
غزة/ محمود عمر: 
ع���ادت الجهود المصرية في مل���ف التهدئة بين قطاع غزة 
واالحتالل اإلس���رائيلي للطفو مجددًا على سطح األولويات، 

غزة/ قاسم األغا: 
أك���د مصدر في حركة الجهاد اإلس���المي أمس الس���بت ، أن وف���ًدا من الحركة 

س���يزور العاصمة المصرية )القاهرة(، خالل أي���ام.  وقال المصدر 
ل�«االستقالل«: »إن وفًدا من قيادة الجهاد سيصل في غضون األيام 

إصابات بمواجهات مع
 االحتالل في بيت لحم

بيت لحم/ االستقالل: 
أصي���ب ع���دد م���ن المواطني���ن 
الس���بت،  أمس  مس���اء  باالختناق 
خالل مواجهات مع قوات االحتالل 
اإلسرائيلي في بلدة الخضر جنوب 
مدين���ة بيت لحم جن���وب الضفة 

الغربية المحتلة.

وأفاد شهود بأن المواجهات اندلعت 
ف���ي محيط بوابة الخض���ر وحارة دار 
أطلق خاللها جنود االحتالل  موسى، 
الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 
المس���يل  والغاز  الص���وت  وقناب���ل 
للدم���وع، م���ا أدى إلصابة ع���دد من 

المواطنين بحاالت اختناق.
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الخليل/ االستقالل:
شّيع مئات المواطنين الفلسطينيين، يوم أمس، 
ف���ي مدينة الخلي���ل )جنوب الق���دس المحتلة(، 
شهيًدا، أعادت س���لطات االحتالل جثمانه، عقب 

احتجازه 3 أش���هر. وانطلق موكب تشييع جثمان 
الش���هيد معمر األطرش )42 عاًما( من مسجد أبو 
عيشة في الخليل، حيث علت أصوات المشاركين 
بالتكبيرات والهتافات الوطنية. وحمل المشاركون 

األعالم الفلس���طينية والوطنية، منّددين بجريمة 
قتل جنود االحتالل الش���هيد األطرش في البلدة 

القديمة، واحتجازه منذ شهر تشرين 
األول 2018. 

احتجزه االحتالل 3 أشهر

جماهير الخليل تشيع جثمان الشهيد األطرش 

غزة/ سماح المبحوح:
يواص���ل االحتالل اإلس���رائيلي اس���تهدافه الواض���ح وحمالته 
الممنهجة ضد المنهاج الفلس���طيني في محاولة لتشويه وتغير 

االحتالل منع رفع األذان 
بـ »اإلبراهيمي« 47 وقتًا بيناير

وفد من »الجهاد اإلسالمي«
 يصل القاهرة خالل أيام

غزة/ االستقالل:
د عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي  أكَّ
د. وليد الُقططي "أن المقاومة الفلس���طينية لن تس���مح 

لالحتالل اإلس���رائيلي بف���رض قواعد جدي���دة لصالحه، 
أو كس���ر قواعد االش���تباك التي رس���ختها 
المقاوم���ة ط���وال الس���نوات الماضية التي 

غزة/ قاسم األغا:
أّكد عض���و اللجن���ة المركزية للجبهة الش���عبية لتحرير 
فلس���طين ماهر مزهر أن جبهته ترفض المش���اركة في 

الحكومة السياسية المقبلة، أو الدخول في لجنة فصائلية 
إلدارة قطاع غزة.   وقال مزهر ل�"االس���تقالل": 
"إن الجبهة الش���عبية ل���ن تكون في حكومة 

د. القططي: االحتالل يتحمل مسؤولية 
المماطلة بدفع استحقاقات تفاهمات التهدئة

مزهر لـ »االستقالل«: »الشعبية« ترفض المشاركة 
في حكومة أو »لجنة إدارية« تعززان االنقسام

قوى رام الله تدعو إلغالق المؤسسات 
األمريكية وطردها من فلسطين

رام الله/ االستقالل:
دعت القوى الوطنية واالس���المية ف���ي رام الله والبيرة الى إغالق 

المؤسس���ات االمريكية الداعمة لالحتالل االس���رائيلي 
وطردها من االراضي الفلس���طينية فورًا. وأكدت القوى، 

رام الله/ االستقالل:
ذكر وزير األوقاف والش���ؤون الدينية يوس���ف ادعيس، يوم 
أمس، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي منعت رفع األذان في 

االحتالل يجبر مقدسيًا 
على هدم منزله في سلوان

خوفًا من انهيار التهدئة.. 
غزة إلى الواجهة مجددًا!

المنهاج الفلسطيني .. تحت 
مقصلة التشوية اإلسرائيلي 

رام الله-غزة / االستقالل:
أدانت فصائل ونواب وشخصيات فلسطينية اعتقال السلطة 
الفلس���طينية النائب ف���ي المجلس التش���ريعي عن محافظة 

إدانات واسعة العتقال أجهزة 
السلطة النائب أبو سالم

شركة إسبانية ترفض المشاركة 
في مشروع استيطاني بالقدس

قافلة أميال من االبتسامات 
35 تصــل غــزة اليــوم

»إسرائيل« تمدد أمر إغالق 
مؤسسات فلسطينية في القدس

) APA images (    ت�شييع جثمان �ل�شهيد معمر �لأطر�س باخلليل �أم�س
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أدت مجموعة من المستوطنين، أمس السبت، صلوات تلمودية خارج باب حطة، 
أحد أبواب المس���جد األقصى من الجهة الشمالية، ونظمت جوالت استفزازية 
على أبواب المس���جد من الخارج. وتتزامن هذه الصلوات مع اقتحامات متكررة 
للمس���توطنين للمس���جد األقصى المبارك، واعتداءات متواصلة من ش���رطة 

االحتالل، واقتحامات متكررة للمصليات المسقوفة أيضا داخل المسجد.

رام الله/ االستقالل:
ذكر وزير األوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، 
يوم أمس، أن س���لطات االحتالل اإلسرائيلي منعت 
رف���ع األذان في مآذن المس���جد اإلبراهيمي بمدينة 

الخليل 47 وقًتا خالل كانون الثاني/ يناير الماضي.
وندد ادعيس في بيان وصل »االستقالل« نسخة منه، 
بمنع االحتالل رفع األذان من المس���جد اإلبراهيمي، 
مؤكًدا أنه مس���جد إس���المي خالص ال يج���وز لغير 

المسلمين تدنيسه بانتهاكاتهم تحت أي مسمى.
وأوضح أن ه���ذا االنته���اك اليومي ال���ذي يمارس 
إلتاحة المجال لسوائب المستوطنين لكي يمارسوا 
اعتداءاتهم التي ينفذونه���ا تحت عناوين دينية، 
ما هو إال اس���تهتار كبير بمش���اعر المس���لمين في 

فلسطين، بل وفي كل العالم.
وحذر من أن حكومة االحتالل تمارس إجراءات دولية 
س���يكون لها انعكاس���ات خطيرة على المقدسات 
اإلس���المية ف���ي الخلي���ل وعلى رأس���ها المس���جد 
اإلبراهيمي، كطرد المراقبين الدوليين المتواجدين 
الذين كانوا أصدروا تقريًرا يوضح جرائم وانتهاكات 
االحتالل في المدينة، باإلضافة إلى االنس���حاب من 

مؤسسة "اليونسكو".
وطال���ب ادعي���س المجتم���ع الدولي بمؤسس���اته 
الحقوقية والسياس���ية واالنس���انية بضرورة العمل 
على حماية مقدس���ات الفلس���طينيين، مس���لمين 
ومس���يحيين، ووضع حد لما يم���ارس من انتهاكات 

واعتداءات عليها.

غزة/ قاسم األغا: 
أكد مصدر في حركة الجهاد اإلس���المي أمس السبت ، أن وفًدا من 

الحركة سيزور العاصمة المصرية )القاهرة(، خالل أيام.
 وق���ال المصدر ل�«االس���تقالل«: »إن وف���ًدا من قيادة الجهاد س���يصل 
ف���ي غضون األي���ام القليل���ة المقبلة إلى القاه���رة؛ للقاء المس���ؤولين 
المصريين«.   وأش���ار إلى أن زيارة الوفد تأتي في إطار مناقشة األوضاع 
السياس���ية المتعلقة بالشأن الفلسطيني، بما في ذلك ملف المصالحة 
الوطنية.  وتأتي زيارة وفد »الجهاد« المقررة في وقت كشفت فيه حركة 
»حم���اس« الجمعة، عن زي���ارة وفد من الحركة برئاس���ة رئيس المكتب 

السياسي إسماعيل هنية إلى العاصمة المصرية، األسبوع الجاري.
 وقال عضو المكتب السياسي ل�«حماس« خليل الحّية ل�«االستقالل«: 
»إّن وفًدا من قيادة الحركة برئاسة هنّية سيتوجه إلى القاهرة هذا 
األسبوع؛ لبحث مجمل الحالة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وُسبل 

مواجهة التحديات وترتيب البيت الداخلي«.
 وأش���ار إل���ى أن زيارة »حم���اس« إلى القاهرة س���يتم م���ن خاللها 
»اس���تكمال القضايا )لم يذكرها( التي تم بحثها )أمس( مع اإلخوة 
المصريي���ن، واألمم المتحدة«.  وصباح الُجمعة، ُعقد لقاء ثالثي بين 
قيادة حركة »حماس« والمبعوث األممي »نيكوالي مالدينوف«، ووفد 
أمني مصري برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات 
العامة، اللواء أحمد عبد الخالق.  ووصف رئيس المكتب السياس���ي 
ل�«حماس« إس���ماعيل هنية اللقاء ب� »الحّس���اس وغير المس���بوق«، 
موضًحا أن اللقاء يؤشر ألمرين، »األول يتعلق بالقضية الفلسطينية 
والمش���روع الوطني في بعده السياسي«، بينما األمر الثاني »يتعلق 
باالهتمام والمتابع���ة من العناصر الثالثة )األم���م المتحدة ومصر 
وقط���ر( التي تتحرك خالل الفترة الماضية بخصوص قطاع غزة. في 

إشارة منه  إلى تفاهمات مسيرات العودة وكسر الحصار.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت لجنة ش���ركة بناء الس���كك الحديدية الباسكية )CAF(، رفضها 
المش���اركة في مناقصة لبناء مقطع للس���كة الحديدي���ة في القدس 

المحتلة، باعتبار المشروع مخالًفا للقانون الدولي.
وقالت الشركة، التي تعد أحد أهم الشركات اإلسبانية في مجال السكك 
الحديدية، إنها »ترفض بناء مقطع للس���كة الحديدية في القدس، ألن 
الحكومة اإلس���رائيلية أدرجت في المقطع أراضي فلسطينية ستقوم 

بمصادرتها بصورة مخالفة لقرارات الشرعية الدولية«.
وأوضح ممثلو عمال الش���ركة الذين اعترضوا على مشاركة الشركة في 
بن���اء المقطع، أن المش���كلة تكمن في كون المقطع س���يّمر من أراٍض 
فلس���طينية لخدمة المستوطنات وتوسيع االستيطان في القدس من 
قبل الحكومة اإلس���رائيلية، رغم وجود إجماع دولي على عدم ش���رعية 
المشروع سواء على مستوى التخطيط، أو حتى لطابعه العنصري حيث 

سيقتصر استخدامه على المستوطنين.
وأش���ارت لجنة الش���ركة، إلى أن »أي مش���روع في أي مدينة من العالم 
وال س���يما القدس يجب أن يراعى في تنفيذه احترام حقوق اإلنس���ان 
والش���رعية الدولية، وقد أك���دت الجمعية العامة ف���ي األمم المتحدة 
ومحكمة العدل الدولية، م���ن خالل قرارات متعددة، أنهما ضد احتالل 

األراضي التي سيمر منها مقطع السكة الحديدية المذكور«.
وفي الس���ياق، أعربت النقابة العمالي���ة ELA«« ذات األغلبية في إقليم 
الباس���ك عن تأييدها لقرار لجنة الش���ركة بالتراجع عن المشاركة في 
مناقصة بناء المقطع، مشيرًة إلى أن عمال الشركة ال يستحقون تحمل 
مسؤولية المشاركة في عمل مرفوض من قبل األغلبية العظمى للمجتمع 

الدولي.

رام الله/ االستقالل:
ش���هد األس���بوع الماضي استشهاد 3 
فلس���طينيين وإصابة عش���رات آخرين 
بالرصاص الح���ي والمطاطي واالختناق، 
فيم���ا أصيب 3 إس���رائيليين خالل عدة 

مواجهات في الضفة الغربية.
 وشهد األسبوع اندالع 69 مواجهة في 
مختل���ف المدن الفلس���طينية، تخللها 
محاول���ة طع���ن وعملية إطالق ن���ار، كما 
تضمن���ت المواجه���ات تفجي���ر عبوات 
ناسفة محلية الصنع في مناطق مختلفة 

في الضفة المحتلة.
ففي ي���وم الجمع���ة الماضي���ة وضمن 
مس���يرات العودة، أصيب 37 فلسطينيا 
بالرص���اص الحي والرص���اص المطاطي 
في قطاع غزة والضف���ة الغربية، إضافة 
لعش���رات حاالت االختناق، وذلك ضمن 

13 مواجهة.
الخميس، أصيب 4 فلسطينيين   ويوم 
بالرصاص الحي، إضاف���ة إلصابة واحدة 
بالكس���ور ف���ي الرجلين، وألقى ش���بان 
باتجاه  الحارقة  زجاجاتهم  فلسطينيون 
قوات االحتالل في الخضر والجانية، كما 
أحصيت 9 نقاط مواجهة تخللها تفجير 
عبوة ناس���فة في مخيم جني���ن، وقرية 

يعبد.
 وش���هد األربع���اء، استش���هاد الطفلة 
س���ماح زهير مب���ارك )16 عام���ًا( من رام 
الله برصاص االحتالل على حاجز الزعّيم 
بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن، وأصيب 

3 فلس���طينيين آخري���ن بالرضوض في 
مواجهات بالضفة.

 فيم���ا أصيب جن���دي عل���ى األقل في 
مواجهات بالعيساوية في القدس، كما 
ألقى ش���بان فلس���طينيون زجاجاتهم 
الحارقة على قوات االحتالل شرق مخيم 
البريج، وكذلك في جسر حلحول، وحزما، 

ضمن 12 مواجهة.
 وف���ي منتصف األس���بوع، استش���هد 
المواط���ن س���مير غ���ازي النباهين )47 
عاًما( متأثرا بجراحه التي أصيب الجمعة 
2019/1/25 نتيج���ة قنبل���ة غ���از ف���ي 
الوجه ش���رق مخيم البري���ج، وأصيب 8 
باإلضافة  الحي،  بالرصاص  فلسطينيين 
لعدة ح���االت اختناق بالغاز ش���رق غزة، 

وألقى ش���بان فلس���طينيون زجاجاتهم 
الحارقة تج���اه االحتالل في عزون، وذلك 

ضمن 9 مواجهات.
أصي���ب  الماض���ي،  االثني���ن  وي���وم 
فلس���طينيان بالرصاص الحي في قطاع 
غ���زة، فيما ألق���ى مجموعة من الش���بان 
زجاجات حارق���ة على قوات االحتالل في 
مستوطنة مجدال عوز، وكيبوتس بئيري، 
وذلك ضمن 10 مواجهات تخللها تفجير 
عبوة ناس���فة في مستوطنة مجدال عوز 

وعملية إطالق نار في حاجز الجلمة.
ويوم األحد، أصيب فلسطيني بالرصاص 
الحي في غزة، إضافة لعدة حاالت اختناق 
ف���ي الضفة الغربية، كما أعلن عن إصابة 
مس���توطن ف���ي المواجه���ات بالمغير، 

فيما ألقى ش���بان فلسطينيون زجاجات 
حارقة على جن���ود االحتالل في منطقة 
الدهيشة، مس���توطنة بسجوت،  مخيم 
مستوطنة إفرات، ومنطقة الخضر، وذلك 

ضمن 8 مواجهات.
 أما الس���بت الموافق 26-يناير الماضي، 
فقد استش���هد المواط���ن حمدي طالب 
النعس���ان )38 عاًما( وأصيب 20 آخرون 
برصاص االحتالل في المغير شرقي رام 
الله، كما أصيب جندي اس���رائيلي خالل 
اندالع مواجهات قرية المغير، فيما ألقى 
شبان فلس���طينيون زجاجاتهم الحارقة 
في كل من يعبد، ومس���توطنة عصيون، 
كما رصدت 8 مواجهات تخللها تفجير 

عبوة ناسفة في عزون.

االحتالل منع رفع األذان 
بـ »اإلبراهيمي« 47 وقتًا بيناير

وفد من »الجهاد اإلسالمي«
 يصل القاهرة خالل أيام

مستوطنون يؤدون صلوات 
تلمودية عند باب حطة

الخليل / االستقالل:
هاجم مس���توطنون أمس السبت، عائلة الش���يخ أحمد أبو سرور في 
مخي���م العروب بمحافظ���ة الخليل جنوب الضف���ة الغربية المحتلة، 
ووجهوا الش���تائم واأللفاظ النابية لهم. وقال شهود إن مستوطنين 
هاجموا عائلة الش���يخ أبو سرور وش���تموهم بألفاظ  نابية، محاولين 
إخراجه���م من منزلهم الواق���ع بمحاذاة الطريق الرئيس���ي القدس 

الخليل في العروب.
وأش���اروا إلى أنهم يزعمون أن البيت يعود إلى الجمعية المسيحية 
ولبي���ت البركة القريب منه، الذي اس���تولى عليه المس���توطنون في 

األعوام األخيرة.

مستوطنون يهاجمون 
عائلة في منزلها بالخليل

خان يونس/ االستقالل:
أطلقت بحرية االحتالل اإلسرائيلي أمس السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه 

مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة.
وأف����ادت مص����ادر ملحية، أّن بحري����ة االحتالل أطلقت الن����ار تجاه قوارب 
الصيادين في عرض بحر محافظت����ي خانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة، 

دون وقوع إصابات.

بحرية االحتالل تستهدف مراكب 
الصيادين في جنوب قطاع غزة

3 شهداء وعمليتان وإصابة 3 إسرائيليين األسبوع الماضي

شركة إسبانية ترفض المشاركة 
في مشروع استيطاني بالقدس
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غزة/ االستقالل:
���د عض���و المكت���ب السياس���ي لحركة  أكَّ
الجهاد اإلس���المي د. ولي���د الُقططي "أن 
المقاومة الفلسطينية لن تسمح لالحتالل 
اإلسرائيلي بفرض قواعد جديدة لصالحه، 
أو كس���ر قواعد االش���تباك التي رسختها 
المقاوم���ة طوال الس���نوات الماضية التي 
التي  والتفاهمات  ع���دوان 2014،  أعقبت 
توصلت إليها في أعقاب انطالق مسيرات 

العودة الكبرى وكسر الحصار".
وقال د. القططي في تصريح ل� "فلسطين 
اليوم" على هامش مش���اركته في الجمعة 
 

َّ
ال�45 لمسيرات العودة وكسر الحصار، "إن
االحتالل اإلس���رائيلي يحاول كسر قواعد 
االشتباك التي رسمتها وعبدتها المقاومة 
بالتضحيات العظام في أعقاب عدوان عام 
2014م حيث منعت بمقتضاها استباحة 
الفلس���طيني  للدم  اإلس���رائيلي  الع���دو 

أن  مضيف���ًا  المتك���رر"  واالس���تهداف 
االحتالل يحاول جاهدًا كسر تلك القواعد 
المقاومة   

َّ
أن والتفاهم���ات األخيرة، غي���ر 

ستكون له بالمرصاد.
وأك���د على أن االحتالل اإلس���رائيلي مصٌر 
كما ه���ي طبيعت���ه على نق���ض العهود 
والمواثيق والتفاهم���ات واالتفاقات، لكن 
المقاوم���ة لن تس���مح مطلقًا بكس���ر تلك 
القواعد التي رس���متها، وستقول كلمتها 

عند كل موقف وعند كل اعتداء.
المبذول���ة  بالجه���ود  يتعل���ق  وفيم���ا 
للتهدئ���ة، قال "هن���اك جه���ود يبذلها 
األخوة المصريون ومنس���ق األمم المتحدة 
لعملية السالم نيكوالي ميالدينوف إللزام 
االحتالل اإلسرائيلي بتفاهمات التهدئة، 
وهي جهود حتى اللحظة متعثرة بس���بب 
اإلسرائيلي،  لالحتالل  العدوانية  الطبيعة 
لكن جهود الوس���طاء غير متوقفة، وعلى 

االحت���الل أن يتحمل نتائج ع���دم التزامه 
بتفاهمات التهدئة.

 المقاومة 
َّ

وش���دد د. القطط���ي عل���ى "أن

والهيئة العليا لمس���يرة الع���ودة الكبرى 
وكس���ر الحص���ار وم���ن ورائهم ش���عبنا 
الفلسطيني بكل طاقاته وفئاته يمتلكون 
اإلس���رائيلي  االحتالل  إللزام  خيارات عدة 

بالتفاهمات وكسر الحصار".
الباسلة تمتلك  وقال: "ش���عبنا ومقاومته 
من الخيارات ما ُيلزُم االحتالل على العودة 
لتفاهم���ات التهدئ���ة وكس���ر الحص���ار، 
وشعبنا سيواصل مسيرة وطريق التحرير 
عبر خي���ارات المقاومة بجميع اش���كالها، 
وصواًل الستعادة حقوقنا وثوابتنا الوطنية 
التي لن نتنازل عنه���ا مطلقًا مهما كلفنا 

من ثمن".
واحتش���د اآلالف من الفلس���طينيين أول 
أم���س الجمع���ة، ف���ي مخيم���ات العودة 
الخمسة للمش���اركة في فعاليات األسبوع 
الخام���س واألربعين ل� "مس���يرات العودة 
وكس���ر الحص���ار" على الحدود الش���رقية 

لقطاع غ���زة وال���ذي بحمل اس���م جمعة: 
"أسرانا ليسوا وحدهم".

ويشارك الفلسطينيون منذ ال� 30 من آذار/ 
مارس الماضي، في مسيرات سلمية، قرب 
الس���ياج الفاصل بين قطاع غزة واألراضي 
الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة 
بعودة الالجئين إلى مدنهم وقراهم التي 
ُهجروا منها في 1948 وكس���ر الحصار عن 

غزة.
المس���يرات  تلك  االحتالل   ويقمع جيش 
الس���لمية بعنف، حيث يطلق النار وقنابل 
الغاز الس���ام والُمدمع عل���ى المتظاهرين 
بكثافة. ما أدى الستش���هاد 262 مواطًنا؛ 
احتج���ز جثامينهم  بينهم 11 ش���هيدا 
ولم يس���جلوا في كش���وفات وزارة الصحة 
الفلس���طينية، في حين أصي���ب 27 ألًفا 
آخري���ن، بينه���م 500 ف���ي حال���ة الخطر 

الشديد.

غزة/ قاسم األغا:
المركزية للجبه���ة  اللجن���ة  عض���و  أّك���د 
الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر أن جبهته 
ترف���ض المش���اركة ف���ي الحكومة السياس���ية 
المقبل���ة، أو الدخ���ول في لجن���ة فصائلية إلدارة 

قطاع غزة. 
وقال مزهر ل�"االس���تقالل": "إن الجبهة الشعبية 
لن تكون في حكومة ُتش���ّكلها حركة فتح، دون 
مش���اركة الجم���وع الوطني، أو لجن���ة إدارية )قد 
تشّكلها حماس( إلدارة القطاع؛ ألن ذلك سيعّزز 
االنفصال واالنقسام، وسيزيد من معاناة شعبنا".

وتناقل���ت مص���ادر صحفية مؤخ���ًرا "مقترحات" 
س���تواجه بها حرك���ة "حماس" في قط���اع غزة، 
اعتزام "فتح" تشكيل الحكومة الجديدة وتجاهل 
الس���لطة الفلس���طينية لمتطلب���ات القطاع، من 
بينها إعادة تش���كيل اللجنة اإلدارية بمش���اركة 

الفصائل كاّفة.
وف���ي 17 س���بتمبر 2017، أعلن���ت "حماس" عن 
حّلها لجنتها اإلدارية بالقطاع؛ استجابًة للجهود 
المصري���ة في ملف المصالحة م���ع حركة "فتح"، 
وق���د أعقبها توقي���ع اتفاق مصالح���ة )إجرائي( 
بأكتوبر من ذات الع���ام، ُدعيت على إثره حكومة 
تس���يير األعمال الحالية برئاسة رامي الحمد الله 

)الوفاق سابًقا( إلدارة وزارات ومعابر غزة. 
المركزية للجبه���ة  اللجن���ة  عض���و  وأض���اف 
أن "المطل���وب الي���وم، فتح حوار وطني ش���امل 
إلنهاء االنقسام، باالستناد إلى مخرجات اجتماع 
اللجن���ة التحضيرية في بي���روت )يناير/2017(، 
واتفاق المصالحة )مايو/2011( الُموقع بالقاهرة.

ودعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عّباس 
إل���ى الدعوة لعقد اجتماع ف���ورّي لإلطار القيادي 
المؤق���ت لمنظم���ة التحري���ر؛ من أج���ل تدارس 

األوضاع، وصياغة سياس���ة وطنية استراتيجية 
لمواجه���ة المش���روع الصهيون���ي، والتحديات 
كاّفة، والذهاب نحو انتخابات رئاسية وتشريعية 

)برلمان( ومجلس وطني.

"�إرهاب" ممنهج
وحول "مس���يرات العودة وكس���ر الحصار"، بّين 
السلمّية  الش���عبية  بوس���ائلها  المس���يرات  أن 
اس���تطاعت رف���ع كلف���ة االحتالل، واس���تنزاف 
مؤسس���ته األمنية، وفضح ص���ورة ما يرتكبه من 

جرائم وإرهاب ممنهج ضد الفلسطينيين.
وأّكد على ضرورة أن تعمل األطراف )األم المتحدة، 
مصر، وقطر( بالضغط على االحتالل "اإلسرائيلي" 
لجهة إلزامه بتنفيذ "تفاهمات" كسر حصار غزة، 
مش���دًدا على استمرار المس���يرات حتى تحقيق 

األهداف التي انطلقت من أجلها.
وأض���اف: "نق���ول للع���دو المج���رم، وحكومت���ه 
اليمينية المتطرف���ة، أنكم واهمون إن اعتقدتم 
بأن المسيرات ستتراجع أو تتوقف، ولن نقبل إاّل 

برفع الحصار بشكل كامل". 
وتابع" ما تحققه المس���يرات من مكتسبات ليس 
مّن���ة من أحد، بل حق يكتس���به ش���عبنا بنضاله 
وتضحيات���ه، ول���ن نقايض بقضايان���ا الوطنية 

والسياسية بأّية أثمان إنسانية".

للمش���اركين  الدم���وي  وأس���فر قمع االحت���الل 
ب�"مسيرات العودة"، على طول المناطق الشرقية 
لقط���اع غزة من���ذ 30 م���ارس )آذار( الماضي، عن 
استشهاد المئات، وإصابة اآلالف بجراح مختلفة، 

بحسب وزارة الصحة.
والجمعة الماضية، ُعقد اجتماٌع ثالثّي بين قيادة 
حركة "حماس" منس���ق األم���م المتحدة لعملية 
السالم في الشرق األوسط "نيكوالي مالدينوف"، 
ووف���د أمني مص���ري برئاس���ة مس���ؤول الملف 
الفلس���طيني في جهاز المخابرات العامة، اللواء 

أحمد عبد الخالق.
وفي وقت الحق، قال رئيس المكتب السياس���ي 
لحركة "حماس" إس���ماعيل هني���ة، إن االجتماع 
الثالث���ّي "حّس���اس وغي���ر مس���بوق"، وتن���اول 
آخ���ر التط���ورات واالهتمام���ات عل���ى الس���احة 

الفلسطينية.
ولفت "هنّية" في تصريح له إلى أن اللقاء يؤش���ر 
ألمري���ن، "األول يتعل���ق بالقضي���ة والمش���روع 
الوطني في بعده السياس���ي"، أما الثاني "يتعلق 
باالهتم���ام والمتابعة من األطراف الثالثة )األمم 
المتح���دة ومصر وقطر( بش���أن قط���اع غزة. في 
إشارة منه  إلى تفاهمات مسيرات العودة وكسر 

الحصار.

