
غزة/ خالد اشتيوي:
أطل���ق مئات األطفال األيتام ف���ي قطاع غزة، أمس 
األحد، "نداء اس���تغاثة" للمجتم���ع الدولي لوقف 

الحصار عل���ى القطاع وذلك أمام حاجز بيت حانون 
شمال قطاع غزة. وشارك في فعالية كسر الحصار 
نحو 500 طفل من األيتام وأبناء الشهداء واألسرى، 

ورفعوا الفتات تدعو لرفع الحصار، وبالونات تحمل 
رس���ائلهم للعالم أجم���ع بحقهم في 
العيش بحري���ة وكرامة كباقي أطفال 

غزة/ االستقالل:
وصل أمس األحد، األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي 
زياد النخالة على رأس وفد من المكتب السياسي للحركة 

العاصمة المصرية القاهرة بدعوة رسمية.

وأوضح المكت���ب اإلعالم���ي لحركة الجهاد اإلس���المي، 
أن النخال���ة وصل للقاه���رة على رأس وف���د من المكتب 

السياسي بدعوة رس���مية  إلجراء محادثات 
مع األش���قاء المصريين. ويذكر أن وفدًا من 

االحتالل يعتقل مواطنًا من ذوي 
االحتياجات الخاصة في بيت لحم

بيت لحم/ االستقالل:
االس���رائيلي،  االحتالل  ق���وات  اعتقلت 
مساء األحد، مواطنًا من ذوي االحتياجات 
الخاصة بعد االعتداء عليه بالضرب، في 
بلدة نحالين غ���رب بيت لحم في الضفة 

الغربية المحتلة.
وقال نائب رئي���س بلدية نحالين هاني 

فنون، بأن المواط���ن إبراهيم علي فنون 
)46 عام���ا(، يعان���ي من بتر ف���ي قدمه 
ويستخدم قدمًا اصطناعيا، ومن أمراض 
مزمنة، حاول أن يس���اعد ش���ابًا احتجزه 
االحت���الل وأثن���اء الكالم معه���م، قاموا 
باالعتداء عليه بطريقة وحشية، ومن ثم 

اعتقلوه.
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 النخالة يصل القاهرة إلجراء
 محادثات مع المسؤولين المصريين

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد وزير الس���ياحة في حكومة االحت���الل ياريف ليفي���ن، أن هدف الحكومة 
اليمينية اإلس���رائيلية القادمة، تسريع البناء االس���تيطاني في المستوطنات 

بالضفة الغربية بشكل كبير، استعداًدا لتوطين مليون مستوطن يهودي.

االحتالل يعتزم توطين مليون 
مستوطن بالضفة الغربية

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش���رات المس���توطنين اليهود، أمس األحد، باحات المسجد األقصى 
بحماية أمنية مش���ددة من ش���رطة االحتالل. وأفادت مصادر محلية، أن عناصر 
من الشرطة اإلسرائيلية والقوات الخاصة المسلحة انتشرت في باحات المسجد 

عشرات المستوطنين 
يقتحمون األقصى

طوباس / االستقالل:
سلمت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس األحد، عشرات 
المواطنين في األغوار الشمالية إخطارات إخالء ليومين 

االحتالل ُيسلم إخطارات 
بتهجير عائالت باألغوار

أيتام غزة يطلقون »نداء استغاثة« لرفع الحصار عن القطاع

) APA images (   وقفة لأطفال غزة للمطالبة برفع �حل�صار عن �لقطاع �أم�س

عملية سرايا القدس.. تؤكد معادلة الرد على جرائم االحتالل 
غزة / سماح المبحوح: 

أثبتت العملية المصورة التي بثتها سرايا القدس الجناح 
العس���كري لحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين بأنه 
دلي���ل واضح على رد فصائل المقاومة على اس���تهداف 

جنود االحت���الل اإلس���رائيلي للمواطني���ن األبرياء على 
حدود قطاع غزة خالل مس���يرات الع���ودة وعدم وقوفها 

مكتوف���ة األي���دي أم���ام كل ذل���ك، كما أنه 
تحقيق واقعي لما هددت به في السابق بأن 

حماس تخاطب برلمانات العالم 
لوضع حد النتهاكات سلطة رام الله

رام الله / االستقالل:
ج���ددت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، أم���ر االعتقال 
اإلداري بح���ق األس���ير معتز محمد عبي���دو )38 عاما( من 
محافظة الخليل لمدة أربعة شهور، قبل موعد اإلفراج عنه 

بيوم. وبين نادي األس���ير في بي���ان صحفي أمس األحد 
أن األس���ير عبيدو يعاني من أوض���اع صحية خطيرة، إثر 

إصاب���ة تعرض لها برصاص قوات االحتالل 
ع���ام 2011 أثن���اء عملية اعتقال���ه، حيث 

االحتالل يجدد االعتقال اإلداري لألسير المريض معتز عبيدو

غزة/ االستقالل:
استش���هد عصر أمس األح���د المواطن أحمد غ���ازي عباس أبو 
جب���ل، متأثرًا بجراحه التي أصيب به���ا  برصاص االحتالل خالل 
مش���اركته في الحراك البحري ش���مال بلدة بيت الهيا األسبوع 

الماضي. وقالت وزارة الصحة: إن الش���هيد أبو جبل )30 عاًما(من 
س���كان حي الشجاعية، استش���هد اليوم )األحد( متأثرا بجراحه 

الخطيرة التي أصيب بها برصاص االحتالل شمال 
القطاع.

محكمة االحتالل ترفض اإلفراج 
عن والدة وشقيق الشهيد نعالوة

شهيــد متأثــرًا بجراحــه 
برصــاص االحتــالل شمــال القطــاع

�لنائب �أبو �صامل يروي تفا�صيل
 �عتقاله ويك�صف حال �صجون �ل�صلطة 

�لطري�وي: »�لدميقر�طية« رف�صت �مل�صاركة 
باحلكومة و�حلو�ر مع »حما�س« �نتهى

15
طولكرم/ االستقالل

رفضت المحكمة العسكرية في سالم، أمس األحد، االستئناف الذي قدم بحق األسيرة 
وفاء مهداوي والدة الش���هيد أش���رف نعالوة واألس���ير أمجد نعالوة أخ 
الشهيد أش���رف من ضاحية شويكة قرب طولكرم، واإلبقاء عليهما في 

غزة/ االستقالل:
دعت كتلة التغيير واإلصالح البرلماني���ة، االتحادات البرلمانية الدولية لوضع 

حد النتهاكات سلطة رام الله بحق الشرعية الفلسطينية السيما 
بع���د اختطافها النائب المقدس���ي إبراهيم أبو س���الم. وخاطبت 
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أدان المفتي العام للقدس والديار الفلس���طينية، خطيب المس���جد األقصى 
المبارك، الش���يخ محمد حسين، سماح سلطات االحتالل بتحليق ثالث طائرات 
شراعية فوق المسجد األقصى المبارك، في سابقة خطيرة واستفزازية لمشاعر 
الفلسطينيين، وانتهاك جسيم لحرمة المسجد األقصى المبارك، وتعدٍّ صارخ 

على قدسيته.
وحذر الش���يخ حسين في بيان، "سلطات االحتالل من أن مثل هذه االعتداءات 
من شأنها أن تشعل فتيل التوتر في المنطقة برمتها، وجرها إلى مربع العنف، 
ألن المس���جد األقصى المبارك يخص المسلمين كافة في العالم أجمع، وليس 
الفلس���طينيين وحدهم، محمال حكومة االحتالل المسؤولية كاملة عن نتائج 

أفعالها".
وطالب المجتمع الدولي، بضرورة الوقوف بجدية أمام مسؤولياته تجاه الشعب 
الفلس���طيني، وأماكن عبادته، وأال يكتفي بمجرد إدانة االنتهاكات، بل اتخاذ 
إج���راءات جدية كفيلة بردع س���لطات االحتالل عن اعتداءاتها وممارس���اتها 
اليومية، ومحاس���بتها عل���ى إرهابها وجرائمها المتواصلة بحق أبناء ش���عبنا 

الفلسطيني، وثوابته الوطنية غير القابلة للتصرف.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أك���د وزي���ر الس���ياحة ف���ي حكومة 
االحت���الل ياريف ليفي���ن، أن هدف 
الحكوم���ة اليميني���ة اإلس���رائيلية 
القادمة، تس���ريع البناء االستيطاني 
في المس���توطنات بالضفة الغربية 
لتوطين  اس���تعداًدا  كبير،  بش���كل 

مليون مستوطن يهودي.
ج���اءت تصريح���ات ليفي���ن، خالل 
زيارته لمجلس السامرة االستيطاني 
والذي يش���رف على المس���توطنات 
الضفة  ش���مال  ف���ي  اإلس���رائيلية 
الغربي���ة المحتل���ة، ولقائ���ه رئيس 
المجلس يوسي داغان، وفق ما ذكره 

موقع )0404( اإلخباري العبري.
وق���ال ليفي���ن: اتفقنا عل���ى ضرورة 
البناء،  وتس���ريع  االستيطان،  تعزيز 
وخلق وضع ال تنمو فيه المستوطنة 
بل تتطور بسرعة ليس فقط من أجل 
أيًضا  بل  المس���توطنين  احتياجات 

لنمو المستوطنين.
وأض���اف: »هدفن���ا توطي���ن مليون 
يهودي في يهودا والسامرة )االسم 
اليه���ودي للضف���ة الغربية(، ويجب 
تحقيق هذا الهدف في وقت قصير«.

وتاب���ع: »قوتنا هنا عل���ى األرض هي 
األس���اس، مش���ددا على أن التحدي 
ال���ذي يواجه الحكوم���ة المقبلة هو 

تسريع البناء، ونمو االستيطان، فنحن 
هن���ا في أرضنا في إس���رائيل وهذه 

حقيقة غير قابلة للتغيير«.
من جانبه، قال رئيس المجلس يوسي 
داغ���ان »نحن قلقون للغاية بش���أن 
التباطؤ في مع���دل النمو في يهودا 
والسامرة«، مشيًرا إلى أنه »في الوقت 
الذي تكون فيه حكومة وطنية، يجب 
أن تك���ون مهمتنا المش���تركة في 
المصطلح التالي؛ زيادة البناء وتنظيم 

الفتية  )المستوطنات(  المجتمعات 
لمنع قيام دولة عربية على األرض«.

ويعي���ش نحو 650 ألف مس���توطن 
إس���رائيلي ف���ي الضف���ة الغربي���ة 
وشرقي القدس المحتلة، وهي أيًضا 
مناطق يقطنها أكثر من 2.6 مليون 

فلسطيني. 
وتعّد المس���توطنات حسب القانون 
الدولي مناقضة لكل المبادئ الدولية 
وميث���اق األمم المتحدة، ورغم صدور 

مجموع���ة من الق���رارات الدولية ضد 
المشروع االس���تيطاني اإلسرائيلي، 
بنائها،  ووقف  بتفكيكها  والمطالبة 
إال أن االحتالل يواصل »إدارة ظهره« 
لكل الق���رارات والمواثي���ق الدولية، 
والتي كان آخرها القرار رقم )2334( 
الصادر عن مجلس األمن الدولي في 
23 كان���ون أول/ ديس���مبر من العام 
2017، وال���ذي طالب بوق���ف فوري 
وكامل لالستيطان بالضفة والقدس.

االحتالل يعتزم توطين مليون مستوطن بالضفة الغربية

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش���رات المس���توطنين اليهود، أمس االحد، باحات المسجد األقصى 

بحماية أمنية مشددة من شرطة االحتالل.
وأفادت مصادر محلية، أن عناصر من الش���رطة اإلس���رائيلية والقوات الخاصة 
المسلحة انتشرت في باحات المسجد األقصى؛ لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وأضافت أن شرطة االحتالل سمحت ل� 85 مستوطنًا باقتحام المسجد األقصى 
والتج���ول في باحاته، الفت���ة إلى أن ع���ددًا منهم صلوا قرب »ب���اب الرحمة« 
)المنطقة الشرقية من المس���جد األقصى(. وأشارت إلى اقتحام 26 مستوطنًا 
من طالب المعاهد الدينية والجامعات العبرية للمسجد األقصى خالل الجولة 

ذاتها، والتي استمرت لنحو ثالث ساعات ونصف.
ُيشار إلى أن ش���رطة االحتالل تسمح للمستوطنين بجولتي اقتحام )صباحية 
ومسائية( وبشكل يومي ما عدا يومي الجمعة والسبت.  وترفض دائرة األوقاف 
اإلس���المية بالق���دس تلك االقتحامات الت���ي تقول: إنها تتم بقوة الش���رطة 

اإلسرائيلية ضمن جوالت يومية من »باب المغاربة« وحتى »باب السلسلة«.

غزة/ االستقالل:
أطلقت قوات االحتالل اإلس���رائيلي نيرانها، أمس 
األحد، تج���اه األراضي الزراعية وصيادي العصافير، 

جنوب قطاع غزة.
وأف���ادت مصادر محلية، أن جن���ود االحتالل فتحوا 

نيران رشاش���اتهم بش���كل مكثف تجاه صيادي 
العصافير في منطقة »الفراحين« شرقي محافظة 

خان يونس؛ دون إصابات.
كما أطلقت قوات االحت���الل نيرانها تجاه األراضي 
الزراعية شرقي محافظة رفح جنوبي قطاع غزة؛ دون 

إصابات.
ويواصل الجيش اإلس���رائيلي اخت���راق تفاهمات 
التهدئة التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية 
و«إسرائيل« برعاية مصرية بعد عدوان صيف 2014، 

باستهدافه شبه اليومي للمزارعين والصيادين.

عشرات المستوطنين 
يقتحمون األقصى

المفتي يدين إطالق االحتالل 
طائرات شراعية فوق األقصى

االحتالل يستهدف األراضي الزراعية وصيادي العصافير جنوب القطاع

الضفة المحتلة/ االستقالل:
شّنت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس  األحد، حملة 
اعتقاالت ومداهماٍت واس����عة في منازل المواطنين 
بالضف����ة الغربية المحتل����ة، في حي����ن اعتقلت 5 

مواطنين شرقي رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلي����ة، أّن جيش االحتالل اعتقل 
9 مواطنين، ق����ال إنهم مطلوبون لديه، خالل حملة 
مداهم����ات بمناط����ق متفرقة من الضف����ة الغربية، 
واقتاد جنود االحتالل المعتقلين لالس����تجواب في 

منطقة مجهولة.
وفي األثناء، احتجزت ق����وات االحتالل الصهيوني 
مركبتي����ن وفتش����تهما، كما اعتقل����ت مواطنا على 
مدخل الس����يلة الحارثية غرب مدينة جنين شمال 

الضفة الغربية.
وقالت مصادر محلية :إن جنود االحتالل تمركزوا قرب 
مدخل االتصاالت على شارع جنين-حيفا قرب السيلة 
الحارثي����ة، وأوقفوا مركبات المواطنين وفتش����وها، 
واحتجزوا مركبتين لفترة، مضيفة أن جنود االحتالل 
ا وعصبوا عينيه، واحتجزوه لفترة في  اعتقلوا ش����اّبً

المنطقة، دون أن تتضح هويته.

كما اعتقلت ق����وات االحتالل أم����س، مواطنا خالل 
مداهمات في بلدة س����نيريا جنوب مدينة قلقيلية 

شمال الضفة الغربية.
: إن جن����ود االخت����الل  وقال����ت مص����ادر محلي����ة 
اعتقلوا  الش����اب عثم����ان أحمد إبراهي����م عمر )35 
عاما( من سكان بلدة س����نيريا عقب مداهمة منزله 
وتفتيش����ه، فيما نصبت ق����وات االحت����الل حاجزا 
عسكريا على المدخل الشرقي لقلقيلية، واحتجزت 

المركبات والمواطنين.
ويذكر أن قوات االحتالل تشّن عمليات اعتقال ليلية 
يومي����ة، تطال مختلف محافظ����ات الضفة الغربية 
المحتّلة، ويعتقل خاللها مواطنين بشكل تعّسفي.

وفي الس����ياق، أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي أن 
قواته اعتقلت 5 ش����بان فلس����طينيين شرقي رفح 

جنوب قطاع غزة.
ونقل����ت صحيفة "معاري����ف" العبري����ة عن جيش 
االحتالل زعمه أن الشبان كانوا في طريقهم للتسلل 

عبر السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.
وأفادت الصحيفة أن االحتالل نقل الشبان الخمسة 

للتحقيق لدى أجهزته المخابراتية.

 رام الله / االستقالل:
 قال وزير االوقاف والش���ؤون الدينية الش���يخ يوس���ف 
ادعيس، أمس، إن س���لطات االحتالل اإلسرائيلي، ارتكبت 
أكثر م���ن 100 اعتداء وانتهاك، بحق المس���جد األقصى 
المبارك، والمس���جد اإلبراهيمي، خالل شهر كانون الثاني 

المنصرم.
وج���دد ادعيس في بي���ان صحفي امس األح���د، تحذيره 
من خطورة الوضع في المس���جد االقص���ى، وتزايد حاالت 
التدني���س واالقتحام والتي بلغت الش���هر المنصرم 30 
اقتحام���ا، فيما تزاي���دت التصريح���ات التحريضية على 

المسجد والمرابطين فيه.
وأش���ار إلى أن هذه االعتداءات ش���ملت محاصرة سلطات 
االحتالل المس���جد األقص���ى، األمر الذي ح���ال دون قيام 
المصلين بأداء صالة الظهر، فض���ال عن االعتداء بالضرب 

على مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني.
وق���ال ادعي���س: إن االحت���الل يواصل حفرياته أس���فل 
المس���جد األقصى، كما اقتحمت ما تس���مى س���لطة آثار 

االحتالل المسجد وصورت معالمه، كما اقتحم قائد شرطة 
القدس يورام هليفي، ومجموعة ممن يسمون "المقاتلون 
القدامى"، جميع المصليات وس���احات المس���جد االقصى 
المبارك واستمعوا إلى شروحات خطيرة واستفزازية تبين 

نية الشرطة تجاه المسجد االقصى.
وأض���اف ان س���لطات االحتالل تواص���ل تحريضها على 
المس���جد االقصى وعل���ى المرابطين والس���دنة، وأبعدت 
ع���ددا منهم، وف���ي تطور خطير تجاه المس���جد االقصى 
طالب عّراب االستيطان، عضو مجلس بلدية االحتالل في 
القدس، المتطرف أرييه كينغ بهدم سور البلدة القديمة 

في القدس المحتلة، بدعوى ربط البلدة ببقية المدينة.
وفي الحرم االبراهيمي، بين ادعيس أن سلطات االحتالل 
منعت رفع األذان 47 وقتا في المس���جد االبراهيمي، فيما 

اقتطع المستوطنون شجرة زيتون معمرة من ساحاته.
وفي نابلس، اقتحمت قوات االحتالل قبر يوس���ف واصابت 
ع���ددا من الش���بان، وف���ي طوب���اس اقدم���ت مجموعة من 
المستعربين على خطف احد موظفي األوقاف من مقر عمله.

ادعيس: أكثر من 100 انتهاك 
لألقصى واإلبراهيمي الشهر المنصرم

االحتالل يعتقل 9 مواطنين بالضفة و5 بغزة
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غزة/ االستقالل:
وصل أمس األحد، األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي 
زياد النخالة على رأس وفد من المكتب السياسي للحركة 

العاصمة المصرية القاهرة بدعوة رسمية.
وأوضح المكت���ب اإلعالم���ي لحركة الجهاد اإلس���المي، 
أن النخال���ة وصل للقاه���رة على رأس وف���د من المكتب 
السياس���ي بدعوة رس���مية  إلجراء محادثات مع األشقاء 

المصريين.
ويذكر أن وفدًا من حركة حماس برئاس���ة رئيس مكتبها 
السياسي إس���ماعيل هنية غادر أم���س األحد قطاع غزة 
عبر معب���ر رفح ، متوجهًا إلى القاهرة، للقاء المس���ؤولين 

المصريين.
وكان خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، 
أكد أن وفد حركة حماس برئاس���ة هنية، سيبحث خالل 
زيارته إل���ى القاهرة، "مجمل الحال���ة المتعلقة بالقضية 
الفلسطينية، وُس���بل مواجهة التحديات وترتيب البيت 

الداخلي".

وقد اعت���رف االحت���الل وقتها بأن 
ضابط���ا صهيوني���ا أصي���ب بجراح 
متوسطة برصاصة قناص فلسطيني 
، وتم نقله إلى مستش���فى سوروكا 

بواسطة طائرة مروحية لعالجه .
حركة الجهاد اإلس���المي  أكدت أن 
أي اعتداء على الشعب الفلسطيني 
في قطاع غزة ، سيكون للمقاومة رد 

عليه.
وق���ال مس���ؤول المكت���ب اإلعالمي 
ف���ي الحرك���ة داوود ش���هاب ، في 
لق���اء متلفز : " هنال���ك توافق بين 
الفصائ���ل في الرد عل���ى أي اعتداء 
إسرائيلي"، مضيفا :" شريط فيديو 
عملية القنص، يؤكد اعتداء الجندي 
على الفلس���طينيين ، ما حتم على 
المقاوم���ة ال���رد ؛ آلن دمن���ا لي���س 

رخيصا". 
واعتب���ر أن اعت���داء الجن���دي على 

الفلس���طينيين في غزة هو انتهاك 
جسيم للتهدئة ، مش���ددا على أن 
ه���دف الفيديو هو كش���ف بعض 
اليومية   " إس���رائيل   " انته���اكات 
ألبس���ط حقوق االنس���ان ، التي لم 
تطلقها  الت���ي  المناش���دات  تنفع 
جه���ات عدة في وق���ف االعتداءات 
الدولي في  والتحقيق  الشعب  على 

جرائم االحتالل  . 

حق طبيعي 
ط���الل أب���و ظريف���ة عض���و اللجنة 
للديمقراطي���ة اعتبر أن  المركزي���ة 
اس���تهداف االحتالل اإلس���رائيلي 
منهم  الفلس���طيني  الشعب  ألبناء 
المتظاهرين على الحدود الش���رقية 
لقطاع غ���زة و الصيادين وغيرهم ، 
المقاومة للتصدي والرد  يدفع قوى 

بكافة الطرق والوسائل المناسبة . 
وأوضح أبو ظريفة ل�"االستقالل " أن 

ما ُيقدم علي���ة رجاالت المقاومة من 
عمليات قنص واس���تهداف لجنود 
احت���الل إس���رائيلي عل���ى الحدود 
ومناطق ع���دة ، هو ح���ق طبيعي ؛ 
لعدم إبق���اء يد االحت���الل مطلوقة 
تس���تبيح كيفما ش���اءت دماء أبناء 

الشعب .
وشدد على أن االحتالل اإلسرائيلي 
يتحمل كامل المس���ؤولية تجاه رد 
فعل المقاومة  ال���ذي يندرج تحت 
إطار الدفاع وليس الهجوم ، نتيجة 
تنصل���ه م���ن تفاهم���ات التهدئة 
المتف���ق عليه���ا و االس���تهدافات 
المتكررة  تجاه كافة أبناء الش���عب 

الفلسطيني . 
وأشار إلى أن فصائل المقاومة تتخذ 
ق���رارات موحدة ، بناء على ما اتفقت 
عليه بالغرفة المشتركة ؛ ليكون رد 
الفعل متط���ور وتعطيه قيمة أكثر 

من أن يكون القرار منفرد . 

كي وعي 
المحل���ل والخبير العس���كري اللواء 
يوسف الشرقاوي ، أكد أن ما أقدمت 
عليه سرايا القدس من عملية قنص 
مصورة لجن���دي على الحدود ، عبارة 
عن معركة كي وعي م���ن المقاومة 

لالحتالل اإلسرائيلي وقيادته .
 " ل�"االس���تقالل  الش���رقاوي  ورأى 
أثبتت خ���الل عملية  المقاوم���ة  أن 
، أنه���ا فصائل  القنص المص���ورة 
مب���ادرة ، ال تتراجع ع���ن حقها بالرد 
ضد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي 
الت���ي يرتكبها تجاه أبناء الش���عب 

الفلس���طيني على الحدود وغيرها . 
وأش���ار إلى أن العملي���ات المصورة 
التي تنشرها فصائل المقاومة تعد 
المعارك  أش���كال  شكال جديدًا من 
على الس���احة اإلعالمي���ة ، التي لها 

تداعي���ات خطي���رة عل���ى الرواي���ة 
االس���رائيلية بالعال���م ، الفت���ا إلى 
أن الحرك���ة فرضت قواعد اش���تباك 
جديدة  ، لذلك لن تتمكن " إسرائيل 

" تمرير معادلتها  . 
وتوق���ع أن يصعدُ  االحتالل وقادته 
م���ن اعتداءاته���م عل���ى الش���عب 
الفلس���طيني خالل المرحلة المقبلة  
، ليح���رز تقدمًا ف���ي حصد مزيد من 
المبك���رة  باالنتخاب���ات  األص���وات 
المزع���م عقدها في ش���هر ابريل / 

نيسان . 
التي  التحريضية  الحملة  إلى  ولفت 
يش���نها االحتالل اإلس���رائيلي ضد 
حركة الجهاد االسالمي ، جاء نتيجة 
تنام���ي قوة هجماته���ا الصاروخية 
التي شنتها خالل المعركة األخيرة 
قبل نحو شهرين  وكذلك عملياتها 

المصورة . 

القنص بالقنص 

عملية سرايا القدس .. تؤكد معادلة الرد على جرائم االحتالل 
غزة / �سماح املبحوح: 

اأثبتت العملية امل�سورة التي بثتها �سرايا القد�س اجلناح 
الع�سكري حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني باأنه 

دليل وا�سح على رد ف�سائل املقاومة على ا�ستهداف جنود 
الحتالل الإ�سرائيلي للمواطنني الأبرياء على حدود 

قطاع غزة خالل م�سريات العودة وعدم وقوفها مكتوفة 
الأيدي اأمام كل ذلك، كما اأنه حتقيق واقعي ملا هددت به 

يف ال�سابق بان الق�سف بال�سف والدم بالدم. و بثت �سرايا 
القد�س اجلناح الع�سكري حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف 

فل�سطني م�ساهد من عملية القن�س التي نفذها جماهدوها 
يوم الثالثاء 22-1-2019 ،  وذلك ردًا على اعتداء 

اجلنود ال�سهاينة على اأبناء �سعبنا الفل�سطيني. ويظهر 
بالفيديو ، اجلندي ال�سهيوين خالل اإطالقه الر�سا�س 

ب�سكل مبا�سر �سوب الفل�سطينيني املتظاهرين �سرق قطاع 
غزة ، قبل اأن يتم قن�سه براأ�سه مبا�سرة.

