
رئيس الكيان: سنمر بوضع استراتيجي 
تصعيدي ومعقد بالفترة المقبلة

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال رئيس الكيان »اإلس���رائيلي« رؤوفين 
ريفلين مس���اء الثالثاء، إنه من المتوقع أن 
تزيد إيران من حدة ردودها ضد السياسات 

اإلسرائيلية في شمال سوريا ولبنان.
لصحيفة  االلكترون���ي  الموق���ع  ونق���ل 
ريفلين قوله  ع���ن  العبرية  »معاري���ف« 
خ���الل كلم���ة ألقاها في مؤتم���ر معهد 

أبحاث األمن القومي السنوي أن التهديد 
اإليران���ي ال يقتص���ر عل���ى المنطق���ة 
الش���مالية فقط، بل يتعداه إلى الساحة 

الدبلوماسية العالمية.
ونّبه إلى أن »الوضع االس���تراتيجي الذي 
ستمر به إس���رائيل خالل الفترة المقبلة 
س���يكون تصعيدي���ًا ومعق���دًا«، وف���ق 

تعبيره.
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غزة / سماح المبحوح:  
يصعد االحتالل اإلسرائيلي وجنوده ومستوطنيه من اعتدائهم 
س���واء كان في الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس أو قطاع 

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش���رات المس���توطنين المتطرفين وضباط إسرائيليون أمس 
الثالثاء، المس���جد األقصى المبارك، من باب المغاربة بحراس���ة أمنية 
مش���ددة. ووفرت ش���رطة االحتالل الحماية الكاملة لهؤالء المتطرفين 

مستوطنــون وضبــاط
 إسرائيليون يقتحمون األقصى

البريج / االستقالل:
استشهد المواطن سمير غازي النباهين )47 عاًما( أمس الثالثاء، متأثرا بجراحه 
التي أصيب الجمعة الماضية بقمع االحتالل لمس���يرات العودة ش���رق مخيم 
البريج وسط قطاع غزة. وذكرت وزارة الصحة في بيان مقتضب لها، أن الشهيد 

شهيد متأثرًا بإصابته 
بقمع مسيرات العودة

هيئة مقدسية : مخطط القطار الهوائي 
إصرار واضح على تهويد القدس

رام الله/ االستقالل:
اعتبرت الهيئة االسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أمس 
الثالثاء، مصادقة حكومة االحتالل على مخطط استيطاني لبناء قطار 
هوائي »تلفريك« بطول 1.4 كم، في البلدة القديمة بالقدس المحتلة 

رام الله/ االستقالل:
أفاد محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين، كريم عجوة، 

أم���س الثالث���اء أن الحالة الصحية لألس���ير 
س���امي أبو دياك تتفاقم باستمرار وتشهد 

هيئــة األســرى: أوضــاع خطيــرة 
ومقلقــة ألســرى عيــادة الرملــة

 أهالي شهداء 2014 يعتصمون
 للمطالبــة بحقوقهــم

غزة/ االستقالل:
اعتصم العش���رات من أهالي ش���هداء الحرب العدوانية على قطاع 
غزة عام 2014م، أمس الثالثاء، أمام مؤسس���ة أس���ر رعاية الشهداء 

جنيف / االستقالل:
طلب المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 

الجئي فلس���طين في الش���رق األدنى )أونروا( 
بيي���ر كرينبول، أمس الثالث���اء، مبلغ 1,2 مليار 

»أونــروا« تطلــق نــداء استغاثــة
 لجمــع 1,2 مليــار دوالر للعــام 2019

02

ترمومتــر االنتخابــات 
اإلسرائيلية.. دماء الفلسطينيين 

»هيئة العودة« وّجهت رسالة لمصر

14 إصابة باعتداء االحتالل على الحراك البحري الـ22 شمالي القطاع
غزة/ االستقالل:

أصيب أمس الثالث���اء، 14 مواطًنا بالرصاص الحي 
واالختناق جراء اعتداء قوات االحتالل "اإلسرائيلي" 
على المس���ير اإلسنادي للحراك البحري ال� 22 على 

ش���اطئ بحر بيت الهيا ش���مالي غرب���ي قطاع غزة. 
وأفاد مراس���لنا بأن جن���ود االحتالل أطلق���وا واباًل 
كثيًفا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مئات 
المواطنين الس���لميين المش���اركين في المس���ير 

اإلس���نادي للحراك البح���ري قرب موق���ع "زيكيم" 
العس���كري. وذكر نقاًل عن النقط���ة الطبية هناك 

بوق���وع 14 إصابة باعت���داء االحتالل 
على المش���اركين، بينهم 8 إصابات 

غزة/ قاسم األغا:
تضاربت األنباء حول حقيقة رفع السلطة الفلسطينية 
نس���بة رواتب موظفيها العموميين في قطاع غزة إلى 

%75، بع���د أن وصل���ت حاجز ال���� 50 %، على خلفية 
تفرضها  الت���ي  العقابي���ة"،  "اإلج���راءات 
الس���لطة على القطاع، منذ إبريل )نيسان( 

ما حقيقة نّية السلطة صرف 75 %
 مــن رواتــب موظفيــها بغــزة ؟

عباس يقبل استقالة حكومة الحمدالله ويبدأ 
مشاورات تشكيل »حكومة المنظمة«

رام الله/ االستقالل
قالت وكالة األنباء الرس���مية "وفا" مساء الثالثاء، إن 
الرئيس محمود عباس َقِبَل استقالة حكومة )الوفاق 

الوطني( رامي الحمد الله، وكلفها بتس���يير األعمال 
حتى تش���كيل الحكومة الجديدة. جاء 
ذلك عقب تس���لم عباس قرار الحكومة 

غزة/ االستقالل:
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة 
ش���ؤون الالجئين أحمد أبو هولي، المجتم���ع الدولي إلى 

أبو هولي ُيطالب بتفعيل اللجنة 
األممية للقضاء على التمييز العنصري

) APA images (              املواجهات بني ال�شبان وقوات االحتالل خالل احلراك البحري الـ22 �شمال قطاع غزة
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الضفة الغربية/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي أمس الثالثاء، 
12 مواطنًا خالل مداهمات شنتها بمناطق متفرقة 

في الضفة الغربية المحتلة.
وشهدت مدينة ومخيم جنين مداهمات واعتقاالت 
تخللها مواجهات مع قوات االحتالل التي انتشرت 

بأعداد كبيرة بين منازل المواطنين.
وأشارت مصادر محلية، إلى أن حي المراح والمخيم 
الجديد ومنطقة الكينا في المخيم، كانت مس���رحا 
لمواجهات واس���عة أطلق خاللها الش���بان القنابل 
محلي���ة الصنع على جنود االحتالل فيما اش���تدت 
المواجهات عقب اقتحام المنازل وتفتيشها بحجة 

البحث عن شاب مطلوب.
وأضافت أن جنود االحتالل اعتقلوا أربعة مواطنين 
خالل المداهم���ات بينهم محم���د نجل الصحفي 
علي سمودي فيما نكلت قوات االحتالل بالمواطن 
عالء أبو خليفة خالل اعتقال ش���قيقه قصي، فيما 
اس���تجوبت مواطنين ميدانيا في المخيم وكسرت 

أبواب منازل خالل التفتيش.
واعتقل جنود االحتالل كذلك الشاب محمد الوحش 
في المخي���م ، وإبراهيم الس���لفيتي في المدينة 
واعت���دوا على ذويهم وفتش���وا المن���ازل بطريقة 

استفزازية.
كما اعتقلت قوات االحتالل أمس الثالثاء، الصحفي 

يوس���ف عواد من مدين���ة نابلس ش���مال الضفة 
الغربية المحتلة.

وقال ش���قيقه أحمد: إن ق���وات االحتالل اقتحمت 
من���زل عائلته بطريق���ة همجية، بعد خل���ع الباب، 
واعتقلت ش���قيقه، ولم تسمح له بلبس مالبسه أو 

أخذها معه.
يذك���ر أن عواد أس���ير محرر، أفرج عنه من س���جون 

االحتالل قبل نحو أربعة شهور.
فيما اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي مواطنين 
خالل مداهمات في بلدة بلعا شمال مدينة طولكرم 
وفتشت منازل ومن بين المعتقلين الشابين مهدي 

حسن الحاج، و جعفر أيمن شحرور.

 أريحا / االستقالل:
أفادت هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان، أمس الثالثاء، أن س���لطات االحتالل بصدد 

مصادرة آالف الدونمات الوقفية في محافظة أريحا.
وأوضح مدير الوح���دة القانونية في الهيئة عايد ُمرار، أن قوات االحتالل اإلس���رائيلي 

أغلقت بأمر عسكري سبعة آالف دونم في قرية العوجا بمحافظة أريحا، لمدة يومين.
وأكد أن تبرير س���لطات االحتالل اإلغالق "بدوافع أمنية" إنما يأتي تمهيًدا لمصادرة األراضي 
الوقفية واالس���تيالء عليها. وأش���ار مرار في تصريح له، إلى أنه باإلمكان مواجهة المخططات 
اإلسرائيلية هذه بالجهود القانونية إلى جانب الجهد الشعبي واستثمار المواطنين ألراضيهم.

بيت الهيا/ االستقالل:
أصيب مزارع فلسطيني برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي على الحدود الشمالية 
لبلدة بيت الهيا ش����مال قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية، نقاًل عن المستشفى 
اإلندونيسي، بإصابة مزارع بجروح وصفت بالمتوسطة، بمنطقة الرقبة، بعد إطالق 

االحتالل الرصاص الحي تجاهه شمال القطاع.
ويستهدف جنود االحتالل بشكل شبه يومي المواطنين والمزارعين والصيادين شرقي 
القطاع وفي عرض البحر غربه، ضمن سلسلة االنتهاكات اليومية التفاق التهدئة بين 

المقاومة و"إسرائيل" الذي ترعاه المخابرات المصرية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
المس���توطنين  اقتح���م عش���رات 
المتطرفي���ن وضباط إس���رائيليون 
أم���س الثالثاء، المس���جد األقصى 
المبارك، من باب المغاربة بحراس���ة 

أمنية مشددة.
ووفرت ش���رطة االحت���الل الحماية 
اليهود  المتطرفين  لهؤالء  الكاملة 
بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة 
وتجوله���م ف���ي باحات المس���جد 
األقصى، وانتهاًء بخروجهم من باب 

السلسلة.
وق���ال مس���ؤول العالق���ات العامة 
واإلعالم بدائرة األوقاف اإلس���المية 
فراس الدبس في تصريح له: إن 30 
مستوطًنا اقتحموا المسجد األقصى 
خالل الفت���رة الصباحي���ة، ونظموا 
جوالت استفزازية في باحاته، وسط 
»الهيكل«  تلقيهم ش���روحات عن 

المزعوم.
وأوضح أن 65 ضابًط���ا وعنصًرا من 
مخابرات االحتالل اقتحموا المسجد 
أيًضا، بينهم 50 ش���رطًيا من كبار 
الرت���ب العس���كرية اإلس���رائيلية 
اقتحموا المصلى القبلي، ومس���جد 

قب���ة الصخرة المش���رفة والمصلى 
المرواني.

المس���توطنين،  اقتحامات  وتخلل 
محاوالت ألداء طقوس تلمودية في 
باحات األقصى، وتحديًدا في الجهة 

الشرقية منه.
االحت���الل  ش���رطة  وواصل���ت 
التضييق على دخ���ول المصلين 
الوافدي���ن من الق���دس والداخل 

المحتلي���ن لألقص���ى، واحتجزت 
عند  الشخصية  بعض هوياتهم 

األبواب.
الكنيس����ت  عض����و  وكان 
اإلس����رائيلي الحاخام المتطرف 
يهودا غليك اقتح����م أول أمس 
االثنين، المس����جد األقصى على 
رأس مجموعة من المستوطنين 
المتطرفي����ن، ضم����ن طق����وس 

دينية تلمودية بمناسبة زفافه.
ويتع���رض األقص���ى يومًي���ا )عدا 
لسلس���لة  والس���بت(  الجمع���ة 
قبل  من  واقتحام���ات  انته���اكات 
المس���توطنين وش���رطة االحتالل، 
وعل���ى فترتين صباحية لمدة ثالث 
س���اعات ونص���ف ومس���ائية بعد 
االنته���اء من صالة الظه���ر ولمدة 

ساعة.

إصابة مزارع برصاص مستوطنون وضباط إسرائيليون يقتحمون األقصى
االحتالل شمال القطاع

سلطات االحتالل تمهد 
لمصادرة 7 آالف دونم في أريحا

رام الله/ االستقالل:
اعتبرت الهيئة االس���المية المس���يحية لنصرة 
القدس والمقدس���ات أمس الثالث���اء، مصادقة 
حكومة االحتالل على مخطط اس���تيطاني لبناء 
قط���ار هوائي »تلفري���ك« بط���ول 1.4 كم، في 
البلدة القديمة بالق���دس المحتلة بتكلفة 200 
مليون دوالر، إصراًرا واضًحا على تهويد المدينة 
ومعالمه���ا وجعلها غريبة ع���ن واقعها العربي 

االسالمي المسيحي المقدس.
وأش���ارت الهيئة في بيان له���ا إلى أن المخطط 
المصادق عليه سيش���مل بناء 3 محطات، االولى 
قرب مجمع المحطة قرب مس���رح خان، والثانية 
قرب موقف المركبات قرب جبل الخليل والثالثة 

على سطح مجمع »كيدم« قرب ساحة البراق.
وأوض���ح األمين الع���ام للهيئة حنا عيس���ى أن 

هذا المخط���ط على قدر كبير م���ن الخطورة، لما 
له من دور في تهويد المدينة المقدس���ة، حيث 
يعتبر مكماًل لمش���اريع التهوي���د على األرض 
من خالل الحفريات وس���رقة التاريخ واآلثار وبناء 
المستوطنات، إضافة إلى بناء الكنس والحدائق 

التلمودية.
وحذر م���ن أن القطار الهوائ���ي المزمع تنفيذه 
س���يؤدي إلى تش���ويه المدينة وإحداث معالم 
تهويدية تطغى عل���ى عروبتها، مؤكًدا أن هذه 
المعالم والحدائق المستحدثة ما هي إال مرافق 

»للهيكل« المزعوم.
وطالبت الهيئة ف���ي بيانها جميع الدول المحبة 
للسالم إلى تقديم المساندة الحقيقية لمدينة 
الق���دس، ووضعه���ا كمدينة ديني���ة وعاصمة 
ف���ي رأس  المس���تقلة  الفلس���طينية  الدول���ة 

األولويات الدولية، من أجل لجم سياسة االحتالل 
القاضية بتهويدها ومقدس���اتها وفرض األمر 

الواقع عليها.
وصادق���ت ما يس���مى لجن���ة البن���ى التحتية 
»اإلس���رائيلية« عل���ى مخطط القط���ار الهوائي 
»التلفري���ك« بالقدس القديم���ة المحتلة، الذي 
يربط جبل الزيتون )جبل الطور( بس���احة البراق، 

ويهدف لربط شرقي القدس بغربها.
وين���درج ه���ذا المخط���ط، ضمن السياس���ات 
للمؤسس���ة  والتهويدي���ة  االس���تيطانية 
»اإلس���رائيلية« في مدينة القدس المحتلة، من 
خالل س���ن مجموعة قوانين وتشريعات تصب 
في اتجاه السيطرة الجغرافية والديمغرافية على 
المدينة المقدس���ة على طريق تهويد المدينة 

بالكامل وطرد سكانها األصليين.

رام الله/ االستقالل:
أك���د القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين المحرر 
نظير نصار أن ش���عبنا سيواصل التصدي آللة القتل اإلسرائيلية، 
مش���ددًا على أن من حق الفلسطينيين مواجهة كافة االعتداءات 

اإلسرائيلية.
وقال القيادي نصار خالل كلمة له في بيت عزاء الشهيد رياض شماسنة: إن من 
شعبنا الفلس���طيني مواجهة كافة االعتداءات اإلسرائيلية، ومحاوالت تهويد 
األرض المقدسة وس���لب الحياة، مضيفًا »أن من حق شعبنا مواجهة االحتالل 

بكافة الوسائل والطرق«.
ونظم وفد من قيادة الجهاد اإلسالمي في الضفة المحتلة سلسلة زيارات لذوي 

الشهداء واألسرى والجرحى.

البريج / االستقالل:
استشهد المواطن سمير غازي النباهين )47 عاًما( أمس الثالثاء، متأثرا بجراحه التي 
أصيب الجمعة الماضية بقمع االحتالل لمس���يرات العودة شرق مخيم البريج وسط 

قطاع غزة.
وذكرت وزارة الصحة في بيان مقتضب لها، أن الش���هيد النباهين أصيب بقنبلة غاز 
في الوجه من قبل قوات االحتالل االسرائيلي شرق البريج، ومكث الشهيد النباهين 

منذ إصابته في قسم العناية المكثفة في المشفى حتى استشهد يوم أمس.
يش���ار إلى أن أكثر من 270 فلسطينيا وفلسطينية قد استشهدوا وأصيبوا ما يزيد 
عن 15 ألفا آخرين جراء قمع االحتالل لمس���يرات العودة السلمية التي انطلقت في 

القطاع منذ نهاية شهر مارس 2018.

شهيد متأثرًا بإصابته بقمع 
مسيرات العودة الجمعة

خالل زيارة لبيت عزاء الشهيد شماسنة

القيادي نصار: شعبنا سيواصل نضاله 
ضد االحتالل اإلسرائيلي بكل الوسائل

12  معتقال بمداهمات لالحتالل في الضفة

هيئة مقدسية : مخطط القطار الهوائي إصرار واضح على تهويد القدس
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وتصاع���دت في اآلون���ة األخي���رة وتيرة 
وجن���ود  المس���توطنين  اعتدائه���م 
االحتالل ضد المواطنين الفلس���طينيين 
وممتلكاته���م في مختل���ف مدن الضفة 
الغربية ومدينة القدس المحتلة لتشكل 
كابوس���ا روتينيا يالحقهم في كل وقت 

وفي أي مكان. 
 كما تزاي���دت اقتحامات المس���توطنين 
لباح���ات المس���جد األقصى خ���الل األيام 
القليل���ة الماضي���ة ، من بينه���م ضباط 
مخابرات وكذلك استباحة عضو الكنيست 
اإلسرائيلي عن الليكود الحاكم المتطرف 
"يهودا جلي���ك" ، لألقصى واالحتفاء فيه 
بزفافه ضم���ن طقوس تلمودية، وتوثيقه 

بالتصوير المباشر. 
فيم���ا ارتفع���ت وتيرة اعتق���ال االحتالل 
اإلس���رائيلي  لعش���رات المواطنين خالل 
ده���م وتفتي���ش منازلهم ف���ي مناطق 
مختلف���ة بالضفة المحتل���ة ، بالتزامن مع 
استش���هاد حمدي نعسان )38 عاما ( في 
قرية المغير ش���مال شرق مدينة رام الله 
في الضفة ، واستشهاد المواطن إيهاب 
عاب���د ) 25 عاما( برص���اص االحتالل على 
الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع 

غزة . 

اأكرث عدوانية
المختص في الشأن اإلسرائيلي ، حاتم أبو 
زايدة، توقع أن ُتقدم األحزاب اإلسرائيلية 
المتطرف���ة عل���ى مزي���د م���ن التحريض 
والتصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية 
ومدينة الق���دس المحتل���ة، بالتزامن مع 
حمى االنتخابات المبكرة في " إس���رائيل 
" المقررة في إبريل / نيس���ان المقبل ، وما 
يرافقها عادة من تصعيد لكسب أصوات 

الناخبين.  

وقال أبو زايدة ل�"االستقالل":" إن األحزاب 
اإلسرائيلية مع قرب االنتخابات تصبح في 
منافستها أكثر شراسة وعدوانية أكثر من 
أي وقت مضى، لذلك قد يشهد قطاع غزة 
مزيدًا من التصعيد على الحدود الشرقية 
ويتحول لس���احة حرب عسكرية ، وكذلك 
فرض مزيد من المش���اريع االس���تيطانية 
ومصادرة األراضي ف���ي الضفة الغربية ، 
االقتحامات وتكثيف طرد  وتيرة  وارتفاع 

المواطنين من منازلهم بالقدس " . 
وبي���ن أن���ه ف���ي ظ���ل احت���دام الدعاية 
االنتخابي���ة بي���ن األحزاب االس���رائيلية 

الت���ي تترك���ز جميعه���ا عل���ى مزيد من 
الدم والع���دوان و قتل الفلس���طينيين ، 
ف���إن " بنيامين نتنياه���و " رئيس الوزراء 
الفلس���طيني قد يتجه لخيار شن عدوان 
على قطاع غزة ؛ لكسب مزيد من األصوات 
لحزب���ه الليكود ويحق���ق لذاته الحكم ل�4 

سنوات أخرى . 
وأش���ار إل���ى أن���ه بالرغ���م م���ن أن خيار 
المواجهة الشاملة والحرب العسكرية مع 
فصائ���ل المقاومة في قطاع غزة ، يفضله 
" نتنياهو " وقادة األحزاب األخرى، إال أنه 
ال أحد م���ن األطراف يرغب ف���ي مواجهة 

ش���املة ، فالمقاوم���ة العتب���ارات داخلية 
وإقليمية ال تريد هذه المواجهة ، والطرف 
اإلس���رائيلي ال يرغب في حرب شاملة قد 
تس���تمر ألسابيع، يعرف تماما كيف تبدأ 
ولكنه ل���ن يعرف كيف تتدح���رج األمور 

وكيف ستنتهي.
المس���ئولين اإلسرائيليين  إلى أن  وأشار 
يعتقدون أن قطاع غ���زة والضفة الغربية 
والق���دس المحتلتين الحلق���ة األضعف 
وورق���ة رابح���ة بي���ن أيديه���م ، لذل���ك 
يصعدون من مس���توى تحريضهم ، في 

ظل وجود الجبهة الشمالية.  

لك�صب اأ�صوات الناخبني
بدوره ، أكد المختص بالشأن اإلسرائيلي 
عمرو جعارة أن أي عمل إس���رائيلي تجاه 
قطاع غ���زة  أو القدس والضفة ، فإن ذلك 
سينعكس عليه إما بالس���لب أو االيجاب 
، مش���ددا على أن المجتمع اإلس���رائيلي 
يص���وت باالنتخابات حس���ب درجة تأثره  

بأفعال قادته . 
وأوضح جعارة ل�"االستقالل أن قبول رئيس 
الوزراء اإلس���رائيلي " نتيناهو " بتهدئة 
األوض���اع مع قطاع غزة و س���ماحه بدخول 
أم���وال المنحة القطرية للقطاع  ، انعكس 
عليه بالسلب ، من خالل ما أظهرته نتائج 
العديد  أجرتها  التي  الرأي  اس���تطالعات 
من المؤسسات اإلس���رائيلية ، وانخفاض 

شعبيته بشكل كبير وملحوظ .
نتيج���ة  أدرك   " نتيناه���و   " أن  وبي���ن 
الخطأ الفادح الذي أق���دم عليه حين قبل 
بالتهدئة ودخ���ول أموال المنحة ، و اتجه 
لتصويب مس���اره للشمال أي على الحدود 
اللبنانية ، من خالل تفاخره بتفجير أنفاق 

ال قيمة لها . 
وأش���ار إل���ى أن وزير الدفاع اإلس���رائيلي  
المس���تقيل " أفيغدور ليبرمان " أس���دى 
نصيحة " ل�نتيناهو " بأن يترك الش���مال 
و يركز تصعي���ده وهجومه على الجنوب ، 
أي عل���ى قطاع غ���زة ، بالتزامن مع إاحكام 
قبضته على القدس والضفة ، األمر الذي 
قد ينفذه خالل األي���ام القليلة القادمة ، 

من خالل تصعيد وهجمة شرسة . 
ولفت إلى أن ش���هية اإلس���رائيليين مع 
المبكرة تزداد بش���كل  عقد االنتخاب���ات 
أكبر ، ويصبح الفلسطينييون ضحايا بين 
أيديهم ؛ إلرضاء أنفسهم بكسب أصوات 

الناخبين . 

تصاعد الضغط والتحريض ضدهم 

ترمومتر االنتخابات اإلسرائيلية.. دماء الفلسطينيين 
غزة / �صماح املبحوح:  

م��ن  وم�صتوطن��وه  وجن��وده  الإ�صرائيل��ي  الحت��ال  ي�صع��د 
اعتداءه��م �ص��واء كان يف ال�صف��ة الغربي��ة املحتل��ة ومدين��ة 
القد���س اأو قط��اع غزة مع ق��رب بزار النتخاب��ات الإ�صرائيلية 

املقررة يف اإبريل/ ني�صان املقبل التي تفتح �صهيتهم نحو ارتكاب 
مزي��د من القتل والج��رام  يف حماولة لك�صب اأ�صوات الناخبني 
الإ�صرائيلي��ني عل��ى ح�ص��اب ال��دم الفل�صطين��ي. واأك��د حمللون 
�صيا�صيون ومراقبون اأن قادة الحتال الإ�صرائيلي يعتقدون اأن 

قطاع غزة وال�صفة والقد�س املحتلتني ورقة رابحة بني اأيديهم، 
لذل��ك من املتوقع اأن يتجه ق��ادة الحتال نحو خيار الت�صعيد 
وارتكاب املزي��د من العتداءات �ص��د الفل�صطينيني، قبل اأ�صهر 

قليلة من بدء النتخابات املبكرة يف دولة الحتال. 

غزة/ قاسم األغا:
تضاربت األنباء حول حقيقة رفع السلطة الفلسطينية 
نسبة رواتب موظفيها العموميين في قطاع غزة إلى 
%75، بع���د أن وصلت حاجز ال���� 50 %، على خلفية 
"اإلج���راءات العقابية"، التي تفرضها الس���لطة على 
القطاع، منذ إبريل )نيسان( 2017؛ بذريعة "تقويض 

حكم حماس" هناك.
ه���ذا التضارب ج���اء عقب تصريح���ات صدرت على 
لس���ان قيادات من حرك���ة "فتح" بالضف���ة الغربية 
المحتلة، تؤكد رفع الحكومة نس���بة الصرف، ابتداء 
من راتب يناير الجاري المرتقب مطلع الشهر المقبل 

)فبراير/ شباط(.
ومنتصف األس���بوع الجاري، أعلن عض���و اللجنتين 

التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" 
عّزام األحمد، أنه وباالتفاق ما بين الحكومة والرئيس 
محم���ود عب���اس؛ تق���ّرر إع���ادة روات���ب الموظفين 
)التابعين للس���لطة( ف���ي غزة بالتدري���ج اعتباًرا من 

مطلع يناير الجاري.
في المقاب���ل، نفى مصدر وزاري في الحكومة من رام 
الله أمس الثالثاء، في تصريح ل�"االس���تقالل" وجود 
هك���ذا توّجه، أو اّتخاذ قرار رس���مي في هذا الصدد، 
خالل االجتماع الدوري لمجلس الوزراء برام الله، أمس.

وقال المصدر الذي فّضل عدم ذكر اسمه": "إن ملف 
رواتب الموظفي���ن بالقطاع لم ُيطرح نهائًيا للنقاش 
ال س���لًبا وإيجاًبا، ولم يكن أساًس���ا على جدول أعمال 

اجتماع الحكومة الدوري )أمس(".

إاّل أن المصدر الوزاري أّكد في الوقت ذاته أن قرار ما 
وصف���ه "معالجة هذا الملف )إدارًيا ومالًيا( ليس بيد 
الحكومة، إنما بيد القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها 

الرئيس محمود عّباس". على حد تعبيره.
وس���بقت تصريح���ات "األحمد" مطلع هذا الش���هر، 
تصريحات مش���ابهة لعضو مركزية "فتح" حس���ين 
الش���يخ، قال فيه���ا: "في بداية ه���ذا العام )2019( 
سنزّف ألبناء حركة فتح في قطاع غزة ُبشرى سارة".

وأضاف الش���يخ: "س���يكون الرئيس محمود عباس 
واللجن���ة المركزية لفتح المدافعي���ن عن حقوقهم 
)أبناء فتح بغزة(، وفي القريب العاجل سيس���معون 
من الرئيس ما يسّرهم، وهذا ليس من باب المكافأة". 

وفق تعبيره. 