د. القططي: االحتالل يتحمل مسؤولية المماطلة بدفع استحقاقات تفاهمات التهدئة

مزهر لـ »االستقالل«: »الشعبية« ترفض المشاركة في حكومة أو »لجنة إدارية« تعززان االنقسام

رام الله/ االستقالل:
دعت القوى الوطنية واالسالمية في رام الله والبيرة الى إغالق 
المؤسس���ات االمريكية الداعمة لالحتالل االسرائيلي وطردها 

من االراضي الفلسطينية فورًا.
وأك���دت القوى، في بيان لها، أن دخول القرار االميركي بوقف 
ما يس���مى المساعدات االميركية حيز التنفيذ ما هو اال خطوة 
في اطار سياس���ة االبتزاز والضغط على ش���عبنا إلجباره على 
قبول صفقة القرن والتي لن تمر مهما بلغ الثمن والتضحيات 
تمسكا بحقوق شعبنا المشروعة، ورفضا للسياسة االميركية 
ش���ريك االحتالل الكام���ل، وهي اموال غير م�أس���وف عليها 

ونرفضها.
ودع���ت الق���وى الوطنية، لتكثي���ف الجهود إلتمام مس���يرة 
المصالحة المتعثرة والبدء بحوار وطني شامل يفضي لتطبيق 
االتفاقات الس���ابقة، وازال���ة جميع العقب���ات التي تعترض 

المصالحة من اجل تفويت الفرصة على المتربصين بقضيتنا، 
ومحاوالت س���لخ قطاع غزة عن الضفة الغربية فالوحدة خيارنا 
الوحي���د في مواجه���ة صفقة الق���رن وسياس���ات االحتالل 

ومشاريعه التصوفية.
وطالب���ت القوى المؤسس���ات الحقوقية واالنس���انية الدولية 
بالعمل فورا على وقف االعتداءات المتصاعدة بحق االسيرات 
واالسرى في سجون االحتالل، واستمرار االقتحامات لألقسام 
والغرف وسلس���لة العقوبات بحقهم، محذرًا من مغبة انفجار 
االوضاع في الس���جون وتبعات ذلك على مجمل االوضاع خارج 

السجون ايضا .
ودعت للمشاركة في الوقفة على دوار المنارة برام الله، الثالثاء، 
الساعة الرابعة مس���اء، تأكيدا على وقوف شعبنا مع فنزويال 
في معركتها العادلة رفضا للتدخل االطلس���ي االمبريالي في 
شؤونها ومحاولة االنقالب الفاشلة لزعزعة استقرارها، ودعما 

للرئيس الشرعي المنتخب نيكوالس مادورو.
ودعت ألوسع مش���اركة في الفعاليات الميدانية يوم الجمعة 
في جبل الريس���ان، والمغي���ر وبلعين، ونعلي���ن وكافة نقاط 
االحتكاك مع االحتالل والمس���توطنين وتعبيرا عن التمسك 
بخيار ش���عبنا في المقاومة الش���عبية بكل اش���كالها رفضا 
لالحتالل الفاش���ي والنازيين الجدد الذين يريدون ان يجعلوا 

من دماء شعبنا قربانا النتخاباتهم.
وأوقف���ت الواليات المتحدة األمريكية، يوم الجمعة، بش���كل 
رسمي جميع المساعدات التي تقدمها لفلسطين عبر الوكالة 

.)USAID( األميركية للتنمية الدولية
وقال مس���ؤول أميركي، أمس الجمع���ة، إن الوكالة األميركية 
للتنمي���ة الدولي���ة )USAID( أوقف���ت جمي���ع مس���اعداتها 
لفلسطين، مش���يًرا إلى أنهم لن يتخذوا حالًيا خطوات إلغالق 

مكتب البعثة بالكامل.

قوى رام الله تدعو إلغالق المؤسسات األمريكية وطردها من فلسطين
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غزة/ االستقالل:
���د عض���و المكت���ب السياس���ي لحركة  أكَّ
الجهاد اإلس���المي د. ولي���د الُقططي "أن 
المقاومة الفلسطينية لن تسمح لالحتالل 
اإلسرائيلي بفرض قواعد جديدة لصالحه، 
أو كس���ر قواعد االش���تباك التي رسختها 
المقاوم���ة طوال الس���نوات الماضية التي 
التي  والتفاهمات  ع���دوان 2014،  أعقبت 
توصلت إليها في أعقاب انطالق مسيرات 

العودة الكبرى وكسر الحصار".
وقال د. القططي في تصريح ل� "فلسطين 
اليوم" على هامش مش���اركته في الجمعة 
 

َّ
ال�45 لمسيرات العودة وكسر الحصار، "إن
االحتالل اإلس���رائيلي يحاول كسر قواعد 
االشتباك التي رسمتها وعبدتها المقاومة 
بالتضحيات العظام في أعقاب عدوان عام 
2014م حيث منعت بمقتضاها استباحة 
الفلس���طيني  للدم  اإلس���رائيلي  الع���دو 

أن  مضيف���ًا  المتك���رر"  واالس���تهداف 
االحتالل يحاول جاهدًا كسر تلك القواعد 
المقاومة   

َّ
أن والتفاهم���ات األخيرة، غي���ر 

ستكون له بالمرصاد.
وأك���د على أن االحتالل اإلس���رائيلي مصٌر 
كما ه���ي طبيعت���ه على نق���ض العهود 
والمواثيق والتفاهم���ات واالتفاقات، لكن 
المقاوم���ة لن تس���مح مطلقًا بكس���ر تلك 
القواعد التي رس���متها، وستقول كلمتها 

عند كل موقف وعند كل اعتداء.
المبذول���ة  بالجه���ود  يتعل���ق  وفيم���ا 
للتهدئ���ة، قال "هن���اك جه���ود يبذلها 
األخوة المصريون ومنس���ق األمم المتحدة 
لعملية السالم نيكوالي ميالدينوف إللزام 
االحتالل اإلسرائيلي بتفاهمات التهدئة، 
وهي جهود حتى اللحظة متعثرة بس���بب 
اإلسرائيلي،  لالحتالل  العدوانية  الطبيعة 
لكن جهود الوس���طاء غير متوقفة، وعلى 

االحت���الل أن يتحمل نتائج ع���دم التزامه 
بتفاهمات التهدئة.

 المقاومة 
َّ

وش���دد د. القطط���ي عل���ى "أن

والهيئة العليا لمس���يرة الع���ودة الكبرى 
وكس���ر الحص���ار وم���ن ورائهم ش���عبنا 
الفلسطيني بكل طاقاته وفئاته يمتلكون 
اإلس���رائيلي  االحتالل  إللزام  خيارات عدة 

بالتفاهمات وكسر الحصار".
الباسلة تمتلك  وقال: "ش���عبنا ومقاومته 
من الخيارات ما ُيلزُم االحتالل على العودة 
لتفاهم���ات التهدئ���ة وكس���ر الحص���ار، 
وشعبنا سيواصل مسيرة وطريق التحرير 
عبر خي���ارات المقاومة بجميع اش���كالها، 
وصواًل الستعادة حقوقنا وثوابتنا الوطنية 
التي لن نتنازل عنه���ا مطلقًا مهما كلفنا 

من ثمن".
واحتش���د اآلالف من الفلس���طينيين أول 
أم���س الجمع���ة، ف���ي مخيم���ات العودة 
الخمسة للمش���اركة في فعاليات األسبوع 
الخام���س واألربعين ل� "مس���يرات العودة 
وكس���ر الحص���ار" على الحدود الش���رقية 

لقطاع غ���زة وال���ذي بحمل اس���م جمعة: 
"أسرانا ليسوا وحدهم".

ويشارك الفلسطينيون منذ ال� 30 من آذار/ 
مارس الماضي، في مسيرات سلمية، قرب 
الس���ياج الفاصل بين قطاع غزة واألراضي 
الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة 
بعودة الالجئين إلى مدنهم وقراهم التي 
ُهجروا منها في 1948 وكس���ر الحصار عن 

غزة.
المس���يرات  تلك  االحتالل   ويقمع جيش 
الس���لمية بعنف، حيث يطلق النار وقنابل 
الغاز الس���ام والُمدمع عل���ى المتظاهرين 
بكثافة. ما أدى الستش���هاد 262 مواطًنا؛ 
احتج���ز جثامينهم  بينهم 11 ش���هيدا 
ولم يس���جلوا في كش���وفات وزارة الصحة 
الفلس���طينية، في حين أصي���ب 27 ألًفا 
آخري���ن، بينه���م 500 ف���ي حال���ة الخطر 

الشديد.

غزة/ قاسم األغا:
المركزية للجبه���ة  اللجن���ة  عض���و  أّك���د 
الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر أن جبهته 
ترف���ض المش���اركة ف���ي الحكومة السياس���ية 
المقبل���ة، أو الدخ���ول في لجن���ة فصائلية إلدارة 

قطاع غزة. 
وقال مزهر ل�"االس���تقالل": "إن الجبهة الشعبية 
لن تكون في حكومة ُتش���ّكلها حركة فتح، دون 
مش���اركة الجم���وع الوطني، أو لجن���ة إدارية )قد 
تشّكلها حماس( إلدارة القطاع؛ ألن ذلك سيعّزز 
االنفصال واالنقسام، وسيزيد من معاناة شعبنا".

وتناقل���ت مص���ادر صحفية مؤخ���ًرا "مقترحات" 
س���تواجه بها حرك���ة "حماس" في قط���اع غزة، 
اعتزام "فتح" تشكيل الحكومة الجديدة وتجاهل 
الس���لطة الفلس���طينية لمتطلب���ات القطاع، من 
بينها إعادة تش���كيل اللجنة اإلدارية بمش���اركة 

الفصائل كاّفة.
وف���ي 17 س���بتمبر 2017، أعلن���ت "حماس" عن 
حّلها لجنتها اإلدارية بالقطاع؛ استجابًة للجهود 
المصري���ة في ملف المصالحة م���ع حركة "فتح"، 
وق���د أعقبها توقي���ع اتفاق مصالح���ة )إجرائي( 
بأكتوبر من ذات الع���ام، ُدعيت على إثره حكومة 
تس���يير األعمال الحالية برئاسة رامي الحمد الله 

)الوفاق سابًقا( إلدارة وزارات ومعابر غزة. 
المركزية للجبه���ة  اللجن���ة  عض���و  وأض���اف 
أن "المطل���وب الي���وم، فتح حوار وطني ش���امل 
إلنهاء االنقسام، باالستناد إلى مخرجات اجتماع 
اللجن���ة التحضيرية في بي���روت )يناير/2017(، 
واتفاق المصالحة )مايو/2011( الُموقع بالقاهرة.

ودعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عّباس 
إل���ى الدعوة لعقد اجتماع ف���ورّي لإلطار القيادي 
المؤق���ت لمنظم���ة التحري���ر؛ من أج���ل تدارس 

األوضاع، وصياغة سياس���ة وطنية استراتيجية 
لمواجه���ة المش���روع الصهيون���ي، والتحديات 
كاّفة، والذهاب نحو انتخابات رئاسية وتشريعية 

)برلمان( ومجلس وطني.

"�إرهاب" ممنهج
وحول "مس���يرات العودة وكس���ر الحصار"، بّين 
السلمّية  الش���عبية  بوس���ائلها  المس���يرات  أن 
اس���تطاعت رف���ع كلف���ة االحتالل، واس���تنزاف 
مؤسس���ته األمنية، وفضح ص���ورة ما يرتكبه من 

جرائم وإرهاب ممنهج ضد الفلسطينيين.
وأّكد على ضرورة أن تعمل األطراف )األم المتحدة، 
مصر، وقطر( بالضغط على االحتالل "اإلسرائيلي" 
لجهة إلزامه بتنفيذ "تفاهمات" كسر حصار غزة، 
مش���دًدا على استمرار المس���يرات حتى تحقيق 

األهداف التي انطلقت من أجلها.
وأض���اف: "نق���ول للع���دو المج���رم، وحكومت���ه 
اليمينية المتطرف���ة، أنكم واهمون إن اعتقدتم 
بأن المسيرات ستتراجع أو تتوقف، ولن نقبل إاّل 

برفع الحصار بشكل كامل". 
وتابع" ما تحققه المس���يرات من مكتسبات ليس 
مّن���ة من أحد، بل حق يكتس���به ش���عبنا بنضاله 
وتضحيات���ه، ول���ن نقايض بقضايان���ا الوطنية 

والسياسية بأّية أثمان إنسانية".

للمش���اركين  الدم���وي  وأس���فر قمع االحت���الل 
ب�"مسيرات العودة"، على طول المناطق الشرقية 
لقط���اع غزة من���ذ 30 م���ارس )آذار( الماضي، عن 
استشهاد المئات، وإصابة اآلالف بجراح مختلفة، 

بحسب وزارة الصحة.
والجمعة الماضية، ُعقد اجتماٌع ثالثّي بين قيادة 
حركة "حماس" منس���ق األم���م المتحدة لعملية 
السالم في الشرق األوسط "نيكوالي مالدينوف"، 
ووف���د أمني مص���ري برئاس���ة مس���ؤول الملف 
الفلس���طيني في جهاز المخابرات العامة، اللواء 

أحمد عبد الخالق.
وفي وقت الحق، قال رئيس المكتب السياس���ي 
لحركة "حماس" إس���ماعيل هني���ة، إن االجتماع 
الثالث���ّي "حّس���اس وغي���ر مس���بوق"، وتن���اول 
آخ���ر التط���ورات واالهتمام���ات عل���ى الس���احة 

الفلسطينية.
ولفت "هنّية" في تصريح له إلى أن اللقاء يؤش���ر 
ألمري���ن، "األول يتعل���ق بالقضي���ة والمش���روع 
الوطني في بعده السياس���ي"، أما الثاني "يتعلق 
باالهتم���ام والمتابعة من األطراف الثالثة )األمم 
المتح���دة ومصر وقطر( بش���أن قط���اع غزة. في 
إشارة منه  إلى تفاهمات مسيرات العودة وكسر 

الحصار.

د. القططي: االحتالل يتحمل مسؤولية المماطلة بدفع استحقاقات تفاهمات التهدئة

مزهر لـ »االستقالل«: »الشعبية« ترفض المشاركة في حكومة أو »لجنة إدارية« تعززان االنقسام

رام الله/ االستقالل:
دعت القوى الوطنية واالسالمية في رام الله والبيرة الى إغالق 
المؤسس���ات االمريكية الداعمة لالحتالل االسرائيلي وطردها 

من االراضي الفلسطينية فورًا.
وأك���دت القوى، في بيان لها، أن دخول القرار االميركي بوقف 
ما يس���مى المساعدات االميركية حيز التنفيذ ما هو اال خطوة 
في اطار سياس���ة االبتزاز والضغط على ش���عبنا إلجباره على 
قبول صفقة القرن والتي لن تمر مهما بلغ الثمن والتضحيات 
تمسكا بحقوق شعبنا المشروعة، ورفضا للسياسة االميركية 
ش���ريك االحتالل الكام���ل، وهي اموال غير م�أس���وف عليها 

ونرفضها.
ودع���ت الق���وى الوطنية، لتكثي���ف الجهود إلتمام مس���يرة 
المصالحة المتعثرة والبدء بحوار وطني شامل يفضي لتطبيق 
االتفاقات الس���ابقة، وازال���ة جميع العقب���ات التي تعترض 

المصالحة من اجل تفويت الفرصة على المتربصين بقضيتنا، 
ومحاوالت س���لخ قطاع غزة عن الضفة الغربية فالوحدة خيارنا 
الوحي���د في مواجه���ة صفقة الق���رن وسياس���ات االحتالل 

ومشاريعه التصوفية.
وطالب���ت القوى المؤسس���ات الحقوقية واالنس���انية الدولية 
بالعمل فورا على وقف االعتداءات المتصاعدة بحق االسيرات 
واالسرى في سجون االحتالل، واستمرار االقتحامات لألقسام 
والغرف وسلس���لة العقوبات بحقهم، محذرًا من مغبة انفجار 
االوضاع في الس���جون وتبعات ذلك على مجمل االوضاع خارج 

السجون ايضا .
ودعت للمشاركة في الوقفة على دوار المنارة برام الله، الثالثاء، 
الساعة الرابعة مس���اء، تأكيدا على وقوف شعبنا مع فنزويال 
في معركتها العادلة رفضا للتدخل االطلس���ي االمبريالي في 
شؤونها ومحاولة االنقالب الفاشلة لزعزعة استقرارها، ودعما 

للرئيس الشرعي المنتخب نيكوالس مادورو.
ودعت ألوسع مش���اركة في الفعاليات الميدانية يوم الجمعة 
في جبل الريس���ان، والمغي���ر وبلعين، ونعلي���ن وكافة نقاط 
االحتكاك مع االحتالل والمس���توطنين وتعبيرا عن التمسك 
بخيار ش���عبنا في المقاومة الش���عبية بكل اش���كالها رفضا 
لالحتالل الفاش���ي والنازيين الجدد الذين يريدون ان يجعلوا 

من دماء شعبنا قربانا النتخاباتهم.
وأوقف���ت الواليات المتحدة األمريكية، يوم الجمعة، بش���كل 
رسمي جميع المساعدات التي تقدمها لفلسطين عبر الوكالة 

.)USAID( األميركية للتنمية الدولية
وقال مس���ؤول أميركي، أمس الجمع���ة، إن الوكالة األميركية 
للتنمي���ة الدولي���ة )USAID( أوقف���ت جمي���ع مس���اعداتها 
لفلسطين، مش���يًرا إلى أنهم لن يتخذوا حالًيا خطوات إلغالق 

مكتب البعثة بالكامل.

قوى رام الله تدعو إلغالق المؤسسات األمريكية وطردها من فلسطين
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إعالن صادر عن جمعية 
المستقبل للتنمية والبيئة 

  يعل���ن مجل���س إدارة جمعية المس���تقبل للتنمي���ة والبيئة عن عقد 
االجتماع العادي للجمعية العمومية للعام )2019( وذلك  

ي���وم االحد الموافق 2019/2/10م الس���اعة 12 ظهرا في مقر الجمعية 
الكائن بالنصيرات، 

وذلك لمناقشة )جدول األعمال( وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية 
بع���د اس���تكمال االتي في مق���ر الجمعية الرئيس في أوق���ات الدوام 

الرسمي من الساعة 8:30 الى 3:30.
1-  اس���تمرار فتح باب االنتس���اب وتس���ديد االش���تراكات للجمعية 

العمومية لعام )2019( وذلك حتى تاريخ 2019/2/4
 2- فتح باب الترش���يح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة يومين من 

تاريخ 2019/2/5م الى تاريخ 2019/2/6م
3- فتح باب االنس���حاب والطعون واالعتراض لعضوية مجلس اإلدارة 

والجمعية العمومية وذلك ليوم واحد بتاريخ 201/2/7 

ومع فائق االحرتام والتقدير
  جمل�س اإدارة اجلمعية 

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة االأرا�سي الفل�سطينية

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )64/ 2019(

يعلن للعم���وم انه تقدم ل���إدارة العامة لألراض���ي والعقارات بغزة 
السيد: حسن فوزي إسماعيل العقاد من سكان خانيونس هوية رقم 
903328128 بصفته وكيال عن: فريد وإبراهيم ومحمد ومحمود وآمنة 

ومروة وزبيدة وماجدة وسالم واقبال / أبناء فوزي إسماعيل العقاد
بموجب وكالة رقم: 797 / 2019 الصادرة عن خانيونس

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 45 قسيمة 21 المدينة خانيونس

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 

سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 1/31/ 2019م

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

غزة/ االستقالل:
اعتب���رت حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( الحكومة التي دع���ت حركة »فتح« إلى 
تش���كيلها بأّنها إحدى الخطوات االنفصالية لتمرير »صفقة القرن«، مش���يرة إلى أن 
مقاطعة الفصائل الفلس���طينية لها تؤّكد انعزال الس���لطة الفلسطينية عن شعبنا 

وفصائله الوطنية.
وقال الناطق باس���م »حماس« عبد اللطيف القانوع في تصريح عبر حس���ابه في موقع 
»تويتر« مس���اء أمس الس���بت، إن: »الحكوم���ة المرتقبة هي إح���دى خطوات الرئيس 

محمود عباس لفصل قطاع غزة عن الوطن وتمرير صفقة القرن«.
وشّدد على أن »المقاطعة الواسعة من الفصائل برفض المشاركة بالحكومة الجديدة 
يعكس وحدة الش���عب وفصائله في مواجهة حالة االستبداد وتثبيت االنقسام التي 

يمارسها عباس وفريقه«.
وكانت اللجن���ة المركزية لحركة »فت���ح« دعت يوم األحد الماضي إل���ى إقالة حكومة 
»التوافق« وتش���كيل »حكومة فصائلية« من الفصائل المنضوية تحت مظّلة منظمة 

التحرير الفلسطينية.
ورفضت غالبية الفصائل من بينها فصائل بمنظمة التحرير المش���اركة في تشكيل 
الحكومة، واعتبرتها خطوة فردية تعمق االنقس���ام وضربة للجهود المصرية إلنجاح 

المصالحة.

حماس: حكومة فتح 
المرتقبة خطوة انفصالية 

وذكر رئيس المكتب السياس���ي لحركة 
ف���ي كلمة  إس���ماعيل هنية،  حم���اس 
مقتضبة خالل افتتاح مس���جد بغزة، أن 
لقاًء ثالثًيا جرى صباح الجمعة الماضية 
بغزة بي���ن قيادة حماس م���ع المبعوث 
األمم���ي نيك���والي مالدين���وف ووف���د 
المخابرات المصرية، واصًفا اللقاء ب� "غير 

مسبوق من قبل مع قيادة الحركة".
ولفت إلى أن اللقاء يؤش���ر ألمرين: األول 
يتعل���ق بالمش���روع الوطن���ي والقضية 
الفلس���طينية ف���ي بعدها السياس���ي 
واألوض���اع المتعلق���ة بغزة ومس���يرات 

العودة وكسر الحصار.
وكان عض���و المكتب السياس���ي لحركة 
حم���اس د. خلي���ل الحي���ة، ق���ال ف���ي 
تصريحات صحفية خالل مشاركته في 
إّن  الماضية:  مس���يرة العودة الجمع���ة 
االحتالل اإلس���رائيلي يتحمل مسؤولية 
انهيار تفاهمات بش���أن كسر الحصار، 
وتوتي���ر األوضاع، وأض���اف: "إّن محاولة 
التمل���ص والتنكر والتلك���ؤ في تطبيق 

التفاهمات، ه���و )االحتالل( من يتحمل 
انهيارها".

خماوف م�سرية
وقال مص���در مطلع ف���ي حركة حماس 
ل�"االس���تقالل" رف���ض ذكر اس���مه: "إن 
المصالحة  ال���ذي أصاب مل���ف  الجمود 
الفلس���طينية وتصاعد عقوبات السلطة 
ضد غزة، خلق مخاوف  مصرية من تفجر 
األوض���اع وانهيار التهدئ���ة بين قطاع 
غ���زة ودول���ة االحتالل، األم���ر الذي دفع 
مص���ر لطرح تعزيز اله���دوء مقابل رزمة 

تسهيالت اقتصادية للقطاع".
وأوض���ح أن الوفد األمن���ي المصري وعد 
قادة حم���اس بزيادة التب���ادل التجاري 
بينهما وزيادة أعداد الشاحنات التجارية 
م���ن مصر عب���ر بوابة ص���الح الدين، بما 
الحركة  يوفر عائدات ضريبية تس���اعد 
على توفي���ر رواتب لموظفيها ومواجهة 
عقوبات الس���لطة الجدي���دة خاصة وأن 
السلطة ذاهبة نحو المزيد من االنفصال 
مع اإلعالن عن تش���كيل حكومة جديدة 

تقوم على تشكيلها حركة فتح.
وأش���ار المصدر إلى أن وفدًا قياديًا من 
حركة حماس والفصائل الفلس���طينية 
األخ���رى س���تصل القاهرة ف���ي األيام 
مس���ؤولين  للق���اء  القادم���ة،  القليل���ة 
مصريين من أجل إرساء قواعد التهدئة 
والتع���اون مع مص���ر بما يس���اهم في 
القطاع  المأس���اوي في  الوضع  تخفيف 
مع اس���تمرار تملص السلطة عن القيام 
بواجباتها تجاه الش���عب الفلس���طيني 

بغزة.
وبّين المصدر أن مصر ستس���مح لتجار 
فلس���طينيين من غزة لزيارتها والسفر 
التجاري  التب���ادل  إليها إلرس���اء قواعد 
الجديدة، مش���يرًا إل���ى أن حماس تلقت 
وعودات مصرية إلبقاء معبر رفح مفتوحًا 

بصورة طبيعية في كال االتجاهين.
وأش���ار إل���ى أن تج���اوز حرك���ة حماس 
لموضوع المنحة القطرية وتحويلها من 
لفئات  إلى مساعدات  رواتب لموظفيها 
المجتم���ع الفقي���رة، يعد مؤش���رًا على 

اعتماد حماس على تس���هيالت مصرية 
ستس���اهم في ح���ل أو حلحل���ة أزمتها 

المالية التي تعاني منها.
ولفت المص���در في حم���اس النظر إلى 
أن األمم المتحدة ستس���اعد في إرس���اء 
هذه القواعد الجدي���دة من العالقة بين 
مصر وغزة، والتي تساهم في التخفيف 
من حدة الحصار اإلس���رائيلي المفروض 

عليها.

اإر�ساء التهدئة
ويرى المحلل السياسي طالل عوكل، أن 
الجهود المصرية األممية األخيرة بغزة، 
ترمي لتعزيز التهدئة مع " إس���رائيل"  
من خالل تحس���ين األوضاع المعيشية 
في القطاع، مقاب���ل التخفيف من حدة 

أدوات مسيرات العودة وكسر الحصار.
وقال ع���وكل ل�"االس���تقالل": "إن هناك 
مؤش���رات عدي���دة تدلل عل���ى أن مصر 
ذاهبة نح���و تمتين التهدئ���ة في ظل 
جمود المصالحة، وأبرز هذه المؤش���رات 
هو فت���ح معبر رفح وحدي���ث هنية بأن 

لق���اءه بالوف���د األمن���ي المص���ري غير 
مسبوق".

وبّي���ن أن قيام حركة فت���ح بحل حكومة 
التوافق وتحويلها إلى حكومة تس���يير 
أعمال، يعني عمليًا تخلي فتح والسلطة 
عن المصالحة الفلسطينية وعن الجهود 

المصرية الرامية في هذا المسار.
وأضاف عوكل: "إن حل حكومة التوافق 
س���اهم ف���ي زي���ادة قابلية مص���ر على 
التعام���ل م���ع الس���لطات القائمة بغزة 
)حم���اس(، إذ أن مصر ل���م تكن تتعامل 
مع هذه الس���لطات وتصر على التعامل 
م���ع حكومة التوافق في مس���عى إلبقاء 

تفاهمات المصالحة قائمة".
ولفت النظر إل���ى أن ملف التهدئة بات 
منع���زاًل عن ملف المصالح���ة، وأن مصر 
تخش���ى من انهيار التهدئ���ة بين غزة 
ودولة االحتالل بع���د انهيار المصالحة 
العقوبات ضد  وتهديد عباس بتشديد 
غزة وهو األمر الذي س���يعجل من وقوع 

مواجهة عسكرية جديدة بغزة.

تفاهمات لتعزيز التعاون التجاري بين مصر وغزة

خوفًا من انهيار التهدئة.. غزة إلى الواجهة مجددًا!

