيريا ال�”كومبيلوباكتر” الموجودة في 
الدجاج، تزداد فرص اإلصابة باألمراض.

وتوضح إرش���ادات الهيئة البريطانية، أن بعض أنواع البكتيريا قد تسبب التسمم 

الغذائي حين تنتقل إلى اإلنسان، ولذلك، فإن الوقاية هي الحل.
وتع���د بكتيري���ا “كومبيلوباكتر” من أب���رز عوامل اإلصابة بالتس���مم الغذائي في 
بريطانيا، وتش���ير األرقام إل���ى أن 50 بالمائة من الدواجن الت���ي تباع في البالد 

تحمل البكتيريا.
وتس���بب هذه البكتيريا آالما في المعدة فضال عن إسهال حاد ونوبات 

من الغثيان، قد تتراوح بين اثنتين و5 في اليوم الواحد.
ويوصي خبراء الصح���ة باتباع عدد من النصائح لتفادي المش���كلة 
الناجمة عن البكتيريا، وتقتضي أول خطوة، وضع الدجاج في أسفل 

الثالجة حتى ال يقطر على باقي األطعمة.
وفي المنحى نفسه، يتوجب على الناس أن يحافظوا على الدجاج في 
درج���ة حرارة متدنية، أما البكتيريا الموجودة فس���تموت ال محالة خالل 

عملية الطهي على نار ساخنة.
ولتفادي انتقال البكتيريا بعد الطبخ، ينصح الخبراء باستخدام الماء والصابون 

لغسل كل األماكن والمعدات التي استخدمت أثناء عملية طهي الدجاج.

تحذير.. قبل طهي الدجاج تجنب هذا »الخطأ الفادح«!
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أي���ام قليل���ة تفصلنا عن اللق���اء الهام الذي س���يجمع 
ممثل فلس���طين في كأس االتحاد االسيوي لكرة القدم 
فريق هالل القدس وفريق النص���ر العماني في األدوار 
التمهيدي���ة م���ن البطولة ، يوم الثالث���اء القادم و الذي 
س���يقام في مرحل���ة الذهاب ملعب فيصل الحس���يني 
بالرام وستكون مباراة اإلياب في عمان يوم الثالثاء الذي 

يليه 2019/2/12 .
و م���ن المنتظر أن يصل الفريق العماني إلى فلس���طين 
يوم االحد القادم وس���يعقد االجتم���اع الفني والمؤتمر 

الصحفي للمباراة يوم االثنين في مكان وموعد يحددان 
فيم���ا بعد . و أكد خضر عبي���د المدير الفني للهالل في 
تصريح���ات إعالمية " الفريق ل���م ينقطع عن التدريب ، 
ويعمل بجد من خالل تدريبات يوميه خاصة في الفترة 
الحالية بعد انضمام جميع الالعبين من المنتخبين األول 
واألولمبي بع���د انتهاء لقاءات الفدائي في أمم آس���يا 

وعودة األولمبي من جولته في الكويت واالردن .
وقد تعاقد الهالل مع أربعة العبين كان بحاجة لهم في 
خ���ط الدفاع خاصة بعد رحيل ميالد ترمنيني وتمش���يًا 
مع طريق���ة لعب الهالل الخاصة في اللقاء والعب ظهير 

أيسر الذي وصل إلى المنتخب األولمبي مباشرًة وكذلك 
التعاقد مع صانع ألعاب جيد بعد االستغناء عن خدمات 

َداُوَد غزالي.
وع���ن فريق النص���ر العماني قال عبي���د : »فريق النصر 
الُعمان���ي فريق جيد مميز هجومي���ًا وقد تعاقد مع عدد 
وافر م���ن الالعبين فت���رة االنتقاالت الش���تويه ومنهم 

العبان من أوروبا من سلوفينيا«.
وح���ول أمال الفريق الفلس���طيني في المش���اركة قال : 
أكيد هذا العام نتطلع إلى تحقيق بطاقة الصعود لدور 
المجموعات لنخدم أنفسنا ونخدم الكرة الفلسطينية"  .

 كأس االتحاد اآلسيوي

»عبيد« نتطلع إلى تحقيق بطاقة الصعود لدور المجموعات

أبو ظبي/ االستقالل: 
صدف���ة تاريخي���ة وضعت الياب���ان وقطر ف���ي صدارة 
المشهد اآلس���يوي في عام 2019، بعدما تأهال لنهائي 
كأس آس���يا ف���ي نفس الع���ام الذي سيش���هد ظهوًرا 
تاريخًي���ا للمنتخبين ف���ي كوبا أمي���ركا، كضيفين على 

البطولة القارية الالتينية.
وتأه���ل المنتخب���ان بانتص���ارات كاس���حة في نصف 
النهائ���ي، حيث فاز المنتخب اليابان���ي بثالثية نظيفة 
على نظيره اإليراني، بينما تغلب المنتخب القطري على 

نظيره اإلماراتي صاحب األرض برباعية نظيفة.
ولم يتوق���ع الكثيرون تأه���ل المنتخبي���ن إلى نهائي 
البطولة اآلس���يوية، حي���ث لم يكن المنتخ���ب القطري 
مرش���ًحا للوصول إل���ى األدوار النهائي���ة، بينما يخوض 
المنتخب اليابان���ي البطولة في ظل تجديد دمائه تحت 

قيادة المدير الفني المحلي هاجيمي مورياسو.
واعتمد مورياسو على أسماء ش���ابة في ظل خطة إعداد 
المنتخ���ب الياباني لموندي���ال 2022، وأبرزهم المدافع 
تاكيهيرو تومياس���و البال���غ من العم���ر 20 عاًما والعب 
خط الوس���ط ريتس���و دوان البالغ من العمر 20 عاما، كما 
من���ح فرصة أكبر للعديد من الالعبي���ن الذين لم يحظوا 
بمش���اركات منتظم���ة في الفت���رة الماضي���ة، وأبرزهم 
تاكومي مينامينو، اتارو إيندو والحارس شوتشي جوندا.

وعلى الجانب اآلخر لم يحلم أش���د المتفائلين للمنتخب 
القطري بظهور تاريخي في البطولة القارية، بعدما قدم 
المنتخ���ب العنابي مش���واًرا مبهًرا، بعدم اس���تقبال أي 
هدف حتى المب���اراة النهائية، كما س���جل الفريق 16 

هدًفا في ست مباريات.
ويعتم���د اإلس���باني فيلكس سانش���يز المدي���ر الفني 
للمنتخ���ب القطري على قائمة ش���ابة، يتصدرها ثنائي 

الهجوم المعز علي العب لخويا وأكرم عفيف العب السد، 
ولم يتجاوز كالهما 22 عاًما.

كما يتصدر المعز علي قائمة هدافي كأس آس���يا، حيث 
س���جل 8 أهداف خالل مش���وار منتخب ب���الده، ليعادل 
الرق���م التاريخ���ي لإليراني علي دائ���ي، ويمتلك فرصة 
االنفراد بالرقم التاريخي لهداف نسخة واحدة في حالة 

وصوله لشباك اليابان في المباراة النهائية.