طولكرم/ االستقالل
رفضت المحكمة العسكرية في سالم، أمس األحد، االستئناف 
الذي قدم بحق األس���يرة وفاء مهداوي والدة الش���هيد أشرف 
نعالوة واألس���ير أمجد نعالوة أخ الش���هيد أشرف من ضاحية 

شويكة قرب طولكرم، واإلبقاء عليهما في السجن.
واعتقل االحتالل والدة وأخ الش���هيد أش���رف على إثر تنفيذ 
الش���هيد أش���رف عملية إطالق ن���ار ُقتل فيها مس���توطنين 

وأصيب ثال���ث بجراح خطيرة، ف���ي 7 تش���رين األول- أكتوبر 
الماض���ي داخ���ل المنطق���ة الصناعية بركان في مس���توطنة 

"أرئيل" المقامة على أراضي مدينة سلفيت.
وأصدر بحقهما الئحة اتهام تفيد بعلمهما بنية أش���رف 
تنفيذ عملي���ة فدائية، كما قام في وقت س���ابق باعتقال 
وال���ده وليد نعالوة وأخته فيروز نعالوة ثم أفرج عنهما في 

وقت الحق.

النخالة يصل القاهرة إلجراء 
محادثات مع المسؤولين المصريين

محكمة االحتالل ترفض اإلفراج عن 
والدة وشقيق الشهيد نعالوة



االثنين 29 جمادى األولى 1440 هــ 4 فبراير 2019 م

غزة/ االستقالل:
وصل أمس األحد، األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي 
زياد النخالة على رأس وفد من المكتب السياسي للحركة 

العاصمة المصرية القاهرة بدعوة رسمية.
وأوضح المكت���ب اإلعالم���ي لحركة الجهاد اإلس���المي، 
أن النخال���ة وصل للقاه���رة على رأس وف���د من المكتب 
السياس���ي بدعوة رس���مية  إلجراء محادثات مع األشقاء 

المصريين.
ويذكر أن وفدًا من حركة حماس برئاس���ة رئيس مكتبها 
السياسي إس���ماعيل هنية غادر أم���س األحد قطاع غزة 
عبر معب���ر رفح ، متوجهًا إلى القاهرة، للقاء المس���ؤولين 

المصريين.
وكان خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، 
أكد أن وفد حركة حماس برئاس���ة هنية، سيبحث خالل 
زيارته إل���ى القاهرة، "مجمل الحال���ة المتعلقة بالقضية 
الفلسطينية، وُس���بل مواجهة التحديات وترتيب البيت 

الداخلي".

وقد اعت���رف االحت���الل وقتها بأن 
ضابط���ا صهيوني���ا أصي���ب بجراح 
متوسطة برصاصة قناص فلسطيني 
، وتم نقله إلى مستش���فى سوروكا 

بواسطة طائرة مروحية لعالجه .
حركة الجهاد اإلس���المي  أكدت أن 
أي اعتداء على الشعب الفلسطيني 
في قطاع غزة ، سيكون للمقاومة رد 

عليه.
وق���ال مس���ؤول المكت���ب اإلعالمي 
ف���ي الحرك���ة داوود ش���هاب ، في 
لق���اء متلفز : " هنال���ك توافق بين 
الفصائ���ل في الرد عل���ى أي اعتداء 
إسرائيلي"، مضيفا :" شريط فيديو 
عملية القنص، يؤكد اعتداء الجندي 
على الفلس���طينيين ، ما حتم على 
المقاوم���ة ال���رد ؛ آلن دمن���ا لي���س 

رخيصا". 
واعتب���ر أن اعت���داء الجن���دي على 

الفلس���طينيين في غزة هو انتهاك 
جسيم للتهدئة ، مش���ددا على أن 
ه���دف الفيديو هو كش���ف بعض 
اليومية   " إس���رائيل   " انته���اكات 
ألبس���ط حقوق االنس���ان ، التي لم 
تطلقها  الت���ي  المناش���دات  تنفع 
جه���ات عدة في وق���ف االعتداءات 
الدولي في  والتحقيق  الشعب  على 

جرائم االحتالل  . 

حق طبيعي 
ط���الل أب���و ظريف���ة عض���و اللجنة 
للديمقراطي���ة اعتبر أن  المركزي���ة 
اس���تهداف االحتالل اإلس���رائيلي 
منهم  الفلس���طيني  الشعب  ألبناء 
المتظاهرين على الحدود الش���رقية 
لقطاع غ���زة و الصيادين وغيرهم ، 
المقاومة للتصدي والرد  يدفع قوى 

بكافة الطرق والوسائل المناسبة . 
وأوضح أبو ظريفة ل�"االستقالل " أن 

ما ُيقدم علي���ة رجاالت المقاومة من 
عمليات قنص واس���تهداف لجنود 
احت���الل إس���رائيلي عل���ى الحدود 
ومناطق ع���دة ، هو ح���ق طبيعي ؛ 
لعدم إبق���اء يد االحت���الل مطلوقة 
تس���تبيح كيفما ش���اءت دماء أبناء 

الشعب .
وشدد على أن االحتالل اإلسرائيلي 
يتحمل كامل المس���ؤولية تجاه رد 
فعل المقاومة  ال���ذي يندرج تحت 
إطار الدفاع وليس الهجوم ، نتيجة 
تنصل���ه م���ن تفاهم���ات التهدئة 
المتف���ق عليه���ا و االس���تهدافات 
المتكررة  تجاه كافة أبناء الش���عب 

الفلسطيني . 
وأشار إلى أن فصائل المقاومة تتخذ 
ق���رارات موحدة ، بناء على ما اتفقت 
عليه بالغرفة المشتركة ؛ ليكون رد 
الفعل متط���ور وتعطيه قيمة أكثر 

من أن يكون القرار منفرد . 

كي وعي 
المحل���ل والخبير العس���كري اللواء 
يوسف الشرقاوي ، أكد أن ما أقدمت 
عليه سرايا القدس من عملية قنص 
مصورة لجن���دي على الحدود ، عبارة 
عن معركة كي وعي م���ن المقاومة 

لالحتالل اإلسرائيلي وقيادته .
 " ل�"االس���تقالل  الش���رقاوي  ورأى 
أثبتت خ���الل عملية  المقاوم���ة  أن 
، أنه���ا فصائل  القنص المص���ورة 
مب���ادرة ، ال تتراجع ع���ن حقها بالرد 
ضد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي 
الت���ي يرتكبها تجاه أبناء الش���عب 

الفلس���طيني على الحدود وغيرها . 
وأش���ار إلى أن العملي���ات المصورة 
التي تنشرها فصائل المقاومة تعد 
المعارك  أش���كال  شكال جديدًا من 
على الس���احة اإلعالمي���ة ، التي لها 

تداعي���ات خطي���رة عل���ى الرواي���ة 
االس���رائيلية بالعال���م ، الفت���ا إلى 
أن الحرك���ة فرضت قواعد اش���تباك 
جديدة  ، لذلك لن تتمكن " إسرائيل 

" تمرير معادلتها  . 
وتوق���ع أن يصعدُ  االحتالل وقادته 
م���ن اعتداءاته���م عل���ى الش���عب 
الفلس���طيني خالل المرحلة المقبلة  
، ليح���رز تقدمًا ف���ي حصد مزيد من 
المبك���رة  باالنتخاب���ات  األص���وات 
المزع���م عقدها في ش���هر ابريل / 

نيسان . 
التي  التحريضية  الحملة  إلى  ولفت 
يش���نها االحتالل اإلس���رائيلي ضد 
حركة الجهاد االسالمي ، جاء نتيجة 
تنام���ي قوة هجماته���ا الصاروخية 
التي شنتها خالل المعركة األخيرة 
قبل نحو شهرين  وكذلك عملياتها 

المصورة . 

القنص بالقنص 

عملية سرايا القدس .. تؤكد معادلة الرد على جرائم االحتالل 
غزة / �سماح املبحوح: 

اأثبتت العملية امل�سورة التي بثتها �سرايا القد�س اجلناح 
الع�سكري حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني باأنه 

دليل وا�سح على رد ف�سائل املقاومة على ا�ستهداف جنود 
الحتالل الإ�سرائيلي للمواطنني الأبرياء على حدود 

قطاع غزة خالل م�سريات العودة وعدم وقوفها مكتوفة 
الأيدي اأمام كل ذلك، كما اأنه حتقيق واقعي ملا هددت به 

يف ال�سابق بان الق�سف بال�سف والدم بالدم. و بثت �سرايا 
القد�س اجلناح الع�سكري حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف 

فل�سطني م�ساهد من عملية القن�س التي نفذها جماهدوها 
يوم الثالثاء 22-1-2019 ،  وذلك ردًا على اعتداء 

اجلنود ال�سهاينة على اأبناء �سعبنا الفل�سطيني. ويظهر 
بالفيديو ، اجلندي ال�سهيوين خالل اإطالقه الر�سا�س 

ب�سكل مبا�سر �سوب الفل�سطينيني املتظاهرين �سرق قطاع 
غزة ، قبل اأن يتم قن�سه براأ�سه مبا�سرة.

طولكرم/ االستقالل
رفضت المحكمة العسكرية في سالم، أمس األحد، االستئناف 
الذي قدم بحق األس���يرة وفاء مهداوي والدة الش���هيد أشرف 
نعالوة واألس���ير أمجد نعالوة أخ الش���هيد أشرف من ضاحية 

شويكة قرب طولكرم، واإلبقاء عليهما في السجن.
واعتقل االحتالل والدة وأخ الش���هيد أش���رف على إثر تنفيذ 
الش���هيد أش���رف عملية إطالق ن���ار ُقتل فيها مس���توطنين 

وأصيب ثال���ث بجراح خطيرة، ف���ي 7 تش���رين األول- أكتوبر 
الماض���ي داخ���ل المنطق���ة الصناعية بركان في مس���توطنة 

"أرئيل" المقامة على أراضي مدينة سلفيت.
وأصدر بحقهما الئحة اتهام تفيد بعلمهما بنية أش���رف 
تنفيذ عملي���ة فدائية، كما قام في وقت س���ابق باعتقال 
وال���ده وليد نعالوة وأخته فيروز نعالوة ثم أفرج عنهما في 

وقت الحق.

النخالة يصل القاهرة إلجراء 
محادثات مع المسؤولين المصريين

محكمة االحتالل ترفض اإلفراج عن 
والدة وشقيق الشهيد نعالوة
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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 السيد/ يوسف حلمي حافظ الفرا من سكان 
خانيونس هوية رقم / 937097533 تقدم بطلب لتصحيح اسم والده 
// والمس���جل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // حلمي حافظ حامد 

في القطعة 103 قسيمة 25 أراضي خانيونس
إلى االسم الصحيح له // حلمي حافظ حامد الفرا

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

هذا اإلعالن.     3/ 2 / 2019م

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

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي 

بلدية خان يون�س
إعالن تجهيز قوائم للوظائف

تعلن بلدية خان يونس عن حاجتها لتجهيز قوائم لعدد من الوظائف 
للتشغيل عند االحتياج بنظام العقد المؤقت وفق التالي:- 

مهندس معماري
مشرف ميداني
سكرتير قانوني

 G.I.S فني
محصل مالي

مستقبل طلبات
متابعة مستحقات

مالحظات / لالطالع على الش���روط الخاصة بكل وظيفة يرجى مراجعة 
www.khanyounis.mun.ps الموقع االلكتروني لبلدية خان يونس
تقدم الطلبات فقط من خالل الموقع االلكتروني لبلدية خان يونس 

آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الثالثاء 2019/02/12

 بلدية خان يون�س

رام الله/ االستقالل:
للدفاع عن  العالمي���ة  الحرك���ة  أكدت 
األطفال-فلسطين، "أن سياسة اإلفالت 
من العقاب السائدة في أوساط جنود 
يتمتعون  التي  والحصان���ة  االحتالل، 
به���ا مهما فعل���وا تمنحه���م رخصة 
مفتوحة لالس���تمرار في اس���تهداف 
األطفال الفلس���طينيين، سواء بالقتل 

أو اإلصابة".
وذك���رت الحركة العالمي���ة في تقرير 
لها، أم���س األحد، أن جن���ود االحتالل 
قتلوا ثالثة أطف���ال، وأصابوا ما يقارب 
من 15 طفال آخرين في الضفة الغربية 
بم���ا فيها القدس، وقط���اع غزة، خالل 

شهر كانون الثاني الماضي.
ففي قطاع غزة، أصابت قوات االحتالل 
الطف���ل عبد الرؤوف إس���ماعيل محمد 
صالح���ة )13 عاما( بقنبلة غاز برأس���ه 
في الحادي عش���ر من الشهر الماضي 
السلمية  المسيرة  خالل مشاركته في 
ش���رق جباليا، ما تس���بب بكس���ور في 
المستش���فى  إثرها  جمجمت���ه أدخل 
حيث أجريت له عملية جراحية، ليعلن 
عن استش���هاده في الرابع عش���ر من 

الشهر ذاته.
أما في الضفة الغربية، فقد قتل جنود 
االحت���الل الطفل أيمن أحم���د عثمان 
حام���د )17 عاما( من بلدة س���لواد برام 
الله، في الخامس والعشرين من الشهر 

الماضي، وأصابوا آخر، خالل تواجدهما 
ف���ي أرض زراعية تع���ود لوالد الطفل 
أيم���ن، تقع عل���ى مقربة من الش���ارع 

الرئيسي المحاذي لبلدة سلواد.
وقال شاهد عيان- في إفادته للحركة- 
إنه توج���ه ذلك اليوم برفقة خمس���ة 
من أصدقائ���ه بينهم أيمن في حوالي 
الس���اعة الرابعة مساء إلى أرض قريبة 
من الشارع الرئيس���ي اعتادوا التوجه 
إليها بغرض التنزه وإعداد الشاي على 
الحط���ب، وخالل س���يرهم ظهر ثالثة 

جن���ود من خلف ش���جرة بل���وط كبيرة 
بصورة مفاجئة، وش���رعوا بإطالق النار 

صوبهم دون سابق إنذار.
وأضاف: في البداية أطلقوا النار صوبنا 
بش���كل متقطع، ومن ثم سمعت وابال 
من الرصاص، وعندها رأيت أيمن ملقى 
على األرض، وقد اس���تطعت الوصول 
إليه وحاولت س���حبه إال أنني ش���عرت 
بش���يء قوي يضرب ي���دي اليمنى من 
أنني أصبت،  فأدركت  الكتف  أس���فل 
أيم���ن واالبتعاد عن  فاضطررت لترك 

الم���كان، وقد الحظ���ت أن صدره مليء 
بالدم���اء وال يتحرك، كذل���ك فر بقية 

أصدقائي في اتجاهات مختلفة.
وف����ي الثالثي����ن من الش����هر ذاته، 
قتل االحتالل الطفلة س����ماح مبارك 
)16 عام����ا( من س����كان مخيم قدورة 
برام الله والبي����رة، على حاجز الزعّيم 
العس����كري، بحجة محاولتها تنفيذ 

عملية طعن.
الذي���ن أصابتهم قوات  ومن األطفال 
القواس���مي  محمد  الطفل  االحت���الل، 

)15 عام���ا( ال���ذي أصي���ب برص���اص 
"مستعربين" في مخيم شعفاط مساء 
الرابع والعش���رين من الشهر الماضي، 
وأعلنت شرطة االحتالل اعتقاله خالل 

تواجده في المستشفى.
وأوضح���ت الحرك���ة أن ع���دة عمليات 
جراحية أجريت للطفل القواسمي فور 
دخوله المستشفى، مبينة أن الرصاص 
أطلق عليه من الخلف، فاخترقت إحدى 
الرصاص���ات منطقة اإلب���ط من الجهة 
اليسرى من الصدر وخرجت من منطقة 
المعدة، ونتيجة لذل���ك اضطر األطباء 
إل���ى اس���تئصال الطح���ال، وخياط���ة 

المعدة والكبد والحجاب الحاجز.
ورغم أن الطفل القواس���مي لم يشكل 
تهدي���دا على حياة الجن���ود أو عناصر 
الق���وة الخاصة لحظ���ة إصابته، وهذا 
واضح من طبيعة إصابته )من الخلف(، 
إال أن ق���وات االحت���الل أطلقت صوبه 

الرصاص الحي بشكل متعمد.
وأشارت الحركة إلى أن المجتمع الدولي 
لطالما أعرب عن قلقه جراء اس���تخدام 
ق���وات االحتالل الذخي���رة الحية، ومع 
ذل���ك ف���إن اس���تخدامها م���ن جنود 
االحتالل بحق األطفال الفلس���طينيين 
العزل هو أمر ش���ائع وعلى نحو متزايد 
في أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة، 
بم���ا يتناقض مع القواني���ن واألعراف 

الدولية.

»العالمية«: اإلفالت من العقاب يدفع االحتالل لمواصلة استهداف األطفال

طوباس / االستقالل:
سلمت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس األحد، عشرات المواطنين 
في األغوار الشمالية إخطارات إخالء ليومين خالل الشهر الجاري 
بس���بب قيام جيش االحتالل بمناورات وتدريبات عس���كرية في 

المنطقة.
وقال مسؤول ملف األغوار في محافظة طوباس معتز بشارات في 
تصريح صحفي »إن قوات االحتالل أخطرت 18 عائلة تضم )93( 
فردا، من الرأس األحمر، و)32( عائلة تضم )218( فردا، في » خربة 
البرج« و«الميتة« و«حمامات المالح« في وادي المالح باإلخالء يومي 

)6و12-2( القادمين.
ويش���مل اإلنذار العس���كري مغادرة المواطنين لمساكنهم في 
الصباح الباكر وعدم الدخول للمنطقة حتى وقت متأخر من الليل 
ما يعني تهجير لألطفال والنس���اء وخلق حالة مستمرة من عدم 

االستقرار لديهم.

االحتالل ُيسلم إخطارات 
بتهجير عائالت باألغوار

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو، أمس األحد، إن إس���رائيل 
ستش���ن هجوما في قطاع غزة؛ حال لم يتم الحفاظ على الهدوء على الحدود 

الجنوبية.
وأش���ار نتنياهو في اجتماع الحكومة اإلسرائيلية : »لن نتردد في 
العم���ل أثناء الحملة االنتخابية«. وفق ما نقلته صحيفة »يديعوت 

آحرنوت«.
ولفت إلى أن الجيش اإلس���رائيلي شرع خالل نهاية األسبوع، في إقامة حاجز 
بري على امتداد الحدود مع قطاع غزة، موضحا أنه س���يحبط تس���لل عمليات 

التسلل برا من غزة.

نتنياهو يهدد غزة بهجوم 
قبل االنتخابات اإلسرائيلية

نابلس/ االستقالل:
أصيب، مس���اء أمس األحد، شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خالل 
مواجهات مع قوات االحتالل االس���رائيلي، في قرية اللبن الش���رقية، جنوب 

نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت عقب مالحقة جنود االحتالل 
لطلبة القرية أثناء عودتهم من مدارس���هم الواقعة على شارع رام الله نابلس 

الرئيسي.
وأضاف���ت المصادر ذاته���ا، أن قوات االحت���الل أغلقت المدخلين الش���رقي 
والش���مالي للقرية ألكثر من ثالث س���اعات، كما أطلقت قنابل الغاز والصوت 

باتجاه منازل المواطنين.

رام الله/ االستقالل
لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 617 آخرين بجروح، جراء 964 حادث سير 

وقعت الشهر الماضي في الضفة الغربية.
وذك���ر بيان إدارة العالقات العامة واإلعالم بالش���رطة أم���س األحد، أن إدارة 
شرطة المرور سجلت 964 حادث سير، نتج عنها مصرع ستة أشخاص وإصابة 
617 آخري���ن، وصفت 13 إصاب���ة بالخطيرة وإصابة 56 منهم بالمتوس���طة، 
و548 بالطفيفة. وأضاف البيان، أن ش���رطة المرور فحصت الش���هر الماضي 
43307 مركبة، وأنزلت عن الش���ارع 697 مركبة ال تتوفر بها ش���روط السالمة 
العامة، فيما حررت 18322 مخالف���ة مرورية، وحجزت 708 مركبة للتأكد من 

قانونيتها، وأتلفت 49 مركبة غير قانونية.

نابلس: إصابة شاب بعيار معدني 
خالل مواجهات مع االحتالل

مصرع 6 وإصابة 617 آخرين بنحو 
ألف حادث سير بالضفة بيناير
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 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
 حمكمة دير البلح ال�سرعي

   مذكرة تبليغ قرار استئناف صادر 
عن محكمة دير البلح الشرعية

إلى المستأنف ضده / زكريا حماد زكريا أبو سمرة من دير البلح وسكان 
أسبانيا حاليا ومجهول محل اإلقامة فيها هـ / 800243537 لقد عادت 
القضية أساس 482/ 2018م والمتكونة بينك وبين سمر عبد الناصر 
محمد أبو ســـليم من دير البلح وســـكانها وموضوعها إثبات طالق من 
مقام محكمة  االستئناف الشرعية بخانيونس مصدقة بموجب القرار 
االستئنافي أساس 2018/3135 المسجلة في سجل رقم 10 عدد 47 
والمـــؤرخ في 2018/12/6م ولك حق الطعن امام مقام المحكمة العليا 
خالل عشـــرين يوما من تاريخ تبليغك هـــذا القرار لذلك صار تبليغك 

حسب األصول وحرر في 2019/2/3م

  قا�سي دير البلح ال�سرعي
ال�سيخ : اأمين خمي�س حماد

دولــــــة فل�سطيــــــــن
وزارة احلكـــــــم املحلــــــى

بلديــــــة الن�سيـــــرات

إعالن مناقصة لتأمين عمال وأليات البلدية 
تأمين طرف ثالث لمدة عام

تعلن بلدية النصيرات عن رغبتها في إستدراج عروض أسعار لتأمين 
أليات وعمال البلدية، وذلك وفق الشروط التالية:

-1 أن تكون شركات التأمين من الشركات العاملة في قطاع غزة.
-2 مدة التأمين سنة ميالدية من 18/02/2019 وحتى 17/02/2020.

-3 مبلغ التأمين بالشيكل.
-4 تأميـــن العمال الحد األعلى للمصاريف الطبية 120,000 شـــيكل 

)مائة وعشرون ألف شيكل(.
-5 تأمين األليات تأمين طرف ثالث.

-6 ترسل العروض بالظرف المختوم متضمنة كشوف تأمين األليات 
وكشـــوف تأمين العمـــال كل على حدة في مبنـــى البلدية في موعد 
أقصاه يوم الخميس الموافق 07/02/2019 الســـاعة العاشرة صباحًا 

ولن نقبل أي عطاءات ترد بعد هذا التاريخ.
-7 ســـيتم فتح العطاءات الساعة العاشـــرة صباحًا من يوم الخميس 

الموافق 07/02/2019 م.
-8 رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

-9 البلدية غير ملزمة بقبول أقل األســـعار ولها الحق في إلغاء أو إعادة 
طرحه دون إبداء األسباب.

-10  يمكن الحصول على وثائق العطاء من الدائرة المالية مقابل مبلغ 
وقدره 200 شيكل غير مستردة.

رئي�س بلدية الن�سريات
اأ . حممد يو�سف اأبو�سكيان

 رام الله / االستقالل:
أكد نادي األســـير أنه ســـيواصل عمله في مدينة القـــدس المحتلة، خدمة 
ألهلهـــا المرابطين، وذلك من خـــالل العمل الميدانـــي والمتابعة القانونية 
اليوميـــة والتواصل مع عائالت األســـرى، رغم قرار وزير األمـــن الداخلي في 
حكومة االحتالل "جلعاد أردان" باستمرار تعطيل وإغالق 6 مؤسسات منظمة 
التحرير الفلسطينية في القدس، وهي: بيت الشرق، ونادي األسير، والغرفة 
التجارية، والمجلس األعلى للسياحة، والمركز الفلسطيني للدراسات، ومكتب 

الدراسات االجتماعية واإلحصائية.
وأوضح النادي في بيان صحفي، أمس األحد، إن هذا القرار يتجدد مع تصاعد 
استهداف المواطنين المقدسيين من خالل حمالت االعتقال، وذلك في إطار 

االستراتيجية التهويدية التي تبنتها كل حكومات االحتالل".
ُيشار إلى أن سلطات االحتالل اعتقلت خالل العام الماضي من القدس 1600 
مواطـــن، بينهم 400 طفل، و60 امرأة، وهي أعلى نســـبة اعتقاالت ُســـجلت 
فـــي محافظات الوطن، طالت األطفال والفتية والشـــباب في غالبيتها، وكان 
معظمهـــم قد تعّرضوا لالعتقال ســـابقًا وُأفرج عنهم بشـــروط، إما بغرامات 

وكفاالت مالية، أو ضمن ما يسمى بـ"الحبس المنزلي".

رام الله / االستقالل:
أفادت دراسة احصائية لمركز القدس لدراسات الشأن 
االســــرائيلي والفلســــطيني أن حــــاالت االعتقال التي 
نفذها جيش االحتالل اإلسرائيلي في مختلف مناطق 
الضفــــة الغربية المحتلــــة خالل كانــــون الثاني/يناير 
المنصــــرم وصلت 334 حالة اعتقال بينها 40 طفاًل و4 

سيدات.
وحســــب الدراســــة، فإن مدينة رام الله تصدرت قائمة 
المحافظــــات التي نفذ فيها االحتالل حمالت اعتقالية 

واسعة في شهر كانون الثاني.
وأوضحت أن أعداد المعتقلين المقدسيين بلغ 58، ثم 
محافظــــة بيت لحم حيث شــــهدت اعتقال 50 مواطنًا، 
يليهــــا محافظــــة جنين بـــــ 42 حالة اعتقــــال، يليها 
محافظــــة الخليل بعدد أســــرى بلغ 41، أســــيرًا، يليها 
محافظــــة نابلس والتــــي اعتقل االحتــــالل 28 مواطنًا 
منها خالل كانون الثاني، ثــــم محافظة قلقيلية بواقع 
19 أســــيرًا، ثم محافظة طوباس بواقع 10 أسرى، يليها 
طولكرم بواقع 7 أســــرى، يليها اريحا بعدد أسرى 3، ثم 

سلفيت بأسْيرين، وأسير من األغوار الشمالية.
وشــــهد قطاع غزة اعتقال 10 مواطنين، و4 آخرين من 

أراضي المحتلة عام 1984.