وف���ي وق���ت متأخر من مس���اء أمس، واف���ق رئيس 
الس���لطة محمود عّباس على طلب اس���تقالة حكومة 
رامي الحمد الله، وكّلفها بتس���يير األعمال إلى حين 

تشكيل حكومة جديدة.
وجاءت موافقة عباس تلك في أعقاب توصية للجنة 
المركزية لحركة "فتح" بتشكيل حكومة سياسية من 

فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.
ورفضت ذلك كل من حركة "حماس" وفصائل 
فلس���طينية أخ���رى، بينه���ا ٌكب���رى فصائل 
المنّظمة )الجبهتان الشعبية والديمقراطية(، 
معتبري���ن اعتزام "فت���ح" الُمعل���ن "انقالب 
عل���ى اإلجماع الوطن���ي، واتفاقات المصالحة 

)القاهرة 2011(".

مطلع الشهر المقبل

ما حقيقة نّية السلطة صرف 75 % من رواتب موظفيها بغزة ؟
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، مش���ددا على أن المجتمع اإلس���رائيلي 
يص���وت باالنتخابات حس���ب درجة تأثره  

بأفعال قادته . 
وأوضح جعارة ل�"االستقالل أن قبول رئيس 
الوزراء اإلس���رائيلي " نتيناهو " بتهدئة 
األوض���اع مع قطاع غزة و س���ماحه بدخول 
أم���وال المنحة القطرية للقطاع  ، انعكس 
عليه بالسلب ، من خالل ما أظهرته نتائج 
العديد  أجرتها  التي  الرأي  اس���تطالعات 
من المؤسسات اإلس���رائيلية ، وانخفاض 

شعبيته بشكل كبير وملحوظ .
نتيج���ة  أدرك   " نتيناه���و   " أن  وبي���ن 
الخطأ الفادح الذي أق���دم عليه حين قبل 
بالتهدئة ودخ���ول أموال المنحة ، و اتجه 
لتصويب مس���اره للشمال أي على الحدود 
اللبنانية ، من خالل تفاخره بتفجير أنفاق 

ال قيمة لها . 
وأش���ار إل���ى أن وزير الدفاع اإلس���رائيلي  
المس���تقيل " أفيغدور ليبرمان " أس���دى 
نصيحة " ل�نتيناهو " بأن يترك الش���مال 
و يركز تصعي���ده وهجومه على الجنوب ، 
أي عل���ى قطاع غ���زة ، بالتزامن مع إاحكام 
قبضته على القدس والضفة ، األمر الذي 
قد ينفذه خالل األي���ام القليلة القادمة ، 

من خالل تصعيد وهجمة شرسة . 
ولفت إلى أن ش���هية اإلس���رائيليين مع 
المبكرة تزداد بش���كل  عقد االنتخاب���ات 
أكبر ، ويصبح الفلسطينييون ضحايا بين 
أيديهم ؛ إلرضاء أنفسهم بكسب أصوات 

الناخبين . 

تصاعد الضغط والتحريض ضدهم 

ترمومتر االنتخابات اإلسرائيلية.. دماء الفلسطينيين 
غزة / �صماح املبحوح:  

م��ن  وم�صتوطن��وه  وجن��وده  الإ�صرائيل��ي  الحت��ال  ي�صع��د 
اعتداءه��م �ص��واء كان يف ال�صف��ة الغربي��ة املحتل��ة ومدين��ة 
القد���س اأو قط��اع غزة مع ق��رب بزار النتخاب��ات الإ�صرائيلية 

املقررة يف اإبريل/ ني�صان املقبل التي تفتح �صهيتهم نحو ارتكاب 
مزي��د من القتل والج��رام  يف حماولة لك�صب اأ�صوات الناخبني 
الإ�صرائيلي��ني عل��ى ح�ص��اب ال��دم الفل�صطين��ي. واأك��د حمللون 
�صيا�صيون ومراقبون اأن قادة الحتال الإ�صرائيلي يعتقدون اأن 

قطاع غزة وال�صفة والقد�س املحتلتني ورقة رابحة بني اأيديهم، 
لذل��ك من املتوقع اأن يتجه ق��ادة الحتال نحو خيار الت�صعيد 
وارتكاب املزي��د من العتداءات �ص��د الفل�صطينيني، قبل اأ�صهر 

قليلة من بدء النتخابات املبكرة يف دولة الحتال. 

غزة/ قاسم األغا:
تضاربت األنباء حول حقيقة رفع السلطة الفلسطينية 
نسبة رواتب موظفيها العموميين في قطاع غزة إلى 
%75، بع���د أن وصلت حاجز ال���� 50 %، على خلفية 
"اإلج���راءات العقابية"، التي تفرضها الس���لطة على 
القطاع، منذ إبريل )نيسان( 2017؛ بذريعة "تقويض 

حكم حماس" هناك.
ه���ذا التضارب ج���اء عقب تصريح���ات صدرت على 
لس���ان قيادات من حرك���ة "فتح" بالضف���ة الغربية 
المحتلة، تؤكد رفع الحكومة نس���بة الصرف، ابتداء 
من راتب يناير الجاري المرتقب مطلع الشهر المقبل 

)فبراير/ شباط(.
ومنتصف األس���بوع الجاري، أعلن عض���و اللجنتين 

التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" 
عّزام األحمد، أنه وباالتفاق ما بين الحكومة والرئيس 
محم���ود عب���اس؛ تق���ّرر إع���ادة روات���ب الموظفين 
)التابعين للس���لطة( ف���ي غزة بالتدري���ج اعتباًرا من 

مطلع يناير الجاري.
في المقاب���ل، نفى مصدر وزاري في الحكومة من رام 
الله أمس الثالثاء، في تصريح ل�"االس���تقالل" وجود 
هك���ذا توّجه، أو اّتخاذ قرار رس���مي في هذا الصدد، 
خالل االجتماع الدوري لمجلس الوزراء برام الله، أمس.

وقال المصدر الذي فّضل عدم ذكر اسمه": "إن ملف 
رواتب الموظفي���ن بالقطاع لم ُيطرح نهائًيا للنقاش 
ال س���لًبا وإيجاًبا، ولم يكن أساًس���ا على جدول أعمال 

اجتماع الحكومة الدوري )أمس(".

إاّل أن المصدر الوزاري أّكد في الوقت ذاته أن قرار ما 
وصف���ه "معالجة هذا الملف )إدارًيا ومالًيا( ليس بيد 
الحكومة، إنما بيد القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها 

الرئيس محمود عّباس". على حد تعبيره.
وس���بقت تصريح���ات "األحمد" مطلع هذا الش���هر، 
تصريحات مش���ابهة لعضو مركزية "فتح" حس���ين 
الش���يخ، قال فيه���ا: "في بداية ه���ذا العام )2019( 
سنزّف ألبناء حركة فتح في قطاع غزة ُبشرى سارة".

وأضاف الش���يخ: "س���يكون الرئيس محمود عباس 
واللجن���ة المركزية لفتح المدافعي���ن عن حقوقهم 
)أبناء فتح بغزة(، وفي القريب العاجل سيس���معون 
من الرئيس ما يسّرهم، وهذا ليس من باب المكافأة". 

وفق تعبيره. 

وف���ي وق���ت متأخر من مس���اء أمس، واف���ق رئيس 
الس���لطة محمود عّباس على طلب اس���تقالة حكومة 
رامي الحمد الله، وكّلفها بتس���يير األعمال إلى حين 

تشكيل حكومة جديدة.
وجاءت موافقة عباس تلك في أعقاب توصية للجنة 
المركزية لحركة "فتح" بتشكيل حكومة سياسية من 

فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.
ورفضت ذلك كل من حركة "حماس" وفصائل 
فلس���طينية أخ���رى، بينه���ا ٌكب���رى فصائل 
المنّظمة )الجبهتان الشعبية والديمقراطية(، 
معتبري���ن اعتزام "فت���ح" الُمعل���ن "انقالب 
عل���ى اإلجماع الوطن���ي، واتفاقات المصالحة 

)القاهرة 2011(".

مطلع الشهر المقبل

ما حقيقة نّية السلطة صرف 75 % من رواتب موظفيها بغزة ؟
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )46/ 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
حكمت محمود رجب دلول من س���كان غزة هوي���ة رقم 966578072 
بصفته وكيال عن: نعيمة محمود أبو جبل وفريال محمود رجب أبو جبل 

وهادية محمود رجب الشقرة
بموج���ب وكالة رق���م: 1325 / 2018 الصادرة ع���ن القاهرة + 9224 / 

2018 دبي + 646 / 2018 أبو ظبي
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 688 قسيمة 139 المدينة غزة الدرج
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن علي���ه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم الب���دء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 1/20/ 2019م

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

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )62/ 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
وس���يم مروان محمد العشي من س���كان غزة هوية رقم 931659965 
بصفته وكيال عن: عماد وعالء الدين وعزة وعصام وعلياء أبناء عصمت 

أحمد كبه الحلبي 
بموجب وكالة رقم: 1015 / 2017 الصادرة عن القاهرة

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 727 قسيمة 45 المدينة غزة الدرج

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

المعاملة. التاريخ: 1/29/ 2019م

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

رام الله/ االستقالل:
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات 
بأن المؤسس���ة اإلعالمية لالحتالل 
تش���ارك في صناعة ق���رار الهجوم 
عل���ى األس���رى، من خ���الل تغذية 
روح الع���داء والتط���رف نحوه���م، 
والتحريض عليهم بشكل مستمر، 
مم���ا يدف���ع المؤسس���ة األمني���ة 
ظ���روف  لتش���ديد  والعس���كرية 

األسرى.
وقال الناطق اإلعالمي للمركز رياض 
األش���قر في بي���ان ل���ه، "إن إعالم 
االحتالل ال يكتفى بنقل تصريحات 
الق���ادة األمنيي���ن والعس���كريين 
لالحت���الل فيم���ا يتعل���ق بأوضاع 
وما  اعتقاله���م،  وظروف  األس���رى 
يجرى داخل السجون، وإنما يعتمد 
على سياس���ة ممنهجة تقوم على 
التحريض على األسرى وتصويرهم 

كأنهم ارهابين".
وأض���اف "تحولت وس���ائل االعالم 
اإلسرائيلية إلى جزء من المؤسسة 
العسكرية واألمنية، وجهة تشارك 
في ش���ن الهج���وم على األس���رى 

بشكل واضح".
وقال األش���قر: "إعالم االحتالل لعب 
دوًرا كبيًرا ف���ي التأثير على قرارات 
المعادي  اإلس���رائيلية  الحكوم���ة 
اليمي���ن  واس���تثارت  لألس���رى، 
المتطرف في المجتمع اإلسرائيلي 
له،  التابعين  الكنيس���ت  وأعض���اء 

وخلقت أجواء عدائية".
وأوض���ح بأن إع���الم االحتالل يقود 
هجوًم���ا ح���اًدا على األس���رى، "وال 

يكاد يم���ر يوم إال وتج���د أن عددًا 
من وس���ائل إعالم االحتالل س���واء 
المكت���وب او اإللكترون���ي، ينش���ر 
أخبارًا تحرض على األسرى، وتغذي 

روح التطرف والعداء تجاههم".
 وطال���ب المتحدث باس���م المركز، 
وس���ائل االعالم الوطنية بمواجهة 
الهجمة الشرسة التي يشنها إعالم 
وتوضيح  األس���رى  عل���ى  االحتالل 
الحقائ���ق لل���رأي الع���ام العالمي، 

والى المجتمع اإلس���رائيلي نفسه، 
والتأكيد على جوهرية القضية.

وتسود الس���جون اإلسرائيلية حالة 
من التوت���ر وعدم االس���تقرار جراء 
اعتداء قوات القم���ع التابعة إلدارة 
أقس���ام  على  االحتالل  معتق���الت 
األسرى، مس���تخدمة في اعتدائها 
الرصاص المطاط���ي، وقنابل الغاز، 
واله���راوات،  الص���وت،  وقناب���ل 

والكالب.

رام الله/ االستقالل:
أفاد محامي هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، كريم عجوة، أمس الثالثاء أن 
الحالة الصحية لألس���ير س���امي أبو دياك تتفاقم باستمرار وتشهد تراجعا 
متواصال مع مرور الوقت، وأنه يتناول 8 أنواع من المس���كنات يوميا لتخفيف 

أوجاعه وآالمه.
وأوض���ح عجوة، خالل زيارته مستش���فى الرملة، أن األس���ير أبو دياك يعاني 
من التعب الش���ديد واإلرهاق الدائم، ومن صعوبة في التنفس وعدم القدرة 
على المش���ي، وال يستطيع النوم لساعات طويلة بسبب آالم الورم في المعدة 

واألمعاء.
وقالت الهيئة؛ إّن األوضاع الصحية لألسرى المرضى والجرحى القابعين فيما 
تس���مى "عيادة سجن الرملة" تزداد س���وءا، في ظل غياب المتابعة الصحية 
الحثيثة لمرضى تصّنف حاالتهم الصحية بأنها األصعب بين األس���رى في 

سجون االحتالل اإلسرائيلي.
ا في "مستشفى الرملة" يعانون  ولفتت إلى أن 15 أسيرا مريضا يقبعون حالًيّ

من أوضاع خطيرة ومقلقة.

غزة/ االستقالل:
اعتص���م العش���رات م���ن أهال���ي ش���هداء الحرب 
العدوانية على قطاع غزة عام 2014م، أمس الثالثاء، 
أمام مؤسس���ة أس���ر رعاية الش���هداء والجرحى في 

مدينة غزة، للمطالبة بحقوقهم.
وطالب األهالي باعتماد أس���مائهم ضمن كشوفات 
أهالي الشهداء في المؤسسة، وصرف رواتبهم التي 
أقرتها منظمة التحرير، مناش���دين رئيس السلطة 
محمود عباس اعتماد أس���مائهم ضمن كش���وفات 

أهالي الشهداء كما أهالي شهداء الحروب األخرى.
وكان األهال���ي قد تلقوا وعوًدا من رئيس الس���لطة 

الفلسطينية محمود عباس على لسان الناطق باسم 
حركة فتح فايز أبو عيطة بإنهاء معاناتهم، وإيجاد 
حلول لصرف مس���تحقاتهم المالي���ة قريًبا، في إثر 
لقائهم وفًدا من الفصائل الفلس���طينية بقطاع غزة 

في الثاني من نيسان )إبريل( الجاري.
يذكر أن 1943 أس���رة من عوائل الش���هداء وثالثة 
آالف جري���ح مبتور الق���دم أو القدمين محرومون من 

الحصول على مخصصاتهم المالية.
وتصرف المؤسسة التي أنش���أتها منظمة التحرير 
ع���ام 1965م لعائل���ة الش���هيد غير المت���زوج ألًفا 
ا، أما المتزوج ولديه أبناء  وأربعمئة ش���يكل ش���هرّيً

فتصرف لعائلته ألفي شيكل فما فوق.
ويش���ار إل���ى أن مؤسس���ة رعاية أس���ر الش���هداء 
والجرحى تخضع لقانون الموازنة العامة في السلطة 
االفتراضية  الموازن���ة  الفلس���طينية، فهي تقترح 
للس���نة المالية وتقدمها لمجلس الوزراء عن طريق 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وبعد إقرار الموازنة تحول المخصصات إلى حسابات 
المس���تفيدين المقيمي���ن ف���ي أراضي الس���لطة، 
والصندوق القومي الذي يحولها إلى مركز المؤسسة 
في األردن لتحويل المخصصات إلى المس���تفيدين 

المقيمين في الخارج.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت وزارة جيش االحتالل "اإلس���رائيلي"، عن نفقاتها السنوية، 
موضحة أن تظاهرات "مسيرة العودة" في قطاع غزة أرهقت ميزانيتها 

واستنزفتها.
وذكرت إذاعة الجيش أن التظاهرات األس���بوعية على حدود قطاع غزة 
كّلفت المنظومة األمنية "اإلس���رائيلية"، )40 مليون شيقل( "من أجل 

توفير األمن وإيجاد وسائل للتعامل مع المتظاهرين".
ويشارك فلسطينيون، مس���اء كل يوم جمعة، في المسيرات السلمية 
التي ُتنظم قرب الس���ياج الفاصل بين ش���رقي غزة واألراضي المحتلة؛ 
للمطالبة بعودة الالجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع. 

ويقمع الجيش "اإلسرائيلي" تلك المس���يرات السلمية بشّدة وإجرام؛ 
ما أسفر عنه استشهاد عش���رات الفلسطينيين وإصابة اآلالف بجروح 

مختلفة.

هيئة األسرى: أوضاع خطيرة 
ومقلقة ألسرى عيادة الرملة

مسيرات العودة تستنزف 
ميزانية جيش االحتالل

أسرى فلسطين: إعالم االحتالل يشارك
 في التحريض على األسرى بالسجون

 أهالي شهداء 2014 يعتصمون للمطالبة بحقوقهم

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

        في الطلب المدني رقم 166 / 2019 
في الدعوى المدنية رقم 1265 /2018

المستدعية/ كفاح إبراهيم سعيد بسيسو )فرج قبل الزواج( من غزة شارع 
النصر وتحمل هوية رقم / 902253558 باألصالة عن نفس���ها وباإلنابة 
عن باقي ورثة وتركة والدها إبراهيم س���عيد ف���رج. وكالؤها المحامون/ 
محمد عادل بسيس���و وحلمي وليد الحايك وتامر فتحي األش���رم ومحمد 

ماجد لولو – من غزة دوار أنصار شارع القدس مقابل عمارة األوقاف
المس���تدعى ضدها/ كائنات محم���د علي محمد عرف���ة باألصالة عن 
نفسها وباإلنابة عن باقي ورثة وتركة مورثها والدها محمد علي محمد 

عرفة – من غزة الدرج حي بني عامر بجوار مكتبة عالء الدين
في الطلب المدني رقم 166 / 2019  

في الدعوى المدنية رقم 1265 / 2018
إلى المستدعى ضدها المذكورة أعاله بما أن المستدعية المذكورة أعاله 
قد أقام����ت عليك الدعوى رقم 1265 / 2018 ونوعها تنفيذ عيني لعقد 
اتف����اق على مبادلة وفق����اً لما تدعيه في الئحة دعواه����ا، فليكن بعلمك 
أنه ق����د تحدد لنظر الدع����وى المذكورة جلس����ة يوم الثالث����اء الموافق 
2019/2/19م لذل����ك يقتضي منك الحض����ور وأن تودعي ردك الجوابي 
على الئحة الدعوى خالل خمس����ة عش����ر يومًا من تاريخ النش����ر، وليكن 
بعلم����ك أنه بتخلفك عن ذلك وعن الحضور فإنه يجوز للمس����تدعية أن 

تسير بحقك في الدعوى باعتبارك حاضرة. غزة في 2019/1/27م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
اأ.حممد مطر
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دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء 
  حمكمة �سلح دير البلح

  لدى حمكمة دير البلح املوقرة
 في القضية المدنية رقم 2019/22

 في الطلب رقم 2019/85
المستدعي / أكرم منير نعمان الصالحي – من سكان النصيرات هوية 

رقم )800658866( 
وكياله المحاميان / مصعب أبو شكيان وأنور أبو نصر 
المستدعى ضده / عيسى كمال محمد الهباش     ) مجهول محل اإلقامة ( 

 مذكرة حضور بالنشر المستبدل في الطلب رقم 2019/85
  في القضية رقم 2019/22 ) فسخ عقد شراكة ( 

الى المس���تدعى ضده بعاليه بما ان المستدعي قد اقام عليك دعوى 
حقوقية ) فس���خ عقد شراكة ( لذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه 
المحكمة خلل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغ���ك هذه المذكرة 
كما يقتضى عليك ان ت���ودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خلل 
خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما بأنه قد تم 

تحديد جلسة يوم االثنين 2019/2/25 لنظر في الدعوى .
ولي���ون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك  يجوز للمس���تدعى ان 

يسير في قضيته حسب األصول    وتفضلوا فائق االحترام

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
 املجل�س الأعلى للق�ساء

  دائرة تنفيذ حمكمة �سلح رفح
إلى المنفذ ضده / محمود عثمان محمد دخان         )مقيم خارج البالد (

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته  ,,,

 �ملو�صوع / �إخطار تنفيذ �صادر عن 
د�ئرة تنفيذ حمكمة �صلح رفح

أبلغك ان���ه طبقا لاللت���زام المترتب عليك بموج���ب تنفيذ حكم 
شرعي ) نفقة ولد رقم األساس 2011/946( وقدرها ثالثون دينارا 
اردنيا ش���هريا لكل واحد من الصغار وعددهم )5( باإلضافة الى ) 
نفقة زوجة رقم األس���اس 2011/944( قدرها ستون دينار اردنيا 
ش���هريا والمقام بموجبها القضي���ة التنفيذية رقم 2011/1832 
صل���ح رفح والمتكون���ة فيما بين : طالبة التنفيذ / تهاني س���ليم 
محمود أب���و هالل المنفذ ضده / المذكور أعاله والذي يلزمك بدفع 
المبلغ المذكور أعاله باإلضافة  للرس���وم والمصايف لصالح طالب 
التنفيذ وللعلم فانه تعين جلسة يوم 2019/2/18م لنظر القضية 

امام قاضي التنفيذ .
ل���ذا نكلفك بالوف���اء بالتزامك وذل���ك بحضورك الى دائ���رة التنفيذ 
بمحكمة صلح رفح في غصون أس���بوعين من تاريخ هذا اإلعالن واذا لم 

تحضر فإن دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ حسب األصول .

ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح رفح
اأ.اإبراهيم اأبو ريدة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطن/ طارق محمد عب���د الرحمن ظاهر    
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)400122073( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ اياد سالم محمد ماضي   
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)924168909  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ موسى على حسن السيد  
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)804794949( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عبدالله ابراهيم رمضان جودة   
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)802576140( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
لمنظمة  التنفيذية  اللجن���ة  دعا عضو 
التحرير، رئيس دائرة شؤون الالجئين 
الدولي  المجتم���ع  أب���و هول���ي،  أحمد 
إل���ى اتخاذ خط���وات عاجلة إلس���قاط 
ولمواجهة  العنصري  "القومية"  قانون 
التي  اإلسرائيلية  العنصرية  القوانين 
داخ���ل  الفلس���طينيين  تس���تهدف 
أراضي ال� 1948 وتحرمهم من ممارسة 
على  وجوده���م  وته���دد  حقوقه���م، 

أرضهم عبر التهجير القسري.
وق���ال أب���و هولي ف���ي بيان ل���ه أمس 
العالمي  اليوم  إحياء  لمناسبة  الثالثاء، 
للتضام���ن م���ع فلس���طينيي األراضي 
المحتلة ع���ام 48 الذي يصادف اليوم 
األربعاء إن "إس���رائيل" الدولة القائمة 
على االحتالل تواصل حربها العنصرية 
ضد الوجود الفلسطيني في أراضي 48، 

من خالل قوانينه���ا العنصرية البائدة 
التي كان آخرها قانون "القومية".

وأوضح أن قانون "القومية" هو امتداد 
لسلس���ة قواني���ن س���نتها حكوم���ة 
االحتالل على مدار 70 عاًما لتجس���يد 
يهودي���ة دولته���ا ونس���ف الرواي���ة 
الفلس���طيني،  للش���عب  التاريخي���ة 
والقض���اء على قضي���ة الالجئين وحق 

العودة.
وأش���ار ال���ى أهمي���ة الي���وم العالمي 
للتضامن مع فلسطينيي 48 في فضح 
وتعرية "إسرائيل" بأنها دولة عنصرية 
قائمة على سياس���ة "األبرتهايد" التي 

لفظها العالم منذ عشرات السنين.
وبين أهميته في تس���ليط الضوء على 
حجم المعاناة والتمييز العنصري الذي 
يتعرض فيها الش���عب الفلس���طيني 
إلرغام���ه على ت���رك دي���اره وأرضه عبر 

سياس���ات التمييز العنصري من قبل 
"إس���رائيل" الت���ي تدع���ي بأنها دولة 

ديمقراطية.
وأكد ض���رورة تفعيل اللجن���ة األممية 
للقضاء على التمييز العنصري وتفعيل 
ق���رار الجمعي���ة العامة رق���م )3379( 

بمس���اواة الصهيونية بالعنصرية في 
ظل استمرار "إسرائيل" بسن القوانين 
أبناء  تس���تهدف  الت���ي  العنصري���ة 
الشعب الفلس���طيني داخل أراضي ال� 

.1948
وأضاف أنه في هذا اليوم العالمي يجب 
عل���ى العالم أن يع���رف مخاطر قانون 
"القومي���ة"، باعتب���اره رأس القواني���ن 
العنصري���ة الذي يس���تهدف الوجود 
الفلس���طيني في أراضي48، والتحرك 
باتجاه إس���قاطه لمخالفت���ه الصريحة 
لميثاق األم���م المتحدة ومبادئها التي 

تأسست عليها.
وأشار إلى أن ميثاق األمم المتحدة أكد 
عدم التمييز بسبب الدين أو اللغة وهو 
ما تخالفه "دول���ة االحتالل" في قانون 
"القومية" بنصه على أن "دولة إسرائيل 
اليهودي"،  للش���عب  هي دولة قومية 

يحق له فقط تقرير مصيره، مما يلغي 
ويحرمه  الفلس���طيني  الشعب  حقوق 
من حق تقرير مصيره ويحرم الالجئين 
من الع���ودة إلى دياره���م التي هجروا 

منها عام 1948.
ودعا أبو هولي جميع ش���رائح الشعب 
الفلس���طيني وفصائل���ه ف���ي الوطن 
والشتات وكل أحرار العالم إلحياء اليوم 
العالمي للتضامن مع فلس���طينيي 48 
لدعم حقوقه���م ونصرتها وحمايتهم 
من سياسة التطهير العرقي والتمييز 

العنصري اإلسرائيلي.
وأكد أن فلس���طيني 48 هم جزء أصيل 
من الش���عب الفلس���طيني، والذين ما 
زالوا شوكة في حلق االحتالل صامدين 
مح���اوالت  كل  رغ���م  أرضه���م  عل���ى 
االنكار والتهمي���ش واالقالع والتمييز 

العنصري.

أبو هولي ُيطالب بتفعيل اللجنة األممية للقضاء على التمييز العنصري

رام الله/ االستقالل:
المس���توى  الفلس���طينية  الحكومة  اس���تنكرت 
"المهي���ن" الذي تتس���م به الدعاي���ة االنتخابية 
اإلس���رائيلية من خالل التحريض على الش���عب 

الفلسطيني وقيادته.
وقال���ت الحكومة ف���ي اجتماعها األس���بوعي، إن 
الدعاية اإلس���رائيلية التي يقودها مجرمو الحرب 
مبنية على التحريض ضد ش���عبنا وقيادته، وهي 
تظهر حقيقة الديمقراطية الزائفة التي تتغنى 

بها "إسرائيل".
وأعربت الحكومة عن استنكارها لسماح المجتمع 
الدول���ي لالحتالل، بمواصلة حمالتها التحريضية 

الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن عدم اتخاذ مواقف جادة ومسؤولة 
لوقف ه���ذه التصرفات اإلس���رائيلية العنصرية 
والتحريضية ضد الشعب الفلسطيني، ومكوناته 
الوطنية، سيس���مح لالحتالل بمواصل���ة أعمالها 

العدوانية ضد شعبنا.
وحّذرت الحكومة، المجتمع الدولي من اس���تغالل 
"إسرائيل" لفترة االنتخابات، وتوظيفها الرتكاب 
المزيد من عمليات التطهير العرقي، وقتل المزيد 
من أبناء الشعب الفلس���طيني ومصادرة حقوقه 
وأرضه وموارده، داعية لتحرك فوري، ومحاس���بة 
االحتالل ووضعه عند حده قبل المزيد من تدهور 

األوضاع.
وعل���ى صعيٍد آخر، حّذرت الحكومة من اس���تمرار 
محاوالت "إس���رائيل"، المساس بالوضع التاريخي 
والقانون���ي لمدين���ة القدس المحتل���ة، وخاصة 
المس���جد األقصى المبارك، واالعتداءات المتكررة 
عليه، وذلك م���ن خالل اقتحام ق���وات االحتالل، 
وعصاب���ات المس���توطنين للمس���جد األقص���ى 
المبارك والش���روع بتنفيذ جوالت استفزازية في 
أرجائه، ومداهمة المصلى المرواني ومس���جد قبة 
الصخرة المش���رفة، باإلضافة إلى نصب آالت بناء 

وترميم في الواجهة الغربية للمس���جد، ومواصلة 
أعمال الحفريات تحت المسجد األقصى المبارك.