ويظهر المنتخب القطري بش���كل استثنائي في كوبا 
أميركا، حيث يس���تضيف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة 
القدم منتخبين في بطولته القارية للمنتخبات بشكل 
منتظم منذ عام 1993، بينما يشارك المنتخب الياباني 
للمرة الثانية في البطولة، بعد مش���اركته في نس���خة 

.1999
وأوقعت قرع���ة كوبا أميركا 2019 التي تس���تضيفها 
األراضي البرازيلية في ش���هري يونيو ويوليو المقبلين 
بالمجموعة الثاني���ة، التي تضم منتخبات األرجنتين و 
كولومبيا و باراجواي، بينما س���يلعب المنتخب الياباني 
ف���ي المجموعة الثالثة التي تضم أوروجواي، اإلكوادور 

وتشيلي.
ويلتق���ي المنتخبان غ���د الجمعة ، فى تم���ام الرابعة 
عصًرا بتوقيت فلسطين على ملعب استاد مدينة زايد 

الرياضية.
وتأهل منتخب قطر للمباراة النهائية بكأس آسيا 2019 

للمرة األولى في تاريخه .
و ف���ي ح���ال تتويج المنتخ���ب الياباني بلق���ب البطولة 
اآلسيوية س���تكون المرة الخامس���ة في تاريخه ، وذلك 
خالل 8 نس���خ، وقد كان التتويج األول لليابان في نسخة 
1992، عندما كان مورياسو المدير الفني للمنتخب العبا 

بصفوف الفريق .

طموح قطر يصطدم بتاريخ اليابان في نهائي كأس أسيا 

باريس/ االستقالل: 
وأعلن نادى باريس س���ان جيرمان الفرنس���ى أمس االربعاء، غياب النجم 

البرازيلي نيمار عن المالعب لمدة 10 أسابيع بسبب االصابة.
وتأكد غياب نيمار عن المش���اركة في مباراتي باريس س���ان جيرمان ضد 
مانشس���تر يونايتد اإلنجليزي المحدد لهما يوم���ي 12 فبراير و6 مارس 
المقبلين ضمن منافس���ات دور ال� 16 بمس���ابقة دوري ابطال اوروبا بسبب 

االصابة.
وتعرض نيم���ار لإلصابة خالل مش���اركته فى مباراة ستراس���بورج ضمن 

منافسات كأس فرنسا األربعاء الماضى. 
ويعاني نيمار من التواء ش���ديد فى الكاحل وآالم فى مش���ط القدم، 
بنف���س موض���ع اإلصابة القديمة الت���ى أبعدته أكثر من 3 أش���هر 

الموسم الماضى.

باريس سان جيرمان يعلن 
غياب نيمار 10 أسابيع رسميًا

ميونخ/ االستقالل: 
انض���م بايرن ميون���خ األلماني، إلى ريال مدريد، في الص���راع على ضم مدافع 

إسبانيول، ماريو هيرموسو.
وأكدت صحيفة »س���بورت بيلد« األلماني���ة، أمس األربع���اء، أن بايرن ميونخ 
مهتم بشدة بالتعاقد مع المدافع الدولي اإلسباني، لتدعيم دفاعه خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وسلط النادي البافاري الضوء على هيرموسو، كأحد أبرز المرشحين لالنضمام 
إل���ى الفريق، في حالة تعثر التعاقد مع الفرنس���ي ل���وكاس هيرنانديز، من 
صفوف أتلتيكو مدريد .ةوأوضحت وس���ائل إعالم ألماني���ة، أن البافاري ربما 
يتجه إلى التعاقد مع هيرموس���و، بس���بب س���عره المنخفض مقارنة بمدافع 

األتليتي الذي يصل ثمنه إلى 80 مليون يورو.
وأش���ارت تقارير إلى أن بايرن ميون���خ، قد يفقد أحد ثنائ���ي الدفاع، ماتس 

هوميلز أو جيروم بواتينج، خالل الصيف المقبل.

تشيلسي/ االستقالل: 
قال ماوريتس���يو ساري مدرب تشيلسي إن العبه إيدن هازارد يمكنه الرحيل 
ع���ن النادي المنتمي للدوري اإلنجليزي الممت���از إذا أراد، لكن رغم ذلك يأمل 

المدرب اإليطالي في بقاء العبه البلجيكي في ستامفورد بريدج.
وذكرت تقاري���ر أن هازارد يبدو قريبا من االنتقال إل���ى ريال مدريد كما قال 
الع���ب منتخب بلجيكا في أكتوب���ر الماضي إن حلمه يتمث���ل في اللعب مع 

بطل أوروبا.
ويرغب تشيلس���ي في تمدي���د تعاقده، الذي ينتهي الموس���م المقبل، مع 
ه���ازارد لك���ن النادي اللندني قد يخاط���ر بفقدان الالعب مجان���ا بعد نهاية 

الموسم في 2020 لو لم يجدد عقده الحالي.
وقال س���اري للصحفيين »إيدن عمره 28 وأعتقد إذا كان يريد الرحيل يمكنه 
ذلك، بكل تأكيد أتمنى عكس ذلك أتمنى استمراره هنا، إنه يملك اإلمكانية 

ليصبح أفضل العب في أوروبا في الوقت الحالي«.

»ساري« يمنح هازارد الضوء 
األخضر للرحيل عن تشيلسى

بايرن ميونخ يصارع ريال 
مدريد على صفقة إسبانية

الخميس 25 جمادى األولى 1440 هــ 31 يناير 2019 م

أطلقت النار تجاه فتاة فلسطينية بزعم محاولتها 
تنفيذ عملية طعن على حاجز الزعيم شرق مدينة 
الق���دس المحتلة، مم���ا أدى ال���ى إصابتها بجراح 
بالغة، فيما أعلن عن استشهادها في وقت الحق.

وأش���ارت الى أن العملية المزعومة لم تس���فر عن 
وقوع اصابات في صفوف قوات االحتالل.

فيما أعلن الهالل األحمر الفلسطيني، أن االحتالل 
منع طواقم الجمعية من الوص���ول للمصابة التي 
أطلق عليها النار عل���ى حاجز الزعيم قرب القدس 

المحتلة.
فيم���ا ش���يعت جماهير غفي���رة م���ن المواطنين 
في قطاع غ���زة والقدس المحتل���ة، أمس األربعاء، 
جثماني الشهيد سمير النباهين، الذي استشهد 
متأثًرا بإصابته بمسيرات العودة الجمعة الماضية 
شرق مخيم البريج وسط القطاع، والشهيد رياض 
شماسنة الذي قتلته قوات االحتالل أثناء مطاردة 

مركبته في مدينة القدس المحتلة، قبل أيام.