مصدر بحماس: وعود مصرية إلبقاء معبر رفح مفتوحًا بصورة طبيعية 

غزة/ حممود عمر: 
عادت اجلهود امل�سرية يف ملف التهدئة بني قطاع غزة واالحتالل 

االإ�سرائيلي للطفو جمددًا على �سطح االأولويات، مع دخول امل�ساحلة 
الفل�سطينية يف مرحلة اجلمود مع �سحب ال�سلطة الفل�سطينية موظفيها 

من معرب رفح الربي وتهديد رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س باتخاذ 
عقوبات اإ�سافية �سد القطاع. ومنذ ان�سحاب موظفي ال�سلطة من معرب 

رفح يف 7 يناير املا�سي، اأغلقت م�سر املعرب اأمام امل�سافرين من قطاع 
غزة اإىل اخلارج، واأبقته مفتوحًا يف اجتاه الو�سول لغزة فقط، ولكن 

يف 29 يناير املا�سي اأعادت م�سر فتح املعرب يف كال االجتاهني مع اإدارة 
فل�سطينية للمعرب تتبع وزارة الداخلية بغزة. وو�سل اخلمي�س املا�سي 

وفد اأمني م�سري للقطاع للقاء الف�سائل الفل�سطينية، وتبعه و�سول 
مبعوث االأمم املتحدة لعملية ال�سالم يف ال�سرق االأو�سط نيكوالي 

ميالدينوف للقطاع اجلمعة املا�سية.
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

  مذكرة ح�سور
لدى حمكمة �سلح �سمال غزة املوقرة

المس���تدعية / نظيرة خالد محمد حمادين – من س���كان بيت حانون – 
شارع الوزير – بالقرب من مسجد التوبة وكيلها 

الدكتور / سالم حماد الدحدوح – المحامي – غزة – تل الهوا – مقابل مبنى اإلسعاف .
المس���تدعى ضدها / صفية إس���ماعيل عوض شبات ) عبد الهادي بعد 
الزواج ( من س���كان بيت حانون – ش���ارع الش���بات – بالقرب من مسجد 

النصر – بالقرب من مستشفى بيت حانون .
                                        في الطلب ) 2019/33( 

                               في الدعوى الحقوقية رقم )2016/254( 
الى المس���تدعى ضدها / صفية إس���ماعيل عوض شبات ) عبد الهادي 
بعد الزواج ( من سكان بيت حانون – شارع الشبات – بالقرب من مسجد 

النصر – بالقرب من مستشفى بيت حانون .
بما أن المس���تدعية المذكورة أعاله , قد اقامت  عليك القضية المذكورة 
أع���اله لدى هذه المحكمة , اس���تنادا الى ما تدعيه ف���ي الئحة الدعوى 
والتي سبق لها بتبليغك نسخة منها ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة 
في قطاع غزة وحسب اختصاص محكمة صلح شمال غزة الموقرة , وعمال 
بالمادة )1/20( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( 
لس���نة 2001م وبناء على قرار السيد قاضي محكمة البداية بالسماح لنا 

بتبليغك عن طريق النشر المستبدل
لذل���ك يقتضى عليك ان تحضر لهذه المحكمة ي���وم االثنين الموافق 

2019/3/11م الساعة الثامنة والنصف صباحا .
كما يقتضى عليك ان تتقدم بجوابك التحريري خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ النشر المستبدل 
وليك���ن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك الحضور في موعد الجلس���ة 
المذكور أعاله فانه سيتم محاكمتك باعتبارك حاضرا . التاريخ 2019/1/31م

  رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

مذكرة ح�سور
لدى حمكمة بداية غزة املوقرة

المس���تدعية / جامعة االزه���ر يمثلها أ.د عبد الخال���ق الفرا هوية رقم 
)952692572( وكيلها الدكتور / سالم حماد الدحدوح

المحامي – من غزة – شارع األبراج – أجاندين -3 مقابل اإلسعاف 
المس���تدعى ض���ده / إبراهيم عبد الل���ه أبو خضرة – غ���زة خانيونس – 

الربوات الغربية – مقيم خارج البالد .
  في الطلب )2018/1912م (

   في الدعوى الحقوقية رقم )2018/834م (
الى المستدعى ضده / إبراهيم عبد الله أبو خضرة – غزة – خانيونس – 

الربوات الغربية , مقيم خارج البالد .
بما ان المس���تدعية المذكورة أعاله ق���د أقامت عليك القضية المذكورة 
أع���اله لدى هذه المحكمة , اس���تنادا الى ما تدعي���ه في الئحة الدعوى 
التي س���بق لها بتبليغك نسخة منها ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة 
في قطاع غزة وحسب اختصاص محكمة البداية الموقرة في غزة وعمال 
بالمادة )1/20( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( 
لسنة 2001م , وبناء على قرار السيد قاضي محكمة البداية بالسماح لنا 

بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذل���ك يقتضى عليك ان تحض���ر لهذه المحكمة ي���وم االحد الموافق 

2019/3/17م الساعة الثامنة والنصف صباحا .
كما يقتضى عليك ان تتقدم بجوابك التحريري خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ النشر المستبدل .
وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن الحضور في اليوم المعين لنظر 

القضية  المذكورة أعاله سيتم السير بحقك باعتبارك حاضرا .
التاريخ : 2019/1/28م

 رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
الأ�ستاذ / حممد مطر 

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي   

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات
ليكن معلومًا للجميع بأن الس���يد/ عودة مصباح محمد ش���لح من 
سكان غزة هوية رقم / 800305724 تقدم بطلب لتصحيح اسم 
جدته والمس���جل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // محمدية 

قاسم محمد شال في القطعة 730 قسيمة 11 أراضي غزة
إلى االسم الصحيح لها // محمدية قاسم محمد شلح

لذلك فإن اللجنة المختصة تحي����ط الجميع علمًا بهذا الطلب 
فمن له اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لتسجيل األراضي والعقارات خالل مدة أقصاها ثالثون 
يوم����ًا من تاريخ اإلعالن وإال فس����يتم التصحيح في س����جالت 

الطابو كما هو مشار إليه في هذا اإلعالن.     30/ 1 / 2019م

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

رام الله/ االستقالل:
أفاد مركز أس���رى فلس���طين للدراسات بأن س���لطات االحتالل 
اإلس���رائيلي نفذت )380( حالة اعتقال بحق الفلس���طينيين 
خالل كانون الثاني/ يناير الماضي من بينهم )67( طفاًل قاصًرا 

و)5( نساء وفتيات.
ورصد المركز في بيان صحفي أمس السبت، )12( حالة اعتقال 
لمواطنين من قطاع غزة، )5( منهم صيادون تم اعتقالهم خالل 
ممارسة عملهم قباله ش���واطئ القطاع بعد مصادرة مراكبهم، 

وأطلق سراحهم بعد التحقيق معهم في ميناء اسدود.
وأوضح الناطق اإلعالمي للمركز الباحث رياض األشقر أن قوات 
االحتالل اعتقلت )5( من حراس المسجد األقصى، وذلك خالل 
حصار مسجد قبة الصخرة المش���رفة، وذلك للسماح لعشرات 
المستوطنين اقتحام المسجد، فيما اعتدت بالضرب على مدير 

المسجد الشيخ "مر الكسواني.
ومن محافظة الخليل، اعتقلت المس���ن زياد محمد مخامرة )60 
عاًما(، بعد االعتداء عليه بالضرب والشتم من قبل مجموعة من 

المستوطنين من مستوطنتي "متسبي يائير".
وأش���ار األش���قر إل���ى أن االحت���الل واص���ل الش���هر الماضي 
استهداف النساء واألطفال القاصرين باالعتقال واالستدعاء، 
حي���ث رصد )67( حالة اعتق���ال ألطفال، و)5( ح���االت اعتقال 
لنس���اء وفتيات بينهن جريحة هي الفتاة علياء عوني خطيب 

من قفين ش���مال طولكرم. وقال إن عصابات االحتالل الخاصة 
ارتكب���ت خالل الش���هر الماضي جريمة جديدة بحق األس���رى 
في س���جن "عوفر" هي األخطر واألوس���ع منذ اعتداء 2007 في 
سجن "النقب"، ما أدى إلصابة العشرات منهم برضوض وجروح 
وكسور واختناقات نتيجة الضرب ورش الغاز وإطالق الرصاص 
المطاطي عليهم. وبين أن األسرى علقوا برنامج التصعيد الذي 
كانوا سينفذوه احتجاًجا على الجريمة التي تعرضوا لها، وذلك 
بع���د التوصل لتفاهم مع إدارة مصلحة الس���جون بإلغاء كافة 
العقوبات عنهم وعالج المصابين، واعاده األوضاع إلى ما كانت 
عليه قبل االقتحام، وهذا اله���دوء مرتبط بمدى تنفيذ اإلدارة 

لشروط األسرى.
وبالنس���بة للقرارات اإلدارية، ذكر األش���قر أن محاكم االحتالل 
الصورية أص���درت )55( قراًرا إدارًيا، منه���م )18( قراًرا جديًدا 
للمرة األولى غالبيتهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم مرة أخرى 
وفرض عليهم اإلداري، و)37( قراًرا بتجديد الفترات االعتقالية 
ألس���رى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين ش���هرين إلى 

ستة أشهر.
وأك���د أن اللجنة التي ش���كلها وزير األم���ن الداخلي لالحتالل 
المتطرف "أردان" قبل عدة ش���هور، واصلت الش���هر الماضي 
توصياتها للتضيق على األسرى، وأقرت العديد من العقوبات 

ضدهم.

غزة/ االستقالل:
يصل وفد من قافلة أميال من االبتس���امات )35( إلى قطاع غزة اليوم األحد، عبر معبر 

رفح البري، استمراًرا في أعمال القافلة، ولمعاينة األوضاع الصحية بالقطاع.
ويضم الوفد منس���ق عام أميال من االبتس���امات ورئيس الهيئة الشعبية العالمية 
لدعم غزة عصام يوس���ف، ومنس���ق القوافل في الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة 

ورئيس القافلة السويدية اإلنسانية عالمًيا خالد اليوسف.
وقال يوسف في بيان صحفي أمس السبت، إن الزيارة تهدف لمعاينة الوضع الصحي 
في غزة، وتدارس آليات دعم المستشفيات بالوقود الستمرار هذه المستشفيات في 

خدمة المرضى والمصابين.
وأض���اف "س���ندرس آليات دعم جدي���دة للقطاع الخاص بالتنس���يق مع الس���لطات 
المصرية، إلى جانب نقل الواقع اإلنس���اني لشركاء أميال من االبتسامات في العالم"، 
مش���ددًا على ضرورة تقديم التضامن والمناصرة لحق الش���عب الفلسطيني بالحياة 

الحرة الكريمة المستهدف من قبل االحتالل اإلسرائيلي.
وكان يوس���ف أطلق حملة بالمس���اهمة ب� " ألف دوالر لش���راء الوقود" لتخفيف حدة 
األزم���ة تحت ش���عار "القليل فوق بعض���ه كثير"، قائاًل:  " إن حي���اة الناس والمرضى 
يج���ب أال يلعب بها أح���د، ألنه بذلك يرتك���ب جريمة قتل جماع���ي آلالف المرضى، 
وأقل المطلوب دعم هذه المستش���فيات بالوقود الالزم لتعود لتقدم خدماتها التي 

تتناقص يوًما بعد يوم".
وجدد يوس���ف التأكيد على أن االحتالل هو المس���ئول األول عن حياة الناس في غزة، 

مشيرًا إلى أن "إسرائيل" تريد احتالاًل مجانًيا.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال مسؤول إسرائيلي للقناة اإلسرائيلية الثانية، إن السفير 
اإلسرائيلي في واشنطن رون درمر، وسفير الواليات المتحدة 
ب�"إس���رائيل" ديفيد فريدمان، يتوليان ش���خصيا االهتمام 
بإيجاد حل الس���تمرار تحويل المساعدات األمريكية األمنية 

إلى قوات األمن في السلطة الفلسطينية.
وأشار المسؤول إلى أنه خالل األسبوعين القادمين ستستمر 
االتصاالت بين "إس���رائيل" ومس���ؤولين في البيت االبيض 

والكونغرس إليجاد حل.
وقال المس���ؤول اإلسرائيلي إن "إس���رائيل" تتطلع إلى حل 
يس���اعد من جهة "ضحاي���ا االعتداءات" ف���ي الحصول على 
تعويضات من السلطة الفلسطينية، لكن في المقابل يتيح 

استمرار المساعدات األمنية االمريكية لقوات أمن السلطة.
وأضاف المس���ؤول اإلس���رائيلي، أنه فيما ل���م يتم الوصول 
إلى حل كهذا، فإن "إس���رائيل أوضحت للواليات المتحدة أن 
المساعدات األمنية للسلطة الفلسطينية أولوية عليا، وأنها 
تريد تصحيح القانون بطريقة تمكن اس���تمرار المساعدات 
أيضا حتى لو لم يساعد األمر ضحايا العمليات في الحصول 

على تعويضات من السلطة الفلسطينية.
وأعلن مسؤول أمريكي كبير، أن وكالة المساعدات األمريكية 
للفلسطينيين أوقفت جميع مساعداتها إلى الضفة الغربية 
وغزة، وجاء توقيف مس���اعدات منظم���ة USAID، بطلب من 
الس���لطة الفلس���طينية، بعد دخول قانون جديد لمكافحة 
اإلره���اب حيز التنفي���ذ بالواليات المتح���دة والذي يعرض 
جهات تتلقى المساعدات األمريكية لدعاوى قضائية. وهذا 
القان���ون أنهى دعم���ا بقيمة 60 ملي���ون دوالر إلى األجهزة 

األمنية الفلسطينية.
وقانون "مكافحة اإلرهاب" الجديد بالواليات المتحدة يحدد 
بأن���ه، اعتبارا من 1 ش���باط/فبراير، س���تكون جهات تتلقى 
مس���اعدات اقتصادي���ة أمريكية معرضة لدع���اوى تتعلق 
باإلرهاب. ويتي���ح القانون الجدي���د للمواطنين األمريكيين 
لرف���ع دعاوى ضد جه���ات تتلقى مس���اعدات أمريكية أمام 

المحاكم االمريكية بخصوص دعم ألعمال قتالية.
وف���ي أعقاب دخ���ول القانون حيز التنفيذ، طالبت الس���لطة 
الفلسطينية بتوقيف التمويل األمريكي ألجهزتها األمنية، 

خشية تعرضهم لدعاوى قضائية.

380 حالة اعتقال خالل يناير بينهم 67 طفال مساع إسرائيلية إليجاد حلول الستمرار 
المساعدات األمريكية ألمن السلطة

قافلة أميال من االبتسامات 
القدس المحتلة/ االستقالل:35 تصل غزة اليوم

مددت س���لطات االحتالل االسرائيلي، أمس 
الس���بت، أمر إغالق مؤسسات فلسطينية في 

مدينة القدس.
وقال وزير األمن الداخلي اإلس���رائيلي غلعاد 
إردان، إنه وقع أمرًا يقضي بتمديد إغالق عدة 
مؤسس���ات فلسطينية في القدس الشرقية، 
مشيرا إلى أن الهدف منه هو "كبح أي محاولة 
من طرف السلطة الفلسطينية للحصول على 

موطئ قدم في أراضي دولة إسرائيل".
ويش���مل أمر اإلغالق "بيت الشرق" الذي كان 
بمثابة مق���ر لمنظمة التحرير الفلس���طينية 

في القدس الش���رقية وتم إغالق���ه في آب/
أغسطس 2001 في إثر عملية مسلحة وقعت 
في أح���د المطاعم غربي الق���دس، باإلضافة 
إل���ى مؤسس���ات أخرى ه���ي نادي األس���ير 
الفلس���طيني، والغرفة التجارية في القدس 
الش���رقية، والمجلس األعلى للسياحة، ومركز 
األبح���اث الفلس���طيني، ومكتب الدراس���ات 

االجتماعية واإلحصائية.
وأك���د إردان أن إغ���الق ه���ذه المؤسس���ات 
الفلس���طينية ينطوي على رس���الة سياسية 
موجهة إلى الس���لطة الفلس���طينية وسكان 
الق���دس الش���رقية. وفق���ا لتقرير نش���رته 

صحيفة "هآرتس" العبرية
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تحاول في 
اآلونة األخيرة أن تع���ّزز وجودها في القدس 
الش���رقية بطرق معقدة تشمل تحويل مبالغ 
كبيرة للنشاطات، وفي المقابل تعمل أجهزة 
األمن والش���رطة دائمًا من أجل كش���ف هذه 

المحاوالت ووقفها.
وش���دد على أنه س���وف يس���تمر في اتخاذ 
كل اإلج���راءات الرامية إلى تعزيز الس���يادة 
اإلس���رائيلية في أنح���اء الق���دس، ومنع أي 
محاولة فلس���طينية إليج���اد موطئ قدم في 

الشطر الشرقي من المدينة.

»إسرائيل« تمدد أمر إغالق مؤسسات فلسطينية في القدس
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دولة فل�سطني 
 �سلطة االرا�سي         

 االدارة العامة للم�ساحة
 دائرة الت�سوية  

إعالن لتسجيل أراضي " مال غير منقول"
 تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية

 بشأن معاملة التسجيل المجدد 
يعلن للعموم ان الس����يد/ موس����ى نص����ر الله عبد الهادي قش����طة قد تقدم 
لتس����جيل المال غير المنق����ول المبينة اوصافه وحدوده ومس����احته بالجدول 
ادناه تسجيال مجددا وعلى كل من يدعي بحق التصرف او المنفعة او الملكية 
او التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة التسوية بسلطة 

االراضي خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
-1اسم وعنوان طالب التسجيل: موسى نصر الله عبد الهادي قشطة     من سكان رفح

-2 اسم المدينة او القرية: الشوكة
والواقعة: بالقرب من معبر رفح البري -3اسم موقع االرض: عشيرة الصوفي   

-4 رقم القطعة : 1 "مالية" )حسب ادعاء المواطن(  
رقم القسيمة : 226 "مالية " )حسب ادعاء المواطن(

المساحة :334 م2   الحصة: كامال     نوع األرض: ميري
-5 الحدود بموجب المخطط

شمااًل: ممر ترابي ثم ارض إبراهيم نصر الله عبد الهادي قشطة 
جنوبًا: ممر ترابي ثم ارض وفاء جمعه محمد أبو جزر .

شرقًا: أرض أشرف طلب سليمان القاضي .
غربًا: شارع صالح الدين

-6 كيفية األيلولة لطالب التسجيل: آلت إليه بطريق  عقد قسمة رضائية المنعقدة 
بتاري���خ 1987/11/2 بينه وبين اخوانه إبراهيم  ويوس���ف نص���ر الله  عبد الهادي 
قشطة والتي آلت إليهم بطريق الشراء من سالم محمد جميعان الصوفي والمسجلة 
باسمه لدى اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية. تحريرًا في:  29/ 1 / 2019م

 دائرة الت�سوية
  االإدارة العامة للم�ساحة

دولة فل�سطني
�سلطة االرا�سي   

االدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية  

إعالن لتسجيل أراضي " مال غير منقول"
تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية

بشأن معاملة التسجيل المجدد 
يعل���ن للعموم ان الس���يد/ إبراهيم نصر الل���ه عبد الهادي قش���طة قد تقدم 
لتسجيل المال غير المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومساحته بالجدول ادناه 
تس���جيال مجددا وعل���ى كل من يدعي بحق التصرف او المنفع���ة او الملكية او 
التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة التس���وية بس���لطة 

االراضي خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
-1اسم وعنوان طالب التسجيل: إبراهيم نصر الله عبد الهادي قشطة     من سكان رفح

-2 اسم المدينة او القرية: رفح
-3اسم موقع االرض: الشوكة – سميري السبع      والواقعة: بالقرب من معبر رفح البري

-4 رقم القطعة : 1 "مالية" )حسب ادعاء المواطن(  
رقم القسيمة : 226 "مالية " )حسب ادعاء المواطن(

نوع األرض: ميري الحصة: كامال  المساحة:559 م2 
-5 الحدود بموجب المخطط

شمااًل: أرض أحمد ومحمد أبناء يوسف قشطة
جنوبًا: ممر ثم أرض السيد موسى نصر الله عبد الهادي قشطة

شرقًا: أرض السيد حسن حسين صباح
غربًا: شارع صالح الدين

-6 كيفي���ة األيلولة لطالب التس���جيل: آلت إليه عن طريق قس���مة رضائية موقعة 
بتاريخ 2015/11/1 بينه وبين اخوانه موس���ى ويوسف نصر الله قشطة والتي آلت 
إليه عن طريق عقد ش���راء من سالم محمد اجميعان الصوفي والمسجلة باسمه لدى 

اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية. تحريرًا في:  30/ 1 / 2019م

دائرة الت�سوية
االإدارة العامة للم�ساحة

رام الله-غزة / االستقالل:
أدانت فصائل ونواب وشخصيات فلسطينية اعتقال 
السلطة الفلسطينية النائب في المجلس التشريعي 
عن محافظة القدس المحتلة إبراهيم أبو س���الم، بعد 
مداهم���ة جهاز األمن الوقائي لمنزله في بلدة بيرنباال 

شمال غرب المحافظة.
وقال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد 
بحر، إن السلطة الفلس���طينية، باعتقالها للنائب عن 
محافظ���ة القدس إبراهيم أبو س���الم، تلع���ب بالنار، 

وتقود الوضع الفلسطيني الداخلي نحو الهاوية.
وأدان بح���ر في بيان صحفي، قي���ام األجهزة األمنية 
للس���لطة الفلس���طينية، "باختطاف واعتقال النائب 
المقدسي من بيته ببلدة بير نباال في ضواحي القدس 
المحتل���ة الليل���ة الماضية، محذرًا الس���لطة من مغبة 
المساس بنواب المجلس التشريعي الذين يتمتعون 

بالحصانة البرلمانية حسب القانون والدستور.
وشدد بحر على أن التش���ريعي مستمر بقوة القانون 
والدس���تور، مؤكًدا أن الس���لطة انتهك���ت الحصانة 
البرلمانية للنائب أبو سالم ولم تراع قيمته االعتبارية 
والسياس���ية واالجتماعي���ة واألكاديمي���ة ف���ي إطار 
هجمتها الشرس���ة عل���ى الحريات العام���ة والخاصة 
وذبحها للقانون والدس���تور الفلس���طيني وتدميرها 
لبنية وأس���س النظام السياس���ي الفلسطيني، داعيًا 
القوى والفصائل والشخصيات الوطنية الفلسطينية 
للتح���رك العاجل به���دف لجم الس���لطة والتصدي 
لنهجها الكارث���ي الذي يعمق األزمة الفلس���طينية 

الداخلية قبل فوات األوان.
وبدورها أكدت حركة الجهاد اإلسالمي أن االعتقاالت 
الفلس���طينية المس���تمرة في الضفة الغربية تكرس 
االنقسام، وتفشل الجهود الرامية لتحقيق المصالحة 

الفلسطينية.
وقال المتحدث باس���م الحرك���ة مصعب البريم في 
تصريح له، "على السلطة أن تعيد تقييم سلوكها 
مع أبناء الشعب الفلس���طيني وفصائل المقاومة، 

لحماية المشروع الوطني".

عمل م�سني
م���ن جهته أعرب رئيس الدائ���رة اإلعالمية في حركة 
حماس بالخارج رأفت مرة، عن استنكاره لقيام األجهزة 
األمنية في السلطة الفلسطينية باعتقال د. إبراهيم 

أبو سالم.
واعتب���ر مرة في تصريح له، اعتقال النائب أبو س���الم 
جريم���ة جدي���دة من جرائم الس���لطة وعماًل مش���يًنا 

واعتداء على جميع الفلسطينيين.
وأضاف أن "السلطة الفلسطينية بسلوكها اإلجرامي 
هذا تثب���ت أنها غير معنية بالوح���دة الوطنية وهي 
تكمل ما يق���وم به االحتالل، وأنها تنتهج سياس���ة 
تدميرية ل���كل المجتمع وتس���تهدف رموزه وقادته 

الشرفاء«.
من ناحيته ش���دد عضو المكتب السياس���ي للجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلس���طين طالل أبو ظريفة، على 

أن حركته وقفت بكل قوة أمام االعتقاالت السياسية 
وترفضها بشكل قاطع.

أك���د أبو ظريف���ة في تصري���ح له، عل���ى أن االعتقال 
السياس���ي غير جائز، لما له من انعكاس���ات س���لبية 
على الحالة الفلسطينية، مطالبًا السلطة الفلسطينية 
بإطالق س���راح المعتقلين السياسيين، ألنه يضعف 
العم���ل السياس���ي في فلس���طين، في ظ���ل تمادي 

االحتالل في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

خطري ويعمق االنق�سام
من جهته أكد رئيس تجمع الش���خصيات المستقلة 
في الضفة الغربية وعضو لجنة الحريات خليل عساف، 
أن تجاوز الس���لطة لكل القوانين واعتقال شخصيات 
كبيرة كشخص نائب في المجلس التشريعي تحتاج 

لقرار سياسي وليس مجرد قرار أمني.
وعد عس���اف ذلك، دخول إلى زوايا انقسام جديدة ما 
اعتدنا عليها تزيد من ش���رخ االنقس���ام الفلسطيني 

الداخلي، وهو فعل خطير يسيء للعالقة الفلسطينية 
الداخلي���ة، مؤك���دًا أن نتائجه األمنية والسياس���ية 
واالجتماعية س���تكون س���يئة جدا، خصوصا أننا في 
كل لحظ���ة نتعرض النته���اك جديد م���ن االحتالل 
اإلس���رائيلي، س���واء قتل أو اعتقال أو مصادرة أراٍض 

وتوسيع استيطان.
وطال���ب بض���رورة أن تنتهي هذه الحال���ة، وأن يكون 
هن���اك حالة ضغط قوي���ة من أجل إنهاء االنقس���ام 
الفلسطيني الداخلي، الفتا إلى أن التعمد في تعميق 

االنقسام يخدم االحتالل فقط.

جرمية ال تغتفر
وبدورها اس���تنكرت النائب في المجلس التشريعي 
نجاة أب���و بكر، اعتق���ال أجهزة الس���لطة، النائب في 
المجلس التش���ريعي عن محافظة القدس د. إبراهيم 

أبو سالم، واألسير المحرر إبراهيم شماسنة.
وع���دت النائ���ب أبو بك���ر ف���ي تصريح له���ا، حملة 
االعتقاالت السياس���ية في الضفة تج���اوزا للقوانين 
واألعراف الوطنية، مش���ددة أن اعتق���ال نائب يمثل 

الشعب الفلسطيني هو جريمة ال تغتفر.
وطالب���ت النائ���ب أبو بك���ر، أجهزة الس���لطة، بإطالق 
س���راح النائب إبراهيم أبو س���الم، وكافة المعتقلين 
السياس���يين من سجونها في أس���رع وقت، مشددة 
أن اس���تمرار اعتقالهم هو ح���رف للبوصلة عن العدو 

األساسي للشعب الفلسطيني.
واعتقل أمن الس���لطة الفلس���طينية في رام الله يوم 
أمس النائب أبو س���الم، وهي أول حالة اعتقال لنائب 
ف���ي المجلس التش���ريعي بع���د قرار الس���لطة حل 
البرلمانية  المجلس التش���ريعي واس���قاط الحصانة 
عن النواب قبل ش���هر ، وهو ما رفضه المجلس بشكل 

قاطع.
ويشار إلى أن النائب أبو سالم من بلدة بير نباال قضاء 
الق���دس، وهو أح���د النواب المقدس���يين، وكان قبل 
انتخاب���ه نائبا محاضرا جامعيا بدرجة بروفيس���ور في 

جامعة القدس.

إدانات واسعة العتقال أجهزة السلطة النائب أبو سالم

رام الله/ االستقالل:
قال وزير األوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس: إن وزارته 
ه���ي الجهة الوحيدة المخولة بالحديث ع���ن ملف العمرة في 
قطاع غزة واإلش���راف عليه، محذرا م���ن أن "االدعاء بغير ذلك 

سيؤدي إلى إفشال موسم العمرة مرة أخرى".
وذك���ر ادعي���س، في تصريح صحف���ي، يوم أم���س، أن "وزارة 
األوق���اف تعمل بتوجيهات الرئيس محم���ود عباس من أجل 
تمكي���ن أهلنا في قطاع غزة من أداء مناس���ك العمرة بيس���ر 

وسهولة".
وأضاف "أرس���لت الوزارة وف���دا من كبار موظف���ي الوزارة قبل 
حوالي ش���هرين لمتابعة ترتيبات خروج المعتمرين من غزة، 
بالتنسيق مع السفارة الفلسطينية في القاهرة، وبالتعاون مع 

الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية".
ووف���ق ادعيس "تم وض���ع الضوابط والمعايي���ر التي تضمن 
سالس���ة هذا العمل وبما يضمن مصالح المواطن الفلسطيني 

في قطاع غزة".
وأردف أن "الوزارة فوجئت قبل يومين بخبر تردد في وس���ائل 
اإلعالم يقول بأن أش���خاصًا قد توجهوا من قطاع غزة إلى مصر 
بادعاء أنهم م���ن وزارة األوقاف األمر الذي تنفيه الوزارة جملة 

وتفصيال".
يش���ار إلى أن جهودا بذلت خالل األشهر الماضية في محاولة 
إلع���ادة تفعي���ل خ���روج الفلس���طينيين من القط���اع باتجاه 
السعودية ألداء العمرة وذلك بعد نحو 5 سنوات من التعطل.

ادعيس: نحن 
المخولون بالحديث عن 
عمرة غزة وإال ستفشل
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة ...املوقرة 
في القضية الحقوقية رقم 2016/258

في الطلب رقم 2019/110
المستدعيان : 1( حازم زياد فريد الشوا – من سكان نابلس – هوية رقم ) 922145354(
 2( نجوى عبد اللطيف الخطيب – من سكان نابلس وكيلهما العدلي هشام الكرزون

  وكيلهما المحامي : سالمة النجار
المستدعى ضدهم : 

-1   سائدة فريد محمد الشوا – من سكان غزة الرمال شارع احمد عبد العزيز ) مجهول محل االقامة حاليا(
-2   قيس سائد فريد محمد الشوا باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة والده المرحوم : سائد الشوا

-3  عدي فريد محمد الشوا – شارع احمد عبد العزيز  )مجهول محل االقامة حاليا(
-4  نبيل فريد محمد الشوا – شارع احمد عبد العزيز  )مجهول محل االقامة حاليا(
-5  زيد زياد فريد الشوا - شارع احمد عبد العزيز      )مجهول محل االقامة حاليا(

-6  ريتشارد نمر زياد فريد الشوا - شارع احمد عبد العزيز )مجهول محل االقامة حاليا(
-7  أسد فريد زياد الشوا – شارع احمد عبد العزيز   ) مجهول محل االقامة حاليا (
-8  إيهاب زياد فريد الشوا - شارع احمد عبد العزيز )مجهول محل االقامة حاليا(

-9  رامونا زياد فريد الشوا - شارع احمد عبد العزيز)مجهول محل االقامة حاليا(
-10 ياسمين ماري زياد فريد الشوا- شارع احمد عبد العزيز )مجهول محل االقامة حاليا(
-11 عطاف زياد فريد الشوا    -شارع احمد عبد العزيز )مجهول محل االقامة حاليا(
-12 أمنه زياد فريد الشوا - شارع احمد عبد العزيز   )مجهول محل االقامة حاليا(

-13 زياد بشار زياد الشوا - شارع احمد عبد العزيز )مجهول محل االقامة حاليا(
-14 رائدة زياد فريد الشوا - شارع احمد عبد العزيز )مجهول محل االقامة حاليا(

نوع الدعوى : إبطال سند قسمة رضائية عدد 2
قيمة الدعوى : )20.000 دينار أردني (
))مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((

الى المستدعى ضدهم المذكورين أعاله ، بما أن المستدعيين المذكورين قد تقدما 
ل���دى محكمة البداية بغ���زة في القضية المرقومة أعاله اس���تنادا الى ما يدعانه في 
الئحة دعواهما ونظرا ألنكم مجهولو محل االقامة وحسب اختصاص محكمة البداية 
بغ���زة في نظر ه���ذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة البداية في الطلب 

رقم 2019/110 بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل 
لذل���ك يقتض���ى عليك���م ان تحض���روا له���ذه المحكمة ي���وم ) األح���د( الموافق 
)2019/03/03( التاسعة صباحا كما يقتضى عليكم ايداع جوابكم التحريري خالل 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن ذلك 

فسينظر في القضية باعتباركم حاضرين . حرر في 2019/1/31. )) مع االحترام((

   رئي�س قلم حمكمة البداية بغزة 
   الأ�ستاذ/ حممد مطر 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/محمد عبد القادر محمود أبو نار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800341448( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ عال ناصر عبد الكريم النحال
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801393828( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ خالد اسماعيل خالد الحداد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906730394   ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد منير محمد منصور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400947289( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

الزوايدة/ االستقالل:
عق���دت بلدي���ة الزوايدة امس الس���بت اللق���اء المجتمعي الخ���اص بتحديث الخطة 

التنموية المحلية لبلدة الزوايدة لألعوام 2018 – 2021 .
وحضر اللقاء رئيس البلدية د. أيمن أبو س���ويرح وأعض���اء المجلس البلدي وعدد من 
أفراد المجتمع المحلي وومثلي مؤسسات المجتمع المحلي والجمعيات األهلية ولجان 

األحياء ووجهاء العائالت والفرق الشبابية .
ورح���ب رئيس البلدي���ة بالحضور، موضحا أن هذا اللقاء ينس���جم مع رؤية وفلس���فة 
المجلس البلدي بإنش���اء عالقة تشاركية وتكاملية بين مختلف الجهات في الزوايدة 

للوصول ألفضل المخرجات والسعي للوصول للحكم الرشيد .
وأكد أن البلدية تس���عى في كافة أنش���طتها إلى إشراك كافة فئات المجتمع 
العمرية لتعب���ر كل فئة عن احتياجاتها ومتطلباتها ب���كل حرية، موضحًا أن 
البلدية بعد االنتهاء من إعداد الخطة التنموية المحلية لبلدة الزوايدة لألعوام 
2018 2021- م طرق���ت جميع األب���واب من خالل زيارة عدد من المؤسس���ات 

لتقديم المشاريع.
 ودعا أبو س���ويرح كافة سكان الزوايدة إلى المشاركة المستمرة والتواصل مع البلدية 
وتقديم أفكار إبداعية وبناءة من ش���أنها تحسين الوضع المعيشي لسكان الزوايدة 
. واس���تعرض مسئول المشاريع م. محمد مس���لم عرضًا مختصرًا حول أهداف اللقاء 
ومنهجية إعداد التقييم كما تم استعراض مخرجات تقييم الخطة التنموية المحلية 
السنوية للعام 2018 وعرض المش���اريع التي نفذت والمشاريع التي لم تنفذ وبحث 

أسباب عدم تنفيذها .
كما تم استعراض قائمة المشاريع التي ستنفذ خالل العام 2019 وآلية التواصل مع 

الممولين والجهات المانحة

خان يونس/ االستقالل:
نف���ذت بلدية عبس���ان الكبيرة بالتعاون م���ع مركز بناء 
الش���بابي اللق���اء الثاني من مبادرة »ح���كاوي زمان« في 
ديوان عائلة أبودق���ة، وكان ضيوف اللقاء الحاج عصام 
أبو دقة والحاج س���ليمان أبو دقة، والحاج نبهان أبو دقة 

وعدد من أبناء العائلة.
وحضر د. محمود أبو دراز رئيس بلدية عبس���ان الكبيرة 
ود. ص���الح الناقة عض���و المجلس البل���دي، وعوني أبو 
إسماعيل رئيس مجلس إدارة مركز بناء الشبابي وبعض 

من وجهاء ومخاتير عائلة أبودقة ومجموعة من ش���باب 
البلدة . وتطرق اللقاء إلى تفاصيل الحقبة الزمنية التي 
م���رت فيها البلدة من 1948م الى عام 1967م والحديث 
عن مجارز االحتالل اإلس���رائيلي بح���ق أبناء البلدة مرورًا 
بزمن الفدائيين الذين كان لهم دور كبير في الدفاع عن 

أهالي البلدة وتنفيذ العمليات الفدائية.
وتط���رق الحديث ع���ن تخطيط »ج���الل« لألراضي بين 
المواطنين وتسجيلها في بكيشانات خاصة اثناء عهد 
االنتداب البريطاني وما هي األسباب التي دفعت الحاج 

محمد أبو دقة لتأسيس »بركة الحج محمد« وكيفية مد 
خطوط مياه البركة حيث يعتبر أول مشروع إستراتيجي 
في البلدة أنداك.   وتهدف المبادرة الى تعريف األبناء 
بثقاف���ة آبائهم وأجدادهم على لس���ان الكب���ار الذين 
عاشوا هذه الحقبة الزمنية وتعزيز حب العمل بالعادات 

والتقاليد األصلية التي كانت تجمع أبناء البلدة.  
يذك���ر أن بلدية عبس���ان الكبيرة تواص���ل العمل بجد 
واجتهاد برفقة مركز بناء الشبابي من أجل تعزيز العمل 

على تنمية المورث الثقافي بالبلدة. 

