
المفتي: األربعاء غرة 
شهر جمادى اآلخرة

رام الله/ االستقالل: 
أعل���ن المفت���ي الع���ام للقدس 
رئيس  الفلس���طينية،  والدي���ار 
مجل���س اإلفتاء األعلى، الش���يخ 
أمس  مس���اء  حس���ين،  محم���د 
االثني���ن، أن الي���وم الثالثاء هو 
المتمم لش���هر جم���ادى األولى 

لعام 1440ه�. 
وأوضح المفت���ي أن غدًا األربعاء 
ه���و األول م���ن ش���هر جمادى 
الله  داعيًا  لعام 1440ه�،  اآلخرة 
القدير أن يجعله ش���هر  العلّي 
خير ويمن وبركات على األمتين 

العربية واإلسالمية.
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غزة  / االستقالل:
استش���هد ش���اب وأصيب أخر، مس���اء االثنين، 
برصاص جيش االحتالل االس���رائيلي قرب حاجز 
الجلم���ة ش���مال جنين ش���مال الضف���ة الغربية 

المحتلة. وذكرت مصادر محلية أّن جيش االحتالل 
أطل���ق النار ص���وب ش���ابين فلس���طينيين كانا 
يقودان دراج���ة نارية، وزعم جي���ش االحتالل أّن 
احدهما ألقى جسما مش���بوها تجاههم فاطلقوا 

الن���ار عليهما. وقال الناطق باس���م الهالل األحمر 
في جنين محمود السعدي إن االحتالل اطلق النار 

على شابين كانا يس���تقالن دراجهة 
نارية بالقرب من معبر الجلمة بجنين، 

االحتالل يعدم شابًا ويصيب آخر شمال جنين 

غزة/ محمود عمر:
بينما تس���تمر جهود مصرية وروسية لعقد حوارات فلسطينية 
قريبة بين الفصائل الفلس���طينية في محاولة إلنقاذ المصالحة 

غزة / سماح المبحوح: 
رغم اقدام الواليات المتحدة االمريكية على قطع المساعدات المالية المقدمة 

للسلطة الفلسطينية خاصة لألجهزة األمنية، اال أن هناك مخاوف 
أن تبقى تحافظ على قدس���ية التنس���يق األمن���ي مع لالحتالل 

غزة/ االستقالل:
ناش���د مركز األس���رى للدراسات المؤسس���ات الحقوقية 
واالنس���انية والصلي���ب األحم���ر الدول���ي بالضغط على 

مناشدة بتدخل حقوقي لإلفراج 
عن األسير المريض عبيد

»إسرائيل« تصادق على اقتطاع 
»مبلغ كبير« من المقاصة الفلسطينية

»فلسطينيو الخارج« يقرر دعم 
المقاومة ومسيرات العودة

طبريا/ االستقالل: 
ش���رعت بلدية االحتالل في طبريا المحتلة تماش���يًا م���ع مواقف رئيس 
بلديتها الجديد بتنفيذ مخطط تحويل جامع الجسر أو البحر في المدينة 

رام الله/ االستقالل: 
وقع مسؤول ما يسّمى المنطقة الوسطى العسكرية في جيش االحتالل، 
ن���داف بدان، امس االثنين، على أمر هدم منزل األس���ير عاصم البرغوثي. 
وقال الناطق باسم جيش االحتالل أفيخاي أدرعي: إنه تم إصدار أمر الهدم 

االحتالل يقتحم قاعة مسجد البحر
 بطبريا ويشرع بتحويله لمتحف

أمران بهدم منزلي الشهيدين 
الشقيقين صالح وعاصم البرغوثي

االغوار/ االستقالل: 
أخطرت قوات االحتالل اإلس���رائيلي عش���رات العائالت الفلسطينية، بالطرد من 
مساكنها في عدة مناطق باألغوار الشمالية، بحجة التدريبات العسكرية. وأفادت 
مصادر محلية، أن قوات االحتالل ش���رعت األحد، بمناورات عس���كرية في ش���مال 

االحتالل يخطر بطرد 50 
عائلة فلسطينية من األغوار

مستوطنون يقتحمون بلدات 
بيت لحم وينصبون بيتًا متنقال
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بعد قطع المساعدات األمريكية.. هل 
توقف السلطة التنسيق األمني؟ 

رغم جهود المصالحة.. عباس 
يتمسك بتشكيل الحكومة

) APA images (  ت�شييع جثمان �ل�شهيد �أحمد �أبو جبل بغزة �أم�س

رام الله – غزة/ قاسم األغا: 
ق���ال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" د. س���مير الرفاعي إن 
مش���اورات حركته مع فصائل من منظمة التحرير الفلسطينية 

وش���خصيات مس���تقلة بش���أن تش���كيل الحكومة السياسية 
الجدي���دة لم تنته بعد. ةوف���ي تصريح لصحيفة 
"االستقالل"، أضاف الرفاعي أن "الحوارات مازالت 

الرفاعي لـ »االستقالل«: اإلعالن عن رئيس الحكومة 
خالل أيام وال تدخالت خارجية في تشكيلها

تقديم موعد اجتماع الفصائل الفلسطينية مع وزير الخارجية الروسي

ماليزيا تت�صدى 
ملوجة التطبيع 

مع »اإ�صرائيل«
كواالمبور/االستقالل:

رئيس  عم���ران،  مس���لم  ق���ال 
الفلس���طينية  الثقافة  منظمة 
في ماليزيا، إن الدور الرس���مي 

لدول���ة  والش���عبي 
مس���اند  04ماليزي���ا 

بيروت/ االستقالل:
طالب المؤتمر الش���عبي لفلس���طينيي الخارج، بإع���ادة هيكلة منظمة 

التحري���ر الفلس���طينية، وإجراء انتخاب���ات للمجلس الوطني 
الفلس���طيني م���ن أطياف الش���عب الفلس���طيني كافة في 

جماهير غزة تشيع الشهيد أبو جبل
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الضفة الغربية/ االستقالل:
اعتقل���ت قوات االحتالل ، أم���س  االثنين، 16 
ا، عق���ب اقتحام وتفتيش  مواطًنا فلس���طينًيّ
منازله���م في أنحاء متفرق���ة بالضفة الغربية 
المحتلة؛ قبل أن تنقلهم لجهات غير معلومة؛ 
بينهم أس���رى محررون، باإلضافة إلى اعتقال 

شاب من قطاع غزة.
وأق���ر جيش االحتالل في بي���ان له يوم أمس، 
ا من الضفة  بأن قواته اعتقلت 16 فلس���طينًيّ
الغربية، زاعًما بأنهم »مطلوبون« لممارستهم 
نش���اطات تتعل���ق بالمقاوم���ة و«اضطرابات« 
ش���عبية »عنيفة« ض���د أهداف إس���رائيلية، 
باإلضافة إلى اعتقال ش���اب من قطاع غزة بعد 
أن اجتاز السياج الحدودي جنوبي غزة، ودخل 

إلى األراضي المحتلة عام 1948.
وصّرح متحدث باس���م جيش االحتالل لموقع 
»0404« ب���أن الق���وات اإلس���رائيلية اعتقلت 
الش���اب بعد أن عبر السياج األمني، مدعية أنه 
عثر على سكين بحوزته، ونقل للتحقيق لدى 

األجهزة األمنية.
ورصد نش���طاء فلس���طينيون اعتق���ال قوات 
االحتالل لشابْين من مخيم قدورة وسط مدينة 

رام الله وهم عواد سمير أبو عواد، وأحمد جمعة 
عواد بعد تفتيش منزليهما والتحقيق معهما، 
باإلضافة إل���ى اعتقال ثالثة من بلدة س���لواد 
شمال ش���رقي المدينة، وهم عدي عمر حامد، 
ومحمود عمر حامد، وعماد موس���ى حامد، بعد 
مداهمة منازلهم وتفتيش���ها، وجرى نقلهم 

إلى جهة مجهولة.
وأش���ارت مصادر محلية، أن ق���وات االحتالل 
اقتحمت قرية عابود غ���رب رام الله، واعتقلت 
األسير المحرر إبراهيم محمود البرغوثي عقب 
مداهمة منزله، كما اعتقلت ثالثة ش���بان من 
مدينة جنين وآخرْي���ن من مخيم جنين، عرف 
منهم الشابان محمود سامر جبارين، ومؤمن أبو 
حمادة، وانتشروا في ساحة المخيم، واستجوبوا 

ميدانًيا عدًدا آخر من الشبان.
وأضافت المصادر، أن قوات االحتالل اقتحمت 
حي عين مصباح في مدينة رام الله، وس���رقت 

مبلًغا من المال من أحد المنازل.
واقتحمت قوات منزل ذوي الش���هيدة سماح 
مبارك، في مخيم قدورة، ومنزل األسير يحيى 
ربيع؛ رئي���س مجلس طلبة جامعة بيرزيت في 
بلدة المزرعة الغربية ش���مال غربي رام الله؛ ما 

أدى الندالع مواجهات فيها.
وفي الحي الش���رقي لمدين���ة جنين، اعتقلت 
قوات االحتالل ثالثة ش���بان هم: رامي محمد 
س���ليم مرعي، ومحمد ناصيف غوادرة، وثائر 
حس���ين عصاعصة، وانتش���رت بشكل واسع 
في الحي الشرقي ومنطقة »األلمانية« وحرش 

السويطات والطريق االلتفافي.
وأع���ادت ق���وات االحتالل اعتقال األس���يرْين 
المحررْين مقداد القواس���مي من منزل عائلته 
في مدينة الخليل )جن���وب القدس المحتلة(، 
ومنذر عاش���ور م���ن مدينة طولكرم )ش���مال 

القدس(.
وقال شهود عيان: إن قوات االحتالل اقتحمت 
مخبًزا ف���ي مخيم الع���روب ش���مالي الخليل، 
واعتدت بالضرب المبرح وأعقاب البنادق على 
الشقيقين إبراهيم ونور مقبل من المخيم، ما 

أدى إصابتهما بجراح متفاوتة.
ا من  وطالت االعتقاالت اإلسرائيلية، فلسطينًيّ
قرية بيت تعمر جنوب شرقي مدينة بيت لحم 
)جنوب القدس المحتلة( ، اإلضافة إلى اعتقال 
األس���ير المحرر مقداد القواسمة بعد اقتحام 

منزله والشاب حسام أبو شخيدم.

بيت لحم / االستقالل:
اقتحم���ت مجموعة من المس���توطنين، أمس االثنين، منطقة رومان ش���رقي بيت لحم 
ووزعت منشورات تهديد للمواطنين ونصبت بيتًا متنقاًل على أراضي تقوع بنية إقامة 

بؤرة استيطانية جديدة.
وأكد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان في بيت لحم حس���ن بريجية أن 
مجموع���ة من المس���توطنين تحت حماية ق���وات االحتالل، اقتحم���ت أراضي منطقة 
»رومان« ش���رق البلدة البالغة مس���احتها 200 دونم، ونصبت بيتا متنقال بهدف إقامة 
بؤرة اس���تيطانية، بحسب الوكالة الرسمية. وأضاف بريجية، أن أصحاب األرض تصدوا 

للمستوطنين وقوات االحتالل، وأظهروا األوراق الثبوتية لألرض.
وفي س���ياق متصل، وزع مستوطنون منشورات في بلدة جناته جنوب شرق بيت لحم، 
هددوا فيها المواطنين بعدم التعامل مع شخصيات حقوقية ونشطاء في مجال مقاومة 
االس���تيطان. وأفاد مصدر أمني، بأن المستوطنين وزعوا المنشورات في أراٍض تقع في 
منطق���ة أم الناطور هددوا فيها بعدم التعامل مع ش���خصيات حقوقية من محامين أو 
حتى نش���طاء في مجال مقاومة االحتالل، من بينهم عضو المجلس المركزي داود الزير، 

وعضو بلدية جناته نصري سليمان .
وقال الزير:« إن هذا التهديد يأتي بعد أن تم التصدي للمستوطنين وعدم السماح 
لهم باالستيالء على األراضي المحاذية لمس���توطنة ازديبار«، مشيرًا إلى أن األمر 
بدأ عندما قام أصح���اب األراضي بحراثتها واس���تصالحها، مؤكدًا أن المواطنين 
سيواصلون االعتناء بأراضيهم، ولن تثنيهم اعتداءات وتهديدات المستوطنين 

عن ذلك.