وشارك بموكب تشييع الش���هيد النباهين آالف 
المواطني���ن انطالًقا م���ن منزل الش���هيد بمخيم 
النصيرات للص���الة على جثمان���ه وموارته الثرى 

بمقبرة الشهداء بالمخيم.
وهتف المش���يعون عبارات تطالب المقاومة بالرد 
على جرائم االحتالل، وضرورة االستمرار بمسيرات 

العودة حتى تحقيق أهدافها.
وأعلنت وزارة الصحة أول أمس عن ارتقاء الشهيد 
النباهين )47 عاًما( متأثرا بإصابته بقنبلة غاز في 
الوجه أثناء مشاركته بمس���يرات العودة الجمعة 

الماضية .
وفي القدس ش���يع المئات من المواطنين جثمان 
الش���هيد رياض شماس���نة يوم أمس، حيث وارى 
جثمانه الثرى في مس���قط رأس���ه في قرية قطنة 

الواقعة شمالي غرب القدس.
 ورفع المش���اركون األعالم الوطنية والفلسطينية، 
كما ن���ّددوا بجريم���ة االحتالل وقتل اب���ن القرية 

شماسنة ألسباب وحجج واهية.
 وّسلمت قوات االحتالل جثمان الشهيد شماسنة 
لذويه عند حاجز عس���كري إس���رائيلي، أول أمس، 

حيث تم نقل جثمانه لمشفى رام الله.
 وكان الموق���ع اإللكتروني لصحيف���ة “يديعوت 
أحرونوت” العبري���ة )واي نت(، قد أعلن الس���بت 
الماضي، بأن الشرطة اإلس���رائيلية طاردت مركبة 
تش���تبه بأنها “مس���روقة” خالل س���اعات الفجر 

األولى بمدينة القدس.
 وزعمت الشرطة أن من فيها )السائق( عّرض حياة 
الناس وعناصر الش���رطة للخط���ر، حيث تم إطالق 
النار عليه، وإصابته بش���كل مباش���ر، ثم أعلن عن 

استشهاده الحًقا.
 وذك���ر الموقع أنه ق���د تبّين أن من ف���ي المركبة 
فلس���طيني من س���كان الضفة الغربية المحتلة، 
ويتواجد في القدس "بشكل غير قانوني"، بحسب 

ادعاءات الشرطة اإلسرائيلية.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن االحتالل مس���اء أم���س األربعاء، عن مقتل أحد جنود االحتي���اط؛ متأثرا بجراحه؛ 
ج���راء حادث س���ير وقع بين ش���احنة وس���يارتين على ش���ارع 60 قرب مس���توطنة 
"اشتموع" الواقعة قرب بلدة السموع جنوب الخليل. وأفاد موقع )0404( العبري، تحت 
بند سمح بالنشر، بمقتل جندي إس���رائيلي "احتياط" متأثرا بجراحه التي أصيب بها 

صباح اليوم في حادث سير بين شاحنة وسيارتين على شارع 60 قرب "اشتموع".

رام الله/ االستقالل:
طالبت القوى الوطنية واإلسالمية في رام الله بالضفة الغربية، بضرورة تضافر 
كافة الجهود من أجل حماية شعبنا وتعزيز صمودهم على األرض والتصدي 
بكل حزم لكل محاوالت العبث التي يقوم بها قطعان المس���توطنين بحماية 

ودعم جيش االحتالل اإلسرائيلي.
ودع���ت القوى في بيان صحفي أمس األربعاء، كاف���ة المواطنين بمناطق التماس 
واالستيطان وبالقرب من القرى والبلدات الفلسطينية التي تتعرض إلى هجمات 
قطعان المستوطنين االس���تعماريين، بضرورة تشكيل لجان الحماية والحراسة، 
للدفاع عن أبناء ش���عبنا وبيوتهم ومقدراتهم أمام هجمات وجرائم المستوطنين 

وإفشال مخططاتهم الهادفة إلى تخويف شعبنا وفرض سياسة األمر الواقع.
وأكدت القوى على أهمية اليقظة وتوس���يع رقعة المقاومة الشعبية في كل 
مناطق التماس واالس���تيطان االس���تعماري والحواجز العسكرية والتصدي 

للمستوطنين االستعماريين من أجل إفشال مخططات االحتالل.

غزة/ االستقالل:
قال األس���ير المحرر والخبير بش���ؤون األس���رى، عبد 
الناصر فروانة، إن قوات االحتالل "اإلسرائيلي" ومنذ 
االنتخابات التش���ريعية "اإلس���رائيلية" األخيرة في 
آذار )م���ارس( عام 2015، صعدت م���ن جرائم القتل 
خارج نطاق القانون )االغتيال والتصفية الجسدية( 
بحق من تدعي أنهم يش���كلون خطرا من المدنيين 

الفلسطينيين الُعزل.
وأكد ف���ي تصريح���ات صحفية، أم���س األربعاء، أّن 
"جنود االحتالل وقوات المس���تعربين تصرفوا قضاة 

وجالدين وجعلوا من "اإلعدام" بدياًل لالعتقال".
وأوض���ح أّن الغالبية العظمى م���ن المدنيين الذين 
أعدموا برصاص قوات االحتالل خالل السنوات األربع 
األخي���رة، لم يكونوا يش���كلون أي خط���ر على حياة 
"اإلسرائيليين" )كما تدعي حكومة االحتالل(، بل كان 
باإلمكان السيطرة عليهم واعتقالهم بداًل من إطالق 

الرصاص عليهم، وإّن كثير من المش���اهد المصورة 
كانت واضحة في توثيق األحداث.

وأش���ار إلى أّن بعض الفلس���طينيين الذين أطلقت 
النيران "اإلس���رائيلية" باتجاههم وأصيبوا بش���كل 
مباش���ر، ُتركوا لس���اعات طويلة ينزف���ون دما حتى 
استشهدوا دون تقديم اإلسعافات لهم، أو السماح 
بنقلهم إل���ى المستش���فيات، وأن بعضهم أطلقت 
النيران عليهم من نقطة الصفر، األمر الذي يؤكد أن 
عمليات إطالق النيران كانت بهدف القتل المتعمد.

وأوض���ح فروان���ة، أن ه���ذا التصعي���د الخطير في 
عمليات القتل واإلع���دام الميداني بدم بارد، ولمجرد 
االشتباه، لم يكن صدفة أو بشكل فردي، وإنما يندرج 
ضمن نهج المؤسسة اإلس���رائيلية وأذرعها األمنية 

والسياسية لتخويف وترهيب الفلسطينيين.
وقال: "هذا يأتي انس���جاما مع دع���وات المتطرفين 
اإلس���رائيليين،  واألمنيين  السياس���يين  وتحريض 

وترجمة لمشروع قانون "إعدام األسرى" الذي نوقش 
وأقره الكنيس���ت اإلس���رائيلي بالقراءة التمهيدية 

األولى.
وبّي���ن فروانة أّن القانون الدول���ي يحظر إصدار أوامر 
بتنفي���ذ أي نوع من أنواع القتل خارج نطاق القانون، 
أو اإلع���دام التعس���في أو اإلع���دام دون محاكمة أو 
التحريض عل���ى ذلك، ويعّد جميع ه���ذه العمليات 
جرائ���م حرب يعاقب عليها القانون، وال يجوز التذرع 

بالحاالت االستثنائية.
وأكد الخبير في شؤون األسرى، أن ما يشجع الحكومة 
"اإلسرائيلية" على مواصلة هذه الجرائم هو الصمت 
الدولي وع���دم اتخاذ ق���رارات رادعة م���ن المجتمع 
الدولي واألمم المتحدة، األمر الذي يستدعي توثيقا 
علميا لجميع تلك الح���االت والتوجه بها إلى القضاء 
القانون���ي، والضغط على المجتم���ع الدولي لتحمل 