غزة/ االستقالل:
عق����دت جمعية التنمي����ة الزراعية 
)اإلغاث����ة الزراعية(، لق����اء جمع بين 
هيئة العم����ل التعاوني ومجموعة 
من الس����يدات يعملن ضمن ثالثة 
مش����اريع ناجح����ة، وقد اس����تفدن 
الع����ام الماض����ي من برنام����ج لبناء 
اإلداري����ة  قدراته����ن  وتطوي����ر 
ضم����ن  والتس����ويقية،  والمالي����ة 
التنمية  في  االس����تثمار  مش����روع 
الريفي����ة المتق����دم ال����ذي تنفذه 
اإلغاث����ة الزراعي����ة وتموله حكومة 
لوكسمبورج؛ بهدف النهوض بهن 
ودمجهن في اطار العمل التعاوني 

والجمعيات التعاونية المنتجة.
وقال����ت منس����قة المش����روع صفاء 
زي����ن الدي����ن، إن اإلغاث����ة الزراعية 
ألول م����رة تس����تقبل، هيئة العمل 
التعاون����ي ممثل����ة بمديرها نبيل 
الميناوي،  عالء  ومساعده  المبحوح، 
الواس����ع  ترحيبهما  أبدي����ا  اللذين 
بالتعاون المثمر مع اإلغاثة الزراعية 
العمل  آلي����ات  ح����ول  والتدري����ب 

التعاوني الناجعة.
وأكدت أن اإلغاث����ة الزراعية وخالل 

العام 2019 تعت����زم تقديم ثالث 
منح لثالثة مش����اريع ضمن اجسام 
 21 اس����تقبلت  وق����د   ، تعاوني����ة 
س����يدة يعملن على ثالثة مشاريع  
لذل����ك الغ����رض، فيم����ا رحبت زين 
العمل  بالممثلين عن هيئة  الدين 

التعاون����ي وبالحض����ور الكريم في 
لقاٍء بمقر اإلغاثة الزراعية بغزة.

ب����دوره، رحب المبحوح بالس����يدات 
الحاضرات مؤكًدا عل����ى دور هيئة 
رعاية  م����ن حيث  التعاوني  العمل 
وتس����هيل عم����ل التعاونيات في 

قطاع غزة، موضحًا خطوات تحويل 
وما  لتعاونية  الخ����اص  المش����روع 
يلزمه من آليات وطرق واحتياجات، 
وبّي����ن قان����ون العم����ل التعاوني، 
واختتم بأهمي����ة العمل التعاوني 

وانعكاساته على الفرد والمجتمع.

اإلغاثة الزراعية تعقد لقاء بين هيئة العمل 
التعاوني وعدد من صاحبات المشاريع

بلدية الزوايدة تعقد لقاء 
لبحث الخطة التنموية  
لألعوام 2018 – 2021 م

خزاعة / االستقالل:
اس���تقبل رئيس بلدية خزاعة  في مكتبه بمقر البلدية 
الجديد وفدًا رفيع المستوى ضم مسؤول البنك الدولي 
ومدير صندوق تطوير وإق���راض الهيئات المحلية في 
قطاع غزة م. معتز محسين وعدد من أعضاء الصندوق.

وتأتي الزيارة لتفقد المشاريع التي مولها البنك الدولي 

عن طريق صندوق تطوير وإق���راض الهيئات المحلية، 
وقد أش���اد رئيس البلدية شحدة أبو روك بالدعم الكبير 
الذي يقدمه الصندوق للبلدية ووقوفه مع البلدية حتى 
تتمكن البلدية من مواجهة آث���ار العدوان األخير الذي 

تعرضت له البلدة سنة 2014م.
وقام رئيس البلدية باطالع الوفد على المش���اريع التي 

نفذته���ا البلدية خالل الفت���رة الس���ابقة وكان آخرها 
مش���روع تش���طيب مبنى بلدية خزاعة، ومشروع توريد 
وتركيب وتشغيل مبنى البلدية على الطاقة الشمسية 
بقدرة 11.5 كيلوواط والتي تأتي ضمن مشاريع المرحلة 
الثالثة الدورة األول���ى )MDP( والتي كان البنك الدولي 

من أهم مموليها.

بلدية عبسان الكبيرة ومركز بناء 
الشبابي ينفذان مبادرة »حكاوي زمان«

صندوق تطوير وإقراض البلديات
يتفقد عددًا من المشاريع في بلدة خزاعة
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة ...املوقرة 
في القضية الحقوقية رقم 2016/258

في الطلب رقم 2019/110
المستدعيان : 1( حازم زياد فريد الشوا – من سكان نابلس – هوية رقم ) 922145354(
 2( نجوى عبد اللطيف الخطيب – من سكان نابلس وكيلهما العدلي هشام الكرزون

  وكيلهما المحامي : سالمة النجار
المستدعى ضدهم : 

-1   سائدة فريد محمد الشوا – من سكان غزة الرمال شارع احمد عبد العزيز ) مجهول محل االقامة حاليا(
-2   قيس سائد فريد محمد الشوا باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة والده المرحوم : سائد الشوا

-3  عدي فريد محمد الشوا – شارع احمد عبد العزيز  )مجهول محل االقامة حاليا(
-4  نبيل فريد محمد الشوا – شارع احمد عبد العزيز  )مجهول محل االقامة حاليا(
-5  زيد زياد فريد الشوا - شارع احمد عبد العزيز      )مجهول محل االقامة حاليا(

-6  ريتشارد نمر زياد فريد الشوا - شارع احمد عبد العزيز )مجهول محل االقامة حاليا(
-7  أسد فريد زياد الشوا – شارع احمد عبد العزيز   ) مجهول محل االقامة حاليا (
-8  إيهاب زياد فريد الشوا - شارع احمد عبد العزيز )مجهول محل االقامة حاليا(

-9  رامونا زياد فريد الشوا - شارع احمد عبد العزيز)مجهول محل االقامة حاليا(
-10 ياسمين ماري زياد فريد الشوا- شارع احمد عبد العزيز )مجهول محل االقامة حاليا(
-11 عطاف زياد فريد الشوا    -شارع احمد عبد العزيز )مجهول محل االقامة حاليا(
-12 أمنه زياد فريد الشوا - شارع احمد عبد العزيز   )مجهول محل االقامة حاليا(

-13 زياد بشار زياد الشوا - شارع احمد عبد العزيز )مجهول محل االقامة حاليا(
-14 رائدة زياد فريد الشوا - شارع احمد عبد العزيز )مجهول محل االقامة حاليا(

نوع الدعوى : إبطال سند قسمة رضائية عدد 2
قيمة الدعوى : )20.000 دينار أردني (
))مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((

الى المستدعى ضدهم المذكورين أعاله ، بما أن المستدعيين المذكورين قد تقدما 
ل���دى محكمة البداية بغ���زة في القضية المرقومة أعاله اس���تنادا الى ما يدعانه في 
الئحة دعواهما ونظرا ألنكم مجهولو محل االقامة وحسب اختصاص محكمة البداية 
بغ���زة في نظر ه���ذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة البداية في الطلب 

رقم 2019/110 بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل 
لذل���ك يقتض���ى عليك���م ان تحض���روا له���ذه المحكمة ي���وم ) األح���د( الموافق 
)2019/03/03( التاسعة صباحا كما يقتضى عليكم ايداع جوابكم التحريري خالل 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن ذلك 

فسينظر في القضية باعتباركم حاضرين . حرر في 2019/1/31. )) مع االحترام((

   رئي�س قلم حمكمة البداية بغزة 
   الأ�ستاذ/ حممد مطر 
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أعلن أنا المواطن/محمد عبد القادر محمود أبو نار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800341448( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ عال ناصر عبد الكريم النحال
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801393828( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ خالد اسماعيل خالد الحداد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906730394   ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد منير محمد منصور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400947289( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

الزوايدة/ االستقالل:
عق���دت بلدي���ة الزوايدة امس الس���بت اللق���اء المجتمعي الخ���اص بتحديث الخطة 

التنموية المحلية لبلدة الزوايدة لألعوام 2018 – 2021 .
وحضر اللقاء رئيس البلدية د. أيمن أبو س���ويرح وأعض���اء المجلس البلدي وعدد من 
أفراد المجتمع المحلي وومثلي مؤسسات المجتمع المحلي والجمعيات األهلية ولجان 

األحياء ووجهاء العائالت والفرق الشبابية .
ورح���ب رئيس البلدي���ة بالحضور، موضحا أن هذا اللقاء ينس���جم مع رؤية وفلس���فة 
المجلس البلدي بإنش���اء عالقة تشاركية وتكاملية بين مختلف الجهات في الزوايدة 

للوصول ألفضل المخرجات والسعي للوصول للحكم الرشيد .
وأكد أن البلدية تس���عى في كافة أنش���طتها إلى إشراك كافة فئات المجتمع 
العمرية لتعب���ر كل فئة عن احتياجاتها ومتطلباتها ب���كل حرية، موضحًا أن 
البلدية بعد االنتهاء من إعداد الخطة التنموية المحلية لبلدة الزوايدة لألعوام 
2018 2021- م طرق���ت جميع األب���واب من خالل زيارة عدد من المؤسس���ات 

لتقديم المشاريع.
 ودعا أبو س���ويرح كافة سكان الزوايدة إلى المشاركة المستمرة والتواصل مع البلدية 
وتقديم أفكار إبداعية وبناءة من ش���أنها تحسين الوضع المعيشي لسكان الزوايدة 
. واس���تعرض مسئول المشاريع م. محمد مس���لم عرضًا مختصرًا حول أهداف اللقاء 
ومنهجية إعداد التقييم كما تم استعراض مخرجات تقييم الخطة التنموية المحلية 
السنوية للعام 2018 وعرض المش���اريع التي نفذت والمشاريع التي لم تنفذ وبحث 

أسباب عدم تنفيذها .
كما تم استعراض قائمة المشاريع التي ستنفذ خالل العام 2019 وآلية التواصل مع 

الممولين والجهات المانحة

خان يونس/ االستقالل:
نف���ذت بلدية عبس���ان الكبيرة بالتعاون م���ع مركز بناء 
الش���بابي اللق���اء الثاني من مبادرة »ح���كاوي زمان« في 
ديوان عائلة أبودق���ة، وكان ضيوف اللقاء الحاج عصام 
أبو دقة والحاج س���ليمان أبو دقة، والحاج نبهان أبو دقة 

وعدد من أبناء العائلة.
وحضر د. محمود أبو دراز رئيس بلدية عبس���ان الكبيرة 
ود. ص���الح الناقة عض���و المجلس البل���دي، وعوني أبو 
إسماعيل رئيس مجلس إدارة مركز بناء الشبابي وبعض 

من وجهاء ومخاتير عائلة أبودقة ومجموعة من ش���باب 
البلدة . وتطرق اللقاء إلى تفاصيل الحقبة الزمنية التي 
م���رت فيها البلدة من 1948م الى عام 1967م والحديث 
عن مجارز االحتالل اإلس���رائيلي بح���ق أبناء البلدة مرورًا 
بزمن الفدائيين الذين كان لهم دور كبير في الدفاع عن 

أهالي البلدة وتنفيذ العمليات الفدائية.
وتط���رق الحديث ع���ن تخطيط »ج���الل« لألراضي بين 
المواطنين وتسجيلها في بكيشانات خاصة اثناء عهد 
االنتداب البريطاني وما هي األسباب التي دفعت الحاج 

محمد أبو دقة لتأسيس »بركة الحج محمد« وكيفية مد 
خطوط مياه البركة حيث يعتبر أول مشروع إستراتيجي 
في البلدة أنداك.   وتهدف المبادرة الى تعريف األبناء 
بثقاف���ة آبائهم وأجدادهم على لس���ان الكب���ار الذين 
عاشوا هذه الحقبة الزمنية وتعزيز حب العمل بالعادات 

والتقاليد األصلية التي كانت تجمع أبناء البلدة.  
يذك���ر أن بلدية عبس���ان الكبيرة تواص���ل العمل بجد 
واجتهاد برفقة مركز بناء الشبابي من أجل تعزيز العمل 

على تنمية المورث الثقافي بالبلدة. 

غزة/ االستقالل:
عق����دت جمعية التنمي����ة الزراعية 
)اإلغاث����ة الزراعية(، لق����اء جمع بين 
هيئة العم����ل التعاوني ومجموعة 
من الس����يدات يعملن ضمن ثالثة 
مش����اريع ناجح����ة، وقد اس����تفدن 
الع����ام الماض����ي من برنام����ج لبناء 
اإلداري����ة  قدراته����ن  وتطوي����ر 
ضم����ن  والتس����ويقية،  والمالي����ة 
التنمية  في  االس����تثمار  مش����روع 
الريفي����ة المتق����دم ال����ذي تنفذه 
اإلغاث����ة الزراعي����ة وتموله حكومة 
لوكسمبورج؛ بهدف النهوض بهن 
ودمجهن في اطار العمل التعاوني 

والجمعيات التعاونية المنتجة.
وقال����ت منس����قة المش����روع صفاء 
زي����ن الدي����ن، إن اإلغاث����ة الزراعية 
ألول م����رة تس����تقبل، هيئة العمل 
التعاون����ي ممثل����ة بمديرها نبيل 
الميناوي،  عالء  ومساعده  المبحوح، 
الواس����ع  ترحيبهما  أبدي����ا  اللذين 
بالتعاون المثمر مع اإلغاثة الزراعية 
العمل  آلي����ات  ح����ول  والتدري����ب 

التعاوني الناجعة.
وأكدت أن اإلغاث����ة الزراعية وخالل 

العام 2019 تعت����زم تقديم ثالث 
منح لثالثة مش����اريع ضمن اجسام 
 21 اس����تقبلت  وق����د   ، تعاوني����ة 
س����يدة يعملن على ثالثة مشاريع  
لذل����ك الغ����رض، فيم����ا رحبت زين 
العمل  بالممثلين عن هيئة  الدين 

التعاون����ي وبالحض����ور الكريم في 
لقاٍء بمقر اإلغاثة الزراعية بغزة.

ب����دوره، رحب المبحوح بالس����يدات 
الحاضرات مؤكًدا عل����ى دور هيئة 
رعاية  م����ن حيث  التعاوني  العمل 
وتس����هيل عم����ل التعاونيات في 

قطاع غزة، موضحًا خطوات تحويل 
وما  لتعاونية  الخ����اص  المش����روع 
يلزمه من آليات وطرق واحتياجات، 
وبّي����ن قان����ون العم����ل التعاوني، 
واختتم بأهمي����ة العمل التعاوني 

وانعكاساته على الفرد والمجتمع.

اإلغاثة الزراعية تعقد لقاء بين هيئة العمل 
التعاوني وعدد من صاحبات المشاريع

بلدية الزوايدة تعقد لقاء 
لبحث الخطة التنموية  
لألعوام 2018 – 2021 م

خزاعة / االستقالل:
اس���تقبل رئيس بلدية خزاعة  في مكتبه بمقر البلدية 
الجديد وفدًا رفيع المستوى ضم مسؤول البنك الدولي 
ومدير صندوق تطوير وإق���راض الهيئات المحلية في 
قطاع غزة م. معتز محسين وعدد من أعضاء الصندوق.

وتأتي الزيارة لتفقد المشاريع التي مولها البنك الدولي 

عن طريق صندوق تطوير وإق���راض الهيئات المحلية، 
وقد أش���اد رئيس البلدية شحدة أبو روك بالدعم الكبير 
الذي يقدمه الصندوق للبلدية ووقوفه مع البلدية حتى 
تتمكن البلدية من مواجهة آث���ار العدوان األخير الذي 

تعرضت له البلدة سنة 2014م.
وقام رئيس البلدية باطالع الوفد على المش���اريع التي 

نفذته���ا البلدية خالل الفت���رة الس���ابقة وكان آخرها 
مش���روع تش���طيب مبنى بلدية خزاعة، ومشروع توريد 
وتركيب وتشغيل مبنى البلدية على الطاقة الشمسية 
بقدرة 11.5 كيلوواط والتي تأتي ضمن مشاريع المرحلة 
الثالثة الدورة األول���ى )MDP( والتي كان البنك الدولي 

من أهم مموليها.

بلدية عبسان الكبيرة ومركز بناء 
الشبابي ينفذان مبادرة »حكاوي زمان«

صندوق تطوير وإقراض البلديات
يتفقد عددًا من المشاريع في بلدة خزاعة
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أعلن أنا المواطن/ محمود ماهر سعد جنديه
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)400224861( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم جمال محمد الحلو
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800780470  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فاطمه  محمد سعيد الحداد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)917562068  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبد الرحمن حسن شكرى ابو وردة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800543639 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حسام عرفه محمد ريحان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405407644  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/نبيل عطيه عوض  فرحات
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)946363264( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عدى محمد احمد عبدالله
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804781748  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عوض حسام عوض البلعاوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804339844( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد محمود عبد الله الشيخ خليل.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800541807  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

وأوضح���ت الوزارة ، في بيان صحفي ، أن هذه 
الحمل���ة تندرج ضم���ن مخطط���ات االحتالل 
الرامي���ة إلى قط���ع المس���اعدات الدولية عن 
التحريض  بادعاء  الفلسطيني  التعليم  قطاع 
في المنهاج ؛ بما يستهدف المزيد من موارد 

دولة فلسطين.
تشير الوزارة  إلى أن المحاوالت التي أسمتها 
"بالمس���تميتة" من قب���ل اللوبي الصهيوني؛ 
مس���تمرة به���ذا االتج���اه عب���ر الضغط على 
برلمانيين حول العال���م؛ إضافة لبرلماناتهم، 
البرلمانات؛  داخ���ل  لعرائ���ض  وتحريكه���م 
الغرض منه���ا إدانة المناهج الفلس���طينية 

وقطع المساعدات.
ولفتت الوزارة إلى أن االحتالل يسخر ماليين 
الش���واكل الت���ي أنفقت لصالح مؤسس���ات 
صهيوني���ة يقوده���ا عم���الء س���ابقون في 
الموس���اد وجن���راالت عامل���ون ف���ي صفوف 
االحتياط أو متقاع���دون ؛ لمهاجمة المنهاج 
الفلس���طيني والنيل منه ، مشددة أن الوزارة 
ل���ن تقف مكتوفة األي���دي إزاء محاولة هؤالء 
البرلمانيين استغالل مواقعهم بتبني الرواية 
اإلس���رائيلية الباطلة واإلس���اءة لفلس���طين ، 
وذلك عبر مراسلة جهات العالقة لفضح هذه 

الممارسات.
يشار إلى أن موضوع المنهاج الفلسطيني قد 
خضع في شهر أكتوبر الماضي للتصويت في 
البرلمان األوروبي ، إذ ص���ّوت البرلمان بالثقة 
بهذا المنه���اج ؛ وذلك عبر رد االدعاءات التي 
قادتها مؤسس���ات صهيوني���ة متطرفة ، أن 

المنهاج يعتمد على التحريض.
وتعتمد الحمل���ة المتواصلة عبر الضغط على 

برلمانيي���ن ح���ول العالم ، لتوقي���ع عرائض 
والتصوي���ت على قرارات  داخ���ل برلماناتهم 
، تهدف إلدانة المناهج الفلس���طينية وقطع 

المساعدات .

قوة الت�أثري 
المخت���ص ف���ي القانون الدولي حنا عيس���ى 
أك���د أن نجاح أو فش���ل الحمل���ة الصهيونية 
ضد المناهج الفلس���طينية ، تعتمد على قوة 
التأثير العربي خاصة الفلسطيني على أعضاء 
وقي���ادات البرلمانات األوربي���ة ، الفتا إلى أن 

بعض األعضاء البرلمانات منقسمون ضد ومع 
أحزاب يمينية تؤيد " إسرائيل " .

وأوضح عيسى ل�"االس���تقالل " أنه بالرغم من 
قي���ام البرلمانات واالتح���ادات األوروبية على 
مجموعة قوانين تدين التمييز العنصري ضد 
البالد المحتلة ، إال أن تأثير اللوبي الصهيوني 
كبير في إقناع البرلمانيين للتصويت لصالح 
حملتهم التي يقودونه���ا ، أو على أي قانون 

ضد الفلسطينيين . 
وبين أن اللوبي الصهيوني قوة فاعلة ومؤثرة 

في الدول األوروبية المتالكه أمواال طائلة ، في 
ظل افتقار الشعب الفلسطيني لرجال أعمال 
و ممثلين أقوياء وفاعلين في الدول األوروبية 
يقوم���ون بقيادة حمالت تحت���اج ألموال ضد 

االحتالل اإلسرائيلي . 
وأشار إلى أن القائمين على الحملة يحاولون 
جعل انشاء مناهج تس���تخدم مصطلحات 
 ، اإلس���رائيلي  االحت���الل  م���ع  تتناس���ب 
كاس���تبدال مصطلح االس���رى باإلرهابيين 
 ، بالس���جون  والمعتق���الت   ، والمجرمي���ن 

وغيرها العديد من المصطلحات . 

حملة متجددة
المحلل والمختص بالشأن اإلسرائيلي  جمال 
عمرو  أك���د أن الحملة المفتعلة التي يقودها 
الفلس���طيني في  المنه���اج  صهاينة ض���د 
البرلمان���ات األوروبية حمل���ة قديمة جديدة ، 
بدأت منذ ترأس رئيس الوزراء اإلس���رائيلي " 
بنيامين نتنياهو" الحك���م في العام 2009 ، 
مشددا على أن الهجوم على المنهاج مفتعل 

لتحقيق أهداف وغايات إسرائيلية  .  
واعتب���ر عم���رو ل�"االس���تقالل " أن االحت���الل 
اإلسرائيلي يهدف من خالل الحملة إلشغال 
الشعب الفلس���طيني بقضايا صغيرة خشية 
تفجير انتفاضة جدي���دة ، لذلك يعمل على 
إبقاء الفلسطينيين في حالة دفاع عن النفس 

، و ارباكهم بشكل دائم .
ورأى أنه في ح���ال قامت البرلمانات األوروبية 
بإنش���اء لجن���ة لدراس���ة محت���وى المنهاج 
الفلس���طيني، نتيجة محاوالت القائمين على 
الحملة اثبات التحريض ، فإنهم لن يجدوا أي 
شكل من أش���كال التحريض في الوقت الذي 
يدرس المنهاج اإلسرائيلي النازية والفاشية 

والعنصرية بكل وضوح. 
وأشار إلى أن االحتالل اإلسرائيلي لديه قيادة 
متربص���ة تعمل على مدار الس���اعة على فتح 
جبهات عدة ضد الشعب الفلسطيني ، كطرد 
المواطنين من أراضيهم وس���حب هوياتهم 
وه���دم بيوتهم ، كذلك فرض غرامات باهظة 
وزجه���م بالس���جون وغيره���ا بالوق���ت التي 
تمارس في���ه القيادة الفلس���طينية درجات 

عالية من العبث السياسي . 

حملة محمومة من اللوبي الصهيوني 

المنهاج الفلسطيني.. تحت مقصلة التشوية اإلسرائيلي 
غزة/ �سم�ح املبحوح:

يوا�س��ل الحتالل الإ�س��رائيلي ا�س��تهدافه الوا�سح وحمالته 
املمنهجة �س��د املنه�ج الفل�س��طيني يف حم�ولة لت�سويه وتغيري 
حمت��واه، م��ن خ��الل التحري���ض عل��ى م��� يحمله م��ن مف�هيم 
وطنية ومعتقدات دينية تتع�ر�ض مع الحتالل الإ�س��رائيلي.  

احلم��الت املحر�س��ة �س��د املنه���ج الفل�س��طيني التي مي�ر�س��ه�  
الحتالل ال�س��رائيلي، ت�أتي لإدراكه العميق لأهمية الت�أثري 
عل��ى الطلبة الفل�س��طينيني من��ذ املراح��ل الدرا�س��ية الأوىل 
، و�س��رورة ح�س��و عقوله��م ب�ملعلوم���ت الك�ذب��ة والزائفة عن 
اأر�ض فل�سطني واجلذور والت�ريخ ل�سعب فل�سطني ، كم� يحر�ض 

ال�س��ه�ينة على ت�س��ويه احلق�ئ��ق الت�ريخية وحم��و الثوابت 
وال�س��واهد فيم��� يخ���ض القد�ض وامل�س��جد الأق�س��ى املب�رك. 
وك�س��فت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م الع�يل موؤخ��را ، عن حملة 
"اإ�سرائيلية" حممومة جديدة ت�ستهدف �سرب املنه�ج الوطني 

الفل�سطيني ، وو�سمه ب�ملحر�ض.

نيويورك/ االستقالل:
طلب���ت دولة الكويت، من مجلس األمن الدولي، عقد جلس���ة خاص���ة حول الوضع في 
مدينة الخلي���ل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة. جاء ذل���ك في تصريحات أدلى بها، 
خ���الل مؤتمر صحفي بالمقر الدائم لألمم المتحدة في نيويورك، الس���فير ندونغ مبا، 
المندوب الدائم لغينيا االستوائية لدى المنظمة الدولية، والذي تولت بالده الرئاسة 
الش���هرية ألعمال مجلس األمن اعتب���ارا من أمس الجمعة. وتأت���ي تصريحات "مبا"، 
بع���د أيام قليلة من إعالن رئيس وزراء االحتالل اإلس���رائيلي، بنيامين نتنياهو، عدم 
التجدي���د ل�"البعثة الدولية المؤقتة في الخليل" العاملة بالمدينة منذ 1994. وأضاف 
رئي���س المجلس: "حتى اآلن، لم يتم اتخاذ قرار بش���أن الطلب الكويتي. وربما يوافق 

عليه أعضاء المجلس لطرحه على الطاولة تحت عنوان: قضايا أخرى".
 وكان رئي���س وزراء االحتالل اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو قّرر إنه���اء عمل البعثة 

بالخليل، بحّجة أّنها ترفع تقارير تحّرض على "إسرائيل".
وتختص البعثة بتوثي���ق االنتهاكات في نقاط الّتماس، وترفعها ألربع دول تنتدب 

مراقبين لها، يتبعون األمم المتحدة.

الكويت تطلب جلسة خاصة 
لمجلس األمن حول »الخليل«
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يبدو أن الحالة المتماسكة والقوية التي عّبر عنها أمين عام 
»حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين« مؤخًرا، السيما لجهة 
قدرة »س���رايا القدس« على المواجهة، وامتالكها ما يؤهلها 
لرد االعتداءات »اإلس���رائيلية«، وتوس���يع مديات وتحسين 
ق���درات صواريخها، ق���د أصاب من قادة االحتالل وجيش���ه 
ومستوطنيه هدًفا أدركوا من خالله أن المعادلة قد تغّيرت، 
وأن فرض قواعد لالش���تباك جديدة لن تستطيع »إسرائيل« 
تمريره���ا، بخاص���ة في ظ���ل حال���ة الجهوزي���ة والقدرات 
المتنامية ل� »س���رايا القدس« واألجنحة العسكرية للمقاومة 
الفلس���طينية. ولذلك عم���د االحتالل إلى ب���ث أخبار محاواًل 
الرد على الحرب النفسية التي تش���ّنها المقاومة، بأضاليل 
وأكاذي���ب ال تنطلي على أحد من أبناء »الجهاد اإلس���المي« 
وجناحها العسكري »س���رايا القدس«، وال على أبناء الشعب 

الفلسطيني.