وأدان���ت الحكومة خ���الل اجتماعه���ا التصعيد 
اإلس���رائيلي ضد أبناء ش���عبنا األعزل، والذي كان 
آخره هج���وم المس���توطنين على قري���ة المغير 
شمال ش���رق رام الله، مما أس���فر عن استشهاد 
المواطن حمدي النعس���ان، وإصابة ما ال يقل عن 

30 فلسطينًيا من بينهم في حالة الخطر.
وأش���ارت إلى أن هذه الجرائم، وهذا القتل، الذي 
تس���بب كذلك بسقوط الش���هيد الشاب رياض 
محمد حماد شماس���نة في القدس، واستش���هاد 
الش���ابين أيمن حامد من سلواد، وإيهاب عابد من 
غزة، يؤكد مجدًدا أن الحكومة اإلسرائيلية ماضية 

في ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها.
وجددت الحكومة دعوتها إل���ى المجتمع الدولي 
بض���رورة توفي���ر الحماي���ة الدولي���ة لش���عبنا، 
وفت���ح تحقيق جنائ���ي فوري بجرائ���م االحتالل 

ومس���توطنيه، ورف���ع الحصان���ة ع���ن االحتالل 
وجرائمه.

كما أدان���ت التصعيد اإلس���رائيلي الخطير بحق 
األسرى في الس���جون، وخاصة في سجني "عوفر" 
و"ريمون" محماًل الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية 

الكاملة عن االعتداءات التي يتعرضون لها.
في سياق آخر، أكدت الحكومة رفضها واستنكارها 
لقرار الحكومة اإلس���رائيلية عدم التجديد لقوات 
التواجد الدولي في الخليل في انتهاك لالتفاقية 
التي ت���م توقيعها برعاية دولي���ة، وتخليها عن 

الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه االتفاقية.
وطالبت ال���دول الراعية لتوقيع ه���ذه االتفاقية، 
بموقف واضح تج���اه هذا الموقف اإلس���رائيلي 
الخطي���ر، والعمل الفوري للضغ���ط على الحكومة 
اإلس���رائيلية لمواصلة العمل على تطبيقها وفق 
ما تم االتفاق عليه، وعدم التصرف مع "إسرائيل" 

كدولة فوق القانون.

الحكومة تستنكر المستوى »المهين« للدعاية االنتخابية اإلسرائيلية
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دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء

 حمكمة �سلح رفح املوقرة
  في الدعوى الحقوقية رقم )2015/464(

 في الطلب رقم )36/ 2019( 
المدعون / 1- احمد سليم عبد الله أبو جزر – من سكان رفح

2- حماد سليم عبد الله أبو جزر – من سكان رفح
3- محمود سليم عبد الله أبو جزر – من سكان رفح  - وجميعهم يمثلهم 
وكيلهم العدلي محمد حماد سليم أبو جزر – من سكان رفح بموجب سند 

الوكالة العدلية رقم 2007/93م الصادر عن كاتب عدل رفح 
4- عطا عبد الله س���ليم أبو جزر – باألصالة عن نفسه  وباإلضافة لتركة 

وورثة والده المرحوم / عبد الله أبو جزر 
 وكيلهم المحاميان / ايمن  الضابوس ومحمود عاصي – غزة  -شارع الجالء
المدعى عليهم /1-  كمال موس���ى رضوان أبو غرارة  - من س���كان رفح 

دوار  العودة  - والمقيم حاليا خارج البالد 
2- شريف عبد الرحمن موسي أبو غرارة  - من سكان رفح دوار العودة   -  المقيم حليا خارج البالد

نوع الدعوى / وضع يد باالشتراك
قيمة الدعوى / )10.000د( عشرة آالف دينار اردني .

 مذكرة حضور 
الى المدعى عليهما /  مسافرين خارج البالد حاليا بما ان المدعين قد اقاموا عليكما دعوى 
لدى هذه المحكمة يطالبونكم فيها بوضع يدهم باالش����تراك على ارض  القسيمة )26( 
من القطعة )8( أراضي رفح والبالغ مساحتها ) 61.969م2( استنادا لما يدعونه في الئحة 
دعواهم و المحدد لها جلسة يوم الخميس الموافق 2019/2/21م لذلك يقتضي عليكم 
ان تقدموا جوابكم التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذه اإلعالن لدى قلم 
هذه المحكمة واذا تخلفتم عن الحضور فإنه يحق للمدعين ان يسيروا في دعواهم حال 

غيابكم باعتباركم حاضرين وفقا لألصول القانونية .  حرر بتاريخ 2019/1/15م

  رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح

دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح رفح
  في القضية الحقوقية رقم 2018/405 صلح رفح
لدى محكمة صلح رفح بصفتها الحقوقية الموقرة

في القضية الحقوقية رقم 405/ 2018
المدعية / عتاب خالد محمد اللداوى – وقبل الزواج ) البطنيجي (  - رفح – حي 
الجنينة – ش���ارع المضخة – هوية رقم )400271185( ووكيلها المحاميان / 

محمود حسن الهمص واحمد محمد اغنيم – رفح – الكراج الشرقي 
المدعى عليه / سعدي فاروق إسماعيل اللداوى – سكان رفح – الشابورة – بجوار النجمة . 

نوع الدعوى / حقوق )) استرداد مصاغ  ذهبي أو قيمته (( 
قيمة الدعوى / 64 جرام من المصاغ الذهبي أي ما يعادل 1728 دينار اردني .

مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية رقم 2018/405 صلح رفح .
الى المدعى عليه / سعدي فاروق إسماعيل اللداوي – والمقيم حاليا خارج البالد .

بما ان المدعية المذكورة أعاله قد اقامت عليك دعوى تطالبك فيها حقوق 
)) اس���ترداد مصاغ ذهبي او قيمته (( ووزنه 64 جرام من المصاغ الذهبي 

أي ما يعادل 1728 دينار اردني او ما يعادلها بالنقد المتداول .
استنادا الى ما تدعيه في الئحة دعواها المرفقة نسخة منها ومن ملحقاتها بهذه المذكرة 
لذل����ك يقتض����ي عليك ان تحضر الى ه����ذه المحكمة للرد على دعواها ف����ي اليوم الثالثاء 
الموافق 2019/3/5م الس����اعة 9 صباحا ما يقتضي عليك ان تودع خالل خمسة عشرة يوما 
من تاريخ اس����تالمك مذكرة الحضور هذه لدي قلم التس����جيل ف����ي هذه المحكمة دفاعك 
التحريري يشان  االدعاء المذكور وان ترسل نسخة عنه الى المدعى المذكور حسب عنوانه 
وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعية ان تسير 

في دعواها واعتبارك حاضرا . تحريرا ب�  2019/1/29م

  رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح
 حممود املزين

  إعالن  صادر عن
 جمعية  المعراج الخيرية 

يعل���ن مجلس إدارة جمعي���ة المع���راج الخيرية عن عقد 
االجتماع العادي للجمعية العمومية للعام )2019( وذلك 
يوم الخميس الموافق 2019/2/14م الس���اعة 11 في مقر 
الجمعي���ة الكائن في ت���ل الهوى – برج الن���ور – الطابق 
األرض���ي وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد 

استكمال اآلتي :
1- فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية لعام 

)2019( وذلك من تاريخ  2019/2/3 الى تاريخ 2019/2/6 .
2- فت���ح ب���اب الترش���يح لعضوية مجل���س اإلدارة وذلك م���ن تاريخ 

2019/2/7 الى تاريخ 2019/2/11م .
3- فتح باب االنس���حاب والطعون واالعتراض لعضوية مجلس اإلدارة 
والجمعي���ة العمومي���ة وذل���ك من تاري���خ 2019/2/11 حت���ي تاريخ 

. 2019/2/12
4- تباشر اللجنة االنتخابية مهامها من تاريخ 2019/2/3 
الى تاريخ 2019/2/14 في مقر الجمعية المذكور أعاله من 

الساعة 2
التواصل على جوال رقم : 0599177205

  جمل�س اإدارة اجلمعية 

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ باسل عبد ربه محمد ابو عمره      
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)400060265( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

رام الله/ االستقالل:
وّقع وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم ورئيس 
مجلس إدارة مؤسس���ة فيصل الحس���يني عب���د القادر 
الحسيني، أمس الثالثاء، اتفاقية تعاون لمساندة ودعم 

المدارس المقدسية.
وأكد صيدم خالل حفل التوقيع على أن وزارته لن تدخر 
أي جه���د للدفاع عن القط���اع التعليمي ف���ي المدينة 
المقدس���ة، وإفش���ال مخططات االحتالل الرامية ألسرلة 
نظام التعلي���م وضرب المنظوم���ة التربوية برمتها في 

القدس.
وش���دد الوزير على التزام الوزارة وبالتعاون مع شركائها 
بالحفاظ عل���ى الوجه الفلس���طيني العرب���ي الحضاري 
في مدينة الق���دس، ومواصلة توفي���ر التعليم النوعي 
لمدارس المدينة وتحقيق الحلم الفلس���طيني في دولة 
ديمقراطية تحترم حقوق اإلنس���ان والعدالة والمساواة، 
وذلك عب���ر تقديم ما يلزم من برام���ج تعليمية وتطوير 

البنى تحتية.
وكش���فت قناة عبرية قبل أيام، النق���اب عن فحوى قرار 
إس���رائيلي يقضي بإنهاء عمل وكالة غوث وتش���غيل 
الالجئين الفلس���طينيين "أونروا" شرقي مدينة القدس 

المحتلة. وقالت القن���اة: إن القرار يأتي تطبيًقا لتوصية 
س���ابقة من رئيس بلدية القدس األس���بق "نير بركات"، 
باإلضافة لتقاطع القرار مع القرارات األمريكية المتالحقة 

بالتضييق على أونروا وقطع تمويلها.
وبينت القناة أن البلدية بدأت بإجراءات الس���تئجار مباٍن 

مؤقتة لغاي���ات تحويلها إل���ى مدارس تابع���ة للنظام 
التعليمي بالقدس.

فيما نددت وزارة التربي���ة والتعليم بهذا القرار، معتبرة 
ممارس���ات االحت���الل ومحاوالت���ه أس���رلة التعليم في 

القدس، تأتي كجزء من سياسات التطهير العرقي.

التربية توقع اتفاقية لمساندة ودعم مدارس القدس

القاهرة / االستقالل:
ح���ذرت الجامع���ة العربية مم���ا يجري في 
مدين���ة الق���دس المحتلة م���ن انتهاكات 
واج���راءات تهويدية متواصل���ة، وتصعيد 
خطير تمارس���ه س���لطات االحتالل وأذرعها 
المختلفة، باس���تمرار مح���اوالت فرض واقع 
جدي���د ف���ي المدينة المقدس���ة خاصة في 

المسجد األقصى المبارك.
لش���ؤون  المس���اعد  الع���ام  األمي���ن  وأدان 
المحتل���ة  العربي���ة  واألراض���ي  فلس���طين 
بالجامع���ة س���عيد أب���و علي ف���ي تصريح 
صحفي له أمس الثالثاء، استمرار اقتحامات 

واعتداءات المس���توطنين وأعضاء كنيست 
ووزراء ومس���ؤولين إس���رائيليين للمس���جد 

األقصى.
وأوضح أن ه���ذه االقتحامات اصبحت نهًجا 
دائًما وش���به يومي، في تزايد غير مس���بوق 
في أع���داد مقتحم���ي األقصى خ���الل عام 
2018، وس���ط تصعيد ملحوظ في الدعوات 
العنصري���ة الت���ي تطلقها أكث���ر من جهة 
يميني���ة متطرفة في "إس���رائيل" لحش���د 

اقتحامات أوسع للمسجد وباحاته.
وطال���ب أب���و عل���ي العالم بالتص���دي بحزم 
لمح���اوالت المس���اس باألقص���ى، وس���رعة 

التدخ���ل للجم "إس���رائيل" )الق���وة القائمة 
باالحتالل( من االس���تمرار ف���ي مخططاتها 
التاريخ���ي  الوض���ع  لتغيي���ر  الممنهج���ة 
والقانوني القائم في المس���جد، مس���تغلة 
االنحي���از األمريك���ي لها وصم���ت المجتمع 

الدولي.
واستنكر محاوالت حكومة االحتالل الجديدة 
اقرار قانون عنصري واستفزازي لمنع اآلذان 
في مس���اجد القدس، عبر مش���اريع قرارات 
تقدمت بها االح���زاب اليمينية للمتطرفين 
ف���ي تج���اوز خطي���ر للش���رائع والقواني���ن 
واالعراف الدولية التي تضمن حرية العبادة.

وشدد على إدانة عضو "بلدية القدس" التي 
دعا فيها الى هدم أجزاء من أس���وار القدس، 
مش���يًرا إلى أن الجامعة العربي���ة تنظر إلى 
هذه الدعوة االستعمارية العنصرية بخطورة 
بالغ���ة كونها تس���تهدف أحد أب���رز وأهم 
معالم هوية القدس الحضارية والسياسية 

والقانونية.
وقال: "علينا أخذ هذه التصريحات العنصرية 
التحريضية على محمل الجد لخطورتها، ولما 
تمثله م���ن انتهاك ص���ارخ للقانون الدولي 
ويجب عدم تجاهلها أو التغاضي عنها، لما 
تحمله وتكش���ف عنه من خط���ط ممنهجة 

ودعوة لتفجير األوضاع في المنطقة".
وح���ذر أبو عل���ي من اس���تمرار "إس���رائيل" 
في ع���دم احت���رام المنظوم���ة الدولية عبر 
بانتهاك قرارات  اس���تمرارها كقوة احتالل 
الشرعية الدولية واالستمرار في انتهاكاتها 

بالقدس في غياب المحاسبة والعقاب.
وطال���ب بض���رورة أن تتحمل "اليونس���كو" 
مس���ؤوليتها تجاه القدس والبلدة القديمة، 
وما اتخذته من ق���رارات لحمايتها من هذه 
التهدي���دات المحدق���ة به���ا ك���ون البلدة 
القديم���ة في الق���دس موضوعة على الئحة 

"اليونسكو" ومصنفة من المواقع المهددة.

الجامعة العربية تحذر من استمرار االحتالل فرض واقع جديد بالقدس

غزة/ االستقالل:
تقدمت مهجة القدس للش���هداء واألس���رى، أم���س الثالثاء، 
بالتعزية من عائلة الش���ويكي، بوفاة فقيدتهم كوثر حسين 
خليل الش���ويكي والدة االستش���هادي المجاهد حاتم ياقين 
عايش الش���ويكي. وق���د وافت الحاجة الش���وبكي المنية يوم 
االثنين الماضي، بمحافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، عن 

عمر يناهز )87( عامًا قضتها طائعة لله صابرة محتسبة.
وسألت المهجة المولى س���بحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع 
رحمته ويس���كنها فس���يح جناته، وأن يله���م أهلها وذويها 
الصبر والسلوان. جدير بالذكر أن االستشهادي المجاهد حاتم 
شويكي أحد مجاهدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة 
الجهاد اإلس���المي في فلسطين، نفذ عملية استشهادية في 
تاري���خ 2001/11/04م ف���ي التلة الفرنس���ية بمدينة القدس 
المحتل���ة، مما أدى إلى مقتل 2 من جنود االحتالل الصهيوني 

وإصابة عدد آخر.

مهجة القدس تنعى 
والدة االستشهادي 

حاتم شويكي
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أعلن أنا المواطن/ رامي يوسف علي بنات   
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)801467390   ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ فاتن محمد بسام الخور     
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)804729218  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أنا المواط���ن/ محمد ابراهي���م عبدالفتاح ابو 
الجديان    عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي 
تحم���ل رقم )925351934  ( فعلى من يجدها رجاء 

أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عوض كامل يوسف شراب  
  عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)967351339  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ امين سليمان ابراهيم سمور 
  عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)803083989  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ زياد عواد مسلم ابو مغصيب      
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)900146176  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/محمد يحيى ابراهيم اللوح       
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)802726364  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ احمد فؤاد خليل شرف 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)802457796 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ صالح خليل صالح مشعل   
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)926652793 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

خان يونس/ االستقالل:
ش���رعت بلدية خان يونس بتنفيذ 
المدينة  إعادة تأهيل مركز  مشروع 
الرئيسي  للش���ارع  الثانية  المرحلة 
"جالل" وذل���ك بدعم م���ن صندوق 
تطوير وإق���راض الهيئات المحلية 

بتكلفة بلغت )123( ألف يورو.
وأكد رئيس بلدية خان يونس عالء 
الدين البطة، على أن البلدية تعمل 
بشكل مس���تمر في تنفيذ مجموعة 
من المش���اريع الهامة والتي تخدم 
كافة القطاع���ات ومن بينها تطوير 
الطرق بخان يونس لتسهيل حركة 

المواطنين.
وأوض���ح البطة عل���ى أهمية تطوير 
الشارع المذكور الذي يعتبر من أهم 
طرق مركز المدينة وتربط ش���ارعي 
جم���ال عبد الناصر مع الس���كة، عدا 
عن ارتباطه بمجموعة من الش���وارع 
الت���ي تتقاط���ع معه في  األخ���رى 

الناحيتين الشمالية والجنوبية.
عاق���دة  البلدي���ة  أن  إل���ى  وأش���ار 
اس���تكمال مسيرة فتح  العزم على 
حس���ب  تأهيلها  وإعادة  الش���وارع 

الحاج���ة واألولوية، وتحقيق التوازن 
الجغراف���ي بين أحي���اء خان يونس 
كافة، وصوالاً إلى تطوير كافة شوارع 
بحاجة  باألساس  التي هي  المدينة 

ماسة إلعادة التأهيل.
من جانبه بين ُمسير دائرة المشاريع 
بالبلدية موس���ى األخ���رس، دواعي 
ومبررات إعادة تأهيل ش���ارع جالل 
ومناسيبها  متهالكة  األرصفة  كون 

للمش���اة وذوي  بالكامل  غير مهيأة 
االحتياج���ات الخاصة نتيجة لوجود 
التعدي���ات م���ن أصح���اب المحال 
واالفتراءات  الحفر  التجارية وكذلك 

في بالط األرصفة.
وأش���ار األخ���رس إلى أن المش���روع 
يس���تهدف إع���ادة تهيئ���ة كافة 
الش���مالي  الج���زء  ف���ي  األرصف���ة 
والجنوبي من ش���ارع جالل رقم )25( 

وكذلك الرصيف الشمالي المحاذي 
لمنطقة االتصاالت ومسجد الشرطة.

وقال: "إن المشروع يهدف لموائمة 
وتهيئة األرصفة لذوي االحتياجات 
بالكامل،  تأهيله���ا  وإعادة  الخاصة 
بجان���ب تركيب خطوط مياه جديدة 
وأعم���ال صيانة وترقيع لألس���فلت 
لتحس���ين حرك���ة عب���ور المركبات 

وتركيب كشافات إنارة جديدة".

القرارة/ االستقالل:
بحث وفد من بلدي���ة القرارة جنوب 
قطاع غزة مع دائرة المشاريع بوزارة 
الحكم المحلي س���بل تطوير البنية 

التحتية في منطقة القرارة.
وضم وف���د البلدية الزائ���ر كل من: 
رئيس البلدية اس���ماعيل األسطل، 
أحم���د  م.  المش���اريع  ومنس���ق 
العالق���ات  ومس���ؤول  الطيم���اوي، 
العامة وس���يم جرغ���ون، حيث كان 
في اس���تقبالهم منسق وحدة ادارة 
المش���اريع ف���ي ال���وزارة م. نضال 
المس���لمي، ومدير مشاريع محافظة 

خان يونس م.حسان المقوسي.
اللقاء تنفيذ  وناقش الطرفان خالل 
إلى  اس���تراتيجية تهدف  مشاريع 
تطوير واعادة تأهيل البنية التحتية 
في المنطقة خاصة في مجال الطرق 
والمياه والص���رف الصحي، وكذلك 

بحث مشاريع اخرى.
المشاريع في  وشكر األسطل دائرة 

الوزارة على تعاونها مع البلدية في 
تنفيذ مش���روع رصف ش���ارع رقم 
)21( والمعروف بشارع 86 والممول 
للتنمية  الكويت���ي  الصن���دوق  من 
االقتصادية العربية، متمنيًا أن يتم 

اعادة بن���اء المرك���ز الثقافي التابع 
للبلدي���ة والذي دمره االحتالل خالل 
عدوان 2014م في أسرع وقت ممكن 

وذلك ضمن المنحة الكويتية.
المس���لمي  رح���ب  ناحيت���ه،  م���ن 

بوف���د البلدي���ة الزائ���ر مثنيًا على 
تع���اون البلدية الكام���ل مع الطاقم 
الهندس���ي بدائرة المش���اريع  في 
اعداد المش���اريع وتنفيذها، مؤكدًا 
حرصهم على خدمة كافة البلديات.

بلدية القرارة تبحث تطوير البنية التحتية مع »الحكم المحلي«

خان يونس/ االستقالل:
 CDP حس���ب مؤش���رات مؤسس���ة D حصل���ت بلدية عبس���ان الكبيرة على تصنيف
العالمي���ة لنظام اإلفصاح العالم���ي والذي يمكن المدن والبلدي���ات من قياس اآلثار 

البيئية وقياس التغير المناخي من خالل منظومة متكاملة من البيانات البيئية.
وتلقت بلدية عبسان الكبيرة رسالة تهنئة وشكر من مؤسسة CDP على الكشف عن 

. CDP المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي من خالل منصة
وتعتبر بلدية عبس���ان الكبيرة ه���ي البلدية الوحيدة واألولى من بلديات فلس���طين 

تحصل على هذا التصنيف العالمي. 
وأوضحت مؤسس���ة CDP بأنها قام���ت بمراجعة البيانات الخاص���ة بالتغير المناخي 
في عبس���ان الكبيرة حيث حصلت البلدية على تصنيف D حس���ب منهجية التقييم 

الخاصة بالمؤسسة.
وقامت المؤسسة بإرفاق تقرير مصور يوضح مستوى النقاط الذي حققته البلدية وما 

هي األسباب التي أدت لتحصل البلدية على هذا التنصيف.
ويساعد التقرير في تحقيق أهداف إجراءات المناخ للبلدة من خالل: تحديد الثغرات 
ف���ي اإلبالغ عن المن���اخ أو التخطيط أو اإلجراءات، ومش���اركة البيان���ات حول التغير 
المناخي مع المدن العالمية واس���تخدامها لتحفيز العمل، وإبالغ المواطنين بالنتائج 
للحصول على دعم ومس���اندة وتحفيز من أجل مزيدمن اإلجراءات، باإلضافة إلى تعلم 
المزيد عن تصنيف البلدية وتحديد الموارد التي ستس���اعد لالنتقال للمرحلة التالية 

من العمل في مجال التغير المناخي.
يذكر أن بلدية عبسان الكبيرة تسعى دومًا للتميز على المستوى المحلي والدولي من 

أجل الوصول الى تقديم خدمات مستدامة ومبتكرة.

خان يونس/ االستقالل:
وزع���ت جمعية إعمار للتنمية والتأهيل أدوية ومس���تلزمات طبية 
على مرضى فقراء بخان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك بدعم فريق 

العون الصحي _ جنوب أفريقيا. 
وذك���ر رئيس جمعية إعمار د. رامي الغم���ري، أن جمعيته واصلت 
عملها مع فريق العون الصحي بجن���وب افريقيا في تنفيذ برنامج 
»عون المريض«، مبينًا أن البرنامج قدم مؤخرا مساعدات طبية ل�52 
أس���رة فقيرة بلغت تكلفته���ا التقديرية 20 ألف دوالر، وش���ملت 

عالجات أدوية ومستلزمات طبية يحتاجها المرضى الفقراء.
 وأضاف أن المس���اعدات تشمل عمليات جراحية وإجراء فحوصات 
طبية الزمة وعاجلة وتقديم عالج للمرضى وجلس���ات تأهيل لذوي 

اإلعاقة.
وأش���اد الغمري، بجه���ود فريق العون الصحي، معرب���ًا عن أمله أن 
يستمر المش���روع للتخفيف عن المرضى الفلسطينيين في قطاع 
غزة المحاصر الذي يعاني من تراجع الوضع الصحي بسبب الحصار 

المفروض.

إعمار توزع أدوية ومستلزمات طبية 
على 52 مريضًا فقيرًا بخان يونس

بقيمة 20 ألف دوالر

بلدية عبسان الكبيرة تحصل على 
تصنيف D لنظام اإلفصاح العالمي

بلدية خان يونس تشرع بتطوير شارع رئيسي بمركز المدينة
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أعلن أنا المواطن/ فهد ابراهيم علي ابو حسين 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)800747248( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ ماهر نور احمد ابو جريبان  
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)804317071 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/حنين محمد سليمان ابو سعادة   
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)407735422 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ هيا سعيد رشيد زيديه  
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)404606097 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمود هاني محمود أبوعمرو  عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)803658080( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد رمضان محمد البنا   
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)400181095   ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ أشرف خالد حامد القططي    
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)801555186 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد عبد السالم أحمد شقفه 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)905282745( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ نعمه محمد عبد الفتاح أبو عوكل  
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)907271860 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

جنيف / االستقالل:
طلب المف���وض العام لوكال���ة األمم المتحدة 
إلغاثة وتش���غيل الجئي فلسطين في الشرق 
األدنى )أونروا( بيير كرينب���ول، أمس الثالثاء، 
مبلغ 1,2 ملي���ار دوالر من أجل تمويل خدمات 
الوكال���ة الحيوي���ة الرئيس���ة والمس���اعدات 
اإلنس���انية المنقذة لألرواح لم���ا مجموعه 5,4 
مليون الجئ من فلسطين في الشرق األوسط.

وأوضح كرينب���ول في تصريح صحفي، أن هذا 
المبل���غ هو المطلوب من أج���ل المحافظة على 
مس���توى عمليات "أونروا" كم���ا كانت في عام 
2018. وق���ال إن تقديم أولويات "أونروا" لعام 
2019 والمتطلب���ات المالية يأتيان في أعقاب 
عملية حش���د دولية الفت���ة للتغلب على عجز 
مال���ي غير مس���بوق وأزمة وجودي���ة بعد قرار 
أكبر مانح للوكالة بوقف 300 مليون دوالر من 

تبرعاتها في العام الماضي.
وق���دم كرينبول تحي���ة كبيرة لكافة ش���ركاء 
: "ف���ي الوقت الذي واجهنا فيه  "أونروا"، قائالاً
أكبر تحد مالي على م���دار تاريخنا الذي نفخر 
ا أن نشهد مدى السخاء  ا ملهماً به، فلقد كان أمراً
واالستجابة من الحكومات المانحة والمضيفة، 
من داخل منظومة األمم المتحدة ومن شركائنا 
في المنظمات غي���ر الحكومية، ومن المجتمع 

المدني واألفراد. وإنن���ي أود أن أنقل امتناني 
العميق لهذا االلتزام والتضامن المثاليين".

وأضاف "في عام 2019، فإن الجئي فلس���طين 
في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، 
وغ���زة واألردن ولبنان وس���وريا سيس���تمرون 
بمواجهة ع���دد من التحدي���ات الصعبة على 

صعيد التنمية البشرية والحماية".
وأوض���ح أن من األمور المركزية لهذه الضغوط 

تكمن الطريق���ة التي يعم���ل فيها االحتالل 
المس���تمر لألراض���ي الفلس���طينية المحتلة 
والحص���ار على غزة بالتأثي���ر الكبير على حياة 

الجئي فلسطين.
وتاب���ع إن "آث���ار العنف والتوغ���الت ونقص 
الحرية ف���ي التحرك والفرص الوظيفية، عالوة 
عل���ى المس���تويات المرتفعة النع���دام األمن 
ا تنذر  الغذائي والصدمة النفس���ية، تعد أموراً

بالقلق وباالتساع".
وبي���ن أن أح���د المخ���اوف الكب���رى لالجئ���ي 
فلس���طين يتمثل ف���ي الغياب ش���به الكامل 

لآلفاق، السياسية والشخصية على حد سواء.
: "من الض���روري المحافظة على  وأردف قائ���الاً
الخدم���ات الرئيس���ة التي يقوم به���ا موظفو 
أونروا ف���ي واحدة من أكث���ر المناطق صعوبة 
ا في الشرق األوس���ط"، مضيفًا أن  واس���تقطاباً

ندائ���ي موجة لكاف���ة ش���ركائنا بالعمل على 
استدامة مستويات التمويل السخي التي تم 

ا في عام 2018. ا وجماعياً تحقيقها فردياً
وتابع إن"م���ا هو على المحك هن���ا هي كرامة 
ا الحق في  وحقوق الجئي فلس���طين، وتحديداً
التعلي���م لما مجموع���ه 530,000 فتاة وفتى، 
عالوة على االس���تقرار اإلقليم���ي والدفاع عن 
ا أن "أونروا" من  نظام التعددية القوي"، مضيفاً
جهتها ال تزال ملتزمة بالكامل بالمحافظة على 

توجهها اإلصالحي وانضباطها المالي.
وأوضح أن من إجمالي المبلغ المطلوب، تحتاج 
الوكالة إلى 750 مليون دوالر من أجل مواصلة 
التعليم  التي تش���مل  الرئيس���ة  خدماته���ا 
والصح���ة واإلغاث���ة والخدم���ات االجتماعية، 
والمس���اهمة ف���ي تحقيق أه���داف التنمية 

المستدامة وأجندة 2030.
ا إل���ى 138 مليون  وأض���اف أنها تحت���اج أيضاً
دوالر من أجل تقديم المس���اعدة اإلنس���انية 
الطارئة ف���ي األراضي الفلس���طينية المحتلة 
)غزة والضف���ة الغربية بما ف���ي ذلك القدس 
الشرقية(، إلى جانب 277 مليون دوالر من أجل 
دعم نداء الطوارئ لألزمة السورية )في سوريا 
ومن أجل الجئي فلسطين من سوريا في لبنان 

واألردن(.