قوات االحتالل تعتقل 17 مواطنًا بالضفة وغزة مستوطنون يقتحمون بلدات 
بيت لحم وينصبون بيتًا متنقال

طبريا/ االستقالل: 
ش���رعت بلدية االحتالل ف���ي طبريا 
المحتلة تماش���يًا مع مواقف رئيس 
بلديته���ا الجدي���د بتنفيذ مخطط 
تحويل جام���ع الجس���ر أو البحر في 

المدينة إلى متحف.
واقتحمت جرافاتها قاعة المس���جد 
البح���ري، دون أي مراع���اة لقدس���ية 
المكان ونقًضا لالتفاق السابق حول 

إغالق الجامع عام 2000.
وهي ليست المرة األولى التي تحاول 
فيها بلدي���ة طبريا الس���يطرة على 
المدينة،  ف���ي  اإلس���المية  األوقاف 
والتي تشهد باس���تمرار انتهاكات 
ومحاول���ة  مس���تمرة  إس���رائيلية 
تحويلها إل���ى مقاه وبارات، وتحويل 

مسجد إلى متحف اليوم.
قي���ادات  توصل���ت  أن  وس���بق 
المحتل  الداخ���ل  في  فلس���طينية 
مع بلدية طبريا إل���ى اتفاق يقضي 
بإغالق المس���جد، وذلك بعد سلسلة 
انتهاكات بما فيها محاوالت عديدة 
المسجد وانتهاكات تمثلت  إلحراق 
بكتابة رسومات شيطانية على قباب 

الجامع.
وقال رئيس لجن���ة المتابعة العليا 

محمد برك���ة: إن »ما تفعل���ه بلدية 
طبريا جريمة، وه���ذا يوجب التوجه 
إل���ى طبرية للوقوف ع���ن كثب على 
ما يحدث من خط���وات تهدف إلى 
تدنيس مكان مقدس ومحو عالمات 

حضور وطني في المدينة«.
وأك���د أنه »ال نس���تطيع أن نس���مح 
بانتهاك حرمة المس���جد أبدًا، وهذا 
يسّرع من ضرورة إنجاز مبادرة إقامة 
هيئة وطنية عليا للدفاع عن األوقاف 
اإلس���المية والمس���يحية في البالد، 
بالتوازي م���ع مواجهة م���ا تقوم به 

بلدية طبريا مدعوم���ة من الحكومة 
اإلس���رائيلية بتدني���س المس���جد 
البح���ري في طبري���ة، وهناك ضرورة 
كبرى، اليوم، لتأسيس هيئة وطنية 

عليا لحماية األوقاف«.
من جانبه، قال رئيس لجنة الحريات 
في لجن���ة المتابعة الش���يخ كمال 
خطيب: »لمن نسي نذكره أنه سبق 
وعقدنا اتفاًقا سابًقا مع بلدية طبريا 
لعدم اإلق���دام عل���ى أي تغيير في 
الوضع الراهن في المس���جد، وهذا  
االتفاق لم يكن سهاًل في ظل وجود 

اإلهمال للمسجد«.
وذك���ر أن���ه »حت���ى ال يوج���د باب 
يحفظه ممن كانوا يدخلوه لتعاطي 
فيه،  الموبق���ات  وفعل  المخ���درات 
بل وإش���عال النار فيه، لكن أن يتم 
نقض االتف���اق ويت���م تحويله إلى 
متحف على غرار مس���جد بئر السبع 
يبدو أن النزعة اليمينية ليست فقط 
تعشعش في رأس نتنياهو وإردان 
إنما أيض���ًا في رأس رئي���س بلدية 
طبريا المع���روف بمواقفه اليمينية 

كذلك«.

رام الله/ االستقالل: 
وقع مسؤول ما يسّمى المنطقة الوسطى العسكرية في جيش االحتالل، نداف 

بدان، امس االثنين، على أمر هدم منزل األسير عاصم البرغوثي.
وقال الناطق باسم جيش االحتالل أفيخاي أدرعي: إنه تم إصدار أمر الهدم بعد 

رفض االعتراض الذي قدمته عائلة البرغوثي ضد الهدم.
وأش���ار إلى أنه تم فجر امس، تسليم العائلة إخطاًرا بنية جيش االحتالل هدم 

منزل الشهيد صالح البرغوثي.
واتهمت سلطات االحتالل الشهيد صالح واألسير عاصم بتنفيذ عملية إطالق 
نار قرب مس���توطنة عوفرا، قبل نحو ش���هرين وُقتل فيها إسرائيلي وأصيب 
7 آخرون، واتهمت األس���ير عاصم بتنفيذ عملية إطالق نار في مفرق غفعات 

أساف، واّلتي ُقتل فيها جنديان من جيش االحتالل وأصيب اثنان آخران.

االحتالل يقتحم قاعة مسجد البحر بطبريا ويشرع بتحويله لمتحف

الخليل/ االستقالل:
أخط���رت س���لطات االحت���الل اإلس���رائيلي، أمس 
االثنين، بهدم منشأتين سكنيتين في يطا جنوبي 
مدينة الخليل )جنوب القدس المحتلة(، بحجة البناء 

دون ترخيص.
وأف���اد منس���ق اللجن���ة الوطنية لمقاوم���ة الجدار 

واالستيطان راتب الجبور، بأن االحتالل داهم منطقة 
»خلة الضبع« في يطا، وسلم إخطاًرا بالهدم لمنشأة 
سكنية تعود للمواطن محمد علي الدبابسة، بحجة 

البناء دون ترخيص.
وأضاف أن س���لطات االحتالل أخطرت بهدم غرفة 
س���كنية تعود للمواطن عيس���ى عل���ي عوض في 

منطقة »الطوبة« بمس���افر يطا، بحج���ة البناء دون 
ترخيص أيًضا.

وأش���ار الجبور إل���ى أن االحتالل يصع���د من حملة 
اإلخط���ارات بوق���ف البن���اء والهدم ضد مس���اكن 
ومنش���آت فلسطينية في مس���افر يطا، والمناطق 

المستهدفة باالستيطان والمصادرة.

االحتالل ُيخطر بهدم منشآت فلسطينية جنوب الخليل

أمران بهدم منزلي الشهيدين 
الشقيقين صالح وعاصم البرغوثي

االغوار/ االستقالل: 
أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي عشرات العائالت الفلسطينية، بالطرد من مساكنها 

في عدة مناطق باألغوار الشمالية، بحجة التدريبات العسكرية.
وأفادت مصادر محلية، أن قوات االحتالل ش���رعت األحد، بمناورات عسكرية في شمال 

األغوار، من المتوقع أن تنتهي صباح الخميس المقبل.
وقالت المصادر، إن قوات االحتالل أخطرت 18 عائلة تضم 93 فردا من س���كان منطقة 
الرأس األحمر، جنوب شرق طوباس، بالطرد من منازلهم من السادس وحتى الثاني عشر 

من الشهر الحالي، من العاشرة صباحا، حتى الخامسة مساء، بهدف التدريبات.
وأضاف���ت أن االحتالل أخطر أيضا 32 عائلة تضم 218 فردا تس���كن مناطق خربة البرج 
والميتة وحمامات المالح، بهدف المناورات العسكرية، في السادس من الشهر الحالي 

من العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء، للهدف ذاته.
ومن الجدير ذكره أن العائالت الفلسطينية في األغوار أصبحت رهينة لمناورات االحتالل 
العس���كرية، كما باتت حياتهم مهددة بالخطر، حيث انفجر لغم قبل أيام، في منطقة 
جس���ر أم عشيش القريبة من الساكوت باألغوار الشمالية، ما أدى لمقتل خمسة رؤوس 

من األبقار، ويعد هذا الحدث الثاني من نوعه في نفس المنطقة خالل أقل من عام.

االحتالل يخطر بطرد 50 
عائلة فلسطينية من األغوار
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وكان أمين س���ر المجلس الثوري لحركة فتح 
ماج���د الفتياني أعل���ن عن انته���اء اللجنة 
المكلفة م���ن مركزية فتح أم���س، حواراتها 
مع مختلف الفصائل وعدد من الشخصيات 
المس���تقلة بخص���وص تش���كيل حكوم���ة 

فصائلية.
وأك���د الفتياني في حدي���ث إلذاعة "صوت 
فلسطين" الرس���مية، على حرص حركة فتح 
إلج���راء المش���اورات م���ع كل الفصائل رغم 
إدراكها لمواقف بعض الفصائل، مشيرًا إلى 
أن الجبهة الش���عبية أعلنت عدم المشاركة 
ف���ي الحكوم���ة المقبلة كما أعلن���ت الجبهة 

الديمقراطية ايضا عدم مشاركتها.
وكان رئي���س الس���لطة محمود عب���اس َقِبَل 
الثالثاء الماضي استقالة حكومة رامي الحمد 
الله، وكلفها بتس���يير األعمال حتى تشكيل 

الحكومة الجديدة.

حراك حمكوم بالف�شل
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال 
محيسن، ل�"االس���تقالل": إنه لم يصدر قرار 
رس���مي حتى اآلن من رئيس السلطة محمود 
عب���اس ببدء تش���كيل الحكومة ف���ي الوقت 
الذي تواصل في���ه حركة فتح مش���اوراتها 
م���ع فصائ���ل المنظمة للمش���اركة في هذه 

الحكومة.
وأوضح أن عباس يش���ترط لوق���ف الجهود 
ف���ي تش���كيل ه���ذه الحكومة، ب���دء حركة 
حماس بالتجاوب مع جهود إتمام المصالحة 
الفلس���طينية، مس���تبعدا اس���تجابة حركة 

حماس مع تلك الجهود .
وأضاف محيسن: "نراقب الحراكين المصري 
لعقد حوارات فلسطينية إلنهاء  والروس���ي 
االنقس���ام، ولك���ن ف���ي اعتق���ادي أن هذه 
الحوارات س���تكون محكومة بالفش���ل إذا لم 

تتخذ حرك���ة حماس موقفًا جدي���ًا بتطبيق 
المصالحة".

الراهن���ة  الفلس���طينية  الحال���ة  أن  وبّي���ن 
وم���ا يحي���ط بالقضي���ة الفلس���طينية من 
مؤامرات تقتضي عدم إبقاء حالة االنقس���ام 
الفلس���طيني، مش���يرًا إلى أن حركته دعت 
حم���اس للذهاب إل���ى انتخاب���ات برلمانية 

جديدة األمر الذي رفضته حماس.
وكانت حركة حماس أعلن���ت مؤخرًا رفضها 
الذهاب نح���و انتخابات برلماني���ة، وطالبت 
بإجراء انتخابات فلس���طينية عامة تش���كل 
البرلماني���ة والرئاس���ية وانتخابات المجلس 

الوطني وهو ما تتجاهله حركة فتح.

تعقيد الو�شع الفل�شطيني
ويرى المحلل السياس���ي عبد الله العقاد أن 
إصرار رئيس الس���لطة محم���ود عباس على 
استمرار مش���اورات تشكيل حكومة جديدة 

س���يزيد الوضع الفلسطيني تعقيدًا، ويؤكد 
على سياسة االنفصال التي يسعى لها.

وقال العقاد ل�"االستقالل": "إن مواصلة هذه 
المشاورات في الوقت الذي تدور فيه جهود 
مصرية وروس���ية إلنهاء االنقس���ام والخروج 
من الم���أزق الراه���ن، يؤكد عل���ى أن عباس 
غير جاد بمش���اركة الفصائ���ل في الحكومة 
ويتعمد حالة التفرد في الوقت الذي تش���ير 
اس���تطالعات الرأي النخفاض شعبية عباس 

وحركته".
وبّي���ن أن الحديث عن ترمي���م المصالحة لن 
يك���ون ذا جدوى بع���د قيام عب���اس بإنهاء 
حكومة التوافق التي تشكلت نتيجة اتفاق 
المصالحة عام 2014، األمر الذي يش���ير إلى 
أن عب���اس يهرب من اس���تحقاق الش���راكة 
الوطني���ة ويس���تمر ف���ي سياس���ة التفرد 

واالقصاء وتكريس سياسة االنقسام.

ولفت العقاد النظر إلى أن ذهاب عباس نحو 
تش���كيل حكومة جديدة يدلل على انعدام 
البدائ���ل والخيارات أمامه في ظل انس���داد 
مش���روع التس���وية وتوقف المفاوضات مع 
االحتالل واس���تمرار المش���روع االستيطاني 

في الضفة الغربية.
وأش���ار إلى أن مشاورات تش���كيل الحكومة 
تقودها حركة فتح بما يخالف قواعد القانون 
إهانة  ويش���كل  الفلسطينيين  والدس���تور 
لمنظم���ة التحرير التي تجمع المؤسس���ات 
الفلسطينية والتي يجب أن تقوم بهذا الدور 

وليس فصيال ما.
واس���تبعد العق���اد نج���اح حرك���ة فتح في 
تش���كيل حكومة فصائلية ف���ي ظل رفض 
المش���اركة  التحرير  كبرى فصائ���ل منظمة 
في هذه الحكومة، مش���يرًا إلى أن أي حكومة 

ستكون حكومة فتحاوية بامتياز.