وقد أثبت���ت »حركة الجهاد اإلس���المي« أنه���ا حركة قادرة 
عل���ى البقاء والتج���دد انطالقا من فهمه���ا وإدراكها للواقع 
والمتغي���رات في���ه وقدرتها على إحداث تغيي���ر فيه، دون 
أن تخض���ع له. ولذلك مّرت عليها ظ���روف اعتقد العدو أنها 
س���تؤدي إلى إنهائها أو على األقل إضع���اف دورها، ولكن 
كانت النتيجة معاكس���ة بعد اغتيال أمينها العام الدكتور 
»فتحي الش���قاقي«، وسلس���لة االغتياالت التي استهدفت 
قياداتها العس���كرية والسياس���ية، والحملة المنظمة التي 
ش���نتها إدارات أمريكية مس���تهدفة الحرك���ة بتصنيفها 
»منظم���ة إرهابية« )1997(، ووضع أمينها العام الس���ابق د. 
رمضان شلح على قائمة ما يسمى »اإلرهاب«، ورصدها مكافأة 
مالية قدرها خمس���ة ماليين دوالر لمن يدلي بمعلومات عنه 
)2005(، ث���م إدراج »الخارجية األميركي���ة« )2014(، األمين 
العام للحركة »زياد النخالة« الذي كان يش���غل منصب نائب 

األمين العام على ما يس���مى قائمة »اإلره���اب« ُمعّللة ذلك 
بأن »حركة الجهاد اإلس���المي« ته���دف صراحة إلى تدمير 

إسرائيل، ونفذت هجمات واسعة النطاق ضدها.
لذا ف���إن الحملة الصهيوني���ة الحالية ض���د »حركة الجهاد 
اإلس���المي« تن���درج في إطار الحرب النفس���ية المس���تمرة 
به���دف العمل على تقوي���ض وحدتها الداخلي���ة والتأثير 
على معنويات أبنائها في محاولة »إسرائيلية« لالنتقام من 
الحركة ومواقفها وعملياتها.. وهي الحركة التي ال تزال تؤكد 
أن الشعب الفلس���طيني ال يزال يعيش مرحلة تحرر وطني، 
األولوية فيها لمقاومة االحتالل بكل الوس���ائل وعلى رأسها 
المقاومة المس���لحة التي جعلت إسرائيل« تعيش هاجس 
التهديد االستراتيجي الذي باتت تشكله حركات المقاومة 
التي باتت قادرة على اس���تهداف العمق »اإلسرائيلي«. ولذا 
فإن الوحدة المنش���ودة فلس���طينًيا تتطلب صياغة برنامج 

وطني لتعزيز صمود وثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، 
وتفعيل االنتفاض���ة الجماهيري���ة وتصعيدها ما يعكس 
بشكل كبير وواقعي َفهم الجهاد اإلسالمي لطبيعة الصراع، 
والمرحل���ة الجدي���دة والدقيقة التي تمر به���ا، والمتغيرات 

الحاصلة؛ فلسطينًيا وعربًيا ودولًيا.
وعندما تش���تد الحمالت »اإلس���رائيلية« على »حركة الجهاد 
اإلس���المي في فلس���طين« بهدف إضعافها وب���ث الفتنة 
في داخلها، يضع أبناء »الجهاد اإلس���المي« مقولة الشهيد 
الدكت���ور فتحي الش���قاقي نصب أعينه���م: »إنني ال أخاف 
على حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، فلقد بنينا صرحًا 
متماسكًا.. فلسطين غايته واالستش���هاد أداته ووسيلته.. 
وش���بابنا ف���ي الداخل ق���ادرون عل���ى تغيي���ر الواقع وخلق 
المس���تقبل الذي يليق بالش���رفاء والمجاهدي���ن وبالقدس 

الشريف«.

الهجوم الذي شنته وس���ائل اإلعالم العبرية الصهيونية على قيادات حركة الجهاد اإلسالمي في 
فلسطين, يبين مدى قذارة وسائل اإلعالم العبرية وتوظيفها لخدمة المؤسسة العسكرية واألمنية 
الصهيوني���ة, وان االحت���الل الصهيوني يحاول خل���ق حالة جدال وإرباك من خ���الل بث األكاذيب 
واالدع���اءات الباطلة التي يروج لها بهدف تمرير مخططات يس���عى إليها ويمهد لها, كما ويؤكد 
أن هناك محاولة صهيونية لش���ن عدوان جديد يس���تهدف قيادات حركة الجهاد اإلس���المي عبر 
االس���تفراد بالحركة وتوجيه ضربات لها في محاولة بائسة لزعزعة االستقرار الذي تعيشه الحركة 
اآلن, بعد انتخاب قيادة سياسية حكيمة قادرة على مواجهة التحديات, وتذليل العقبات, والدفاع 

عن حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة. 
»إسرائيل« ومنذ انتخاب أمين عام حركة الجهاد اإلسالمي األخ القائد زياد النخالة كأمين عام للحركة, 
وهى تعيش حالة قلق كبيرة, وتتحدث عن توجهه العسكري أحيانا, وتحريضه الدائم والمستمر 
ضدها أحيانا أخرى, ثم تعيد قراءة رس���ائله التي تتحدث عن تطوير قدرات المقاومة العس���كرية 
مرات ومرات, وتجتهد في تحليل الخطاب السياس���ي له وتفس���ر حواره بش���كل تحريضي لخدمة 
مخططاتها, ثم تواصل دورها التحريضي بطرق أخرى فتزعم ان الجهاد اإلسالمي يقف خلف عملية 
قنص الجندي الصهيوني مؤخرا في المنطقة الحدودية ش���رق قط���اع غزة دون ان تقدم أي دليل, 
وتشكو من ان الجهاد اإلسالمي غير ملتزم بالتهدئة ويقوم بإطالق الصواريخ لتوتير األجواء, ظانة 
ومتوهمة ان هذا سيؤجج الخالف بين الفصائل الفلسطينية داخل غرفة العمليات المشتركة والتي 

تتنبه تماما ألكاذيب االحتالل, وتعرف كيف تتعامل معها وترد عليها بما يناسبها. 
منذ خروج وفد قيادة حركة الجهاد اإلسالمي في جولة خارجية, »وإسرائيل« تراقب وترصد تحركات 
وفد الجهاد اإلسالمي وتروج ألكاذيبها بطرق عدة عبر وسائل إعالمها القذرة والمجندة كلها لخدمة 
المؤسسة األمنية والعسكرية الصهيونية, وهى بالتأكيد تحاول إدخالنا في حالة دفاع عن النفس, 
وكأن مقاومتن���ا لالحتالل الصهيوني جريمة يجب ان ندافع عن أنفس���نا ان مارس���ناها, االحتالل 
الصهيوني ينظر لحركة الجهاد اإلسالمي على أنها حركة عسكرية ال تعترف بأوسلو وال إفرازاتها, 
وأنها تؤمن بالكفاح المس���لح كوسيلة رئيسية الس���ترداد الحقوق ونيل الحرية واالستقالل, وأنها 
حركة ال تقبل بأنصاف الحلول للقضية الفلسطينية, وتؤمن بفلسطين التاريخية من نهرها لبحرها, 
وأنها في أبجدياتها وفكرها ال ترى من س���بيل لمواجهة هذا االحتالل إال بالمقاومة العسكرية الن 

االحتالل ال يفهم إال لغة القوة, وال يتنازل بالمجان إنما تنتزع منه الحقوق انتزاعا.   
سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين, أصدرت بيانا تحذيريًا ردت 
م���ن خالله على االحتالل الصهيوني والته اإلعالمية التي تنضح بالكذب, وقالت أنها ترى ان هناك 
محاولة صهيونية الستهداف قادة الحركة, وحذرت االحتالل من المساس بالخطوط الحمراء وأنها 
لن تسمح بتغيير قواعد االشتباك مهما كلف ذلك من تضحيات, وحذرت العدو الصهيوني من ان 
يخطئ التقدير, وأنها لن تسمح بأن تكون المقاومة وقادتها وقودا للمعركة االنتخابية الصهيونية, 
وهذه هي اللغة المناس���بة لتوجيه الرس���ائل لالحتالل, فالسرايا قادرة على مجابهة اآللة اإلعالمية 
الصهيونية, ولعل االحتالل يتذكر تماما ان الس���رايا مارس���ت الحرب النفسية ضد قادة االحتالل 
وجن���وده في العدوان الصهيوني على قطاع غزة في العام 2008م, و2012م, و2014م, وهى تجيد 
ذلك تماما وتس���تطيع ان تتحدى االحتالل في هذا المجال, فان بدأ االحتالل حربه النفس���ية ضد 
شعبنا ومقاومتنا, فليتحمل المس���ؤولية تماما, فالمقاومة الفلسطينية تملك من التكنولوجيا ما 
تستطيع ان تصل به إلى هذا الكيان, واعتقد ان »إسرائيل« خسرت تماما في معاركها التكنولوجية 
ضد الفلسطينيين, وعانت اشد المعاناة من االختراقات العديدة التي أصابت مؤسساتها العسكرية 

واألمنية.  
المقاومة وقادتها خط احمر, واللعب على العامل النفس���ي لن يحقق لالحتالل أي اختراق للجبهة 
الداخلية, فالش���عب الفلس���طيني ومقاومته متالحمان ويحمي بعضهما البعض, وهذا عكس ما 
تعاني���ه الجبهة الداخلية الصهيوني���ة الرخوة والتي تهتز وتتصدع لص���اروخ واحد من المقاومة 

الفلسطينية, فال تلعبوا بالنار ايها الصهاينة األشرار حتى ال تحرقكم!      

تتبع وتحريض

بقلم: هيثم أبو الغزالنلماذا الحملة الصهيونية على »الجهاد اإلسالمي«؟ 

رأي
تناقلت وس���ائل اإلعالم خب���ر تقديم رئيس 
ال���وزراء الفلس���طيني غير الش���رعي الحالي 
استقالته لعباس على أن يستمر في تسيير 
األعمال حتى تشكيل حكومة جديدة. ويبدو 
أن رئيس الس���لطة غير الش���رعي قد ش���كل 
لجن���ة من حرك���ة فت���ح للبحث ف���ي كيفية 
تش���كيل الجديد. وهنا أقول غير شرعي بناء 
على أن أي حكومة تتش���كل ال تصبح شرعية 
إال بع���د نيل الثقة من المجلس التش���ريعي، 
والمجل���س التش���ريعي فقد ش���رعيته عام 
2010 بس���بب انتهاء م���دة انتدابه، وقضى 
علي���ه محمود عب���اس عندما ق���ررت محكمة 
تابع���ة له بحل المجلس بس���بب انقضاء مدة 
صالحيته. والس���بب اآلخ���ر أن محمود عباس 
نفس���ه غير شرعي أيضا بس���بب انتهاء مدة 
صالحيته، وكل ما يصدر عن غير الشرعي غير 
شرعي. الحكومة الحالية غير شرعية، وكذلك 
الحكوم���ة الت���ي س���بقتها والحكوم���ة التي 
ستأتي. وواضح أن العالم المناصر للصهاينة 
يتجاوز الشرعية الفلسطينية ويعترف بغير 
الش���رعيين. هذا عالم معني بفوضى الشعب 
الفلسطيني لما في ذلك من إضعاف للشعب 

وقوة للصهاينة.
هل هناك م���ن موجب لحكومة جديدة؟ عادة 
تس���تقيل حكومات أو ُتس���حب منها الثقة 
بس���بب إخفاقات أو انتهاء مدتها المتالزمة 
ف���ي الغالب مع مدة المجلس التش���ريعي، أو 
بس���بب ظروف طارئة تتطلب برام���ج وزارية 
جديدة تتصدى لهذه الظروف. ومن المالحظ 
أن الحكوم���ات الفلس���طينية تتش���كل دون 
أن تط���رح برامج على الن���اس، وتختفي دون 
تحقي���ق إنجازات في مختلف مجاالت الحياة. 
ولماذا الحكومة الجديدة؟ هل سيكون لديها 
برامج اجتماعية واقتصادية وثقافية وتربوية 
وتعليمية وفكرية ُتخرج الشعب الفلسطيني 
مما هو فيه من أوضاع غير مريحة بتاتا ومزرية 
أيضا؟ هل هن���اك برنامج لتحقي���ق الوحدة 
الوطنية الفلس���طينية، وهل هن���اك برنامج 
للخروج من مصيبة أوسلو ومن االرتباطات مع 
الكيان الصهيوني؟ وهل س���تكون لها رؤية 
مختلفة الس���تعادة الحقوق الوطنية الثابتة 
للشعب الفلس���طيني؟ تقديري أنه لن ُتطرح 
على الش���عب برام���ج جدية، وإنما س���تطرح 
بعض األفكار الخجول���ة المغلفة بالغوغائية 
حول قضايا إدارية ومؤسس���ية يومية. سيد 
الحكوم���ة الجدي���دة عباس لم يتق���دم بأي 

برنامج أو خطة أو رؤية أو إستراتيجية للشعب 
الفلسطيني منذ أن تسلم رئاسة السلطة عام 
2005، وال أظن أنه س���يبحث عن حكومة لدى 
أفرادها قدرة علمي���ة أو معرفية لوضع خطط 
يمكن تنفيذها وإخراج الش���عب من الحلكة 

التي تواجهه.
أش���د ما يحتاج إليه الش���عب الفلس���طيني 
اآلن ه���و إعادة بن���اء المجتمع الفلس���طيني 
ال���ذي تهش���مت منظومت���ه القيمي���ة على 
مدى سنوات س���يطرة السلطة على المشهد 
الفلس���طيني. نح���ن بحاجة إلى إع���ادة بناء 
المجتمع الفلسطيني، وإعادة بناء الشخصية 
قيمي���ة  منظوم���ة  وتثبي���ت  الفلس���طينية 
أخالقي���ة تجم���ع الفلس���طينيين وتوحدهم 
التي  التحدي���ات  م���ن مواجه���ة  وتمكنهم 
يفرضها االحت���الل الصهيوني. ونحن بحاجة 
بعد ذلك إلى بلورة نظام اقتصادي يتناس���ب 
مع احتياجاتنا في ظ���ل احتالل يعمل دائما 
على هدم كل ما هو فلس���طيني. وهذا يعني 
القض���اء على الفس���اد والفاس���دين، ويعني 
الحد من االس���تيراد وتطوي���ر اإلنتاج، وكبح 
جماح النفق���ات التي تصل في الغالب حدود 
التبذير واإلس���راف. وأثناء ذلك، من الضروري 
مواجه���ة ثالث أزمات رئيس���ية يعاني منها 
الفلس���طينيون في األرض المحتلة/67 وهي: 
أزمة الشرعية، وأزمة الهوية، وأزمة التوزيع. ال 
توجد ش���رعية على الساحة الفلسطينية اآلن 
وفق القانون األساسي للسلطة الفلسطينية 
ووفق القانون الثوري لمنظم���ة التحرير. كما 
أن الهوية الفلس���طينية تحولت إلى أش���الء 
بس���بب صراعات الفصائل وتدهور التماسك 
المادي���ة  الحظ���وظ  وتوزي���ع  االجتماع���ي. 
والمعنوية والمس���ؤوليات غير ع���ادل بتاتا، 

وهناك احتكار فصائلي لمقدرات الشعب.
هن���اك احتكار للق���رار والمال على الس���احة 
الفلس���طينية. هن���اك هيمن���ة فصائلية أو 
اس���تعمار فصائل���ي مف���روض على ش���عب 
فلس���طين، ويب���دو أن الحكوم���ة الموع���ودة 
س���تكرس هذا االحت���كار ألن الحديث الذي 
يدور حولها يتمحور حول فتحاويتها.  هناك 
اهتمام شعبي فلسطيني بتحقيق مصالحة 
بين فتح وحم���اس، وتحقيق وح���دة وطنية 
فلسطينية، وال أظن أن حكومة فصائلية على 
أس���اس الفصيل الواحد أو التعدد الفصائلي 
س���تحل المش���كلة. الح���ل يأتي م���ن خالل 
تشكيل حكومة تنتمي للشعب الفلسطيني 

ولي���س لفصي���ل أو فصائل. لك���ن المتتبع 
لسياس���ة عباس يخلص بسهولة إلى نتيجة 
أن الرجل ال يريد حال للصراعات الفلسطينية 
الداخلية. نالح���ظ أنه اتخذ إجراءات ضد غزة، 
وعق���د مجلس���ا مركزيا ومجلس���ا وطنيا بدون 
التشريعي  المجلس  توافق فلسطيني، وحل 
وأبقى نفسه، وسحب موظفيه من المعابر في 
غزة. واآلن يعمل على تش���كيل حكومة تفرق 
وال تجم���ع، وهي امتداد لقرارات���ه التي تزيد 
الفج���وة بين الفصائل وبي���ن الناس وتعمق 
الفتن. ولهذا لن تختلف سياس���ات الحكومة 
القادمة عن سياساته المؤذية. أرجو أال يكون 
األمر كذلك، لكن الق���راءة الجدلية والواقعية 
لم���ا يدور على الس���احة ال تؤش���ر إلى تغيير 

سياسي جذري.
ثم م���اذا نتوقع م���ن حكومة تلت���زم باتفاق 
أوسلو؟ كل الحكومات السابقة التزمت باتفاق 
أوسلو، واعتنت بتلبية المتطلبات الصهيونية 
ال���واردة ف���ي االتفاقيات، ولم تلت���زم بالبناء 
الداخلي الفلس���طيني الذي يعطي للش���عب 
قوة ومنع���ة ونهض���ة اجتماعي���ة وثقافية 
وعلمي���ة وتربوي���ة. إال إذا كان���ت الحكوم���ة 
القادمة عازم���ة على التخل���ص تدريجيا من 
اتفاقية أوسلو وتبعاتها، األمر الذي استبعده 
ألن المصالح الش���خصية للمتنفذين مرتبطة 

بصورة وثيقة مع الصهاينة واألمريكيين.
وم���ا هو مح���زن أن العدي���د من ال���وزراء هم 
أكاديمي���ون، وهم يعلمون بأزمة الش���رعية. 
الش���عب  تغل���ب مصلحة  لك���ن مصالحهم 
الفلس���طيني بوجود قان���ون ال ينتهكه أحد. 
إنهم يعرفون مبادئ الديمقراطية ويخونون 
ما يعّلمونه للطالب وما يتعلمونه وما يزايدون 

به على شاشات التلفاز
واألمر اآلخر أن وزارة جديدة تعني دخول وزراء 
جدد إل���ى قائمة العاه���ات الوزارية المكلفة 
رواتب جديدة  الفلس���طيني. هناك  للشعب 
ومرافقون لل���وزراء وامتيازات أخ���رى مكلفة. 
الش���عب  الوزارة سيس���تمر  وعندما تختفي 
الفلس���طيني في صرف رواتب لهم. الشعب 
اآلن يدف���ع رواتب لحوالي 450 وزيرًا س���ابقًا 
أو برتبة وزي���ر، والعديد منه���م يعملون في 
مؤسس���ات ويتقاضون رواتب. أي المزيد من 
الناس سيتقاضون أكثر من راتب واحد، وعلى 
الفلس���طيني أن يدفع المزي���د من الضرائب 
الرسمية  المعامالت  الباهظة على  والرس���وم 

لراحتهم.

حكومة فلسطينية غير شرعية جديدة تتشكل
عبد الستار قاسم
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غزة/ االستقالل:
أعلن وكيل وزارة العمل في غزة موس����ى 
الس����ماك، ع����ن ص����رف روات����ب برنامج 
»طموح2« ل�5000 خري����ج وعامل بقطاع 

غزة خالل األسبوع الجاري.
وقال السماك في تصريح  نشرته وكالة 
الراي الحكومية إن الصرف سيكون عبر 
فروع البريد المنتش����رة ف����ي محافظات 
قط����اع غ����زة، مرجحًا أن يك����ون الصرف 
يوم  يح����دد  ولم  األس����بوع،  منتص����ف 

الصرف الذي يك����ون بتحديد من وزارة 
المالية.

وذكر أن الصرف س����يكون لشهر واحد 
ل�2500 خري����ج و2500 عامل، وأن قيمة 
الصرف س����تكون 1200 شيقل لألطباء، 
البكالوريوس،  و1000 ش����يقل لحمل����ة 
للدبلوم، و800 ش����يقل  و900 ش����يقل 

للعمال.
وأطلقت وزارة العمل مؤخرًا برنامج »طموح 
2« لتنمية قدرات الش����باب والخريجين 

الذي وفر )5000( فرصة عمل للخريجين 
و)5000( فرص����ة عمل للعم����ال، والذي 
تموله المؤسسة الحكومية ويستهدف 
القطاع����ات التالية: )القط����اع الحكومي، 
القطاع ش����به الحكومي، القطاع األهلي، 

والقطاع الخاص(.
ويعاني قطاع غ����زة المحاصر من ارتفاع 
مع����دالت البطال����ة خصوصًا بي����ن فئة 
الش����باب من الخريجين والعمال بنسبة 

)%53( بحسب وزارة العمل.

غزة/ االستقالل:
أعلن رئيس تجمع المؤسسات الخيرية أحمد الكرد عن صرف دفعة مالية لمصابي مسيرات 
الع���ودة بقطاع غزة خالل أيام. وقال الكرد في تصريح نش���رته وكالة الراي الحكومية أمس 

إن الصرف سيكون لحوالي 4000 من مصابي المسيرات، عبر فروع بنك البريد في القطاع.
وبين أن الصرف س���يكون بواقع 300 ش���يقل لمن حالة إصابتهم متوس���طة و600 
ش���يقل ألصحاب اإلصابات الخطيرة. وأصيب اآلالف م���ن المواطنين جراء اعتداءات 
االحتالل على المش���اركين في مسيرات العودة الس���لمية على حدود قطاع غزة، التي 

انطلقت منذ 31 مارس من العام الماضي.

صرف دفعة مالية لمصابي العمل: صرف رواتب »طموح2« هذا األسبوع
»العودة« خالل أيام

االستقالل/ وكاالت:
يتوقع أن تقوم ش���ركة جنرال موتورز لتصنيع 
الس���يارات بتس���ريح نحو 4 آالف من العاملين 
لديها بموجب خطة إع���ادة هيكلة أعلن عنها 
أواخر العام الماضي، وفق ما ذكر مصدر قريب 

من الملف.
وتأتي عملية التس���ريح ضم���ن خطة لخفض 
النفقات أعلنت عنها جنرال موتورز في تشرين 
الثاني/نوفمب���ر 2018 تقض���ي بخفض القوة 
العاملة بنسبة 15 بالمائة وإغالق سبع منشآت، 

بينها خمس في أميركا الشمالية.

لكن وس���ائل اإلع���الم قدرت أن يص���ل العدد 
لمن سيخس���رون عمله���م حوالى  اإلجمال���ي 
14 ألف���ًا، مم���ن يعملون وفق عق���ود فردية أو 
المنتمي���ن إلى نقابات. وقال���ت جنرال موتورز 
إن الخط���وة الت���ي تعرض���ت النتق���ادات من 
سياسيين أميركيين وكنديين، يمكن أن توفر 

عليها ستة مليارات دوالر.
ولم تقدر جن���رال موتورز ع���دد العمال الذين 
قد يتم تس���ريحهم بشكل غير طوعي، نتيجة 

االقتطاعات.
ورفض متحدث باس���م جنرال موتورز التعليق 

على توقيت عمليات الصرف من العمل بعد أن 
ذكرت ش���بكة سي.إن.بي.سي وديترويت نيوز 
إنها يمك���ن أن تبدأ اعتبارا م���ن االثنين، قبل 

صدور تقرير عائدات الشركة.
وقال المتحدث: “سنتواصل مع موظفينا أوال”.
واختار نحو 2300 م���ن العاملين بعقود فردية 
التسريح الطوعي، فيما سيتم صرف 1500 من 
العمال المتعاقدين، وفقا للمصدر الذي قال إن 
العدد المقدر للعمال المشمولين بالخطة وهو 

4 آالف عامل، رقم معقول.
وقال مس���ؤولو جنرال موتورز إنهم يتوقعون 

إضاف���ة 2700 وظيف���ة في مختل���ف مصانع 
الواليات المتحدة وبأن عمال النقابات األميركية 

سيعرض عليهم االنتقال إلى مكان آخر.
ويس���عى مصّنع الس���يارات أيضا مع جامعات 
كندية ومسؤولين حكوميين لمساعدة قرابة 3 
آالف عامل تأثروا بإغ���الق مصنع في أونتاريو، 

بحسب متحدث في جنرال موتورز.
وق���ال براين روثنب���رغ، المتحدة باس���م نقابة 
“يونايتد اوتو ووركز″، إن ليس جميع العمال 
الذي���ن يحق له���م االنتقال س���يتمكنون من 

االنتقال إلى مكان جديد ألسباب عائلية.

وقال روثنبرغ “جميعهم تأثروا )باإلغالق( مضيفا 
»ال نعرف عدد الموظفين الذين س���يتم صرفهم 

مقابل اولئك الذين سينتقلون إلى مكان آخر«.
ودافع���ت جن���رال موت���ورز عن خط���ة اقتطاع 
الوظائف بوصفها ضرورية لتحضير الش���ركة 
للمدى البعيد، كما أن خفض التكاليف الناجم 
عن إع���ادة التنظيم عزز توقع���ات األرباح لعام 
2019. لك���ن الخطط تعرض���ت النتقادات من 
سياس���يين على رأس���هم الرئي���س األميركي 
دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاس���تن 

ترودو.

جنرال موتورز تستعد لصرف نحو 4 آالف من العاملين لديها

االستقالل/ وكاالت:
بدأت االس���تعدادات النطالق مع���رض »أمبينت 
فرانكف���ورت ambiente( »2019( أكب���ر معرض 
والس���لع  المنتج���ات  ف���ي  عالم���ي متخص���ص 

االستهالكية في مدينة فرانكفورت األلمانية.
وتنطلق فعاليات المعرض على المساحة الكاملة لمركز 
فرانكف���ورت للمع���ارض التي تعد ثان���ي أكبر منطقة 

للمعارض حول العالم، من 8 إلى 12 شباط 2019 .
وتش���ير التوقعات إلى مش���اركة أكثر من 4400 

ش���ركة عارضة م���ن 90 دولة بما فيها فلس���طين 
حي���ث يش���كل أمبينت الطي���ف الكامل للس���لع 
االس���تهالكية م���ن الطاولة، المطب���خ، المنتجات 
المنزلية إلى الهدايا، والمنزل والمفروش���ات، كما 
يرصد وتيرة عالم الس���لع االس���تهالكية. ويوفر 
التنوع الفريد في أقس���ام تناول الطعام والعطاء 
والمعيش���ة بالمعرض عرًضا ش���اماًل ويستعرض 

القدرات اإلبداعية لهذا القطاع الحيوي.
وس���يقدم المعرض عوال���م التوجه���ات الرائجة 

بش���كل رائع، جوالت بتوجيهات الخبراء، وكتيب 
رقمي يوفر لتجار التجزئة ومحترفي

ويناقش معرض أمبينت أيًضا ومن خالل مجموعة 
من خبراء األعمال، أه���م الموضوعات مثل »عقود 
قط���اع األعم���ال« و«نم���ط الصناعة رؤية ش���املة 

للتوجهات المستقبلية.
وس���يكون هن���اك أيض���ا مقاطع فيدي���و قصيرة 
تبين كيف يمكن اس���تخدام مختلف المنتوجات 
المختارة والذكية بشكل خاص في الحياة اليومية.

رام الله/ االستقالل:
صعد الشيكل اإلسرائيلي في تعامالت أمس السبت، ألعلى مستوى له أمام 

الدوالر األمريكي، منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وبحسب تتبع أس���عار الصرف الصادرة عن بنك »إسرائيل المركزي«، 
بلغ س���عر صرف الدوالر األمريكي في تعامالت السبت،3.63 شيكال، 
وهو أعلى س���عر مقاب���ل الدوالر منذ 18 أكتوبر/ تش���رين أول 2018. 
يأتي ذل���ك، بفعل هبوط الدوالر مع إعالن الفيدرالي األمريكي اإلبقاء 
على أس���عار الفائدة دون تغيير عن مستواها المسجل في ديسمبر/ 

كانون أول الماضي.

بدء االستعدادات النطالق معرض »أمبينت 2019« 
للسلع االستهالكية في فرانكفورت

الدوالر يتراجع إلى أدنى مستوى 
أمام الشيكل منذ 4 شهور

االستقالل/ األناضول:
أظهرت بيانات رسمية، مغادرة 1.6 مليون موظف أجنبي 
من القطاع الخاص السعودي، وظائفهم خالل 24 شهرا 

)منذ مطلع 2017(، حتى نهاية 2018.
جاء ذلك، وفق مس���ح ل�«األناضول«، استنادا على بيانات 
المؤسس���ة العام���ة للتأمينات االجتماعي���ة )حكومية(، 
يس���جل فيها جمي���ع العاملين في القط���اع الخاص من 
مواطني���ن وأجانب، ويعد تأمين العمالة األجنبية، إلزاميا 

في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
وتراجع ع���دد الموظفين األجانب إل���ى 6.9 ماليين فرد، 
بنهاية الربع الرابع من العام الجاري، مقابل 8.49 ماليين 

نهاية 2016.
في المقابل، صعد عدد الموظفين الس���عوديين إلى 1.7 
مليون م���ع نهاية الربع الرابع من الع���ام الماضي، مقابل 
1.68 مليون في 2016، وتعتمد الس���عودية وبقية دول 

الخليج، بشكل كبير على العمالة األجنبية.
يأتي ذلك، بالتزامن مع معاناة الس���عودية، أكبر ُمصدر 
للنفط في العالم، جراء تراجع أسعار الخام، مصدر الدخل 

الرئيس للبالد، عن مستوياته منتصف 2014.
 وتتزام���ن خس���ارة الموظفين األجانب في الس���عودية 
لوظائفهم، مع تكثيف حكوم���ة المملكة خالل العامين 
الماضيي���ن من توطي���ن العمال���ة المحلية ف���ي عديد 

القطاعات االقتصادية.
واشترطت الحكومة الس���عودية، عمالة محلية فقط في 
قطاعات عدة كالتأمين واالتصاالت والمواصالت، مع بلوغ 

نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.9 بالمائة.
وقص���رت الحكومة، العمل في منافذ البيع ل� 12 نش���اطا 
ومهن���ة معظمها بقط���اع التجزئة، على الس���عوديين 
والس���عوديات بنس���بة 70 بالمائة، بدءا م���ن 11 أيلول/ 

سبتمبر الماضي.
وهبط معدل البطالة بين السعوديين خالل الربع الثالث 
2018، إلى 12.8 بالمئة، من 12.9 بالمائة في الربع الثاني 

السابق له.
وبلغ عدد المش���تغلين ف���ي القطاعين الع���ام والخاص 
12.69 مليون ف���رد؛ منهم 9.59 ماليي���ن أجنبي )75.5 

بالمائة(، و3.11 ماليين سعوديين )24.5 بالمئة(.