مسؤولياته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

فروانة: االحتالل جعل من »اإلعدام الميداني« بدياًل لالعتقال القوى الوطنية تطالب المجتمع الدولي 
بحماية شعبنا من قطعان المستوطنين

ا�شت�شهاد فتاة 

غزة/ االستقالل: 
أكّد المتحدث باسم »التيار اإلصالحي الديمقراطي« 
المنبث���ق عن حرك���ة »فتح« عماد محس���ن، أن التيار 
يعتبر نفس���ه وال يزال جزء من حركة »فتح » ويفضل 
المشاركة في االنتخابات ضمن قائمة موحدة تمثل 

الحركة بمبادئها وارثها الكفاحي والنضالي«.
وقال محسن في تصريحات صحفية: »في حال تعذر 
مش���اركتنا في قائمة موحدة مع الحركة وذلك يبدو 
أمًرا مس���تحيال في ظل وجود رئيس السلطة محمود 
عباس وفريقه المحيط به، ف���إن التيار يده مفتوحه 

للمشاركة باالنتخابات ضمن تيار وطني عريض«.
وأش���ار محس���ن إلى أن التيار ومنذ خطاب رئيس���ه 
النائ���ب محم���د دحالن في الس���ابع م���ن يناير عام 

2017، والذي دعا فيه لتش���كيل جبهة انقاذ وطني 
موحد وعقد االط���ار القيادي الفلس���طيني المؤقت، 
فإن يده مفتوحة لتكريس الش���راكة السياسية مع 
الكل الوطني بما في ذل���ك حركتي حماس والجهاد 

اإلسالمي.
وتابع: » التيار ثبّت تلك المعادلة في بيانه السياسي 
األخير بعد دورته االس���تثنائية التي عقدتها قيادة 
التي���ار في أبو ظب���ي، بضرورة تكريس الش���راكة مع 
مختلف الفصائل على قاعدة برنامج سياس���ي يمثل 

عموم الفلسطينيين«.
وعليه فأكّد أن باب التحالفات واللقاءات مفتوح بين 
التيار وجميع الفصائل بما فيها حماس والجهاد في 
أي انتخابات قادمة، »والتيار س���جل مقاربات لجهة 

تطوير العالقة مع القوى الوطنية وعازم على تعميق 
وترسيخ هذه الشراكة«.

وأعرب محس���ن عن اس���تهجانه من فكرة اش���تراط 
فريق عباس االنتخابات ضم���ن قائمة موحدة تجمع 
فتح وحماس وفصائل أخرى، موضًحا ان هذه الفكرة 
تهدف لش���رعنة اس���تمرار والية عب���اس كرئيس 
للس���لطة واللجن���ة التنفيذي���ة وتس���هيل توريث 
الرئاس���ة ألحد المحيطي���ن به خاص���ة تحت وجود 

محكمة دستورية.
وأكّد أن التحالفات تت���م عادة بعد اجراء االنتخابات 
التي تفرز القوى حسب نسبة تمثيلها في المجتمع، 
ثم تحت سقف البرلمان تحدث الشراكة والتحالفات 

وتشكل حكومة لها حاضنة وغطاء.

»التيار اإلصالحي« يبدي استعداده للتحالف
 مع حماس في َاي انتخابات مقبلة

خانيونس/ االستقالل: 
عق���دت بلدية خان يونس جن���وب محافظات غزة 
إجتماع���ًا مع جمعية أصدق���اء البيئة التي تهتم 
بقطاع المياه والصرف الصحية والبيئة وبمشاركة 
ممثلين عن لجان األحياء في منطقة معن والبطن 
الس���مين وجورت اللوت ومركز المدينة والس���طر 
والشيخ ناصر وذلك لمناقشة توفير طاقة شمسية 

لخزان معن الواقع إلى الشرق من المدينة.

ووصف مس����ئول لجان األحياء بالبلدية أسامة 
س����المة االجتم����اع  بالحي����وي واله����ام والذي 
س����يمكن البلدي����ة من خالل مش����روع إنش����اء 
وتوفير محطة الطاقة الشمسية المتجددة في 
خزان معن من زيادة س����اعات الضخ وما يترتب 
علي����ه من توفي����ر كميات مياه مناس����بة لعدة 
أحياء بالمدينة في ظل الطلب المتزايد عليها 

خالل الفترة القادمة.

وبين س���المة أن المشروع ينفذ من خالل مجموعة 
من المؤسسات المانحة، حيث سيتم إنشاء خاليا 
شمسية بقوة )150( وات ستسهم بشكل فعلي 
في تحس���ين كميات المياه المنتجة كمًا، ش���اكرًا 
في ذات السياق كافة شركاء العمل والمؤسسات 
اإلغاثية ولجان األحياء  على دعمهم ومساندتهم 
لعم���ل البلدية بما يس���اهم في تطوي���ر وتعزيز 

خدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

بلدية خانيونس تعقد إجتماعا لمناقشة توفير محطة طاقة شمسية لخزان معن

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو أمس األربعاء، إن »جيش���ه 

جاهز لخوض الحروب واالنتصار بها«.
وجاء على لس����ان نتنياه����و خالل زيارة تفقدي����ة لمخازن الطوارئ 
التابعة للجيش اإلس����رائيلي بقاعدة »سيركين« بأنه »حصل لديه 
انطباع بأن الجاهزية كبي����رة ألي طارئ، وأن الجيش جاهز لهجوم 

ساحق«.
ف���ي حين تأت���ي تصريحات نتنياه���و عقب إطالق مفوض ش���كاوي الجنود 
تحذيراته م���ن عدم جاهزية الجيش للحرب، وأن مخ���ازن الطوارئ التابعة له 

تعاني من مشاكل لوجستية كبيرة.

مقتل جندي إسرائيلي 
جنوب الخليل

خالل زيارته قاعدة عسكرية
نتنياهو : جيشنا 

جاهز لهجوم ساحق

نابلس /  االستقالل:
 أف�ادت مؤس���س����ة مه��ج�ة ال�ق�دس لل�ش����ه�داء واألس����رى امس؛ أن س�����ل�ط�ات 
االحتالل الصه�ي�وني أف�رج�ت عن األس���ير المجاهد ناصر فتحي إبراهيم جوابرة )39 

عامًا( من مدينة نابلس، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته اثنا عشر عامًا.
وأوضح����ت مه�ج����ة ال�ق����دس أن قوات االحت���الل الصهيون���ي اعتقلت���ه بتاريخ 
2007/01/31م؛ وأصدرت محكمة س���الم الصهيونية حكمًا بحقه بالس���جن لمدة اثنا 
عش���ر عامًا بتهم���ة االنتماء والعضوية في حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، 

والقيام بأعمال مقاومة ضد قوات االحتالل الصهيوني.
جدير بالذك�ر أن األس���ير المحرر ناصر جوابرة ولد بتاريخ 1979/11/27م؛ وهو متزوج، 

ولديه اثنان من األبناء، وأمضى مدة محكوميته كاملًة، وأفرج عنه من سجن النقب. 
من ج�ه��ت�ه�ا ت��ق�دمت م�ؤس���س����ة مه��ج�ة ال��ق�دس بال�ته�ن��ئ�ة من األس������ي�ر 
المح����رر ناصر جوابرة وعائلته ، بمناس���بة تحرره، متمنيًة اإلف���راج العاجل عن جميع 

االسرى واالسيرات من س��جون االحتالل الصهيوني.