وبّيــــن مدير مركز القــــدس عماد أبو عــــواد، أّن قضية 
األســــرى باتت ُتعتبر ضمن الروافع االنتخابية لبعض 
الشخصيات اإلســــرائيلية، فوزير الداخلية اردان الذي 
ســــيخوض انتخابات داخلية في الليكود، حرص خالل 
األســــابيع األخيرة على تشــــديد الخناق على األســــرى 

داخــــل ســــجون االحتــــالل، ومحاولة الظهــــور بمظهر 
الصقــــوري الــــذي لن يمنح األســــرى الحــــد األدنى من 

الحقوق اإلنسانية.
وأشــــار إلى أّن اســــتمرار ارتفاع حــــاالت االعتقال بحق 
الفلسطينيين، تأتي في ســــياق محاولة أجهزة األمن 

كذلــــك، التأكيد على أّنها تعمل بشــــكل متواصل في 
األراضي الفلسطينية، حيث بات خبر اعتقال مجموعة 
من الفلسطينيين خبرًا رئيسًا على مواقع اإلعالم العبري 
المختلفــــة، تأتي عنوان »الجيــــش اعتقل مجموعة من 
المخربيــــن«، منوهًا إلى أن حــــاالت اعتقال عديدة تمّر 

دون االعالن عنها اعالميًا.
وبلغ عدد األطفال الذين جــــرى اعتقالهم خالل كانون 
ثاني وفق رصد المركز لما أعلن عنه من حاالت اعتقال، 
40 طفاًل من مختلف محافظات الضفة المحتلة، رغم أن 
األشــــهر السابقة كانت االعتقاالت بحق االطفال تكون 

بنسبة أعلى.
وتصــــدرت مدينة بيت لحم أيضًا قائمــــة المحافظات 
التي اعتقل منها أكبر عــــدد من األطفال وبلغ عددهم 
17 طفــــاًل، ثــــم محافظة القــــدس بواقع 8 أســــرى، ثم 
محافظة رام الله حيث اعتقل االحتالل 5، يليها جنين 
والخليل بواقع 3 أســــرى من كل محافظة، ثم قلقيلية 
بواقع أسيرين، يليها غزة ونابلس بواقع طفل أسير من 

كل محافظة.
ووفق اإلحصائيــــة فإن جيش االحتــــالل اعتقل خالل 
شــــهر كانون الثاني، 4 ســــيدات، بواقع أسيرتين من 

نابلس، وأسيرة من القدس وأخرى من طولكرم.

الخليل/ االستقالل:
اعتقلت قّوات االحتالل اإلسرائيلي أمس األحد فتى فلسطينًيا قرب المسجد 
اإلبراهيمـــي فـــي مدينة الخليل جنوبـــي الّضفة الغربيـــة المحتلة، بذريعة 

حيازته سكيًنا.
وأفادت مصادر محلية، باعتقال قّوة من »حرس الحدود« اإلسرائيلي المنتشر 
على الحواجز العسكرية القريبة من المسجد اإلبراهيمي، فتى )14 عاًما( على 
أحد الحواجز العسكرية. وأشارت إلى أّن جنود االحتالل اّدعوا ضبطهم سكيًنا 

بحوزة المعتقل، أثناء تفتيشه على الحاجز.

االحتالل يعتقل فتى قرب 
اإلبراهيمي بزعم حيازته سكينًا

نادي األسير يؤكد مواصلة عمله 
بالقدس رغم قرار االحتالل بإغالقه

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين يوم 
أمس، أن ادارة ســـجون االحتالل االســـرائيلية 
تواصل اهمال الحالة الصحية لألســـير محمود 
ســـالم أبو خرابيش ) 54 عامًا( من مخيم »عين 
الســـلطان« بمحافظة أريحا والذي يعتبر أقدم 
أسير منها، حيث إنه معتقل منذ 1988/3/11، 

ويقضي حكمًا بالسجن المؤبد مدى الحياة.
ولفتت الهيئة في بيان لها، إلى أن األســـير » 
أبو خرابيش« يعاني من مشاكل بالقلب وعدم 
انتظـــام دقاته، كما يعاني مـــن مرض ضغط 
الدم والذي أصيب به خالل وجوده في السجن، 
وارتفاع في نسبة الكولستيرول والدهون، كما 

يعاني من آآلم حادة في المعدة.
وقالت »إنه ورغم حالته المرضية إال أن األســـير 
أبو خرابيـــش ال يتلقى أي عالج مناســـب منذ 
ســـنوات طويلة، حيث أمضى مـــا يزيد عن ربع 
قرن في ســـجون االحتـــالل، ويقضـــي حكمًا 

بالســـجن المؤبد مدى الحيـــاة، ويعتبر عميد 
أســـرى محافظة أريحا وأقدم أسراها، وقد هدم 
االحتـــالل بيته في نفس العـــام الذي اعتقل 

فيه«.
وفي ســـياق ذي صلـــة، أوضحـــت الهيئة أن 

تحسنا ملحوظا تشهده الحالة الصحية لألسير 
إياد حريبات، والقابع حاليا فيما تعرف بمشفى 
الرملة، حيث بدأ يســـتطيع المشـــي وتحريك 
قدميه ويديه ويســـتطيع التحـــدث والتركيز 

بشكل أفضل من السابق.
وأضافت أن األسير حريبات )37عاًما( من مدينة 
دورا بالخليـــل، والمعتقـــل منـــذ 17 عاما في 
سجون االحتالل، أصيب بتراجع في صحته في 
بداية عام 2014، وبدأ يعاني من مرض عصبي 
وحالـــة نفســـية صعبة جدًا، وأصيب برعشـــة 
مستمرة في الجسد، وعدم استطاعته الوقوف 

على قدميه، عدا عن صعوبة في الكالم.
وذكرت أنه ومنذ ذلك الوقت نقل إلى مشـــفى 
ســـجن الرملة أكثر من مـــرة دون فائدة، ورغم 
ذلـــك قامـــت إدارة الســـجن بعزلـــه انفراديًا، 
ومارست بحقه كل أشكال القمع والتنكيل؛ ما 
أدى إلى تدهور وضعه الصحي خالل السنوات 

الماضية.

مركز: 334 حالة اعتقال بيناير بينها 40 طفال و4 سيدات

االحتالل يواصل إهمال الحالة الصحية لألسير خرابيش
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )66/ 2019(

يعل���ن للعموم انه تقدم ل���إدارة العامة لألراض���ي والعقارات بغزة 
الس���يد: عبد الله كام���ل ب���دوي الصوالحة من س���كان جباليا هوية 
رق���م 915834667 بصفت���ه وكيال عن: حس���ن خلي���ل إبراهيم أبو 
وردة وإس���ماعيل ومحمود وطه وإبراهيم ومحم���د ونادي أبناء محمد 
إسماعيل الجمل وفاطمة حمد محمد الجمل وفاطمة إسماعيل محمود 

الحرتاني وصبري وصابر ومحمد أبناء رجب موسى الجمل
بموجب وكالة رقم: 3329 / 2017 الصادرة عن جباليا + 3377 / 2017 

جباليا + 1294 / 2014 جباليا 
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 910 قسيمة 6 + 7 المدينة جباليا النزلة
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 

سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 2/3/ 2019م

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

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )65/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
زياد س���عدي أحمد أبو وردة من سكان جباليا هوية رقم 926116534 

بصفته وكيال عن: أيمن وعالء / أبناء سعدي أحمد أبو وردة 
بموج���ب وكالة رقم: 6604 / 2004 الصادرة عن واش���نطن + 6603 / 

2004 واشنطن
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطع���ة 916 قس���يمة +25 26 56+ 57+ + 58 59+ المدينة 
جباليا النزلة

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

المعاملة. التاريخ: 2/3/ 2019م

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

رام الله/ االستقالل:
نقلت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين أمس األحد، شهادة األسير 
عمار محمد ش���كارنه )21 عاما( من بلدة نحالين في بيت لحم، الذي 
تعرض للتنكيل والضرب المبرح م���ن قبل عدد من جنود االحتالل 

لحظة اعتقاله من منزله بتاريخ 2019/1/24.
وقال ش���كارنة لمحامية الهيئ���ة جاكلين فرارج���ة "إن 15 جنديًا 
مدججي���ن بالس���الح اقتحموا منزل���ه بعد منتصف اللي���ل، وقاموا 
بتخريب وتحطيم المنزل وتكسير محتوياته بشكل شبه كامل، ثم 
هجموا عليه وقاموا بضربه بش���كل همجي على كافة أنحاء جسده 

والرأس".
وأضاف "بع���د ذلك قام���وا بتكبيلي من القدمي���ن واليدين، وهم 
يواصلون ضربي وركلي، ثم قاموا بعصب عينيي في أرضية الجيب 
العس���كري، ونقلوني بعدها الى مستوطنة "بيتار"، وخالل الطريق 
واصلوا ضربي والدوس علّي، وبقيت داخل المس���توطنة في ساحة 
ما يقارب 3 س���اعات في البرد القارس، قبل أن يتم نقلي إلى مركز 

توقيف عتصيون".
"وأش���ار إلى أن المحقق خالل التحقيق معه ضربه على وجهه وشد 

شعره وسبه بمسبات نابيه وتهديده إلجباره على االعتراف".

رام الله / االستقالل:
ج���ددت س���لطات االحت���الل اإلس���رائيلي، أمر 
االعتقال اإلداري بحق األسير معتز محمد عبيدو 
)38 عاما( من محافظة الخليل لمدة أربعة شهور، 

قبل موعد اإلفراج عنه بيوم.
وبين نادي األس���ير في بيان صحفي أمس األحد 
أن األس���ير عبي���دو يعان���ي من أوض���اع صحية 
خطي���رة، إثر إصابة تعرض له���ا برصاص قوات 
االحتالل عام 2011 أثن���اء عملية اعتقاله، حيث 
تسببت له بأضرار كبيرة في األمعاء، واألعصاب، 
وشلل في س���اقه اليس���رى، وضعف في ساقه 
اليمنى؛ وفي حينه حكم االحتالل عليه بالّسجن 
الفعلي لمدة ثالث س���نوات قضاها في معتقل 

"عيادة الرملة".
ورغم ما يعانيه األس���ير عبيدو، إال أن س���لطات 
االحتالل تصر عل���ى اعتقاله إداري���ا، وتحتجزه 
في ظروف صعبة أدت إلى تفاقم معاناته؛ فهو 
يعتمد على رفاقه في األس���ر ف���ي إدارة حياته 
داخل المعتقل، بعد أن فقد الس���يطرة والتحكم 
بأطراف���ه؛ وتكتف���ي إدارة معتق���الت االحتالل 

بإعطائه المسكنات كعالج.

وأش���ار نادي األسير إلى أن األس���ير عبيدو ، من 
أس���وأ الحاالت المرضية في معتقالت االحتالل، 
علم���ا أن���ه يقبع الي���وم ف���ي معتق���ل "النقب 

الصحراوي".
وبدوره ناشد مركز األسرى للدراسات، المؤسسات 
الحقوقية واإلنس���انية والصليب األحمر الدولي 
بالضغط على االحتالل لإفراج عن األسير عبيدو 

من س���كان مدينة الخليل، والمتواجد بمعتقل 
النقب.

وأوض���ح المرك���ز في بي���اٍن له أمس األح���د، أّن 
القاضي "اإلس���رائيلي" أوصى قب���ل ثالثة أيام 
باإلفراج عن األسير المريض عبيدو، لسوء وضعه 
الصحي، إال أن جهاز األمن "اإلس���رائيلي" صادق 

على تمديده اإلداري ألربعة أشهر إضافية.
وأمضى األس���ير عبيدو 9 س���نوات في س���جون 
االحتالل، نصفهم ف���ي االعتقال اإلداري، حيث 
يعان���ي ظروفًا صحية قاس���ية كون���ه من ذوي 
االحتياج���ات الخاصة، فهو مصاب بش���لل في 
قدمه اليس���رى جراء إصابته من مس���افة قريبة 
أثناء اعتق���اٍل س���ابٍق له ع���ام 2011 برصاصة 

متفجرة في منطقة الحوض والبطن.
وه���و اآلن مقع���د ويتنق���ل بمس���اعدة زمالئه 
المعتقلي���ن، أو بواس���طة الووك���ر أو الكرس���ي 
المتحرك، وال يستطيع في وضعه الحالي القيام 
باحتياجاته األساس���ية دون مس���اعدة من أحد، 
حيث يحمل على جنبه بشكل دائم كيسًا للبول 
والبراز، وهو بحاجة ماسة لتلقي العالج والرعاية 

الصحية الدائمة خارج أسوار السجن.

غزة / االستقالل:
ناش���د مدير مركز األس���رى للدراس���ات 
رأف���ت حمدونة، المؤسس���ات الحقوقية 
الدولي  األحم���ر  والصليب  واإلنس���انية 
بالضغ���ط عل���ى االحتالل لالط���الع على 
المرضى  الفلس���طينيين  أحوال األسرى 
في س���جون االحتالل اإلسرائيلي خاصة 
مم���ن يحتاج���ون للعملي���ات الجراحية 
السريعة ومن هم بقسم " مراج " بسجن 

الرملة.
وأك���د حمدونة ف���ي بي���ان صحفي، أن 
إدارة مصلحة الس���جون تتبع  سياس���ة 
االس���تهتار الطبي بحق األسرى وخاصة 
ذوي األم���راض المزمنة، ولمن يحتاجون 
المخال���ف  لعملي���ات جراحي���ة، األم���ر 
للمب���ادئ األساس���ية لمعاملة األس���رى 
التي اعتمدتها الجمعي���ة العامة لألمم 

عل���ى  و1990م   1979 ف���ي  المتح���دة 
التوال���ي، والت���ي بدورهم���ا أكدتا على 
حماي���ة صحة األس���رى والرعاية الطبية 
لألش���خاص المحتجزين، واعتبرتا أن أي 
مخالفة في هذا الجانب يرقى إلى درجة 

المعاملة غير اإلنسانية.
وأفاد أن عددًا كبيرًا من األسرى المرضى 
ينتظرون دور العمليات أحيانًا ألش���هر 
وأحيانًا لس���نوات، وعند إجرائها يعانون 
من االس���تهتار الطبي، األم���ر الذي راح 

ضحيته عدد كبير من األسرى.
األس���رى  وق���ال: "هنالك خط���ورة على 
المرضى بس���بب ع���دم توفي���ر الرعاية 
والعناية الصحية، والتسويف في إجراء 
الجراحية، وعدم وجود طواقم  العمليات 
طبية متخصصة، وبسبب نقص األدوية 
الدورية  الطبي���ة  والفحوصات  الالزم���ة، 

لألس���رى، وعدم السماح بإدخال الطواقم 
الطبية من وزارة الصحة الفلسطينية".

الدولية  المؤسس���ات  حمدون���ة  وطالب 
العامل���ة في مجال الصح���ة بإنقاذ حياة 
الفلس���طينيين المرضى في الس���جون 
اإلس���رائيلية ممن يعان���ون من أمراض 
مختلفة ومنهم العش���رات ممن يعاني 
من أمراض مزمن���ة كالغضروف والقلب 
الكل���وي والرب���و  والس���رطان والفش���ل 

وأمراض أخرى.
وشدد على أهمية الضغط على االحتالل 
م���ن أجل تحري���ر األس���رى المرضى في 
العبث  م���ن  وإنقاذ حياتهم  الس���جون، 
واالس���تهتار المتعم���د من قب���ل إدارة 
لعرضهم  اإلسرائيلية  السجون  مصلحة 
عل���ى طواقم طبية متخصصة قبل فوات 

األوان.

أسير يروي لحظات تنكيل االحتالل يجدد االعتقال اإلداري لألسير المريض معتز عبيدو
15 جندي به لحظة االعتقال

حمدونة: االحتالل تجاوز االتفاقيات الدولية في متابعة األسرى المرضى

غزة/ االستقالل:
رصد تقرير توثيق���ي للمكتب اإلعالمي الحكومي في غ���زة، 77 انتهاكا 
"إسرائيليا" ضد الصحفيين الفلسطينيين خالل شهر كانون ثاني 2019 

المنصرم.
وبحسب التقرير -الذي صدر عن قس���م المتابعة والرصد- بالوزارة، أمس 
األحد، إن شهر كانون ثاني شهد تصعيدًا خطيرًا من قوات االحتالل بحق 
الصحفيين، إذ بلغ عدد االنتهاكات "اإلس���رائيلية" أكثر من )52(، يقابله 

)25( انتهاكا من األجهزة األمنية في الضفة المحتلة ومجهولين.
وتنوعْت أشكاُل االعتداِء على الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية العام 
الحالي بي���ن اعتقاٍل واحتجاٍز وضرٍب وإصابٍة وتهديد، ومنع من التغطية 

خالل المواجهات واالقتحامات المنظمة التي ينفذها جيش االحتالل.

77 انتهاكًا بحق 
الصحفيين الفلسطينيين 

خالل الشهر الماضي

غزة/ االستقالل:
دعت كتل���ة التغيير واإلصالح البرلماني���ة، االتحادات البرلماني���ة الدولية لوضع حد 
النتهاكات س���لطة رام الله بحق الشرعية الفلسطينية السيما بعد اختطافها النائب 

المقدسي إبراهيم أبو سالم.
وخاطبت الكتلة البرلمانية برس���الة رسمية أرسلها رئيس���ها الدكتور محمود الزهار، 
أم���س األحد، كاًل من البرلمان العرب���ي واالتحاد البرلماني العرب���ي واتحاد البرلمانات 

اإلسالمية والبرلمان األوروبي واالتحاد البرلماني الدولي.
وأوضح في رس���الته انتهاكات الس���لطة في رام الله بحق الش���رعية الفلس���طينية، 

واالعتداء على بعض النواب واعتقال ذويهم ومدراء مكاتبهم.
وأش���ار الزهار إلى سلوكيات س���لطة رام الله ضد المجلس التش���ريعي الفلسطيني 
ا بدءًا من منع رئيس المجلس التش���ريعي عزيز دويك من دخول  الُمنتخب ديمقراطًيّ
مكتبه، ومرورًا بإصدار قرار غير قانوني بحل المؤسسة الشرعية الوحيدة في فلسطين، 
واالعت���داء على بعض الن���واب، واعتقال ذويهم ومدراء مكاتبه���م، والتي كان آخرها 
اختطاف النائب المقدس���ي إبراهيم أبو سالم،حيث تشَكل هذه السلوكيات انتهاكًا 
صارخًا للقانون األساسي الفلس���طيني ولمبادئ القانون الدولي وتساوقًا مع سياسة 
االحت���الل الصهيوني. ودعا الزهار االتحادات البرلمانية إل���ى التحرك العاجل لوقف 
هذا النهج الخطير، ووضع حد للجرائم التي ترتكب بحق نواب المجلس التش���ريعي 
الفلس���طيني بمالحقتهم واختطافهم واالعتداء إلى حريتهم ومنعهم من ممارسة 
دورهم النيابي، وتجريم سياس���ة اختطاف النواب، وإنهاء هذه السياسة التعسفية 

باإلفراج عن النواب المختطفين كافة، وضمان عدم تكرار ذلك.

حماس تخاطب برلمانات العالم 
لوضع حد النتهاكات سلطة رام الله
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أعلن أنا المواطن/نبيل محمد سعيد عوض
.عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)410955112( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/سجى جميل حسين الشاعر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400772901( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد محمود ابراهيم ابو مصطفى 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)932075476( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/عايشة مصطفى موسى علي
 عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)954168027( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أن���ا المواطن/جاد الله علي عب���د الله التميمي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410305692( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ يحيى هاني هاشم احميد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407856392( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أن���ا المواطن/ عبد الكريم عبد الس���تار عبد الله 
حم���دان  عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )400608725( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سعد عبد الله سعد الترابين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)977676287( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مازن بشير خميس مغاري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900035262( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي

ديوان الق�ساء ال�سرعي
حمكمة دير البلح ال�سرعي

إعالن وراثة
قدمت له���ذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار منطقة الوس���طى 
عائلة أبو س���تة مؤرخة في 3-2-2019م تتضمن ان س���لمان سليمان 
صقر أبو س���تة من السبع وس���كان دير البلح والمتوفى بتاريخ 5-15-

1964م وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته االولى عائش���ة 
قاعود حسين أبو مغيصب والمشهورة أبو ستة وفي أوالده منها وهم 
محمد واحمد وحماد انا المقرر وحربه وهدبه وفي زوجته الثانية حمده 
هزاع عبد الرازق أبو س���تة وف���ي أوالده منها وهم صالح ومعين وفواز 
وفي زوجته الثالثة صبحه حمود أبو س���تة وفي ابنه المتولد له منها 
وهم موسى وفي أوالده المتولدين له من زوجته المتوفاه قبله فاطمة 
حمود أبو ستة وهم سليمان ودهش���ان وجندية وفايزة وغالية وزانة 
فقط وال وارث لها س���وى من ذكر وليس لها وصية واجبة او اختيارية 
وال أوالد كب���ار توفوا حال حياتها وترك���وا ورثه فمن له حق االعتراض 
على هذه المضبطة مراجعة محكمة دير البلح الش���رعية خالل خمسة 

عشر من تاريخ النشر وحرر في 1440/5/28ه�� وفق 3-2-2019م

قا�سي دير البلح ال�سرعي
   ف�سيلة ال�سيخ :اأمين خمي�س حماد

غزة/ خالد اشتيوي:
أطلق مئات األطفال األيت���ام في قطاع غزة، 
أمس األحد، "نداء استغاثة" للمجتمع الدولي 
لوقف الحصار على القطاع وذلك أمام حاجز 

بيت حانون شمال قطاع غزة.
وش���ارك في فعالية كسر الحصار نحو 500 
طفل من األيتام وأبناء الش���هداء واألسرى، 
ورفعوا الفتات تدعو لرفع الحصار، وبالونات 
تحمل رس���ائلهم للعال���م أجمع بحقهم في 
العيش بحرية وكرامة كباقي أطفال العالم، 
محملي���ن رئي���س الس���لطة الفلس���طينية 
"اإلس���رائيلي"  واالحت���الل  عب���اس  محمود 
مس���ؤولية معاناتهم الحياتية واألزمة التي 

يعيشونها.
وقال منسق الفعالية منذر العامودي، "ننظم 
اليوم أكبر فعالية احتجاجية من أطفال غزة 
ايتام وأبناء شهداء وأس���رى، نوّجه رسائلنا 
للمجتمع الدولي بضرورة رفع الحصار ووقف 
وجه كل من يريد قطع كفاالتهم ورواتبهم".

وأضاف العامودي أن "أطفال غزة ُيراد لهم أن 
يجوعوا، فقطع���ت الرواتب وُضّيق عليهم ال 
لشيء إال أن أباءهم شهداء أو أسرى"، مشددًا 

على أن هذه الفعالية تهدف إليصال رسائل 
أطفال ش���عبنا لكل أح���رار العالم، ولكل من 
يريد أن يبق���ى الحصار علينا، بأنه "لن نرحل 

ولن نستسلم وس���نبقى شامخين بإذن الله، 
وسيبقى أيتامنا رافعي رؤوسهم".

ومن الجدير ذكره أن هؤالء األطفال غالبيتهم 

من األيتام، قطعت عنهم الكفاالت المالية، 
وآخ���رون حس���اباتهم معّطلة، ج���راء إغالق 
سلطة النقد الفلسطينية الحسابات البنكية 
بالقطاع،  الخيرية  والمؤسس���ات  للجمعيات 
باإلضاف���ة للحصار اإلس���رائيلي المس���تمر 

لقطاع غزة منذ 13 عاًما.
وقال���ت المواطن���ة أحالم طاف���ش في كلمة 
ممثلة عن أهالي األيتام: "13 عاما وغزة تحت 
وطأة الحصار الغاش���م؛ يمن���ع عنها دخول 
أقل االحتياج���ات اآلدمية، فحصار على الماء 
والكهرباء والسلع الغذائية، والدواء والصيد 

في بحر غزة".
وطالب���ت طاف���ش برف���ع الحصار ع���ن غزة 
وأيتامه���ا؛ "نح���ن كأمه���ات أيت���ام نذوق 
األمّري���ن حتى نوفر لقمة عي���ش ألبنائنا"، 
داعية حكوم���ة التوافق لرف���ع الحصار عن 
أموال أيتام غزة وأبناء الش���هداء واألس���رى 
في البنوك، والمس���اعدة برفع الحصار كاماًل 

عن قطاع غزة.

خالل وقفة أمام حاجز »ايرز«

أيتام غزة يطلقون »نداء استغاثة« لرفع الحصار عن القطاع

) APA images (           جانب من الوقفة بغزة اأم�س

غزة/ االستقالل:
أص���درت محكمة بداية دير البلح أمس األحد، حكًما باإلعدام ش���نًقا حتى الموت بحق 

مواطن أدين بتهمة القتل عمًدا خالًفا لمواد القانون الفلسطيني.
وأدانت هيئة الجنايات الخطيرة المدان )ع/ف( بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل 
الطفل أحمد موسى فرج الله، إذ حكمت بمعاقبته باإلعدام شنًقا حتى الموت ومصادرة 

األدوات المضبوطة، عن التهم المسندة إليه في الئحة االتهام.
وتضمنت الئحة االتهام القتل قصًدا، وحمل آلة مؤذية في مناسبة غير مشروعة خالًفا 
لمواد القانون. وج���اء حكم اإلعدام، وفي بيان للمجلس األعلى للقضاء، بعد جلس���ات 
محكمة مطولة تم خاللها س���ماع بّينات اإلثبات من النياب���ة العامة. والطفل فرج الله 

)9 أعوام( ُقتل بتاريخ 2009/11/28 في المنطقة الوسطى على يد الجاني بآلة حادة.

اإلعدام لقاتل الطفل أحمد 
فرج الله وسط القطاع رام الله/ االستقالل:

ه���دد عضو اللجن���ة المركزي���ة لحركة 
أهالي قطاع  الطي���راوي،  فتح توفي���ق 
غ���زة بمزيد من العقوب���ات، مدعيًا أنها 
ستكون ضد حركة حماس مباشرة دون 

المساس بالمواطنين.
وق���ال الطيراوي ف���ي لق���اء متلفز: إن 
الس���لطة ت���درس اآلن كيفية التعاطي 
م���ع حم���اس مباش���رة دون المس���اس 
بالمواطنين في غ���زة، بهدف "الضغط 
عليه���ا حت���ى تع���ود لرش���دها للبيت 

الفلسطيني" وفق وصفه.
وأض���اف: "ه���ذه اإلج���راءات التي يتم 
دراس���تها م���ن أج���ل الذه���اب لبؤرة 
الم���رض بعيدًا عن أهلنا ف���ي غزة، ألن 

ليس جميع غزة حماس"، مشيرًا الى أن 
السلطة أخطأت كثيرًا في أنها لم تأخذ 
"العقابي���ة ضد حماس" في  إجراءاتها 

اليوم التالي لالنقسام.
وتاب���ع الطي���راوي: "لكن حل���م أبو مازن 
كان مختلف���ًا، وهو اعطاء فرصة لحماس 
لالرتداع"، الفت���ًا إلى أنه ت���م إعطاؤها 

ثالثة فرص لذلك.
وبخص���وص اللجن���ة اإلداري���ة الت���ي 
المؤسس���ات  إلدارة  حماس  ش���كلتها 
الحكومية في غزة، وتم اإلعالن عن حلها 
عام 2017، ق���ال الطي���راوي إن اللجنة 

اإلدارية لم تحل.
وأضاف: "هم قالوا إننا قمنا بحلها لكن 
بقيت تعم���ل، والدليل أن الوزراء عندما 

كانوا يذهبون لغ���زة، كانوا يمنعونهم 
من ممارسة عملهم في الوزارات".