السعودية: 1.6 مليون أجنبي 
يغادرون وظائفهم منذ مطلع 2017

االستقالل/ وكاالت:
ارتفاعًا ملحوظًا  النفط  حققت أس���عار 
بنس���بة %3، أمس، بعد فرض عقوبات 
أمريكية على صادرات فنزويال وتقليل 
المعروض من الخام بالتزامن مع خفض 
ش���ركات الحفر النفطي لعدد حفارات 

النفط هذا األسبوع.
وأنهت عق���ود خام القي���اس العالمي 
مزيج برنت جلس���ة الت���داول مرتفعة 
عن���د  لتبل���غ   ،3.14% أو  دوالر،   1.91
التسوية 62.75 دوالر للبرميل، منهية 
األس���بوع على مكاس���ب بحوالي 2%، 

وصعدت عقود خ���ام القياس األميركي 
غ���رب تكس���اس الوس���يط 1.47 دوالر، أو %2.73، لتبل���غ عند 
التس���وية 55.26 دوالر للبرميل موس���عة مكاس���بها على مدار 
األس���بوع إلى %3. وقفزت أسعار النفط ألعلى مستوياتها 
للجلسة بعد أن قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، إن 
شركات الحفر النفطي في الواليات المتحدة خفضت عدد 

حفارات النفط النشطة لرابع أسبوع في األسابيع الخمسة 
الماضي���ة. وكانت بيانات األس���بوع الماض���ي قد أظهرت 
أن ع���دد الحفارات في يناير س���جل أكبر هبوط ش���هري 
من���ذ أبريل 2016، وفق ما ورد على س���كاي نيوز. ويعتقد 
محللون أن سوق النفط ستكون أكثر توازنًا في 2019 بعد 

تخفيضات في اإلمدادات من منظمة أوبك.

النفط يصعد بنسب كبيرة في ظل 
عقوبات أمريكية على فنزويال
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ سعاد بهجت احمد ابو كلوب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803909589( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين السبت 
أن موس���كو ستعلق مش���اركتها في معاهدة 
الصواريخ النووية متوسطة المدى التي تعود 
إلى حقبة الح���رب الباردة، ردًا على انس���حاب 

الواليات المتحدة منها قبل يوم.
وتبادلت موس���كو وواش���نطن لفت���رة طويلة 
االتهام���ات بخرق المعاه���دة، ليعلن الرئيس 
األميركي دونالد ترامب العام الماضي عن نيته 

االنسحاب منها ما لم تنفذ روسيا التزاماتها.
وق���ال بوتين إن »ش���ركاءنا األميركيين أعلنوا 
تعلي���ق مش���اركتهم في االتفاق وس���نعلق 
نحن كذلك مش���اركتنا«، وذلك بعدما حددت 

الواليات المتحدة لروسيا مهلة للتعاون.
وأك���د بوتين خالل لقاء متلف���ز جمعه بوزيري 
الخارجية والدفاع س���يرغي الفروف وسيرغي 

ش���ويغو أن روس���يا لن تباش���ر أي محادثات 
جديدة مع الواليات المتحدة بشأن مسألة نزع 

األسلحة.
وقال الرئيس الروس���ي »س���ننتظر إلى حين 
نضوج ش���ركائنا بما يكفي إلجراء حوار متساو 

وذي مغزى بشأن هذا الموضوع المهم«.
وأنه���ت المعاه���دة الت���ي وقعه���ا الرئيس 
األميرك���ي رونالد ريغان والقائد الس���وفياتي 
ميخائيل غورباتشيف سباقًا للتسلح بالرؤوس 

النووية بّث الهلع في أوروبا.
ومنعت االتفاقية نشر صواريخ يتراوح مداها 

ما بين 500 و5500 كلم.
وشّكل االتفاق حاًل ألزمة الصواريخ السوفياتية 
البالستية الموجهة إلى العواصم الغربية، غير 
أن���ه لم يضع قيودًا على قوى أساس���ية أخرى 

مثل الصين.

وقال دونالد ترامب الجمعة إن واشنطن بدأت 
بإجراءات االنس���حاب من المعاهدة على مدى 

ستة أشهر.
وق���ال ترامب إنه يتمن���ى أن »يجمع الكّل في 
غرفة كبي���رة وجميل���ة للعمل عل���ى اتفاقية 
جديدة«، لكن في الوقت الحالي، فإن الواليات 
المتح���دة »ال يمكنها أن تك���ون في وضٍع غير 

مالئم«.
وأعط���ت الوالي���ات المتحدة مهل���ة 60 يومًا 
لموس���كو في كانون األول/ديس���مبر لتدمير 
صواريخ تقول واشنطن إن فيها خرقًا لالتفاق.

لكن موس���كو أصرت على أن الصاروخ المذكور 
»9أم729« مس���موح ب���ه في إط���ار المعاهدة. 
ودع���ت وزارة الدف���اع الروس���ية صحافيي���ن 
وملحقين عس���كريين أجانب الشهر الماضي 

إلى حضور إحاطٍة عن ترسانتها من األسلحة.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن األردن، أمس الس���بت، أنه وافق على طلب جديد من 
األمم المتحدة الس���تضافة جولة جديدة من المحادثات 
بين ممثلي الحكومة اليمني���ة وجماعة »أنصار الله« في 

عمان األسبوع المقبل لبحث اتفاق األسرى.
وقال الناطق الرس���مي باس���م وزارة الخارجي���ة األردنية 
س���فيان القضاة في بي���ان إن »االردن واف���ق على طلب 
جدي���د مقدم من مكتب المبع���وث الخاص لالمين العام 
لألمم المتحدة إلى اليمن )مارتن غريفيث( لعقد اجتماع 
في عمان األس���بوع القادم بين ممثلي الحكومة اليمنية 
وجماعة أنصار الله، لمتابعة مناقش���ة بنود اتفاق تبادل 

األسرى والمعتقلين«.
وأض���اف إن »موافق���ة المملكة على عق���د االجتماع في 
عم���ان يأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء األزمة اليمنية 
ولجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها 

وفق المرجعيات المعتمدة«.
وحققت األمم المتحدة اختراق���ا في 13 كانون االول/

ديس���مبر بعد ثمانية أيام من المحادثات في السويد 
بي���ن ممثلين ع���ن حكومة عب���د ربه منص���ور هادي 
المدعوم من الس���عودية واإلمارات من جهة، وجماعة 

»أنصار الله«.
وبموجب ه���ذا االتفاق، دخ���ل وقف إلط���الق النار حيز 
التنفيذ في الثامن عش���ر من كانون األول/ديس���مبر في 
مدين���ة الحديدة الواقعة غرب اليم���ن على البحر االحمر، 
على أن يلتزم المتقاتلون االنس���حاب من المنطقة التي 
س���تدخلها بعثة مراقبة تابعة لألمم المتحدة إلى جانب 
االتفاق على تبادل األس���رى ال���ذي يتعلق بنحو 15 ألف 

شخص من الطرفين.
وتس���بب النزاع بأزمة إنس���انية اعتبرتها األمم المتحدة 

األسوأ في العالم إذ يواجه الماليين خطر المجاعة.

االستقالل/ وكاالت:
أبطل���ت أعل���ى محكمة مصرية، الس���بت، حق أي س���لطة 
حكومية في حل الجمعيات األهلية، معتبرًة ذلك مخالفة 
ألحكام الدس���تور. ووفق وكالة األنباء الرس���مية، »قضت 
المحكمة الدس���تورية العليا، بعدم دس���تورية نص مادة 
بقانون يعود لعام 2002 تتضمن تخويل وزير الش���ؤون 
االجتماعي���ة )حالي���ا التضام���ن االجتماعي( س���لطة حل 

الجمعيات األهلية«.
وقالت المحكمة في حيثياتها التي نقلتها وسائل إعالم، 
إن »ح���ق المواطنين في تكوين الجمعي���ات األهلية، وما 

يرتبط به أصول دستورية ثابتة«.
وأوضحت أن »الدستور حظر على الجهات اإلدارية التدخل 
في ش���ئون الجمعيات أو حل مجال���س إدارتها أو مجالس 
أمنائه���ا، إال بحكم قضائي  يق���ي تلك الجمعيات تدخل 

جهة اإلدارة في شئونها بأدواتها المختلفة«.

ونص القانون الجديد للجمعيات األهلية 70 لسنة 2017 
عل���ى وزارة التضامن عند طلب حل الجمعيات األهلية بأن 
تقي���م دعوى تطالب بالحل أم���ام محكمة القضاء اإلداري، 
فال يكون الحل إاّل بحكم قضائي. فيما تضمنه من تخويل 

وزير الشئون االجتماعية سلطة حل الجمعية األهلية.
وال يعرف عدد الجمعيات التي تم حلها بسلطة حكومية، 
غير أنه خالل الس���نوات الخمس الماضي���ة أقدمت وزارة 
التضام���ن على ح���ل مجال���س إدارات مئ���ات الجمعيات 
بش���بهة ارتباطها بجماعة اإلخوان المس���لمين، التي تم 

اعتبارها أواخر 2013، »تنظيما إرهابيا«.
وقان���ون الجمعي���ات األهلي���ة الجدي���د ال���ذي كان مثار 
انتقادات دولي���ة، حاز على موافقة الرئي���س عبد الفتاح 
السيسي، لتعديله مطلع نوفمبر/تشرين ثان الماضي، في 
س���ابقة تعد األولى من نوعها في عهده، وش���كلت لجنة 

لتعديله.

موافقة أردنية الستضافة جولة 
جديدة من المفاوضات اليمنية

محكمة مصرية تبطل سلطة 
الحكومة في حل الجمعيات األهلية

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت طهران أمس الس���بت النقاب عن  صاروخ كروز »هوي���زة« أرض - أرض بعيد 
الم���دى، وتم اختباره بنجاح، وذل���ك بحضور وزير الدفاع وقائد الق���وة البرية للحرس 

الثوري، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية االربعين للثورة االسالمية اإليرانية.
وأفادت وكالة أنباء »فارس« اإليرانية، الس���بت، ب���أن العميد أمير حاتمي، وزير الدفاع 
االيران���ي، قال في كلمة له إن مدى الصاروخ »هوي���زه« يبلغ أكثر من 1350 كيلو مترًا 

»ويتم استخدامه لضرب أهداف برية ثابتة.«
ونوه الوزير إلى أن هذا الصاروخ »يتمتع بالجهوزية والرد الس���ريع، واالنطالق على علو 

منخفض والدقة العالية إلصابة الهدف وقوة التدمير الكبيرة.«
وأضاف أنه جرى اختبار ناجح لصاروخ »هويزه« في مدى 1200 كيلو متر واس���تهدف 
بدقة االهداف المحددة مس���بقًا. يأتي اإلعالن عن الصاروخ رغم االنتقادات الموجهة 
للبرنام���ج الصاروخي اإليراني م���ن جانب الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنس���ا، التي 
تعتبره انتهاكا لقرار مجلس األمن الذي صادق على االتفاق النووي الذي توصلت إليه 
إي���ران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس األم���ن الدولي )الواليات المتحدة 
وروس���يا وفرنسا وبريطانيا والصين( باإلضافة إلى ألمانيا في عام 2015. يشار إلى أن 

الواليات المتحدة انسحبت من االتفاق العام الماضي، وفرضت عقوبات على إيران.

ردًا على انسحاب واشنطن منها

روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة الصواريخ النووية
إيران تكشف النقاب عن 

صاروخ كروز »هويزه«

االستقالل/ وكاالت:
اس���تهدفت سيارة مفخخة يقودها انتحاري، الس���بت، مركزا عسكريا تابعا لقوات 

حفظ السالم اإلفريقية بالصومال )أميصوم(، في إقليم جدو، جنوب غربي البالد.
وق���ال فارح أحمد، الضابط في الجيش الصومالي، إن »انتحاريا يقود س���يارة 
مفخخة فجر نفس���ه على بعد أمتار من مركز عسكري للقوات اإلثيوبية)التي 

تعمل تحت مظلة أميصوم( قرب مطار مدينة بارطيري باإلقليم«.
وأوضح ف���ي تصريحات صحفي���ة أن »القوات الحكومي���ة واإلفريقية تلقت 

معلومات حول هذه السيارة المفخخة وأفشلت هدف التفجير«.
فيما قال شهود عيان، لألناضول، إن التفجير كان قويا وسمع دويه في أرجاء 

المدينة، حيث أصيب 3 مدنيين نتيجة شطايا التفجير.
من جهتها، أعلنت حركة »الشباب« الصومالية، مسؤوليتها عن الهجوم.

وبحس���ب بيان للحركة، نشر على موقع »صومال ميمو« المحسوب عليها، فإن 
العملية أس���فرت عن »مقتل نح���و 16 من القوات اإلثيوبي���ة وإصابة آخرين 

بجروح متفاوتة«.

الصومال: هجوم انتحاري 
يستهدف مركزًا لقوات »أميصوم« االستقالل/ وكاالت:

نظم نش���طاء أتراك أمس السبت، 
وقف���ة تضامني���ة أمام الس���فارة 
التركية  العاصمة  في  الفنزويلية 
أنق���رة، دعما للرئي���س نيكوالس 

مادورو.
أن  األناض���ول  مراس���ل  وذك���ر 
أعض���اء منص���ة »أنق���رة لحري���ة 
االعتقاد«)منظم���ة مجتمع مدني( 
تجمعوا أمام السفارة الفنزويلية، 

للتعبير عن دعمهم لمادورو.
ورف���ع أعض���اء المنص���ة الفتات 
للتعبي���ر ع���ن  ورددوا هتاف���ات 
دعمهم للرئيس مادورو، من قبيل 
: »قف ش���امخا وال تنحِن، فتركيا 

معك«. 
وف���ي كلمة له باس���م المجموعة، 
قال المتحدث باسم المنصة زين 
العابدين أوزكان »من أمام السفارة 
الفنزويلية نخاط���ب اإلمبرياليين 
ونقول لهم: إذا كان لديكم خطط 
دنيئة وأس���لحة فنحن لدينا أخوة 

وإيمان ودعاء«.

منظم���ة  »ندع���و  وأض���اف: 
والليبراليين  اإلس���المي  التعاون 
والش���يوعيين والمحافظين، لرفع 

صوتهم ضد الطغاة«.
وتابع: »دين الفنزويليين ولغتهم 
وعرقهم مختلف عنا، إال أن هناك 

شيئًا مشتركًا بيننا وهو وقوفهم 
ال���ذي تمثله  الش���ر  بوجه مثلث 
و«إس���رائيل«  المتحدة  المملك���ة 

والواليات المتحدة«.
وتش���هد فنزويال توت���را منذ 23 
المنصرم،  الثان���ي  يناير/كان���ون 

المعارض���ة  زعي���م  إع���الن  إث���ر 
غوايدو، نفس���ه »رئيس���ا مؤقتا« 
للب���الد، وإعالن الرئي���س مادورو، 
مع  الدبلوماس���ية  العالقات  قطع 
واش���نطن، متهما إياه���ا بتدبير 

محاولة انقالب ضده.

وقفة أمام السفارة الفنزويلية بأنقرة لدعم مادورو
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القدس المحتلة/ االستقالل:
قال عضو الكنيس���ت عوفر ش���يلح، من 
حزب »ييش عتيد« إن رئيس حزبه، يائير 
لبيد، يجري محادث���ات مع رئيس حزب 
»مناعة إلس���رائيل«، بيني غانتس، حول 
خوض االنتخابات العامة للكنيست في 
قائمة واحدة، وأن قرارا بهذا الخصوص 

سيتخذ في األسابيع المقبل.
ونقل���ت وس���ائل إعالم إس���رائيلية عن 
ش���يلح قول���ه خالل ن���دوة ف���ي مدينة 
رمات غ���ان، أمس الس���بت، إنه »ينبغي 
النظر إلى الصورة بش���كل ذكي، وهناك 
أم���ور جوهري���ة أيضا. ونح���ن نعرف ما 
نس���تعرضه في جميع المج���االت أمام 
الجمه���ور منذ أربع س���نوات، والذهاب 
بقائم���ة واحدة ينبغي أن يس���تند إلى 
خطوط متف���ق عليها. والحك���م البديل 
األكثر استقرار في »إسرائيل« هو »ييش 
عتيد« برئاس���ة يائير لبيد، وينبغي أن 

يقود من يريد تغيير الحكم«.
وق���ال القيادي في »ييش عتيد«، يوآف 
سيغالوفيتش، في ندوة أخرى في بلدة 

تسور هداس���ا: »أعتقد أنه إذا توحدت 
قوائ���م فإن يي���ش عتيد ويائي���ر لبيد 
ينبغي أن يكون على رأس هذا المعسكر. 

ولبيد لديه الخبرة السياسية«.
يأتي ذل���ك في أعقاب إط���الق غانتس 
حملته االنتخابية، يوم الثالثاء الماضي، 
حيث أظهرت اس���تطالعات الرأي تزايد 
ش���عبيته. كما أظهر االستطالع أنه في 
ح���ال خ���وض غانت���س االنتخابات في 
قائم���ة واحدة مع »يي���ش عتيد« فإنها 
س���تتفوق على ح���زب الليك���ود بزعامة 
أو  بنيامي���ن نتنياهو،  الحكومة،  رئيس 

أنها ستكون متساوية لقوة الليكود.
ووفق���ا لتقاري���ر إعالمية، ف���إن غانتس 
ومستش����اريه يبحث����ون ف����ي تحالف 
بين »مناعة إلسرائيل« وحزب »غيشر« 
برئاس����ة عضو الكنيست أورلي ليفي 
أبيكاسيس. ودلت االستطالعات على 
أن تحالف����ا كه����ذا س����يزيد قوة حزب 
غانت����س بخمس����ة أعضاء كنيس����ت، 
ويصل إل����ى 24 مقعدا. لك����ن تحالفا 
بي����ن غانتس ولبيد، بقي����ادة غانتس، 

س����يوصل 35 عضوا إلى الكنيس����ت، 
بينما سيوصل 30 عضوا بحال ترأس 

لبيد القائمة المشتركة.
من جانبه، قال عضو الكنيست يوآف 
كيش، م����ن حزب الليك����ود، في ندوة 
عقدت في مدينة كفار سابا، إن حزب 
الليكود وأحزاب اليمين أخطأوا عندما 
هاجموا غانتس، وأن هذا الهجوم زاد 

قوة االخير.
من جهة أخرى، شدد عضو الكنيست 
دافيد بيت����ان، من الليك����ود، على أنه 
وقياديي����ن ف����ي حزبه س����يعارضون 
اتح����اد أح����زاب اليمي����ن، معتب����را أن 
الحسم،  نس����بة  س����تتجاوز  جميعها 
»وبالنسبة لي، ال يهمني إذا لم يتجاوز 
كحلون نس����بة الحس����م«. وكان بيتان 
قال الجمع����ة إن تصريح����ات رئيس 
حزب »كوالنو« ووزير المالية، موش����يه 
كحلون، بأن على نتنياهو االس����تقالة 
بح����ال تقدي����م الئحة اته����ام ضده، 
أضعف »كوالنو« الذي تراجعت قوته 

وفقا لالستطالعات.  

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���ف موق���ع صحيف���ة "معاريف" 
االحت���الل  كي���ان  وزراء  رئي���س  أن 
يبذل  نتنياهو  بنيامين  "اإلسرائيلي" 
حاليا جهودا كبي���رة من أجل تنظيم 
زيارة له إلى إحدى ال���دول العربية أو 
اإلسالمية، قبل موعد إجراء االنتخابات 
العامة في التاسع من نيسان القادم.

ونّبه���ت الصحيفة ف���ي تقرير أعده 
االستخبارية يوسي  للشؤون  معلقها 
ميلمان، إل���ى أن نتنياهو أوكل مهمة 
إجراء االتصاالت الهادفة إلى تحقيق 
هذا اإلنجاز إلى مجلس األمن القومي 
ف���ي ديوانه ال���ذي يرأس���ه مئير بن 
ش���ابات، الفتا إلى أن السعي لتنظيم 
هذه الزيارة "س���يوظف ضمن الحملة 
خص���وم  ولمواجه���ة  االنتخابي���ة، 
ح���زب الليكود". وزع���م "ميلمان" إلى 
زيارة  بتنظي���م  "نتنياه���و معنّي  أن 
للمغرب أو الس���ودان، عل���ى اعتبار أن 
مثل هذا التطور سيقدمه إنجاًزا أمام 

الجمهور اإلسرائيلي".
وذّكر أن الس���عودية وعمان س���محتا 

لطائ���رات الخطوط الجوي���ة الهندية 
ل�"إس���رائيل" أن تحلق في  المتجهة 
الس���ياق  أجوائهما، مضيفًا في هذا 
أن ديوان نتنياهو يجري اتصاالت مع 
بالموافقة  دولة مالي بهدف إقناعها 
على تدش���ين عالقات دبلوماسية مع 

"إسرائيل".

نتنياهو  أن  إل���ى  "ميلم���ان"  ولف���ت 
يح���رص عل���ى التباه���ي أن ال���دول 
العربي���ة الت���ي كانت تش���ترط بناء 
عالقات مع "إس���رائيل" بحل القضية 
الفلس���طينية، باتت معنّيًة بالعالقة 
م���ع دولة الكي���ان بغ���ض النظر عن 
طابع تعاطي "ت���ل أبيب" مع القضية 

الفلسطينية، وفق زعمه.
ملف  توظي���ف  نتنياه���و  ويح���اول 
التطبيع مع الدول العربية واإلسالمية 
لخدم���ة أجندته االنتخابي���ة، خاصة 
في ظل ما يتعرض ل���ه من اتهامات 
بالفس���اد قد تؤث���ر على مس���تقبله 

السياسي.

في محاولة لتعزيز حظوظه بالفوز

»معاريف«: نتنياهو يحاول زيارة دول عربية قبل االنتخابات الكيان
القدس المحتلة/ االستقالل

توق���ف العمل في مطار بن غوريون الدول���ي قرب تل أبيب، مطار اللد 
س���ابقا، لفترة قصيرة لم تتجاوز العش���رين دقيقة، امس السبت، في 
أعق���اب رصد أجهزة الحماية في المطار تحليق طائرتين مس���يرتين 

صغيرتين بالقرب من المطار ومدرج هبوط الطائرات.
وأعلن���ت س���لطات المطار ع���ن إرجاء هب���وط وإقالع الطائ���رات لمدة 
عش���رين دقيقة، ثم عاد المطار إلى العمل كالمعتاد. وقالت الشرطة 

اإلسرائيلية إنها فتحت تحقيقا.  
وتم رصد إحدى الطائرات المس���يرة على ارتفاع 400 متر فوق منطقة 
شرقي تل أبيب، بينما حلقت الطائرة المسيرة الثانية على ارتفاع 140 

مترا في منطقة قريبة.
وقالت س���لطات المطار إن هذه الطائرات المس���يرة الصغيرة شكلت 
خط���را على الطائرة التي تهبط وتقلع، ولذلك تم وقف حركة الطيران 

بالكامل لمدة عشرين دقيقة.
وكان حراس في المطار قد أوقفوا سائحا روسيا بعد أن حاول تشغيل 
طائرة مسيرة صغيرة في المطار. وتم اعتقال السائح والتحقيق معه 

في الشرطة.

توقف العمل بمطار »بن 
غوريون« بسبب طائرات مسّيرة

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت القن���اة 13 اإلس���رائيلية، إن طائرات حربي���ة ومروحيات 
إسرائيلية ُمقاتلة، تابعة لسالح الجو اإلسرائيلي، الحقت أمس 
السبت، طائرة صغيرة مجهولة، حلقت بشكل مفاجئ في سماء 

مستوطنة »سديروت«.
ونقل���ت القناة عن مص���ادر بالجي���ش اإلس���رائيلي، أنه وبعد 
التحقيق تبين أنها طائرة إس���رائيلية خاصة حلقت في المكان 

دون تنسيق مع الجهات المختصة.
وتخش���ى األجهزة األمنية اإلسرائيلية من مغبة تنفيذ فصائل 
المقاومة الفلس���طينية بغ���زة عمليات فدائي���ة داخل العمق 

»اإلسرائيلي« باستخدام طائرات مسّيرة.

سالح الجو »اإلسرائيلي« يالحق 
طائرة مجهولة في سماء »سديروت«

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���ف موق���ع »يديع���وت« أن ش���ركة أمريكية 
مختص���ة بمراقبة مواق���ع التواص���ل أظهرت أن 
اإليرانيي���ن يبذل���ون جه���ودا من أج���ل التدخل 
في االنتخابات اإلس���رائيلية، عبر تش���غيل مئات 

الحسابات المزيفة على المواقع اإلسرائيلية.

وحس���ب الموقع نق���اًل عن تقرير أعدته الش���ركة 
فإن الهدف من ذلك هو التدخل وإثارة انقس���ام 
ف���ي المجتمع والتأثير على الخط���اب العام قبيل 
االنتخاب���ات المرتقبة في ش���هر نيس���ان/ أبريل 

القريب.
وجاء ف���ي تقري���ر الش���ركة األمريكية 

أنه���ا وج���دت   ،”Vocativ ” الملقب���ة
حض���ورا متزايدا لحس���ابات آلية )بوت( 
في مواق���ع التواصل اإلس���رائيلية يتم 

تشغيلها من طهران.
وادعت الش���ركة أن عملية اخت���راق الخطاب في 

»إسرائيل« تتم بصورة منظمة ومتواصلة.

تقرير أمريكي: هكذا تحاول إيران 
التأثير على االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس وزراء االحتالل »اإلس���رائيلي« بنيامين نتنياهو إن المستش���ار القانوني 
للحكومة افيحاي مندلبليت رضخ كما يبدو للضغوط التي يمارس���ها اليسار ووسائل 

االعالم.
وأضاف نتنياهو في شريط فيديو نشره على صفحته في »فيسبوك« في وقت متأخر 
من الجمعة، واضح أنهم »يضغطون باتجاه تقديم الئحة اتهام ضدي بأي ثمن حتى 

عندما ال يوجد أي شيء وان ما يهمهم هو ان يتم ذلك قبل االنتخابات العامة«.
وأردف »يتم بعجلة وتهور اتخاذ أهم القرارات المصيرية في تاريخ الدولة والذي من 

شأنه أن يؤدي إلى صعود اليسار إلى الحكم«.
ووفق نتنياهو فإن »مسؤولين كبارا في النيابة العامة قالوا لصحيفة غلوبس إنه حتى 
لو أراد مندلبليت لعجز ع���ن قراءة كافة مواد التحقيق وإنه يكتفي بقراءة تلخيصات 

وتقارير طاقم النيابة«.
وتابع أن »ما يحصل مناف للعقل« مؤكدا ثقته في ان الحقيقة ستنجلي. وفق تعبيره.

وكان مندلبليت قد أكد الجمعة أنه ال مانع في نش���ر قراره بشأن تقديم الئحة اتهام 
ض���د نتنياهو من عدمه ف���ي جميع الملف���ات العالقة ضده أو ج���زء منها حتى قبل 

االنتخابات في أبريل المقبل.
وأوضح مندلبليت ان هذه الخطوة تتوقف على نتائج جلس���ة المساءلة التي ستجرى 

لنتنياهو.
وفي رسالة بعث بها إلى طاقم الدفاع عن نتنياهو بّين المستشار القانوني للحكومة 
أن تأخير نشر القرار بشأن ملفات نتنياهو في حال االنتهاء من اإلمعان فيها سيمس 
بمبدأ المس���اواة أمام القانون وبمبدأ حق الجمهور في إحاطته علما بقرارات مهمة من 

هذا القبيل.

»االنتخابــات اإلسرائيليــة«: لبيــد
 وغانتــس يتحدثــان حــول تحالــف

نتنياهو: اتخاذ القرارات المصيرية 
بتاريخ »إسرائيل« تتم بـ »تهور«
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االستقالل/ وكاالت:
كشفت دراس���ة علمية حديثة أشرف عليها باحثون 
أمريكيون أن العديد من األطفال الصغار يستخدمون 
الكثي���ر من معج���ون األس���نان، مما يزي���د من خطر 
تعرضهم لألس���نان المتش���ققة أو البقعي���ة عندما 

يكبرون في السن.
ووفقًا لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وجدت 
الدراس���ة أن نحو %40 م���ن األطفال الذي���ن تتراوح 
أعمارهم بين ثالث وست س���نوات استخدموا فرشاة 
كانت ممتلئة أو نصف ممتلئة بمعجون األسنان، رغم 
أن الخبراء ال يوصون بأكثر من كمية بحجم حبة البازالء.

واس���تندت “مراكز الس���يطرة على األمراض والوقاية 
منها” على دراسة استقصائية ألكثر من 5000 طفل 

تتراوح أعمارهم بين الثالثة والخامسة عشرة.
ويوصي مسؤولو الصحة بأن يشرب جميع الناس الماء 
الغني بالفلور، وأن على كل ش���خص بالغ أو كبار السن 
استخدام فرشاة األس���نان مع معجون أسنان فلوريد 

مرتين في اليوم.
وأشار الباحثون إلى أن األطفال دون الثالثة من العمر 
من المفترض عليهم اس���تخدام كمي���ة من معجون 
األس���نان بحجم حبة األرز، أما األطف���ال من عمر ثالثة 

إلى ستة أعوام يستخدمون كمية بحجم حبة البازالء.
وقالت الدكت���ورة “ماري هايز”، وهي طبيبة أس���نان 
لألطف���ال في ش���يكاغو: “الفلوريد مي���زة رائعة، لكن 
يجب اس���تخدامه بعناية، فالكثير م���ن الفلوريد عند 
تشكيل األسنان يمكن أن يؤدي إلى تسوس األسنان 

أو الُبْس���َطة – المعروف باس���م التس���مم ب���� “الفلور 
السني”.