األسير جوابرة يتنسم عبير 
الحرية بعد اعتقال دام )12( عامًا
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أطلقت النار تجاه فتاة فلسطينية بزعم محاولتها 
تنفيذ عملية طعن على حاجز الزعيم شرق مدينة 
الق���دس المحتلة، مم���ا أدى ال���ى إصابتها بجراح 
بالغة، فيما أعلن عن استشهادها في وقت الحق.

وأش���ارت الى أن العملية المزعومة لم تس���فر عن 
وقوع اصابات في صفوف قوات االحتالل.

فيما أعلن الهالل األحمر الفلسطيني، أن االحتالل 
منع طواقم الجمعية من الوص���ول للمصابة التي 
أطلق عليها النار عل���ى حاجز الزعيم قرب القدس 

المحتلة.
فيم���ا ش���يعت جماهير غفي���رة م���ن المواطنين 
في قطاع غ���زة والقدس المحتل���ة، أمس األربعاء، 
جثماني الشهيد سمير النباهين، الذي استشهد 
متأثًرا بإصابته بمسيرات العودة الجمعة الماضية 
شرق مخيم البريج وسط القطاع، والشهيد رياض 
شماسنة الذي قتلته قوات االحتالل أثناء مطاردة 

مركبته في مدينة القدس المحتلة، قبل أيام.

وشارك بموكب تشييع الش���هيد النباهين آالف 
المواطني���ن انطالًقا م���ن منزل الش���هيد بمخيم 
النصيرات للص���الة على جثمان���ه وموارته الثرى 

بمقبرة الشهداء بالمخيم.
وهتف المش���يعون عبارات تطالب المقاومة بالرد 
على جرائم االحتالل، وضرورة االستمرار بمسيرات 

العودة حتى تحقيق أهدافها.
وأعلنت وزارة الصحة أول أمس عن ارتقاء الشهيد 
النباهين )47 عاًما( متأثرا بإصابته بقنبلة غاز في 
الوجه أثناء مشاركته بمس���يرات العودة الجمعة 

الماضية .
وفي القدس ش���يع المئات من المواطنين جثمان 
الش���هيد رياض شماس���نة يوم أمس، حيث وارى 
جثمانه الثرى في مس���قط رأس���ه في قرية قطنة 

الواقعة شمالي غرب القدس.
 ورفع المش���اركون األعالم الوطنية والفلسطينية، 
كما ن���ّددوا بجريم���ة االحتالل وقتل اب���ن القرية 

شماسنة ألسباب وحجج واهية.
 وّسلمت قوات االحتالل جثمان الشهيد شماسنة 
لذويه عند حاجز عس���كري إس���رائيلي، أول أمس، 

حيث تم نقل جثمانه لمشفى رام الله.
 وكان الموق���ع اإللكتروني لصحيف���ة “يديعوت 
أحرونوت” العبري���ة )واي نت(، قد أعلن الس���بت 
الماضي، بأن الشرطة اإلس���رائيلية طاردت مركبة 
تش���تبه بأنها “مس���روقة” خالل س���اعات الفجر 

األولى بمدينة القدس.
 وزعمت الشرطة أن من فيها )السائق( عّرض حياة 
الناس وعناصر الش���رطة للخط���ر، حيث تم إطالق 
النار عليه، وإصابته بش���كل مباش���ر، ثم أعلن عن 

استشهاده الحًقا.
 وذك���ر الموقع أنه ق���د تبّين أن من ف���ي المركبة 
فلس���طيني من س���كان الضفة الغربية المحتلة، 
ويتواجد في القدس "بشكل غير قانوني"، بحسب 

ادعاءات الشرطة اإلسرائيلية.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن االحتالل مس���اء أم���س األربعاء، عن مقتل أحد جنود االحتي���اط؛ متأثرا بجراحه؛ 
ج���راء حادث س���ير وقع بين ش���احنة وس���يارتين على ش���ارع 60 قرب مس���توطنة 
"اشتموع" الواقعة قرب بلدة السموع جنوب الخليل. وأفاد موقع )0404( العبري، تحت 
بند سمح بالنشر، بمقتل جندي إس���رائيلي "احتياط" متأثرا بجراحه التي أصيب بها 

صباح اليوم في حادث سير بين شاحنة وسيارتين على شارع 60 قرب "اشتموع".

رام الله/ االستقالل:
طالبت القوى الوطنية واإلسالمية في رام الله بالضفة الغربية، بضرورة تضافر 
كافة الجهود من أجل حماية شعبنا وتعزيز صمودهم على األرض والتصدي 
بكل حزم لكل محاوالت العبث التي يقوم بها قطعان المس���توطنين بحماية 

ودعم جيش االحتالل اإلسرائيلي.
ودع���ت القوى في بيان صحفي أمس األربعاء، كاف���ة المواطنين بمناطق التماس 
واالستيطان وبالقرب من القرى والبلدات الفلسطينية التي تتعرض إلى هجمات 
قطعان المستوطنين االس���تعماريين، بضرورة تشكيل لجان الحماية والحراسة، 
للدفاع عن أبناء ش���عبنا وبيوتهم ومقدراتهم أمام هجمات وجرائم المستوطنين 

وإفشال مخططاتهم الهادفة إلى تخويف شعبنا وفرض سياسة األمر الواقع.
وأكدت القوى على أهمية اليقظة وتوس���يع رقعة المقاومة الشعبية في كل 
مناطق التماس واالس���تيطان االس���تعماري والحواجز العسكرية والتصدي 

للمستوطنين االستعماريين من أجل إفشال مخططات االحتالل.

غزة/ االستقالل:
قال األس���ير المحرر والخبير بش���ؤون األس���رى، عبد 
الناصر فروانة، إن قوات االحتالل "اإلسرائيلي" ومنذ 
االنتخابات التش���ريعية "اإلس���رائيلية" األخيرة في 
آذار )م���ارس( عام 2015، صعدت م���ن جرائم القتل 
خارج نطاق القانون )االغتيال والتصفية الجسدية( 
بحق من تدعي أنهم يش���كلون خطرا من المدنيين 

الفلسطينيين الُعزل.
وأكد ف���ي تصريح���ات صحفية، أم���س األربعاء، أّن 
"جنود االحتالل وقوات المس���تعربين تصرفوا قضاة 

وجالدين وجعلوا من "اإلعدام" بدياًل لالعتقال".
وأوض���ح أّن الغالبية العظمى م���ن المدنيين الذين 
أعدموا برصاص قوات االحتالل خالل السنوات األربع 
األخي���رة، لم يكونوا يش���كلون أي خط���ر على حياة 
"اإلسرائيليين" )كما تدعي حكومة االحتالل(، بل كان 
باإلمكان السيطرة عليهم واعتقالهم بداًل من إطالق 

الرصاص عليهم، وإّن كثير من المش���اهد المصورة 
كانت واضحة في توثيق األحداث.