متجاهاًل حوارات القاهرة ولقاء روسيا المرتقب 

رغم جهود المصالحة.. عباس يتمسك بتشكيل الحكومة
غزة/ حممود عمر:

بينما ت�شتمر جهود م�شرية ورو�شية لعقد حوارات 
فل�شطينية قريبة بني الف�شائل الفل�شطينية يف 

حماولة لإنقاذ امل�شاحلة الفل�شطينية، مت�شي حركة 
فتح قدمًا نحو ت�شكيل حكومتها اجلديدة بعد ا�شتقالة 
حكومة احلمد اهلل التي متخ�شت عن اتفاق امل�شاحلة 

عام 2014، ما ي�شاهم يف زيادة تعقيد احلالة 
الفل�شطينية الداخلية نحو النف�شال الكامل بني 

قطاع غزة وال�شفة الغربية. واأعلنت كربى ف�شائل 
منظمة التحرير الفل�شطينية وخا�شة اجلبهتني 

ال�شعبية والدميقراطية عن رف�شهما امل�شاركة يف هذه 
احلكومة التي ت�شتثني حركة حما�س، ب�شبب بعدها 

عن الإجماع الوطني، وطالبتا بحكومة انتقالية 
حتظى بتوافق الكل الفل�شطيني، ومهمتها التح�شري 

لنتخابات عامة رئا�شية وبرملانية وانتخابات جمل�س 
وطني، للخروج من املاأزق الداخلي.

رام الله – غزة/ قاسم األغا: 
ق���ال عض���و اللجنة المركزي���ة لحرك���ة "فتح" د. 
سمير الرفاعي إن مش���اورات حركته مع فصائل 
من منظمة التحرير الفلس���طينية وش���خصيات 
مس���تقلة بش���أن تش���كيل الحكومة السياسية 

الجديدة لم تنته بعد.
وفي تصريح لصحيفة "االس���تقالل"أمس أضاف 
الرفاع���ي أن "الحوارات مازالت قائمة، وخالل أيام 
قليلة سيتم اإلعالن عن الُمرشح لرئاسة الحكومة، 

الذي سيستكمل بدوره إجراءات تشكيلها".
ونفى وج���ود "خالفات" بين أعض���اء لجنة "فتح" 
المركزية حول تس���مية رئيس الحكومة، متابًعا: 
"هناك أف���كار ُتط���رح، لكن ال ترق���ى إلى درجة 

الخالفات على اإلطالق".
وفيما لم يؤكد أن شخصية رئيس الوزراء المقبل 
س���تكون "فتحاوية"؛ إاّل أنه استدرك: "البحث لن 
يتم في دوائر المس���تقّلين، قد يكون مستقلون 

في الحكومة )الوزراء(، وليس في رئاستها". 
ورفضت غالبي���ة الفصائل الفلس���طينية بينها 

ُكب���رى فصائ���ل منظم���ة التحري���ر )الجبهتان 
الش���عبية والديمقراطية( اعتزام "فتح" تشكيل 
حكومة سياس���ية أو الدخول فيها دون مشاركة 
ال���كل الوطن���ي، معتبرة أنه���ا "خط���وة فردية 

وانفصالية ُتعّمق االنقسام".
وش���ّددت حرك���ة "حم���اس" عل���ى أن مقاطعة 
الفصائ���ل للحكوم���ة الت���ي دع���ت "فت���ح" إلى 
تش���كيلها دليل "انعزال الس���لطة عن ش���عبنا 

وفصائله الوطنية".
وعّلق الرفاعي على رفض الجبهَتْين "الش���عبية" 
و"الديمقراطية" بالقول: "الش���عبية لم تش���ارك 
أص���اًل في المجلس الوطن���ي واللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، أي أنها حالًيا خارج مؤسس���ات 
المنّظمة، أما الديمقراطية فالحوار ما زال مستمًرا، 

ولم نصل إلى جدار مسدود معها".

ل تدخالت 
كما نّفى بش���كل قاطع صّحة م���ا تناقلته مواقع 
إخبارية مؤخًرا عن وجود تدخالت عربية )مصرية 

وسعودية( في ملف تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال: "هذا الكالم خاط���ئ وال نقبل به إطالقا، أن 
تس���مي أّية جه���ة عربية وغير عربية رئاس���ة أو 
وزراء الحكومة، والحقيقة أن المش���اورات داخلية 

وتجري بشكل هادئ ومسؤول".
وبش���أن ملف المصالح���ة الوطني���ة، لفت عضو 
مركزية "فتح" إلى أن ُفرص إعادة إحيائها ما زالت 
قائمة، "وأبواب الوحدة لم ُتغلق، لكن ذلك بحاجة 

إلى مس���تلزمات، وه���ي أن تنف���ذ حركة حماس 
اتفاقات المصالحة الموقعة )القاهرة/ 2017(".

وأكمل: "المصالح���ة بوابة العبور التي تنجينا من 
صفقة القرن، وتحقيق الوحدة الوطنية يعني أن 
ال نكون ممًرا لهذه الصفقة، وبغير ذلك س���تكون 

األمور صعبة".

تقوي�س النق�شام
وش���ّدد على أن "فتح" ستواصل مساعي ما وصفه 
"تقويض االنقس���ام"، من خالل اإلخوة المصريين 
وغيرهم مم���ن يحاولون تقريب وجه���ات النظر، 
رافًضا إطالق مصطلح "العقوب���ات" على إجراءات 

السلطة الُمتخذة ضد قطاع غزة.
وأض���اف: "الروات���ب وغيره���ا مس���ائل إجرائية 
ق���د تنتهي بأّي���ة لحظة، وهي ليس���ت إجراءات 

لتقويض سلطة أحد". 
وفيم���ا إذا كان���ت حركة "فتح" عل���ى اطالع  على 
المباحثات التي تجريه���ا مصر مع حركة حماس 
بالقاهرة، حول تفاهمات كس���ر حص���ار غزة، بّين 
الرفاع���ي أن ما يج���ري من مباحثات "حق وش���أن 

مص���ري داخل���ي"، مضيًف���ا: "لك���ن نتمّنى على 
األش���قاء الع���رب أن يك���ون االتص���ال من خالل 

عناوين السيادة الفلسطينية".
ولف���ت إلى أن االتصاالت بين رئاس���ة الس���لطة 
الفلسطينية والقيادة المصرية لم تنقطع، مؤكًدا 
على أن التشاور والتنسيق بينهما مستمر حول 

القضايا كاّفة.
وأم���س األّول، وصل القاهرة وف���د من "حماس" 
برئاس���ة رئيس المكتب السياس���ي إس���ماعيل 

هنية؛ للقاء المسؤولين المصريين.
وكان عض���و المكت���ب السياس���ي للحركة خليل 
الحية، أكد في تصريح س���ابق ل�"االس���تقالل" أن 
زيارة الوفد س���تبحث "مجمل الحال���ة المتعلقة 
بالقضية الفلسطينية، واستكمال ما تم بحث من 
قضايا )لم يذكرها( مع اإلخوة المصريين، واألمم 
المتحدة.  وُعقد لق���اء ثالثي الُجمعة الماضي )1 
يناي���ر(، بين قيادة "حم���اس" والمبعوث األممي 
"نيكوالي مالدينوف"، ووفد أمني مصري، وصفه 

"هنّية" الحًقا ب� "اللقاء غير المسبوق".

»الجبهة الشعبية خارج مؤسسات منظمة التحرير«

الرفاعي لـ »االستقالل«: اإلعالن عن رئيس الحكومة خالل أيام وال تدخالت خارجية في تشكيلها
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يذك���ر أن  اإلدارة األمريكي���ة جمدت أموال 
المس���اعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية 
، في يونيو الماضي ، بهدف إجبار الس���لطة 

على وقف مخصصات الشهداء واألسرى . 
وتعتبر أمريكا ، الداعم المالي األكبر للسلطة 
، بإجمالي مس���اعدات بلغت  الفلس���طينية 
قيمتها 215 مليون دوالر سنويا ، مخصصة 
لدعم المش���اريع االقتصادية وتطوير البنية 

التحتية .
الوالي���ات  إدارة  ترام���ب  تول���ي  ومن���ذ 
المتح���دة ، توقف الدع���م األمريكي الموجه 
للفلس���طينيين ، به���دف الضغ���ط لقبول 
الصفق���ة ، وحتى عام 2016 ، كان متوس���ط 
الفلس���طينية  للموازنة  األمريك���ي  الدع���م 
يتجاوز 100 مليون شيكل ، وبلغ 300 مليون 
شيكل س���نويا حتى عام 2012 ، بينما كان 
يتجاوز الدعم األمريكي كامال للفلسطينيين 
)موازنة، أونروا، مؤسسات USAID(، نحو 600 

مليون دوالر أمريكي بالمتوسط . 

أثر الق���رار األمريكي ب���ات واضحا من خالل 
ما نش���ره الموق���ع األمريكي ، ف���ي التقرير 
ال���ذي ترجمت���ه "عربي21"، وال���ذي جاء فيه 
أن مس���ئوال ف���ي الس���فارة األمريكي���ة في 
إس���رائيل ، أكد أن "البعض في إدارة دونالد 
ترامب، والكونغرس، واإلسرائيليين من غير 
اليمنيي���ن، باتوا يدركون العواقب المحتملة 
لقطع المساعدات عن أمن السلطة" ، موضحا 
أن " إس���رائيل " ح���ذرت إدارة ترام���ب م���ن 

العواقب السلبية للقانون، وطلبت تعديله.
أن  المخ���اوف اإلس���رائيلية في   وتتمث���ل 
يش���كل تخفيض المساعدات ألجهزة االمن 
الفلس���طينية ضربة كبيرة للتنسيق األمني 
بين "إس���رائيل" والس���لطة ما يترتب عليه 

أضرار بالغة على أمن االحتالل.

فر�سة لل�سلطة 
القي���ادي بالجبهة الش���عبية عب���د العليم 
دعن���ا أكد أن قرار أمريكا بقطع المس���اعدات 
المالية المقدمة للس���لطة الفلس���طينية هو 

فرصة أمام الس���لطة للتحرر من كافة القيود 
المفروضة عليها من أمريكا و " إسرائيل " . 

الس���لطة  أن  ل�"االس���تقالل"  وأش���ار دعن���ا 
تاريخ تأسيس���ها  الفلس���طينية على مدار 
عمل���ت على تعزي���ز عالقاتها م���ع االحتالل 
اإلس���رائيلي ومد يدها لخدمة مصالحه على 
حس���اب أبناء ش���عبها ، لذلك فإن قرار قطع 
األم���وال األمريكية في حال عملت الس���لطة 
عل���ى اس���تثماره فإن���ه س���يدفع القضية 

الفلسطينية باالتجاه الصحيح .
وبين أن القرار بحاجة الس���تعداد فلسطيني 
خاصة من السلطة ؛  لوقف التنسيق األمني 
مع االحتالل اإلسرائيلي ، والبحث عن مصادر 

تمويل بديلة . 

م�ساعدات م�سروطة
المحلل والكاتب السياسي عبد الستار قاسم 
رأى أن قط���ع أمريكا للمس���اعدات المقدمة 
للس���لطة الفلس���طينية ، يأت���ي ف���ي إطار 
الضغط على الش���عب الفلس���طيني خاصة 

السلطة الفلسطينية ، للقبول بصفقة القرن 
التي تس���عى من خالله���ا لتصفية القضية 

الفلسطينية . 
وقال قاس���م في حديثه ل�"االس���تقالل " : " 
إن أمريكا وإس���رائيل تعم���الن على تطبيق 
صفقة القرن على أرض الواقع ، لكن المشكلة 
والعائق األكب���ر عدم جرأة رئيس الس���لطة 
إلع���الن قبول الصفق���ة  في ظ���ل اعتراض 

الشعب الفلسطيني " . 
وأضاف  : " قطع المس���اعدات سيؤثر بشكل 
كبي���ر على الس���لطة ، إذ تس���تمد وجودها 
وسيطرتها على أبناء شعبها بالضفة الغربية 
المحتل���ة من " إس���رائيل " ، لذلك فإن قطع 
المساعدات األمريكية ، سيكون له تداعيات 

خطيرة على ضمان استمرار عملها  " . 
وبي���ن أن الج���زء األكب���ر م���ن المس���اعدات 
المالية األمريكية المقدمة للس���لطة يذهب 
لصال���ح األجه���زة األمنية الت���ي تعمل على 
خدمة االحتالل اإلس���رائيلي ، وفق منظومة 

التنس���يق األمن���ي ، لذل���ك  س���تضغط " 
إس���رائيل " على الدول العربية وأمريكا لسد 
العجز المالي الذي أحدثته أمريكا بالس���لطة 
، وس���ُتقدم األخي���رة على ف���رض مزيد من 
الضرائب والرس���وم على الش���عب ؛ لضمان 

بقائها واستمرار عملها بالضفة الغربية . 
وتوقع أن تنجح جهود  "إس���رائيل" في دفع 
أمريكا إلعادة النظر في قرارها القاضي بقطع 
المس���اعدات المالية عن الس���لطة بش���كل 
نهائي ، خاصة أن القرار سيعمل على زيادة 
التوتر والتصعيد في مختلف مدن الضفة . 
  وأش���ار عبد الس���تار إلى أن المس���اعدات 
األمريكي���ة المقدم���ة لعدد كبي���ر من دول 
العالم ، مس���اعدات مش���روطة لها ضرر بالغ 
في اقتصادها ، نتيجة تحكم البنك الدولي 
وصن���دوق النق���د الدولي ، بش���ؤون الدول 
، بتمرير الصفقات  االقتصادية والسياسية 
والمش���اريع الت���ي تأتي لصالحه���ا وصالح 

االحتالل اإلسرائيلي  . 