وف���ي الح���االت القص���وى، يمكن أن تكون األس���نان 
محفوف���ة بالمعدن، على الرغم من أن 

الح���االت هي مجرد  العديد من 
أطباء أسنان معتدلين.

دراس���ات  وأش���ارت 
سابقة إلى أن التسمم 
تزايد  ف���ي  بالفل���ور 
مس���تمر من���ذ ثالثة 
عق���ود عل���ى األق���ل، 

ويمك���ن أن يؤثر على ما 
مراهقين.يصل إلى اثنين من كل خمسة 

االستقالل/ وكاالت:
تعد القطط من أكث���ر الحيوانات األليفة، إال أن 
تقري���رًا علميًا حديثًا حذر من أضرار خطيرة وغير 
متوقع���ة، يمك���ن أن تجلبها القط���ط على صحة 

اإلنسان.
وتوصل علماء م���ن جامعة كوبنهاغن، إلى وجود 
بكتيري���ا طفيلية ف���ي القطط يمكن أن 
تزيد من فرص تطور مرض انفصام 
الش���خصية عند اإلنسان، بنسبة 

50 في المئة.
وتوص���ل العلم���اء إل���ى ه���ذه 
النتيج���ة بعد تحلي���ل بيانات 
نحو 80 ألف شخص، ليتبين أن 
2591 شخصًا منهم طوروا أمراضًا 

نفسية.

ويطلق عل���ى البكتيريا الطفيلية هذه اس���م “مقوس���ة 
غوندية”، أو “التوكسوبالزما غوندي”، وهي كائن طفيلي 
مضيفه األساس���ي القطط، وينتقل وينتش���ر بواس���طة 

برازها.
وتم ربط ه���ذا الكائن الطفيلي بخط���ر اإلصابة باألمراض، 

والتسبب بأمراض نفسية مثل الكآبة.
وبحسب التقرير فإن هذا الكائن “ربما” يوجد في مليارات 
الناس في أنحاء العالم، ووجد في ربع عينة الدراس���ة التي 

أجراها الباحث سولفستن بيرغدورف وفريقه العلمي.
والحظ���ت الدراس���ة أن الكائ���ن الطفيلي قد يك���ون عاماًل 
مساعدًا في تطور الحالة المرضية إلى “فصام الشخصية” 

أو “الشيزوفرينيا”.
ولك���ن الدراس���ة لم تأخذ ف���ي االعتبار عوام���ل أخرى مثل 
المش���كالت االجتماعية والمالية، وه���ي العوامل التي قد 

تلعب دورًا أيضًا في إمكانية انتقال المرض.

بكتيريا في القطط تزيد خطر اإلصابة 
بفصام الشخصية عند اإلنسان

االستقالل وكاالت:
أطلقت ش���ركة SEI Robotics الجه���از SEI 520 الجدي���د، الذي يجمع بين 

سماعة ذكية وتلفزيون أندرويد.
وأوضحت الش���ركة الصينية أن جهاز SEI 520 يبدو مثل س���ماعة ذكية مع 
جهاز إرس���ال باألشعة تحت الحمراء، وهو يش���تمل على منفذ HDMI واحد 
للتوصيل بالتلفزيون لع���رض المحتويات بدقة 4K مع دعم تقنية H.265 و 

.DVB-S2X/T2/C/ATSC/ISDBT ويتوافق مع VP9
وتض���م باقة التجهي���زات التقنية معالج���ًا رباعي النوى م���ع ذاكرة وصول 
عشوائي سعة 2 غيغابايت، مع دعم تقنية البلوتوث 5.0 وشبكة الواي فاي 

MIMO، والتي تتيح إمكانية نقل البيانات بدون مشاكل.
ويعمل تلفاز أندرويد الجديد بالمس���اعد الرقمي غوغل أسيس���تنت وكروم 
كاس���ت، كما يتي���ح التحكم في الس���ينما المنزلية من خالل جهاز إرس���ال 

باألشعة تحت الحمراء المدمج.
ولم تفصح الشركة الصينية عن موعد طرحه SEI 520 في األسواق العالمية 

وأسعاره.

إطالق تلفزيون »أندرويد« 
وسماعة ذكية في جهاز واحد

دراسة: استخدام األطفال لمعجون األسنان بكثرة يعرضهم للتسوس!

االستقالل/ وكاالت:
بدأت شركة سامس���ونغ في إنتاج هاتف 
ذك���ي جدي���د م���زود بذاكرة س���عتها 1 
تيرابايت، أي أنها تجعل مس���احة تخزين 

الب توب بين يديك داخل هاتف ذكي.
وتعادل هذه المساحة التخزينية ضعف 
الموجودة في الجيل الحالي من هواتفها 
اللوحي���ة »غاالكس���ي ن���وت 9« البالغ���ة 
س���عتها 512 غيغاباي���ت، ليصب���ح لدى 
المس���تخدم فرصة التخزين بال حدود، ما 
ُيغني عن »االضط���رار« إلى حذف الصور، 

لتحرير مساحة إضافية.
وقالت الش���ركة، إن هذه السعة الضخمة 
للمستخدمين بتخزين ما يصل  ستسمح 
إلى 260 مقطع فيدي���و مدته 10 دقائق 
بدقة »4 كيه«، مقارنًة مع 13 مقطع فيديو 
بالحجم نفس���ه في الطراز بسعة تخزين 

64 غيغابايت، األكثر انتشارًا.
وأشارت سامس���ونغ أيضًا إلى سرعة نقل 
بيان���ات تصل إل���ى 10 أضع���اف معدل 
بطاق���ة التخزين الخارجي���ة »مايكرو إس 
دي«، حس���ب ما ورد في موقع »س���ينيت« 

اإللكتروني لألخبار التقنية.

االستقالل/ وكاالت:
يبح���ث البع���ض عن حيلة لمواجهة توقف الهات���ف الذكي عن العمل فجأة إذا ما تم اس���تخدامه في 
الطقس البارد. ويفس���ر بعض الخبراء توقف عمل بطارية الهاتف الذكي عند اس���تخدامه في درجات 
الحرارة القصوى، س���واء الس���اخنة أو الباردة، بأن معظم الهواتف الذكي���ة تعمل على بطارية الليثيوم 
أيون، التي تتطلب إلكتروليت س���ائل يشكل وس���طًا بين نوعين من األقطاب الكهربائية في البطارية، 

من أجل توفير الطاقة.
وعندما تتعرض الهواتف الذكية المزودة ببطارية الليثيوم أيون، لدرجات شديدة االنخفاض، تتجمد هذه 
اإللكتروليتات الس����ائلة بفعالية؛ ما يقلل من قدرتها على إرس����ال الطاقة إلى الهاتف، وعندما يكون الجو 
ب����اردًا بما يكفي، تتوق����ف البطارية عن توفير الطاقة تمامًا؛ ما يؤدي إلى إيقاف تش����غيل هاتفك الذكي. 
وت����دوم البطاريات لفترات أطول إذا تم وضعها في أماكن مجم����دة، ولكن هذا األمر غير صحيح ويمكن أن 
يضر بالبطارية، ويتمثل الحل السريع لمشكلة توقف الهاتف عن العمل في البرد القارس، في التوجه إلى 

الداخل مباشرة، واالنتظار بضع دقائق حتى ترتفع حرارة الهاتف، ثم حاول تشغيله.
وإذا لم تنجح هذه الحيلة، قم بتوصيل الهاتف بجهاز الشحن وانتظر إعادة التشغيل التلقائية، كما أن 
أفضل طريقة لمنع توقف الهاتف عن العمل، هي إبقاؤه بعيدًا عن البرودة الش���ديدة. ويوصي الخبراء 

بإبقاء الهاتف في األماكن المعزولة عن الخارج، أو في جيب السترة، حيث يكون أقرب إلى جسمك.

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن المش���ي اليومي، أو ركوب الدراجات 

يجعل الناس يرغبون في تناول الفاكهة والخضراوات بداًل من البرجر والرقائق.
ووفقًا لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال العلماء إن النشاط البدني هو مفتاح االلتزام بقرارات 
العام الجديد مثل اتباع نظام غذائي صحي. ووجدت الدراس���ة التي أجريت على 2680 من البالغين أنه 
من المرجح أن يختاروا اللحوم الخالية من الدهون والفواكه والخضراوات بعد بضعة أسابيع من التمارين 

الرياضية، ورفض األطعمة المقلية والصودا وغيرها من الدهون والسكريات.
وقال الباحث البروفيس���ور “مولي براي”، أخصائي التغذية وطبيب األطفال في جامعة تكس���اس في 

أوستن، “إن عملية التحول إلى نشاط بدني يمكن أن تؤثر على السلوك الغذائي.
وأظه���رت األبح���اث أن التمارين المعتدلة يمك���ن أن تقلل من تفضيل األطعم���ة الغنية بالدهون في 
الحيوانات عن طريق تغيير مس���تويات الدوبامين في المخ. كما أظهرت العديد من الدراس���ات وجود 

عالقة بين كثافة التمرين ومقدار إفراز هرمونات تنظيم الشهية في الجسم.
وجدير بالذكر أنه في عام 2015، وجدت دراس���ة أمريكية تتبعت عادات تناول الطعام والتمارين لستة 

آالف شخص أن التمارين المنتظمة تسبب زيادة الشهية للفاكهة والخضراوات.

سامسونغ تكشف 
هاتفًا ُيغني نهائيًا 

عن حذف الصور

ممارسة التمارين 3 مرات أسبوعيًا 
تحولك لنظام غذائي صحي

حيلة لمنع توقف الهاتف 
عن العمل في البرد!



األحد 28 جمادى األولى 1440 هــ 3 فبراير 2019 م

االستقالل/ وكاالت:
كشفت دراس���ة علمية حديثة أشرف عليها باحثون 
أمريكيون أن العديد من األطفال الصغار يستخدمون 
الكثي���ر من معج���ون األس���نان، مما يزي���د من خطر 
تعرضهم لألس���نان المتش���ققة أو البقعي���ة عندما 

يكبرون في السن.
ووفقًا لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وجدت 
الدراس���ة أن نحو %40 م���ن األطفال الذي���ن تتراوح 
أعمارهم بين ثالث وست س���نوات استخدموا فرشاة 
كانت ممتلئة أو نصف ممتلئة بمعجون األسنان، رغم 
أن الخبراء ال يوصون بأكثر من كمية بحجم حبة البازالء.

واس���تندت “مراكز الس���يطرة على األمراض والوقاية 
منها” على دراسة استقصائية ألكثر من 5000 طفل 

تتراوح أعمارهم بين الثالثة والخامسة عشرة.
ويوصي مسؤولو الصحة بأن يشرب جميع الناس الماء 
الغني بالفلور، وأن على كل ش���خص بالغ أو كبار السن 
استخدام فرشاة األس���نان مع معجون أسنان فلوريد 

مرتين في اليوم.
وأشار الباحثون إلى أن األطفال دون الثالثة من العمر 
من المفترض عليهم اس���تخدام كمي���ة من معجون 
األس���نان بحجم حبة األرز، أما األطف���ال من عمر ثالثة 

إلى ستة أعوام يستخدمون كمية بحجم حبة البازالء.
وقالت الدكت���ورة “ماري هايز”، وهي طبيبة أس���نان 
لألطف���ال في ش���يكاغو: “الفلوريد مي���زة رائعة، لكن 
يجب اس���تخدامه بعناية، فالكثير م���ن الفلوريد عند 
تشكيل األسنان يمكن أن يؤدي إلى تسوس األسنان 

أو الُبْس���َطة – المعروف باس���م التس���مم ب���� “الفلور 
السني”.

وف���ي الح���االت القص���وى، يمكن أن تكون األس���نان 
محفوف���ة بالمعدن، على الرغم من أن 

الح���االت هي مجرد  العديد من 
أطباء أسنان معتدلين.

دراس���ات  وأش���ارت 
سابقة إلى أن التسمم 
تزايد  ف���ي  بالفل���ور 
مس���تمر من���ذ ثالثة 
عق���ود عل���ى األق���ل، 

ويمك���ن أن يؤثر على ما 
مراهقين.يصل إلى اثنين من كل خمسة 

االستقالل/ وكاالت:
تعد القطط من أكث���ر الحيوانات األليفة، إال أن 
تقري���رًا علميًا حديثًا حذر من أضرار خطيرة وغير 
متوقع���ة، يمك���ن أن تجلبها القط���ط على صحة 

اإلنسان.
وتوصل علماء م���ن جامعة كوبنهاغن، إلى وجود 
بكتيري���ا طفيلية ف���ي القطط يمكن أن 
تزيد من فرص تطور مرض انفصام 
الش���خصية عند اإلنسان، بنسبة 

50 في المئة.
وتوص���ل العلم���اء إل���ى ه���ذه 
النتيج���ة بعد تحلي���ل بيانات 
نحو 80 ألف شخص، ليتبين أن 
2591 شخصًا منهم طوروا أمراضًا 

نفسية.

ويطلق عل���ى البكتيريا الطفيلية هذه اس���م “مقوس���ة 
غوندية”، أو “التوكسوبالزما غوندي”، وهي كائن طفيلي 
مضيفه األساس���ي القطط، وينتقل وينتش���ر بواس���طة 

برازها.
وتم ربط ه���ذا الكائن الطفيلي بخط���ر اإلصابة باألمراض، 

والتسبب بأمراض نفسية مثل الكآبة.
وبحسب التقرير فإن هذا الكائن “ربما” يوجد في مليارات 
الناس في أنحاء العالم، ووجد في ربع عينة الدراس���ة التي 

أجراها الباحث سولفستن بيرغدورف وفريقه العلمي.
والحظ���ت الدراس���ة أن الكائ���ن الطفيلي قد يك���ون عاماًل 
مساعدًا في تطور الحالة المرضية إلى “فصام الشخصية” 

أو “الشيزوفرينيا”.
ولك���ن الدراس���ة لم تأخذ ف���ي االعتبار عوام���ل أخرى مثل 
المش���كالت االجتماعية والمالية، وه���ي العوامل التي قد 

تلعب دورًا أيضًا في إمكانية انتقال المرض.

بكتيريا في القطط تزيد خطر اإلصابة 
بفصام الشخصية عند اإلنسان

االستقالل وكاالت:
أطلقت ش���ركة SEI Robotics الجه���از SEI 520 الجدي���د، الذي يجمع بين 

سماعة ذكية وتلفزيون أندرويد.
وأوضحت الش���ركة الصينية أن جهاز SEI 520 يبدو مثل س���ماعة ذكية مع 
جهاز إرس���ال باألشعة تحت الحمراء، وهو يش���تمل على منفذ HDMI واحد 
للتوصيل بالتلفزيون لع���رض المحتويات بدقة 4K مع دعم تقنية H.265 و 

.DVB-S2X/T2/C/ATSC/ISDBT ويتوافق مع VP9
وتض���م باقة التجهي���زات التقنية معالج���ًا رباعي النوى م���ع ذاكرة وصول 
عشوائي سعة 2 غيغابايت، مع دعم تقنية البلوتوث 5.0 وشبكة الواي فاي 

MIMO، والتي تتيح إمكانية نقل البيانات بدون مشاكل.
ويعمل تلفاز أندرويد الجديد بالمس���اعد الرقمي غوغل أسيس���تنت وكروم 
كاس���ت، كما يتي���ح التحكم في الس���ينما المنزلية من خالل جهاز إرس���ال 

باألشعة تحت الحمراء المدمج.
ولم تفصح الشركة الصينية عن موعد طرحه SEI 520 في األسواق العالمية 

وأسعاره.

إطالق تلفزيون »أندرويد« 
وسماعة ذكية في جهاز واحد

دراسة: استخدام األطفال لمعجون األسنان بكثرة يعرضهم للتسوس!

االستقالل/ وكاالت:
بدأت شركة سامس���ونغ في إنتاج هاتف 
ذك���ي جدي���د م���زود بذاكرة س���عتها 1 
تيرابايت، أي أنها تجعل مس���احة تخزين 

الب توب بين يديك داخل هاتف ذكي.
وتعادل هذه المساحة التخزينية ضعف 
الموجودة في الجيل الحالي من هواتفها 
اللوحي���ة »غاالكس���ي ن���وت 9« البالغ���ة 
س���عتها 512 غيغاباي���ت، ليصب���ح لدى 
المس���تخدم فرصة التخزين بال حدود، ما 
ُيغني عن »االضط���رار« إلى حذف الصور، 

لتحرير مساحة إضافية.
وقالت الش���ركة، إن هذه السعة الضخمة 
للمستخدمين بتخزين ما يصل  ستسمح 
إلى 260 مقطع فيدي���و مدته 10 دقائق 
بدقة »4 كيه«، مقارنًة مع 13 مقطع فيديو 
بالحجم نفس���ه في الطراز بسعة تخزين 

64 غيغابايت، األكثر انتشارًا.
وأشارت سامس���ونغ أيضًا إلى سرعة نقل 
بيان���ات تصل إل���ى 10 أضع���اف معدل 
بطاق���ة التخزين الخارجي���ة »مايكرو إس 
دي«، حس���ب ما ورد في موقع »س���ينيت« 

اإللكتروني لألخبار التقنية.

االستقالل/ وكاالت:
يبح���ث البع���ض عن حيلة لمواجهة توقف الهات���ف الذكي عن العمل فجأة إذا ما تم اس���تخدامه في 
الطقس البارد. ويفس���ر بعض الخبراء توقف عمل بطارية الهاتف الذكي عند اس���تخدامه في درجات 
الحرارة القصوى، س���واء الس���اخنة أو الباردة، بأن معظم الهواتف الذكي���ة تعمل على بطارية الليثيوم 
أيون، التي تتطلب إلكتروليت س���ائل يشكل وس���طًا بين نوعين من األقطاب الكهربائية في البطارية، 

من أجل توفير الطاقة.
وعندما تتعرض الهواتف الذكية المزودة ببطارية الليثيوم أيون، لدرجات شديدة االنخفاض، تتجمد هذه 
اإللكتروليتات الس����ائلة بفعالية؛ ما يقلل من قدرتها على إرس����ال الطاقة إلى الهاتف، وعندما يكون الجو 
ب����اردًا بما يكفي، تتوق����ف البطارية عن توفير الطاقة تمامًا؛ ما يؤدي إلى إيقاف تش����غيل هاتفك الذكي. 
وت����دوم البطاريات لفترات أطول إذا تم وضعها في أماكن مجم����دة، ولكن هذا األمر غير صحيح ويمكن أن 
يضر بالبطارية، ويتمثل الحل السريع لمشكلة توقف الهاتف عن العمل في البرد القارس، في التوجه إلى 

الداخل مباشرة، واالنتظار بضع دقائق حتى ترتفع حرارة الهاتف، ثم حاول تشغيله.
وإذا لم تنجح هذه الحيلة، قم بتوصيل الهاتف بجهاز الشحن وانتظر إعادة التشغيل التلقائية، كما أن 
أفضل طريقة لمنع توقف الهاتف عن العمل، هي إبقاؤه بعيدًا عن البرودة الش���ديدة. ويوصي الخبراء 

بإبقاء الهاتف في األماكن المعزولة عن الخارج، أو في جيب السترة، حيث يكون أقرب إلى جسمك.

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن المش���ي اليومي، أو ركوب الدراجات 

يجعل الناس يرغبون في تناول الفاكهة والخضراوات بداًل من البرجر والرقائق.
ووفقًا لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال العلماء إن النشاط البدني هو مفتاح االلتزام بقرارات 
العام الجديد مثل اتباع نظام غذائي صحي. ووجدت الدراس���ة التي أجريت على 2680 من البالغين أنه 
من المرجح أن يختاروا اللحوم الخالية من الدهون والفواكه والخضراوات بعد بضعة أسابيع من التمارين 

الرياضية، ورفض األطعمة المقلية والصودا وغيرها من الدهون والسكريات.
وقال الباحث البروفيس���ور “مولي براي”، أخصائي التغذية وطبيب األطفال في جامعة تكس���اس في 

أوستن، “إن عملية التحول إلى نشاط بدني يمكن أن تؤثر على السلوك الغذائي.
وأظه���رت األبح���اث أن التمارين المعتدلة يمك���ن أن تقلل من تفضيل األطعم���ة الغنية بالدهون في 
الحيوانات عن طريق تغيير مس���تويات الدوبامين في المخ. كما أظهرت العديد من الدراس���ات وجود 

عالقة بين كثافة التمرين ومقدار إفراز هرمونات تنظيم الشهية في الجسم.
وجدير بالذكر أنه في عام 2015، وجدت دراس���ة أمريكية تتبعت عادات تناول الطعام والتمارين لستة 

آالف شخص أن التمارين المنتظمة تسبب زيادة الشهية للفاكهة والخضراوات.

سامسونغ تكشف 
هاتفًا ُيغني نهائيًا 

عن حذف الصور

ممارسة التمارين 3 مرات أسبوعيًا 
تحولك لنظام غذائي صحي

حيلة لمنع توقف الهاتف 
عن العمل في البرد!
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غزة / عبدالله نصيف:  
واص���ل  فريق ش���باب خانيونس سلس���لة االنتص���ارات ، 
وتحقيق الفوز على حساب الصداقة المتعثر بهدف دون رد 
، فيما زاد خدمات الشاطئ أوجاع خدمات خانيونس  بالفوز 
عليه بهدفين دون رد ، في افتتاح لقاءات األس���بوع السابع 
عشر من منافسات دوري القدس الممتاز ألندية قطاع غزة .

وحقق فريق شباب خانيونس »النشامي« فوزا مهما على 
حس���اب نادي الصداقة به���دف دون رد ، في اللقاء الذي 

أقيم على إستاد خانيونس جنوب القطاع .
وواص���ل »النش���امى« به���ذا الف���وز صحوته و تس���جيل 
االنتصار الخام���س على التوالي ،  فيم���ا تلقى الصداقة 
هزيمة جديدة جمدته في مربع الهبوط، و س���جل هدف 

المباراة الوحيد عمر أبو عبيدة بالدقيقة 65 .
و بهذا الفوز رفع »النشامى« رصيده إلى 28 نقطة وصيفا 
مؤقت���ا لحي���ن إنتهاء باق���ي اللق���اءات ، و يتجمد رصيد 

الصداقة عند 16 نقطة بالمركز العاشر
انتزع خدمات الش���اطئ »البحرية«  ف���وزا غاليا من أنياب 
خدم���ات خانيونس بهدفي���ن دون رد م���ن  على ملعب 

اليرموك بغزة .
و بهذا الفوز تقدم »البحرية« إلى وسط الترتيب برصيد 
22 نقطة بالمركز الس���ابع و يبتع���د عن منطقة الخطر ، 
ويتجمد خدمات خانيونس في المركز الحادي عش���ر و 

قبل األخير برصيد 14 نقطة .
وسجل هدفي »البحرية« مهند أبو زيد بالدقائق 51 و 68 .

غزة / عبدالله نصيف:  
حقق خدمات دي���ر البلح فوزا مهما على فريق خدمات البريج بهدف 

دون رد ، فيما تخطى الجالء عقبة العطاء بهدفين دون رد .
وفي افتتاح األس���بوع السابع عشر من منافس���ات دوري الدرجة األولى 
الغزي  تعث���ر خدمات البريج من جديد بخس���ارته بهدف دون رد أمام 
خدمات دير البلح . و بهذه الخس���ارة يفقد البريج ثالث نقاط مهمة في 
مش���وار الصعود للدوري الممتاز و يتجمد رصيده عند 30 نقطة بالمركز 
الثال���ث ، فيما عزز الدير م���ن أماله بالبقاء بخطف ث���الث نقاط جعلته 

بالمركز العاش���ر برصيد 15 نقطة متفوقا بف���ارق األهداف عن خدمات 
النصيرات الذي س���يلعب غدا االثنين عندما يس���تقبل القادسية على 
أرضه و بين جماهيره . و جاء هدف اللقاء الوحيد في نهاية الشوط األول 
بالدقيقة 45 ع���ن طريق نجم الدير  حمد الزريعي . و في لقاء منتصف 

الترتيب ، حقق الجالء فوزا معنويا على العطاء بهدفين دون رد .
فوز رفع نقاط الجالء إلى 25 ويرتقي للمركز الرابع مؤقتا، بينما تجمد 
رصيد العطاء عند 23 نقطة وهبط للمركز الس���ادس ، وسجل هدفي 

الجالء نجمه محمود البحيصي في الدقائق  38 و 78 .

»النشامى« يتقدم إلى الوصافة و »البحرية« يخرج من القاع 

برشلونة/ االستقالل: 
أعلن نادي برش���لونة، بط���ل ومتصدر الدوري 
اإلس���باني، أن حارس مرماه الهولندي ياس���بر 
سيليس���ن أصي���ب بقطع عضلي في س���اقه 
اليمن���ى، أم���س الجمع���ة، خ���الل التدري���ب 

وسيغيب نحو ستة أسابيع عن المالعب.
وج���اء في بي���ان للنادي الكتالون���ي أنه خالل 
حصة تدريبية الجمعة، كان ياس���بر سيليسن 
ضحي���ة قطع عضلي في ربلة الس���اق اليمنى، 
مضيفا أن الحارس سيغيب نحو ستة أسابيع.

وتش���مل فترة الغياب بالطبع مباراتي نصف 
النهائي لمس���ابقة الكأس ض���د غريمه ريال 
مدري���د في 6 فبراير ذهاب���ا على ملعب كامب 
نو في برش���لونة، و27 منه إيابا على سانتياغو 

برنابيو في العاصمة مدريد.
ويعتمد المدرب إرنس���تو فالفيردي عادة في 
مسابقة الكأس على سيليسن، بينما يخوض 
األلمان���ي أندريه-مارك تير ش���تيجن معظم 

مباريات الدوري.

االستقالل/ وكاالت: 
 س���حق فريق مازيمبي الكونغولي، فريق األفريقي التونسي، 
بثمانية أهداف دون رد، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة من 
المجموعة الثالثة، ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وافتتح كيفين 
مونديكو أه���داف مازيمبي في الدقيق���ة 12، قبل أن يضيف 
ميشيى ميكا الهدف الثاني في الدقيقة 23، وسجل جاكسون 
موليكا ثالث االهداف في الدقيقة 37، قبل أن يس���جل كيفين 

مونديكو ثانى أهدافه والرابع لفريقه في الدقيقة 39.
وفي الش���وط الثاني، س���جل جاكس���ون موليكا هدفه الثانى 

والخام���س لفريقه ف���ي الدقيقة 62، قب���ل أن يضيف موبوتو 
مابى سادس االهداف في الدقيقة 76، وسجل ايليا ميشكاك 
الهدف السابع في الدقيقة 81، بينما اختتم مونديكو مهرجان 

االهداف باحرازه الهدف الثامن في الدقيقة 84.
ويحت���ل صدارة هذه المجموعة ش���باب قس���نطينة  الجزائري 
برصي���د 6 نقاط، ويأت���ى خلفه مازمبى ب 3 نق���اط، وذلك بعد 
أن ق���رر ال���كاف إقصاء النادي اإلس���ماعيلي م���ن البطولة بعد 
أحداث مباراة الفريق أمام اإلفريقي، والتى أقيمت على س���تاد 

االسماعيلية.

مازيمبى يزلزل األفريقى ويمزق 
شباكه بثمانية أهداف بدورى االبطال

حارس برشلونة يغيب 6 أسابيع.. 
وُيحرم من مواجهتي الكالسيكو

خدمات الدير يخطف البريج
 و الجالء يتفوق على العطاء 

لندن/ االستقالل: 
حق����ق فريق تشيلس����ي فوًزا كبي����ًرا على 
حساب هيدرسفيلد، بخماسية نظيفة، في 
إطار منافس����ات الجولة ال� 25، من الدوري 

اإلنجليزي الممتاز.
وافتتح جونزالو هيجواين األهداف للبلوز 
في الدقيقة 16 من زمن الشوط األول، وفي 
آخر دقيق����ة من عمر الش����وط ذاته تمكن 
هازارد من إضافة الهدف الثاني، من ركلة 

جزاء.
وفي الشوط الثاني عاد هازارد للتسجيل، 

وأحرز الهدف الثال����ث لفريقه والثاني له، 
في الدقيق����ة 66 بعد صناع����ة مميزة من 

باركلي.
وفي الدقيق����ة 69 أحرز هيجواين الهدف 
الرابع لتشيلسي، وأخيًرا أحرز  مدافع البلوز 
ديفيد لويز هدف الختام، لتنتهي المباراة 

بخماسية نظيفة.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي عند 
50 نقط����ة في المركز الراب����ع، بينما تجمد 
رصيد هيدرس����فيلد ع����ن النقطة 11 في 

المركز األخير.

وتمك����ن ن����ادي توتنهام من الف����وز على 
نظيره نيوكاس����ل به����دف دون رد، وجاء 
ه����دف الس����بيرز الوحي����د، ف����ي الدقيقة 
83، عن طريق »س����ون هيون����ج مين«، بعد 
أسيس����ت من لورينتي، ال����ذي أثار الجدل 
بعدما أوضحت اإلعادة التلفزيونية أنه مرر 

الكرة بيده.
وارتقى توتنهام للمركز الثاني في ترتيب 
الدوري اإلنجليزي، برصيد 57 نقطة، بينما 
نيوكاس����ل في المرتبة ال�����14 برصيد 24 

نقطة.