وأش���ار إلى أّن بعض الفلس���طينيين الذين أطلقت 
النيران "اإلس���رائيلية" باتجاههم وأصيبوا بش���كل 
مباش���ر، ُتركوا لس���اعات طويلة ينزف���ون دما حتى 
استشهدوا دون تقديم اإلسعافات لهم، أو السماح 
بنقلهم إل���ى المستش���فيات، وأن بعضهم أطلقت 
النيران عليهم من نقطة الصفر، األمر الذي يؤكد أن 
عمليات إطالق النيران كانت بهدف القتل المتعمد.

وأوض���ح فروان���ة، أن ه���ذا التصعي���د الخطير في 
عمليات القتل واإلع���دام الميداني بدم بارد، ولمجرد 
االشتباه، لم يكن صدفة أو بشكل فردي، وإنما يندرج 
ضمن نهج المؤسسة اإلس���رائيلية وأذرعها األمنية 

والسياسية لتخويف وترهيب الفلسطينيين.
وقال: "هذا يأتي انس���جاما مع دع���وات المتطرفين 
اإلس���رائيليين،  واألمنيين  السياس���يين  وتحريض 

وترجمة لمشروع قانون "إعدام األسرى" الذي نوقش 
وأقره الكنيس���ت اإلس���رائيلي بالقراءة التمهيدية 

األولى.
وبّي���ن فروانة أّن القانون الدول���ي يحظر إصدار أوامر 
بتنفي���ذ أي نوع من أنواع القتل خارج نطاق القانون، 
أو اإلع���دام التعس���في أو اإلع���دام دون محاكمة أو 
التحريض عل���ى ذلك، ويعّد جميع ه���ذه العمليات 
جرائ���م حرب يعاقب عليها القانون، وال يجوز التذرع 

بالحاالت االستثنائية.
وأكد الخبير في شؤون األسرى، أن ما يشجع الحكومة 
"اإلسرائيلية" على مواصلة هذه الجرائم هو الصمت 
الدولي وع���دم اتخاذ ق���رارات رادعة م���ن المجتمع 
الدولي واألمم المتحدة، األمر الذي يستدعي توثيقا 
علميا لجميع تلك الح���االت والتوجه بها إلى القضاء 
القانون���ي، والضغط على المجتم���ع الدولي لتحمل 

مسؤولياته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

فروانة: االحتالل جعل من »اإلعدام الميداني« بدياًل لالعتقال القوى الوطنية تطالب المجتمع الدولي 
بحماية شعبنا من قطعان المستوطنين

ا�شت�شهاد فتاة 

غزة/ االستقالل: 
أكّد المتحدث باسم »التيار اإلصالحي الديمقراطي« 
المنبث���ق عن حرك���ة »فتح« عماد محس���ن، أن التيار 
يعتبر نفس���ه وال يزال جزء من حركة »فتح » ويفضل 
المشاركة في االنتخابات ضمن قائمة موحدة تمثل 

الحركة بمبادئها وارثها الكفاحي والنضالي«.
وقال محسن في تصريحات صحفية: »في حال تعذر 
مش���اركتنا في قائمة موحدة مع الحركة وذلك يبدو 
أمًرا مس���تحيال في ظل وجود رئيس السلطة محمود 
عباس وفريقه المحيط به، ف���إن التيار يده مفتوحه 

للمشاركة باالنتخابات ضمن تيار وطني عريض«.
وأش���ار محس���ن إلى أن التيار ومنذ خطاب رئيس���ه 
النائ���ب محم���د دحالن في الس���ابع م���ن يناير عام 

2017، والذي دعا فيه لتش���كيل جبهة انقاذ وطني 
موحد وعقد االط���ار القيادي الفلس���طيني المؤقت، 
فإن يده مفتوحة لتكريس الش���راكة السياسية مع 
الكل الوطني بما في ذل���ك حركتي حماس والجهاد 

اإلسالمي.
وتابع: » التيار ثبّت تلك المعادلة في بيانه السياسي 
األخير بعد دورته االس���تثنائية التي عقدتها قيادة 
التي���ار في أبو ظب���ي، بضرورة تكريس الش���راكة مع 
مختلف الفصائل على قاعدة برنامج سياس���ي يمثل 

عموم الفلسطينيين«.
وعليه فأكّد أن باب التحالفات واللقاءات مفتوح بين 
التيار وجميع الفصائل بما فيها حماس والجهاد في 
أي انتخابات قادمة، »والتيار س���جل مقاربات لجهة 

تطوير العالقة مع القوى الوطنية وعازم على تعميق 
وترسيخ هذه الشراكة«.

وأعرب محس���ن عن اس���تهجانه من فكرة اش���تراط 
فريق عباس االنتخابات ضم���ن قائمة موحدة تجمع 
فتح وحماس وفصائل أخرى، موضًحا ان هذه الفكرة 
تهدف لش���رعنة اس���تمرار والية عب���اس كرئيس 
للس���لطة واللجن���ة التنفيذي���ة وتس���هيل توريث 
الرئاس���ة ألحد المحيطي���ن به خاص���ة تحت وجود 

محكمة دستورية.
وأكّد أن التحالفات تت���م عادة بعد اجراء االنتخابات 
التي تفرز القوى حسب نسبة تمثيلها في المجتمع، 
ثم تحت سقف البرلمان تحدث الشراكة والتحالفات 

وتشكل حكومة لها حاضنة وغطاء.

»التيار اإلصالحي« يبدي استعداده للتحالف
 مع حماس في َاي انتخابات مقبلة

خانيونس/ االستقالل: 
عق���دت بلدية خان يونس جن���وب محافظات غزة 
إجتماع���ًا مع جمعية أصدق���اء البيئة التي تهتم 
بقطاع المياه والصرف الصحية والبيئة وبمشاركة 
ممثلين عن لجان األحياء في منطقة معن والبطن 
الس���مين وجورت اللوت ومركز المدينة والس���طر 
والشيخ ناصر وذلك لمناقشة توفير طاقة شمسية 

لخزان معن الواقع إلى الشرق من المدينة.

ووصف مس����ئول لجان األحياء بالبلدية أسامة 
س����المة االجتم����اع  بالحي����وي واله����ام والذي 
س����يمكن البلدي����ة من خالل مش����روع إنش����اء 
وتوفير محطة الطاقة الشمسية المتجددة في 
خزان معن من زيادة س����اعات الضخ وما يترتب 
علي����ه من توفي����ر كميات مياه مناس����بة لعدة 
أحياء بالمدينة في ظل الطلب المتزايد عليها 

خالل الفترة القادمة.