رام الله/ االستقالل:
تعهدت رومانيا بمواصلة دعم مساعي حل القضية الفلسطينية على أساس 
حل الدولتين، خالل فترة ترؤس���ها لمجلس االتحاد األوروبي لألشهر الستة 

المقبلة.
وقال ممثل رومانيا لدى فلسطين كاتالين برال، خالل احتفال نظمته الممثلية 
برام الله، لمناسبة تسلم رومانيا الرئاسة الدورية لمجلس االتحاد األوروبي، إن 
بالده "ستعمل على تأكيد موقف االتحاد األوروبي من حل الدولتين والحفاظ 

على قرارات األمم المتحدة، وسندعم أي تحرك على هذا األساس".
ا  وشدد على عمق العالقة الرومانية الفلس���طينية، القديمة والقوية، مضيفاً
"سنس���تمر في تقديم الدعم السياسي والتنموي لفلسطين، وسنعمل على 

حشد المزيد من الدعم من االتحاد األوروبي".
وتابع "مهمتنا كرئاسة، العمل كوسيط نزيه إليجاد أرضية مشتركة للتقدم، 

نحن مقتنعون بأن هذه هي الطريقة التي نبحث بها عن مكان للراحة".
وأوضح أن التوجهات الرومانية في رئاس���تها لالتحاد األوروبي تس���تند الى 
أربعة أركان، أولها العمل على تماس���ك أوروبا، وتعزيز أمنها، وتفعيل دورها 
على المس���توى الدولي، بما في ذلك في الشرق األوس���ط، وتعزيز قيمها، ال 

سيما بين الشباب.

رومانيا تتعهد بمواصلة دعم 
حل القضية الفلسطينية

»أونروا« ُتطلق نداء استغاثة لجمع 1,2 مليار دوالر للعام 2019

رام الله/ االستقالل:
قال الناطق الرس����مي باس����م الرئاسة نبيل أبو 
ردينة: إن عدم تجديد الحكومة اإلس����رائيلية 
لق����وات التواجد الدول����ي في الخلي����ل يعني 
تخليه����ا عن تطبيق اتفاقي����ات وقعت برعاية 
دولية، وتخليها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب 
هذه االتفاقيات، وه����و أمر مرفوض، ولن نقبل 

ا. به إطالقاً
وطالب أبو ردينة، ال����دول الراعية لتوقيع هذه 
االتفاقي����ة، بموقف واضح تج����اه هذا الموقف 
اإلس����رائيلي الخطير، والعمل الفوري للضغط 
على الحكوم����ة اإلس����رائيلية لمواصلة العمل 
على تطبيقه����ا وفق ما تم االتفاق عليه، وعدم 

التصرف مع "إسرائيل" كدولة فوق القانون.
وأكد أن "إسرائيل" بتجاهلها لكل االتفاقيات 
الموقعة، ورفضها االلتزام بتنفيذ تعهداتها، 

تص����ر على خل����ق أج����واء التصعي����د والتوتر 
والفوضى ف����ي المنطقة، والتي ال يمكن التنبؤ 

بنتائجها.
وأضاف "ه����ذا دلي����ل للمجتمع الدول����ي، بأن 
إس����رائيل ال تحترم قرارات الش����رعية الدولية، 
واالتفاق����ات الموقعة معها برعاية دولية، وهو 
استمرار لسياس����ة التصعيد اإلسرائيلية ضد 

شعبنا وأرضنا".
وكان رئي����س حكوم����ة االحتالل االس����رائيلية 
بنيامي����ن نتانياه����و أعلن االثني����ن الماضي، 
أن "إس����رائيل" أنهت مهمة بعث����ة المراقبين 
الدولي����ة في مدين����ة الخليل جن����وب الضفة 

الغربية.
وزع����م نتنياهو في بيان ص����ادر عن مكتبه أن 
بعثة المراقبة الدولي����ة في الخليل تعمل ضد 
"إس����رائيل"، وقال: "لن نس����مح باستمرار عمل 

القوة الدولية التي تعمل ضدنا".
وكان تم نش����ر بعثة المراقبي����ن الدوليين في 
الخليل بموجب اتفاق "بروتوكول الخليل" الذي 
ت����م التوصل إليه بعد مجزرة الحرم االبراهيمي 
ف����ي الخليل ف����ي ش����باط/فبراير 1994، عندما 
أقدم المستوطن المتطرف باروخ غولدشتاين، 
ا كانوا يصلون داخل الحرم  بقتل 29 فلسطينياً

االبراهيمي.
ا من جنس����يات  وتضم البعث����ة نحو 60 مراقباً
نروجي����ة وس����ويدية ودنماركي����ة وإيطالي����ة 
وسويس����رية وتركية، ويت����م تجديد انتدابها 

كل ستة أشهر.
وكانت مهمة بعث����ة المراقبين المدنيين هذه 
رصد التجاوزات التي يرتكبها المس����توطنون 
أو الفلس����طينيون، وال يحق لعناصرها التدخل 

مباشرة لدى وقوع حوادث.

أبو ردينة: عدم تجديد »إسرائيل« لبعثة
 التواجد الدولي مخالف لالتفاقات الموقعة
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لتحقي���ق  والواس���طات  واالتفاقي���ات  المح���اوالت  كل 
المصالحة الفلسطينية تكسرت على صخرة االنقسام.

مض���ى عل���ى خ���اف القوتي���ن األب���رز ف���ي الس���احة 
الفلس���طينية”فتح وحم���اس” أزيد م���ن 11 عاما، مرت 

خالها القضية الفلسطينية بأسوأ فتراتها.
اتف���اق المصالحة األخيرة وقع قبل عامي���ن تقريبا، لكنه 
يس���ير إلى الهاوي���ة كمايب���دو. الرئيس الفلس���طيني 
محمود عباس يس���تعد إلقالة حكومة رام���ي الحمدالله، 
التي اعتبرت من الناحية الش���كلية حكومة وحدة وطنية. 
وتتجه النية الى ما أعلن المتحدث باس���م حركة فتح إلى 
تش���كيل حكومة تمثل حصرا فصائ���ل منظمة التحرير 
الفلسطينية، أي حكومة تستثني حماس، وبالتالي قطاع 

غزة من الناحية الفعلية.
يصعب على المحللين والخبراء في الش���أن الفلسطيني 
تحديد عوامل االنقس���ام بدقة، فق���د تراكمت مع الزمان 

خاف���ات التحصى. كم���ا يصعب عليه���م التوقف عند 
أس���باب فش���ل تجربة حكومة الحمدالل���ه، فلكل فصيل 
روايته بل رواياته. لكن في كل األحوال مس���ألة السلطة 
وم���ن يتحك���م ببوصلتها يع���د العن���وان الرئيس لكل 

الخافات.
الحكوم���ة الفصائلي���ة الت���ي ينوي عب���اس تأليفها، لن 
تكون س���وى حلقة جديدة من حلقات االنقس���ام. مامن 
شيء مرشح للتغيير في المشهد الفلسطيني، االنقسام 
يتجذر ويتمأس���س سياس���يا، واألخطر أنه يتخذ هوية 

جغرافية ،تمزق الوطن الفلسطيني الواحد.
السلطة عاجزة تماما، ومنظمة التحرير تحولت إلى هيكل 
ش���كلي با ق���درة على التأثي���ر. حماس غارق���ة في غزة 
المحاص���رة والمنكوبة بالمعاناة االنس���انية،تعيش على 

المساعدات القطرية عبر البوابة اإلسرائيلية.
ملف المصالحة الفلسطينية كان على الدوام بيد القاهرة، 

وكل اتفاق مصالحة مر من خالها ممهورا بتوقيع الجانب 
المصري. حت���ى هذا الدور أصبح با قيمة. االتفاق األخير 
وقع برعاية مصرية وظل يراوح مكانه ألكثر من عام كامل، 

وهاهو يضاف لرزمة االتفاقيات الفاشلة.
إس���رائيل في وضع مثالي مع الفلسطينيين، والتكترث 
أب���دا بما يدور م���ادام يصب ف���ي خانة االنقس���ام، جل 
تركيزها على الجبهة الش���مالية والتح���دي اإليراني في 
س���ورية ولبنان. مفارقة مأساوية؛ الفلسطينيون أصحاب 

القضية األولى خارج الحسابات تماما.
التهوي���د اليومي للقدس وتس���ميتها عاصم���ة لدولة 
االحتال والجشع االستيطاني وتطرف اليمين المتطرف 
في إسرائيل، واألنباء عن صفقة القرن الكارثية، لم تحرك 
الفصائل الفلسطينية لتجاوز خافاتها وااللتفاف حول 
فلسطين. االنقسام أكبر وأجدى من أن تحتويه التحديات 
الوجودية التي تعصف بمستقبل الشعب الفلسطيني.

هل افتقار الفلسطينيين للقيادة التاريخية هو السبب؟ 
ربما،لكن الصمود األس���طوري للش���عب على أرضه يكفي 
لبروز ألف قائد تاريخي، فلماذا هذا االستسام لانقسام؟

ال���دور العربي فقد قدرته على التأثي���ر بمجرى األحداث 
الفلس���طينية. العواصم العربية منقس���مة حيال الوضع 
الفلس���طيني الداخلي. دعم الش���رعية من طرف البعض 
يمنح طرفا بعينه حرية التصرف بدون مسؤولية، ووقوف 
البع���ض اآلخر إل���ى جانب حماس يقوي ش���وكتها على 

حساب التوافقات الداخلية.
بالرغم من ذلك اليجوز ترك الشعب الفلسطيني ضحية 
لخ���اف فصائله. ينبغ���ي على جامعة ال���دول العربية 
وال���دول المؤثرة أن تتح���رك وتتدخل بس���رعة لوقف 
التدهور المريع في مركز القضية الفلس���طينية داخليا 
وخارجيا،ألن اس���تمرار االنقس���ام يعني موت القضية 

الفلسطينية.

رزمة عقوبات جديدة ستفرضها السلطة الفلس����طينية على قطاع غزة, فالعقوبات على غزة تفرض 
بالرزمة وليست عقوبات تدريجية, ذلك ألن غزة أثبتت مناعتها ضد العقوبات وقدرتها على الصمود 
أمامها, مما أصاب خصومها بالغضب الشديد وجعلهم يفرضون العقوبات بالرزم دفعة واحدة, حتى 
تجني ثمارها ويكون مردودها سريعا ومؤثرا, العقوبات هذه المرة أخذت طابعا اقتصاديا ألن الوضع 
االقتص����ادي مترٍد للغاية في القطاع, وهو الحلق����ة األضعف التي يجب الطرق عليها حتى تتصدع 
وتنكسر, فنسبة الفقر في القطاع تجاوزت ال� 65% , أما نسبة البطالة فبلغت 45% ما يعني ان األمور 
قابلة لانفجار في وجه حماس حسب تقديرات السلطة الفلسطينية, وبالتالي يجب استمرار الطرق 
بقوة على الجانب االقتصادي حتى يتحقق المراد, وربما تستطيع الحكومة الجديدة المنوي تشكيلها 
إدارة األوضاع في الضفة والقطاع على حد سواء, وهو الحلم الذي يراود السلطة الفلسطينية كي تثبت 
للجميع سامة وجهة نظرها بأن مزيد من العقوبات هو الكفيل بإرجاع غزة إلى حضن الشرعية, وليس 
فت����ح معبر رفح, وإدخال األموال القطرية, وضخ الوق����ود لمحطة توليد الكهرباء وإدخال البضائع عبر 

معبر رفح الحدودي, فكل هذا اضعف السلطة في مواجهة حماس, وعطل االنفجار.  
هذا هو التفكير الذي يغزو عقل الس����لطة, وهذا ما يدور في خلدها, وستبقى تلعب هذا الدور رغم 
سيل االتهامات الموجهة لها من كل الفصائل الفلسطينية, فالسلطة تلعب دورا خطيرا في تغذية 
فصل قطاع غزة عن بقية أرجاء الوطن, عبر فرض عقوبات جديدة على القطاع, كما تقوم بتس����هيل 
تمرير ما تس����مى بصفقة القرن من خال الضغط على فصائل المقاومة الفلس����طينية ومساومتها 
على تسليم ساحها, وإسقاط الخيار العسكري لمواجهة االحتال الصهيوني والتصدي له وإحباط 
مخططاته وأهدافه العدوانية, وانتهاج خيار الس����ام كخيار استراتيجي ووحيد للحوار مع االحتال 
الصهيوني, ورفض أية خيارات أخرى حتى تلك الخيارات السلمية, فالسلطة ترفض مثا المسيرات 
السلمية في قطاع غزة, وترفض السماح للفلسطينيين في الضفة بالوصول إلى مناطق التماس مع 
االحتال وتفجير انتفاضة شعبية في وجهه, وأوقفت كل الفعاليات السلمية بكافة أشكالها, خوفا 
من ان تؤدي في النهاية إلى إحراج السلطة وتفجير شكل من أشكال المواجهة مع االحتال, ال تضمن 

نهايته وال ترغب به أو تسعى إليه, ألنه يعرضها إلى عقوبات من سلطات االحتال الصهيوني.   
دور السلطة انحصر اليوم في تفجير الصراع مع غزة, وفرض العقوبات عليها, في محاولة إلخضاعها 

والتحكم فيها, لذلك بدأت السلطة اليوم تروج لعقوبات جديدة على قطاع غزة تتمثل في التالي:
أوال: الضغ����ط على مصر ألجل من����ع إدخال البضائع المصرية عبر معبر رف����ح وإغاق المعبر في وجه 

المسافرين الفلسطينيين إلى حين إعادة موظفي رام الله للمعبر بالشروط التي حددتها السلطة. 
ثانيا: وجود مراس����ات بين سلطة النقد في رام الله وعدد من شركات تحويل األموال، فحواها إنهاء 
أو تقلي����ص عملها في غزة قبل بداية آذار/ مارس المقبل، وقد بدأت بعض ش����ركات التحويل تنبيه 
عمائها إلى أن عملها في القطاع قد يتوقف خال األش����هر المقبلة. فالسلطة تريد خنق غزة ماليًا، 
وتقلي����ص حجم حواالت األفراد بعدما تمكنت من إيقاف جزء كبي����ر من التحويات التي تصل إلى 
المؤسسات والجمعيات الخيرية عبر البنوك، وهي اآلن تعمل على تقييد عمليات التحويل للجمعيات 

»إجراءات غاية في التعقيد. الكبرى ب�
ثالثا: إحالة خمسة آالف موظف الى التقاعد قبل منتصف العام الحالي، في خطوة تسعى من خالها 

السلطة إلى تقليص فاتورة الرواتب التي ُتصرف لغزة.
رابعا: رفع قيمة »التعلية الجمركية« )ضريبة إضافية فوق الجمارك( على البضائع التي تدخل القطاع 
عبر معبر كرم أبو سالم، وتأتي هذه الزيادة بعد شهرين من زيادة الرسوم على الشاحنات الواردة إلى 

غزة بنسبة تزيد على خمسة أضعاف ما كانت عليه سابقًا.
هذه اإلجراءات وغيرها تس����وق لها الس����لطة الفلس����طينية وتحاول ان تؤثر من خالها على الشارع 
الغزي, في وقت ينتفض فيه الفلس����طينيون بمسيرات العودة الكبرى في وجه االحتال, فلمصلحة 

من هذه اإلجراءات العقابية يرحمكم الله, ولماذا في هذا الوقت تحديدا؟!.  

العقوبات بالرزم 

فهد الخيطاناالنقسام يدمر الفلسطينيين

رأي
الفوض���ى  موض���وع  ف���ي  الكتاب���ة 
اإلعامي���ة ف���ي المخيم���ات أو ف���ي 
الس���احة الفلس���طينية ف���ي لبنان ال 
ُيري���ح الكثيري���ن، فالكتابة عن هذه 
الفوض���ى تجعلك بين خيارين: إما أن 
تكتب بقصد التنبيه وتجاوز األخطاء 
»القاتلة«، أو تخضع للسائد في »لعبة 
العاقات العامة« التي أفرزت »طبقة« 
م���ن اإلعاميي���ن »المدعومين« ذوي 
القدرات البس���يطة، لكنها في اإلطار 

المهني »قاتلة« وغير مهنية!!
وم���ن المتعارف عليه وج���ود نظرية 
لعلم���اء أمريكيي���ن ُتدع���ى »النوافذ 
المحطم���ة«، تق���وم ه���ذه النظري���ة 
على أس���اس أن اإلنس���ان ترك نافذة 
زجاجي���ة محطم���ة ببيت في ش���ارع 
دون إصاحها، فس���تبدأ نوافذ أخرى 
تتحطم في الش���ارع، ثم في المنطقة 
ثم في الحي وهكذا.. وكتب الصحفي 
المص���ري »فتحي الش���يخ« حول هذا 
الموضوع مبّيًنا »أن األخطاء الصغيرة 
تتح���ول م���ع الوق���ت إل���ى ك���وارث 
كبي���رة إذا ل���م نتوقف عنده���ا أوال 
ب���أول لتصحيحها، وهك���ذا الحال مع 
الخبر  ف���ي صياغة  الصغيرة  األخطاء 
الصحف���ي، ألن الخطأ الصغير بتحرير 
خب���ر صحفي يمك���ن أال يمنع القارئ 
من متابعة الخب���ر في نافذة إعامية، 
ولكن تكرار هذه األخط���اء مع الوقت 
س���يقف بالتأكيد عائقا يصد القارئ 
عن متابع���ة هذه الناف���ذة اإلعامية 
بشكل كامل، ولهذا التعامل مع هذه 
األخطاء الصغي���رة الخاصة بالصياغة 
أوال بأول«.. وم���ن المعروف أن هناك 
أخطاء يقع فيها الصحفيون يعترف 
الجمي���ع أنها أخطاء محرج���ة، لكنها 
تبتعد عن موضوعنا الذي س���نتطرق 
إلي���ه. فم���ن األخط���اء المحرج���ة أن 
»صحيفة أمريكية نش���رت عام 1875 
خبًرا خاطئا عن وفاة األديب الفرنسي 
»فيكت���ور هوغو«. وبعد 10 س���نوات 
م���ات هوغو فعًا فكتب���ت الصحيفة 
بالبنط العريض: نحن أول من س���بق 

إلى إعان وفاة هوغو«. 

ويروي الكاتب المصري »أحمد رجب« 
ف���ي مذكراته هذه القص���ة الطريفة: 
»كانت »حكمت أبو زيد« وزيرة للشؤون 
االجتماعية في مصر. وأثناء جولة لها 
في محافظة كفر الشيخ نشرت إحدى 
الصح���ف خب���ر تفّقده���ا للمحافظة 
تحت هذا العن���وان: »حكمت أبو زيد 
)تتبول( في كفر الشيخ« وبالطبع كان 
المقصود )تتج���ول( ولكن الخطأ كان 
فادح���ًا بحيث رفع���ت الوزيرة قضية 

على الصحيفة!
م���ا أوردته نموذجي���ن يوجد غيرهما 
الكثير في عالم األخطاء المحرجة في 
الصحافة، ولكن سأورد بعض األخطاء 
القاتلة فيما يتناوله »إعام العاقات« 
في المخيمات الفلسطينية دون ذكر 
أسماء للصحفيين والمواقع اإلعامية:

* عن���وان رئي���س في موق���ع متابع: 
م���اذا ع���ن المتس���ولون؟ )الصحيح: 
الحًقا  ت���م  ولألمان���ة  المتس���ولين(. 
»المتس���ولين«  من  واح���دة  تصحيح 
وترك الثانية كما هي »المتسولون«!!

ومما ورد ف���ي الموضوع )ال أعرف في 
»..روتين يومي  أي خانة أصّنف���ه؟!!(: 
تراه على إشارات السير في مدينة..« 
والصواب:  إش���ارات،  عل���ى  )الخط���أ: 
عند إش���ارات(. وأيًضا ورد: هم مجرد 
مع���دات عمل لجش���عين الم���ال«... 

)الصواب: لجشعي المال(.
* أم���ا لناحية الصياغ���ة فأورد النص 
كما ه���و دون تدّخل وأت���رك للقارئ 
»ظاه���رة  فيه���ا:  م���ا  يكتش���ف  أن 
تس���ول األطفال تتعدى الحاجة إلى 
مكافحته���ا إزعاج الم���ارة بل الواجب 
بمكافحتها اس���تغال األطفال وقتل 
مستقبلهم وحلمهم وأملهم وانتظار 
مجرمين  إل���ى  مس���تقبلهم  تح���ول 
وكل ه���ذا من اج���ل ان يثرى بعض 

المجرمين ؟«. انتهى
* وورد خب���ر أيًضا: وف���اة الطفلة ت م 
إثر س���قوطها من ش���رفة المنزل في 
منطقة الهبة ما اس���تدعى نقلها إلى 

المستشفى«.. )وفاة واستدعى؟!!( 
* وأحدهم يكتب مقااًل فيه ما فيه من 

أخط���اء في الصياغة، لكن الافت فيه 
ورود »واليوم وبعد أكثر من س���بعون 

عامًا..«. )الصواب: سبعين(
* أحدهم يضع )الدال( قبل اس���مه � 
في الحقيق���ة ال أعرف من أين حصل 
عليه���ا فجأة؟!!!�، م���ا يهمنا أنه كتب 
عنوان تقرير لكن في المتن الموجود 

مقابلة؟!!
* أحده���م م���ن حرص���ه عل���ى أحد 
المخيم���ات الذي كان فيه »اش���تباك 
والقذائ���ف  الرشاش���ة  باألس���لحة 
الصاروخي���ة، يحذر من نق���ل األخبار 
بتوتير  بشكل عش���وائي.. يس���اهم 
الن���اس  وتخوي���ف  أكث���ر  الوض���ع 
وتوتي���ر  )اش���تباكات  وإرعابه���م«.. 

الناس وتخويفهم؟!!(
* وف���ي خب���ر منش���ور عل���ى موق���ع 
فلس���طيني وردت فيه أخطاء عديدة: 
»إلتق���ت اللج���ان الش���عبية.... وف���د 
)الصحيح وفدًا(... التنفيدي )الصحيح 
ممثل���ي  رح���ب  وورد:  التنفي���ذي(، 
)الصحيح ممثل���و(... وورد أيًضا »التي 
)الصحيح:  الاجئي���ن..«  منها  يعاني 
الاجئون(. وورد »تقاعص« )الصحيح: 
تقاع���س(. أما م���ا ورد نًصا: »تقاعص 
األونروا عن القي���ام بدورها القانوني« 
)في الحقيقة لم أفهم مغزاه(.. وورد: 

»أخد«، )والصحيح: أخذ(
* وفي مقال منشور في موقع جنوبي 
ورد: »و ياص���ق مخيَم عي���ن الحلوة 
»مخي���ُم المي���ة مي���ة« ال���ذي يعتبر 
امتدادا له«. )الصحيح: أن مخيم عين 
الحلوة ال ياصق مخيم المية ومية، وال 
يعتبر امتداًدا له، فمن أين جاءت هذه 

المعلومات؟!!(. وفيه أخطاء أخرى..
في الخت���ام، مع الطف���رة والوفرة في 
الحصول على موقع إعامي، من المهم 
تحدي���د التوصيفات بش���كل دقيق، 
ومراجع���ة الم���ادة قبل نش���رها، وإن 
كان مرس���لها يضع قبل اسمه الدال 
وصفات ما أنزل الله بها من س���لطان 
تكشف عند قراءة اإلنسان بمهنية أن 
الكثير من المواد المنشورة لو روجعت 

فعًا نجد أنها ال تستحق النشر.

فوضى أم »طفرة« إعالمّية في المخيمات الفلسطينية؟!
 هيثم أبو الغزالن
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االستقالل/ األناضول:
قال البنك المركزي السعودي ونظيره اإلماراتي، الثالثاء، 
إنهما أطلقا مش���روعا إلصدار عملة رقمية مشتركة يتم 
استخدامها بين البلدين في التسويات المالية، من خالل 
تقنيات سالسل الكتل والسجالت الموزعة )بلوكتشين(.

وأش���ار بيان مش���ترك للبنكي���ن، إل���ى أن األهداف من 
إطالق مش���روع "عابر" إلصدار عملة رقمية، تتلخص في 
استكش���اف أبعاد تقنيات سالس���ل الكتل والسجالت 

الموزعة، التي استخدمت في تداول العمالت الرقمية.
وأرج���ع البي���ان، االتفاق على إطالق المش���روع بش���كل 
مشترك بدال من التنفيذ بش���كل مستقل في كل دولة، 
إال أن الدولتين لديهم���ا نظم مركزية لمعالجة الحواالت 

والعمليات المحلية متطورة.
ووفقا للبيان، سيس���مح هذا المش���روع ببح���ث إمكانية 

اس���تخدامه كنظام احتياطي إضاف���ي للنظم المركزية 
لتسوية المدفوعات المحلية عند تعطلها ألي سبب.

وبش���أن اآللية المتفق عليها في تنفيذ مش���روع "عابر" 
بين مؤسسة النقد السعودي ومصرف اإلمارات المركزي، 
أوضح البي���ان، أن التركيز في المراحل األولى س���يكون 
على النواحي الفنية، كما سيقتصر على عدد محدود من 

البنوك في كل دولة.
وتاب���ع: "وخ���الل التجربة، وفي ح���ال م���ا إذا تبين عدم 
وجود عوائق فنية، س���تتم دراسة النواحي االقتصادية 

والمتطلبات القانونية لالستخدامات المستقبلية".
وبخالف السعودية واالمارات، بدأت دول عربية كالكويت 
ولبنان، إجراء دراس���ات منفصلة إلص���دار عمالت رقمية 
ألغراض المدفوع���ات محليا، أو مع الخارج، تكون مدعومة 

من البنوك المركزية.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت األمم المتحدة أن 56 مليون شخص بحاجة عاجلة 
إلى المساعدات الغذائية في مناطق النزاع حول العالم، 
مش���يرة إلى أن نقص الغذاء زاد في 8 دول تشهد حروبًا 

ونزاعات.
جاء ذلك في تقرير مش���ترك، ص���در االثنين، عن برنامج 
الغذاء العالمي التابع لألم���م المتحدة، ومنظمة األغذية 

والزراعة )فاو(.
وأش���ار التقرير إلى أن الحالة تفاقمت في أفغانس���تان، 
وأفريقي���ا الوس���طى، والكونغو الديمقراطي���ة، وجنوب 
الس���ودان، واليمن، خالل الجزء األخير من 2018؛ بسبب 
الص���راع، في حين ش���هدت الصومال وس���وريا وحوض 
بحيرة تش���اد بعض التحّسن، وذلك بعد حدوث تطورات 

أفضل بشأن األمن.

وش���دد على أن الوضع باألماكن الثمانية في العالم التي 
يوجد فيها أكبر عدد من األشخاص الذين يحتاجون إلى 
دعم غذائي طارئ ُيظهر أن الصلة بين الصراع والجوع ال 

تزال قائمة ومستمرة.
كم���ا بّين أن العنف ض���د العاملين بالمجال اإلنس���اني 
في طريق���ه لالزدياد، وأنه أحيانًا يجب���ر المنظمات على 
تعليق العمليات اإلنس���انية، مشيرًا إلى أن عمال اإلغاثة 
والمراف���ق بالبل���دان الثماني���ة التي يش���ملها التقرير 

تعّرضوا لهجمات، خالل 2018.
ولفت التقرير إلى أن اليمن يش���هد أكبر أزمة إنس���انية 
بالعال���م، موضحًا أنه في النص���ف الثاني من 2018 كان 
بالكونغو الديمقراطية ثان���ي أعلى عدد )13 مليون( من 
األش���خاص الذين يعان���ون من انعدام األم���ن الغذائي 

بشكل حادٍّ نتيجة للنزاعات المسلحة.