وأشار إلى أنه ال يوجد لقاءات أو حوارات 
مع حم���اس، مضيفًا: "المطلوب منها أن 
تواف���ق على كل ما ت���م االتفاق عليه أو 

تتحمل المسؤولية كاملة".
يش���ار الى أن الس���لطة فرضت العديد 
م���ن العقوب���ات التي تتواص���ل للعام 
الثان���ي عل���ى التوالي، مس���ت مصالح 
المواطنين في قطاع غزة بشكل مباشر، 
وتضمنت تقليص الرواتب لنحو 50% 
اإلجباري،  المبكر  للتقاعد  اآلالف  وإحالة 
وتقليص التحويالت الطبية والتضييق 
عل���ى التحويالت المالية للمؤسس���ات 

الخيرية، وغيرها من العقوبات.

الطيراوي يهدد قطاع غزة بمزيد من العقوبات
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أعلن أنا المواطن/ محمد محمود طلب الخضري
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)803802297( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ افاتن نعيم حسين ابو عيدة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401183645( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عامر زيدان عطوه الطالع
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800345761( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مهند سليمان محمد الدبجي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406032169( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ فريال  مصباح  محمد  حمد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)958970568( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عماد سعيد محمود الصوص
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)412273492( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد محمود حمادة مطر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)954195434( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نعمه محسن محمد العجرمي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)949861256( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/فاطمه علي محمد العجرمي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)949861223( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إن ذكرنا الش���هيد القائد أيم���ن الرزاينة ذكرن���ا توأم روحه 
الش���هيد القائد عمار األع���رج ورفيقي دربهم الش���هيدين 
القائدين المؤسس���ين محمود الخواج���ا ومحمود الزطمة، وان 
ذكرناه���م ذكرنا، الرجولة والش���هامة، والش���جاعة واإلقدام، 
انطالقًا من اس���دود ، الى الش���جاعية ، الى الشيخ عجلين، الى 
كفار داروم ، الى نتس���اريم ، الى بيت ليد، الى ايرز، وصوال الى 
س���ديروت التي ال يعرف ماذا فعل بها ابو إس���الم الى القليل 

القليل.

اأوائل املجاهدين
وقال االس���ير المحرر ياسر صالح ان الش���هيد القائد الرزاينة 
كان مميزًا في جميع دوائر العمل الجهادي واالجتماعي، وكان 
من المجاهدين العس���كريين االوائل في الجهاد االس���المي، 

وتميز بحبه للشهادة وقدراته الفائقة والعسكرية.
وأوضح صالح أن من ابرز العمليات التي ش���ارك فيها الشهيد 
الرزاينة هي عملية خطف وقتل الش���رطي الصهيوني "ايالن 

سودريك" ، وعملية بيت ليد المزدوجة.
وأكد أن الش���هيدين الرزاينة االعرج من القادة البارزين الذين 
أوجع���وا المحت���ل وجرع���وه كأس المنون بفع���ل عملياتهم 

النوعية والبطولية التي ضربت نظرية األمن الصهيونية.

عمليات نوعية
تمتع الش���هيد القائد الرزاينة بش���خصية عس���كرية فريدة، 
وامتاز بالقدرة العالية على التخطيط والتنفيذ، فكان مجاهدًا 
وقائدًا رس���اليًا، أفنى حياته في س���بيل الله، وكذلك الشهيد 
االعرج كان من أبرز المهندسين المصنعين لألحزمة الناسفة 
والعبوات التفجيرية، وش���ارك الشهيدين عمار االعرج وأيمن 
الرزاين���ة في عدة عملي���ات نوعية ، من أبرزها عملية الش���يخ 
عجلين الت���ي أصيب بها عدد من جن���ود االحتالل حيث كان 

أيم���ن من ضم���ن المجموعة الت���ي نفذت العملي���ة و عملية 
االستش���هادي المجاه���د ع���الء الدين الكحل���وت في مدينة 
اس���دود والتي أدت الى مصرع صهيوني ومجندة صهيونية 

في تاريخ 1993/9/12.
وكذلك عملية الخط الش���رقي ش���رق مدينة غزة، التي نفذها 
االستش���هادي المجاه���د أنور عزي���ز، حيث كان لش���هيدنا 
الرزاين���ة الدور البارز على الرص���د والتخطيط للعملية ، عملية 
االستش���هادي المجاه���د علي العيماوي في مدينة اس���دود 
والتي أدت الى مقتل ضابطين صهيونيين وأصيب 10 آخرون 
ف���ي تاريخ 1994/4/7، وعملية معبر بيت حانون "ايرز" ، والتي 
أدت الى مقتل جنديين صهيونيين بعد االشتباك معهم من 

مسافة صفر في تاريخ 1994/5/4، وعملية مستوطنة "موراج"، 
التي أدت الى مقتل 3 جنود صهاينة.

ومن العمليات أيضا عملية نتس���اريم الت���ي أدت الى مقتل 
3 ضب���اط صهاين���ة احتياط وأصيب 9 آخ���رون والتي نفذها 
االستشهادي هش���ام حمد، والش���هيد أيمن الرزاينة برفقة 
عمار األعرج هما من أش���رفا على العملية من تجهيز وتوصيل 
االستش���هادي ، وعملية مستوطنة "سديروت" والتي تمثلت 
بتمكن الش���هيد أيم���ن الرزاينة برفقة أح���د المجاهدين من 
خطف الش���رطي الصهيون���ي التابع لحرس الح���دود "ايالن 
ُس���ودريك"، وأصيب بهذه العملية النوعية المجاهد المرافق 
للش���هيد أيمن الرزاينة وقام أيمن بإس���عاف المجاهد الذي 

أصي���ب بالعملية، وحال ذلك دون انس���حاب ش���هيدنا أيمن 
بالش���رطي المختط���ف بالعملية، فقام بقتل ذلك الش���رطي 

واستولى على سالحه الشخصي وعلى أوراقه الشخصية.
 وكذل���ك  عملي���ة مس���توطنة كف���ار داروم، الت���ي نفذه���ا 
االستش���هادي خالد الخطيب وأس���فرت عن مقتل 13 جنديًا 
صهيونيًا واصابة أكثر من 30 آخرين، حيث كانا الش���هيدان 
أيمن الرزاينة وعمار االعرج من المشرفين على العملية، وقاما 
بتوصيل االستش���هادي خالد الخطيب الى مكان العملية في 
تاريخ 1995/4/9، وعملية "بي���ت ليد المزوجة" ، والتي نفذها 
االستشهاديان أنور س���كر وصالح شاكر، واسفرت عن مقتل 
24 جندي���ًا وضابط���ًا صهيونيًا وأصيب أكثر م���ن 80 آخرين 
في تاري���خ 1995/1/22، حيث كان لش���هيدنا أيمن الرزاينة 
وعمار االع���رج دور بارز ومهم بالعملية برفقة االس���ير القائد 
عبد الحليم البلبيس���ي من خالل نقل االستشهاديين وادخال 
العبوات واألحزمة الناس���فة من معبر بيت حانون "ايرز" لمكان 

العملية.
وقبيل استش���هاد ش���هيدنا القائد أيمن الرزاينة بيوم واحد 
كان يخط���ط لتنفيذ عملية استش���هادية كب���رى ال تقل عن 
عملية بيت ليد إال أن رصاص الغدر طاله برفقة الشهيد القائد 
عمار األعرج في أحد المنازل في مخيم الش���اطئ بتاريخ 2-3-

1996، في ش���هر رمضان المبارك قبيل آذان المغرب بدقائق 
أثناء تالوتهما للقرآن الكريم وهما ينتظران رفع اآلذان لإلفطار 
س���ويا ولك���ن رصاصات الغ���در كانت له���م بالمرصاد، حيث 
اقتحمت أجهزة المخاب���رات التابعة للس���لطة آنذاك المنزل 
وقامت بإطالق النار صوب الشهيدين مما أدى الى ارتقائهما 
الى علي���اء المجد والخلود مدرجين بدم���اء الطهر والنقاء بعد 
مسيرة حافلة ومليئة بالجهاد والمقاومة والتضحية والعطاء.

23 عامًا على استشهاد القائدين »أيمن الرزاينة« و »عمار األعرج«
غزة/ اال�ستقالل: 

ال�س��هيدين القائدي��ن اأمين ديب الرزاينة وعم��ار عثمان االأعرج 
رج��الن باأم��ة، �سنعا جم��دًا ال مثيل له، وال يعرفهم��ا اال اهلل عز 
وجل ثم القليل القليل من اأبناء �سعبنا الفل�سطيني، ومن ال�سهداء 
الذين �سع��دت اأرواحهم نحو جنان الرحمن، ومن االأ�سرى الذين 
ال زال��ت ق�سب��ان االأ�س��ر لن تن��ل من عزميته��م، ومن رف��اق دربه 

الذي��ن الزال��وا ما�سني على نهج��ه بركب اجلهاد. و�س��ادف اأم�س 
2019/2/3 الذكرى ال�23 لرحيل القائدين الرزاينة واالعرج 
نحو علياء املجد واخللود، والذين �ساال وجاال يف �ساحات اجلهاد 
والعط��اء والت�سحي��ة، وقدم��ا منوذج��ًا نوعيًا يقتدى ب��ه، فمنذ 
نعوم��ة اأ�سافرهما انتميا اىل حركة اجله��اد اال�سالمي وكانا من 
املجاهدي��ن الفاعل��ني ج��دًا يف �سفوفه��ا والنا�سط��ني يف فعاليات 

االنتفا�س��ة االوىل، ويع��دا م��ن االأوائل املوؤ�س�س��ني للبنة االأوىل 
لق�س��م اجلناح الع�سكري ال�سابق حلركة اجلهاد االإ�سالمي يف عام 
1993، و�ساركا بزرع تلك البذرة املباركة، برفقة ال�سهيد الدكتور 
فتحي ال�سقاقي وال�سهيد القائد حممود اخلواجا وال�سهيد القائد 
املهند���س حممود الزطمة، وثلة من القادة الذين مازالوا قابعني 

خلف ظالم االأ�سر، ومنهم من الزال على العهد والدرب ما�سون.

 رام الله / االستقالل:
 دع���ا رئيس اللجن���ة الوطنية الفلس���طينية 
للتربية والثقافة والعلوم محمود إس���ماعيل، 
الوطني���ة والعربية  الجه���ود  إل���ى تضاف���ر 
واإلس���المية والدولية، لمناصرة وزارة التربية 
والتعلي���م العالي، للحفاظ عل���ى عروبة الفكر 
والذاك���رة في أذهان أبنائن���ا الطلبة، في ظل 
الحرب الش���عواء الت���ي يمارس���ها االحتالل 

اإلسرائيلي تجاه المناهج الفلسطينية.
وأوضح إسماعيل في بيان صحفي أمس األحد، 
أن ه���ذه الح���رب تهدف لحصار ال���وزارة بذراع 
الفلس���طيني في  بالمنهاج  المتمث���ل  وعيها، 
مناط���ق العاصم���ة القدس خاص���ة، وفي كافة 
المدارس الفلسطينية، عن طريق الضغط على 
برلمانيي���ن ح���ول العالم إلدانة ه���ذا المنهاج 
ووصفه بالمحرض، وبالتالي قطع المس���اعدات 

والدعم عنه، بعد أن انتصر العالم وخاصة الدول 
األوروبية له والتصويت عليه ومنحه الثقة، وذلك 
سعيا لفرض مناهجه التهويدية والمزيفة، من 
أجل محو الوعي والذاكرة الفلسطينية من عقول 
الطلبة وإجبارهم على تلقي رس���ائل مش���وهة 

ومفبركة من قبل االحتالل.
وأشار إلى ضرورة الوقوف بقوة مع وزارة التربية 
وعدم إهمال ه���ذه القضية الهامة والمصيرية 

ف���ي نضال الش���عب الفلس���طيني المس���تمر 
والهادف لني���ل الحرية بكافة أش���كالها، ومن 
أهمه���ا الحق الطبيعي باختي���ار المناهج التي 
تتناس���ب مع تاريخنا العري���ق والفكر العربي 
األصيل، والمرتب���ط بهذه الش���واهد والدالئل 
التي أبت أن تمحى رغم المحاوالت المس���تمرة 

لالحتالل لتشويهها وتحريفها.
وش���دد عل���ى أن اللجن���ة الوطنية س���تكرس 

جهودها وعضويتها في كافة المنظمات وعلى 
رأس���ها منظمة األمم المتح���دة للتربية والعلم 
والثقاف���ة "اليونس���كو" والمنظمة اإلس���المية 
"اإليسيس���كو"  والثقاف���ة  والعل���وم  للتربي���ة 
والمنظم���ة العربية للتربي���ة والثقافة والعلوم 
"األلكس���و"، لتوسيع رقعة الدعم لمساعي وزارة 
التعليم العالي، في س���بيل إجه���اض الحملة 

االحتاللية ضد المناهج.

دعوة للتدخل الدولي لوقف حرب االحتالل على المنهاج الفلسطيني
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تح���ت أرنبة أنف القيادة الفلس���طينية، وعلى بعد أمتار من 
حدوده���م الش���رقية، عق���د وزراء خارجية س���ت دول عربية 
اجتماعهم الخطير والمدجن، والهادف إلى مناقش���ة قضايا 
المنطقة والس���ام كما قال وزير خارجية األردن، الذي وصف 
اللقاء بأنه تش���اوري با جدول أعمال، تناول المصالح العربية 
المشتركة بهدف تحقيق األمن واالستقرار وخدمة القضايا 

العربية.
فهل خرجت فلس���طين عن التشاور؟ وهل بهت لون القضية 
حت���ى ص���ار غيابه ال يؤث���ر عل���ى الحضور وعلى مس���تقبل 
المنطقة؟ وهل صارت تس���اوي حض���ور منظمة التحرير من 

غيابها؟
أس���ئلة يجب أن تجي���ب عليها المقاطعة ف���ي رام الله، وأن 
تس���أل نفسها صباح مساء، لماذا يستخف الجميع بالقضية 

الفلس���طينية، لماذا ل���م تعد نقطة التق���اء واهتمام العرب 
واليهود، حتى أن مرش���حي األحزاب اإلسرائيلية لانتخابات 
ق���د تجاهل���وا القيادة الفلس���طينية، فتطرق المرش���ح بني 
غينتس لحركة حماس وحزب الله والسنوار وحسن نصر الله 

وإيران، وغابت السلطة عن اهتمامه.
غي���اب القيادة الفلس���طينية عن اجتماع البح���ر الميت في 
األردن يعيدن���ا إلى التاريخ، حين طمعت إس���رائيل وأمريكا 
في تهدئة األوضاع الملتهبة في الضفة الغربية وغزة س���نة 
2003؛ أثناء انتفاضة األقصى، عقدت قمة العقبة بمشاركة 
رئس ال���وزراء الفلس���طيني وقتئذ محمود عب���اس وكل من 
الرئيس األمريكي بوش، ورئيس الوزراء اإلس���رائيلي وقتئٍذ 
ش���ارون، في تلك الليالي التي كان فيها أبو عمار محاصرًا في 

مقاطعة رام الله.

لق���د تغيرت األحوال، ول���م تعد الضف���ة الغربية قطعة من 
غضب، تفرض على أمريكا وغير أمريكا أن يتوسل التهدئة، 
لذل���ك ص���ارت الرؤي���ة األمريكية تق���وم على ح���ل الملف 
الفلس���طيني من خال توطيد العاقة بين إسرائيل والدول 
العربية، وهذا ما جاء في البنود التسعة التي عرضها جيسي 

جرينبات على محمود عباس في مارس سنة 2017.
لقد غابت فلس���طين عن اجتم���اع البحر المي���ت رغم تطرق 
وزراء خارجية العرب إلى المؤتمر الذي س���يناقش مس���تقبل 
الس���ام واألمن في الشرق األوس���ط في العاصمة البولندية 
وارس���و، يومي 13 و14 الش���هر الحالي، حيث أكد المبعوث 
األمريكي أن قمة وارس���و س���تناقش مجموعة م���ن الملفات 
المهمة ف���ي منطقة الش���رق األوس���ط، من بينه���ا تطوير 
الصواريخ الباليستية، واإلرهاب، واألزمات اإلنسانية، واألمن 

اإللكتروني، باإلضافة إلى ملفي سوريا واليمن.
فأين هي القضية الفلسطينية؟ لماذا صار تجاهلها؟ ولماذا 
تغيب ع���ن الملفات المطروح���ة للنقاش ف���ي المجتمعات 
الدولية؟ وإلى أين س���يأخذ هذا اإلهمال للملف الفلسطيني 
مستقبل األرض الفلسطينية التي يغتصبها المستوطنون، 

ولم تعد تثير اهتمام الحكومات في المنطقة؟
بالع���ودة إلى التاريخ القري���ب، وللتذكير، لقد تقدمت أمريكا 
بخارطة الطريق إلقامة دولة فلس���طينية حتى س���نة 2005، 
في محاولة منها المتصاص نقمة الشعوب العربية والشعب 
الفلس���طيني ضد الغزو األمريكي للعراق، ولتهدئة األوضاع 
ف���ي الضفة الغربي���ة وغزة، ولكن حين اطمأن���ت أمريكا على 
األمن اإلس���رائيلي س���نة 2019، فلم تعد بحاجة لتقديم أي 

مبادرات لصالح فلسطين.

س���ريعا ردت حركة الجهاد اإلس���امي في فلس���طين على الدعايات واألكاذيب التي يروج 
لها االحت���ال الصهيوني ضد الحركة وقادتها, فقد س���بق وان أكدنا ان فصائل المقاومة 
الفلس���طينية تجيد الحرب النفسية, وتس���تطيع ان تربك االحتال وتخلق حالة من الوهن 
والضعف في نفوس اإلس���رائيليين, فقد جاء بث س���رايا القدس لفيديو يظهر قنص احد 
جنود االحتال في منطقة غاف غزة, وهو يقوم بإطاق النار تجاه المدنيين الفلسطينيين 
العزل ليدرك االحتال ان المقاومة الفلسطينية لن تتخلى عن شعبها أبدا, وستبقى تحمي 
خيارها وفق معادلة الدم بالدم, والقصف بالقصف, وان هذه ليست مجرد شعارات, إنما نهج 
ومسلك لكل الفصائل الفلس���طينية التي ال يمكن ان تترك االحتال ليستفرد بالمدنيين 

الفلسطينيين العزل. 
وزير الحرب الصهيوني األسبق افيغدور ليبرمان كان أول من تحدث عن فيديو السرايا, وقال: 
إننا نعلم تماما أن الفصائل الفلسطينية تقف خلف العمليات التي تستهدف الجنود, لكننا 
نغض الطرف عنهم با مبرر, مطالبا بتنفيذ عمليات اغتيال ضد قادة المقاومة الفلسطينية, 
رغ���م ان ليبرمان هذا هو الذي جبن عن تنفيذ عمليات اغتيال ضد قادة الفصائل عندما كان 
وزيرا للحرب, ألنه كان يخشى من ردود المقاومة, وهو عندما يعيد هذه التصريحات اآلن فهو 
يتعرض للنقد والتهكم وعدم المصداقية أمام الجمهور اإلس���رائيلي, الذي أصبح يرى في 
ليبرمان مجرد ظاهرة صوتية ال تملك إال ترديد الش���عارات الجوفاء التي ال طائل منها, لذلك 

فقد مصداقيته تماما أمام الجمهور الصهيوني, وأصبح عرضة للنقد والمساءلة.
س���رايا القدس وهى تبث ش���ريطها المصور عبر وس���ائل اإلعام, تثبت مدى مصداقيتها 
وقدرتها على مجابهة سياسة االحتال القمعية, وهى بذلك تؤكد للشعب الفلسطيني أنها 
ستحميه ولن تتركه فريسة سهلة لاحتال,  وليست السرايا وحدها من فعل ذلك, بل كل 
الفصائل الفلسطينية المقاومة التي أخذت على عاتقها ان تحمي الشعب الفلسطيني وهو 
يمارس حقه في التظاهر ضد االحتال الذي يفرض حصاره على قطاع غزة منذ اثني عش���ر 
عاما, ويحاول االلتفاف على الحقوق الفلسطينية, ومنها حق العودة لاجئين الفلسطينيين, 
وان مس���يرات العودة الكبرى س���تمضي إلى ان تحقق أهدافها, وال يمكن المساومة عليها 
ب���أي حال من األحوال, ولن تتوقف مهما حاول االحتال ان يبطش ويقمع ويقتل, لكن هذه 

الجرائم لن تمضي دون عقاب. 
هذا الفيديو كش���ف جزءًا من ممارس���ات جنود االحتال الصهيوني وجرائمه ضد شعبنا, 
فالجندي الصهيوني ظهر في ش���ريط الفيديو وهو يختبئ وراء ستار ترابي, ويقوم بقنص 
المدنيين العزل, وهذه ليست المرة األولى التي يظهر فيها الجنود وهم يقنصون المدنيين 
العزل, فقد سبق ان سرب شريط فيديو وجنود االحتال يتراهنون فيما بينهم على قنص 
المتظاهرين, ويتبادلون الضحكات كلما أصابوا فلس���طينيا, وقد ناشدت فصائل المقاومة 
الفلسطينية مرات عدة المؤسسات الدولية واألمم المتحدة لوقف مسلسل القتل الصهيوني 
اإلجرامي, دون أن يحرك أحد ساكنا, مما دعا االحتال إلى اإلمعان في غيه, وتشديد ضرباته 
للفلس���طينيين على الشريط الحدودي الشائك ش���رق قطاع غزة, مما دفع الفصائل للقيام 

بواجبها للدفاع عن نفسها. 
وحدها المقاومة التي تقدر ومتى تشاء ان تعلن مسؤوليتها عن أي عملية عسكرية, فهي 
تراعي مصلحة ش���عبنا الفلسطيني, وتراعي أمنه واس���تقراره, وان االحتال إذا كان يراهن 
على ان المقاومة لن تجرؤ على إعان مسؤوليتها عن أي عملية ضده, فرهانه با شك خاسر, 
ففصائل المقاومة الفلسطينية عندما تعلن مسؤوليتها عن أي عملية, فهي تريد ان تضمن 
أنها حققت أقصى فائدة لش���عبنا ومقاومتنا, وإنها إذا لم تعلن مس���ؤوليتها عن العملية 
وقت حدوثها, فهذا ليس خوفا أو خشية من االحتال, لكنها تراعي ظروف الميدان أحيانا, 
وتعمل وفق تكتيكات محددة تجنب شعبنا خسائر كبيرة كان من الممكن ان تحدث, لذلك 

هي حريصة كل الحرص على ان تخرج في الوقت المناسب لتقول كلمتها.  

ردود سريعة ومباشرة

د. فايز أبو شمالةوغابت فلسطين عن اجتماع البحر الميت!

رأي
يوما الخمي���س )2019/1/31( والجمعة 
األمن  وزير  الماضيان مدد   )2019/2/1(
الداخلي اإلسرائيلي، جلعاد أردان إغاق 
مؤسسات منظمة التحرير في القدس، 
وأصدرت مؤسس���ة )usaid( األميركية 
المس���اعدات  بوق���ف  رس���ميا  ق���رارا 
للش���عب العربي الفلس���طيني بشكل 
القيادة  رس���مي ونهائي، ومع رف���ض 
الفلس���طينية المس���اعدات األميركية 
لألجهزة األمنية الفلسطينية، وتوقفها 
تكون إدارة ترامب قطعت شعرة معاوية 
مع القيادة والش���عب الفلسطيني عن 
س���ابق تصمي���م وإصرار به���دف لي 
ذراع اإلرادة الوطني���ة، وإرغامه���ا على 
اإلستجابة لسيف اإلماءات األميركية، 
والقبول بمش���يئة الرئيس المتغطرس 

ترامب وصفقته المشؤومة. 
اإلس���رائيلية  األميركي���ة  الح���رب  إذا 
العرب���ي  الش���عب  عل���ى  الض���روس 
الفلس���طيني ومؤسس���اته وأهداف���ه 
ومصالح���ه العلي���ا ل���م تتوق���ف، ولن 
تتوق���ف، وس���تتضاعف م���ع الوق���ت 
لقه���ره، وتركيع���ه حت���ى يتخلى عن 
تاريخ���ه وهويت���ه وثوابت���ه الوطنية. 
ولتكتمل حلقات الحرب اإلجرامية على 
الواليات  جيش���ت  والقيادة،  الش���عب 
المتح���دة حلفاءه���ا ف���ي الس���احتين 
العربي���ة واإلس���امية والدولية، وألقت 
فتات اإلم���ارة الغزي���ة لإلنقابيين من 
جماعة اإلخوان المسلمين في فلسطين 
لتشد حبال المقصلة على رقبة المشروع 
الوطني، وإنتزاع االعتراف »المجاني« من 
قيادة منظمة التحري���ر بصفعة القرن، 
و«اإلستسام« لرواية العدو الصهيوني 
المزورة والكاذبة، التي ال تمت للحقيقة 

والتاريخ والجغرافيا بصلة. 
للعام ال18، ومنذ آب/ أغسطس 2001 
تواصل حكومات إسرائيل االستعمارية 
المؤسس���ات  إغ���اق  المتعاقب���ة 
الفلس���طينية )بي���ت الش���رق، الغرفة 
التجاري���ة، المجلس األعلى للس���ياحة، 
المركز الفلس���طيني للدراس���ات، نادي 
االجتماعية  الدراس���ات  مكتب  األسير، 
واالقتصادي���ة ... إلخ( وكأنها ش���اءت 
ط���ي صفحة من التاري���خ وما تضمنته 
وفت���ح  البائس���ة،  أوس���لو  اتفاقي���ة 

صفح���ة أخ���رى عنوانها الض���م الكلي 
التاريخي���ة، زهرة  لعاصمة فلس���طين 
مهم���ة  لحظ���ة  وإخت���ارت  المدائ���ن. 
المناضل فيصل  القائد  برحيل  تمثلت 
الحس���يني ) مايو/ ايار 2001( كعنوان 
الجديدة،  القديم���ة  الس���تراتيجيتها 
فجاء قرارها باإلغاق بعد س���بعين يوما 
من إستش���هاد مس���ؤول ملف القدس 
في اللجنة التنفيذية للمنظمة بهدف 
طي صفح���ة الوجود الفلس���طيني في 
الق���دس، ولتعمق  العاصم���ة األبدية، 
خيارها الكولونيالي ف���ي ضمها إليها 
كلي���ا، عب���ر ف���رض الوقائ���ع، وإحداث 
التغيي���رات الديمغرافي���ة والتراثي���ة 
والتاريخي���ة ف���ي أحيائه���ا ومعالمها 
من  وغيرها  ومقدس���اتها،  الحضاري���ة 
المتواصلة  الحرب  وجرائم  اإلنتهاكات 
ب���دءا م���ن مص���ادرة األرض والعقارات 
وتهويدها، وتزوير ملكيتها، وس���حب 
الهوي���ات، وإع���ان العط���اءات لبن���اء 
االس���تعمارية  الوح���دات  م���ن  اآلالف 
فيه���ا، وفرض الضرائ���ب، واإلعتقاالت 
واإلعدامات الميدانية، وفرض التقسيم 
المس���جد  عل���ى  والمكان���ي  الزمان���ي 
األقصى، وإقتحامات���ه اليومية من قبل 
ضباطه وجنوده وقطعان المستعمرين 
الصهاينة من وزراء وأعضاء كنيس���ت 
على  المتكررة  واإلعتداءات  وحاخامات، 
الكنائ���س واألدي���رة، وإغ���اق مدارس 
وكالة غوث وتش���غيل الاجئين فيها، 
الفلس���طينيين  الاجئين  ملف  إلغاق 
دائ���رة  لتوس���يع  باإلضاف���ة  فيه���ا، 
االستيطان اإلستعماري في محافظات 
ومدن الضفة الفلسطينية، وطرد بعثة 
الخلي���ل مؤخرا،  الدولية في  المراقب���ة 
كعنوان أخير للقط���ع كليا مع إتفاقية 
أوس���لو وملحقاتها .... إل���خ من جرائم 
والمصالح  الحقوق  اليومية على  الحرب 
الفلسطينية، وفصل القطاع عن الضفة 