وبين س���المة أن المشروع ينفذ من خالل مجموعة 
من المؤسسات المانحة، حيث سيتم إنشاء خاليا 
شمسية بقوة )150( وات ستسهم بشكل فعلي 
في تحس���ين كميات المياه المنتجة كمًا، ش���اكرًا 
في ذات السياق كافة شركاء العمل والمؤسسات 
اإلغاثية ولجان األحياء  على دعمهم ومساندتهم 
لعم���ل البلدية بما يس���اهم في تطوي���ر وتعزيز 

خدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

بلدية خانيونس تعقد إجتماعا لمناقشة توفير محطة طاقة شمسية لخزان معن

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو أمس األربعاء، إن »جيش���ه 

جاهز لخوض الحروب واالنتصار بها«.
وجاء على لس����ان نتنياه����و خالل زيارة تفقدي����ة لمخازن الطوارئ 
التابعة للجيش اإلس����رائيلي بقاعدة »سيركين« بأنه »حصل لديه 
انطباع بأن الجاهزية كبي����رة ألي طارئ، وأن الجيش جاهز لهجوم 

ساحق«.
ف���ي حين تأت���ي تصريحات نتنياه���و عقب إطالق مفوض ش���كاوي الجنود 
تحذيراته م���ن عدم جاهزية الجيش للحرب، وأن مخ���ازن الطوارئ التابعة له 

تعاني من مشاكل لوجستية كبيرة.

مقتل جندي إسرائيلي 
جنوب الخليل

خالل زيارته قاعدة عسكرية
نتنياهو : جيشنا 

جاهز لهجوم ساحق

نابلس /  االستقالل:
 أف�ادت مؤس���س����ة مه��ج�ة ال�ق�دس لل�ش����ه�داء واألس����رى امس؛ أن س�����ل�ط�ات 
االحتالل الصه�ي�وني أف�رج�ت عن األس���ير المجاهد ناصر فتحي إبراهيم جوابرة )39 

عامًا( من مدينة نابلس، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته اثنا عشر عامًا.
وأوضح����ت مه�ج����ة ال�ق����دس أن قوات االحت���الل الصهيون���ي اعتقلت���ه بتاريخ 
2007/01/31م؛ وأصدرت محكمة س���الم الصهيونية حكمًا بحقه بالس���جن لمدة اثنا 
عش���ر عامًا بتهم���ة االنتماء والعضوية في حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، 

والقيام بأعمال مقاومة ضد قوات االحتالل الصهيوني.
جدير بالذك�ر أن األس���ير المحرر ناصر جوابرة ولد بتاريخ 1979/11/27م؛ وهو متزوج، 

ولديه اثنان من األبناء، وأمضى مدة محكوميته كاملًة، وأفرج عنه من سجن النقب. 
من ج�ه��ت�ه�ا ت��ق�دمت م�ؤس���س����ة مه��ج�ة ال��ق�دس بال�ته�ن��ئ�ة من األس������ي�ر 
المح����رر ناصر جوابرة وعائلته ، بمناس���بة تحرره، متمنيًة اإلف���راج العاجل عن جميع 

االسرى واالسيرات من س��جون االحتالل الصهيوني.

األسير جوابرة يتنسم عبير 
الحرية بعد اعتقال دام )12( عامًا
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بانكوك/ االستقالل: 
ذك���رت الش���رطة التايالندية األربع���اء، أن طالبا جامعيا لق���ي حتفه بعد أن 
سقط من ش���رفة فندق أثناء بحثه عن إشارة لهاتفه المحمول من أجل لعبة 

إلكترونية عبر اإلنترنت.
وكان الطالب باتاناديج هومهوان )21 عاما( وهو من مدينة تشيانج ماي، في 
بانكوك للمش���اركة في مسابقة للعبة “أرينا أوف فالور”، وهي لعبة شعبية 

جماعية عبر اإلنترنت، حسبما أفادت الشرطة.
وذكرت الش���رطة أن باتاناديج ذهب إلى ش���رفة غرفته في الطابق األول من 

الفندق لممارسة اللعبة بعد عودته من مباراة الثالثاء.
وحس���ب ش���هادة أصدقائه، فإنهم ذهبوا إلى الش���رفة للبحث عن زميلهم 

ووجدوه مطروحا أرضا وبجانبه هاتفه.
وأوضحت الشرطة أن باتاناديج لم يلق حتفه فور سقوطه، لكنه لفظ أنفاسه 

األخيرة متأثرا بجراحه الحقا.
واس���تخدم أكثر من 27 مليون تايالندي من بين سكان البالد البالغ عددهم 
69 مليون نس���مة الهواتف الذكية في 2018، وفقا لش���ركة “ستاتيستا” 

األلمانية لقواعد البيانات. )د ب أ(.

يلقى حتفه بعدما سقط 
من شرفة فندق أثناء 

البحث عن إشارة لهاتفه

ملبورن/ االستقالل: 
فقدت مواطنة أسترالية بلغ وزنها سابقا 138 كيلوغراما نصف 

وزنها بسبب الخوف من المرض.
ويفيد موقع »News.com« بأن مارني بيني )47 س���نة( 
من س���كان مدينة ملب���ورن كانت تنفق أس���بوعيا مبلغ 
450 دوالرا أس���تراليا مقابل األكالت السريعة والسمك 
ورقائق البطاطس المقلية وغيرها، وكانت تشرب يوميا 
ثالث���ة لترات من المياه الغازية من دون س���كر. وتصف 
بيني نمط حياتها وتقول: »كنت أهمل الفطور والغداء 
وعندما كنت أعود إل���ى المنزل مع صديقتي، كنا نطلب 

الطعام ونأكل بش���راهة«. وق���د حاولت بيني عدة مرات 
ممارسة التمارين البدنية وس���جلت في معسكر خاص 
لتخفيض الوزن، ولكنها بعد جلس���تين كانت تعود إلى 

سابق عهدها.
وتعترف بين���ي بأنها غيرت نمط حياتها فق���ط بعد مراجعة 
الطبيب ال���ذي حذرها من أن���ه في حال لم تم���ارس التمارين 
البدنية، فسوف تصاب باحتشاء عضلة القلب أو جلطة دماغية، 

وأنها معرضة لتطور مرض السكري.
وبعد مضي 11 ش���هرا من ممارس���ة التمارين البدنية، فقدت 
بيني من وزنها 70 كلغم، وشاركت في أول ماراثون في حياتها.

مانيال/ االستقالل: 
أنقذ رجل م���ن مدينة باالب���اك بمحافظة باالوان 
الفلبينية ابنه، البالغ من العمر 12 عاما، من هجوم 

تمساح مفترس بطريقة ال تخطر ألحد على بال.
أن   ،»Manila Bulletin« صحيف���ة  وذك���رت 
التمس���اح ظهر عندما كان المراهق يستحم في 
النه���ر مع ش���قيقه األصغر. وانقض التمس���اح 
المفترس على المراهق وس���حبه من يده اليسرى 

وجره إلى المياه.
ورك���ض األخ األصغر إلى منزل ذويه وأخبرهم بما 

حصل لشقيقه األكبر فهرع الوالد لنجدة ابنه.
وح���اول الوالد ضرب التمس���اح بقبضته، ومن ثم 

انقض عليه بأسنانه وعض مخلبه لعدة دقائق.
وق���ال المتحدث باس���م الش���رطة المحلية: »قام 
بعّض التمس���اح عدة مرات من أط���رى مكان في 

جسمه، في محاولة إلنقاذ ابنه«.
ول���م يتحمل التمس���اح عض���ات الوال���د القوية، 
فأفلت الفتى وترك المكان س���ابحا في اتجاه آخر. 
وأس���عف الولد إلى المستش���فى حيث قدمت له 

الرعاية الطبية الالزمة.