السعودية واإلمارات تطلقان مشروعًا 
إلصدار عملة رقمية مشتركة

تقرير دولي: 56 مليون شخص في 
العالم بحاجة للمساعدات الغذائية

طولكرم/ االستقالل:
انطلق أمس الثالثاء، مشروع تنمية 
المب���ادرات النس���وية ف���ي اإلنتاج 
الزراعي في مق���ر محافظة طولكرم 
المحتلة،  الغربي���ة  الضفة  ش���مال 
محافظ  ومش���اركة  رعاي���ة  تح���ت 

المحافظة اللواء عصام أبو بكر.
والمش���روع مم���ول م���ن الصندوق 
العربي الكويتي لإلنماء االقتصادي 
واالجتماعي لجمعية المرأة الريفية 
التعاونية للتوفير والتس���ليف في 
طولك���رم، بالتعاون مع مركز لوجيكا 

لالستشارات.
أمين���ات  المش���روع  ويس���تهدف 
الصناديق في الجمعيات التعاونية 
في كفريات المحافظة إلنش���اء 60 

حديقة بيتية.
جاء ذلك بحضور ومش���اركة، رئيس 
هيئ���ة العم���ل التعاوني يوس���ف 

الترك، ومدير دائرة التدقيق المالي 
ف���ي الهيئة محمد أب���و قمر، ومدير 
مديرية العم���ل موفق قبها، ومدير 
العمل التعاوني ف���ي طولكرم عمر 

عوض، ورئيس القس���م في العمل 
التعاون���ي أمجد أبو عل���ي، ومديرة 
الس���فاريني،  إيم���ان  الجمعي���ة 
باإلضافة إلى رئيس���ة الجمعية أمل 

الصب���اح، ومديرة مركز لوجيكا وردة 
سمارة، ورئيس الجمعية التعاونية 
للتس���ويق الزراع���ي ف���ي طولكرم 

صبحي نجيب.

رام الله/ االستقالل:
تراجعت قيمة فاتورة الرواتب واألجور للموظفين العموميين 
في الحكومة الفلس���طينية، بنس���بة %15.8 خالل 2018 على 

أساس سنوي.
وبحس���ب بيانات الميزانية الفلس���طينية، الصادرة عن وزارة 
المالي���ة، تراجعت فاتورة أج���ور الموظفي���ن العموميين إلى 

5.946 مليار شيكل في 2018.
كان إجمال���ي قيم���ة فات���ورة الرواتب واألجور الفلس���طينية، 
بحس���ب بيانات الميزانية الفلسطينية خالل 2017، قد بلغت 

7.06 مليار شيكل.
يأت���ي الهبوط بفع���ل التقاعد المبكر ال���ذي نفذته الحكومة 
الفلس���طينية ف���ي 2017 و2018، آلالف الموظفين المدنيين 
والعس���كريين في الضفة الغربية وقطاع غ���زة. باإلضافة إلى 
تقديم أنص���اف الرواتب للموظفين العموميي���ن في غزة، إذ 
كانت تبلغ نسبة الخصم %30 حتى إبريل 2018، و%50 بعد 

ذلك.
ويقدر إجمالي عدد الموظفين العموميين بعد التقاعد المبكر 
قرابة 139 ألف موظف وموظفة، مقارنة مع حدود 156 ألفا قبل 

تنفيذ برنامج التقاعد المبكر.

المالية: هبوط فاتورة أجور 
الموظفين العموميين

إطــالق مشــروع تنميــة المبــادرات 
النسويــة فــي اإلنتــاج الزراعــي بطولكــرم

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت ثالثة بنوك في أبوظبي، الثالث���اء، عزمها االندماج تحت كيان مصرفي ليكون 
خامس أكبر مؤسس���ة مصرفية في دول الخليج، بأص���ول إجمالية تبلغ قيمتها 420 
ملي���ار درهم )114 ملي���ار دوالر(. وقالت البنوك الثالثة، في إفصاح نش���ر على موقع 
س���وق أبوظبي ل���ألوراق المالية، إن الق���رار يأتي بعد اتفاق بن���ك »أبوظبي التجاري« 
وبنك »االتحاد الوطني« على االندماج، ومن ثم اس���تحواذ الكيان المدمج الجديد، على 
»مصرف الهالل«. وبحس���ب اإلفصاح س���تحمل المجموعة المصرفية الجديدة هوية 
»بن���ك أبوظبي التجاري«، وس���تبلغ حصة حكومة أبوظبي، من خ���الل مجلس أبوظبي 

لالستثمار، نحو 60.2 بالمئة من أسهم البنك المدمج.
وس���يحتفظ »مصرف الهالل«، باس���مه وعالمته التجارية الحاليين، وسيزاول نشاطه 

كوحدة منفصلة للخدمات المصرفية اإلسالمية ضمن المجموعة الجديدة.
ومن المتوقع أن يبلغ حجم قاعدة العمالء لدى البنك الجديد، حوالي مليون عميل.

االستقالل/ وكاالت:
بلغت أس���عار الذهب أعلى مس���توى في أكثر من 
سبعة أشهر أمس الثالثاء في الوقت الذي يعزف 
فيه المس���تثمرون عن األص���ول العالية المخاطر 
جراء مخاوف من تصاع���د التوترات التجارية بين 
الصين والواليات المتح���دة بعد أن اتهمت وزارة 
الع���دل األمريكي���ة ش���ركة ه���واوي تكنولوجيز 

الصينية باالحتيال.
وارتف���ع الذهب ف���ي المعام���الت الفورية ألعلى 

مس���توياته من���ذ 14 يونيو حزي���ران 2018 عند 
1304.53 دوالر في التعامالت المبكرة، وتماس���ك 
عن���د 1304 دوالرات لألوقي���ة )األونص���ة( بحلول 
0555 بتوقي���ت جرينت���ش. كما اس���تقر الذهب 
في العق���ود األمريكية اآلجلة عند 1302.70 دوالر 
لألوقية. ويوم االثنين، اتهمت الواليات المتحدة 
المالية وش���ركتين تابعتين  هواوي ومديرته���ا 
باالحتي���ال النته���اك العقوبات عل���ى إيران في 

قضية أججت التوترات مع بكين.

ويخشى المستثمرون من أن تؤدي االتهامات إلى 
تعقي���د المحادثات التجارية الرفيعة المس���توى 
المقرر أن تبدأ يوم األربعاء حيث س���يجتمع نائب 
رئيس الوزراء الصيني ليو خه مع الممثل التجاري 

األمريكي روبرت اليتهايزر.
واس���تقر مؤش���ر الدوالر، الذي يقيس أداء العملة 
األمريكية مقابل س���لة من س���ت عمالت رئيسية 
أخرى، بالقرب من أدنى مستوى في أسبوعين، في 

حين هبطت األسهم اآلسيوية.

االستقالل/ وكاالت:
كشف الرئيس الس���وداني عمر البشير، أن الدولة 
بع���د فصل الجن���وب فقدت أكثر م���ن %90 من 
ميزانيتها. جاء ذلك خالل مخاطبته قادة األحزاب 
السياس���ية والفعاليات السياس���ية واالجتماعية 
واألهلية بجنوب كردفان، بحسب ما نشرت وكالة 

األنباء السودانية )سونا( أمس.

وأك���د الرئي���س الس���وداني أن هن���اك جه���ودًا 
كبي���رة لتخطي األزمة االقتصادية و أش���ار إلى أن 
االحتجاجات التي بدأت ف���ي مدينة عطبرة كانت 
منطقي���ة ومطلبية ولكن هناك جهات سياس���ية 
استغلت هذه االحتجاجات وتم تحويلها إلى عمل 

سلبي.
وقال الرئيس السوداني إن أولوية الدولة تحقيق 

السالم بالبالد. 
وأضاف »م���ا كان يصرف على الحرب س���يصرف 
على المش���روعات التنموي���ة والخدمية وأن األمن 

والتنمية وجهان لعملة واحدة«.
يذكر أن الس���ودان يش���هد منذ التاسع عشر من 
الش���هر الماضي احتجاجات عل���ى تردي األوضاع 

االقتصادية، خلفت عددًا من القتلى والجرحى.

قضية هواوي تقفز بالذهب ألعلى مستوى في 7 أشهر

الرئيس السوداني: فقدنا 90 % من ميزانية البالد بعد انفصال الجنوب

اندماج ثالثة بنوك جديدة في 
أبوظبي بأصول 114 مليار دوالر

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ملك عبد القادر يوسف كعبوش       
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)803187822 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

األربعاء 24 جمادى األولى 1440 هــ 30 يناير 2019 م

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ تغريد عبد احمد المصري 
   ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل 
رق���م )901512251  ( فعل���ى من يجده���ا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أنا المواطنة/ س���حر نظمي احم���د عبد العال    
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)906659727   ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/كمال سمير محيي الدين القطاب   
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)905403275  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ األناضول:
أعلنت الس���لطات المصري���ة، الثالثاء، توقيف 54 ش���خًصا، بينهم منتمون 
لجماعة اإلخوان المس���لمين، وقالت إنهم شكلوا كياًنا ل�«إحداث فوضى«، في 

شهري يناير/كانون ثان الجاري، وفبراير/شباط المقبل. 
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه »تم كش���ف المخطط والعناصر القائمة 

على تنفيذه داخل وخارج البالد«. 
وأوضحت أن قواتها تمكنت من »تحديد وضبط عدد من عناصر ذلك التحرك 

وبلغ عددهم 54 من العناصر اإلخوانية واإلثارية )دون توضيح(«. 
وأضافت أن���ه »تم اتخاذ اإلج���راءات القانونية حيال المخطط المش���ار إليه 
والعناصر المضبوطة بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا وجار تحديد باقي 

عناصر التنظيم المشار إليه«، دون تفاصيل. 
ولم يتس���ن الحصول عل���ى تعليق فوري من مصدر مس���تقل بش���أن تلك 

االتهامات.
وقبل أي���ام، مرت الذكرى الثامنة لث���ورة 25 يناير/كانون ث���ان 2011، التي 

أطاحت بالرئيس األسبق حسني مبارك.
ومن���ذ اإلطاح���ة ب�«محمد مرس���ي«، أول رئي���س مدني منتخ���ب ديمقراطًيا 
والمنتمي لإلخوان في يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات 

اإلخوان وأفرادها ب� »التحريض على العنف واإلرهاب«.

االستقالل/ وكاالت:
الني����ران في  تت����رّدد أصداء طلق����ات 
مطاح����ن البح����ر األحمر ف����ي الحديدة 
بغ����رب اليم����ن، رغم الهدن����ة التي تم 
التوص����ل إليها بصعوب����ة بين القوات 
الموالي����ة للحكومة المعترف بها دوليا 

وجماعة »أنصار الله«.
وف����ي المطاحن التي س����يطرت عليها 
الق����وات الموالية للحكوم����ة بدعم من 
التوصل  قب����ل  اإلمارات والس����عودية، 
إلى اتف����اق وقف إطالق الن����ار برعاية 
األمم المتحدة، مخزون هائل من القمح 
يكف����ي إلطع����ام قرابة أربع����ة ماليين 
ش����خص في البالد التي أصبحت على 

شفير المجاعة.
ولم تتمك����ن المنظم����ات اإلغاثية من 
الوصول إلى ه����ذه المطاحن التي تقع 
عند األطراف الشرقية للمدينة المطلة 
البحر األحمر منذ أيلول/س����بتمبر  على 
القوات  بي����ن  القت����ال  2018 بس����بب 

الموالية للحكومة، وجماعة »أنصار الله« 
في الحديدة وعند أطرافها.

وتهّدد االش����تباكات المتقطعة حاليا 
الهدنة التي ت����م التوصل إليها خالل 
محادثات سالم في السويد في كانون 

االول/ديسمبر الماضي.
ويس����ود التوتر شوارع مدينة الحديدة 
م����ع اس����تمرار تدف����ق المصابين من 

القت����ال إل����ى المستش����فيات، بينم����ا 
يكّرر المس����ؤولون العسكريون وسكان 

المدينة جملة »ال يوجد هدنة« .
ويع����د فرض حص����ار عل����ى المطاحن 
بمثابة عقاب جماعي لليمنيين الجياع 

على طرفي النزاع.
ومن جانبه، يقول وس����ام قائد، المدير 
التنفي����ذي لوكال����ة تنمية المنش����آت 

الصغيرة واألصغ����ر، التابعة للصندوق 
االجتماع����ي اليمني وه����و منظمة غير 
حكومية أن »مطاحن البحر األحمر نقطة 
ق����وة تس����تغلها األط����راف المتنازعة 

لتحقيق أهداف سياسية«.
وتابع »من يسيطر على هذه المنشآت 
س����يكون ل����ه الق����رار األكبر ح����ول من 
يحصل على الطعام. الغذاء هو سالح«.

االسقالل/ وكاالت:
وضع����ت هزيمة الرئي����س األميركي دونال����د ترامب أمام 
رئيس����ة مجلس النواب نانسي بيلوسي الديمقراطية يوم 
الجمع����ة، 25 كانون الثاني 2019 واضط����راره إلعادة فتح 
الحكومة األميركية بعد أن أغلقها عنوة لمدة 35 يوما، في 
وضع صعب وهو على أبواب إطالق حملته لدورة رئاس����ية 

ثانية في انتخابات عام 2020 المقبلة.
ومع العل����م أن الرئيس ترامب يحتف����ظ نظريا بحق إغالق 
الحكوم����ة مج����ددا ي����وم 14 ش����باط المقبل، إذا اس����تمر 
الكونغرس في إعطائه التموي����ل الذي يريده لبناء الجدار 
على طول الحدود األميركية الجنوبية مع المكسيك )قرابة 
2000 مي����ل أو 3218 كلم(، إال أن معركة الجدار )على األقل 
حاليا( فاز بها الديمقراطيون وُهزم فيها ترامب، وهو األمر 
ال����ذي يضاعف من العراقيل المتعددة التي تقف بالفعل 

أمام فوزه بوالية ثانية في انتخابات عام 2020 المقبل.
ومن خ����الل تقويض صورة ترامب كزعي����م قوي ومفاوض 
بارع، وزيادة ج����رأة منافس����يه الديمقراطيين، ومعارضيه 
الجمهوريي����ن الذين يأملون في منع إع����ادة انتخابه، فقد 

ألح����ق أطول إغالق حكوم����ي في التاري����خ األميركي ضررًا 
سياسيًا ش����ديدًا بالرئيس، حيث أدى إلى تراجع شعبيته 
في اس����تطالعات الرأي، حتى بين الجمهوريين، كما وأثار 
القلق بين ق����ادة الحزب حول قدرته عل����ى إدارة الحكومة 

المنقسمة خالل العامين المقبلين.
ويرى مراقبون وخبراء )وحتى أشخاص مقربون من ترامب( 
ب����أن الرئيس ليس لدي����ه على ما يبدو خطة لش����ن حملة 
انتخابية قوية في عام 2020، وال يس����تطيع إقناع غالبية 
األميركيين الذين يملكون آراًء سلبية بشأنه بمنحه فرصة 

أخرى.
ولع����ل ما زاد الطين بلة بالنس����بة لترام����ب وألحق به ضررا 
قويا هو اتهام روجر س����تون، مستش����اره السياسي لعدة 
عقود، يوم الجمعة الماضي بتهمة الكذب على المحققين 
وعرقل����ة تحقيق روبرت مولر الثالث في التدخل الروس����ي 
ف����ي انتخابات عام 2016. وقد اعتب����ر بعض الجمهوريين 
هذا االته����ام بأنه أبرز عالمة حت����ى اآلن على أن التحقيق 
الذي يديره مولر س����يغدو أكثر إيالمًا لترامب ومس����اعديه 

قبل انتهائه.

مصر: توقيف 54 شخصًا 
شكلوا كيانًا لـ »إحداث فوضى«

»الغذاء«.. سالٌح في معركة الحديدة باليمن

االستقالل/ وكاالت:
قال أمين مجلس األمن القومي اإليراني علي ش���مخاني 
إّن المقاوم���ة في قطاع غزة ولبنان باتت تمتلك صواريخ 
دقيقة، مش���ددا على أن هذه الصواريخ جاهزة للرد على 

أي »حماقة محتملة«.
ونقلت وكالة »تس���نيم« اإليرانية عن ش���مخاني قوله: 
إن »إي���ران لم تع���اِن عملًيا أو تنفيذًيا ف���ي زيادة مدى 
صواريخها أبًدا، فهي تقوم بذلك على اساس عقيدتها 
الدفاعي���ة إلى جانب الس���عي المس���تمر لزيادة دقتها 

وليس لزيادة مدياتها«.
وأكد أن طهران ستواصل العمل على تكنولوجيا األقمار 

الصناعية على الرغم من الضغوط الغربية.
وأض���اف ممثل المرش���د األعل���ى في إي���ران بالمجلس 
األعلى لألمن القومي أن���ه »ليس لدى بالده قيود علمية 
تش���غيلية لزيادة م���دى الصواريخ العس���كرية، ولكن 
اعتمادًا على عقيدتها الدفاعية فهي تعمل باس���تمرار 

على تحسين دقتها«.
وأش���ار ش���مخاني إلى التوج���ه الدعائي اإلس���رائيلي 

الجديد الذي يتم »لصرف أنظار الرأي العام عن الفساد 
األخالق���ي واالقتصادي الموجود ل���دى الهيئة الحاكمة 

لهذا الكيان«.
وق���ال حول ذلك »ال توجد فضيح���ة للكيان الصهيوني 
الذي يدعي قدرته االس���تخباراتية الكبيرة أكبر من أنه 
يتفاجأ ف���ي الوقت ذاته ب���أن وزراء حكومته قد تحولوا 
إلى مصدر للمعلومات وقد حفرت تحت أقدامهم أنفاق 
بطول مئات الكيلومترات، واستعداد الصواريخ الدقيقة 
ف���ي أيدي ابط���ال المقاومة ف���ي غزة ولبن���ان للرد على 

حماقته المحتملة بجهنم من النار«.
بدوره، ج���دد وزير الدفاع اإليران���ي العميد أمير حاتمي 
التأكي���د أن الق���وة الصاروخي���ة اإليراني���ة غي���ر قابلة 

للتفاوض أبدًا.
وقال حاتمي: إن بالده تتمتع بأعلى درجات االس���تقالل 
في المجال الدفاعي وإن هذا يعد قدوًة للمجاالت األخرى.

كم���ا لفت إلى أن محاربة داعش كانت س���تغدو حتمية 
في الداخل لو لم يحارب المقاتلون اإليرانيون عناصرها 

في المنطقة.

شمخاني: المقاومة بغزة ولبنان 
تمتلك صواريخ دقيقة

هزيمة ترامب في إغالق الحكومة تضعه 
أمام تحديات كبرى في انتخابات 2020

االستقالل/ األناضول:
نف���ت حرك���ة »النهض���ة« التونس���ية، الثالثاء، 
اتخاذها ألي قرارات »سرية« بخصوص االنتخابات 

الرئاسية المقررة نهاية 2019. 
وأكدت الحركة أنها لم تحس���م بع���د ما إن كانت 
س���تختار مرش���حها لالقتراع المقب���ل من داخل 

الحركة، أم أنها ستدعم مرشحًا من خارجها. 
جاء ذلك ف���ي تصريح أدلى ب���ه لألناضول، عماد 
الخميري؛ المتحدث باسم الحركة التي ينتمي لها 

)68 نائبا/ 218(. 
ويأتي موقف »النهضة« بعد س���اعات من نش���ر 

صحيفة »الع���رب« اللندنية مقابل���ة مع الرئيس 
التونس���ي الباجي قائد السبس���ي، قال فيها إن 
»النهض���ة س���تدعم رئي���س الحكومة يوس���ف 

الشاهد، سرًا، في االنتخابات الرئاسية المقبلة«. 
وش���دد الخميري عل���ى أن »مواق���ف النهضة من 
كل القضايا التي تهم البلد وش���ؤون التونسيين 
والمصال���ح العليا لش���عبنا، معلن���ة، وقد تعودت 
الحرك���ة أن تعلن ع���ن المواقف الت���ي تحددها 

مؤسساتها«. 
وأضاف: »في ه���ذا الموضوع تحديدا )االنتخابات 
الرئاس���ية(، أعلنا خالل الدورة الس���ابقة لمجلس 

ش���ورى الحركة )عقد ف���ي ديس���مبر/ كانون أول 
الماضي( أننا معنيون باالقتراع، ودعونا المؤسسة 
التنفيذي���ة )للحرك���ة( لتقدي���م تص���ور لدخول 
الحركة االس���تحقاقات االنتخابية القادمة، سواء 

التشريعية أو الرئاسية«. 
وش���دد الخمي���ري عل���ى أن »جمي���ع التوجهات 
السياس���ية لرئيس النهضة )راش���د الغنوشي(، 
منذ تحمله مسؤولية قيادة الحركة، كانت مواقف 
معلن���ة ومعلومة للجميع، خصوص���ا عندما تتخذ 
مؤسسات الحركة قرارات بشأن موضوع ما، وليس 

لرئيس الحركة قرارات سرية في أي موضوع«. 

»النهضة« التونسية: لم نّتخذ أي قرارات »سرية« بخصوص االنتخابات الرئاسية

االستقالل/ وكاالت:
بح���ث األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغي���ط، الثالثاء، مع المندوب الخاص لرئيس 
روس���يا االتحادية للش���رق األوس���ط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، عدًدا من 
القضايا اإلقليمية الهامة، وعلى رأس���ها الجهود الجارية لتحقيق المصالحة الفلسطينية. وأوضح 
المتحدث الرس���مي باسم األمين العام السفير محمود عفيفي في تصريح صحفي، أن اللقاء الذي 
عقد بمقر الجامعة اس���تعرض التطورات الخاصة بالقضية الفلس���طينية. وأشار إلى أن الجانبين 
اتفقا حول أهمية العمل على المضي قدًما في الجهود المبذولة لتأمين الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة، مع األخذ باالعتبار الضغوط التي تعرض 
لها الفلس���طينيون على مدار العام األخير، وفيما يتعل���ق بقضيتي القدس والالجئين خاصة، مع 

التأكيد على محورية العمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية المنشودة في هذا اإلطار.

أبو الغيط يبحث مع المبعوث الروسي 
تطورات القضية الفلسطينية
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أعلن أنا المواطنة/ تغريد عبد احمد المصري 
   ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل 
رق���م )901512251  ( فعل���ى من يجده���ا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أنا المواطنة/ س���حر نظمي احم���د عبد العال    
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)906659727   ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/كمال سمير محيي الدين القطاب   
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)905403275  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ األناضول:
أعلنت الس���لطات المصري���ة، الثالثاء، توقيف 54 ش���خًصا، بينهم منتمون 
لجماعة اإلخوان المس���لمين، وقالت إنهم شكلوا كياًنا ل�«إحداث فوضى«، في 

شهري يناير/كانون ثان الجاري، وفبراير/شباط المقبل. 
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه »تم كش���ف المخطط والعناصر القائمة 

على تنفيذه داخل وخارج البالد«. 
وأوضحت أن قواتها تمكنت من »تحديد وضبط عدد من عناصر ذلك التحرك 

وبلغ عددهم 54 من العناصر اإلخوانية واإلثارية )دون توضيح(«. 
وأضافت أن���ه »تم اتخاذ اإلج���راءات القانونية حيال المخطط المش���ار إليه 
والعناصر المضبوطة بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا وجار تحديد باقي 

عناصر التنظيم المشار إليه«، دون تفاصيل. 
ولم يتس���ن الحصول عل���ى تعليق فوري من مصدر مس���تقل بش���أن تلك 

االتهامات.
وقبل أي���ام، مرت الذكرى الثامنة لث���ورة 25 يناير/كانون ث���ان 2011، التي 

أطاحت بالرئيس األسبق حسني مبارك.
ومن���ذ اإلطاح���ة ب�«محمد مرس���ي«، أول رئي���س مدني منتخ���ب ديمقراطًيا 
والمنتمي لإلخوان في يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات 

اإلخوان وأفرادها ب� »التحريض على العنف واإلرهاب«.

االستقالل/ وكاالت:
الني����ران في  تت����رّدد أصداء طلق����ات 
مطاح����ن البح����ر األحمر ف����ي الحديدة 
بغ����رب اليم����ن، رغم الهدن����ة التي تم 
التوص����ل إليها بصعوب����ة بين القوات 
الموالي����ة للحكومة المعترف بها دوليا 

وجماعة »أنصار الله«.
وف����ي المطاحن التي س����يطرت عليها 
الق����وات الموالية للحكوم����ة بدعم من 
التوصل  قب����ل  اإلمارات والس����عودية، 
إلى اتف����اق وقف إطالق الن����ار برعاية 
األمم المتحدة، مخزون هائل من القمح 
يكف����ي إلطع����ام قرابة أربع����ة ماليين 
ش����خص في البالد التي أصبحت على 

شفير المجاعة.
ولم تتمك����ن المنظم����ات اإلغاثية من 
الوصول إلى ه����ذه المطاحن التي تقع 
عند األطراف الشرقية للمدينة المطلة 
البحر األحمر منذ أيلول/س����بتمبر  على 
القوات  بي����ن  القت����ال  2018 بس����بب 

الموالية للحكومة، وجماعة »أنصار الله« 
في الحديدة وعند أطرافها.

وتهّدد االش����تباكات المتقطعة حاليا 
الهدنة التي ت����م التوصل إليها خالل 
محادثات سالم في السويد في كانون 

االول/ديسمبر الماضي.
ويس����ود التوتر شوارع مدينة الحديدة 
م����ع اس����تمرار تدف����ق المصابين من 

القت����ال إل����ى المستش����فيات، بينم����ا 
يكّرر المس����ؤولون العسكريون وسكان 

المدينة جملة »ال يوجد هدنة« .
ويع����د فرض حص����ار عل����ى المطاحن 
بمثابة عقاب جماعي لليمنيين الجياع 

على طرفي النزاع.
ومن جانبه، يقول وس����ام قائد، المدير 
التنفي����ذي لوكال����ة تنمية المنش����آت 

الصغيرة واألصغ����ر، التابعة للصندوق 
االجتماع����ي اليمني وه����و منظمة غير 
حكومية أن »مطاحن البحر األحمر نقطة 
ق����وة تس����تغلها األط����راف المتنازعة 

لتحقيق أهداف سياسية«.
وتابع »من يسيطر على هذه المنشآت 
س����يكون ل����ه الق����رار األكبر ح����ول من 
يحصل على الطعام. الغذاء هو سالح«.

االسقالل/ وكاالت:
وضع����ت هزيمة الرئي����س األميركي دونال����د ترامب أمام 
رئيس����ة مجلس النواب نانسي بيلوسي الديمقراطية يوم 
الجمع����ة، 25 كانون الثاني 2019 واضط����راره إلعادة فتح 
الحكومة األميركية بعد أن أغلقها عنوة لمدة 35 يوما، في 
وضع صعب وهو على أبواب إطالق حملته لدورة رئاس����ية 

ثانية في انتخابات عام 2020 المقبلة.
ومع العل����م أن الرئيس ترامب يحتف����ظ نظريا بحق إغالق 
الحكوم����ة مج����ددا ي����وم 14 ش����باط المقبل، إذا اس����تمر 
الكونغرس في إعطائه التموي����ل الذي يريده لبناء الجدار 
على طول الحدود األميركية الجنوبية مع المكسيك )قرابة 
2000 مي����ل أو 3218 كلم(، إال أن معركة الجدار )على األقل 
حاليا( فاز بها الديمقراطيون وُهزم فيها ترامب، وهو األمر 
ال����ذي يضاعف من العراقيل المتعددة التي تقف بالفعل 

أمام فوزه بوالية ثانية في انتخابات عام 2020 المقبل.
ومن خ����الل تقويض صورة ترامب كزعي����م قوي ومفاوض 
بارع، وزيادة ج����رأة منافس����يه الديمقراطيين، ومعارضيه 
الجمهوريي����ن الذين يأملون في منع إع����ادة انتخابه، فقد 

ألح����ق أطول إغالق حكوم����ي في التاري����خ األميركي ضررًا 
سياسيًا ش����ديدًا بالرئيس، حيث أدى إلى تراجع شعبيته 
في اس����تطالعات الرأي، حتى بين الجمهوريين، كما وأثار 
القلق بين ق����ادة الحزب حول قدرته عل����ى إدارة الحكومة 

المنقسمة خالل العامين المقبلين.
ويرى مراقبون وخبراء )وحتى أشخاص مقربون من ترامب( 
ب����أن الرئيس ليس لدي����ه على ما يبدو خطة لش����ن حملة 
انتخابية قوية في عام 2020، وال يس����تطيع إقناع غالبية 
األميركيين الذين يملكون آراًء سلبية بشأنه بمنحه فرصة 

أخرى.
ولع����ل ما زاد الطين بلة بالنس����بة لترام����ب وألحق به ضررا 
قويا هو اتهام روجر س����تون، مستش����اره السياسي لعدة 
عقود، يوم الجمعة الماضي بتهمة الكذب على المحققين 
وعرقل����ة تحقيق روبرت مولر الثالث في التدخل الروس����ي 
ف����ي انتخابات عام 2016. وقد اعتب����ر بعض الجمهوريين 
هذا االته����ام بأنه أبرز عالمة حت����ى اآلن على أن التحقيق 
الذي يديره مولر س����يغدو أكثر إيالمًا لترامب ومس����اعديه 

قبل انتهائه.