بعضها كان يقدم لألجهزة األمنية 

بعد قطع المساعدات األمريكية.. هل توقف السلطة التنسيق األمني؟ 
غزة / �سماح املبحوح: 

رغم اقدام الواليات املتحدة االمريكية على قطع 
امل�ساعدات املالية املقدمة لل�سلطة الفل�سطينية خا�سة 

للأجهزة االأمنية، اال اأن هناك خماوف اأن تبقى حتافظ 
على قد�سية التن�سيق االأمني مع للحتلل اال�سرائيلي؛ 

ل�سمان ا�ستمرار بقائها ووجودها بال�سفة الغربية 
املحتلة.  وقررت اإدارة الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 

اجلمعة املا�سية ، قطع م�ساعدات عن ال�سلطة الفل�سطينية 
، بقيمة 200 مليون دوالر ، بعد مراجعة اأجرتها االإدارة 

االأمريكية للم�ساريع املمولة بهذه امل�ساعدات يف ال�سفة 
الغربية وقطاع غزة. وياأتي قرار وقف امل�ساعدات 

يف اأعقاب مترير »قانون مكافحة االإرهاب« الذي متت 
امل�سادقة عليه يف الكونغر�س االمريكي يف �سهر ت�سرين 

الثاين املا�سي، وي�سرتط هذا »القانون« تقدمي امل�ساعدات 
االأمريكية لل�سلطة الوطنية بوقف �سرف رواتب 

وخم�س�سات االأ�سرى واجلرحى وال�سهداء وعائلتهم.

بيروت/ االستقالل:
طال���ب المؤتم���ر الش���عبي لفلس���طينيي الخارج، 
بإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلس���طينية، وإجراء 
انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني من أطياف 

الشعب الفلسطيني كافة في الداخل والخارج.
وأض���اف المؤتم���ر الش���عبي ف���ي بي���ان صحفي، 
أم���س االثني���ن، أن إج���راء انتخاب���ات للمجل���س 
الوطن���ي الفلس���طيني ينضوي ف���ي عضويته كل 
الفلس���طينيين، بغ���ض النظ���ر ع���ن انتماءاتهم 
السياس���ية والعقائدية، يشكل خطوة نحو الوحدة 
الوطني���ة الش���املة، قادرة على التص���دي لهجمات 

المستوطنين وإحباط صفقة القرن.
وأش���ار إل���ى أنه يس���عى لعقد لقاء وطن���ي حواري 
ش���امل يضم الفصائل الوطنية والمؤتمر الشعبي 
الوطني���ة  والش���خصيات  الخ���ارج  لفلس���طينيي 
بالقضية  المحدق���ة  لمواجهة األخطار  المس���تقلة 

الفلسطينية.

في سياق آخر، أعلن المؤتمر أنه ينوي تبني سلسلة 
فعالي���ات من أقطار عدة مواكبة لمس���يرات العودة 
الكب���رى في الذكرى الس���نوية إلطالقها، إلى جانب 
فعاليات في يوم األس���ير الفلس���طيني بتاريخ 17 

نيسان/ أبريل المقبل، وذكرى النكبة الفلسطينية.
يذكر أن "مؤتمر فلسطينيي الخارج" انطلق في شباط 
من العام الماضي من مدينة إسطنبول التركية، وهو 

يتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرًا له. 
ويهدف "المؤتمر" ل�"إطالق حراك شعبي، لتكريس 
دور حقيق���ي وفاع���ل لفلس���طينيي الخ���ارج ف���ي 
قضيتهم، والتركي���ز على الثواب���ت الوطنية التي 
تحقق التوافق بين أبناء الشعب الفلسطيني كافة". 

وتتجاوز أعداد فلس���طينيي الخارج س���تة ماليين 
بحسب مصادر غير رس���مية، معظمهم الجئون في 
األردن ولبنان وسوريا ودول الخليج، في حين يعيش 
آخرون ف���ي دول أوروبية والوالي���ات المتحدة ودول 

أخرى.

كواالمبور/االستقالل:
قال مسلم عمران، رئيس منظمة الثقافة الفلسطينية 
في ماليزيا، إن الدور الرس���مي والشعبي لدولة ماليزيا 
مس���اند للقضي���ة الفلس���طينية ومداف���ع عنها في 
المحاف���ل الدولية والمحلية، مش���يرًا إل���ى أنها تواجه 

جرائم االحتالل بمواقفها الرافضة للتطبيع. 
وأكد عم���ران، أن ماليزي���ا تصد موج���ة التطبيع التي 
يح���اول االحتالل "اإلس���رائيلي" فرضها عل���ى الدول 
العربية واإلس���المية، والتي نجح في اختراق بعضها، 
الفتًا إلى أن العالقات الفلسطينية الماليزية القديمة 
الجدي���دة تعود للصدارة في المقدم���ة لتواجه جرائم 

االحتالل. 
وأوضح أن مس���يرات العودة الكب���رى وجرائم االحتالل 
أحد العوامل الهامة التي عززت المبدأ الماليزي الرافض 
للتطبيع مع "إسرائيل"، ورفضها لالنتهاكات والجرائم 

"اإلسرائيلية" بحق المدنيين المشاركين سلميا.  
وعبر عمران عن أمله في أن يش���جع الموقف الماليزي 
الدول العربية واإلسالمية على رفض التطبيع والعمل 
ا، قائاًل: "ماليزيا  ا وشعبًيّ على مواجهة المطبيعين رسمًيّ

ضحت ببطولة دولية مهمة لها في رصيدها السياسي 
وصورتها الدولية نصرة للشعب الفلسطيني". 

وأض���اف: "حري بالدول العربية واإلس���المية التي هي 
على تماس مباش���ر بفلسطين أن تحافظ على التزامها 
التاريخي في مس���اندة نضال الش���عب الفلسطيني 
ومقاطع���ة الع���دو اإلس���رائيلي"، مؤك���دًا أن الوجود 
الفلس���طيني في ماليزيا له قيمة حقيقية وكبيرة عند 

الماليزيين. 
وح���ول مس���يرات الع���ودة وصداها داخ���ل المجتمع 
المالي���زي، أكد عمران حضورها ف���ي كل محفل مرتبط 
بالقضية الفلس���طينية بنشر لصور الشهداء وحشود 
الجماهير الفلسطينية المشاركة على حدود األراضي 
الفلسطينية المحتلة، الفتًا إلى أنها أثرت بشكل كبير 
على المواقف الماليزية في دعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "مس���يرات العودة الكب���رى وجرائم االحتالل 
اإلس���رائيلي؛ أح���د العوامل الهامة الت���ي تعزز رفض 
ماليزي���ا التطبيع م���ع االحتالل اإلس���رائيلي، ورفضها 
لالنتهاكات اإلس���رائيلية بحق المدنيين المشاركين 

سلميا في هذه المسيرات". 

»فلسطينيو الخارج« يقرر دعم 
المقاومة ومسيرات العودة

ماليزيا تتصدى لموجة التطبيع مع »إسرائيل«

الثالثاء 30 جمادى األولى 1440 هــ 5 فبراير 2019 م

دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح خانيون�س

طلب رقم 2019/100
 في القضية رقم 2018/1364

المستدعي / مروان علي عودة النجيلي  -  خانيونس  – القرارة
المستدعى ضده / اكرم إسماعيل سليمان البيوك – خانيونس – البلدة – قرب ديوان النجار

نوع الدعوى / حقوق
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

  في القضية الحقوقية 2018/1364
الى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المستدعىيقد اقام عليك 
دعوى ) حقوق ( اس���تنادا الى ما يدعيه في الئح���ة دعواه المرفق لكم 
نس���خة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكم���ة لذلك يقتضى عليك 
الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك  
ه���ذه المذكرة كما يقتضي ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري 
خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد 
تحدد لها جلسة الثالثاء 2019/3/19 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك 
انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي ان يسير في دعواه حسب 

األصول . تحريرا في 2019/1/29م

  رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س 
 اأ. فتحي ح�سني حم�سن

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في الطلب المدني رقم 232 / 2019 
في الدعوى المدنية رقم 1895 / 2018

المستدعي / محمد حس���ين عبد القادر الريس – من غزة الرمال شارع 
الصناعة ويحم���ل هوية رق���م 940935117 وكالؤه المحامون/ محمد 
عادل بسيس���و وحلمي وليد الحايك وتامر فتحي األشرم ومحمد ماجد 

لولو – من غزة دوار أنصار شارع القدس مقابل عمارة األوقاف
المس����تدعى ضدهما/ -1ديما كمال س����ليم الريس – من غزة الرمال ش����ارع الصناعة 
بجوار منزل األستاذ ناهض الريس -2 ريما كمال سليم الريس – من غزة الرمال شارع 

الصناعة بجوار منزل األستاذ ناهض الريس
في الدعوى المدنية رقم 1895 / 2018 في الطلب المدني رقم 232 / 2019  

إلى المس���تدعى ضدهما المذكورتين أعاله بما أن المستدعي المذكور 
أعاله قد أقام عليكما الدعوى رقم 1895 / 2018 ونوعها تقسيم أموال 
مشتركة وفقًا لما يدعيه في الئحة دعواه ، فليكن بعلمكما أنه قد تحدد 
لنظر الدعوى المذكورة جلسة يوم األربعاء الموافق 2019/4/17م لذلك 
يقتضي منكما الحض���ور وأن تودعا ردكما الجوابي على الئحة الدعوى 
خالل خمس���ة عشر يوماً من تاريخ النشر، وليكن بعلمكما أنه بتخلفكما 
ع���ن ذلك وعن الحضور فإنه يجوز للمس���تدعي أن يس���ير بحقكما في 

الدعوى باعتباركما حاضرتان. غزة في 2019/1/28م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة / اأ. عمار قنديل

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ال�سلطة الق�سائية

ديوان القا�سي ال�سرعي
املحكمة ال�سرعية يف غزة

الموضوع / مذكرة تبليغ حضور 
صادرة عن محكمة غزة الشرعية

إلى المدعى عليه / محمد بن عادل بن كامل سعد من بيت جرجا وسكان الرمال سابقًا 
ومجه���ول محل اإلقام���ة اآلن خارج قطاع غزة في جمهورية مص���ر العربية يقتضى 
حض���ورك إلى هذه المحكمة يوم الخميس الموافق 2019/3/7 الس���اعة التاس���عة 
صباحًا وذلك للنظر في القضية أس���اس 1737 / 2019 بخصوص دعوى مهر مؤجل 
)قيم���ة عفش بيت( المقامة عليك من من قبل المدعية / س���ناء بنت ماجد بنت بكر 
حلس من غزة وس���كان الش���جاعية وإن ل���م تحضر في الوقت المعي���ن يجِر بحقك 

المقتضى الشرعي لذلك جرى تبلغيك حسب األصول وحرر في 2019/1/27.

قا�سي غزة ال�سرعي
بالل داوود اأبو خاطر

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ ميس���اء خليل اس���حق المناعمه.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802829234( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
دع���ا رئيس اللجن���ة الوطنية الفلس���طينية 
للتربية والثقافة والعلوم محمود إس���ماعيل، 
إلى تدخل دولي لوقف الحرب الش���عواء التي 
ينفذها االحتالل اإلس���رائيلي تجاه المنهاج 

الفلسطيني.
وطالب إس���ماعيل في بيان صحفي، بتضافر 
والعربي���ة واإلس���المية  الوطني���ة  الجه���ود 
والدولي���ة، لمناصرة الكف���اح المقدس الذي 
تق���وم ب���ه وزارة التربي���ة والتعلي���م العالي 
الفلس���طينية، للحف���اظ عل���ى عروب���ة الفكر 
والذاك���رة ف���ي أذهان الطلبة، ف���ي ظل حرب 

االحتالل على المناهج الفلسطينية.
وأوضح أن هذه الحرب تهدف لحصار الوزارة 
بذراع وعيها، المتمثل بالمنهاج الفلسطيني 
في مناط���ق العاصمة الق���دس خاصة، وفي 
ع���ن طريق  الفلس���طينية،  الم���دارس  كافة 
الضغ���ط على برلمانيين ح���ول العالم إلدانة 

هذا المنه���اج ووصفه بالمح���رض، وبالتالي 
قطع المساعدات والدعم عنه، بعد أن انتصر 
العالم وخاصة الدول األوروبية له والتصويت 

عليه ومنحه الثقة.
وأك���د أن االحتالل يس���عى لف���رض مناهجه 
التهويدي���ة والمزيفة، من أج���ل محو الوعي 
الطلبة  الفلس���طينية من عق���ول  والذاك���رة 
وإجبارهم على تلقي رسائل مشوهة ومفبركة 

من قبل االحتالل.
وأش���ار إلى ضرورة عدم إهمال هذه القضية 
الهام���ة والمصيري���ة ف���ي نضال الش���عب 
لني���ل  واله���ادف  المس���تمر  الفلس���طيني 
الحرية بكافة أش���كالها، وم���ن أهمها الحق 
الطبيعي باختي���ار المناهج التي تتناس���ب 
م���ع تاريخنا العريق والفك���ر العربي األصيل، 
والمرتبط بهذه الش���واهد والدالئل التي أبت 
أن تمحى رغم المحاوالت المستمرة لالحتالل 

لتشويهها وتحريفها.