رجل يعض تمساحا إلنقاذ ابنه!الخوف يفقد أسترالية نصف وزنها

شيكاغو/ االستقالل: 
اعترف أمريكي في ال� 19 عاما بالذنب ومحاولة س���رقة طائرة تجارية بهدف 

السفر إلى شيكاغو لحضور حفل موسيقي.
وذك���رت صحيفة تيكس���اركانا غازي���ت أن زيماركويس س���كوت، أقر بذنبه 

ومحاولة السرقة والسطو، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 أعوام.
وقالت الس���لطات إنه عثور على س���كوت في 4 يوليو)تموز( الماضي داخل قمرة 
قيادة طائرة أمريكان إيغل في مطار تيكساركانا اإلقليمي، وكان يأمل السفر إلى 
حفل موسيقي خارج الوالية. وأظهرت التحقيقات أن سكوت ال يملك أي تدريب 
على قيادة الطائرات، وكان يعتقد أن األمر بسيط ويحتاج إلى الضغط على بعض 

األزرار، وسحب بعض المقابض فقط، حسب موقع ستاف النيوزلندي.

بنسلفانيا/ االستقالل: 
عام 1992 شغلت الرأي العام األميركي قضية قتل معلمة في منزلها، التي بقيت دون 
حل طيلة هذه السنوات، حتى تمكن خبراء أخيرا من كشف اللغز والقبض على الجاني 
بفضل »زجاجة مي����اه وعلكة«. وُعثر على المعلمة في أحد الم����دارس االبتدائية بوالية 
بنس����لفانيا األميركية، كريس����تي ميراك، في غرفة الجلوس بمنزلها، بعد أن تعرضت 
للخنق والضرب ، في الحادي والعش����رين من ديسمبر عام 1992. وبقيت أسرة الضحية 
تحاول طيلة 26 س����نة العثور على الجاني، إال أن التحقيقات لم تس����فر عن أي نتيجة 
به����ذا الخصوص، ولم يتم توجيه اتهامات ألي أحد. ولم يتمكن المحققون، وقت وقوع 
الجريمة، من استغالل الحمض النووي الذي عثر عليه في مسرح الجريمة، للكشف عن 

الجاني، نظرا ألن التقنيات التي كانت متبعة حينها لم تكن متطورة كما هي اآلن.

نيويورك/ االستقالل: 
أثارت أريكة )صوفا( وجدت على شجرة ترتفع عن األرض حوالي 10 أمتار حيرة سكان 
أحد األحياء في مدين���ة نيويورك. وأوضحت صحيفة »نيويورك بوس���ت« أن قاطني 
شارع أمس���ترادم في حي مانهاتن كانوا قد ذهلوا بوجود تلك األريكة الضخمة على 

شجرة شاهقة االرتفاع دون أن يعرفوا كيف وصلت إلى هناك.
وقال أحد الس���كان إن هذا األمر شكل له لغزا غامضا، فيما رأى آخرون أن عاصفة قوية 
ربما تكون هي الس���بب وراء طيران تلك األريكة قبل أن تس���تقر على تلك الش���جرة، 
بينما رأى رهط آخر أنها ربما تكون س���قطت من أح���دى الطائرات. ولكن في النهاية 
عبر الجميع عن خشيتهم من وقوع األريكة على أحد المارة أو السيارات مما قد يسبب 

األذى الكبير، وقال أحدهم: »قوة السقوط قد تؤدي إلى تحطم سيارة وتهشيمها«.

يحاول سرقة طائرة 
لحضور حفل موسيقي

علكة وعبوة ماء تكشفان 
جريمة بعد 26 عامًا

أريكة على قمة شجرة 
تثير حيرة الماّرة

روما/ االستقالل: 
تعاني بل���دات إيطالية صغيرة، نقصا كبيرا في الس���كان، مما 
دفع الس���لطات المحلية إلى إغراء الناس بمبالغ مالية »مجزية« 

حتى ينتقلوا إلى العيش في رحابها.
وبحس���ب ما نقلت »س���ي إن إن«، فإن عمدة بل���دة لوكانا، على 
حدود فرنسا وسويسرا، يعتزم دفع مبلغ يناهز 10 آالف و200 
يورو على مدى ثالث س���نوات، لكل عائل���ة التي تقرر االنتقال 

إلى القرية.
ولكن هذا العرض المغري يحدد ش���رطا مهم���ا، وهو أن يكون 

للعائل���ة المنضمة طفل واحد عل���ى األقل، كما يتوجب أال يقل 
الدخل السنوي عن 8650 دوالر.

وتبعا لما ذكر، فإن الكسالى الذين يعتقدون أن القرية ستفتح 
لهم أبوابها وتقدم لهم ماال حتى يعيش���وا دون عناء وال عمل، 

ستخيب آمالهم عند قراءة هذه الشروط.
وتكابد بلدات إيطالية كثيرة تراجعا مهوال في الس���كان، 
وتم إطالق عدة حمالت لتشجيع الناس على العيش فيها 
وبيعت بعض البيوت بأثمان بخسة جدا ال تتجاوز الدوالر 

الواحد.

نيويورك/ االستقالل: 
رفعت س���يدة أمريكية دعوى قضائية على مستشفى طالبها 
بإزالة األجه���زة الداعمة للحياة عن مري���ض فيه، وذلك بعد أن 

اعتقد األطباء بالخطأ أن المريض هو أخ السيدة.
وبدأت القصة عندما اتصل مستش���فى »سانت بارنابوس« في 
مدينة نيويورك، بالسيدة ش���يريل باول، مبلغا إياها أن أخاها 
في حال���ة خطرة وأن عليه���ا إعطاء األطباء إذن���ا بنزع األجهزة 

الداعمة للحياة عنه، ألن دماغه قد مات.
ومن باب الصدفة المحضة، يتطابق اسم أخو الس���يدة وعمره 

تمام���ا مع اس���م المريض وعم���ره، في حين كان أخو الس���يدة 
الحقيق���ي يقبع ف���ي الس���جن أثن���اء تواجد »ش���بيهه« في 
المستش���فى أنذاك. ومع وصول ش���يريل إلى المشفى، صعب 
عليها تميي���ز مالمح »أخيها«، ألن وجه���ه كان منتفخا ومليئا 
بالكدمات، مع العلم أن المريض يشبه أخاها الحقيقي، إلى حد 

ما، ما دفعها للموافقة على نزع األجهزة الداعمة للحياة عنه.
وأثناء التشريح الطبي لجثة »شقيقها« المتوفي، الذي أسعف 
نتيجة لتناوله جرعة زائدة من المخدرات، اكتش���ف األطباء أن 

الجثة ال تعود ألخ شيريل، وإنما لشخص مختلف تماما.

سيدة تقاضي مستشفى
 جعل منها »قاتلة«!

بلدة إيطالية ساحرة تقدم 10
 آالف دوالر لمن يهاجر إليها
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