مصر: توقيف 54 شخصًا 
شكلوا كيانًا لـ »إحداث فوضى«

»الغذاء«.. سالٌح في معركة الحديدة باليمن

االستقالل/ وكاالت:
قال أمين مجلس األمن القومي اإليراني علي ش���مخاني 
إّن المقاوم���ة في قطاع غزة ولبنان باتت تمتلك صواريخ 
دقيقة، مش���ددا على أن هذه الصواريخ جاهزة للرد على 

أي »حماقة محتملة«.
ونقلت وكالة »تس���نيم« اإليرانية عن ش���مخاني قوله: 
إن »إي���ران لم تع���اِن عملًيا أو تنفيذًيا ف���ي زيادة مدى 
صواريخها أبًدا، فهي تقوم بذلك على اساس عقيدتها 
الدفاعي���ة إلى جانب الس���عي المس���تمر لزيادة دقتها 

وليس لزيادة مدياتها«.
وأكد أن طهران ستواصل العمل على تكنولوجيا األقمار 

الصناعية على الرغم من الضغوط الغربية.
وأض���اف ممثل المرش���د األعل���ى في إي���ران بالمجلس 
األعلى لألمن القومي أن���ه »ليس لدى بالده قيود علمية 
تش���غيلية لزيادة م���دى الصواريخ العس���كرية، ولكن 
اعتمادًا على عقيدتها الدفاعية فهي تعمل باس���تمرار 

على تحسين دقتها«.
وأش���ار ش���مخاني إلى التوج���ه الدعائي اإلس���رائيلي 

الجديد الذي يتم »لصرف أنظار الرأي العام عن الفساد 
األخالق���ي واالقتصادي الموجود ل���دى الهيئة الحاكمة 

لهذا الكيان«.
وق���ال حول ذلك »ال توجد فضيح���ة للكيان الصهيوني 
الذي يدعي قدرته االس���تخباراتية الكبيرة أكبر من أنه 
يتفاجأ ف���ي الوقت ذاته ب���أن وزراء حكومته قد تحولوا 
إلى مصدر للمعلومات وقد حفرت تحت أقدامهم أنفاق 
بطول مئات الكيلومترات، واستعداد الصواريخ الدقيقة 
ف���ي أيدي ابط���ال المقاومة ف���ي غزة ولبن���ان للرد على 

حماقته المحتملة بجهنم من النار«.
بدوره، ج���دد وزير الدفاع اإليران���ي العميد أمير حاتمي 
التأكي���د أن الق���وة الصاروخي���ة اإليراني���ة غي���ر قابلة 

للتفاوض أبدًا.
وقال حاتمي: إن بالده تتمتع بأعلى درجات االس���تقالل 
في المجال الدفاعي وإن هذا يعد قدوًة للمجاالت األخرى.

كم���ا لفت إلى أن محاربة داعش كانت س���تغدو حتمية 
في الداخل لو لم يحارب المقاتلون اإليرانيون عناصرها 

في المنطقة.

شمخاني: المقاومة بغزة ولبنان 
تمتلك صواريخ دقيقة

هزيمة ترامب في إغالق الحكومة تضعه 
أمام تحديات كبرى في انتخابات 2020

االستقالل/ األناضول:
نف���ت حرك���ة »النهض���ة« التونس���ية، الثالثاء، 
اتخاذها ألي قرارات »سرية« بخصوص االنتخابات 

الرئاسية المقررة نهاية 2019. 
وأكدت الحركة أنها لم تحس���م بع���د ما إن كانت 
س���تختار مرش���حها لالقتراع المقب���ل من داخل 

الحركة، أم أنها ستدعم مرشحًا من خارجها. 
جاء ذلك ف���ي تصريح أدلى ب���ه لألناضول، عماد 
الخميري؛ المتحدث باسم الحركة التي ينتمي لها 

)68 نائبا/ 218(. 
ويأتي موقف »النهضة« بعد س���اعات من نش���ر 

صحيفة »الع���رب« اللندنية مقابل���ة مع الرئيس 
التونس���ي الباجي قائد السبس���ي، قال فيها إن 
»النهض���ة س���تدعم رئي���س الحكومة يوس���ف 

الشاهد، سرًا، في االنتخابات الرئاسية المقبلة«. 
وش���دد الخميري عل���ى أن »مواق���ف النهضة من 
كل القضايا التي تهم البلد وش���ؤون التونسيين 
والمصال���ح العليا لش���عبنا، معلن���ة، وقد تعودت 
الحرك���ة أن تعلن ع���ن المواقف الت���ي تحددها 

مؤسساتها«. 
وأضاف: »في ه���ذا الموضوع تحديدا )االنتخابات 
الرئاس���ية(، أعلنا خالل الدورة الس���ابقة لمجلس 

ش���ورى الحركة )عقد ف���ي ديس���مبر/ كانون أول 
الماضي( أننا معنيون باالقتراع، ودعونا المؤسسة 
التنفيذي���ة )للحرك���ة( لتقدي���م تص���ور لدخول 
الحركة االس���تحقاقات االنتخابية القادمة، سواء 

التشريعية أو الرئاسية«. 
وش���دد الخمي���ري عل���ى أن »جمي���ع التوجهات 
السياس���ية لرئيس النهضة )راش���د الغنوشي(، 
منذ تحمله مسؤولية قيادة الحركة، كانت مواقف 
معلن���ة ومعلومة للجميع، خصوص���ا عندما تتخذ 
مؤسسات الحركة قرارات بشأن موضوع ما، وليس 

لرئيس الحركة قرارات سرية في أي موضوع«. 

»النهضة« التونسية: لم نّتخذ أي قرارات »سرية« بخصوص االنتخابات الرئاسية

االستقالل/ وكاالت:
بح���ث األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغي���ط، الثالثاء، مع المندوب الخاص لرئيس 
روس���يا االتحادية للش���رق األوس���ط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، عدًدا من 
القضايا اإلقليمية الهامة، وعلى رأس���ها الجهود الجارية لتحقيق المصالحة الفلسطينية. وأوضح 
المتحدث الرس���مي باسم األمين العام السفير محمود عفيفي في تصريح صحفي، أن اللقاء الذي 
عقد بمقر الجامعة اس���تعرض التطورات الخاصة بالقضية الفلس���طينية. وأشار إلى أن الجانبين 
اتفقا حول أهمية العمل على المضي قدًما في الجهود المبذولة لتأمين الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة، مع األخذ باالعتبار الضغوط التي تعرض 
لها الفلس���طينيون على مدار العام األخير، وفيما يتعل���ق بقضيتي القدس والالجئين خاصة، مع 

التأكيد على محورية العمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية المنشودة في هذا اإلطار.

أبو الغيط يبحث مع المبعوث الروسي 
تطورات القضية الفلسطينية
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االستقالل/ وكاالت:
تنوي شركة »إنتل« المتخصصة برقاقات ومعالجات الكمبيوتر، 
ومتع���ددة الجنس���يات في الوالي���ات المتح���دة األميركية، أن 
تس���تثمر في »إس���رائيل« مبلغا يتراوح ما بين 35 إلى 40 مليار 
ش���يقل، )ما يصل إلى نحو 10 مليارات دوالر( وفقا لتصريح وزير 
المالية االحتالل اإلسرائيلي موش���ي كاحلون، في تغريدة على 

تويتر.
في المقابل، س���وف تحصل الش���ركة على منحة من »إسرائيل« 
تصل إلى 3.2 مليار شيقل، تشكل نحو %9 من مبلغ االستثمار، 

بحسب ما اورد موقع »عرب 48«.
ومن المتوقع أن تقيم الش���ركة مصنعا جديدا في »إس���رائيل« 
على مساحة تصل إلى 300 دونم خصصت لها، جنوبي المصنع 

الحالي في »كريات غات«.
وبعد مفاوضات اس���تمرت نحو شهرين، بش���أن قيمة المنحة، 
تقرر أن تكون %9 من قيمة االس���تثمار، تدفع على كل سنوات 
المشروع، مقابل أن تلتزم الش���ركة بإقامة مصنع بالتكنولوجيا 
األح���دث بتقنية 10 نانو متر )نانو متر يعادل جزءا من مليار من 
المتر(، خالل السنوات الخمس القريبة، الستيعاب ما بين 1000 

إلى 2000 عامل، ومواصلة العمل لمدة 12 عاما.
وبحس���ب صحيفة »هآرت���س«، فإن عدد العاملين في الش���ركة 
يتصاعد مع مرور السنوات، ولكنه يتراجع مع تقادم التكنولوجيا. 
فعلى س���بيل المثال، فإن االس���تثمار الحالي للشركة، بقيمة 5 
مليارات ش���يقل، أدى إلى تش���غيل 250 عامال فقط، بينما على 
أرض الواق���ع فإن ذلك يمنع فصل نحو 1500 عامل. وتأتي هذه 
الخطة في أعقاب إعالن س���ابق من الش���ركة بأنه���ا في مرحلة 
تخطي���ط متقدم���ة لتوس���يع إنتاجها في مواقعه���ا في والية 
أوريغون وإيرلندا وإس���رائيل، دون أن تنش���ر أية تفاصيل حول 
المشروع والجدول الزمني لتنفيذه وتكلفته والتكنولوجيا التي 

يتضمنها.

االستقالل/ وكاالت:
صّوت مجلس الش���يوخ األميركي، عل���ى الدفع برزمة 
قوانين داعمة ل�«إس���رائيل«، وتف���رض عقوبات على 
س���ورية، وإجراءات ض���د حركة المقاطع���ة، لم تطرح 
بس���بب اإلغالق الحكومي الذي انتهى نهاية األسبوع 

الماضي.
ودفع مجلس الشيوخ األمريكي االثنين بتشريع يعيد 
تأكيد الدعم لحلفاء في الش���رق األوس���ط ويتضمن 
ف���رض عقوبات جديدة على س���وريا وإج���راء لمحاربة 
حركة تدعو لمقاطعة »إسرائيل« وسحب االستثمارات 
منها وفرض عقوبات عليها بس���بب سياساتها تجاه 

الفلسطينيين.
وضمن القوانين التي دفع بها مجلس الشيوخ القانون 
الذي يس���مح للس���لطات األميركية بإلغ���اء عقود مع 
شركات تشارك في حركة مقاطعة »إسرائيل« وسحب 

.)BDS( االستثمارات منها وفرض عقوبات عليها
كم���ا تتضمن رزم���ة القواني���ن قانونا آخر لتس���وية 

المساعدات األمنية األميركية ل�«إسرائيل«، إلى جانب 
المصادقة مجددا على صفقات أمنية مع األردن.

وضم���ن القان���ون نفس���ه، س���يتم ف���رض عقوبات 
اقتصادي���ة عل���ى الحكومة الس���ورية، بذريعة »خرق 

حقوق اإلنسان«.
وبحس���ب »رويترز«، فإن هذه الخط���وة تأتي في إطار 
جهود واشنطن لتهدئة مخاوف »إسرائيل« واألردن، 
في أعق���اب إعالن الرئيس األميرك���ي، دونالد ترامب، 

سحب القوات األميركية من سورية.
وكان السناتورات الديمقراطيون قد صدوا مبادرة سن 
قوانين خ���الل فترة اإلغالق الحكوم���ي الجزئية التي 
انتهت السبت الماضي، بعد 35 يوما، بادعاء أن األهم 

هو الدفع بتشريعات تنهي اإلغالق.
وبادر إلى التصويت السناتور الجمهوري، ماركو روبيو، 
الذي يحظى بدعم زعيم األغلبية في مجلس الشيوخ، 
ميتش مكونيل، الذي اعتبر التشريع مهما جدا يجب 

تمريره بأسرع وقت ممكن.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه القوانين س���تحظى 
بمصادقة مجلس النواب، حيث يتمتع الديمقراطيون 
بأغلبي���ة المقاع���د. وتش���ير تقديرات إل���ى أن بعضا 
من أعض���اء الكونغرس الديمقراطيين س���يعارضون 
التش���ريعات ضد حركة »BDS«، بداف���ع الحفاظ على 

حرية التعبير.
وكان الس���ناتور بيرن���ي س���اندرز ال���ذي صوت ضد 
التش���ريع في مجلس الش���يوخ قد صرح أنه يعارض 
حرك���ة المقاطع���ة، وق���ال: إن���ه يجب حماي���ة الحق 
الدستوري لكل مواطن أميركي في العمل في النشاط 
السياس���ي، وأنه من الواضح أن مشروع القانون يمس 

بهذا الحق.
بدوره قال الس���ناتور الديمقراطي ديك دوربين، الذي 
عارض التش���ريع أيضا، إن���ه ال يعتقد أن معارضة بند 
في القانون بش���أن حركة المقاطع���ة ال يعتبر معاداة 
للس���امية، مضيفا أنه يعارض البند ألنه يمس بحرية 

التعبير ويتعارض مع وثيقة الحقوق.

»إنتل« تنوي استثمار 40 
مليار شيقل في »إسرائيل«

واشنطن: رزمة قوانين أميركية جديدة داعمة لـ »إسرائيل«

االستقالل/ وكاالت:
تطرق األمين الع���ام للمجلس األعلى لألم���ن القومي اإليراني، 
علي شمخاني، أمس الثالثاء، للمرة األولى كمسؤول إيراني، إلى 
الوزير اإلسرائيلي السابق، غونين سيغيف، من باب أن المجلس 
الوزاري المصغر اإلس���رائيلي بات مصدرا للمعلومات بالنس���بة 
إليران. كما أكد أن الصواريخ اإليراني���ة جاهزة للرد في غزة ولبنان على كل 
»خطوة حمقاء تقوم بها إسرائيل«. وأضاف أنه ال يوجد نية لدى إيران لزيادة 

مدى صواريخها، ولكنها ستواصل تطوير مدى دقتها.
وق���ال في مقابلة على التلفزيون الرس���مي اإليراني إن »إيران ليس���ت عاجزة 
علمي���ا أو عمالنيا عن زي���ادة مدى الصواريخ بموج���ب عقيدتها الدفاعية، إال 
أنها تعمل باس���تمرار على زيادة مدى دقة هذه الصواريخ«، مؤكدا أن بالده ال 

تنوي زيادة مداها.

إيران: الوزراء اإلسرائيليون 
مصــدر للمعلومــات

القدس المحتلة/ االستقالل:
أطلقت رئيس���ة المعارضة اإلس���رائيلية السابقة تس���يبي ليفني 
حملته���ا االنتخابية أم���س الثالثاء، تحت ش���عار »وحدة الدفاع عن 

الديمقراطية«.
وافتتحت ليفني مؤتمرها الصحفي في تل أبيب وفق القناة العبرية 
السابعة بعرض مقاطع فيديو تحريضية على رئيس حكومة الكيان 
اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير التعليم اإلس���رائيلي نفتالي 

بينت«.

ليفني تطلق حملتها االنتخابية 
بالتحريض على نتنياهو وبينت

االستقالل/ وكاالت:
توصلت »إسرائيل« والهند، أمس الثالثاء، إلى اتفاق لشراء طائرات انتحارية 
»إس���رائيلية«. وذكرت القناة 13 العبرية أن وزارة الدفاع الهندية تريد شراء 
.)IAI( 15 طائرة انتحارية من نوع »هاروف« اإلسرائيلية التي تصنعها شركة

وأش���ارت إل���ى أن الصفقة س���ُتجرى في المس���تقبل القريب بي���ن وزارتي 
الجيش.و«هاروف« هي طائرة إس���رائيلية دون طيار مفخخة تشبه واجهتها 
الص���اروخ، من إنت���اج الصناعات الجوي���ة اإلس���رائيلية، ومخصصة لتدمير 

األهداف االستراتيجية، وتشبه الصاروخ المجنح.

الهند ُتقّرر شراء 15 طائرة »هاروف« 
القدس المحتلة/ االستقالل:االنتحارية من »إسرائيل«

ق���درت مبالغ االتفاقيات التي أبرمها قس���م المش���تريات ف���ي وزارة جيش 
االحتالل اإلسرائيلية ب� 45 مليار شيكل خالل العام المنصرم 2018.

وذكر موقع »مفزاك اليف« أمس الثالثاء، أن حجم الش���راء لدى الجيش خالل 
2018 بلغ حوالي 11.6 مليار شيكل، حوالي %40 منها للقوات البرية، حيث 
نفذت معظم المش���تريات التي تحتاجها.  وأش���ار وفق بيانات خطط عمل 
وزارة الجيش إلى أن%27 من المشتريات كانت 682 موردًا لالحتياجات ذات 

األولوية في خطوط المواجهة بالشمال والجنوب.
كم���ا نبه إلى أن 40 مليون ش���يكل أنفقت لش���راء معدات ووس���ائل خاصة 

لتفريق المظاهرات عند حدود قطاع غزة.

الجيش اإلسرائيلي يشتري 
معظم احتياجات قواته البرية

االستقالل/ وكاالت:
ُتجري دولة االحتالل »اإلسرائيلي«، 
اتصاالت  األخي���رة،  اآلون���ة  ف���ي 
أخرى  زي���ارة  لترتي���ب  متقدم���ة 
اإلس���رائيلية،  الحكومة  لرئي���س 
بنيامين نتنياه���و، إلى الهند في 
األس���بوع الثاني من شباط/ فبراير 
المقب���ل. وهي زي���ارة تأتي ضمن 
سلس���لة طويلة من لقاءات دولية 
يجريه���ا نتنياهو قبل االنتخابات 

للكنيست.
وكان قد زار الهند، مؤخرا، المستشار 
لألمن القومي، مئير بن شبات، حيث 
التق���ى رئيس الحكوم���ة الهندية، 
ناريندرا مودي، الذي يستعد بدوره 

لالنتخابات قريبا.
وكان بن شبات قد توجه إلى الهند 
عن طريق رحلة جوية لش���ركة »إير 
إندي���ا«، الت���ي حقلت ف���ي األجواء 
السعودية، وذلك ضمن التفاهمات 
الت���ي تم التوصل إليه���ا في زيارة 

نتنياهو السابقة إلى الهند.
»هآرت���س«،  صحيف���ة  وبحس���ب 
التي كش���فت نبأ االتصاالت لزيارة 
نتنياهو أم���س الثالثاء، فإنه خالل 
زيارة بن ش���بات إلى الهند أجريت 
نتنياهو  بي���ن  هاتفي���ة  مكالم���ة 
ومودي، والت���ي خطط فيها االثنان 

للقاء آخر.
ونقل عن وس���ائل إع���الم هندية 
قوله: إن الحكوم���ة هناك معنية 
بصفق���ة أمنية أخرى مع صناعات 

األسلحة اإلسرائيلية.
وجاء أن بن ش���بات اجتمع مع نظيره 
القومي،  لألمن  المستشار  الهندي، 
أجيت دوب���ال، والمدير العام لوزارة 
وق���ادة األجهزة  الهندية،  الدف���اع 
األمنية هن���اك. وقال مكتب رئيس 
الحكوم���ة إن���ه ت���م ف���ي اللقاءات 
مناقش���ة قضايا مرتبطة بالعالقات 
بصفقات  والدف���ع  الطرفي���ن،  بين 
أمنية، وإن���ه تم االتفاق على القيام 
التعاون  لتعزي���ز  أخرى  بإج���راءات 
بين  والمدني  والتكنولوجي  األمني 

»إسرائيل« والهند.
يش���ار إلى أنه في الزيارة الس���ابقة 
لنتنياهو إلى الهند، تم عقد صفقة 
لشراء صواريخ »س���بايك« المضادة 
للدباب���ات م���ن ش���ركة »رفائي���ل« 
)الشركة لتطوير الوسائل القتالية( 

بقيم���ة 500 مليون  اإلس���رائيلية، 
دوالر. وبحس���ب معطي���ات دائ���رة 
التصدي���ر األمني ف���ي وزارة األمن 
اإلسرائيلية للعام 2017، فإن 58% 
من التصدير األمني اإلسرائيلي كان 
لدول آسيا وآس���يا المحيط الهادئ 
)الباس���يفيك(، وكان���ت الصفق���ة 
األضخم بين الهند وبين الصناعات 
الجوية اإلس���رائيلية، والتي وصلت 

إلى 2 مليار دوالر.
إلى ذلك، يتضح أن زيارة نتنياهو 
للهن���د تأتي ضمن سلس���لة من 
اللق���اءات الدولية التي يش���ارك 
فيه���ا نتنياهو قب���ل االنتخابات 
المقررة في التاس���ع من نيس���ان/ 
إبريل المقب���ل. حيث من المتوقع 
أن يش���ارك في مؤتمر ضد إيران 
س���يعقد في العاصمة البولندية، 

وارسو، بعد أسبوعين.
ومن المق���رر أن يتوجه نتنياهو من 
وارس���و إلى ألمانيا للمش���اركة في 
مؤتم���ر األمن الس���نوي، وبعد ذلك 
يعود إل���ى البالد الس���تضافة قمة 
مجموعة »فيس���غراد« )فيشيغراد(، 
وبولن���دا  هنغاري���ا  تض���م  الت���ي 

وسلوفاكيا والتشيك.
كم���ا تبين أن نتنياهو سيش���ارك، 
بعد أسبوعين وقبل قمة فيسغراد، 
إلى المنت���دى االقتصادي العالمي 
في دافوس، حيث يتوقع أن يلتقي 
الرئيس األميرك���ي، دونالد ترامب. 
كما يتوق���ع أن يلتقي به مرة أخرى 
االنتخابات  قب���ل  واش���نطن،  ف���ي 
بأس���بوعين، ف���ي إط���ار مش���اركة 
نتنياهو ف���ي المؤتمر الس���نوي ل� 

»إيباك«.

ضمن سلسلة لقاءات دولية قبل االنتخابات: نتنياهو يزور الهند
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االستقالل/ وكاالت:
نش���رت مجلة »موي إنتيرس���نتي« اإلس���بانية 
تقريرا اس���تعرضت في���ه أكثر أن���واع الرهاب 

شيوعا، التي يبدو بعضها غير منطقي.
وقالت المجلة، في تقريرها، إن مصطلح »رهاب« 
غالبا ما يس���تخدم لإلشارة إلى الخوف من شيء 
معي���ن. وعموما، هناك ثالثة أن���واع من الفوبيا 
معت���رف بها م���ن قب���ل الجمعي���ة األمريكية 
للطب النفس���ي؛ الرهاب المح���دد وهو أي نوع 
من اضطراب���ات القلق والخوف الش���ديد وغير 
العقالني من ش���يء محدد، والرهاب االجتماعي 
وهو الخوف العميق من اإلذالل العلني أو أحكام 
اآلخرين )وال يقصد بذلك الخجل(، ورهاب الخالء 
حيث يكون األش���خاص أكثر خوفا من التعرض 

لنوبات الهلع.
وأوردت المجل���ة أن الره���اب المح���دد من أنواع 

الرهاب البسيطة، ألنه يرتبط بشيء محدد قد ال 
يتكرر ف���ي حياة الفرد اليومية، مثل الخوف من 
الثعابين. أما الره���اب االجتماعي ورهاب الخالء 
فهي من أنواع الرهاب المعقدة. ويصبح الخوف 
رهابا عندما يبدأ الش���خص في إع���ادة تنظيم 
حيات���ه تجنبا لمصدر خوفه، وه���و أكثر خطورة 
من ردة الفعل الطبيعية النابعة من الخوف. كما 
أن األشخاص الذين يعانون من الرهاب لديهم 

حاجة ماسة لتجنب أي شيء يثير قلقهم.
وأش���ارت المجلة إلى أن رهاب الس���يارات أو ما 
يع���رف باألماكس���وفوبيا يع���د من بي���ن أنواع 
الرهاب المحدد الذي ينش���أ نتيج���ة جملة من 
األح���داث الصادمة. وغالبا ما يرتبط هذا الرهاب 
بتجربة مؤلمة خاضها المرء في سن مبكرة، وهو 
ما يولد لديه قلقا ش���ديدا عن���د قيادة أو ركوب 

سيارة.

وذكرت المجل���ة أن 33 بالمائة من األش���خاص 
مصاب���ون بره���اب العناك���ب، وهو أكث���ر أنواع 
الفوبيا ش���يوعا بين البش���ر، حي���ث يعاني منه 
تقريبا ش���خص من كل 23 ش���خصا في العالم. 
ووفقا لبيانات المعاه���د الوطنية للصحة، يزيد 
احتم���ال الخوف لدى النس���اء أربع مرات مقارنة 

بالرجال.
وأوضح���ت المجلة أن الخوف من المرتفعات من 

بين أكثر أنواع الرهاب شيوعا. 
وأف���ادت المجل���ة ب���أن األس���ترافوبيا من أحد 
أنواع الرهاب الش���ائعة، حيث يخاف الشخص 
المصاب به من صوت الرعد والبرق. ويجعل هذا 
االضط���راب الليالي العاصفة بالنس���بة لبعض 
األش���خاص بمثابة الكابوس، وهو عادة ما ينشأ 
خالل مرحلة الطفول���ة، علما بأن الفوبيا تبدأ في 

التطور لدى الشخص منذ سن الثالثة عشرة.

االستقالل/ وكاالت:
وج���دت دراس���ة جدي���دة أن النحافة موج���ودة في 
الجين���ات، بحي���ث يمك���ن للكثير من الن���اس البقاء 
نحيلين دون الحاجة إلى قوة إرادة واتباع نظام غذائي 

قاس.
وحدد العلماء، بقيادة جامعة كامبريدج، سلس���لة من 
الجينات التي قد تسرع عملية التمثيل الغذائي لفرد 

ما، أو تساعد على حرق الدهون بسرعة أكبر.
وعثر على هذه الجينات لدى أكثر من 16 ألف شخص 
نحي���ف ولكن بصحة جي���دة. وُيعتقد أن ثلثي هؤالء 
الناس تقريبا، يملكون جينات تجعلهم أقل اهتماما 

بالطعام.
وفي %40 من مجموعة الدراسة، قال النحيفون إنهم 
يحبون الطعام ويأكلون ما يشاءون دون أي زيادة في 

الوزن.

واآلن، يعتقد الباحثون أن هؤالء األش���خاص لديهم 
جينات خاص���ة بهم، ل���ذا يخططون إلجراء دراس���ة 
منفصل���ة لمعرف���ة ما يح���دث في أجس���امهم عند 

تناولهم وجبة خفيفة.
ويمك���ن أن يؤدي ذلك إل���ى تطوير أدوي���ة جديدة 
تحاكي آثار جين���ات "النحافة"، يمكن اس���تخدامها 
لمس���اعدة األش���خاص األقل حظا ف���ي الحفاظ على 

وزنهم.
وقال ص���دف فاروقي، المع���د األقدم للدراس���ة من 
معهد "Wellcome-MRC" للعلوم األيضية بجامعة 
كامبري���دج: "تظه���ر الدراس���ة ألول م���رة أن ه���ؤالء 
األشخاص النحفاء يتمتعون بصحة جيدة ألن لديهم 
مس���توى أقل م���ن الجين���ات، التي تزي���د من فرص 

اكتساب الوزن الزائد".
وفي أكبر دراس���ة على اإلطالق لجينات النحافة لدى 

الناس، قام الباحثون بتجنيد مش���اركين بريطانيين 
نحيلين )ف���ي األربعيني���ات من العم���ر(، يتمتعون 
بصحة جيدة، مع استبعاد أي شخص يمارس الرياضة 

ألكثر من 3 مرات في األسبوع.
وأخ���ذ الباحث���ون عين���ات اللعاب لسلس���لة جينات 
المشاركين النحفاء، البالغ عددهم 1622، ثم قارنوها 
مع أكثر من 10 آالف ش���خص متوسط الوزن، وحوالي 

2000 شخص مصاب بالسمنة الشديدة.
ووج���د الباحث���ون 4 مناطق جينية جدي���دة مرتبطة 
بالنحافة، وأكدوا أن هناك منطقتين موجودتين أصال 
لدى اآلس���يويين. وخلصت الدراسة، التي ُنشرت في 
مجل���ة PLOS Genetics، إل���ى أن %18 من النحافة 
مكتوبة في حمضنا النووي، ما يفس���ر سبب امتالك 
األش���خاص ذوي الوالدين النحيفين بشكل طبيعي، 

لنوع الجسم نفسه.