وفي باقي المباريات، انقاد نادي ايفرتون 
الى الخسارة امام ولفرهامبتون وبواقع 1-3 
ليخطف الذئاب المركز الس����ابع في جدول 
الترتيب ويعزز موقعه امام التوفيز وسجل 
اهداف الفري����ق الفائ����ز كل من نيفيس 
وخيمينيز وديندوكر ، فيما س����جل غزميز 

الهدف الوحيد اليفرتون.
 بينم����ا حق����ق ن����ادي كريس����تال باالس 
الف����وز ام����ام  فولهام وبواقع 2-0 وس����جل 
ميليفوجوفيتش هدف التقدم من ضربة 
ج����زاء في الدقيق����ة 25 وعزز ش����لوب من 

تقدم فريق����ه بهدف ثاٍن في الدقيقة 87 
ويواصل فولهام قبوع����ه في المركز ال�19 
فيما عزز كريس����تال ب����االس من وضعيته 

اكثر في جدول الترتيب.
 وب����دوره انق����اد س����اوثامبتون الى تعادل 
مرير ام����ام  بيرنل����ي  وبواقع 1-1 وس����جل 
ريدموند هدف التقدم لس����اوثامبتون في 
الدقيقة 55 قب����ل ان يعادل بارنز لبيرنلي 
ف����ي الدقيق����ة 94، بينما حس����م التعادل 
السلبي الموقعة التي جمعت بين  برايتون  

وواتفورد.

تشيلسي يستعرض بخماسية أمام هادرسفيلد وتوتنهام يلدغ نيوكاسل 
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وكان���ت قوات االحتالل، قد قتل���ت المواطن األطرش؛ وهو أب لس���بعة أبناء، 
منهم أس���ير في س���جون االحتالل، بزعم تنفيذه عملية طع���ن أدت إلصابة 

جندي بجراح طفيفة، في ال� 22 من شهر تشرين األول 2018.
وسّلمت سلطات االحتالل، جثمان الش���هيد األطرش يوم أمس الجمعة، كما 
سلمت جثمان الش���هيد مجد مطير من مخيم قلنديا لالجئين الفلسطينيين 
ش���مالي القدس المحتلة. وما تزال س���لطات االحتالل "اإلس���رائيلي" ُتواصل 

ا في الثالجات و"مقابر األرقام". احتجاز جثامين 36 شهيًدا فلسطينّيً

رام الله/ االستقالل:
الش���أن اإلس���رائيلي  لدراس���ات  الق���دس  ق���ال مرك���ز 
والفلسطيني، إن عدد الشهداء الفلسطينيين وصل، منذ 
إعالن ترامب القدس عاصمة ل� »إس���رائيل«، في السادس 
من كانون األول عام 2017، إلى 372 ش���هيًدا في مختلف 

أنحاء الوطن.
وأوضح المركز في دراس���ة إحصائية أمس السبت، أن من 
بين الشهداء 78 طفال و11 سيدة و6 من ذوي االحتياجات 
الخاصة، و20 ش���هيًدا من عناص���ر المقاومة ارتقوا خالل 

االعداد والتجهيز، و43 نتيجة القصف اإلسرائيلي.
وأش���ار إلى استش���هاد 7 أس���رى في س���جون االحتالل، 
واستش���هد الغ���زّي فادي البط���ش بعملي���ة اغتيال في 

ماليزيا.
وذكرت الدراس���ة أن عدد شهداء مس���يرات العودة على 
حدود غزة الش���رقية، والتي انطلقت بتاريخ 2018/3/30، 
ارتفع حتى نهاية كانون الثاني الى 224 شهيًدا، بينهم 

صحفيان، وثالثة من عناصر الطواقم الطبية
وخالل كانون الثاني الماضي، استش���هد 11 فلسطينًيا، 
بينهم 6 ارتقوا خالل مش���اركتهم في مس���يرات العودة، 
بينهم طفالن وس���يدة، و3 ش���هداء م���ن رام الله أحدهم 

فتاة، وشهيد من نابلس، وآخر من القدس.
ووفًقا للفئ���ة العمرية، فقد استش���هد خالل المواجهات 
مع االحتالل في الفترة الت���ي تلت إعالن ترمب، 78 طفاًل، 
أعمارهم ال تتجاوز الثامنة عش���رة، بينهم 54 طفاًل ارتقوا 
خالل قمع االحتالل لمس���يرة العودة، أحدهم أصّم، وطفلة 
َجنين في بطن أمها، وطفل ش���هيد خالل مس���يرة احياء 

لذكرى النكبة في الضفة الغربية.
فيم���ا ارتق���ى 7 أس���رى بع���د اعتقالهم عل���ى يد جيش 
االحتالل، ما يرفع ش���هداء الحركة األسيرة من عام 1967 
الى 218، آخرهم الشهيد وس���ام عبد المجيد شاللدة من 

الخليل.
ولفتت الدراسة اإلحصائية إلى أن قوات االحتالل تحتجز 

جثامين 23 شهيًدا، منذ إعالن ترامب.
بدوره، أش���ار مدير مركز القدس عماد أب���و عّواد أّن هناك 
حال���ة خطيرة باتت ترافق ذهنية تغطية عدد الش���هداء، 
حيث بات���ت األرقام المرتفعة ألعدادهم ش���يًئا اعتيادًيا، 
وهذا بحد ذات���ه ُيمثل خطورة كبيرة، وُيس���اهم في منح 
االحتالل فرص���ة أكبر للمزيد من القت���ل والتغّول بالدماء 
الفلس���طينية. وأكد أن هذا األمر يحتاج تغطية واس���عة، 
على المستوى اإلعالمي والرس���مي، وطرق أبواب المحافل 

الدولية، وعرض هذه الجرائم أمام المجتمع الدولي.
ونّوه إل���ى أّن ش���هيدين ارتق���وا إعداًم���ا ميدانًيا بحجة 
تنفيذهم عمليات ضد االحت���الل، مبيًنا أن هذه الرواية ال 
ُيمكن األخذ به���ا باالعتماد على االحتالل وروايته، واألهم 
من ذلك فإّن تحييد الشهداء كان ممكًنا قبل قتلهم، على 

األقل الواقع الميداني يؤكد ذلك.
وأضاف أب���و عّواد أّن نتائج اس���تطالع مركز الديمقراطية 
اإلس���رائيلي، والت���ي أظهر فيه���ا غالبية اإلس���رائيليين 
رضاهم عن قتل أكبر عدد ممكن من الفلس���طينيين في 
حال تعرض جندي لش���به خطر، بات يمن���ح الجندي روحًا 
يمينية أيدولوجية، تجعل من هدفه القتل بهدف القتل 

فقط.

نابلس/ االستقالل:
قال المكت���ب الوطني للدفاع عن االرض ومقاومة االس���تيطان 
التابع لمنظم���ة التحرير، إن جيش االحتالل اإلس���رائيلي يوفر 
الحماية إلرهاب المس���توطنين، ويص���ف جريمتهم في قرية 

المغير بالضفة الغربية المحتلة ب� »المشاجرة«.
وأش���ار المكتب في تقرير له يوم أمس، إل���ى أن الجرائم التي 
يرتكبها المس���توطنون تتواص���ل في طول الضف���ة الغربية 
وعرضه���ا، وآخره���ا الجريمة البش���عة التي ذه���ب ضحيتها 
الشاب حمدي النعسان وإصابة نحو 30 آخرين برصاص جيش 
االحتالل، عقب محاولة المستوطنين اقتحام قرية المغير شرق 

مدينة رام الله.
وأوض���ح أن هذه الجرائم تأتي امت���داًدا للحرب المفتوحة التي 
تش���نها الحكومة االس���رائيلية وأذرعها العس���كرية واألمنية 

المختلفة ضد المواطنين الفلسطينيين.
وأكد أن المس���توطنين يصعدون من إرهابهم في ظل الحماية 
والدعم الذي توفره حكومة نتنياه���و المتطرفة لهم مع غياب 
القان���ون والنظ���ام القضائ���ي النزي���ه والعادل وآلي���ات الردع 

والمعاقبة، وسيادة منطق اإلفالت من المساءلة والعقاب.
ولفت إلى أن بيان لجيش االحتالل اعتبر الجريمة التي تعّرضت 
له���ا قرية المغير، »مش���اجرة« بين مس���توطنين وأهل القرية، 
وذلك في محاولة لتنظيف س���احة وأيدي القَتلة المستوطنين 

من دم الشهيد نعسان.
واعتبر أن تس���مية ما تعرضت له القرية من عدوان استيطاني 
إرهاب���ي ب� »المش���اجرة« هو محاولة مكش���وفة لتبرئة س���احة 

المجرمين والقتلة من المستوطنين.
يذك���ر أن جرائم المس���توطنين ف���ي الضفة ب���دأت تأخذ في 

الس���نوات األخيرة طابًع���ا منظًما، وهي تتواص���ل بتأمين من 
قوات االحتالل، ودعم من المرجعيات الدينية كالفتوى االخيرة 

للحاخام مردخاي الياهو حاخام صفد.
وفي الس���ياق، عمم���ت »مجموعة م���ن الحاخام���ات الكبار من 
الصهيوني���ة الدينية، رس���الة تطالب الجمهور اإلس���رائيلي 
بالتبرع لإلرهابي اليهودي المتهم بقتل الشهيدة عائشة رابي 
)47 عاًما(«. وأتت رسالة الحاخامات بعد أن قدمت الئحة اتهام 
ضد مس���توطن للمحكمة المركزية اإلسرائيلية في اللد، نسبت 

له تهم »القتل غير المتعمد«.
وأوض���ح المكتب الوطني أن���ه وفي محاولة لطم���س الحقائق 
وزيادة جرائ���م االحتالل ومس���توطنيه، أعل���ن رئيس حكومة 
االحتالل بنيامين نتنياهو إنه���اء مهمة بعثة التواجد الدولي 

المؤقت في مدينة الخليل.
وأضاف أن هذا القرار يعتبر بداية لحقبة أشد سواًدا في مدينة 
الخليل لناحية زيادة جرائم االحتالل ومس���توطنيه، وتمهيًدا 
لطم���س الحقائق المرعب���ة التي تخلفها انته���اكات االحتالل 

ومستوطنيه، وال تريد شاهًدا على جرائمها.
وأش���ار إلى تواصل العمل في عدد من المشاريع االستيطانية، 
التي تهدف الى تعميق الس���يطرة اإلس���رائيلية على حوض 
المدينة القديمة في القدس المحتلة وتقوية جمعية “إلعاد” 

التي تعمل على تهويد بلدة سلوان.
وذكر أن »اللجن���ة الوطنية لتطوير البنية التحتية في القدس« 
صادقت األس���بوع الماضي، عل���ى خطة بناء القط���ار الهوائي 
الخفيف »التلفريك« في المدينة المقدس���ة، الذي سيربط بين 
جبل الزيتون وحائط البراق في المسجد األقصى المبارك بطول 

1.4 كم وبتكلفة 200 مليون دوالر.

»المكتب الوطني«: االحتالل ُيوفر 
الحماية لجرائم المستوطنين

372  شهيدًا منذ إعالن ترمب 
القدس عاصمة لـ »إسرائيل«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أجبرت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، امس الس���بت، المواطن مجدي أبو تايه 
من سكان عين اللوزة في بلدة س���لوان جنوب القدس المحتلة، على هدم منزله 
بيده بحجة البناء دون ترخيص. يذك���ر أن موظفي بلدية االحتالل داهموا منزل 
المواطن أبو تايه مساء األربعاء الماضي، وأمهلوه نصف ساعه لهدم منزله، وبعد 
االتصاالت من قبل المحامي تم تجميد هدم المنزل حتى يوم اليوم األحد، إال أنه 

قام بهدمه امس السبت.

االحتالل يجبر مقدسيًا على 
هدم منزله في سلوان

رام الله/ االستقالل: 
أصدرت الش���رطة العربية التابعة لمجل���س وزراء الداخلية العرب مذكرة إلقاء القبض 

على المتهم محمد رشيد« خالد سالم«، والمتهم وليد النجاب.
وأش���ارت الش���رطة العربية في بيان إلى أن مذكرة القاء القبض على المتهمين رشيد 

والنجاب تم تعميمها على المطارات والمعابر الدولية في الدول العربية.
وخالد س���الم المعروف ب�«محمد رشيد« عمل كمستش���ار سابق للرئيس الراحل ياسر 

عرفات، والمدير السابق لصندوق االستثمار في منظمة التحرير.
تردد اس���مه كثيًرا في عقد »صفقات مش���بوهة« بين االحتالل وأط���راف عدة بينها 
الس���لطة الفلس���طينية. س���اءت عالقته بالرئيس محمود عباس بعد الخالفات التي 

اشتدت بينه وبين القيادي السابق بحركة »فتح« محمد دحالن.

اإلنتربول العربي يصدر مذكرة 
القدس المحتلة/ االستقالل:قبض على »محمد رشيد«

قال مكتب األمم المتحدة لتنس���يق الشؤون اإلنسانية 
في األرض الفلس���طينية المحتلة، إن سلطات االحتالل 
اإلس���رائيلي هدمت خالل األس���بوعين الماضيين 20 
مبًن���ى في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى تهجير 

26 فلسطينًيا وتضرر ُسبل عيش 54 آخرين.
وأوض���ح المكتب ف���ي تقرير "حماي���ة المدنيين" الذي 
يغط���ي الفترة م���ا بي���ن 15-28 كان���ون الثاني/يناير 
الماض���ي، أن 19 مبنًى م���ن هذه المبان���ي ُهدم بحّجة 
افتقارها إل���ى رخص بناء تصدرها س���لطات االحتالل، 
وكانت س���تة منها تقع في الق���دس و13 في المنطقة 
)ج(. وأضاف أن المباني األخرى ش���ملت ش���قة في بلدة 
يّط���ا )المنطقة أ( تعود لفلس���طيني طعن مس���توطًنا 
وقتل���ه في أيلول/س���بتمبر 2018، حي���ث جرى تفجير 

الشقة وتدميرها كإجراء عقابي.
وذكر أن سلطات االحتالل اقتلعت 1,250 شجرة زيتون 
تعود ملكيتها لفلس���طينيين بحجة أنها كانت مزروعة 
في منطقة ُأعلن عنها "أراض���ي دولة"، مما ألحق الضرر 

بُسبل عيش ست أسر.
وبحس���ب التقرير، وقع���ت هذه الحادثة ف���ي يوم 22 
كانون الثاني/يناير ف���ي منطقة زراعية قريبة من قرية 
صفا بالخليل، بجوار مستوطنة "بات عاْين"، ويتراوح عمر 

هذه األشجار من خمسة إلى تسعة أعوام.
وحول هجمات المس���توطنين، أوض���ح التقرير األممي 
أن أرب���ع هجمات ش���ّنها المس���توطنون تس���ّببت في 
إصابة فلس���طينيين بجروح أو إلحاق األضرار بممتلكات 
فلسطينية، وشهدت حادثتان من هذه الحوادث إتالف 
50 شجرة زيتون، في قرية المغّير يوم 18 يناير، وقرية 

صوريف في الخليل يوم 19 يناير.
وأشار إلى إصابة ثالثة فلس���طينيين من بينهم فتى، 
بجروح في حوادث ألقى فيها المستوطنون الحجارة في 
البلدة القديمة في الخليل وفي منطقة زراعية قريبة من 
قرية جيبيا برام الله. وفي الس���ياق، أطلق مس���توطنون 
من بؤرة "عادي عاد" االس���تيطانية، في 26 يناير، النار 
باتجاه رجل فلس���طيني وقتلوه، وأصابوا تسعة آخرين 
ر، قرب رام الله، فيما  بجروح، بعدما هاجم���وا قرية الُمغيِّ

أصيب 15 آخرين بجروح.
وفي العام 2018، س���ّجل مكتب األمم المتحدة للشؤون 
اإلنس���انية 280 حادث���ة َقَت���ل فيه���ا المس���توطنون 
فلس���طينيين أو أصابوه���م بج���روح، أو ألحق���وا أضراًرا 
بالممتل���كات الفلس���طينية، بما فيها إت���الف أكثر من 
8,000 ش���جرة، مما ش���ّكل زيادة بلغت %77 في عدد 

هذه الحوادث بالمقارنة مع العام 2017.
وبي���ن التقري���ر أنه في ي���وم 30 يناي���ر، أطلقت قوات 

االحتالل النار باتجاه فتاة فلس���طينية )تبلغ من العمر 
16 عاًما( وقتلتها، بعد محاولتها طعن جندي على حاجز 
يقع ش���رقّي الق���دس، كما قتلت ثالثة فلس���طينيين، 

بينهم طفل، في ثالث حوادث منفصلة في الضفة.
وبذلك، ارتفع عدد الفلس���طينيين الذين استش���هدوا 
عل���ى يد قوات االحتالل في الضفة إلى 11 فلس���طينًيا 

منذ مطلع كانون األول/ديسمبر 2018.
وأفاد التقرير األممي بإصابة 115 فلس���طينًيا برصاص 
االحت���الل، بينهم عش���رة أطف���ال، في بل���دات الضفة 
وقراه���ا، حيث أصي���َب نصفهم تقريًبا )52 ش���خًصا( 
خالل اش���تباكات اندلعت بعيد اقتحام مجموعة كبيرة 
من اإلسرائيليين، بمرافقة الجنود، مدينة نابلس لزيارة 

موقع ديني "قبر النبي يوسف".
وم���ن بين العدد الكل���ي للمصابين خ���الل الفترة التي 
يغطيها ه���ذا التقري���ر، أصيَب %46 منه���م نتيجًة 
لالعتداء الجسدي، و%34 جراء استنشاق الغاز المسيل 
للدموع والذي اس���تلزم الحص���ول على عالج طبي، بينما 
أصي���َب البقية باألعي���رة المعدنية المغلف���ة بالمطاط 

)%12( وبالذخيرة الحية )2%(.
وفي قط���اع غزة، أس���فرت مظاهرات "مس���يرة العودة 
الكب���رى" المتواصلة بالقرب من الس���ياج الحدودي عن 

استشهاد فلسطيني وإصابة 703 آخرين بجروح.

»أوتشا«: االحتالل هدم 20 مبنى فلسطينيًا خالل أسبوعين

جماهري اخلليل

 الضفة المحتلة/ االستقالل:
 اعتقل���ت قوات االحتالل 4 مواطنين، أمس الس���بت، 

وداهمت مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وذك���رت مصادر محلي���ة، أن قوة لالحت���الل اعتقلت 
الش���اب محمد خضر العمور من قرية التواني ش���رق 
مدينة يطا جنوب الخليل، كما اعتقلت الش���اب احمد 
مازن حرب، على حاجز نصبته قرب مستوطنة "حجاي" 
المقامة على اراضي المواطنين جنوب مدينة الخليل، 
والش���اب عبد الرحمن ش���تيوي على الحاجز الشرقي 

لمدينة قلقيلية، كما اعتقل الشاب منذر أبو جلدة من 
على حاجز زعترة جنوب نابلس، وهو من سكان مخيم 

قلنديا.
واف���ادت المصادر، أن قوات االحت���الل قامت بإحصاء 
أعداد وأماك���ن كاميرات المراقبة داخل أحياء من بلدة 
بي���ت فجار قضاء بيت لحم، كما صادرت تس���جيالت 
كاميرات المراقب���ة واطلقت قنابل الصوت والغاز نحو 
منازل المواطنين في بلدة حزما ش���مال شرق القدس 

المحتلة.

كما داهمت قوات االحتالل شارع حيفا غرب جنين في 
الضفة المحتلة، في حين داهمت قرية َعزموط ش���رق 

مدينة نابلس.
وش���ددت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، من إجراءاتها 
العس���كرية على حاجز زعترة جن���وب مدينة نابلس 

بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت مص���ادر محلية إن جنود االحتالل يدققون في 
هويات المواطنين الخارجين من نابلس ويفتش���ون 

مركباتهم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة في المكان.

مداهمات واعتقاالت في الضفة
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االستقالل/ وكاالت: 
تم تشخيص حالة س���اماندا فورد، 58 عامًا، بسرطان القولون في 
نهاي���ة عام 2017، وأخبرها األطب���اء بأنها من المفترض أن تموت 
في الش���هر الماض���ي، غير أنها م���ا زالت على قي���د الحياة خالفًا 

لتوقعات األطباء.
وتقول س���اماندا، إن روحها المعنوية العالي���ة، وطريقة تفكيرها 

اإليجابية ساعداها على مقاومة المرض والعيش لفترة أطول.
ولالحتف���ال بالوقت اإلضافي الذي حظي���ت فيه وهي على قيد 
الحياة، قررت س���اماندا أن تقيم جنازة مبكرة لها وهي على قيد 
الحي���اة. وجاءت فكرة س���اماندا، بعد إدراكها م���دى األلم الذي 
يش���عر به أفراد العائلة واألصدقاء عند خروجهم في جنازة أحد 

األحباء.
وتقول س���اماندا: » أحب أن يكون الناس سعداء، أعتقد بأن إقامة 
جنازة مبكرة لي كانت فكرة رائعة، ومناس���بة رائعة ألحظى بوقت 
ممي���ز برفقة العائلة واألصدقاء. طالما ل���دي الطاقة الالزمة للقيام 

بأشياء ممتعة، فلن أتوقف عن فعلها«
يذكر بأن عائلة وأصدقاء ساماندا حضروا الجنازة قبل أن يتجمعوا 
ف���ي قاعة محلية في منطقة بيس���ليس، س���وفولك، وغنوا أغاني 

ساماندا المفضلة، وفق ما ورد في موقع »ميترو« اإللكتروني. 

تقيم جنازة مبكرة بعد 
إصابتها بسرطان القولون

تكساس/ االستقالل: 
نشر رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر أعدادا 
كبيرة من الطي����ور المهاجرة، وهي تحلق على ارتفاع 
منخفض، لتغط����ي جانبي طريق س����ريع في مدينة 

جنوبي الواليات المتحدة األمريكية.
وذك����رت صحيفة “ص����ن” البريطاني����ة، الجمعة، أن 
الس����رب حلق فوق طريق س����ريع قرب مدينة أوستن 

بوالية تكساس جنوبي أمريكا.
وكان����ت أعداد الطي����ور كبيرة إلى درج����ة أنها غطت 
جانب����ي ممر على طريق س����ريع في الوالي����ة، قبل أن 
تحلق ثانية مش����كلة لوح����ة رائع����ة خلفيتها ضوء 

الشمس وقت الغروب.
وأش����ارت الصحيفة إلى أن س����رب الطيور وحركتها 

 Birdemic:“ يشبه تلك التي ظهرت في فيلم الرعب
ع����ام 2010،  أنت����ج  ال����ذي   ،”Shock and Terror
ويتحدث ع����ن مئات الطيور الت����ي هاجمت بلدة في 

والية كاليفورنيا وأوقعت قتلى بين السكان.
وليس من الواض����ح ما هو نوع الطيور التي كانت في 
رحلة تكس����اس، لكن يرجح أن تكون من طائر الزرزور، 

الذي يشاهد في مثل هذا الوقت من العام.
وتقول الجمعي����ة الملكية البريطانية لحماية الطيور 
إن طائر الزرزور يس����افر ضمن مجموعات تتكون من 
أعداد كبي����رة، حماية له من الحيوانات المفترس����ة. 
ويمكن أن تصل موجة الطيور المهاجرة إلى أكثر من 
100 ألف طير، وتحدث عادة في فصل الخريف وقت 

الغروب.

فلوريدا/ االستقالل: 
واجهت أم تهمة محاولة إغراق رضيعتها، البالغة من العمر 
9 أشهر، بعدما نشرت مقطعا صادما للحادثة على حسابها 
في فيس���بوك. ووفق ما ذكرت صحيفة »ميرور« البريطانية، 
ف���إن األم كايتلين أليزي هاردي، تعرض���ت لكم هائل من 
االنتقادات، بعدما نشرت فيديو في فيسبوك، يظهر لحظة 

صبها زجاجة مياه على وجه رضيعتها.
وبينما كانت رضيعتها نائمة ف���ي تلك اللحظة، بدت األم 
وكأنها »تس���تمتع بما تفع���ل«، حيث كان يمكن س���ماع 

ضحكات في التسجيل.
وقال منتق���دون إن األم لم تكن واعي���ة بخطورة ما فعلته، 

حيث كان باإلمكان أن تقتل رضيعتها بكل سهولة.
وذكرت ه���اردي في تعليقه���ا على المقط���ع: »رضيعتي 

ت���ؤدي ثمن إيقاظي في أوقات متفرقة من الليل«. وأرفقت 
التدوينة بعدد من الرموز التعبيرية الضاحكة.

واعتقلت الشرطة في مقاطعة »س���متر« في والية فلوريدا 
األميركي���ة، األم التي تبلغ من العمر 33 عاما، بعد انتش���ار 
المقط���ع المص���ور بش���كل كبير عل���ى مواق���ع التواصل 

االجتماعي.
وقال متحدث باسم الشرطة: »جرى التحقيق مع األم، بشأن 
معاملتها غير الالئقة لرضيعها«، مضيفا أنه »تم االتصال 

بعدد من األشخاص المعنيين بالفيديو الستجوابهم«.
وتاب���ع أنه تم اإلفراج عن األم بكفالة، على أن يجري تحديد 
موعد محاكمتها في وقت الحق، مش���يرا إل���ى أن ما قامت 
به الش���رطة »في صالح س���المة وأم���ن كل األطفال بجميع 

المنازل«.

غــزو الطيــور يثيــر الذعــر
 فــي مدينــة أمريكيــة

حاولت إغراق رضيعتها..
ثم نشرت المقطع »الصادم«

لندن/ االستقالل: 
كش���فت صحيفة بريطانية »سرا محزنا« أفصحت عنه أكبر معمرة في العالم، قبل وفاتها 

في يناير الماضي عن عمر ناهز 129 عاما.
وذكرت صحيف���ة »ديلي ميل« البريطانية، أن كوكو إس���تمبولوفا، الت���ي كانت من بين 
الناجين من عمليات قمع ستالين ضد الشعب الشيشاني، تعتبر أكبر معمرة في العالم، 
وفق بيانات الحكومة الروسية، موضحة أنها كانت ستحتفل بذكرى ميالدها ال�130 في 

يونيو المقبل.
وأش���ارت الصحيفة إلى أن إستمبولوفا، كش���فت عن أنها لم تستمتع سوى »بيوم وحد 

فقط« طيلة حياتها الطويلة.
نقل���ت عنها قولها: »لم أس���تمتع إال بيوم واحد خالل حيات���ي الطويلة، وهو حين دخلت 

منزلي الذي بنيته بيدي بعد عودتي من كازاخستان«.
وحسب الوثائق المسجلة لدى السلطات الروسية، فإن كوكو ولدت يوم 1 يونيو 1889.

وعن طبيعة وفاتها، قال حفيدها، إلياس أبوباكاروف، إنه زارها يوم 27 يناير، مشيرا إلى 
أنها كانت تضحك وتتكلم كعادتها بشكل طبيعي.

وتابع: »وبعدها، بشكل مفاجئ، اش���تكت من ألم في صدرها.. ثم ماتت في هدوء، وهي 
تصلي«.

وكانت أكبر معمرة في العالم تعيش في منزلها بقرية »براتس���كو«، رفقة أحفادها البالغ 
عددهم 21.

لندن/ االستقالل: 
حثت امرأة بريطانية األمهات على عدم تكرار خطأها »القاتل«، ودعت إلى 
وضع األطفال الرضع في أسرة خاصة بهم، وأال يناموا إلى جانب والديهم 

حفاظا على حياتهم.
وذكرت صحيفة ذي ميرور، أن إيما لويس تش���يبيلي استلقت للنوم إلى 
جانب طفلها، لينكولن، البالغ من العمر سنة واحدة ليلة الثالثاء 29 يناير 

الجاري.
وش���عرت تش���يبيلي، البالغة من العمر، 35 عاما ولديه���ا 6 أطفال، أثناء 
نومها أن ابنها كان يرتعش. وعندما فتحت عينيها، رأت أن شعرها التف 

حول رقبة لينكولن الذي كان يختنق.
وذع���رت المرأة وحاول���ت »تحرير« رقبة ابنها من ش���عرها الملتف، لكنها 
عق���دت الوضع أكثر، وأصبح الش���عر يضغط على عن���ق الطفل الذي بدأ 

يختنق.
وصرخت تشيبيلي من الخوف، فهرع إليها زوجها الذي أيقظته الضوضاء، 

وساعدها في تحرير رقبة لينكولن وأنقذ حياته.
ولم يصب الطفل بأذى، وفقا لألم، لكنه كان خائفا جدا، وكانت هناك آثار 
للشعر على عنقه. ولم تستطع تشيبيلي النوم بعد ذلك لعدة أيام بسبب 

القلق الذي أصابها ألنها كادت تخنق ابنها بنفسها.

بريطانية »تخنق«
 رضيعها بشعرها!

عاشت 129 عامًا.. واستمتعت 
»بيوم واحد« فقط في حياتها

واشنطن/ االستقالل: 
يتشارد ولسون، شاب أميركي يبلغ من عمره 29 عامًا، يواجه 
حكمًا بالس���جن لمدة 48 عامًا بتهمة القتل غير العمد، بعد 

أن خاض مع ابن عمه جداال مميتا.
وتق���ول وقائ���ع الحادث���ة إن المتهم ويلس���ون وجه ضربة 
بمضرب بيس���بول إل���ى رأس ابن عمه، خالل ج���دال احتدم 
بينهما بسبب طبق من الفوشار. كانت الحادثة قد وقعت في 
2016، وثبتت اإلدانة مؤخرًا في تشرين األول/أكتوبر 2018.
وبحس���ب محامي المته���م، فقد طلب الضحي���ة من الجاني 
بعضًا من الفوش���ار الخاص به، وعندما رفض ولسون، شتمه 
ابن عمه، ووخزه بس���كين ببطنه ثم مشى بعيدًا. وبعد ذلك 
عاد الضحية ووضع الس���كين على رقب���ة الجاني ولكمه في 

وجهه.
وبحس���ب وثائ���ق المحكمة، فق���د تناول ولس���ون مضرب 
البيس���بول وضرب اب���ن عمه بها، الذي ح���اول بدوره طعنه. 
وعاد ولسون لتوجيه الضربات نحو رأس الضحية، الذي فارق 

الحياة بعد أسابيع من الحادثة.

طبق »فوشار« يقود 
شاب  لقتل ابن عمه 
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