وأوضح أن اللجنة الوطنية ستكرس جهودها 
وعضويتها في كافة المنظمات وعلى رأسها 
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
“اليونس���كو” والمنظمة اإلس���المية للتربية 
والمنظمة  "اإليسيس���كو”  والثقافة  والعلوم 
العربية للتربية والثقافة والعلوم “األلكسو”، 
لتوس���يع رقعة الدعم لمساعي وزارة التعليم 
العالي، في سبيل إجهاض الحملة االحتاللية 

ضد المناهج.
وكانت وزارة التربية والتعليم العالي كشفت 
عن حملة إسرائيلية جديدة، يهدف االحتالل 
من خاللها لضرب المناهج الفلس���طينية عن 
طريق مؤسس���ات إس���رائيلية يقودها عمالء 
سابقون في الموس���اد وجنراالت عاملين في 
صف���وف االحتياط أو متقاعدي���ن، لمهاجمة 
المنهاج الفلس���طيني والنيل منه، إذ يحاول 
هؤالء عبر اختالق الذرائ���ع والحجج الواهية؛ 

وصم المنهاج الفلسطيني بالمحرض.

الداخل المحتل / االستقالل:
حم���ل النائب ع���ن القائم���ة العربية المش���تركة في 
الكنيس���ت االس���رائيلي جم���ال زحالقة على الس���لطة 
الفلسطينية واتهمها بالمشاركة في حصار غزة، داعًيا 

إياها لوقف العقوبات التي تفرضها على سكانها.
ق���ال زحالقة ف���ي تصريح ل���ه، "إنه عل���ى األرض فإن 
المواجه���ة الوحيدة هي مظاهرات ومس���يرات العودة 
الجريئة والمثابرة من غزة، التي يعرض الش���باب فيها 
حياتهم للخطر في سبيل كسر الحصار من جهة وإبقاء 

جذوة النضال من أجل العودة من جهة أخرى".
وأضاف "وفي الضفة الغربية المحتلة تسري األمور كما 
تريد إسرائيل: هدوء مع استمرار االحتالل واالستيطان 

وتواصل التنسيق األمني".
ودعا زحالقة، إلى وقف التنس���يق األمن���ي، الذي يوفر 
الحماي���ة للمحت���ل على حس���اب أم���ن الواقعين تحت 
االحتالل، مجددًا التأكيد على ض���رورة وقف العقوبات 

الفلسطينية على غزة، فغزة بحاجة الى دعم ومؤازرة.
وتاب���ع أن���ه "ال يعقل أن يك���ون أهلنا في غ���زة رهائن 

ص���راع االنقس���ام وحس���ابات ال عالقة له���ا بالمصلحة 
الوطني���ة، معتب���رًا أن حالة االنس���داد التي تعيش���ها 
القضي���ة الفلس���طينية هي فرص���ة إلع���ادة التفكير 

باالستراتيجيات والبرامج السياسية".
وأك���د أن التجمع الوطني الديمقراطي داخل اراضي 48 
جزء من الحركة الوطنية الفلس���طينية وهو شريك في 
هذه النقاش���ات، على أساس قاعدة بسيطة ان الشعب 
الفلس���طيني هو ش���عب واحد ال يقبل القسمة إال على 

واحد.

الخليل / االستقالل:
قال مندوب فلس����طين الدائ����م لدى األمم المتحدة الس����فير رياض منصور إن 
جلسة مغلقة ستعقد األربعاء المقبل في مجلس األمن الدولي، بخصوص إنهاء 
سلطات االحتالل اإلس����رائيلي لعمل بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل 

من جانب واحد.
وأع����رب منصور، ف����ي تصريح له، عن أمل����ه بنجاح المش����اورات التي تجري 
مع األش����قاء ف����ي الكويت وأندونيس����يا وأعضاء آخرين ف����ي مجلس األمن، 
الس����تصدار موقف بالضغط على حكومة االحتالل لصالح عودة عمل بعثة 

التواجد الدولي.
وأوضح منصور أنه بعد انتهاء هذه الجلسة المغلقة وإن حصل تعطيل من أي جهة، 
فإنه سُيصار إلى عقد مؤتمر صحفي خارج مجلس األمن لنقل صورة كل الجهود التي 

بذلت، وأيضا النتائج التي تمخضت عن هذه الجلسة.
وأش���ار إلى الجه���ود التي بذلت في األيام الماضية بهذا الش���أن، إذ صدر موقف من 
النروي���ج بصفتها رئيس التواج���د الدولي في الخليل، ومن ثم ص���در بيان من وزراء 
خارجية الدول الخمس المكونة لهذا التواجد، إضافة لبيان من قبل األمين العام لألمم 

المتحدة الذي دعا فيه سلطات االحتالل للتراجع عن موقفها

رام الله/ االستقالل:
ح���ّذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس���طينية، رئيس 
دائرة حقوق اإلنس���ان والمجتمع المدني في المنظمة أحمد التميمي، 
م���ن عواقب إنهاء حكوم���ة االحتالل عمل بعث���ة المراقبين الدوليين 
في الخلي���ل، معتبًرا هذا اإلج���راء انتهاكًا صارخ���ًا للمواثيق الدولية 

واستخفافًا بالمجتمع الدولي.
وقال التميمي في تصريح صحف���ي أمس االثنين، إن هذا اإلجراء من 
قب���ل نتنياهو وحكومته ه���و بمثابة ضوء أخضر الرت���كاب مزيد من 
الجرائم من قبل المس���توطنين بحق الشعب الفلسطيني في الخليل 

وبغياب الرقابة الدولية.
وأوضح أن القيادة الفلس���طينية تتاب���ع انتهاكات االحتالل 
بحق شعبنا الفلسطيني عموما وأهلنا في الخليل خصوصا، مع 
الهيئات الحقوقية الدولية كاف���ة، خاصة المحكمة الجنائية 

الدولية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس األمن الدول األربعاء جلسة لمناقشة وقف 

"اسرائيل" عمل البعثة بالخليل.

مجلس األمن يجتمع األربعاء لبحث قرار لجنة تدعو لوقف حرب االحتالل على المنهاج الفلسطيني
إنهاء عمل بعثة التواجد الدولي بالخليل

التميمي يحذر من عواقب إنهاء 
القاهرة/ االستقالل:عمل بعثة التواجد الدولي بالخليل

أعرب���ت الخارجي���ة المصرية، ع���ن قلقه���ا إزاء القرار 
اإلس���رائيلي بش���أن عدم تجديد والية بعثة التواجد 
الدول���ي المؤقت ف���ي مدينة الخليل جن���وب الضفة 

الغربية المحتلة.
وأكد الُمتحدث باس���م الخارجية المصرية المستشار 

أحمد حاف���ظ في بي���ان صحفي، ض���رورة تجُنب أية 
ق���رارات أحادية تخال���ف أحكام اتفاق أوس���لو لعام 
د الجهود الرامية الستئناف المفاوضات  1995، وتعقِّ
بين الطرفّين، وإقامة الس���الم الش���امل والعادل على 
أساس حل الدولتّين، وفًقا لمقررات الشرعية الدولية 

ذات الصلة.

وجّدد موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، 
ودعمه���ا الكام���ل لحق���وق الش���عب الفلس���طيني 
المش���روعة، مش���يًرا إلى أن أية إجراءات تس���تهدف 
التغيي���ر ف���ي الترتيبات القائمة أو ف���ي الوضع على 
األرض س���ُتزيد من مس���توى التوتر وال تخدم سوى 

تقويض المساعي باتجاه السالم المنشود.

مصر قلقة إزاء قرار »إسرائيل« عدم تجديد بعثة التواجد الدولي

زحالقة يتهم السلطة بالمشاركة بحصار غزة ويدعوها لوقف عقوباتها



الثالثاء 30 جمادى األولى 1440 هــ 5 فبراير 2019 م

دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح خانيون�س

طلب رقم 2019/100
 في القضية رقم 2018/1364

المستدعي / مروان علي عودة النجيلي  -  خانيونس  – القرارة
المستدعى ضده / اكرم إسماعيل سليمان البيوك – خانيونس – البلدة – قرب ديوان النجار

نوع الدعوى / حقوق
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

  في القضية الحقوقية 2018/1364
الى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المستدعىيقد اقام عليك 
دعوى ) حقوق ( اس���تنادا الى ما يدعيه في الئح���ة دعواه المرفق لكم 
نس���خة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكم���ة لذلك يقتضى عليك 
الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك  
ه���ذه المذكرة كما يقتضي ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري 
خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد 
تحدد لها جلسة الثالثاء 2019/3/19 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك 
انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي ان يسير في دعواه حسب 

األصول . تحريرا في 2019/1/29م

  رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س 
 اأ. فتحي ح�سني حم�سن

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في الطلب المدني رقم 232 / 2019 
في الدعوى المدنية رقم 1895 / 2018

المستدعي / محمد حس���ين عبد القادر الريس – من غزة الرمال شارع 
الصناعة ويحم���ل هوية رق���م 940935117 وكالؤه المحامون/ محمد 
عادل بسيس���و وحلمي وليد الحايك وتامر فتحي األشرم ومحمد ماجد 

لولو – من غزة دوار أنصار شارع القدس مقابل عمارة األوقاف
المس����تدعى ضدهما/ -1ديما كمال س����ليم الريس – من غزة الرمال ش����ارع الصناعة 
بجوار منزل األستاذ ناهض الريس -2 ريما كمال سليم الريس – من غزة الرمال شارع 

الصناعة بجوار منزل األستاذ ناهض الريس
في الدعوى المدنية رقم 1895 / 2018 في الطلب المدني رقم 232 / 2019  

إلى المس���تدعى ضدهما المذكورتين أعاله بما أن المستدعي المذكور 
أعاله قد أقام عليكما الدعوى رقم 1895 / 2018 ونوعها تقسيم أموال 
مشتركة وفقًا لما يدعيه في الئحة دعواه ، فليكن بعلمكما أنه قد تحدد 
لنظر الدعوى المذكورة جلسة يوم األربعاء الموافق 2019/4/17م لذلك 
يقتضي منكما الحض���ور وأن تودعا ردكما الجوابي على الئحة الدعوى 
خالل خمس���ة عشر يوماً من تاريخ النشر، وليكن بعلمكما أنه بتخلفكما 
ع���ن ذلك وعن الحضور فإنه يجوز للمس���تدعي أن يس���ير بحقكما في 

الدعوى باعتباركما حاضرتان. غزة في 2019/1/28م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة / اأ. عمار قنديل

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ال�سلطة الق�سائية

ديوان القا�سي ال�سرعي
املحكمة ال�سرعية يف غزة

الموضوع / مذكرة تبليغ حضور 
صادرة عن محكمة غزة الشرعية

إلى المدعى عليه / محمد بن عادل بن كامل سعد من بيت جرجا وسكان الرمال سابقًا 
ومجه���ول محل اإلقام���ة اآلن خارج قطاع غزة في جمهورية مص���ر العربية يقتضى 
حض���ورك إلى هذه المحكمة يوم الخميس الموافق 2019/3/7 الس���اعة التاس���عة 
صباحًا وذلك للنظر في القضية أس���اس 1737 / 2019 بخصوص دعوى مهر مؤجل 
)قيم���ة عفش بيت( المقامة عليك من من قبل المدعية / س���ناء بنت ماجد بنت بكر 
حلس من غزة وس���كان الش���جاعية وإن ل���م تحضر في الوقت المعي���ن يجِر بحقك 

المقتضى الشرعي لذلك جرى تبلغيك حسب األصول وحرر في 2019/1/27.

قا�سي غزة ال�سرعي
بالل داوود اأبو خاطر

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ ميس���اء خليل اس���حق المناعمه.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802829234( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
دع���ا رئيس اللجن���ة الوطنية الفلس���طينية 
للتربية والثقافة والعلوم محمود إس���ماعيل، 
إلى تدخل دولي لوقف الحرب الش���عواء التي 
ينفذها االحتالل اإلس���رائيلي تجاه المنهاج 

الفلسطيني.
وطالب إس���ماعيل في بيان صحفي، بتضافر 
والعربي���ة واإلس���المية  الوطني���ة  الجه���ود 
والدولي���ة، لمناصرة الكف���اح المقدس الذي 
تق���وم ب���ه وزارة التربي���ة والتعلي���م العالي 
الفلس���طينية، للحف���اظ عل���ى عروب���ة الفكر 
والذاك���رة ف���ي أذهان الطلبة، ف���ي ظل حرب 

االحتالل على المناهج الفلسطينية.
وأوضح أن هذه الحرب تهدف لحصار الوزارة 
بذراع وعيها، المتمثل بالمنهاج الفلسطيني 
في مناط���ق العاصمة الق���دس خاصة، وفي 
ع���ن طريق  الفلس���طينية،  الم���دارس  كافة 
الضغ���ط على برلمانيين ح���ول العالم إلدانة 

هذا المنه���اج ووصفه بالمح���رض، وبالتالي 
قطع المساعدات والدعم عنه، بعد أن انتصر 
العالم وخاصة الدول األوروبية له والتصويت 

عليه ومنحه الثقة.
وأك���د أن االحتالل يس���عى لف���رض مناهجه 
التهويدي���ة والمزيفة، من أج���ل محو الوعي 
الطلبة  الفلس���طينية من عق���ول  والذاك���رة 
وإجبارهم على تلقي رسائل مشوهة ومفبركة 

من قبل االحتالل.
وأش���ار إلى ضرورة عدم إهمال هذه القضية 
الهام���ة والمصيري���ة ف���ي نضال الش���عب 
لني���ل  واله���ادف  المس���تمر  الفلس���طيني 
الحرية بكافة أش���كالها، وم���ن أهمها الحق 
الطبيعي باختي���ار المناهج التي تتناس���ب 
م���ع تاريخنا العريق والفك���ر العربي األصيل، 
والمرتبط بهذه الش���واهد والدالئل التي أبت 
أن تمحى رغم المحاوالت المستمرة لالحتالل 

لتشويهها وتحريفها.