لماذا يمكن للبعض تناول ما يحلو لهم دون اكتساب الوزن؟

بعضها غير منطقي.. تعرف على أكثر أنواع الرهاب شيوعًا

االستقالل/ وكاالت:
تسعى شركة ماليزية ناشئة “SalamWeb” إلى إعداد تجربة 
موقع ح���الل خاص بالمس���لمين، بما في ذل���ك تصفح األخبار 
التي تمت تصفيتها وفقًا لتصنيفات المس���تخدمين؛ لتكون 

متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
ومع االنتشار الواس���ع لمواقع التواصل االجتماعي، فقد يكون 
هدف الشركة األس���اس جيدًا بالنسبة ألولئك الذين يحاولون 
تصفح اإلنترنت وفقًا لمبادئ اإلس���الم، التي تحظر اس���تخدام 
مواق���ع المقام���رة وتصفح الم���واد اإلباحية واحتفاالت ش���رب 

الكحول.
وترغب الشركة الناشئة في االستفادة من هذا الواقع، وتحديد 
هدف طموح يس���تهدف س���وقًا يجمع ما ال يقل عن %10 من 

سكان العالم، البالغ عددهم 1.8 مليار مسلم.
ويحتوي البرنامج على العديد من الميزات التي تهدف صراحة 
إلى “تحس���ين أسلوب الحياة اإلس���المي”، بما في ذلك أوقات 
الص���الة والبوصل���ة، وفالتر تجن���ب ما يتعل���ق بالكحول ولحم 

الخنزير.
ويمك���ن القول: إن���ه أول برنامج تصفح يت���م اعتماده من قبل 
هيئة الرقابة الش���رعية الدولية، باعتباره متوافقًا مع الشريعة 

اإلسالمية.
ومع ذلك؛ فإن المش���روع لي���س مخصصًا للمس���لمين حصرًا، 
حيث يه���دف إلى تعزيز “القيم العالمي���ة” من خالل تحذير 
المستخدمين، عند احتمال تصفح محتوى تم اإلبالغ عنه على 

أنه مسيء أو احتيالي.

االستقالل/ وكاالت:
توصلت دراس���ة حديثة إلى أن األش���خاص الذين يشربون 
كميات كبيرة من المش���روبات المحالة بالسكر قد يعرضون 

أنفسهم لخطر اإلصابة بأمراض الكلى.
وبحسب موقع »webmd«، فقد وجدت الدراسة التي أجريت 
على أكثر من 3000 ش���خص من الرجال والنساء السود، في 
والية ميسيس���يبي، أن الذين اس���تهلكوا معظم مشروبات 
الفاكه���ة المحالة والم���اء كان لديهم خطر متزايد بنس���بة 

%61 لإلصابة بأمراض الكلى المزمنة.
وكان إدراج الماء لزيادة المخاطر فاجأ الباحثين، ومع ذلك من 
الممكن أن يكون المشاركون قد شربوا مجموعة متنوعه من 
المياه، بما فيها المحالة والمنكهة. لألسف الدراسة لم تقم 

بتضمين هذه المعلومات.
وعلى وجه التحديد، نظر الباحثون في استهالك المشروبات 
في اس���تبانة تم تقديمها في بداية الدراسة عام 2000 إلى 
عام 2004، وتمت متابعة المش���اركين م���ن عام 2009 إلى 
عام 2013. وقالت مؤلفة الدراس���ة كيس���ي ريبهولز، وهي 
عالم���ة وبائيات في كلية جونز هوبكنز في بالتيمور: »هناك 
نقص في المعلومات الش���املة عن اآلثار الصحية لمجموعة 
واسعة من المشروبات، على وجه الخصوص هناك معلومات 
مح���دودة عن أنواع وأنم���اط المش���روبات المرتبطة بمخاطر 
أم���راض الكلى«. وبينما وجدت الدراس���ة وج���ود عالقة بين 
اس���تهالك المشروبات السكرية وأمراض الكلى، ال يمكن أن 

تثبت عالقة السبب والنتيجة.

متوافق مع الشريعة.. أول متصفح 
»حالل« خاص بالمسلمين

دراسة: أمراض الكلى مرتبطة 
بالمشروبات المحالة بالسكر
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غزة / عبدالله نصيف: 
عادت طواحين اتحاد خانيونس للدوران من جديد، بعد سلس���لة 
من الهزائم أبعدته عن المنافس���ة على لقب الدوري، بفوزه أمس 
الثالثاء،  عل���ى بيت حانون األهلي بثالثة أه���داف مقابل هدف 
وحيد في ختام لقاءات األس���بوع الس���ادس عشر من بطولة دوري 

القدس الممتاز ألندية قطاع غزة .
مباراة اس���تغل فيها اتحاد خان يونس عام���ل األرض والجمهور، 
وتمكن من خطف هدف مباغت من تسديدة نفذها عدي الغلبان 
نحو مناطق األهلي لتخادع الحارس وتسكن الشباك بالدقيقة 2 .

وكاد أن يعدل الحوانين النتيج���ة خالل عدة محاوالت، لكن تألق 
الحارس البيوك ساهم بإنهاء الشوط األول بتقدم االتحاد بهدف 

دون رد .
وفي الش���وط الثان���ي واصل الحواني���ن خطورته���م على مرمى 
الطواحين، عبر أفضل العبيهم محمد جودة، لكن دفاعات وحارس 

االتحاد كانوا لهم بالمرصاد.
تقدم الطواحين إلدراك التعادل فتح مساحات كبيرة في الخطوط 
الخلفية للحوانين، استغل من خاللها محمد الرخاوي كرة ساقطة 
داخ���ل الصندوق ليس���ددها داخل الش���باك ف���ي الدقيقة 75 ، 

ويضيف ثاني األهداف.
انهي���ار الحواني���ن قابله هدف قت���ل آمال العودة له���م، بعد أن 
اس���تغل مروان الترابين مهارته العالية وراوغ المدافعين وانفرد 
بالحارس ليضعها بس���هولة مضيفًا الهدف الثالث في الدقيقة 
78. وم���ع آخر دقائق المباراة، تمكن ناجي الكفارنة من تس���جيل 
هدف لفريقه من تس���ديدة من داخل الصندوق في الدقيقة 89، 

لينتهي اللقاء بفوز اتحاد خان يونس بثالثية لهدف.
وبه���ذا الفوز رفع  االتحاد رصيده إلى 28 نقط���ة، وانفرد بالمركز 
الثان���ي، فيما ظل األهل���ي بالمركز الثاني عش���ر واألخير عند 11 

نقطة.

الطواحين تعود بالدوران من جديد على حساب الحوانين

غزة / االستقالل: 
س���حب اتحاد كرة القدم الفلسطيني في غزة، قرعة دور ال� 
64 من بطولة الشباب “طوكيو ٣” لمواليد 2001 وما فوق، 
في مقر جامعة األقصى، بحصور السفير الياباني تاكيشي 
اوكوبو، روبرت فالنت الممثل الخاص لبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي، إس���ماعيل مطر عضو اتحاد الكرة وأعضاء اتحاد، 
وبمش���اركة  ٤٩ ناديًا، حي���ث تقام البطول���ة بنظام خروج 

المغلوب مرة واحدة.
ورحب مطر بالوف���د الياباني وممثلي برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائ���ي، مش���يدًا بالدعم الكبير النط���الق بطولة طوكيو 

للشباب.
ونقل مطر تحيات اللواء جبريل الرجوب رئيس اتحاد الكرة 

للسفير الياباني وundp على رعايتهما للبطولة.
وش���كر مطر الحكومة اليابانية على دعمها الكبير للش���عب 

الفلسطيني بشكل عام والرياضة والشباب بشكل خاص.
بدوره أعرب السفير الياباني عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في إجراء قرعة 

بطولة الشباب.
وأكد الس���فير الياباني أن اليابان حكومة وش���عبا ملتزمون بتقديم الدعم 

للش���عب الفلسطيني والشباب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن البطولة فرصة 
الكتشاف المواهب الرياضية.

وأضاف الس���فير الياباني أنه يأمل في المش���اركة بانط���الق البطولة على 
ملعب رفح البلدي.

و جاءت القرعة على النحو التالي:

الترب���ط يواجه الص���الح والرباط يص���دم  بأهلي النصيرات 
.B والهالل أمام فلسطين والزقاق

والعودة ف���ي مواجهة خدم���ات البريج ومعن B. و ش���باب 
.B المغازي  يلتقي بشباب الزيتون وخدمات النصيرات

أما األمل فسيواجه الشمس.
.B وخدمات خان يونس

.B و خدمات الشاطئ أمام المجمع اإلسالمي والعطاء
و القادسية يصطدم باألقصى.

.B و خدمات دير البلح
أما غزة الرياضي في مواجهة خدمات المغازي.

و أهل���ي بيت حانون B. ويلتقي اتحاد الش���جاعية بخدمات 
.B نماء والمغراقة والجالء .B جباليا وأهلي غزة

والمش���تل والزيتون. وخدمات رفح B و ش���باب خان يونس 
أمام بيت حانون الرياضي.

 .B ويلتق���ي اتحاد جبالي���ا بالصداقة. وبي���ت الهيا .B و ش���باب الزواي���دة
.B واليرموك يواجه جماعي رفح. والرضوان

وش���باب رفح في مواجهة سهلة أمام الجزيرة وش���باب جباليا B. ويضرب 
.B اتحاد دير البلح مواجهة صعبة أمام اتحاد خان يونس. والتفاح

اتحاد الكرة يسحب قرعة بطولة الشباب “طوكيو 3” مواليد 2001

االستقالل/ وكاالت:
تأهل منتخب قطر إلى نهائي كأس آس���يا للمرة 
األول���ى ف���ي تاريخه، بعدم���ا تغلب عل���ى نظيره 
اإلمارات���ي برباعي���ة نظيف���ة، أم���س الثالثاء، في 
المباراة التي جمعت بينهما على ملعب محمد بن 

زايد في الدور نصف النهائي.
وس���جل الرباعي خوخي بوعالم، المعز علي، حسن 
الهي���دوس وحامد إس���ماعيل، أه���داف قطر في 
الدقائ���ق 22، 37، 80 و93، ليض���رب المنتخ���ب 
القط���ري موع���ًدا نارًي���ا م���ع اليابان ف���ي المباراة 

النهائية يوم الجمعة المقبل.

ونجح���ت قطر في تنظيم مرتدة س���ريعة في 
الدقيقة 22، لتصل الكرة إلى بوعالم، لينطلق 
حت���ى وصوله لمنطقة جزاء اإلم���ارات، قبل أن 
يس���دد كرة أرضية، فشل عيسى في التصدي 
لها، لتس���كن ش���باكه، محرًزا اله���دف األول 

للعنابي.
وفي الدقيق���ة 37، تمكن المعز علي من مضاعفة 
النتيج���ة لقط���ر، بعدما تق���دم بمجه���ود فردي 
واقترب من منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة 
صاروخية، س���كنت ش���باك خالد عيسى، ليتقدم 

العنابي بالهدف الثاني.

ونجح المنتخب القطري ف���ي الحفاظ على تقدمه 
بهدفين دون رد، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية 

الشوط األول.
و في الش���وط الثاني أثمرت مرتدات العنابي عن 
ه���دف ثالث، قبل نهاية الوق���ت األصلي للمباراة 
ب�10 دقائق، بعدما انفرد الهيدوس بخالد عيسى، 

ووضع كرة ساقطة إلى داخل الشباك .
وفي اللحظات األخيرة من المباراة، استطاع البديل 
حامد إس���ماعيل، تعزيز تقدم قط���ر بهدف رابع 
من أول لمس���ة له في اللقاء، قبل أن يطلق الحكم 

صافرة النهاية بفوز العنابي )0-4( .

قطر تتأهل لنهائي 
كأس آسيا على 
حساب اإلمارات

أول مرة في تاريخها 

االستقالل/ وكاالت:
يسعى برشلونة لتجنب الخروج من كأس ملك إسبانيا التي سيطر على لقبها 
في المواس���م األربعة األخيرة، عندما يلتقي إشبيلية، مس���اء اليوم األربعاء، 

بإياب دور ال�8 للبطولة، بعدما خسر ذهابا )2-0(.
وفضل إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، إراحة الهداف األرجنتيني ليونيل 
ميس���ي بمباراة الذهاب، ولم يتحدد بعد إمكانية مشاركته إيابا، رغم نجاحه 

في التسجيل خالل المباراة األخيرة بالدوري، أمام جيرونا، يوم األحد.
وق���ال فالفي���ردي: »هدفنا المرور وهذا ما س���نحاول فعل���ه، كل الفرق تتبع 
سياسة التدوير. نخوض 3 مباريات في 6 أيام، لكن تركيزنا ينصب اآلن على 
مواجهة الكأس«. ويخوض إشبيلية المباراة، بعد أن خاض يوم راحة أكثر من 

برشلونة، حيث اكتسح ليفانتي 5-0، يوم السبت الماضي .
وقال بابلو ماشين، مدرب إشبيلية: »الفريق لديه قدر استثنائي من الطاقة«.

اشبيلية يهدد عرش 
برشلونة بكأس إسبانيا

األربعاء 24 جمادى األولى 1440 هــ 30 يناير 2019 م

الدوحة/ االستقالل:
قال عضو المكتب السياس���ي لحركة المقاومة اإلسالمية 
)حم���اس( إن حركة فتح ترف���ض الموقف الوطني العام، 
وترفض حكوم���ة وحدة وطني���ة وتع���ارض االنتخابات 

الشاملة.
وأضاف بدران في تغريدٍة له عبر »تويتر«، أمس الثالثاء، 
»منذ مدة لم تعد المسألة بين حماس وفتح، فهي ال تريد 
تطبيق االتفاقي���ات الموقعة بما فيه���ا ٢٠١٧ حيث لم 
تنفذ منها أي التزام، وهي تعطل انعقاد اإلطار القيادي 

المؤقت للمنظمة«.
وأك���د عل���ى أن حرك���ة فت���ح به���ذا الس���لوك، »تقف 
لألس���ف منفردة وحدها بعيًدا ع���ن الموقف الفصائلي 

والجماهيري«.
وجدد بدران جهوزية حركته واستعدادها لكل الخيارات، 
التي تحظى بتوافق وطني وأولها االنتخابات الشاملة في 

أقرب فرصة.
وتاب���ع »نقول لألخ���وة في فتح أعطوا الش���عب حقه في 

اختيار قيادته على كل المستويات«.
وكان المجلس المركزي لحركة »فتح« تبّنى الدعوة إلنهاء 
حكومة »التوافق« التي يرأسها رامي الحمد الله وتشكيل 

حكومة فصائلية تشارك فيها فصائل منظمة التحرير.
إال أن غالبية الفصائل الفلس���طينية ومن بينها فصائل 
منظمة التحرير المدعوة للمشاركة في تشكيل الحكومة، 
اعتبرتها خطوة فردية تعمق االنقس���ام وضربة للجهود 

المصرية إلنجاح المصالحة.
وكان عضو اللجنة المركزية لفتح حس���ين الشيخ قال 
في لقاء متلفز، إن الهدف تش���كيل حكومة فصائلية 
ولي���س حكومة »وح���دة وطني���ة«، فالدع���وة لألخير 
تعني »القبول بالتقاس���م الوظيفي مع حماس وتأبيد 

االنقسام«.
كما قال عض���و اللجنة المركزية عزام األحمد إنه »لم يعد 
هناك مبرر لوجود حكومة التوافق الوطني الحالية« )التي 
يرأسها رامي الحمد الله(، مضيًفا: »حماس لن تكون طرفا 

في الحكومة الجديدة«.

رام الله/ االستقالل:
طالبت عض���و اللجنة التنفيذية لمنظم���ة التحرير حنان 
عش���راوي، المجتم���ع الدولي عموًم���ا واألم���م المتحدة 
ومؤسس���اتها وهيئاتها ذات العالق���ة بما فيها منظمة 
األمم المتح���دة للتربية والعلوم والثقافة »اليونس���كو« 
بتحمل مس���ؤولياتهم القانونية واإلنسانية والسياسية 
وممارس���ة صالحياتهم ف���ي حماية الت���راث الحضاري 

والتاريخي والديني والطبيعي والثقافي في فلسطين.
وأدانت عش���راوي في بيان صحفي أمس الثالثاء باس���م 
اللجنة التنفيذية، مصادقة حكومة االحتالل اإلسرائيلية 
على مخطط اس���تيطاني لبناء قطار هوائ���ي »تلفريك« 
بط���ول 1.4 كم، ف���ي البل���دة القديمة بمدين���ة القدس 

المحتلة، يربط جبل الزيتون بساحة البراق.
وأش���ارت إلى أن هذا المش���روع يندرج ف���ي إطار مخطط 
االحتالل لتهويد المدينة المقدس���ة وتش���ويه تراثها 
وطمس معالمها واالعتداء على مقدساتها الدينية وعلى 

موروثها الحضاري والتاريخي والديني.

وأك���دت أن ه���ذه الجرائم االس���تيطانية ه���ي جزء من 
مخططات حكومة االحتالل للقضاء على دولة فلس���طين 
وتقطيع أوصالها وتقس���يم وحدتها الجغرافية، وفرض 
مشروع »إسرائيل الكبرى« على أرض فلسطين التاريخية.

وأش���ارت إلى أنها تأتي في سياق الهجمة االستيطانية 
المرافقة لالنتخابات اإلس���رائيلية الهادفة إلى كس���ب 

أصوات المستوطنين المتطرفين واسترضائهم.
وش���ددت عل���ى أن ه���ذه الممارس���ات تعك���س تبجح 
ممارس���اتها  مواصل���ة  عل���ى  وإصراره���ا  »إس���رائيل« 
للنقل  الممنهجة  والتوسعية وسياساتها  االستيطانية 
القس���ري والتطهير العرقي بحق الش���عب الفلسطيني 
في تحد صارخ ل���إرادة الدولية والقانون الدولي والدولي 

اإلنساني.
ودعت عش���راوي المجتمع الدولي واألم���م المتحدة إلى 
إرس���ال مراقبين دوليين لصون اإلرث اإلنس���اني، وإلزام 
االحتالل بقواعد القان���ون الدولي واالتفاقيات والقرارات 

األممية.

منظمة التحرير تطالب المجتمع الدولي 
بحماية اإلرث اإلنساني بفلسطين

بدران: فتح ترفض الموقف الوطني 
العام وتعارض االنتخابات الشاملة

بالرصاص الحي. ولفت إلى أن الحراك البحري مكّون 
من 15 قارًبا طافت ف���ي عرض البحر رافعة األعالم 
الفلسطينية؛ مطالبة  بكس���ر الحصار اإلسرائيلي 

المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاًما.
م���ن جانبه���ا ش���ددت الهيئ���ة الوطني���ة العليا 
لمسيرات العودة وكس���ر الحصار، على أن شعبنا 
يش���كل الس���ياج الحام���ي ل���كل األم���ة العربية 

واالسالمية
وقال���ت الهيئ���ة الوطنية ف���ي كلمة له���ا ألقاها 
القيادي في الجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين، 
حس���ين منصور، عل���ى هامش فعالي���ات الحراك 
البحري ال�22 ش���مال غزة: "لن نقبل ومصرون على 
كسر الحصار البحري"، موجهة التحية إلى شهداء 

شعبنا، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.
وأك���دت الهيئة على التمس���ك بخي���ار المقاومة 
بكافة أش���كالها وعلى رأس���ها الكفاح المس���لح، 
مشيرة إلى أن "مس���يرات العودة والحراك البحري 

ليست بديال عن أي من األشكال النضالية".
ولفتت إلى "اس���تمرار المسيرات بالطابع الشعبي 
والس���لمي حتى نحقق كل األهداف، على رأسها 
التكتيكية ثم االستراتيجية، لنكسر وننهي هذا 

الحصار".
وخاطب منصور في كلمته عن الهيئة، المشاركين 
"اس���تمراركم   : قائ���ال  البح���ري،  الح���راك  ف���ي 
ومش���اركتهم بهذا الزخم الش���عبي الواسع وبعد 
انقطاع اضطراري ألس���باب األحوال الجوية، يؤكد 
على حج���م البطولة والفداء واإلص���رار على إنهاء 

الحصار".
ودعت الهيئة، أبناء شعبنا في الضفة إلى التصدي 
للمستوطنين والدفاع عن شعبنا بكافة الوسائل، 
مطالبة "أفراد األجهزة األمنية في الضفة للوقوف 

إلى جانب أبناء شعبنا وحمايتهم".
ووجهت الهيئة رس���الة إلى مص���ر، مطالبة إياهم 
"باس���م الش���عب الفلس���طيني، بالعودة إلى فتح 

معبر رفح بكال االتجاهين، بطريقة تضمن كس���ر 
الحصار عن غزة".

وفي س���ياٍق آخر، طالبت الهيئة الوطنية، بتطبيق 
المصالح���ة والوحدة الوطنية وف���ق ما تم االتفاق 
ا م���ن 2005 و2011 ومخرجات بيروت  علي���ه ب���دًء
2017، مبينة أنها ستواجه "أي حلول انفرادية، ال 

تؤدي إلى شراكة سياسية حقيقية".
وأطلق���ت هيئة الح���راك الوطني قب���ل نحو ثالثة 
أش���هر عدة رح���الت بحرية نحو العال���م الخارجي 
والح���دود الش���مالية للقطاع، في محاولٍة لكس���ر 
الحصار البحري عن قطاع غزة، إال أن االحتالل يقمع 
المش���اركين فيها، ويعمل على إفشالها واعتقال 

من على متنها.
ومن���ذ 30 م���ارس الماض���ي ينّظ���م المواطن���ون 
مظاه���رات س���لمية في مخيمات العودة ش���رقي 
محافظ���ات قط���اع غ���زة الخم���س؛ للمطالبة بحق 

العودة وكسر الحصار.

رام الله/ االستقالل
طالب االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة- 
أمان في رسالة وجهها إلى وزير المالية في 
السلطة الفلسطينية ش���كري بشارة أمس 
الثالثاء بض���رورة صرف الرواتب التقاعدية 

للنواب في المجلس التشريعي فوًرا.
ونبه االئتالف بحسب بيان صحفي، الوزير 
بش���ارة إلى أنهم تحت طائلة المس���ؤولية 
القانونية حاضًرا ومستقباًل، بما  والمالحقة 
يحترم حقوق النواب القانونية والدستورية 
بصفتهم أعضاء تم انتخابهم من الشعب 

الفلسطيني.
وأشار إلى أن إجراء قطع الرواتب التقاعدية 

لبع���ض الن���واب يعتب���ر من وجه���ة نظر 
االئت���الف مظهًرا ب���ارًزا لمظاهر الفس���اد 

السياسي.
وذكر أنه وبعد القرار التفس���يري للمحكمة 
الدس���تورية بح���ل المجلس التش���ريعي، 
وم���ا نجم عن���ه من وق���ف روات���ب أعضاء 
المجل���س التش���ريعي المنح���ل ومنحهم 
روات���ب تقاعدية تفاج���أ االئتالف من أجل 
النزاهة والمساءلة أمان بقطع رواتب أعضاء 
المجل���س التقاعدي���ة من كتل���ة »اإلصالح 
والتغيي���ر«، وبعض المس���تقلين والنواب 

المحسوبين على تيار دحالن.
وبين االئت���الف أن هذا اإلجراء أثار حفيظة 

النواب الذين لجأوا إلى أمان لطلب المناصرة 
واالستشارة القانونية.

ونب���ه إل���ى أن هذه ليس���ت الم���رة األولى 
التي يتم فيها قط���ع رواتب بعض أعضاء 

التشريعي المعارضين.
وأكد االئتالف أنه »لم يك���ن هنالك تبرير 
قانوني معل���ن لعملية قط���ع الرواتب من 
ط���رف وزارة المالية، إال ما تم إبالغه لبعض 
األعضاء المقطوع���ة رواتبهم من قبل وزارة 

المالية بأنه عطل فني قد يطول«.
ولفت ائتالف أمان في رسالته التي وجهها 
إلى وزي���ر المالية الثالثاء، إل���ى أن الراتب 
التقاعدي ألعضاء المجلس التش���ريعي هو 

حق قانوني وأساس���ي له���م، فهو في جزء 
من���ه مقتطع من رواتبهم، وقد منحهم اياه 
قان���ون واجب���ات وحقوق أعض���اء المجلس 
التشريعي رقم )10( لس���نة 2004م الذي 
نص���ت الم���ادة )17( منه على أن���ه: »دون 

المساس بالحقوق.
وتضمن���ت الرس���الة أنه يس���تحق العضو 
أو ورثت���ه من بعده مبلغا يس���اوي 12.5% 
عن كل س���نة قضاها في عمله بحد أقصى 
ال يزي���د عل���ى %80 من المبل���غ اإلجمالي 
المحدد للمكافأة الش���هرية مربوًطا بجدول 
غالء المعيش���ة، يصرف شهريا فور انتهاء 
عضويته ف���ي المجلس بانته���اء مدته أو 

بالوفاة أو العجز عن أداء مهامه أو االستقالة.
وشدد على أنه ال يجوز الجمع بين المكافأة 
المذكورة ف���ي الفقرة )1( أعاله وأي راتب أو 
مخصص���ات تقاعدية تصرف من حس���اب 

الخزينة العام«.
وأش���ار االئتالف إلى أن وق���ف الراتب على 
أس���اس االنتماء والرأي السياس���ي يمثل 
تمييزا واضًحا وخرقا لما نصت عليه المادة 
9 م���ن القانون األساس���ي المع���دل التي 
أكدت على أن: »الفلسطينيين أمام القانون 
والقض���اء س���واء ال تمييز بينهم بس���بب 
العرق أو الجن���س أو اللون أو الدين أو الرأي 

السياسي أو اإلعاقة«.

أمان: قطع السلطة الرواتب التقاعدية للنواب النتمائهم »فساد سياسي«

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال���ت مصادر إعالمية عبرية مس���اء أمس الثالثاء إن اتفاق���ا جرى إبرامه بين 
حزبي وزير الجيش األس���بق موش���ي يعلون، ورئيس األركان األس���بق بيني 

غانتس حول خوض االنتخابات المقبلة بقوائم موحدة.
وذك���رت صحيفة »هآرتس« العبرية أن محادث���ات مطولة أجريت خالل األيام 
األخيرة بين طواقم الحزبين والذي أفضى في النهاية إلى اإلعالن عن االتفاق.

يذك���ر أن حزب غانتس »حصانة إلس���رائيل« قد حصل عل���ى 14 مقعًدا في 
أحدث استطالع للرأي بينما لم يجتز الحزب الذي يتزعمه يعلون »تيلم« نسبة 

الحسم.
واألحد، كش���فت مص���ادر إعالمية عبري���ة النقاب عن مباحث���ات بين يعلون 
وغانتس لتشكيل قائمة مشتركة لخوض انتخابات »الكنيست« المقررة في 

9 أبريل المقبل.
وذكرت صحيفة »إس���رائيل اليوم« العبري���ة أن المباحثات تجري 
في أجواء إيجابية حيث يسود االعتقاد بأنه سيتم تشكيل حزب 
جدي���د يقوده بيني غانتس بينما س���يكون يعلون الرجل الثاني 

في الحزب.
وبين���ت الصحيفة أنه س���يتوجب على يعلون العمل مع مرؤوس���ه الس���ابق 
غانتس على ضوء استطالعات الرأي التي تمنح غانتس 15 مقعًدا حال دخل 

االنتخابات في الوقت الذي لم يجتز فيه يعلون نسبة الحسم.
وقالت الصحيف���ة إنه وفي حال أثمرت المباحثات فس���يكون الحزب 
»أمنًي���ا وعس���كرًيا بامتياز«، كم���ا أن توجهات غانت���س تختلف عن 
توجهات وأفكار يعلون حيث س���يتوجب عليهم���ا مقاربة أفكارهما 
للحصول على حزب متجانس، واألغلب أنه س���يكون حزًبا يصنف على 

أنه من يمين الوسط.

يعلون وغانتس يتفقان على 
خوض االنتخابات بقائمة موحدة

�إ�صابة  ..  14

عبا�س يقبل ..