لتأبيد مشروع األمارة. 
تضاعف���ت عناوي���ن وس���احات الحرب 
اإلس���رائيلية على الوجود الفلسطيني 
الرئيس األميرك���ي، ترامب  بعد ق���رار 
باإلعتراف بالقدس كعاصمة إلسرائيل 
القانون، ونقل  المارقة والخارجة عل���ى 
الس���فارة األميركية من ت���ل أبيب لها، 

والماحقة  المط���اردة  وتوس���يع دائرة 
والحق���وق  للمصال���ح  األميركي���ة 
الق���دس  ملف���ي  ف���ي  الفلس���طينية 
والاجئي���ن خصوص���ا، وكل الحق���وق 
والثواب���ت الوطنية عموم���ا، والتي كان 
األميركية  الوكال���ة  مس���اعدات  آخرها 
للتنمية الدولية )usaid( ودعم األجهزة 
األمنية الفلسطينية، التي جاءت بقرار 

من القيادة الفلسطينية. 
األميركي���ة  الح���رب  شراس���ة  ورغ���م 
اإلس���رائيلية ومن ل���ف لفهم من عرب 
وعجم وغيرهم، إال ان القيادة والشعب 
العربي الفلس���طيني له���م بالمرصاد، 
لم تستس���لم القيادة، ولن تركع إرادة 
الش���عب، ولن ترف���ع الراي���ة البيضاء، 
الوطنية  اإلمكاني���ات  بكل  وس���تقاوم 
والقومي���ة واألممي���ة المتوفرة لرد كيد 
مع  واالستعمار.  واإلرهاب  الش���ر  محور 
ان المعرك���ة ليس���ت عادية، وليس���ت 
متكافئ���ة، وفيه���ا إخت���ال فاضح في 
موازي���ن الق���وى لصال���ح األع���داء مع 
تراجع مكانة العامل القومي الرس���مي 
ل���إلرادة  وغي���اب حقيقي  والش���عبي، 
الدولي���ة ف���ي لج���م الخروق���ات غي���ر 
األميركية وحليفتها  لإلدارة  المسبوقة 
اإلس���تعمار  دول���ة  اإلس���تراتيجية، 
والمواثي���ق  للق���رارات  اإلس���رائيلية 

واإلتفاقيات والمعاهدات الدولية. 
لكن مطل���ق الحرب تق���اس بنتائجها، 
اإلس���رائيلية  األميركي���ة  والح���رب 
وحلفاؤه���ا على وحش���يتها وقذراتها، 
إال أنه���ا مازال���ت تعاني م���ن اإلرباك، 
نتيج���ة  كثي���رة  أحيان���ا  والتقهق���ر 
الصمود الفلسطيني، وتمسك الشعب 
العربي الفلس���طيني بحقوقه وثوابته، 
ولتمس���كه بخي���ار الس���ام الممك���ن 
والمقبول، وبقرارات الش���رعية الدولية، 
وعدم االستس���ام لمشيئة أباطرة رأس 
المال المالي الصهاينة وأداتهم أميركا 
ومن يدور في فلكه���م، وبالتالي طالما 
قلم الرئيس محمود عباس األزرق )على 
حد قول���ه( لم يوقع عل���ى صك صفقة 
الق���رن، فل���ن تم���ر، وس���تهزم الحرب 
األميركية اإلسرائيلية، والحرب سجال، 
والتاري���خ وحده كفي���ل بإعطاء الجواب 

في المستقبل غير البعيد.

الحرب األمريكية اإلسرائيلية
عمر حلمي الغول
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غزة/ االستقالل
أعل����ن وزي����ر األش����غال العام����ة 
محمد  مفيد  الدكتور  واإلس����كان 
الحس����اينة، أن����ه ت����م إنج����از ما 
اعمار  إع����ادة  نس����بته %90 من 
المن����ازل المدم����رة كلي����ا خ����الل 
ع����دوان ع����ام 2014م عل����ى غزة، 
كم����ا أعلن عن مش����روع إنش����اء ) 
111( وح����دة س����كنية وتوقي����ع 
عقود المس����تفيدين من المنحة 
المن����ازل  أصح����اب  األلماني����ة 
المهدمة كليا بقيمة )23 ( مليون 

دوالر ضمن المنحة األلمانية .
وق����ال الوزي����ر الحس����اينة خالل 
مؤتم����ر صحف����ي تخل����ل توقيع 
عقود المشاريع والمنحة األلمانية 
قمنا بإعادة إعمار )9308 ( وحدة 
سكنية مهدمة كليا بقيمة )347 
( ملي����ون دوالر، وإصالح 100 ألف 
وح����دة س����كنية بقيم����ة )205 ( 
مليون دوالر، وقد قمنا بترميم 17 
برج متضرر بشكل جزئي وبإنجاز 
هذه المشروعات نكون قد أنهينا 
بالكامل  الن����دى  إعادة اعمار حي 
ونحن ننتظر حالي����ا موافقة روما 
لط����رح العطاء الخاص بمش����روع 
إعادة إعمار برج المجمع اإليطالي.

"أما في قطاع اإلس����كان  وأضاف 
إسكانية  مش����روعات  نفذنا  فقد 
بقيمة 200 مليون دوالر ش����ملت 
بناء مدن وأحياء سكنية جديدة، 
وج����زء آخر م����ن هذه المش����اريع 
ت����م  دوالر  ملي����ون   19 بقيم����ة 
تخصيصه لترميم منازل الفقراء".

الكويتية،  بالمنحة  يتعلق  وفيما 
فقد أوضح الوزير الحس����اينة أنه 
تم إنجازه����ا بالكامل فيما يخص 
قطاع اإلسكان حيث انتهينا من 

إعادة اعمار 2,253 وحدة سكنية 
بقيمة 75 مليون دوالر، وش����ملت 
المنحة الكويتية تخصيص مبلغ 
بقيم���ة 60 ملي���ون دوالر لقطاع 
المياه وقد تم طرح العطاء الخاص 
بالخط الناقل للمياه اإلضافية من 
الجانب اإلسرائيلي في خانيونس 

والمنطقة الوسطى.
وقال الوزير الحس���اينة تم إنجاز 
93 مشروعًا لتأهيل وإنشاء الطرق 
بقيمة إجمالية 48 مليون دوالر في 

والجنوبية،  الشمالية  المحافظات 
وتم ط���رح 516 عطاء حكومي في 
المحافظات الش���مالية والجنوبية 
بقيمة إجمالية 407 مليون دوالر، 
كما ت���م تنفي���ذ 120 مش���روعًا 
إلنش���اء وصيانة وتأهيل المباني 
العامة والمرافق الحكومية بقيمة 
103 مليون دوالر في المحافظات 
الشمالية والجنوبية ويجري حاليًا 
تنفيذ 33 مشروع في المحافظات 
الشمالية بقيمة 53 مليون دوالر.

الحساينة: أنجزنا 90 % من إعادة إعمار
 المنازل المدمرة في عدوان 2014 على غزة

رام الله/ االستقالل
س����ّلم وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عالم موس����ى البريد الفلسطيني عشر 
دراجات كهربائية ضمن خطة تطوير البريد التي تنتهجها الوزارة وذلك أمس األحد أمام مقر 
الوزارة برام الله. وتسلم موزعو البريد الدراجات من مختلف المحافظات وهي مخصصة لتوزيع 
البري����د العادي والبعائث البريدية والطرود، والتي جاءت ضمن منحة من اتحاد البريد العالمي 

باإلضافة إلى أجهزة لقراءة الباركود وطابعات مخصصة لعمل البريد.
وأكد الدكتور عالم موسى أهمية الدراجات في تطوير عمل البريد وسرعة وصوله إلى 
المؤسس���ات والمواطنين، فهي تس���هل عمل موزعي البريد وتخفف الجهد عليهم، 
إضافة إلى ايص���ال البعائث البريدية في مواعيدها المحددة، مش���يرًا إلى أن الوزارة 
تعم���ل على زيادة عدد المركبات والدراجات حيث س���يتم توفير المزيد من وس���ائل 
النقل كوسيلة هامة لتطوير البريد إضافة إلى أتمتة أعماله والتي ستشهد انطالقة 
مميزة هذا العام. وأشار إلى حرص الوزارة على تدريب موزعي البريد على استخدامها، 
مش���ددا ضرورة االلتزام بتعليمات الس���المة وارتداء المالب���س المخصصة للدراجات 

حماية لهم ولألمانة التي ينقلونها.

رام الله/ االستقالل:
أعل���ن مدير عام اإلدارة العامة للمعابر والحدود في الس���لطة الفلس���طينية 
نظم���ي مهنا أن الجانب األردني أوقف الس���ماح بإدخال م���ادة زيت الزيتون 

األردن عبر معبر الكرامة اعتبارًا  من 2019-02-01.
وذكر مهنا في بيان صحفي األحد أنه بعد هذا التاريخ ال يس���مح ألي مواطن 
ب���أن يقوم بإدخال زيت الزيتون إلى المملكة األردنية. يذكر أنه تم الس���ماح 
بإدخ���ال الزيت إل���ى األردن عبر معبر الكرامة من تاري���خ 1-11-2018 وحتى 

تاريخ 31-1-2019 بواقع 4 تنكات زيت لكل عائلة ولمرة واحده فقط.

وزير االتصاالت يسّلم البريد 
عشر دراجات كهربائية

وقف إدخال زيت الزيتون إلى األردن

رام الله/ االستقالل:
كشف مسح لموقع االقتصادي أمس األحد، أن 
قيمة الشيكات المرتجعة في فلسطين بلغت 

1.051 مليار دوالر في 2018.
وجاء في المس���ح الذي اس���تند عل���ى بيانات 
صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، أن تراجعًا 
طفيفًا طرأ على الشيكات المرتجعة في السوق 

الفلسطينية، مقارنة مع 2017، بنسبة 8.9%.
وش���هد الع���ام 2017، بلوغ قيمة الش���يكات 
المرتجعة 1.153 مليار دوالر، وهو أعلى مستوى 

في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني.

وأرقام الش���يكات المرتجعة، ه���ي فقط التي 
تتم عبر المقاصة الفلس���طينية، أي ال تشمل 
الشيكات المرتجعة داخل الفروع، أو المقاصة 

مع »إسرائيل«.
وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة، من إجمالي 
الش���يكات المقدم���ة للتق���اص خ���الل العام 
الماضي 2018، نحو %8.75 مقارنة مع 7.5% 

في 2017.
وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص 
)الصرف(، نحو 12 مليار دوالر أمريكي، مقارنة 

مع 15.1 مليار دوالر أمريكي في 2017.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت برلين أنها س���تطلب تخصي���ص خطة إنفاق 
“سخية” لشراء أس���طول جديد من الطائرات لصالح 
الحكومة، عقب سلس���لة أعطال أدت إلى تقطع السبل 

بوزراء ومسؤولين.
وقالت وزيرة الدفاع األلمانية أورس���وال فون دير ليين، 
إن بالدها “ستش���تري طائرة إيرباص جديدة من طراز 
’إيه 350’ في وقت الحق من العام الجاري، وطائرتين 
أخريين فيما بعد”، بحسب ما نقل موقع “يورونيوز” 

األوروبي، أمس.
ويأت���ي اإلعالن، عل���ى خلفية تعطل طائ���رة حكومية 

كانت تقل المستش���ارة األلمانية أنجيال ميركل العام 
الماض���ي، خالل رحلته���ا إلى العاصم���ة األرجنتينية 

بوينس آيرس.
وتخلف���ت “ميركل” في 30 نوفمبر / تش���رين الثاني 
الماضي، عن حضور افتتاح قمة مجموعة العشرين في 
بوينس آيرس، بسبب تعطل جهاز االتصال الالسلكي 
في طائرتها، ما أدى إلى عودتها من منتصف الرحلة.

وتش���غل ألمانيا حاليا طائرتي���ن قديمتين من طراز 
“إي���ه 340 إس” ال���ذي ل���م يعد ُتنتج من���ه طائرات 
جدي���دة، إضافة إلى بعض الطائ���رات األصغر حجما، 

وفق المصدر ذاته.

الشيكات المرتجعة بفلسطين
 خالل 2018 بقيمة 1.05 مليار دوالر

ألمانيا: خطة إنفاق “سخية”
 لشراء طائرات للحكومة

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن بنك الجزائر المرك���زي أمس األحد، 
طرح قطع وأوراق نقدي���ة جديدة للعملة 
المحلية )الدينار( مضادة للتزوير، سيشرع 
ف���ي تداولها ف���ي النص���ف الثاني من 

الشهر الجاري.
جاء ذلك، في مؤتمر صحفي لألمين العام 
للبن���ك المركزي الجزائ���ري، حبيب قوبي، 
خصص لعرض القط���ع واألوراق النقدية 

الجديدة.
وأوضح المس���ؤول ذاته، أنه س���يتم طرح 
قطعة نقدي���ة من فئة مائ���ة دينار )85 
س���نتا( بمواصف���ات جدي���دة يصع���ب 

تقليدها.
الجم���ارك  اكتش���فت  س���نوات،  وقب���ل 

الجزائرية حاوي���ة بميناء العاصمة، قطعا 
نقدي���ة من فئ���ة مائة دين���ار مقلدة تم 

جلبها من الصين.
وسيتم طرح ورقتين نقديتين جديدتين 
أيضا وفق حبيب قوبي، وهما من فئة 500 
دينار )4.23 دوالرات( و1000 دينار )8.47 

دوالرات(.
وتضمن����ت الورقت����ان، معايير أمنية 
جديدة ضد التقلي����د، إضافة لصورة 
جامع الجزائ����ر الذي يعتبر ثالث أكبر 
مس����جد ف����ي العالم بع����د الحرمين، 
والقم����ر الصناعي الجزائ����ري »ألكوم 
س����ات 1« الذي أطل����ق من منصة في 

الصين قبل عامين.
وش���دد »قوب���ي«، على أن ت���داول القطع 

واألوراق النقدية الجديدة، سيكون مرافقا 
لت���داول بقي���ة األوراق المتداولة من قبل 

في الجزائر.
وتعالت أصوات في الجزائر منذ سنوات، 
مطالب���ة بتغيير العمل���ة الحالية )األوراق 
والقط���ع النقدية(، به���دف القضاء على 
الكت���ل المتداولة في الس���وق الموازية، 
والتي تقدرها جهات رس���مية بأكثر من 

40 مليار دوالر.
كما تنتش���ر ف���ي الجزائر ظاه���رة تزوير 
)تقليد( األوراق النقدية على نطاق واسع، 
وتنش���ر قوات الش���رطة والدرك الوطني 
)ق���وة تابع���ة ل���وزارة الدفاع( باس���تمرار 
بيانات لعمليات تفكيك لعصابات تزوير 

األوراق النقدية.

االستقالل/ وكاالت:
قال نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك للسياس���ات المالية: إن بالده نجحت في خفض 
ديونها الدوالرية قصيرة األجل عام 2018، لكن محللين يعتقدون أن هذا النجاح آني وأنه ال 

يعدو أن يكون تأجيال لمشكلة الديون.
وأوض���ح في بيان صحفي أن الوزارة »نجحت في االقتراض طويل األجل من األس���واق الدولية 
واس���تخدام جزء من تلك األرصدة لس���داد الدين الخارجي قصير األج���ل والمتمثل في أذون 

الخزانة المقومة بالدوالر والعمالت األجنبية المصدرة لصالح البنوك المحلية«.
وأضاف »وزارة المالية نجحت في خفض الرصيد القائم لألذون بالدوالر خالل عام 2018 بقيمة 

3.25 مليارات دوالر ليصل الرصيد بنهاية ديسمبر/كانون األول 2018 إلى نحو 14 مليارا«.
وفي تصريح للجزيرة نت اعتبر المحلل المالي نضال الخولي أن استبدال قروض قصيرة األجل 
بأخرى طويلة األجل »حل جيد« لمش���اكل االقتراض، لكنه يبقى »آنيا« لتخفيف الضغط على 

العملة الصعبة ومواجهة ضغوط المقرضين.
وق���ال »ال يعني التأجيل بالضرورة نجاحا مادامت المش���كلة قائمة، والنجاح الحقيقي يقاس 

بمدى انخفاض إجمالي الدين العام بما فيه قصير األجل وطويل األجل«.

الجزائر: طرح أوراق نقدية مضادة للتزوير تراجع الدين الدوالري
 قصير األجل لمصر
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االستقالل/ وكاالت:
نظ���م مئ���ات األش���خاص، األح���د، 
الصينية في  السفارة  أمام  مظاهرة 
ستوكهولم؛  الس���ويدية  العاصمة 
احتجاج���ا على انته���اكات الصين 
ضد مس���لمي األويغور ف���ي إقليم 

تركستان الشرقية.
واجتم���ع المحتج���ون بالمئات أمام 
تس���اقط  رغم  الصينية،  الس���فارة 
الثلوج وتدني درجات الحرارة، بدعوة 
من جمعي���ة »المعارف األويغورية« 

بالسويد.
وحمل المتظاه���رون الفتات كتبت 
عليها عبارات م���ن قبيل، »من أجل 
و«أوقف���وا  الش���رقية«،  تركس���تان 
قت���ل أت���راك األويغ���ور«، و«الحرية 

لتركستان الشرقية«.
وف���ي كلمة ل���ه أمام س���فارة بكين 
ل���دى س���توكهولم، قال عب���د الله 
كوكيار، رئي���س جمعية »المعارف 
األويغوري���ة« إن »المظاهرة نظمت 
احتجاجا عل���ى االضطهاد الممارس 
من قبل الصين ضد أقلية األويغور 

المسلمة«.

وف���ي أغس���طس/ آب 2018، قالت 
لجنة حقوقية تابعة لألمم المتحدة، 
إن الصين تحتجز نحو مليون مسلم 
من أقلية »األويغور« في معسكرات 
الشرقية،  تركستان  بمنطقة  سرية 

ذاتية الحكم. 

ومن���ذ 1949، تس���يطر بكين على 
إقليم »تركس���تان الشرقية«، الذي 
يعد موط���ن أقلية األويغور التركية 
اس���م  علي���ه  وتطل���ق  المس���لمة، 
»شينجيانغ«، أي »الحدود الجديدة«.

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 

30 مليون مواطن مس���لم في البالد، 
23 مليوًن���ا منهم م���ن »األويغور«، 
فيم���ا تؤكد تقارير غير رس���مية أن 
أعداد المسلمين تناهز 100 مليون، 
أي نح���و 9.5 بالمائ���ة م���ن مجموع 

السكان.

السويد: المئات يحتجون على انتهاكات الصين بحق مسلمي األويغور

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت مصر، األح���د، اإلفراج عن 5 من مواطنيها كان���وا محتجزين في إيران 

منذ نحو شهر. 
وأوضح���ت الخارجية المصرية، ف���ي بيان، أن جهودها تكلل���ت بالنجاح في 
اإلفراج عن 5 مصريين محتجزين لدى الس���لطات اإليرانية؛ بتهمة دخولهم 
بشكل غير شرعي للمياه اإلقليمية اإليرانية على متن مركب صيد سعودي. 
وأش���ار البيان إلى إنه���اء كافة اإلج���راءات القانونية الخاص���ة بالمصريين 

الخمسة، مؤكدا سالمتهم وأنهم في حالة جيدة بعد اإلفراج عنهم. 
ونهاي���ة الع���ام الماضي، أف���ادت الخارجي���ة المصرية، عبر بي���ان، باحتجاز 
الصيادين في إيران بعد جنوح مركب الصيد العاملين عليها، والمسجلة في 

السعودية، بالقرب من جزيرة فارس بشكل غير رسمي. 
ول���م يتطرق بي���ان الخارجية أم���س عن احتج���از مصريين اثني���ن آخرين، 
احتجزتهما الس���لطات اإليرانية في الفترة نفسها، كانوا بصحبة 3 أردنيين 
وإماراتي على متن مرك���ب إماراتي، بتهمة »دخول المياه اإلقليمية اإليرانية 

بصورة غير شرعية« بالقرب من جزيرة أبو موسى. 
وسبق أن أكدت القاهرة متابعتها للواقعتين، واستمرار جهودها لإلفراج عن 

المصريين المحتجزين. 
وقطعت طه���ران عالقاتها مع القاهرة عام 1980 بعد ع���ام واحد من الثورة 
اإلس���المية اإليرانية وم���ن توقيع مصر التفاقية »س���الم« مع »إس���رائيل«، 
واس���تضافة مصر لش���اه إيران المخلوع محمد رضا بهل���وي الذي مات ودفن 

فيها. لكن البلدين تبادال الحقا فتح مكاتب رعاية مصالح.

القاهرة تعلن اإلفراج عن 5 
مصريين كانوا محتجزين بإيران

االستقالل/ وكاالت:
انتهت أم���س األحد جولة أولى م���ن المفاوضات بين األطراف 
اليمنيين بش���أن الحديدة والخطوات المقبل���ة لتطبيق اّتفاق 

ستوكهولم.
بيان األمم المتحدة أكد أّن المباحثات التي يرعاها رئيس بعثة 
المراقبي���ن األممّيين باتريك كامرت« عق���دت في البحر االحمر 
بعد تعّذر االّتفاق على منطقة محايدة وستتطّرق إلى خطوات 

تطبيق اّتفاق الحديدة وتسهيل العمليات اإلنسانية فيها.
 المكتب السياسي ألنصار الله جدد تمسّكه الثابت والمبدئي 
باتفاق الس���ويد مؤك���دًا على تنفي���ذه بعيدًا ع���ن التحريف 
والتجريف، مشيدًا »بالحراك الشعبي في محافظة المهرة ضد 

قوى االحتالل ومشاريعها التدميرية«.
وتحضيرًا لالجتماع الثالث للجنة إعادة انتشار القوات في عدة 
مناط���ق باليمن، صعد رئيس اللجن���ة الجنرال باتريك كاميرت 
على ظهر س���فينة تابع���ة لألمم المتحدة ف���ي ميناء الحديدة 

وأبحر إلى نقطة التقاء بالوفد الحكومي في البحر األحمر.
وعاد كامي���رت وأعضاء الوف���د على ظهر الس���فينة إلى ميناء 

الحديدة، حيث سينضم لهم وفد »أنصار الله« اليوم األحد.
وذك���ر بيان صحفي صادر عن المتحدث باس���م األمم المتحدة 
أن األطراف ستس���تأنف المناقشات حول تطبيق اتفاق إعادة 
انتشار القوات وتيسير العمليات اإلنسانية، وفق المتفق عليه 
في ات�فاق س���توكهولم. وقد عقد االجتماع المش���ترك األخير 
للجنة تنس���يق إعادة االنتش���ار في الثالث من كانون الثاني/ 
يناير، ومنذ ذلك الوقت واص���ل كاميرت وفريقه عبور الخطوط 

األمامية لالنخراط مع األطراف وبحث تطبيق االتفاق.
وكان الطرف���ان، الحكومة اليمنية و«أنص���ار الله«، قد اتفقا في 
مشاوراتهما في السويد آخر العام الماضي على إعادة االنتشار 
المش���ترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى 
ومدين���ة الحديدة، إل���ى مواقع متف���ق عليها خ���ارج المدينة 

والموانئ.

االستقالل/ وكاالت:
يدرس الرئيس الفرنس���ي إيمانويل ماكرون الذي يواصل 
اليوم اإلثنين »النقاش الوطني الكبير« في ضواحي باريس 
س���عيا للخروج من أزمة »السترات الصفراء« ، إمكان تنظيم 

استفتاء، على ما أوردت الصحافة.
ونقل���ت »لو جورنال دو ديمانش« ع���ن مقربين من الرئيس 
الذي يس���عى الس���تمالة الرأي العام بعد شهرين ونصف 
شهر من التحركات االحتجاجية والتظاهرات، أنه يميل إلى 
الدعوة الس���تفتاء في 26 أيار/مايو بالتزامن مع االنتخابات 

األوروبية.
ويمكن أن تتناول األس���ئلة التي ستطرح على الفرنسيين 
في هذه االستش���ارة الش���عبية مواضيع دس���تورية مثل 
خفض عدد البرلمانيي���ن واالعتراف بالبطاقات البيضاء في 

االنتخابات والحد من عدد الواليات النيابية.
وقالت أوساط الرئيس لوكالة فرانس برس األحد »كل شيء 

مطروح، لكن لم ُيّتخذ أي قرار«.
وق���ال ماكرون الخمي���س لعدد من الصحافيين إن مس���ألة 
االس���تفتاء »س���تكون م���ن المواضيع المطروح���ة للبحث« 

و«ينبغي درسها مليا«.
وص���رح وزير االنتق���ال البيئي سيباس���تيان لوكورنو الذي 
يس���اهم في تنظيم النق���اش الكبير، لصحيفة »ويس���ت 
فرانس« المحلية األح���د »ليس هناك أي موضوع محظور أو 
محرم ف���ي نظر رئيس الدولة، لكنه يتحت���م بالطبع انتظار 

نهاية النقاش قبل درس أي مسألة«.
وتنظيم حلقات النقاش العام في كل أنحاء فرنس���ا برعاية 
البلديات المحلية هو رد من السلطات على أزمة االحتجاجات 
االجتماعية الت���ي ينظمها متظاهرو »الس���ترات الصفراء« 
منذ 17 تش���رين الثاني/نوفمبر للمطالبة بتحس���ين القدرة 
الش���رائية. وبدأت هذه اللقاءات منتص���ف كانون الثاني/

يناير وستستمر حتى منتصف آذار/مارس.