وأوضح أن اللجنة الوطنية ستكرس جهودها 
وعضويتها في كافة المنظمات وعلى رأسها 
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
“اليونس���كو” والمنظمة اإلس���المية للتربية 
والمنظمة  "اإليسيس���كو”  والثقافة  والعلوم 
العربية للتربية والثقافة والعلوم “األلكسو”، 
لتوس���يع رقعة الدعم لمساعي وزارة التعليم 
العالي، في سبيل إجهاض الحملة االحتاللية 

ضد المناهج.
وكانت وزارة التربية والتعليم العالي كشفت 
عن حملة إسرائيلية جديدة، يهدف االحتالل 
من خاللها لضرب المناهج الفلس���طينية عن 
طريق مؤسس���ات إس���رائيلية يقودها عمالء 
سابقون في الموس���اد وجنراالت عاملين في 
صف���وف االحتياط أو متقاعدي���ن، لمهاجمة 
المنهاج الفلس���طيني والنيل منه، إذ يحاول 
هؤالء عبر اختالق الذرائ���ع والحجج الواهية؛ 

وصم المنهاج الفلسطيني بالمحرض.

الداخل المحتل / االستقالل:
حم���ل النائب ع���ن القائم���ة العربية المش���تركة في 
الكنيس���ت االس���رائيلي جم���ال زحالقة على الس���لطة 
الفلسطينية واتهمها بالمشاركة في حصار غزة، داعًيا 

إياها لوقف العقوبات التي تفرضها على سكانها.
ق���ال زحالقة ف���ي تصريح ل���ه، "إنه عل���ى األرض فإن 
المواجه���ة الوحيدة هي مظاهرات ومس���يرات العودة 
الجريئة والمثابرة من غزة، التي يعرض الش���باب فيها 
حياتهم للخطر في سبيل كسر الحصار من جهة وإبقاء 

جذوة النضال من أجل العودة من جهة أخرى".
وأضاف "وفي الضفة الغربية المحتلة تسري األمور كما 
تريد إسرائيل: هدوء مع استمرار االحتالل واالستيطان 

وتواصل التنسيق األمني".
ودعا زحالقة، إلى وقف التنس���يق األمن���ي، الذي يوفر 
الحماي���ة للمحت���ل على حس���اب أم���ن الواقعين تحت 
االحتالل، مجددًا التأكيد على ض���رورة وقف العقوبات 

الفلسطينية على غزة، فغزة بحاجة الى دعم ومؤازرة.
وتاب���ع أن���ه "ال يعقل أن يك���ون أهلنا في غ���زة رهائن 

ص���راع االنقس���ام وحس���ابات ال عالقة له���ا بالمصلحة 
الوطني���ة، معتب���رًا أن حالة االنس���داد التي تعيش���ها 
القضي���ة الفلس���طينية هي فرص���ة إلع���ادة التفكير 

باالستراتيجيات والبرامج السياسية".
وأك���د أن التجمع الوطني الديمقراطي داخل اراضي 48 
جزء من الحركة الوطنية الفلس���طينية وهو شريك في 
هذه النقاش���ات، على أساس قاعدة بسيطة ان الشعب 
الفلس���طيني هو ش���عب واحد ال يقبل القسمة إال على 

واحد.

الخليل / االستقالل:
قال مندوب فلس����طين الدائ����م لدى األمم المتحدة الس����فير رياض منصور إن 
جلسة مغلقة ستعقد األربعاء المقبل في مجلس األمن الدولي، بخصوص إنهاء 
سلطات االحتالل اإلس����رائيلي لعمل بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل 

من جانب واحد.
وأع����رب منصور، ف����ي تصريح له، عن أمل����ه بنجاح المش����اورات التي تجري 
مع األش����قاء ف����ي الكويت وأندونيس����يا وأعضاء آخرين ف����ي مجلس األمن، 
الس����تصدار موقف بالضغط على حكومة االحتالل لصالح عودة عمل بعثة 

التواجد الدولي.
وأوضح منصور أنه بعد انتهاء هذه الجلسة المغلقة وإن حصل تعطيل من أي جهة، 
فإنه سُيصار إلى عقد مؤتمر صحفي خارج مجلس األمن لنقل صورة كل الجهود التي 

بذلت، وأيضا النتائج التي تمخضت عن هذه الجلسة.
وأش���ار إلى الجه���ود التي بذلت في األيام الماضية بهذا الش���أن، إذ صدر موقف من 
النروي���ج بصفتها رئيس التواج���د الدولي في الخليل، ومن ثم ص���در بيان من وزراء 
خارجية الدول الخمس المكونة لهذا التواجد، إضافة لبيان من قبل األمين العام لألمم 

المتحدة الذي دعا فيه سلطات االحتالل للتراجع عن موقفها

رام الله/ االستقالل:
ح���ّذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس���طينية، رئيس 
دائرة حقوق اإلنس���ان والمجتمع المدني في المنظمة أحمد التميمي، 
م���ن عواقب إنهاء حكوم���ة االحتالل عمل بعث���ة المراقبين الدوليين 
في الخلي���ل، معتبًرا هذا اإلج���راء انتهاكًا صارخ���ًا للمواثيق الدولية 

واستخفافًا بالمجتمع الدولي.
وقال التميمي في تصريح صحف���ي أمس االثنين، إن هذا اإلجراء من 
قب���ل نتنياهو وحكومته ه���و بمثابة ضوء أخضر الرت���كاب مزيد من 
الجرائم من قبل المس���توطنين بحق الشعب الفلسطيني في الخليل 

وبغياب الرقابة الدولية.
وأوضح أن القيادة الفلس���طينية تتاب���ع انتهاكات االحتالل 
بحق شعبنا الفلسطيني عموما وأهلنا في الخليل خصوصا، مع 
الهيئات الحقوقية الدولية كاف���ة، خاصة المحكمة الجنائية 

الدولية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس األمن الدول األربعاء جلسة لمناقشة وقف 

"اسرائيل" عمل البعثة بالخليل.

مجلس األمن يجتمع األربعاء لبحث قرار لجنة تدعو لوقف حرب االحتالل على المنهاج الفلسطيني
إنهاء عمل بعثة التواجد الدولي بالخليل

التميمي يحذر من عواقب إنهاء 
القاهرة/ االستقالل:عمل بعثة التواجد الدولي بالخليل

أعرب���ت الخارجي���ة المصرية، ع���ن قلقه���ا إزاء القرار 
اإلس���رائيلي بش���أن عدم تجديد والية بعثة التواجد 
الدول���ي المؤقت ف���ي مدينة الخليل جن���وب الضفة 

الغربية المحتلة.
وأكد الُمتحدث باس���م الخارجية المصرية المستشار 

أحمد حاف���ظ في بي���ان صحفي، ض���رورة تجُنب أية 
ق���رارات أحادية تخال���ف أحكام اتفاق أوس���لو لعام 
د الجهود الرامية الستئناف المفاوضات  1995، وتعقِّ
بين الطرفّين، وإقامة الس���الم الش���امل والعادل على 
أساس حل الدولتّين، وفًقا لمقررات الشرعية الدولية 

ذات الصلة.

وجّدد موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، 
ودعمه���ا الكام���ل لحق���وق الش���عب الفلس���طيني 
المش���روعة، مش���يًرا إلى أن أية إجراءات تس���تهدف 
التغيي���ر ف���ي الترتيبات القائمة أو ف���ي الوضع على 
األرض س���ُتزيد من مس���توى التوتر وال تخدم سوى 

تقويض المساعي باتجاه السالم المنشود.

مصر قلقة إزاء قرار »إسرائيل« عدم تجديد بعثة التواجد الدولي

زحالقة يتهم السلطة بالمشاركة بحصار غزة ويدعوها لوقف عقوباتها
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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 )67/ 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
خليل محمد شملول مسعود من سكان جباليا هوية رقم 923306450 

بصفته وكيال عن: باسم مصلح محمد صالح 
بموجب وكالة رقم: 481 / 2019 الصادرة عن شمال غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 1794 قسيمة 18 + 20 + 21 24+ + 26 المدينة جباليا

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 2/4/ 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 )68/ 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
غالب علي يوس���ف كحيل من س���كان غزة هوية رق���م 912396009 

بصفته وكيال عن: انتصار يوسف حسن العرمي
بموجب وكالة رقم: 600 / 2019 الصادرة عن دير البلح

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2334 قسيمة 8 المدينة النصيرات

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 2/4/ 2019م

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

القدس المحتلة/ االستقالل:
وصل وفد عسكري أمريكي الى القدس لبحث الوضع الفلسطيني في الضفة الغربية 
وقطاع غزة ، بحسب ما كشفته صحيفة جيروزاليم بوست االسرائيلية الصادرة امس 
االثنين. وبحسب الصحيفة، فإن الوفد عقد لقاًء موّسًعا بحضور مسؤولين من السفارة 
األميركي���ة بينهم الملحق العس���كري، لبحث الوضع في األراضي الفلس���طينية بما 

يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.
ووفق���ا للصحيفة، فإن الوفد بح���ث أيًضا قضية وقف الدع���م األمريكي ألجهزة أمن 
الس���لطة الفلسطينية وتأثيره على التنسيق األمني مع إسرائيل. ولم تشر الصحيفة 

فيما إذا كان الوفد قد التقى بأي من المسؤولين الفلسطينيين أو اإلسرائيليين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت وس���ائل إعالم اسرائيلية،  أمس االثنين، أن المجلس الوزراي المصغر 
"الكابينت" س���يصادق خالل االيام المقبلة على ق���رار اقتطاع مبلغ كبير من 

أموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية.
وذك���رت صحيفة "يس���رائيل هيوم" أنه من المتوق���ع أن يصادق الكابينت، 
خالل أس���بوعين، على خصم مبلغ كبير من عائ���دات الضرائب التي تنقلها 

إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، بحجة دفع رواتب االسرى والشهداء. 
وس���يتم الخصم بن���اء على القانون الذي تم س���نه بناء عل���ى اقتراح أعضاء 
الكنيس���ت اليعزر شتيرن )يوجد مس���تقبل( وآفي ديختر )الليكود(، والذي 
يل���زم وزارة األم���ن بتزويد الحكوم���ة ببيانات حول نطاق روات���ب )اإلرهاب(، 
ويلزم وزير المالية على خص���م المبلغ من اإليرادات الضريبية التي تجمعها 

إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وفق تعبير الصحيفة.
وقال رئي���س الوزراء االس���رائيلي بنيامين نتنياهو في لق���اءات مغلقة إنه 
سيتم تنفيذ الخصم، لكنه أعرب عن قلقه من أن تخفيض الميزانية سيضر 
باستقرار السلطة الفلسطينية، مضيًفا أنه سيبحث عن طريقة لتنفيذ مطالب 
القانون، ولكن في الوقت نفسه، الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينية.