ف���ي جلس���تها المنعقدة الثالث���اء، والقاضي 
بوضع استقالتها )تحت( تصرفه.

وعليه س���يبدأ عباس )83 عاًما( –وفق الوكالة- 
المش���اورات لتش���كيل حكومة سياسية من 
فصائل منظمة التحرير الفلس���طينية بهدف 

اإلعداد النتخابات تشريعية جديدة.
وقالت الحكومة أمس إنها تضع اس���تقالتها 
تحت تصرف الرئيس عباس، مشيرة إلى أنها 

مس���تمرة في أداء مهامه���ا وتحملها لجميع 
مسؤولياتها لحين تشكيل حكومة جديدة.

وفيما أّك���دت حركة "حماس" أم���س أّنها لن 
تمنح ش���رعية ألي حكومة فلسطينية قادمة 
"دون تواف���ق وطني"، بعد أيام من دعوة حركة 
"فت���ح" إلقالة حكوم���ة "التوافق" وتش���كيل 
حكوم���ة "فصائلي���ة" تضم فصائ���ل منظمة 
التحرير، وعارضت فصائل فلسطينية بمنظمة 

التحرير من بينه���ا الجبهتين "الديمقراطية" 
و"الش���عبية" وحزب "فدا" دع���وة حركة "فتح"، 
داعية في الوقت ذاته لتشكيل حكومة وحدة 
وطنية يش���ارك فيها الكل الفلس���طيني من 

مهامها األساسية اإلعداد النتخابات شاملة.
وتش���ّكلت حكوم���ة "التوافق" عق���ب اتفاق 
"الش���اطئ" بي���ن حركتي فت���ح وحماس عام 

.2014
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الدوحة/ االستقالل:
قال عضو المكتب السياس���ي لحركة المقاومة اإلسالمية 
)حم���اس( إن حركة فتح ترف���ض الموقف الوطني العام، 
وترفض حكوم���ة وحدة وطني���ة وتع���ارض االنتخابات 

الشاملة.
وأضاف بدران في تغريدٍة له عبر »تويتر«، أمس الثالثاء، 
»منذ مدة لم تعد المسألة بين حماس وفتح، فهي ال تريد 
تطبيق االتفاقي���ات الموقعة بما فيه���ا ٢٠١٧ حيث لم 
تنفذ منها أي التزام، وهي تعطل انعقاد اإلطار القيادي 

المؤقت للمنظمة«.
وأك���د عل���ى أن حرك���ة فت���ح به���ذا الس���لوك، »تقف 
لألس���ف منفردة وحدها بعيًدا ع���ن الموقف الفصائلي 

والجماهيري«.
وجدد بدران جهوزية حركته واستعدادها لكل الخيارات، 
التي تحظى بتوافق وطني وأولها االنتخابات الشاملة في 

أقرب فرصة.
وتاب���ع »نقول لألخ���وة في فتح أعطوا الش���عب حقه في 

اختيار قيادته على كل المستويات«.
وكان المجلس المركزي لحركة »فتح« تبّنى الدعوة إلنهاء 
حكومة »التوافق« التي يرأسها رامي الحمد الله وتشكيل 

حكومة فصائلية تشارك فيها فصائل منظمة التحرير.
إال أن غالبية الفصائل الفلس���طينية ومن بينها فصائل 
منظمة التحرير المدعوة للمشاركة في تشكيل الحكومة، 
اعتبرتها خطوة فردية تعمق االنقس���ام وضربة للجهود 

المصرية إلنجاح المصالحة.
وكان عضو اللجنة المركزية لفتح حس���ين الشيخ قال 
في لقاء متلفز، إن الهدف تش���كيل حكومة فصائلية 
ولي���س حكومة »وح���دة وطني���ة«، فالدع���وة لألخير 
تعني »القبول بالتقاس���م الوظيفي مع حماس وتأبيد 

االنقسام«.
كما قال عض���و اللجنة المركزية عزام األحمد إنه »لم يعد 
هناك مبرر لوجود حكومة التوافق الوطني الحالية« )التي 
يرأسها رامي الحمد الله(، مضيًفا: »حماس لن تكون طرفا 

في الحكومة الجديدة«.

رام الله/ االستقالل:
طالبت عض���و اللجنة التنفيذية لمنظم���ة التحرير حنان 
عش���راوي، المجتم���ع الدولي عموًم���ا واألم���م المتحدة 
ومؤسس���اتها وهيئاتها ذات العالق���ة بما فيها منظمة 
األمم المتح���دة للتربية والعلوم والثقافة »اليونس���كو« 
بتحمل مس���ؤولياتهم القانونية واإلنسانية والسياسية 
وممارس���ة صالحياتهم ف���ي حماية الت���راث الحضاري 

والتاريخي والديني والطبيعي والثقافي في فلسطين.
وأدانت عش���راوي في بيان صحفي أمس الثالثاء باس���م 
اللجنة التنفيذية، مصادقة حكومة االحتالل اإلسرائيلية 
على مخطط اس���تيطاني لبناء قطار هوائ���ي »تلفريك« 
بط���ول 1.4 كم، ف���ي البل���دة القديمة بمدين���ة القدس 

المحتلة، يربط جبل الزيتون بساحة البراق.
وأش���ارت إلى أن هذا المش���روع يندرج ف���ي إطار مخطط 
االحتالل لتهويد المدينة المقدس���ة وتش���ويه تراثها 
وطمس معالمها واالعتداء على مقدساتها الدينية وعلى 

موروثها الحضاري والتاريخي والديني.

وأك���دت أن ه���ذه الجرائم االس���تيطانية ه���ي جزء من 
مخططات حكومة االحتالل للقضاء على دولة فلس���طين 
وتقطيع أوصالها وتقس���يم وحدتها الجغرافية، وفرض 
مشروع »إسرائيل الكبرى« على أرض فلسطين التاريخية.

وأش���ارت إلى أنها تأتي في سياق الهجمة االستيطانية 
المرافقة لالنتخابات اإلس���رائيلية الهادفة إلى كس���ب 

أصوات المستوطنين المتطرفين واسترضائهم.
وش���ددت عل���ى أن ه���ذه الممارس���ات تعك���س تبجح 
ممارس���اتها  مواصل���ة  عل���ى  وإصراره���ا  »إس���رائيل« 
للنقل  الممنهجة  والتوسعية وسياساتها  االستيطانية 
القس���ري والتطهير العرقي بحق الش���عب الفلسطيني 
في تحد صارخ ل���إرادة الدولية والقانون الدولي والدولي 

اإلنساني.
ودعت عش���راوي المجتمع الدولي واألم���م المتحدة إلى 
إرس���ال مراقبين دوليين لصون اإلرث اإلنس���اني، وإلزام 
االحتالل بقواعد القان���ون الدولي واالتفاقيات والقرارات 

األممية.

منظمة التحرير تطالب المجتمع الدولي 
بحماية اإلرث اإلنساني بفلسطين

بدران: فتح ترفض الموقف الوطني 
العام وتعارض االنتخابات الشاملة

بالرصاص الحي. ولفت إلى أن الحراك البحري مكّون 
من 15 قارًبا طافت ف���ي عرض البحر رافعة األعالم 
الفلسطينية؛ مطالبة  بكس���ر الحصار اإلسرائيلي 

المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاًما.
م���ن جانبه���ا ش���ددت الهيئ���ة الوطني���ة العليا 
لمسيرات العودة وكس���ر الحصار، على أن شعبنا 
يش���كل الس���ياج الحام���ي ل���كل األم���ة العربية 

واالسالمية
وقال���ت الهيئ���ة الوطنية ف���ي كلمة له���ا ألقاها 
القيادي في الجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين، 
حس���ين منصور، عل���ى هامش فعالي���ات الحراك 
البحري ال�22 ش���مال غزة: "لن نقبل ومصرون على 
كسر الحصار البحري"، موجهة التحية إلى شهداء 

شعبنا، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.
وأك���دت الهيئة على التمس���ك بخي���ار المقاومة 
بكافة أش���كالها وعلى رأس���ها الكفاح المس���لح، 
مشيرة إلى أن "مس���يرات العودة والحراك البحري 

ليست بديال عن أي من األشكال النضالية".
ولفتت إلى "اس���تمرار المسيرات بالطابع الشعبي 
والس���لمي حتى نحقق كل األهداف، على رأسها 
التكتيكية ثم االستراتيجية، لنكسر وننهي هذا 

الحصار".
وخاطب منصور في كلمته عن الهيئة، المشاركين 
"اس���تمراركم   : قائ���ال  البح���ري،  الح���راك  ف���ي 
ومش���اركتهم بهذا الزخم الش���عبي الواسع وبعد 
انقطاع اضطراري ألس���باب األحوال الجوية، يؤكد 
على حج���م البطولة والفداء واإلص���رار على إنهاء 

الحصار".
ودعت الهيئة، أبناء شعبنا في الضفة إلى التصدي 
للمستوطنين والدفاع عن شعبنا بكافة الوسائل، 
مطالبة "أفراد األجهزة األمنية في الضفة للوقوف 

إلى جانب أبناء شعبنا وحمايتهم".
ووجهت الهيئة رس���الة إلى مص���ر، مطالبة إياهم 
"باس���م الش���عب الفلس���طيني، بالعودة إلى فتح 

معبر رفح بكال االتجاهين، بطريقة تضمن كس���ر 
الحصار عن غزة".

وفي س���ياٍق آخر، طالبت الهيئة الوطنية، بتطبيق 
المصالح���ة والوحدة الوطنية وف���ق ما تم االتفاق 
ا م���ن 2005 و2011 ومخرجات بيروت  علي���ه ب���دًء
2017، مبينة أنها ستواجه "أي حلول انفرادية، ال 

تؤدي إلى شراكة سياسية حقيقية".
وأطلق���ت هيئة الح���راك الوطني قب���ل نحو ثالثة 
أش���هر عدة رح���الت بحرية نحو العال���م الخارجي 
والح���دود الش���مالية للقطاع، في محاولٍة لكس���ر 
الحصار البحري عن قطاع غزة، إال أن االحتالل يقمع 
المش���اركين فيها، ويعمل على إفشالها واعتقال 

من على متنها.
ومن���ذ 30 م���ارس الماض���ي ينّظ���م المواطن���ون 
مظاه���رات س���لمية في مخيمات العودة ش���رقي 
محافظ���ات قط���اع غ���زة الخم���س؛ للمطالبة بحق 

العودة وكسر الحصار.

رام الله/ االستقالل
طالب االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة- 
أمان في رسالة وجهها إلى وزير المالية في 
السلطة الفلسطينية ش���كري بشارة أمس 
الثالثاء بض���رورة صرف الرواتب التقاعدية 

للنواب في المجلس التشريعي فوًرا.
ونبه االئتالف بحسب بيان صحفي، الوزير 
بش���ارة إلى أنهم تحت طائلة المس���ؤولية 
القانونية حاضًرا ومستقباًل، بما  والمالحقة 
يحترم حقوق النواب القانونية والدستورية 
بصفتهم أعضاء تم انتخابهم من الشعب 

الفلسطيني.
وأشار إلى أن إجراء قطع الرواتب التقاعدية 

لبع���ض الن���واب يعتب���ر من وجه���ة نظر 
االئت���الف مظهًرا ب���ارًزا لمظاهر الفس���اد 

السياسي.
وذكر أنه وبعد القرار التفس���يري للمحكمة 
الدس���تورية بح���ل المجلس التش���ريعي، 
وم���ا نجم عن���ه من وق���ف روات���ب أعضاء 
المجل���س التش���ريعي المنح���ل ومنحهم 
روات���ب تقاعدية تفاج���أ االئتالف من أجل 
النزاهة والمساءلة أمان بقطع رواتب أعضاء 
المجل���س التقاعدي���ة من كتل���ة »اإلصالح 
والتغيي���ر«، وبعض المس���تقلين والنواب 

المحسوبين على تيار دحالن.
وبين االئت���الف أن هذا اإلجراء أثار حفيظة 

النواب الذين لجأوا إلى أمان لطلب المناصرة 
واالستشارة القانونية.

ونب���ه إل���ى أن هذه ليس���ت الم���رة األولى 
التي يتم فيها قط���ع رواتب بعض أعضاء 

التشريعي المعارضين.
وأكد االئتالف أنه »لم يك���ن هنالك تبرير 
قانوني معل���ن لعملية قط���ع الرواتب من 
ط���رف وزارة المالية، إال ما تم إبالغه لبعض 
األعضاء المقطوع���ة رواتبهم من قبل وزارة 

المالية بأنه عطل فني قد يطول«.
ولفت ائتالف أمان في رسالته التي وجهها 
إلى وزي���ر المالية الثالثاء، إل���ى أن الراتب 
التقاعدي ألعضاء المجلس التش���ريعي هو 

حق قانوني وأساس���ي له���م، فهو في جزء 
من���ه مقتطع من رواتبهم، وقد منحهم اياه 
قان���ون واجب���ات وحقوق أعض���اء المجلس 
التشريعي رقم )10( لس���نة 2004م الذي 
نص���ت الم���ادة )17( منه على أن���ه: »دون 

المساس بالحقوق.
وتضمن���ت الرس���الة أنه يس���تحق العضو 
أو ورثت���ه من بعده مبلغا يس���اوي 12.5% 
عن كل س���نة قضاها في عمله بحد أقصى 
ال يزي���د عل���ى %80 من المبل���غ اإلجمالي 
المحدد للمكافأة الش���هرية مربوًطا بجدول 
غالء المعيش���ة، يصرف شهريا فور انتهاء 
عضويته ف���ي المجلس بانته���اء مدته أو 

بالوفاة أو العجز عن أداء مهامه أو االستقالة.
وشدد على أنه ال يجوز الجمع بين المكافأة 
المذكورة ف���ي الفقرة )1( أعاله وأي راتب أو 
مخصص���ات تقاعدية تصرف من حس���اب 

الخزينة العام«.
وأش���ار االئتالف إلى أن وق���ف الراتب على 
أس���اس االنتماء والرأي السياس���ي يمثل 
تمييزا واضًحا وخرقا لما نصت عليه المادة 
9 م���ن القانون األساس���ي المع���دل التي 
أكدت على أن: »الفلسطينيين أمام القانون 
والقض���اء س���واء ال تمييز بينهم بس���بب 
العرق أو الجن���س أو اللون أو الدين أو الرأي 

السياسي أو اإلعاقة«.

أمان: قطع السلطة الرواتب التقاعدية للنواب النتمائهم »فساد سياسي«

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال���ت مصادر إعالمية عبرية مس���اء أمس الثالثاء إن اتفاق���ا جرى إبرامه بين 
حزبي وزير الجيش األس���بق موش���ي يعلون، ورئيس األركان األس���بق بيني 

غانتس حول خوض االنتخابات المقبلة بقوائم موحدة.
وذك���رت صحيفة »هآرتس« العبرية أن محادث���ات مطولة أجريت خالل األيام 
األخيرة بين طواقم الحزبين والذي أفضى في النهاية إلى اإلعالن عن االتفاق.

يذك���ر أن حزب غانتس »حصانة إلس���رائيل« قد حصل عل���ى 14 مقعًدا في 
أحدث استطالع للرأي بينما لم يجتز الحزب الذي يتزعمه يعلون »تيلم« نسبة 

الحسم.
واألحد، كش���فت مص���ادر إعالمية عبري���ة النقاب عن مباحث���ات بين يعلون 
وغانتس لتشكيل قائمة مشتركة لخوض انتخابات »الكنيست« المقررة في 

9 أبريل المقبل.
وذكرت صحيفة »إس���رائيل اليوم« العبري���ة أن المباحثات تجري 
في أجواء إيجابية حيث يسود االعتقاد بأنه سيتم تشكيل حزب 
جدي���د يقوده بيني غانتس بينما س���يكون يعلون الرجل الثاني 

في الحزب.
وبين���ت الصحيفة أنه س���يتوجب على يعلون العمل مع مرؤوس���ه الس���ابق 
غانتس على ضوء استطالعات الرأي التي تمنح غانتس 15 مقعًدا حال دخل 

االنتخابات في الوقت الذي لم يجتز فيه يعلون نسبة الحسم.
وقالت الصحيف���ة إنه وفي حال أثمرت المباحثات فس���يكون الحزب 
»أمنًي���ا وعس���كرًيا بامتياز«، كم���ا أن توجهات غانت���س تختلف عن 
توجهات وأفكار يعلون حيث س���يتوجب عليهم���ا مقاربة أفكارهما 
للحصول على حزب متجانس، واألغلب أنه س���يكون حزًبا يصنف على 

أنه من يمين الوسط.

يعلون وغانتس يتفقان على 
خوض االنتخابات بقائمة موحدة

�إ�صابة  ..  14

عبا�س يقبل ..

ف���ي جلس���تها المنعقدة الثالث���اء، والقاضي 
بوضع استقالتها )تحت( تصرفه.

وعليه س���يبدأ عباس )83 عاًما( –وفق الوكالة- 
المش���اورات لتش���كيل حكومة سياسية من 
فصائل منظمة التحرير الفلس���طينية بهدف 

اإلعداد النتخابات تشريعية جديدة.
وقالت الحكومة أمس إنها تضع اس���تقالتها 
تحت تصرف الرئيس عباس، مشيرة إلى أنها 

مس���تمرة في أداء مهامه���ا وتحملها لجميع 
مسؤولياتها لحين تشكيل حكومة جديدة.

وفيما أّك���دت حركة "حماس" أم���س أّنها لن 
تمنح ش���رعية ألي حكومة فلسطينية قادمة 
"دون تواف���ق وطني"، بعد أيام من دعوة حركة 
"فت���ح" إلقالة حكوم���ة "التوافق" وتش���كيل 
حكوم���ة "فصائلي���ة" تضم فصائ���ل منظمة 
التحرير، وعارضت فصائل فلسطينية بمنظمة 

التحرير من بينه���ا الجبهتين "الديمقراطية" 
و"الش���عبية" وحزب "فدا" دع���وة حركة "فتح"، 
داعية في الوقت ذاته لتشكيل حكومة وحدة 
وطنية يش���ارك فيها الكل الفلس���طيني من 

مهامها األساسية اإلعداد النتخابات شاملة.
وتش���ّكلت حكوم���ة "التوافق" عق���ب اتفاق 
"الش���اطئ" بي���ن حركتي فت���ح وحماس عام 

.2014
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لندن/ االستقالل: 
لم تتوان امرأة في البحث لمدة 12 عاما عن 
خاتمها المفضل بع���د أن أضاعته، لتعثر 
علي���ه مؤخرا بطريقة غريبة جدا، وفي مكان 

»ال يخطر على البال«.
أبيغيل تومبسون،  التجميل  وكانت خبيرة 
وهي من منطقة ويس���ت يوركش���اير في 
بريطانيا، قد فقدت الخاتم الذي قدمته لها 

والدتها في عيد ميالدها الثامن.
وذكرت وس���ائل إعالم بريطانية أن الشابة 
البالغ���ة من العمر 20 عام���ا، الحظت خروج 
ش���يء من أنفها بع���د أن انتابته���ا »نوبة 
عطس« ش���ديدة وهي في منزلها، ليتضح 

الحقا أنه الخاتم الذي فقدته عام 2007.
واكتشفت تومبس���ون الخاتم في المخاط 
ال���ذي خ���رج م���ن أنفه���ا، وفق م���ا ذكرت 
صحف »ديلي مي���ل« و«ذي صن« و«ميرور« 

البريطانية.

وأش���ارت إلى أنه���ا الحقا اس���تنتجت أن 
الخات���م ربما علق في أنفه���ا »بينما كانت 

تنظف أنفها بإصبعها«.
وكانت تومبس���ون قد افترضت أن الخاتم 
تعرض للس���رقة بع���د ش���هور قليلة من 
حصولها عليه، لكنه���ا قالت اآلن: »لم ولن 
يخطر على بالي حتى بعد مليون س���نة أن 

الخاتم علق في أنفي«.
وحول هذا األمر، قال جراح التجميل نافين 
كافالي إن مثل هذا األمر ش���ائع في الواقع، 
مش���يرا إلى أنه »غير متفاجئ« من الحالة، 

وأن القصة عادية.
وأوض���ح الطبي���ب أن الكثي���ر م���ن الناس 
يعث���رون على بعض األلع���اب الصغيرة أو 
الخرز في األن���ف، وفي هذه الحالة فإنه مع 
العم���ر يكبر األنف، لذا أصبحت المس���احة 
داخله أكب���ر من الخاتم، فخ���رج عن طريق 

العطس.

لندن/ االستقالل: 
عثرت س���يدة بريطانية على عظمة بشرية داخل جوارب اشترتها من 
متج���ر »Primark«، في مدينة إيس���يكس البريطانية، الحادثة التي 

حيرت عناصر الشرطة ومحبي التسوق في بريطانيا.
وفتحت الش���رطة البريطانية تحقيقا موس���عا ح���ول مصدر العظمة 
الغامضة، التي عث���ر عليها بدون بقايا لحمي���ة أو دماء تغطيها، في 
حين ق���ام المتجر باالتصال مع المصنع المورد للجوارب، لمعرفة مزيد 

من التفاصيل.
وعلى الرغم من أن العظمة تعود لبش���ر، إال أن الش���رطة لم تفصح عن 
عمر صاحبها أو عن عمرها الحقيقي، في حين ذهب بعض المغردين 
على تويتر، إلى نس���ب العظمة إلى »العم���ال العبيد« الذين يقومون 

بصناعة هذه الجوارب.
وفي إطار ما حدث، أعلنت شركة »Primark« أنها تتعامل مع الموضوع 
بمنتهى الجدية واالهتمام، وأنها فتحت تحقيقا مس���تقال عن مصدر 

العظمة، بينما قامت باالتصال مع المعمل الذي صنع تلك الجوارب.
وحتى اللحظة، ال يوجد دلي���ل قاطع يجزم بأن العظمة ظهرت نتيجة 
لحادث وقع في المصنع، ما يرجح وضع ش���خص مجهول للعظمة في 

الجوارب، لسبب غامض.

سيدة تعثر على 
مفاجأة في جواربها 

بكين/ االستقالل:
يب���دأ الرضيع العادي النط���ق عندما يبلغ 
العام تقريبا، لك���ن رضيعا حديث الوالدة 
في الصين نس���ف هذه القاعدة المسلم 
به���ا، بعدما صدم أم���ه وممرضاته بلفظه 
على ما يبدو كلمة »ماما«، في عمر 23 يوما 

فقط.
ورغم اعتراف األم أن رضيعها لفظ بالكلمة 
دون قص���د عل���ى األغلب، فإنها ش���عرت 
وعائلتها باإلعجاب الممزوج بالذهول عند 
س���ماعها، حس���بما نقلت صحيفة »ديلي 

ميل« البريطانية.
ونطق الطف���ل »ألول مرة« في مركز لرعاية 
ما بعد الوالدة، في مدينة تشانغتش���ون 
بمقاطعة جيلين ش���مالي الصين، في 20 

يناير الجاري.
وتم تصوير المش���هد ف���ي لقطة فيديو 
الرضيع، وش���اركتها عبر  وال���دة  وثقتها 
العاشرة  الثانية  التواصل، وفي  وس���ائل 
من المقطع، يظهر الرضيع وهو نائم على 

طاولة بينما تدلك ممرضة ظهره بلطف.
 ،›aiya‹ فجأة، يسمع المولود الجديد يقول
فعلقت أم���ه بلهفة: »هذا الطفل مضحك 
جدا«. لكن بع���د ثوان ينطق الرضيع فجأة 
»مام���ا«، تاركا والدت���ه وطاقمه الطبي في 

حالة ذهول.
وقالت والدة الرضي���ع لمحطة تلفزيونية: 
إن ابنها أنهى درسا في السباحة في ذلك 
اليوم، وإنها لم تطعمه س���وى القليل من 
الحليب قبل التمري���ن لمنعه من التقيؤ، 

لذلك ربما يكون الجوع س���ببا وراءه تلفظه 
بأصوات غير عادية.

وأضافت األم الجدي���دة: »كان يبكي قبل 
وأثن���اء التدليك. ربما كان غاضبا ألنني لم 
أمده بم���ا يكفي من الحلي���ب، وفي وقت 
الحق قال فج���أة ماما. رغ���م أنها لم تكن 
مقصودة، فقد كانت أسرة زوجي سعيدة 

للغاية«.
ويمكن للرضع التفوه بكلماتهم األولى ما 
بين عمر 12 إلى 18 ش���هرا، وحينها تبلغ 

المفردات من 10 إلى 20 كلمة.
وتعليقا على مقط���ع الفيديو، قال طبيب 
من مستش���فى »تشانغتشون« لألطفال، 
إن الرضي���ع أصدر صوت���ا بكلمة ماما دون 

قصد.

كردستان/االستقالل:
تعرض رجل كردي للتعنيف والضرب على يد زوجته وابنته، حيث تم رميه من 

سطح المنزل في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق.
وفي تصريحات صحفية االثنين، قال ال���زوج: “زوجتي وابنتي ضرباني، وقاما 
برمي���ي من فوق س���طح المنزل، ولو كن���ت أنا من فعل هذا لقامت الس���لطات 

باعتقالي فورا”.
وأضاف: “سجلت شكوى في مركز الشرطة، واتصلت مع مركز مناهضة العنف 
ضد النس���اء، وقالوا لي سنرد عليك فيما بعد، لكن المركزين لم يتواصال معي 

حتى اآلن”، مشيرا إلى أن “زوجته ما زالت مستمرة بتهديده”.
وفي عام 2018 ، س���جل اتحاد الرجال في إقليم كردستان 115 حالة انتحار 
لدى الرجال، باإلضافة إلى مقتل 5 آخرين على أيدي زوجاتهم أو بمس���اعدة 

أقاربهن.

رضيع ينطق كلمته األولى في عمر 23 يومًا مرأة ترمي زوجها من فوق 
السطح بمساعدة ابنته

ميونخ/ االستقالل:  
وج���ه صحفي ألماني الدع���وة لمقاطع���ة ورق التواليت 
ورفضه وعدم اس���تخدامه لما له من تأثير س���لبي على 

الحياة البيئية.
ففي مقال نش���ر ف���ي صحيف���ة »Jetzt« األلمانية، قال 
الصحف���ي الرا تايد، بضرورة التخلي ع���ن ورق التواليت، 
واس���تخدام أس���اليب بديلة للنظاف���ة كخراطيم المياه 

وغيرها.
حيث أشار تايد إلى أن الكثير من ورق التواليت 
ال يصن����ع م����ن أوراق قديم����ة وإنما م����ن أوراق 
أش����جار خاصة، باإلضافة الستخدام الخشب في 

التصنيع.
األم���ر الذي يتطل���ب عملية تصنيع تس���تهلك كميات 
كبي���رة من الطاقة والموارد، األمر ال���ذي يؤدي لتتدهور 

الوضع اإليكولوجي.
وتح���دث الصحف���ي ع���ن اس���تبدال أوراق الحمام 
بالمي���اه، األمر ال���ذي يقلل من األم���راض الجلدية 

ودورها الصحي.

موسكو/ االستقالل: 
تداولت وسائل إعالم روسية قصة قّط ينتظر أصحابه 
بالقرب م���ن منزلهم رغ���م غيابهم ألكثر من س���نة 

ونصف.
وع���اش القط مع عائلة مؤلفة م���ن أم وثالثة أطفال في 
بلدة »زالتوس���ت« بالقرب من تشيليابينس���ك الروسية. 
وفي أواخ���ر2017، تعرض منزل العائل���ة لحريق ضخم 
راحت ضحيت���ه األم وابنتها الكبرى. أما الطفالن اآلخران 
فنقال إلى مرك���ز للرعاية، ومنذ ذل���ك الحين، بقي القط 
الناجي من الحريق بالقرب من المنزل رافضا الذهاب إلى 

مكان آخر.
وتعليق���ا عل���ى الحادث���ة الغريب���ة قالت، س���فيتالنا 
تسيبروفس���كايا، إحدى المتطوعات لحماية الحيوانات 
في روس���يا: »القط المسكين ال يزال ينتظر أصحابه منذ 
اندالع الحريق، ويرفض مغادرة المكان وينام في الشارع 
بالقرب من المنزل المحترق، هو بحاجة ماسة للمساعدة، 
لق���د أجرينا له اللقاحات الالزمة، لكننا لم نجد من يتبناه 

في منزله بعد«.

عطست فأخرجت خاتمًا 
فقدته قبل 12 عامًا

قط وفّي ينتظر 
أصحابه قرب المنزل 
ألكثر من سنة ونصف!

دعوات في 
ألمانيا لمقاطعة 
»محارم التواليت«
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