في سفينة أممية.. انتهاء الجولة األولى 
من المفاوضات اليمنية بشأن الحديدة

ماكرون قد ينظم استفتاء للخروج 
من أزمة »السترات الصفراء«

االستقالل/ وكاالت:
قال رئيس فنزوي���ال نيكوالس مادورو، إنه 
في ح���ال واجه الرئي���س األمريكي دونالد 
ترامب س���يقول له »توق���ف، أنت ترتكب 

أخطاء ستلطخ يديك بالدماء«.
وفي لقاء مع قن���اة La Sexta التلفزيونية 
اإلس���بانية، األحد، اعتبر م���ادورو أن اإلدارة 
األمريكي���ة »ترغب في الع���ودة إلى القرن 
العش���رين ال���ذي كان���ت في���ه حكومات 

المنطقة ترضخ لها«.
وأضاف أن أمريكا الالتينية ودول الكاريبي 
»ال يمك���ن أن تك���ون الحديق���ة الخلفية« 

للواليات المتحدة.
وبخصوص المهلة التي س���تنتهي يوم 5 
فبراير/ ش���باط الجاري، والتي منحتها دول 
أوروبية ل���ه إلجراء انتخابات رئاس���ية وإال 
س���تعترف برئيس البرلمان خوان غوايدو، 
»رئيس���ا مؤقتا«، قال مادورو »ال نقبل إنذارا 

من أحد«.
وج���دد اس���تعداده للح���وار القائ���م على 

االحترام من أجل استقالل بالده.
وردا على س���ؤال حول ما إذا كانت فنزويال 
تتجه »لحرب أهلية«، ق���ال »ال يمكن ألحد 
اليوم تقديم إجابة قاطعة على هذ السؤال. 
كل ش���يء يعتمد على مس���توى العدائية 
الش���مالية  االمبراطورية  ل���دى  والجن���ون 

)الواليات المتحدة( وتحالفها الغربي«.
وأضاف »نح���ن نعيش في بلدنا بش���كل 
بس���يط، وال نري���د ألح���د أن يتدخ���ل في 
شؤوننا، ونقوم باس���تعداداتنا للدفاع عن 

بلدنا«.
وقال: إن الش���عب الفنزويلي منظم للدفاع 
عن نفس���ه، مش���يرا أنه »أصدر تعليمات 
إلنش���اء 50 أل���ف وح���دة دفاعي���ة م���ن 

المواطنين الذين تلقوا تدريبا عسكريا«.
وتابع أن المواطنين »يعرفون ماذا يفعلون 

وأين يذهبون في حال اندالع نزاع محلي أو 
إقليمي أو دولي«.

وتشهد فنزويال توترا منذ 23 يناير/كانون 
الثاني المنصرم، إثر إعالن غوايدو، نفس���ه 
»رئيس���ا مؤقت���ا« للبالد، وإع���الن الرئيس 
مادورو، قط���ع العالقات الدبلوماس���ية مع 
واش���نطن، متهما إياه���ا ب�«تدبير محاولة 

انقالب ضده«.
األمريكي دونالد ترامب،  الرئيس  وس���ارع 
باالعت���راف بزعي���م المعارض���ة »رئيس���ا 
انتقاليا«، وتبعته كل من كندا، وكولومبيا، 
والبرازيل،  وباراغ���واي،  واإلك���وادور،  وبيرو، 
وش���يلي، وبنما، واألرجنتين، وكوستاريكا، 

وغواتيماال ثم بريطانيا.
وبالمقاب���ل أي���دت كل من تركيا وروس���يا 
الذي  مادورو،  وبوليفيا شرعية  والمكسيك 
أدى قبل أيام اليمين الدس���تورية رئيس���ا 

لفترة جديدة من 6 سنوات.

االستقالل/ وكاالت:
قال���ت األم���م المتحدة األحد: إن هناك 10 ماليي���ن يمني )من أصل نحو 28 ملي���ون( يعانون من الجوع 

الشديد.
ج���اء ذلك في تقرير صادر عن مكتب األمم المتحدة للش���ؤون اإلنس���انية في اليم���ن الذي رصد الوضع 

اإلنساني في البالد منذ 16 حتى 23 يناير الماضي.
وأض���اف التقرير أن »7.4 ماليين يمني بحاجة إلى عالج أو منع س���وء التغذي���ة، من بينهم 3.2 ماليين 

شخص يحتاجون إلى عالج لسوء التغذية الحاد«.
ولفت إلى أن اليمنيين باتوا في الوقت الحالي عرضة للمجاعة بش���كل أكبر منذ تصاعد النزاع في مارس 
2015. وأش���ار التقرير أن هن���اك 230 مديرية في اليمن، من أصل 333 معرض���ة لخطر المجاعة. وأمام 
الوضع اإلنس���اني الصعب، ذكر التقرير أن برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة، عمل في يناير 
الماضي على توس���يع نطاق عمله ليشمل 12 مليون ش���خص، وذلك بتقديم »حصص غذائية وقسائم 

سلع أساسية«.
ومنذ نحو 4 أعوام، تش���هد اليم���ن معارك طاحنة بين القوات الحكومي���ة الموالية للرئيس عبد ربه 
منصور هادي، المس���نودة بتحالف عسكري تقوده الس���عودية وبمشاركة إماراتية كبيرة من جهة، 
وجماعة »أنصار الله« من جهة أخرى، الذين يس���يطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، 

منذ نهاية العام 2014.

األمم المتحدة: 10 ماليين من 28 
مليون يمني يعانون الجوع الشديد

مادورو لترامب: ترتكب أخطاء ستلطخ يديك بالدماء
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االستقالل/ وكاالت:
نظ���م مئ���ات األش���خاص، األح���د، 
الصينية في  السفارة  أمام  مظاهرة 
ستوكهولم؛  الس���ويدية  العاصمة 
احتجاج���ا على انته���اكات الصين 
ضد مس���لمي األويغور ف���ي إقليم 

تركستان الشرقية.
واجتم���ع المحتج���ون بالمئات أمام 
تس���اقط  رغم  الصينية،  الس���فارة 
الثلوج وتدني درجات الحرارة، بدعوة 
من جمعي���ة »المعارف األويغورية« 

بالسويد.
وحمل المتظاه���رون الفتات كتبت 
عليها عبارات م���ن قبيل، »من أجل 
و«أوقف���وا  الش���رقية«،  تركس���تان 
قت���ل أت���راك األويغ���ور«، و«الحرية 

لتركستان الشرقية«.
وف���ي كلمة ل���ه أمام س���فارة بكين 
ل���دى س���توكهولم، قال عب���د الله 
كوكيار، رئي���س جمعية »المعارف 
األويغوري���ة« إن »المظاهرة نظمت 
احتجاجا عل���ى االضطهاد الممارس 
من قبل الصين ضد أقلية األويغور 

المسلمة«.

وف���ي أغس���طس/ آب 2018، قالت 
لجنة حقوقية تابعة لألمم المتحدة، 
إن الصين تحتجز نحو مليون مسلم 
من أقلية »األويغور« في معسكرات 
الشرقية،  تركستان  بمنطقة  سرية 

ذاتية الحكم. 

ومن���ذ 1949، تس���يطر بكين على 
إقليم »تركس���تان الشرقية«، الذي 
يعد موط���ن أقلية األويغور التركية 
اس���م  علي���ه  وتطل���ق  المس���لمة، 
»شينجيانغ«، أي »الحدود الجديدة«.

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 

30 مليون مواطن مس���لم في البالد، 
23 مليوًن���ا منهم م���ن »األويغور«، 
فيم���ا تؤكد تقارير غير رس���مية أن 
أعداد المسلمين تناهز 100 مليون، 
أي نح���و 9.5 بالمائ���ة م���ن مجموع 

السكان.

السويد: المئات يحتجون على انتهاكات الصين بحق مسلمي األويغور

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت مصر، األح���د، اإلفراج عن 5 من مواطنيها كان���وا محتجزين في إيران 

منذ نحو شهر. 
وأوضح���ت الخارجية المصرية، ف���ي بيان، أن جهودها تكلل���ت بالنجاح في 
اإلفراج عن 5 مصريين محتجزين لدى الس���لطات اإليرانية؛ بتهمة دخولهم 
بشكل غير شرعي للمياه اإلقليمية اإليرانية على متن مركب صيد سعودي. 
وأش���ار البيان إلى إنه���اء كافة اإلج���راءات القانونية الخاص���ة بالمصريين 

الخمسة، مؤكدا سالمتهم وأنهم في حالة جيدة بعد اإلفراج عنهم. 
ونهاي���ة الع���ام الماضي، أف���ادت الخارجي���ة المصرية، عبر بي���ان، باحتجاز 
الصيادين في إيران بعد جنوح مركب الصيد العاملين عليها، والمسجلة في 

السعودية، بالقرب من جزيرة فارس بشكل غير رسمي. 
ول���م يتطرق بي���ان الخارجية أم���س عن احتج���از مصريين اثني���ن آخرين، 
احتجزتهما الس���لطات اإليرانية في الفترة نفسها، كانوا بصحبة 3 أردنيين 
وإماراتي على متن مرك���ب إماراتي، بتهمة »دخول المياه اإلقليمية اإليرانية 

بصورة غير شرعية« بالقرب من جزيرة أبو موسى. 
وسبق أن أكدت القاهرة متابعتها للواقعتين، واستمرار جهودها لإلفراج عن 

المصريين المحتجزين. 
وقطعت طه���ران عالقاتها مع القاهرة عام 1980 بعد ع���ام واحد من الثورة 
اإلس���المية اإليرانية وم���ن توقيع مصر التفاقية »س���الم« مع »إس���رائيل«، 
واس���تضافة مصر لش���اه إيران المخلوع محمد رضا بهل���وي الذي مات ودفن 

فيها. لكن البلدين تبادال الحقا فتح مكاتب رعاية مصالح.

القاهرة تعلن اإلفراج عن 5 
مصريين كانوا محتجزين بإيران

االستقالل/ وكاالت:
انتهت أم���س األحد جولة أولى م���ن المفاوضات بين األطراف 
اليمنيين بش���أن الحديدة والخطوات المقبل���ة لتطبيق اّتفاق 

ستوكهولم.
بيان األمم المتحدة أكد أّن المباحثات التي يرعاها رئيس بعثة 
المراقبي���ن األممّيين باتريك كامرت« عق���دت في البحر االحمر 
بعد تعّذر االّتفاق على منطقة محايدة وستتطّرق إلى خطوات 

تطبيق اّتفاق الحديدة وتسهيل العمليات اإلنسانية فيها.
 المكتب السياسي ألنصار الله جدد تمسّكه الثابت والمبدئي 
باتفاق الس���ويد مؤك���دًا على تنفي���ذه بعيدًا ع���ن التحريف 
والتجريف، مشيدًا »بالحراك الشعبي في محافظة المهرة ضد 

قوى االحتالل ومشاريعها التدميرية«.
وتحضيرًا لالجتماع الثالث للجنة إعادة انتشار القوات في عدة 
مناط���ق باليمن، صعد رئيس اللجن���ة الجنرال باتريك كاميرت 
على ظهر س���فينة تابع���ة لألمم المتحدة ف���ي ميناء الحديدة 

وأبحر إلى نقطة التقاء بالوفد الحكومي في البحر األحمر.
وعاد كامي���رت وأعضاء الوف���د على ظهر الس���فينة إلى ميناء 

الحديدة، حيث سينضم لهم وفد »أنصار الله« اليوم األحد.
وذك���ر بيان صحفي صادر عن المتحدث باس���م األمم المتحدة 
أن األطراف ستس���تأنف المناقشات حول تطبيق اتفاق إعادة 
انتشار القوات وتيسير العمليات اإلنسانية، وفق المتفق عليه 
في ات�فاق س���توكهولم. وقد عقد االجتماع المش���ترك األخير 
للجنة تنس���يق إعادة االنتش���ار في الثالث من كانون الثاني/ 
يناير، ومنذ ذلك الوقت واص���ل كاميرت وفريقه عبور الخطوط 

األمامية لالنخراط مع األطراف وبحث تطبيق االتفاق.
وكان الطرف���ان، الحكومة اليمنية و«أنص���ار الله«، قد اتفقا في 
مشاوراتهما في السويد آخر العام الماضي على إعادة االنتشار 
المش���ترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى 
ومدين���ة الحديدة، إل���ى مواقع متف���ق عليها خ���ارج المدينة 

والموانئ.

االستقالل/ وكاالت:
يدرس الرئيس الفرنس���ي إيمانويل ماكرون الذي يواصل 
اليوم اإلثنين »النقاش الوطني الكبير« في ضواحي باريس 
س���عيا للخروج من أزمة »السترات الصفراء« ، إمكان تنظيم 

استفتاء، على ما أوردت الصحافة.
ونقل���ت »لو جورنال دو ديمانش« ع���ن مقربين من الرئيس 
الذي يس���عى الس���تمالة الرأي العام بعد شهرين ونصف 
شهر من التحركات االحتجاجية والتظاهرات، أنه يميل إلى 
الدعوة الس���تفتاء في 26 أيار/مايو بالتزامن مع االنتخابات 

األوروبية.
ويمكن أن تتناول األس���ئلة التي ستطرح على الفرنسيين 
في هذه االستش���ارة الش���عبية مواضيع دس���تورية مثل 
خفض عدد البرلمانيي���ن واالعتراف بالبطاقات البيضاء في 

االنتخابات والحد من عدد الواليات النيابية.
وقالت أوساط الرئيس لوكالة فرانس برس األحد »كل شيء 

مطروح، لكن لم ُيّتخذ أي قرار«.
وق���ال ماكرون الخمي���س لعدد من الصحافيين إن مس���ألة 
االس���تفتاء »س���تكون م���ن المواضيع المطروح���ة للبحث« 

و«ينبغي درسها مليا«.
وص���رح وزير االنتق���ال البيئي سيباس���تيان لوكورنو الذي 
يس���اهم في تنظيم النق���اش الكبير، لصحيفة »ويس���ت 
فرانس« المحلية األح���د »ليس هناك أي موضوع محظور أو 
محرم ف���ي نظر رئيس الدولة، لكنه يتحت���م بالطبع انتظار 

نهاية النقاش قبل درس أي مسألة«.
وتنظيم حلقات النقاش العام في كل أنحاء فرنس���ا برعاية 
البلديات المحلية هو رد من السلطات على أزمة االحتجاجات 
االجتماعية الت���ي ينظمها متظاهرو »الس���ترات الصفراء« 
منذ 17 تش���رين الثاني/نوفمبر للمطالبة بتحس���ين القدرة 
الش���رائية. وبدأت هذه اللقاءات منتص���ف كانون الثاني/

يناير وستستمر حتى منتصف آذار/مارس.

في سفينة أممية.. انتهاء الجولة األولى 
من المفاوضات اليمنية بشأن الحديدة

ماكرون قد ينظم استفتاء للخروج 
من أزمة »السترات الصفراء«

االستقالل/ وكاالت:
قال رئيس فنزوي���ال نيكوالس مادورو، إنه 
في ح���ال واجه الرئي���س األمريكي دونالد 
ترامب س���يقول له »توق���ف، أنت ترتكب 

أخطاء ستلطخ يديك بالدماء«.
وفي لقاء مع قن���اة La Sexta التلفزيونية 
اإلس���بانية، األحد، اعتبر م���ادورو أن اإلدارة 
األمريكي���ة »ترغب في الع���ودة إلى القرن 
العش���رين ال���ذي كان���ت في���ه حكومات 

المنطقة ترضخ لها«.
وأضاف أن أمريكا الالتينية ودول الكاريبي 
»ال يمك���ن أن تك���ون الحديق���ة الخلفية« 

للواليات المتحدة.
وبخصوص المهلة التي س���تنتهي يوم 5 
فبراير/ ش���باط الجاري، والتي منحتها دول 
أوروبية ل���ه إلجراء انتخابات رئاس���ية وإال 
س���تعترف برئيس البرلمان خوان غوايدو، 
»رئيس���ا مؤقتا«، قال مادورو »ال نقبل إنذارا 

من أحد«.
وج���دد اس���تعداده للح���وار القائ���م على 

االحترام من أجل استقالل بالده.
وردا على س���ؤال حول ما إذا كانت فنزويال 
تتجه »لحرب أهلية«، ق���ال »ال يمكن ألحد 
اليوم تقديم إجابة قاطعة على هذ السؤال. 
كل ش���يء يعتمد على مس���توى العدائية 
الش���مالية  االمبراطورية  ل���دى  والجن���ون 

)الواليات المتحدة( وتحالفها الغربي«.
وأضاف »نح���ن نعيش في بلدنا بش���كل 
بس���يط، وال نري���د ألح���د أن يتدخ���ل في 
شؤوننا، ونقوم باس���تعداداتنا للدفاع عن 

بلدنا«.
وقال: إن الش���عب الفنزويلي منظم للدفاع 
عن نفس���ه، مش���يرا أنه »أصدر تعليمات 
إلنش���اء 50 أل���ف وح���دة دفاعي���ة م���ن 

المواطنين الذين تلقوا تدريبا عسكريا«.
وتابع أن المواطنين »يعرفون ماذا يفعلون 

وأين يذهبون في حال اندالع نزاع محلي أو 
إقليمي أو دولي«.

وتشهد فنزويال توترا منذ 23 يناير/كانون 
الثاني المنصرم، إثر إعالن غوايدو، نفس���ه 
»رئيس���ا مؤقت���ا« للبالد، وإع���الن الرئيس 
مادورو، قط���ع العالقات الدبلوماس���ية مع 
واش���نطن، متهما إياه���ا ب�«تدبير محاولة 

انقالب ضده«.
األمريكي دونالد ترامب،  الرئيس  وس���ارع 
باالعت���راف بزعي���م المعارض���ة »رئيس���ا 
انتقاليا«، وتبعته كل من كندا، وكولومبيا، 
والبرازيل،  وباراغ���واي،  واإلك���وادور،  وبيرو، 
وش���يلي، وبنما، واألرجنتين، وكوستاريكا، 

وغواتيماال ثم بريطانيا.
وبالمقاب���ل أي���دت كل من تركيا وروس���يا 
الذي  مادورو،  وبوليفيا شرعية  والمكسيك 
أدى قبل أيام اليمين الدس���تورية رئيس���ا 

لفترة جديدة من 6 سنوات.

االستقالل/ وكاالت:
قال���ت األم���م المتحدة األحد: إن هناك 10 ماليي���ن يمني )من أصل نحو 28 ملي���ون( يعانون من الجوع 

الشديد.
ج���اء ذلك في تقرير صادر عن مكتب األمم المتحدة للش���ؤون اإلنس���انية في اليم���ن الذي رصد الوضع 

اإلنساني في البالد منذ 16 حتى 23 يناير الماضي.
وأض���اف التقرير أن »7.4 ماليين يمني بحاجة إلى عالج أو منع س���وء التغذي���ة، من بينهم 3.2 ماليين 

شخص يحتاجون إلى عالج لسوء التغذية الحاد«.
ولفت إلى أن اليمنيين باتوا في الوقت الحالي عرضة للمجاعة بش���كل أكبر منذ تصاعد النزاع في مارس 
2015. وأش���ار التقرير أن هن���اك 230 مديرية في اليمن، من أصل 333 معرض���ة لخطر المجاعة. وأمام 
الوضع اإلنس���اني الصعب، ذكر التقرير أن برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة، عمل في يناير 
الماضي على توس���يع نطاق عمله ليشمل 12 مليون ش���خص، وذلك بتقديم »حصص غذائية وقسائم 

سلع أساسية«.
ومنذ نحو 4 أعوام، تش���هد اليم���ن معارك طاحنة بين القوات الحكومي���ة الموالية للرئيس عبد ربه 
منصور هادي، المس���نودة بتحالف عسكري تقوده الس���عودية وبمشاركة إماراتية كبيرة من جهة، 
وجماعة »أنصار الله« من جهة أخرى، الذين يس���يطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، 

منذ نهاية العام 2014.

األمم المتحدة: 10 ماليين من 28 
مليون يمني يعانون الجوع الشديد

مادورو لترامب: ترتكب أخطاء ستلطخ يديك بالدماء
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بقلم: جاكي خوجي – صحيفة معاريف 
ثالث س���اعات وربع، وال توج���د لحظة واحدة تبعث 
عل���ى الس���أم. لغة نصرالل���ه غني���ة، حديثه مليء 
بالتفاصيل، وله س���حر شخصي. فهو يعرف كيف 
يسيطر على مستوى الصوت. يرتفع ويهبط حيثما 
ينبغي، بالنب���رات الصحيحة، وال يتعب الس���امع. 
لدي���ه حس دعابة متطور وق���درة هزء الذعة. رجال 
القانون كانوا س���يقولون، كإشارة تقدير إنه مفوه. 
في وسعه أن يفكك مسألة ما الى عناصرها ويضع 
امام السامع جملة من الحجج المقنعة. يوجد فقط 
زعيم واحد في المنطقة م���زود ايضا بهذه المزايا 
حين يريد. اعداد جذري، خطابية ناعمة على االذن 

ومستوى حجج عالية. واسمه بنيامين نتنياهو.
ورغم كل ش���يء، هذه الم���رة رأين���ا نصرالله آخر. 
تعب وش���بع م���ن الح���روب. وبرق���ة تلميحية صد 
الصحافي المنبط���ح، الذي يرى في���ه كلي القدرة 
وحاول ان ينتزع منه تصريحات كفاحية. من فوق 
رأس���ه كانت معلقة على الحائط لوحة وفيها بضع 
كلم���ات من اآلية 46 من س���ورة الحجر في القرآن. 
ل���دى نصرالله ول���دى االيرانيين، ال يظهر ش���يء 
دون قص���د. وبالتأكيد ليس آي���ة عظيمة المعنى 
من الكتاب المقدس. في س���ورة الحجر يجري الله 
بجاللة عظمته بحثًا في االجر والعقاب. فالسائرون 
خلف الش���يطان يعدهم بجهن���م، ولمن يخافون 
الس���موات – جنة عدن. "ادخلوها بس���الم آمنين". 
كان هذا الجزء من اآلية معلقا هناك حيثما اجريت 
المقابلة. لدى الش���يعة، فإن عبارة "ادخلوها بسالم 
آمنين" هو اعالن الرغبة في السالم وفي السكينة. 
وهي تقال بش���كل خاص في اوق���ات االضطراب، 
حين يطلب المؤمن لنفسه الهدوء. والشيعي الذي 

يتبنى هذه العبارة يقول: "اتركني وأتركك".

ال ينبغي أن نس���تنتج من ذلك ان نصرالله يعرض 
على اسرائيل اتفاق سالم. ولكن المقابلة كلها، الى 
جانب هذه اللوحة البريئة ظاهرا، تس���تدعي نظرة 
اخرى. يحتم���ل أن يكون زعيم حزب الله يميل الن 
يترك مؤقتا عادته في اس���تفزاز اس���رائيل. ولكن 
يحتم���ل أن يكون يقترح اكثر من ذلك. مثال وقف 

نار غير معلن.
نصرالل���ه ال يمكن���ه، وربم���ا ال يري���د، أن ينزل من 
الشجرة في يوم واحد. اذا ابدى فجأة اعتداال، بينما 
تواظب اسرائيل تهديداتها عليه، فإنه سيشتبه 
ب���ه بالوهن. وعليه، وف���ي احيان فق���ط، كان هذا 
نصرالله اياه الذي عرفناه. فقد ذكر بأن في وسعه 
ان يغطي اس���رائيل كلها بالصواريخ. وأكد ان لدى 
رجاله خطة الحتالل اجزاء من الجليل. وعلى عادته 
واصل وحاول دق اس���فين بين مواطني اس���رائيل 
وزعمائهم. في الماضي س���جل ف���ي ذلك نجاحا. 
ولكن عقيدته تقادمت، ونح���ن أيضا تعبنا قليال. 
انتم، يا مواطني اس���رائيل، قال، من االفضل لكم 
ان تقول���وا لنتنياهو اال يمس بصواريخنا الدقيقة. 
وه���و يقصد تل���ك الصواريخ المتقدم���ة، القادرة 
على ان تضرب بمسافة عش���رة امتار عن الهدف. 
تدعي اس���رائيل أنها دمرت هذه الوس���ائل التي 
حاول حزب الله تطويرها بسلس���لة هجمات ذكية. 
وتل���وى نصرالله على عادته: ص���اروخ دقيق يطلق 
نحو قاعدة عسكرية، كما ادعى، سيمس بها فقط. 
ولكن صاروخ���ا غير دقيق يطلق اليها، س���يفوت 
الهدف ويمس بحي مجاور. واالس���تنتاج، كما فرح، 
من االفضل لك���م، ايها االس���رائيليون االعزاء، ان 

نحوز صواريخ دقيقة.
وف���ي تباٍه بقدراته العس���كرية ال يوجد الكثير من 
الجديد. هذه اس���تراتيجية تبناه���ا نصرالله قبل 

س���نوات، كي يخلق احساس���ا بمي���زان رعب تجاه 
اس���رائيل. الجديد هو نبرت���ه، ونبرته في المقابلة 
نزلت ع���دة درجات عما عرفناه. نح���ن ال نريد حربا، 
هو يقول، والوس���ائل العسكرية التي بحوزتنا هي 
جزء من خط���ة دفاعية. زمالئي ف���ي االعالم بلغوا 
ان���ه هدد بمهاجم���ة تل أبيب. ه���ذا ليس دقيقا. 
الصحافي، غس���ان ب���ن جدو، المحب���وب لنصرالله، 
انت���زع منه هذا التعبير. فقد س���أله، هل تل أبيب 
واردة. فتل���وى مرة اخرى وق���ال "عند وقوع الحدث، 
كل ش���يء ممكن". ذات م���رة كان ي���رد باإليجاب 
عل���ى الفور. أما اليوم فهو يخش���ى م���ن التعهد. 
فهو يع���رف ان هجوما على غوش دان من ش���أنه 
ان يوقع عليه مش���كلة. نحو س���اعة تحدث االثنان 
عن كش���ف االنفاق وآثاره. س���عى نصرالله من أن 
يقل���ل من قيمة االنج���از االس���رائيلي. بداية قال 
انه���ا قديمة جدا )واحد منها عل���ى حد قوله، حفر 
قبل 13 س���نة(. هذه حجة ضعيفة، اس���تخدمتها 
حماس قبله بعد أن انكش���فت االنفاق في القطاع. 
وعلى حد نهج���ه توجد طرق اخرى الحتالل مناطق 
من الجليل، واالنفاق ليس���ت الطريق الوحيد. بعد 
ذلك لذع نتنياهو على كش���فه ان حزب الله خطط 
الجتي���اح الجليل عب���ر االنفاق. فق���ال: "لقد ادخل 
الخ���وف والرعب ف���ي قلب كل المس���توطنين في 
شمال فلس���طين المحتلة )سكان الجليل(. وهكذا 

منحنا خدمة جيدة في الحرب النفسية.
وهكذا واصل زعيم حزب الله بس���ط حجج الدفاع، 
والس���امع يتساءل بينه وبين نفس���ه لماذا يشعر 
زعي���م واث���ق جدا بنفس���ه بحاج���ة الن يدافع عن 
نفس���ه بال انقطاع. فلو كان يرى في كشف االنفاق 
موضوع���ا ال يؤبه له فم���ن المتوقع من���ه أن يحل 
المس���ألة ببضعة اقوال واثقة ويواصل الى االمام. 