باريس/ االستقالل:
أك���دت ن���دوة ثقافية سياس���ية 
ف���ي باري���س أن أكثرية الش���عب 
الفرنس���ي تري���د محاس���بة كيان 
وفرض  "اإلس���رائيلي"،  االحت���الل 
عقوب���ات علي���ه؛ لجرائم���ه بح���ق 

الشعب الفلسطيني.
الن���دوة،  ف���ي  المش���اركين  وم���ن 
الفرنسية  التضامن  رئيس جمعية 
هيلبورن،  برتران���د  الفلس���طينية، 
الذي يهدف من جمعيته إلى إنهاء 
االحتالل اإلس���رائيلي في فلسطين 
وفّك الحصار وعمليات االس���تيطان 
في الضفة الغربية وشرقّي القدس. 
وق���ال هيلب���ورن ف���ي الن���دوة: إن 
أغلبية الفرنس���يين مع إنهاء النزاع 
في فلس���طين المحتلة ومحاس���بة 
"الش���عب  أن  مضيفا  "إس���رائيل"، 
الفرنسي يطلب من حكومته فرض 
أحد  إس���رائيل، وهذا  عقوبات على 
أه���داف جمعيتن���ا للضغ���ط على 
الحكومة". وم���ن جهته قال ديفيد 
ش���يمال ، يهودي ولد ف���ي تونس 

وأمض���ى حيات���ه في باري���س: إنه 
انضم إلى مجموعة يهودية ُتدعى 
"كيبوتز" عقب حرب األيام الس���تة 
بي���ن كي���ان االحتالل اإلس���رائيلي 

ودول عربية )عام 1967(.
وتب���ادل ش���يمال وهيلب���ورن اآلراء 
ح���ول أصل المش���كلة، وتوصال إلى 

أنه م���ن المهم مقاطع���ة البضائع 
في  موج���ودة  ألنها  اإلس���رائيلية؛ 
وتنهب  غير ش���رعية،  مستوطنات 
للمكاس���ب  األرض  تل���ك  م���وارد 

المادية.
كم���ا أك���دا أن حمل���ة المقاطع���ة 
العالمي���ة )BDS( هدفه���ا أن تضع 

حدًا لعملية االس���تيطان، وتضغط 
على الحكومة "اإلس���رائيلية" لتجد 

حاًل لألزمة.
وتخلل الندوة العديد من النقاشات 
الجانبي���ة حول موض���وع المقاطعة 
للبضائ���ع اإلس���رائيلية وأهميتها 

وفاعليتها.

القدس المحتلة / االستقالل:
قال وزير األوقاف والش���ؤون الدينية برام الله، يوس���ف ادعيس، إنه لم يعد 
هن���اك أماكن عبادة آمنة في ظل االعتداءات والجرائم التي تتعرض لها من 

االحتالل اإلسرائيلي وقطعان مستوطنيه.
وندد ادعيس في بيان له أمس االثنين، بكتابة شعارات عنصرية على جدران 
ا ذلك »عنصرية استفزازية  مسجد بلدة دير دبوان شرقي مدينة رام الله، عاًدّ
جديدة تضاف إلى قائمة الجرائم اإلسرائيلية المتسلسلة بحق المقدسات«.

وأض���اف: »إقدام قوات اإلحتالل على تكرار اعتداءاتها على المقدس���ات من 
ح���رق وإغالق ومنع األذان، ما هو إال دليل على حجم الهمجية الشرس���ة التي 

ينطلق منها االحتالل«.
وش���دد على أن حماية األماكن المقدس���ة في فلس���طين بحاج���ة إلى دع�م 
ومس���اندة أبناء العالمين العربي واإلسالمي والشرفاء في جميع أنحاء العالم، 
لتحمل مسؤولياتهم تجاه األماكن المقدسة، والعمل على وضع برنامج عملي 

على أرض الواقع لمواجهة هذه الهجمة المسعورة.
وكان مستوطنون إسرائيليون اقتحموا بلدة دير دبوان شرقي مدينة رام الله 
وس���ط الضفة الغربية المحتلة، وخطوا عبارات عنصرية على جدران مس���جد 
المراح تدعو لقتل العرب وس���كبوا مادة كيماوية على أرضية المس���جد، كما 

رسموا نجمة داود على جدرانه.

ندوة عن مقاطعة االحتالل: الفرنسيون يريدون محاسبة »إسرائيل«

غزة/ االستقالل:
عّلقت حركة "حماس" أمس االثنين، على رفض كبرى فصائل منظمة التحرير 
المش���اركة في الحكومة الفصائلية، التي تنوي حركة )فتح( تشكيلها خالل 

األيام القليلة المقبلة.
وقالت الحركة على لس���ان القيادي فيها، س���امي أبو زهري في تغريدة عبر 
"تويتر": إن "رفض كبرى فصائل منظمة التحرير المش���اَركة في حكومة فتح 
خطوة في االتجاه الصحيح، لوقف سياس���ة التفرد، والتأكيد على أنه ال خيار 

إال الشراكة والتوافق الوطني".
وكان أمين س���ر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، 
قال: فت���ح ُتجري حوارًا مع فصائل منظم���ة التحرير، لضرورة 
تش���كيل حكومة فصائلية سياس���ية، والمس���ؤول عن إجراء 

المشاورات، هو رئيس الوزراء.
وأعلن���ت كل من الجبهتي���ن الش���عبية والديمقراطية لتحرير فلس���طين، 

رفضهما رسميًا المشاركة بالحكومة.

حماس: رفض كبرى فصائل 
المنظمة المشاَركة بالحكومة 

في االتجاه الصحيح

إعتذار
بناء على طلب الجاهة الكريمة ورجال اإلصالح المخاتير الكرام المختار 
أبو أس���عد الجملة رئيس لجنة اإلصالح الوطنية لحل النزاعات ونائبه 
المختار الفاضل أبو العب���د الحلو أتقدم أنا الموقع أدناه باالعتذار من 
الس���يد الفاضل / أحمد ش���مس العمامي عن ش���هادتي ضده  في 
المحكمة وذلك من أجل إتم���ام المصالحة وفض الخالف الذي حدث 

بيننا وذلك حفاظًا على حق الجوار.

املوقع اأدناه / رم�سان �سعيد امل�سري

األوقاف: أماكن
 العبادة لم تعد آمنة

»إسرائيل« تصادق على اقتطاع »مبلغ 
كبير« من المقاصة الفلسطينّية

غزة/ االستقالل:
فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس االثنين، نيران أسلحتها الرشاشة 
تجاه المزارعين ورعاة األغن���ام قبالة مناطق حدودية في قطاع غزة. ووفق 
المصادر المحلية، فقد سمع أيضا إطالق نار من قبل الزوارق الحربية تجاه 

مراكب الصيادين قبالة سواحل مناطق مختلفة في القطاع.

قوات االحتالل تستهدف 
الصيادين والمزارعين بغزة

وفد عسكري أمريكي يصل 
القدس لبحث الوضع الفلسطيني

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ عارف عبدالسالم محمد ابوطه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401277900( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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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 )69/ 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
بش���ير محمد حسن عطا الله من س���كان غزة هوية رقم 913342168 

بصفته وكيال عن: عايدة رشاد طالب حرز )عطا الله(
بموجب وكالة رقم: 5312 / 2016 الصادرة عن جباليا

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 639 قسيمة 27 المدينة غزة الدرج + قطعة 701 قسيمة 6 المدينة غزة الدرج

 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 2/4/ 2019م

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ اروى صالح علي زقوت 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)926737885( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/أسماء  عبدالحي  محمد العويسي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)700268451( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/اسراء محمود مرزوق ابو وطفه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802961987( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ وائل سليم عبد الله صافي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900607193( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ خالد محمد موس���ى ابو ياس���ين 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800696213( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ لطيفة خليل محمد المدهون
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)967475963( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
نفذت جمعي���ة التنمية الزراعية )اإلغاث���ة الزراعية(، 
ورش���ة عمل تضمنت في ش���قها األول عرض النتائج 
األولية للبحث التطبيقي األول من نوعه في قطاع غزة 
والمنفذ بالش���راكة مع كلية الزراعة في جامعة األزهر 
حول إعادة اس���تخدام مادة الزيب���ار الناتجة عن فصل 
الزيتون كس���ماد عضوي ومبي���د فطري والتي صنفت 

كملوث بيئي. 
وف���ي الش���ق اآلخر م���ن الورش���ة نوقش���ت التحديات 
والمعيقات الت���ي تواجه مزارعي الزيت���ون والتدخالت 
االس���تراتيجية لتطوير هذا القطاع وذلك ضمن برنامج 
اإلرش���اد الزراع���ي األول لمحص���ول الزيت���ون، والمنفذ 
بالتنسيق مع وزارة الزراعة ضمن مشروع التطوير العادل 
لإلنتاج الزراعي وأنظمة السوق في األراضي الفلسطينية 
المحتلة، الممول من الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي 
الدولي والذي تنفذه جمعي���ة التنمية الزراعية )اإلغاثة 

الزراعية( بالشراكة مع منظمة أوكسفام الدولية.
وحض���ر الورش���ة عدد من الخب���راء في المج���ال الزراعي 
والمهتمين من مختلف المؤسس���ات الشريكة، جامعة 
األزهر، وزارة الزراعة، إضافة لعدد من منسقي المشاريع 
في اإلغاثة الزراعية الذين أش���ادوا بالنتائج األولية لكال 

شقي الورشة.
وقدم العرض األول أ. كمال الشيخ عيد  الباحث الرئيسي، 
وقد تناول اس���تخدام مادة الزيبار كسماد عضوي، مبيًنا 

أنه���ا عبارة عن المياه الناتجة عن مخلفات عصر الزيتون 
والتي اعتب���رت ملوث بيئي وكان يتم التخلص منها إما 
بالصرف الصح���ي أو بالضخ على البح���ر أو في األراضي 
الزراعية، ويشار إلى أن كمية الزيبار الناتجة تمثل 40% 

من المجموع الثمري. 
ويجري العمل حالًيا من خ���الل البحث على إعادة تدوير 
الزيبار لتحويلها من ملوث بيئي إلى سماد عضوي أو مبيد 

فطري، وذلك بالمش���اركة ما بين جامعة األزهر واإلغاثة 
الزراعية، حيث ُنِفذ البحث التطبيقي على مساحة دونم 
واحد ف���ي محطة تجارب تابعة لإلغاث���ة الزراعية وجرت 
عل���ى أربعة محاصي���ل زراعية وهي الملفوف، الكوس���ا، 

البطاطا والخّس.
وأوضح الش���يخ عيد أن العديد م���ن الفحوصات أجريت 
على الزيبار للوصول لمادة آمنة ُتس���تخدم كسماد، كما 

أقّيمت ع���ّدة مقارنات ما بين اس���تخدام المادة وحدها 
أو اس���تخدام توصيات وزارة الزراع���ة وعمل مزيج ما بين 
هذا وذاك، مؤكدا على أن النتائج األولية جاءت إيجابية 
جًدا وسيتم استكمال البحث التطبيقي وعرض النتائج 

النهائية في منتصف العام الجاري.
وب���دوره قدم ناصر الديب من وزارة الزراعة عرضا للنتائج 
األولي���ة لبرنامج اإلرش���اد الزراعي الذي تنف���ذه اإلغاثة 
الزراعية بالش���راكة مع وزارة الزراعة في خمس محافظات 
من قطاع غزة، ويغطي كافة المناطق الشرقية من خالل 
طاقم إرشادي جرى تدريبه س���ابًقا على سلسلة القيمة 

لمحصول الزيتون.
ويهدف البرنامج إلى توحيد الرس���الة اإلرش���ادية ورفع 
مه���ارات مزارعي الزيت���ون العملي���ة والنظرية وإدخال 
تقنيات حديثة تتعلق بتطوير سلس���لة القيمة لقطاع 
الزيتون وتسهيل وصول المزارعين الى السوق والجدير 
بالذكر أن البرنامج متوقع أن يستهدف 3000 مزارع/ ة.

وأفاد الديب أن البرنامج يعمل على تطبيق الممارس���ات 
الزراعية الس���ليمة من خالل عملي���ات التقليم ومعالجة 
اآلفات واألم���راض، مبيًنا أنه أثناء الجوالت الميدانية تم 
رصد أمراض جديدة وهي س���ّل الزيت���ون وذبابة أوراق 
الزيت���ون، وت���م االتفاق على تش���كيل لجنة مش���تركة 
لمكافحة هذه األمراض مكونة من اإلغاثة الزراعية، وزارة 
الزراعة، جامعة األزهر وجمعية غصن الزيتون لما لها من 

أضرار خطيرة على قطاع الزيتون.

اإلغاثة الزراعية تستعرض النتائج األولية الستخدام مادة »الزيبار« كسماد عضوي

خان يونس / االستقالل:
للتنمية  إعم���ار  جمعي���ة  عق���دت 
والتأهيل ورش���ة عم���ل حول إعداد 
وإغاثية  تنموية  مش���اريع  محفظة 
لخدمة المواطن بمحافظة خانيونس 

جنوب قطاع غزة.
وش���ارك في الورش���ة التى عقدت 
د.رامي  الجمعي���ة  رئي���س  بمقرها 
الغمري ونائب���ه م. عبدالله البحيري 
ومديرها العام أنور أبو موسى ودائرة 
المش���اريع إضافة إلى استشاريين 

في مجال التنمية والتطوير.
إن جمعيته ش���رعت  الغمري  وقال 
بإعداد محفظة مش���اريع  لتحقيق 
االس���تراتيجية  والرؤية  األه���داف 
للجمعي���ة لتقديم أفضل الخدمات 
للمواط���ن جنوب قط���اع غزة ضمن 
أهداف تنموية وتطويرية واضحة.

م���ن جانب���ه بين أب���و موس���ى ان 
المحفظة ت���م إعدادها وفقا للخطة 
وخطط  للجمعي���ة  االس���تراتيجية 
الش���ريكة وخط���ة ذوي  ال���وزارات 
الت���ي أعدته���ا جمعيته  اإلعاق���ة 

مؤخرا.
واش���ار إل���ى أن المحفظ���ة تناولت 
األوض���اع االجتماعية واالقتصادية 
قطاع  ف���ي  والصحي���ة  واالغاثي���ة 
المحفظة ش���ملت  أن  غزة، مؤك���دًا 

40 مقترح���ا بتكلف���ة تقديري���ة 6 
ملي���ون دوالر س���تعمل  الجمعية 
على تسويق األولوية من المشاريع 
المقترحة ف���ي المحفظة لتنفيذها 

خالل العام 2019.