ولكن كلما اجتهد بان يري بانه ال يأبه، كش���ف انه 
يأبه جدا.

وفي تحذيره إلسرائيل من مواصلة هجماتها على 
س���وريا قال "في وقت ما ربم���ا يتخذ قرار بمعالجة 
مختلف���ة للهجم���ات االس���رائيلية في س���وريا"، 
قال نصرالل���ه. في وقت ما؟ ربم���ا؟ أن نصرالله مع 
المباش���رة،  التهديدات  الملتهب���ة، مع  الخطابات 
م���ع الثقة بال���ذات التي ال تهتز. م���ا الذي يمنعه 
من ان يق���ول في واقع االمر انه م���ن االن فصاعدا 
ستعالج هذه الهجمات بش���كل مختلف. وعندها 
س�أله الصحافي هل ستهاجمون تل ابيب؟ فأجاب 

نصرالله بما أجاب.
لق���د كانت هذه المقابلة بدأت بتصريحات الصحة 
)"ال أعان���ي م���ن اي مش���كلة صحي���ة"( وانتهت 
)"كنت نش���يطا، وفقدت  الزائدة  بالكيلوغرام���ات 
م���ن وزني"(. وعلى عادة نصرالل���ه فإنه يتوجه الى 
ثالث جهات. الى الجيش االسرائيلي، الى مواطني 
اس���رائيل والى سكان لبنان. واحيانا يتحدث ايضا 
الى الدول العربي���ة او الى القوى العظمى الغربية. 
ام���ا ف���ي منتهى الس���بت ففعل هذا بق���در أقل. 

للجميع قال هذه المرة، الحرب – ليس اآلن.
إذا اعتقدت���م ان كل العال���م ضدن���ا، نح���ن دولة 
اسرائيل، فجربوا ان تكونوا للحظة حسن نصرالله. 
مشكوك ان يكون شهد يوما واحدا من الراحة في 
حياته. خ���رج من معركة واحدة فوجد نفس���ه في 
اخ���رى. معظم رفاقه في الطري���ق فقدهم. وحتى 
ابنه. مواجهاته ليس���ت نزاعات حدود. هي حروب 

وجود. من المفاجئ ان الموت لم ينله.
ولك���ن زعي���م حزب الل���ه ف���ي المقابلة م���ع قناة 
"الميادين" لم يبحث عن النار والكبريت. أراد اساسا 

أن يعود إلى الديار بسالم.

لم يبحث عن النار .. بل أراد أن يعود إلى الديار بسالم

القدس المحتلة/ االستقالل:
واصل رئيس حكومة االحتالل »اإلس���رائيلي«، 
بنيامي���ن نتنياه���و، التحري���ض عل���ى إيران 
وح���زب الله، حيث أجرى، أمس األحد، إرش���ادا 
لبعث���ة س���فراء أجانب معتمدي���ن لدى األمم 
المتحدة وصلوا إلى البالد، وذلك قبل سفرهم 
إلى الحدود الش���مالية مع لبنان للقيام بجولة 

ميدانية هناك.
وقال نتنياهو مخاطبا السفراء األجانب: »يطرأ 
تغير كبير في الش���رق األوس���ط وه���و عبارة 

عن صعود الثيوقراطي���ة العدوانية في إيران 
التي تس���عى إلى احتالل الشرق األوسط وإلى 
تدمير »إس���رائيل« وإلى االستحواذ على أجزاء 
كبي���رة أخرى م���ن العالم«. وزع���م نتنياهو أن 
إيران تمتلك ع���ددا كبيرا من الوكالء وأحدهم 
هو ح���زب الله الذي انض���م اآلن إلى الحكومة 

اللبنانية.
وأضاف: »هذا هو فعال توصيف خاطئ فحزب 
الل���ه هو من يس���يطر بالفعل عل���ى الحكومة 
اللبناني���ة ومغزى ذلك هو بأن إيران تس���يطر 

على الحكومة اللبنانية. 
ووص���ل إلى الكي���ان مؤخرًا بعث���ة تتكون من 
عش���رات الس���فراء األجانب المعتمدين لدى 
األمم المتحدة، بزيارة تس���تغرق خمسة أيام، 
حيث زار الس���فراء القدس المحتلة، وتفقدوا 
األنف���اق التي ت���م تدميرها م���ن قبل جيش 
االحتالل اإلسرائيلي، ضمن الحملة العسكرية 
»درع ش���مالي، والتي زعم األخير أن حزب الله 
ق���ام بحفرها تحضيرا ألي مواجهة عس���كرية 

شاملة بالمستقبل.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكدت جمعيات »إس���رائيلية« تدافع عن حق���وق العمال األجانب على وجود 
اآلالف من هؤالء العمال في »إس���رائيل« الذين يعيشون في ظروف عبودية، 
وأن مش���غليهم يتعاملون معهم كعبيد بكل معنى الكلمة، لكن السلطات 

اإلسرائيلية ال تبذل الجهد المطلوب من أجل الحد من هذه الظاهرة.
وذكرت صحيفة »هآرتس« أمس األحد، أن الش���رطة اإلس���رائيلية أقرت بأن 
خمس���ة رجال تم إحضارهم إلى »إسرائيل« اس���تخدموا كعبيد، وأنها تجري 
تحقيقا ضد مش���غليهم منذ أشهر، وذلك ألول مرة منذ العام 2010. وجميع 
هؤالء الرجال الخمسة من دول في الشرق األقصى، ويعملون في فرع الزراعة، 
وج���رى تحويلهم إلى مالجئ بع���د أن تم االعتراف بهم عل���ى أنهم ضحايا 
عبودي���ة. فقد جرى احتجازهم في ظروف حبس وأرغموا على أعمال س���خرة، 
وأحيانا من دون اس���تراحة ومن دون الحصول على أجر. وتحقق الش���رطة في 
ظ���روف وصولهم إلى »إس���رائيل«، ودفع أموال لقاء نقله���م إلى البالد وأخذ 

جوازات سفرهم منهم.
وأكدت الصحيفة على أن الش���رطة اإلس���رائيلية علمت بقس���م من الحاالت، 
خاص���ة وأن ضمن صالحيتها التأكي���د على أن أفرادًا اس���تخدموا كضحايا 
لالتجار بالبشر. وتم العثور على أحد هؤالء العمال في محطة وقود في جنوب 
الب���الد في وضع صحي مترد. ونقلت الصحيفة عن مس���ؤول في جهاز إنفاذ 
القان���ون قوله إنه »جرى إرغ���ام العمال على العم���ل دون توقف، وهذا أحد 
المؤش���رات على ارتكاب المخالفة«، لكنه أشار إلى أن »هذه تحقيقات بالغة 
الحساسية والمس���توى المطلوب إلثباتها مرتفع«. وأضاف أنه ينبغي إثبات 
إبرام صفقة مع جهة في الدولة التي جاء العامل منها، وأنه كان معروف أنه 
أرِس���ل إلى العبودية واحتجز في ظروف عبودية، وأن األمر يس���توجب إجراء 

تحقيق خارج البالد أيضا.

الظاهرة تتسع.. شرطة 
االحتالل تعترف بتشغيل 
تايالنديين بظروف عبودية

القدس المحتلة / االستقالل:
أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي نهار أمس األحد، عن 
بدء تش���ييده الجزء العلوي من السور المحيط بقطاع 

غزة.
وذك���ر الجيش أن إدارة المناط���ق الحدودية في وزارة 
الجي���ش بدأت منذ الخميس الماضي بتش���ييد الجزء 
العلوي من الس���ور المحيط بقطاع غزة، والذي س���يتم 
توصيله مع السور السفلي المضاد لألنفاق، وسيجري 
البدء من منطقة العائق البحري ش���مالي القطاع قرب 
"كيبوتس زيكيم" وحتى معبر كرم أبو سالم بالجنوب.

في حي���ن ذكرت القناة الس���ابعة العبرية ان الس���ور 
س���يبلغ طوله 65 كم وارتفاع 6 أمتار ومزود بمجسات 
وكامي���رات ووس���ائل تكنولوجي���ة متطورة، مش���يرة 
إلى أنه س���يكون مشابه للس���ور الفاصل على الحدود 

الشرقية مع األردن والجنوبية مع مصر.

نتنياهو يحرض السفراء األجانب على إيران وحزب الله

االحتالل يبدأ بتشييد الجزء العلوي من السور المحيط بقطاع غزة
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االستقالل/ وكاالت:
حذرت دراس���ة جديدة من أن الن���وم في وقت متأخر من 
اللي���ل قد يزيد من خطر اإلصاب���ة بأمراض عقلية خطيرة 

بما في ذلك االكتئاب وانفصام الشخصية.
ووج���د الباحثون م���ن جامعة إكس���تر أن الذين ينامون 
ويس���تيقظون باكرا أقل عرضة للمعان���اة من االكتئاب 
بنس���بة %35 بناء على جيناتهم، وأن هؤالء األشخاص 
الذي���ن غالبا ما يكونون من كبار الس���ن والنس���اء، أكثر 
س���عادة. وقال قائد الدراس���ة البروفيسور مايك ويدون: 
»لقد قدمنا أقوى دليل حتى اآلن، على أن الذين يسهرون 
طوال اللي���ل، معرضون بش���كل أكبر لمش���اكل صحية 
عقلية، مثل الفصام وانخف���اض الرفاهية العقلية، على 
الرغم من أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات لفهم 

هذا الرابط بشكل كامل«.
وحل���ل الباحث���ون جينات نح���و 700 ألف مش���ارك في 

الدراس���ة وأنماط نومهم، واكتشفوا 351 اختالفا وراثيا 
مرتبطا بتحديد ما إذا كان الش���خص ممن يس���تيقظون 
في وقت مبكر من الصباح، أو ممن يظلون مس���تيقظين 

لوقت متأخر من الليل.
وق���ال الدكتور س���ام جونز، من جامعة إكس���تر: »يمكن 
تفسير االرتباط بين االختالفات الجينية واالكتئاب الذي 
يصيب أولئك الذين ينام���ون في وقت متأخر من الليل، 
من خالل حقيقة أن أولئك األشخاص تجبرهم وظائفهم 

ومتطلبات الحياة اليومية على االستيقاظ مبكرا«.
وتبين النتائج أن %13 على األقل من نمط النوم موروث 
م���ن اآلب���اء، لكنها لم تج���د صلة بين ه���ذه االختالفات 
الجيني���ة ومدة الن���وم وجودته، كما أنها ل���م تؤثر على 
خطر تطور مرض الس���كري من النوع الثاني أو الس���منة 
لدى أولئك الذين ينامون في وقت متأخر من الليل، على 

الرغم من وجود أدلة سابقة على ذلك.

االستقالل/ وكاالت:
كشفت دراس���ة حديثة أن وظائف الكلى تتدهور مع زيادة 
بدانة الشخص، مشيرة إلى أن فئات عمرية يمكنها أن تكون 
أكث���ر ُعرضة لإلصابة بضع���ف وظائف الكلى، س���واء أكانوا 

يعانون مشكالت في الكلى أم ال.
وحس���ب موقع إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”، وجدت 
الدراس���ة أن البالغي���ن الذي���ن يعان���ون الس���منة المفرطة 
أكث���ر ُعرضة مرتين لإلصابة بضعف وظائ���ف الكلى مقارنة 

بالبالغين الذين يعانون مجرد الزيادة في الوزن.
وقال الدكت���ور “أليكس تش���انج”؛ كبير باحثي الدراس���ة: 
“ال���وزن الزائد خاصة حول منطقة البطن يس���بب عديدًا من 

التأثيرات األيضية السلبية التي تؤثر في الكلى”.
ويفس���ر تش���انج؛ ذلك عبر البريد اإللكتروني، قائال: إن هذا 
ال���وزن الزائد يمكن أن ينش���ط الجهاز العصب���ي الذي يفرز 
هرمونات معينة تزيد من احتب���اس الصوديوم ورفع ضغط 

الدم.. كما أن هذا يجعل من الصعب على الجس���م التخلص 
من الس���كريات اإلضافية ف���ي الدم مما ي���ؤدي إلى اإلصابة 

بالسكري.
وأضاف تش���انج؛ أن كل هذه األمور س���يئة بالنس���بة للكلى 
كم���ا أن االلتهابات المرتبطة بالبدانة ودهون البطن المفرطة 

تضعف أيضا وظائف الكلى.
وتاب���ع “أيضًا ال���وزن الزائد يضعف قدرة الجس���م على نقل 
الجلوكوز من الدم إلى الخالي���ا ويمكن أن يؤدي إلى اإلصابة 

بالسكري”.
وهن���اك 1.9 مليار بال���غ يعانون زيادة ال���وزن أو البدانة على 
مستوى العالم وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية. ويعاني 
نحو أربعة من كل عش���رة بالغين، زيادة ال���وزن فيما يعاني 
نحو واحد من كل عش���رة بالغين، البدانة وهي حالة يمكن أن 
تزيد من مخاطر اإلصابة بأمراض القلب والس���كري ومشكالت 

المفاصل وبعض أنواع السرطان، إضافة إلى متاعب الكلى.

االستيقاظ باكرًا يقي من
 اإلصابة بأمراض عقلية خطيرة!

دراسة: البدانة تسبب 
تدهور وظائف الكلى

االستقالل/ وكاالت:
يعتب���ر تطبيق WhatsApp من أكثر تطبيقات التواصل اس���تخدامًا 
ورواجًا بين المستخدمين، إذ يصل عددهم إلى مليار مستخدم يوميًا.

ُأطلق التطبيق عام 2009 وكانت بدايته بس���يطة والهدف منه توفير 
تواصل مجاني بين المستخدمين، لكنه نما بشكل كبير في السنوات 
الماضية حتى تّم االس���تحواذ عليه من قبل “فيسبوك” بمبلغ تجاوز 

19 مليار دوالر.
في األيام الماضية واجه المس���تخدمون العديد من المش���اكل، مثل 
س���رقة الحسابات واالس���تيالء عليها بطريقة غريبة، عبر إرسال رسالة 

إلى المستخدم تخبره بفوزه بجائزة مع رقم مؤقت لتأكيد هويته.
الرقم المؤقت هدفه تفعيل “الواتس آب” على جهاز آخر، فيقوم المستخدم، عن 
حسن نية، بإعطاء المتصل هذا الرقم، ما يسّهل سرقة حسابه، علمًا أن هناك طرقًا 
أخرى لالس���تيالء على الحساب مثل الضغط على رابط وغيرها، وينبغي الحرص من 
قبل المستخدمين على عدم التفاعل مع االتصاالت أو الضغط على روابط مجهولة 

المصدر.
المش���كلة الحقيقية ليست في سرقة حسابات “الواتس آب”، بل في أن يتواصل 

المخترق مع أصدقائك باس���مك ويطلب منهم تحوي���الت مالية، وبما أن أصحابك 
يثقون بك، فإنهم يقومون بالتحويل مباش���رة، ولكن لألس���ف، تكون التحويالت 

للمختِرق، وال يمكن استرجاعها.
لكن بإمكانك حماية حسابك من االختراقات عبر تفعيل خاصية التحقق بخطوتين، 
وبإمكانك تفعيلها بالذهاب إلى إعدادات الحساب، ومن ثم اختيار خاصية التحقق 
بخطوتي���ن، ووضع رقم س���ري مع الحرص على وضع “إيميل” ش���خصي لك )بريد 

إلكتروني( السترجاع حسابك في حال فقدان الرقم السري المؤقت.

وفي حال سرقة حس���ابك، تستطيع استرجاعه بطريقة سهلة 
عبر التواصل مع فريق الدع���م الفني للتطبيق من خالل البريد 

.support@whatsapp.com التالي
يت���م التواصل معهم ف���ي البداية، ويجب أن تكون الرس���الة 
باللغة اإلنكليزية تشرح فيها المشكلة، وضمن الرسالة تضيف 
 Please deactivate my( رقم الهاتف، على س���بيل المث���ال
 account on whatsapp. Because my account was

.)stolen
مع الحرص على وضع رقم الهاتف، وخالل 24 س���اعة س���يتم 
التواص���ل معك من قبل الفريق لتأكي���د هويتك، وتأكيد رقم 
الهاتف، وتعطيل رقمك، وهنا لن يستطيع المخترق االستفادة من حسابك، لكن 
لألسف، لن تس���تطيع استرجاع رقمك إال بعد 7 أيام لتقوم بالدخول على حسابك 

واستخدامه مجّددًا.
لذلك بجب على المس���تخدمين الحرص على عدم التفاعل مع الطلبات المش���بوهة 
من الغرباء، وأيضًا، زيادة األمان لحسابك، وفي حال وصلك طلب لتحويل مبلغ مالي، 

حاول التواصل مع صديقك هاتفيًا للتأكد من الطلب.

احذر.. محتالون يستغلون »واتس آب« لسرقة األموال

االستقالل/ وكاالت:
توصلت ش���ركة أمريكية إلى طريقة فريدة في مكافحة أمراض 

البرد، باستخدام مناديل بفيروسات بدال من اللقاحات.
وترى الشركة أن استخدام هذه المناديل يجعل الشخص على اتصال 
دائم بالفيروسات المرضية، ما يساعد في تعزيز منظومة مناعته. كما 

أن الشخص نفسه يحدد الوقت الذي عليه لمس الفيروسات فيه.
ويؤك���د مبتكرو ه���ذه المنادي���ل )Vaev Tissue( على أن هذه 
الطريقة أقل خط���را من اللقاحات واألدوي���ة المضادة ألمراض 

البرد. واس���تخدامها س���هل جدا، حيث يكفي مسح األنف بها، 
بعدها يصاب الش���خص بزكام بس���يط، وبفضل ه���ذا يتهيأ 
جسم اإلنس���ان لمقاومة الوباء. وفي المقابل، أكد خبراء على أن 
في العالم عدد هائل من الفيروس���ات المختلفة، ما يحتم على 
المنتجي���ن إنتاج مناديل خاصة ل���كل فيروس، وهذا بحد ذاته 
مش���كلة كبيرة. كما عبر الخبراء عن تخوفهم من أن تكون هذه 
المناديل خط���رة على األطفال واألش���خاص الذين يعانون من 

ضعف المناعة.

االستقالل/ وكاالت:
نشرت جمعية خبراء التغذية والحمية البريطانية قائمة 
مؤلف���ة من 5 منتجات غذائية تع���د األكثر فائدة لعمل 
القلب. وذكرت صحيفة »Sunday Express«، أن القائمة 
التي وضعها الباحثون البريطانيون تتصدرها منتجات 
الحبوب الكاملة كاألرز البني والمعكرونة من دقيق القمح 

الكامل وعصيدة الشوفان.
وي���رى الخبراء أن إدراج هذه الم���واد الغذائية في قائمة 
النظ���ام الغذائي، يقلل من خطر الوف���اة بأمراض القلب 
واألوعية الدموية بنس���بة %9. كما تحتوي القائمة في 
الدرجة الثانية عل���ى البقوليات، وتناول 130 غراما منها 

يعد كافيا لتخفيض مستوى الكوليسترول الضار بنسبة 
%5، فالبقوليات غنية بألياف تتحول أثناء هضمها إلى 
نوع م���ن الهالم الذي يرتبط بالكوليس���ترول ويقلل من 
امتصاصه في الجس���م. ويحتاج القلب أيضا إلى الفواكه 
والخضروات التي تحتوي على البوتاس���يوم، ما يس���اعد 

على التحكم في ضغط الدم.
وتختتم القائمة باألسماك، التي تحتوي على األحماض 
الدهني���ة الداعمة للقلب. وتحتوي األس���ماك أيضا على 
الكثير من البوتاسيوم وفيتاميني ب 12 وب 6. وخلص 
الباحثون إلى أن تناول الس���مك أربع مرات في األس���بوع، 

يقلل من خطر اإلصابة باألزمات القلبية بنسبة 21%.

تعرف على أكثر المواد الغذائية فائدة للقلب مناديل تمنحك القدرة 
على تحديد موعد مرضك!
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غزة / عبدالله نصيف:
خطف اتحاد الش����جاعية أمس األحد، ف����وزًا غاليًا من بين 
أنياب ه����ال غزة به����دف دون رد، فيما ف����رض التعادل 
اإليجابي المثير نفس����ه في اللقاء الذي جمع ش����باب رفح 
و غزة الرياضي، ضمن منافس����ات األسبوع السابع عشر من 

بطولة دوري أوريدو الممتاز الغزي .
وحجب اتحاد الش����جاعية هال غ����زة، والفوز عليه بهدف 

دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب اليرموك بغزة.
وسجل هدف الفوز للمنطار إبراهيم النتيل بالدقيقة 38 .

وبه����ذا الفوز يتقدم المنطار للمرك����ز الخامس برصيد 25 
نقطة متفوقا باألهداف عن شباب رفح ، فيما تجمد رصيد 

»هال غزة« عند 26 نقطة بالمركز الرابع .
وعلى اس����تاد خانيونس، خطف ش����باب رفح تعادال مثيرًا 
من بين أنياب غزة الرياضي ، بتس����جيله الهدف الثاني و 

التعادل بالدقائق األخيرة من عمر المباراة .
وبهذا التعادل يسقط الزعيم للمركز السادس برصيد 25 
متخلفا باألهداف عن الش����جاعية ، ويبقى العميد بالمركز 

التاسع مؤمنا نفسه بين الكبار برصيد 22 نقطة .
وتقدم غزة الرياض����ي بهدفين، عبر بهاء الدعالس����ة في 
الدقيقة 27 وكامل الترامسي في الدقيقة 47، قبل أن يرد 
ش����باب رفح بهدفين متتاليين عن طريق، محمد القاضي 

بالدقيقة 58  ويسار الصباحين بالدقيقة 86 .
وفي دوري الدرجة األولى، خّيم التعادل الس����لبي على لقاء 

بيت الهيا وخدمات المغازي .
تعادل ال يخ����دم الطرفين في محاولة الهروب من ش����بح 
الهبوط ،  خاصة فريق بيت الهيا متذيل الترتيب برصيد 
12 نقط����ة، و يتق����دم المغازي للمرك����ز الثامن برصيد 19 

نقطة .

دوري أوريدو الممتاز
»المنطار« يحجب »هالل غزة« 

والزعيم والعميد »حبايب«

غزة / االستقال:
هبط فريق العودة إلى دوري الدرجة الثالثة، رس���ميا، عقب خس���ارته 
أمام األقص���ى بهدفين نظيفين، في المب���اراة التي جرت أمس األحد 
في ملعب النصيرات البلدي وس���ط قطاع غزة، ضمن منافسات دوري 

الدرجة الثانية بفرع »الوسطى والجنوب«.
وس���جل هدفي األقصى، قصي أبو بخيت في الدقيقة 55، ومحمد أبو 
ش���عيب في الدقيق���ة 69. وبهذا الفوز رفع األقص���ى رصيده إلى 32 
نقطة ف���ي المركز األول، و تجمد رصيد الع���ودة 4 نقاط في الترتيب 

التاسع واألخير، ليعود رسميا إلى الدرجة الثالثة.
وف���ي مباراة أخ���رى، أّمن جماعي رفح بقاءه ف���ي دوري الدرجة الثانية، 
إث���ر فوزه على اتحاد دير البلح بهدفين دون رد ، في اس���تاد المدينة 

الرياضية في خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وأحرز ثنائي���ة جماعي رفح، محمد البيوك بالدقيقة 2 ، وبال الهمص 
بالدقيقة 91 ،  ليصبح رصيده 16 نقطة في المركز الس���ادس، ويبقى 

رصيد اتحاد دير البلح 14 نقطة في الترتيب السابع .
كما تفوق الش���وكة على فريق جمعية الصاح بهدفين مقابل هدف، 

في ملعب الدرة وسط قطاع غزة.
وتقدم »جمعية الصاح« بهدف عبر أكرم الحديدي بالدقيقة 9 ، قبل 
أن يعود الش���وكة بثنائية متتالية عن طريق، وليد أبو ضباع بالدقيقة 

88  وأشرف النجالي بالدقيقة 90 .
ورفع الش���وكة رصيده إلى 16 نقطة في الترتيب السادس، بينما بقي 

رصيد جمعية الصاح 21 نقطة في المركز الثالث .

»األقصى« يتربع على قمة الدرجة
 الثانية وُيسِقط »العودة« للثالثة 

االستقال/ وكاالت:
مرت فترة االنتقاالت الشتوية، دون ضجة كبيرة، رغم العديد 
م����ن التكهنات بإب����رام صفقات بارزة، لنج����وم عقودهم على 
وش����ك االنتهاء مع أنديتهم. وبقي الوض����ع على ما هو عليه، 
ومالت الكثير من األندي����ة األوروبية لصفقات اإلعارة في ظل 

صعوبة التفريط باعبين بارزين وسط الموسم.
لكن فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة تنذر بموسم مشتعل 
على صفقات مجاني����ة، لنجوم عقودهم تنتهي مع أنديتهم 

في يونيو/ حزيران 2019.
و نستعرض من خال التقرير أبرز األسماء التي سيدور عليها 

الجدل في الفترة المقبلة، في ظل عدم تجديد عقودهم.
ويبق����ى مانشس����تر يونايتد أب����رز المهددي����ن بفقدان عدد 
كبي����ر من نجومه بدون مقابل، في ظ����ل تباطؤ اإلدارة بتجديد 
عقودهم، مثل حارس المرمى اإلس����باني دافيد دي خيا، الذي 

يعد األفضل في الدوري اإلنجليزي ومن أبرز حراس العالم.
ولطالما ارتبط أسم دي خيا بالعودة مجددا إلى إسبانيا، حيث 
تعثرت صفق����ة انتقاله إلى ريال مدريد قبل 3 س����نوات في 
اللحظات األخيرة، ثم اتجه النادي الملكي لضم البلجيكي تيبو 

كورتوا من صفوف تشيلسي مطلع الموسم الجاري.
األزمة تش����مل أيضا خط دفاع الش����ياطين الحمر بالكامل في 
ظل انتهاء عقود الرباعي أنطونيو فالنس����يا، أشلي يونج، فيل 
جونز وماتيو دارميان بنهاية الموس����م الجاري، ما يهدد فريق 
المدرب النرويج����ي أولي جونار سولس����كاير بعجز في الخط 

الخلفي.
كما لم تحرك إدارة مانشس����تر يونايتد س����اكنا لتجديد عقد 
ثنائي الوسط اإلسباني خوان ماتا وأندير هيريرا، حيث ارتبط 

هذا الثنائي كثيرا بالعودة مجددا إلى الليجا.
و ال يختلف الس����يناريو كثيرا بالنس����بة لمانشس����تر سيتي، 
ولكنه����ا أزمة أقل حدة للمدرب بي����ب جوارديوال، في ظل عدم 
حاجته بشكل كبير لتجديد عقود فنسنت كومباني، إيلياكيم 
مانجاال، ألس����باب فنية أو لكثرة إصاب����ات البلجيكي كومباني 

وتقدمه في السن.
وف����ي قلعة الجانرز، رش����حت تقارير صحفي����ة عديدة انتقال 
الويل����زي آرون رامس����ي العب وس����ط آرس����نال إل����ى صفوف 
يوفنتوس اإليطالي، إال أن إدارة الس����يدة العجوز ربما فضلت 
تأجيل الصفقة لضم رامسي بدون مقابل في نهاية الموسم 

الجاري.
كما يبقى داني ويلبيك وناتش����و مونريال من األسماء البارزة 
بصفوف المدفعجية، التي يمكنها الرحيل مجانا ألي ناد في 

صيف العام الجاري.
وف����ي معس����كر لندني آخ����ر، فإن تشيلس����ي مه����دد بعدم 
االس����تفادة ماديا من انتقال قلب����ي الدفاع دافيد لويز وجاري 
كاهيل قائد الفريق، إضافة إلى المهاجم الفرنس����ي أوليفيه 
جيرو الذي تراجع دوره كثيرا تحت قيادة ماوريس����يو س����اري، 
الذي فضل استعارة جونزالو هيجواين من يوفنتوس الشهر 

الماضي، ليكون المهاجم األساسي للبلوز.
ورغم المعاناة الش����ديدة التي يعيش����ها أدريان رابيو العب 
وسط باريس سان جيرمان، في ظل قرار إدارة النادي بتجميد 
مشاركته في المباريات عقابا له على عدم تجديد عقده، إال أن 
رابيو يعد االسم األبرز الذي ينتظر الكثيرون وجهته المقبلة 
ف����ي الصيف المقبل، الرتباطه بأندية كبيرة بحجم برش����لونة 

وريال مدريد، تشيلسي وبايرن ميونخ.

عقود البريميرليج تنذر بميركاتو صيفي ناري

االستقال/ وكاالت:
اس���تطاع مانشس���تر يونايتد أن يحقق  أمس فوًزا مهًما على 
ليس���تر سيتي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهم 
على ملعب كينج باور ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين 
من الدوري اإلنجليزي . أحرز هدف مانشستر يونايتد ماركوس 
راش���فورد في الدقيقة التاس���عة من المب���اراة ، ليرتفع رصيد 
اليونايتد إلى 48 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد 

ليستر عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر .

أول تهدي���د في المباراة كان عن طريق ليس���تر س���يتي، بعد 
ركنية نفذها ماديس���ون في الدقيقة الثالثة من المباراة على 
رأس المتق���دم إنديدي، الذي س���ددها بجوار القائم األيس���ر 

لمانشستر يونايتد.
ليرد عليه المان يونايتد بهدف أول بعد تمريرة رائعة من بول 
بوجبا إلى راش���فورد خلف المدافعين الذي انفرد بش���مايكل 

وسددها بقوة في شباك ليستر سيتي .
و تبقى النتيجة 1_0 حتى نهاية اللقاء بفوز الشياطين الحمر .

االستقال/ وكاالت:
زين الفرنس���ي بول بوجبا، العب وسط مانشس���تر يونايتد، مسيرته 
الناجح���ة مع الش���ياطين الحمر برقم مميز خال مب���اراة األمس أمام 

ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة ال�25 من البريميرليج.
وتمكن بوجبا من صناعة هدف الش���ياطين الحمر األول في المباراة 
لزميله ماركوس راشفورد. وذكرت شبكة "سكواكا" لإلحصائيات، أن 
بوجبا بات أول العب في مانشس���تر يونايتد يس���اهم في 20 هدًفا 

بالبريميرليج ودوري أبطال أوروبا خال الموسم الحالي.
وأوضحت أن بوجبا أحرز حتى اآلن 11 هدًفا ومنح 9 تمريرات حاسمة 
لزمائ���ه في البطولتي���ن. ويقود بوجبا انطاقة مانشس���تر يونايتد 

الجديدة مع المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير.

مانشستر يونايتد ينجو من فخ 
ليستر بهدف راشفورد

بوجيا يتّوج مجهوده برقم مميز
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النصيرات/ االستقالل:
أتلفت بلدية النصيرات وسط قطاع 
غ���زة، )17475( كج���م م���ن المواد 
الغذائية الفاس���دة و)8315( كجم 
من الم���واد غير الغذائي���ة، وذلك 
خ���الل )800( زيارة ت���م تنفيذها 

خالل العام المنصرم.
كما تم ضبط كمية )10875( كجم 
مواد غذائية قبل عرضها للبيع غير 
صالح���ة لالس���تخدام اآلدمي، وتم 
تسجيل عدد )107( محضر اتالف 
و)17( محض���ر ضب���ط، وكتابة أربع 
للشروط  المخالفين  على  تعهدات 

الصحية.
يش���ار إل���ى أن بلدي���ة النصيرات 
الصحة  وزارت���ي  م���ع  وبالتع���اون 
والعم���ل، قام���ت بتش���كيل لجنة 
مش���تركة للقي���ام بتنفيذ جوالت 
الشروط الصحية  لمتابعة  ميدانية 

لدى أصح���اب المح���الت التجارية 
وأصح���اب  المتنقلي���ن  والباع���ة 

المطاعم والشاليهات والمدارس.
دوري  بش���كل  اللجن���ة  وتق���وم 

الش���اليهات  وزي���ارة  بمتابع���ة 
لفحص نس���بة الكلور وأخذ عينات 
من المي���اه، باإلضافة إل���ى متابعة 
محط���ات التحلي���ة وأخ���ذ عينات 

منها بالتنس���يق مع وزارة الصحة، 
باإلضاف���ة إل���ى زي���ارة الم���دارس 
على  والعمل  المش���اكل  ودراس���ة 

حلها.

ويش���هد قطاع غزة اعتداءات "إسرائيلية" متواصلة، منذ انطالق مسيرة العودة وكسر 
الحصار في 30 مارس الماضي بالمناطق الش���رقية للقطاع، بمشاركة آالف المواطنين 
أسبوعًيا المطالبين بحق العودة ورفع الحصار اإلسرائيلي المتواصل على غزة منذ أكثر 
من 12 عاًما. وأدى قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي للمسيرات التي تتعاظم أيام الجمعة 

إلى ارتقاء أكثر من 250 شهيًدا؛ فيما أصيب نحو 23 ألًفا آخرين بجراح متفاوتة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���ف النائ���ب ف���ي المجلس 
التش���ريعي عن القدس المحتلة 
إبراهي���م أب���و س���الم، تفاصيل 
اعتق���ال جه���از األم���ن الوقائي 
التابع للس���لطة الفلسطينية له، 

وسرقة عناصر الوقائي لمنزله.
وقال أبو س���الم في بيان صحفي 
أمس األح���د، "إن عناصر الوقائي 
م���ن  ووثائ���ق  أوراق  ص���ادروا 
جلس���ات  التش���ريعي  المجلس 
)2006( وأجهزة البتوب وشاشات 
تلفزي���ون وهوات���ف نق���ال لي 
ولزوجتي وأبنائي وجهاز تسجيل 

المراقبة، وخمسة خواتم ذهب  كاميرات 
لزوجتي".

وأض���اف: "أن 12 مس���لحا وملثما دخلوا 
غرف النوم الخاصة في المنزل الس���اعة 
الواحدة صباح السبت الماضي توزعوا على 
الجوارير والخزان���ات والكتب والفرندات 
وعاثوا فيها فسادا وخرابا وجعلوا عاليها 

سافلها لمدة ساعة ونصف".
وتابع: "صادروا 31 صنفا حسب ترقيمهم، 
لكن اكتشفنا س���رقتهم لخمسة خواتم 
ذهب لزوجت���ي، وفقدان أجهزة أخرى لم 
تسجل في محضر األمانات، وعندما ذهب 
ابني الي���وم لجلب األمان���ات لم يعطوه 

بحجة انشغالهم".
وذكر أبو سالم تفاصيل االعتداء الهمجي 
من عناص���ر األمن الوقائ���ي، حيث إنهم 
كس���روا أبواب المنزل والمخزن وفتش���وا 
جميع أنحاء المنزل وقوارير الزراعة، حتى 
فتش���وا حقيبة طفلة ف���ي الصف األول 
االبتدائي وقلبوا أغراض المنزل رأسًا على 

عقب".
وأوضح النائ���ب أن عناصر الوقائي قاموا 
بتوقي���ف نجله ف���ي المن���زل ألكثر من 
س���اعة ونصف، ثم اقت���ادوا النائب بعد 
تقيي���د يديه بالحديد أم���ام جميع أهله، 
وبطريقة همجية اقتادوه للس���يارة، وبلغ 
ع���دد الس���يارات التي اقتحم���ت المنزل 

حوالي 10 سيارات بال نمر، وكانت 
الس���يارة التي يتواجد بها النائب 
تسير بصورة هستيرية األمر الذي 

عرضه للوقوع نتيجة تقييده.
وأش���ار الى أنهم أخ���ذوا بصمات 
العي���ن مط���وال، وس���خر عناص���ر 
الوقائي من روات���ب النواب وقالوا 
"أنتم ال تستحقون"، كما تهجموا 
على قناة األقصى، وتم حبسه في 
زنزانة تح���ت األرض، يوجد فيها 
فرش���ة قذرة جدا ب���دون غطاء وال 

وسادة ليس لها أي شباك.
ونبه ال���ى أنه رفض بش���دة ذلك، 
لكنهم حاولوا أكثر من مرة بشكل 
إجب���اري، ونظرا لوضع���ه الصحي تدخل 
الطبيب وتم نقله الى زنزانة أوس���ع، لكن 
المرح���اض الخ���اص بالزنزان���ة قذر جدا 

وفاقد لكل وسائل النظافة.
وأوضح أن الجو كان مليئا بالصراخ واالزعاج 
مما ال يس���مح بالنوم، ومكث بزنزانته من 
الثالثة فجرا وحتى السادس���ة والنصف 
مس���اء، ولم يتم التحقي���ق معي في أي 
موضوع ولم يبينوا لي أسباب االختطاف.

وأشار الى أنهم لم يعطوه األمانات بحجة 
وج���ود المفتاح مع موظ���ف غير موجود، 

وصادروا ساعته اليدوية.

رام الله/ االستقالل:
ق���ال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفي���ق الطيراوي، إن الجبهة الديمقراطية 
رفضت المش���اركة في الحكومة الجديدة التي تنوي فتح تشكيلها، بينما لم يقدم 

حزبًا الشعب وفدا الموافقة من عدمها.
وأض���اف الطيراوي في حدي���ث متلفز أمس األحد ، »حزبا الش���عب وفدا قالوا نحن 
ندرس هذا األم���ر«. وتابع الطيراوي »اللجنة س���تلتقي بفصائل المنظمة جميعها 
دون النظر إلى المواقف المعلنة مس���بقا تمسكا بالشراكة التاريخية معها«، ونفى 
م���ا ُيتداول من أس���ماء لحكومة فتح الجديدة. وبش���أن قطاع غزة، ق���ال الطيراوي: 
»استعادة غزة ليس باألمر السهل، والهدف األساس من االنقالب هو ذات الهدف 
من االنس���حاب االس���رائيلي أحادي الجانب من القطاع دون التنس���يق مع منظمة 

التحرير، والغاية من ذلك انهاء المشروع الوطني الفلسطيني«.
وأضاف: »الح���وار مع حماس انتهى، وال لقاءات أو حوارات في االفق، والمطلوب من 
حماس إما الموافقة على كل ما تم االتفاق عليه، أو أن تتحمل المسؤولية كاملة، وال 

مجال للمزيد من المماطلة والحوارات دون أية نتائج«، على حد زعمه.
وكانت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين، أعلنت أمس، رفضها المش���اركة في 
حكوم���ة فصائلية تجري المش���اورات لتش���كيلها م���ن فصائل منظم���ة التحرير 
الفلس���طينية، مش���يرة إلى أنها أكدت على ذلك في اجتماعها المش���ترك مع وفد 

حركة فتح الذي انتهى عصر أمس
واعتبرت الجبهة الش���عبية في بيان، أّن األزمة التي تعيشها الساحة الفلسطينية 
على أكثر من صعيد والتي يعمقها االنقس���ام أكثر فأكثر، والتهديدات المتزايدة 
بتصفية القضية الوطنية وحقوق شعبنا، تفرض وبشكٍل عاجل وقف أية إجراءات 
تزيد األمور تعقيدًا بما فيها تشكيل حكومة لن يتأتى عنها إاّل مزيدًا من العقبات 

أمام جهود المصالحة ومضاعفة لألزمة الداخلية.

الطيراوي: »الديمقراطية« 
رفضت المشاركة بالحكومة 
والحوار مع »حماس« انتهى

سرقوا منزلي وعاثوا به فسادًا

النائب أبو سالم يروي تفاصيل اعتقاله ويكشف حال سجون السلطة 

االستقالل/ وكاالت:
أك���د الرئي���س األميركي، دونال���د ترام���ب، أن الواليات 
المتحدة س���تحتفظ بقواتها العس���كرية ف���ي العراق، 
لمواجهة ما أس���ماه »النفوذ اإليران���ي«، وقال إن احتفاظ 
الواليات المتحدة بوجود عس���كري ف���ي العراق أمر مهم 

حتى يمكنها مراقبة إيران.
وفي مقابلة تبثها ش���بكة »س���ي بي إس«، اليوم األحد، 
ش���دد ترامب على أن الواليات المتح���دة »ملزمة بالدفاع 
عن األمن اإلسرائيلي وعن المصالح األميركية في الشرق 
األوس���ط«، الفًتا إلى أن االنس���حاب األميركي من سورية 

كان »مس���ألة وقت«، فيم���ا تجّنب تحدي���د جدول زمني 
لعملية االنسحاب.

وأض���اف ترامب أن الواليات المتحدة أنفقت مبلغا باهظا 
على إقام���ة قاعدة في العراق؛ وتاب���ع في مقتطفات من 
المقابلة »ربما نحتفظ بها أيضا. وأحد الدوافع وراء رغبتي 
ف���ي االحتفاظ بها هو أنني أريد مراقبة إيران على نحو ما 

ألن إيران تمثل مشكلة حقيقية«.
وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أنه يريد أن يكون 
قادرا على ضرب إيران، قال ترامب »ال، ألنني أريد أن أكون 

قادرا على مراقبة إيران«.

االستقالل/ وكاالت:
عبرت وزارة الخارجي���ة المصرية، األحد، عن قلقها 
إزاء ق���رار إس���رائيلي بع���دم تجدي���د والية بعثة 
التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل، جنوب 

الضفة الغربية.
وأك���د الُمتح���دث باس���م الخارجي���ة المصري���ة 
المستش���ار أحمد حافظ في بي���ان صحفي اليوم 
األحد، عل���ى ضرورة تجُن���ب أية ق���رارات أحادية 
د  تخالف أحكام اتفاق أوس���لو لع���ام 1995، وتعقِّ
الجه���ود الرامية إلى اس���تئناف المفاوضات بين 

الطرفّين، وإقامة الس���الم الش���امل والعادل على 
أس���اس حل الدولتّي���ن، وفقًا لمقررات الش���رعية 

الدولية ذات الصلة، بحسب الوكالة الرسمية.
وق���ال ب���أن موق���ف مصر ثاب���ت تج���اه القضية 
الكامل لحقوق الش���عب  الفلس���طينية، ودعمها 
الفلسطيني المش���روعة، وأش���ار أن أية إجراءات 
تس���تهدف التغيير في الترتيبات القائمة أو في 
الوضع على األرض س���ُتزيد من مستوى التوتر وال 
تخدم س���وى تقويض المس���اعي باتجاه السالم 

المنشود.

ترامب: سنبقى عسكريًا 
في العراق لمراقبة إيران

رام الله/ االستقالل:
أفاد كريم عجوة محامي هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، األحد، باس���تقرار الوضع 
الصحي لألس���ير الفتى أنس اسماعيل موس���ى )18 عاما( من بلدة الخضر ببيت لحم، 

والذي يقبع حاليا في مستشفى »شعار تصيدك« االسرائيلي.
وأش���ار عجوة، الى أن االس���ير موس���ى كان أصيب يوم الخمي���س الماضي برصاص 
الجيش االسرائيلي في قدميه، بزعم إلقائه زجاجات حارقة على سيارات مستوطنين 
بالقرب من بلدة الخضر، وتم إجراء عملية جراحيه له أول أمس، تم خاللها اس���تئصال 
الرصاصتين وزراعة براٍغ بالقدم اليسرى. وأوضح محامي هيئة االسرى والمحررين »أنه 
من المقرر عقد جلسة تمديد توقيف في المحكمة العسكرية في عوفر لألسير موسى 

يوم غد، دون حضوره نظرا لوضعه الصحي«.

قلق مصري من عدم تجديد »إسرائيل« 
لبعثة التواجد الدولي في الخليل

هيئة األسرى: الوضع الصحي لألسير 
المصاب أنس موسى مستقر
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�شهيد مت�أثرًا
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لندن/ االستقالل: 
 ش���رطة مطار 

َّ
ة، الس���بت، أن ذك���رت صحيف���ة »ذا إنديبندت« البريطانيَّ

»م���دراس« جنوب���ي الهن���د، أوقَفت رج���اًل )45 عاًم���ا(، بع���د أن عثرت 
 من العمر ش���هًرا واحًدا فقط، في سلة بالستيكية 

ُ
على فهد صغير، يبلغ
كان يحملها في يده.

وق���د أث���ار الرجل الش���بهات، بعد س���ماع أص���وات صادرة من الس���لة 
البالستيكية التي كان يحملها، ولم تكشف الشرطة هوّية الرجل، لكّنها 

أكدت أنه كان قادًما من العاصمة التايالندية بانكوك.
وقال أحد المسؤولين في المطار، إن الرجل لم يعط إجابة واضحة، عندما 
س���أله موظفو األمن عما يحمله في يده: »لم تكن إجاباته واضحة، وأمرنا 
بفتح السلة لتفتيشها. فعثرنا في داخلها على فهد صغير، بالكاد يبلغ 
وزنه كيلوغرامًا واحدًا موضوع في كيس بالس���تيكي. وكان الحيوان في 

حالة صدمة، وشديد الوهن«.
ونش���رت إدارة المطار تس���جياًل مصورًا على مواقع التواصل االجتماعي 

يظهر الموّظفين، وهم يحاولون منح الفهد الصغير حليبا.
وقال مس���ؤول في ش���رطة مكافحة الجرائم ضّد الث���روة الحيوانية في 
مدراس، لوكالة »فرانس برس« إن »الراكب محتجز حاليًا ويتّم استجوابه«. 
ويس���عى المحققون إلى معرفة إن كان الفهد عرضة لتجارة الحيوانات 
���ة، والتي يعاق���ب عليها القانون الدول���ي، خصوصًا إذا كانت من  الدوليَّ

األنواع المحمية.

اكتشاف فهد صغير في 
أمتعة مسافر في الهند

لندن/ االستقالل: 
قام زوجان مخم���وران ببريطانيا بخنق طفلهما البالغ 
من العمر 7 أشهر؛ بسبب البكاء الشديد ألنه ُيعاني 

من آالم في البطن.
وع���ن تفاصي���ل الجريم���ة، كان األب واألم بإح���دى 
الحفالت وبع���د عودتهما للمنزل ، كان الطفل يبكي 
بسبب آالم بالبطن، ولم يتحمل الزوجان البكاء فقاما 

بوضع وسادة على وجهه وتركه يبكي.
وظ���ل الطفل يبكي إلى أن م���ات خنًقا، وفي الصباح 
بعد أن عاد الزوجان لوعيهما اكتشفا أن الطفل مات 

خنًقا، ليقوم كاًل منهما بتقطيع جثة الرضيع ووضعه 
في كيس قمامة وإلقائه في إحدى المناطق الزراعية 

الخالية من السكان.
وتم اكتش���اف الجريمة من قبل أقارب الزوج؛ وذلك 
بعد أن قاموا بزيارة لهما وس���ألوا ع���ن الطفل وبعد 

اإلصرار واإللحاح، اعترفت الزوجة ب�”الجريمة”.
عث���رت الجهات األمنية عل���ى جثة الطفل، حيث 
وجدوا أن ال���كالب الضالة نهش���وا جثته، حيث 
قررت المحكمة الحكم على الزوجين بالسجن 10 

أعوام.

ستوكهولم/ االستقالل: 
ت���داول رواد مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو 
يظهر حارس���ي أمن وهما يجران حام���ال، رغما عنها، 
برفقة ابنتها خارج قطار أنفاق، دون أن يراعيا حالتها، 

فيما قال كثيرون إن الحادث وقع »لدوافع عنصرية«.
وكانت الم���رأة الحام���ل وابنتها البالغة 5 س���نوات 
جالس���تان في قط���ار يس���تعد لالنطالق من محطة 
السويدية ستوكهولم، ليل  بالعاصمة  »هوتورغيت« 

الخميس الجمعة، عندما أحاط بهما عنصرا األمن.
وأخ���رج الرج���الن الم���رأة من القط���ار، بحج���ة أنها ال 

تمتلك تذك���رة س���فر صالحة، ودفعاه���ا نحو مقعد 
مجاور، دون أدنى اهتمام بها أو بجنينها.

وف���ي وقت الحق، ادخل���ت المرأة، س���مراء اللون، إلى 
المستش���فى مرتين من أجل التأكد من أن حملها لم 

يتأثر بتصرف رجال األمن.
وقالت المرأة إن عناصر األمن قبضوا عليها فورا بعدما 
أبلغتهم بأنها ال تس���تطيع العثور عل���ى تذكرتها، 
مش���يرة إل���ى أنهم تجاهل���وا توس���لها عندما قالت 
لهم إنها متعبة وتش���عر بأل���م، وطرداها أمام أعين 

الكثيرين.

طرد حامل وابنتها من
 قطار..  والدوافع عنصرية!

زوجان يقتالن رضيعهما
 وُيقطعان جثته ألنه يبكي 

طوكيو/ االستقالل: 
ذك���رت قن���اة » NHK« التلفزيوني���ة اليابانية، أن 
شرطة مدينة طوكيو اكتشفت أن أحد مستخدمي 
اإلنترن���ت يحاول بي���ع اليورانيوم عل���ى موقع في 

الشبكة العنكبوتية.
وأضافت القناة التلفزيونية المحلية، أن مس���ؤوال 
محليا، يعمل في مجال الطاقة الذرية، شاهد عرضا 
مشبوها لبيع مادة مش���عة في مزاد على اإلنترنت 

العام الماضي، وأبلغ الشرطة بالحادث.
وخطط مس���تخدم لبيع اليورانيوم المنضب )وهو 
نتيجة ثانوية لعمليات إنتاج اليورانيوم المخصب 
من اليورانيوم الطبيعي ويحتوي على إشعاع يبلغ 
%60 من إشعاع اليورانيوم الطبيعي فقط(. وعلى 
الرغم من أن إش���عاعه يقل عن إشعاع اليورانيوم 
الطبيعي، إال أنه يمكن أن يكون خطيرا على البشر، 
ولدى التعامل معه يجب االلتزام بمعايير السالمة.

وتمكن ضباط الشرطة من إلقاء القبض على »بائع 
اليورانيوم«، الذي اعترف بأنه يعيد بيع اليورانيوم، 
الذي تم شراؤه عبر اإلنترنت على موقع أجنبي. وال 

تزال الشرطة تحقق في القضية.

ستوكهولم/ االستقالل : 
غرض���ت محكمة بمدينة أوميو ش���مال الس���ويد 
مواطن���ًا 3 آالف كرون���ة وأجبرته عل���ى دفع آالف 
الكرون���ات األخرى تعويض���ا البنه إلجب���اره على 

تجريف الثلج حافي القدمين.
وذكر موقع )لوكال( اإلخب���اري األوروبي أنه ثبتت 

إدانة األب بإس���اءة معاملة ابن���ه وأمرته المحكمة 
بدفع 5500 كرونة )ال���دوالر يوازى 060ر9 كرونة( 
لطفله ف���وق الغرام���ة، وأنكر الرج���ل االتهامات 
الموجهة إليه وقال إن الصبى أس���اء التصرف لذا 

أرسله لتجريف الثلج كعقاب له.
وادعى األب أن ابنه رفض ارتداء معطف أو أحذية، 

ولكنه أم���ره بتجريف الثلج عل���ى أي حال، ولكنه 
اعترف فى المحكمة بأنه ربما لم يحسن التصرف 
ولكن���ه أجبر ولده على الخ���روج من المنزل حتى ال 
يعود ويضرب أمه، رغم أن أحد الجيران ش���هد أن 
الصبي كان يرتدي قميصا فقط »تى شيرت« وكان 

يصرخ من شدة األلم وقد أبلغ السلطات بما رآه.

ياباني يبيع اليورانيوم 
عبر اإلنترنت!

تغريم أب سويدى إلجبار ابنه على تجريف الثلج حافي القدمين

لندن/ االستقالل: 
فقد رجل باكس���تاني أي فرصة في الحركة وترك س���ريره بعد 5 سنوات من 

تعرضه للسعة بعوضة أصابته بداء الفيل.
وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن ش���هيد حس���ين من إقليم السند، 
الحظ قبل 5 سنوات وألول مرة، أن ساقيه بدأتا بالتورم وبات يشعر 

بألم حاد.
وتجاه���ل الرجل في البداية هذه األعراض، لكن س���اقيه تضخمتا لدرجة أنه 

اضطر لعيادة الطبيب.
وشخص األطباء حالة حسين بداء الفيل، المرض الذي يؤدي إلى تضخم أجزاء 
معينة من الجسم، بس���بب التهاب األوعية الليمفاوية وعدم تدفق السائل 

الليمفاوي بداخلها بشكل طبيعي.

إسطنبول/ االستقالل: 
قضت محكمة تركية على صاحب متجر ش���رقي البالد بالسجن، وذلك بعد أن خدشت 

قطته وجه سيدة، أثناء »مناقشة حامية« بين الطرفين.
واس���تمرت القضية التي بتت فيها محكمة تركية في مقاطعة سامسون، 3 سنوات، 
وكان المتهم فيها أحمد ديالفير، الذي يعمل بائعا في متجر لإللكترونيات ألكثر من 
22 عاما. ووفقا لصحيفة »حرييت« التركية، فإن الحادثة تعود إلى يناير 2016، عندما 
دخلت س���يدة إلى متجر ديالفير الستعادة حاس���وبها اللوحي الذي أعطته إياه قبل 
أس���ابيع إلصالحه. وبحسب ديالفير، فقد غضبت السيدة بعد أن أخبرها بتأخر وصول 
الجهاز من قس���م الصيانة في مدينة إس���طنبول. وخالل موج���ة الغضب تلك، كانت 
هناك قطة دائمة في المتجر، فزعت من صراخ المرأة التي ركلتها عندما اقتربت منها، 

األمر الذي دفع الحيوان األليف إلى خدش وجهها ردا على تصرفها.

3 سنوات من التقاضي 
بالمحاكم.. والسبب قطة

بعوضة تقعد رجال 5 سنوات 
وتصيبه بداء الفيل!