الزوايدة/ االستقالل:
أكد رئيس بلدية الزوايدة د.أيمن أبو س���ويرح أن البلدية تس���خر مرافقها لدعم 
قطاع الش���باب، وتعمل على دعم وتس���ويق األفكار اإلبداعية التي تساهم في 
خلق فرص عمل لهم وتطويرها. جاء ذلك خالل جلس���ة حوارية لرئيس البلدية 
وأعضاء المجلس البلدي مع عدد م���ن الخريجات وطالبات الجامعات في حديقة 

الزوايدة .
وأكد أبو س���ويرح دعمه لكافه األنش���طة والمبادرات الش���بابية ف���ي الزوايدة، داعيا 
كافة الفرق الش���بابية والش���باب في الزوايدة للتعاون مع البلدية وحضور الفعاليات 

واألنشطة التي تنفذها البلدية .
وخالل اللقاء تم مناقشة عدد من األفكار التي تم تقديمها من قبل الخريجات والتي 
من ش���أنها خدمة الخريجات والبلدية مثل دورات للخريجين في تخصصاتهم وعمل 
مسابقات للمواهب االبداعية مثل األشغال اليدوية والتطريز والطبخ وعمل فعاليات 
لألطفال في حديقة الزواي���دة كل يوم خميس، باإلضافة لتفعيل المكتبة وتزويدها 

بكتب يحتاج لها الطالب وخريجو الجامعات .
ووعد ابو سويرح واعضاء المجلس البلدي بدراسة المقترحات وتنفيذها مؤكدين على 

ضرورة عمل رابطة للخريجين بالزوايدة

بلدية الزوايدة تعقد جلسة 
حوارية حول دعم قطاع الشباب

محفظة مشاريع تنموية وإغاثية لخدمة المواطن بخانيونس
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ وسام نهاد فؤاد الحالق
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)403000946( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ اعلي عبدالرحمن علي الرمالوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802492223( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد مروان عبدالله /سيد كل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400838504( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/احمد تيس���ير حسن ابو سمهدانة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405253238 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عزام سامي عبد فروانة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400957353( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/احمد صالح احمد الديري
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)402517858( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ آمنة احمد محمود غراب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)919777672( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/جاسر منصور عبدالله الغرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406096159( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/سمر حسين عمر ابو صالح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800199895( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
طال���ب مدير مركز األس���رى للدراس���ات رأفت 
حمدونة أمس االثنين، المؤسسات الحقوقية 
واالنسانية لحماية األسرى الفلسطينيين، في 
أعقاب استهداف األسرى وتحويل قضيتهم 
لدعاي���ة انتخابية داخلية، وفى ظل التس���ابق 
القوانين  والتناف���س على ط���رح مقترح���ات 

العنصرية التي تمس بمكانتهم وحقوقهم.
وتأتى مطالبته في أعق���اب هجمة وزير األمن 
أردان وعضو  الداخل���ي اإلس���رائيلي جلع���اد 
الكنيست آفي ديختر وموافقة مجلس الوزراء 
السياسي اإلسرائيلي المصغر "الكابنيت" على 
اقتطاع جزء من أم���وال الضرائب التي تنقلها 
"إسرائيل" إلى الس���لطة الفلسطينية، بسبب 

استمرارها في دفع رواتب األسرى والشهداء.

وأكد حمدونة في تصري���ح صحفي أن هناك 
اس���تهداف وتنافس غير مس���بوق  عملي���ة 
للشخصيات والكتل في الكنيست اإلسرائيلي 
في استهداف األسرى قبيل االنتخابات، وذلك 
بتنفي���ذ عدد من الق���رارات وتطبيق القوانين 

العنصرية في فترة زمنية قياسية.
وأش���ار إل���ى أن الكنيس���ت ناقش ع���دًدا من 
القوانين التي تمس األسرى في فترة قياسية 
ومح���دودة، كالتصوي���ت على مقت���رح قانون 
تنفيذ عقوبة اإلعدام على األس���رى، ومناقشة 
اقتراح قان���ون يقضي بحظر اإلف���راج عنهم، 
مقابل جثث الجنود اإلسرائيليين المحتجزين 
في غزة، وقان���ون التغذية القس���رية وغيرها 

بكثير.
وق���ال إن س���لطات االحتالل تح���اول مصادرة 

المكان���ة القانونية لألس���رى والمعتقلين من 
خالل تجاوز ق���رارات الجمعي���ة العامة لألمم 
المتحدة، ونزع حقوقهم األساسية واالنسانية 
التي أك���دت عليه���ا االتفاقي���ات والمواثيق 
الثالثة  اتفاقيتي جني���ف  الدولية، وخاص���ة 
والرابعة، والتعامل معهم كس���جناء يرتكبون 

مخالفات قانونية بهدف تشويه نضاالتهم.
األس���رى  مكان���ة  عل���ى  حمدون���ة،  وش���دد 
الفلس���طينيين كط���الب حرية،  والمعتقلين 
اس���تناًدا لتوصي���ة الجمعي���ة العام���ة لألمم 
المتحدة، التي تقضي بوجوب تضمين جميع 
المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنس���ان 
المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على حق 
الشعوب في تقرير مصيرها، وأن تعمل الدول 

على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.

غزة/ االستقالل:
ناشد مركز األس���رى للدراسات المؤسسات 
األحمر  والصلي���ب  واالنس���انية  الحقوقية 
الدولي بالضغط على االحتالل االس���رائيلي 
لإلف���راج عن األس���ير المقع���د معتز محمد 
عبيدو )38عام���ًا( المتواجد بمعتقل النقب 
لس���وء وضعه الصحي، والذي أوصى جهاز 
األمن اإلسرائيلي "الش���اباك" على تمديده 
اإلداري ألربعة ش���هور اضافية رغم توصية 

القاضي باإلفراج عنه.
وأوضح مدي����ر المركز رأف����ت حمدونة في 
بي����ان صحف����ي، أن المعتق����ل عبيدو من 
الخلي����ل أمض����ى 9 س����نوات في س����جون 
االحت����الل نصفهم في االعتق����ال اإلداري 

، ويعاني ظروفًا صحية قاس����ية كونه من 
ذوى االحتياج����ات الخاص����ة، وهو مصاب 
بش����لل في قدمه اليس����رى ج����راء اصابته 
من مس����افة قريبة أثناء اعتقاٍل س����ابٍق له 
ع����ام 2011 برصاصة متفج����رة في منطقة 

الحوض والبطن.
وذكر أن األسير اآلن مقعد ويتنقل بمساعدة 
زمالئ���ه المعتقلي���ن أو بواس���طة الووكر أو 
الكرسي المتحرك، وال يستطيع في وضعه 
الحالي القيام باحتياجاته األساس���ية دون 
مس���اعدة من أحد، حيث يحم���ل على جنبه 
بشكل دائم كيسًا للبول والبراز، وهو بحاجة 
ماس���ة لتلقي الع���الج والرعاي���ة الصحية 

الدائمة خارج أسوار السجن .

غزة/ االستقالل:
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي، واصلت خالل العام الجديد حمالت 
االعتقال التعس���فية ضد أبناء ش���عبنا بكافة ش���رائحه، حيث رصد في تقرير شهري حول االعتقاالت 

)380( حالة اعتقال خالل يناير الماضي من بينهم )67( طفاًل قاصرًا، و)5( نساء وفتيات.
وأوضح الناطق باس���م المركز رياض األشقر، أن التقرير رصد )12( حالة اعتقال لمواطنين من قطاع غزة، 
)5( منهم صيادون تم اعتقالهم خالل ممارس���ة عملهم قباله ش���واطئ القطاع بعد مصادرة مراكبهم، 

وقد أطلق سراحهم بعد التحقيق معهم في ميناء اسدود.
وعن حاجز بيت حانون/ايرز اعتقلت قوات االحتالل الش���اب “ادم نايف أبو عاذره” 22 عامًا، وهو شقيق 
األس���ير دفاع أبو عاذره المعتقل منذ ع���ام 2002 ومحكوم 28 عامًا، ونقل الى مركز تحقيق عس���قالن، 

اضافة الى اعتقال 6 شبان خالل اجتيازهم السلك الفاصل شرق القطاع.
وبين األش���قر بأن محاكم االحتالل الصورية أصدرت )55( قرارًا إداريًا، منهم )18( قرارات جديدة للمرة 
األولى غالبيتهم أس���رى محررون اعيد اعتقالهم م���رة أخرى وفرض عليهم اإلداري، و)37( قرارًا بتجديد 

الفترات االعتقالية ألسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

مناشدة بتدخل حقوقي لإلفراج عن األسير المريض عبيد

رام الله/ االستقالل:
أفاد محامي هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين كريم عجوة، 
باس���تقرار الوض���ع الصحي لألس���ير الفتى أنس اس���ماعيل 
موس���ى )18 عاًما( من بلدة الخضر ببيت لحم بالضفة الغربية 
المحتلة، والذي يقبع حالًيا في مستش���فى »شعار تصيدك« 

االسرائيلي.
ولفت عجوة في بيان صحفي، إلى أن األس���ير موس���ى أصيب 
الخمي���س الماضي برصاص جيش االحتالل في قدميه، بزعم 
إلقائه زجاجات حارقة على س���يارات مستوطنين بالقرب من 
بلدة الخضر، وتم إجراء عملية جراحيه له، تم خاللها استئصال 

الرصاصتين وزراعة براٍغ بالقدم اليسرى.

هيئة األسرى: األسير المصاب 
أنس موسى بوضع صحي مستقر

رام الله/ االستقالل:
أصدرت محكمة االحتالل االس���رائيلي أمر اعتقال إداري جديد 
لمدة س���تة شهور بحق األس���ير وليد خالد شرف )25 عامًا( من 

بلدة أبو ديس، رغم وضعه الصحي الصعب.
وقال نادي األسير الفلس����طيني في بيان صحفي أمس االثنين: 
إن األسير ش����رف يعاني من عدة مشكالت صحية صعبة بحاجة 
إل����ى متابعة صحية حثيثة منها ضمور في الجلد، ومش����اكل في 

الكل����ى واألمع����اء والكبد، األمر الذي أثر س����لًبا عل����ى عمل أجهزة 
حيوية أخرى في جسده، وخالل األسبوع الماضي ُنقل من معتقل 
»عوفر« إلى معتقل« عيادة الرملة« بعد أن طرأ تدهور على وضعه 
الصحي، والحقا جرى نقله إلى أحد المستشفيات المدنية التابعة 
لالحتالل. ُيش����ار إلى أن س����لطات االحتالل اعتقلت األسير شرف 
في العاش����ر من حزيران/ يونيو 2018، علما أن مجموع س����نوات 

اعتقاله قرابة خمس سنوات بين أحكام واعتقال إداري.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت إذاعة »صوت االسرى«، أن ثالثة أسرى من الضفة 
الغربية يدخلون، أعواًما جديدة داخل س���جون االحتالل 
بينهم أس���يران محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة، 
وهم: األس���ير حابس محمود يوسف بيوض من مدينة 
رام الل���ه ) 46 عاًم���ا ( المحكوم بالس���جن المؤبد مدى 
الحي���اة ومعتقل منذ عام 2002، وأمض���ى 17 عاًما في 

س���جون االحتالل. واألسير بالل يعقوب أحمد البرغوثي 
»دار عثمان« )43 عاًما( المحكوم بالسجن المؤبد 16 مرة 
باإلضافة إلى 35 عاًما ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 

17 عاًما في السجون.
واألس���ير فادي إبراهيم نمر نايفة )35 عاًما ( من مدينة 
طولكرم المحكوم بالس���جن 26 عاًم���ا ومعتقل منذ عام 

2003، وأمضى 16 عاًما في السجون

االحتالل ُيجدد االعتقال اإلداري لألسير 
وليد شرف رغم صعوبة وضعه

3  أسرى يدخلون أعوامًا
 جديدة داخل سجون االحتالل

حمدونة: »إسرائيل« حولت قضية األسرى لدعاية انتخابية داخلية االحتالل اعتقل 12 مواطنًا من غزة 
وأصدر 55 قرارًا إداريًا بيناير
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إن لم تكن حرب االتهامات وحروب الوكالة وس���باق التسلح 
التقليدي والنووي، هي الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن 
في طبعته���ا الجديدة، فما هي الحرب الب���اردة إذن، وكيف 

تكون؟
واشنطن تنسحب من جانب واحد، من معاهدة حظر الصواريخ 
القصيرة والمتوس���طة الم���دى، وترد عليها موس���كو بإجراء 
مماثل، و«القيصر« يعطي تعليماته لوزيري خارجيته ودفاعه 
بعدم المبادرة لطلب اس���تئناف المفاوضات مع واش���نطن، 
فيجيبه الجنرال شويغو بأن صواريخ »كاليبر« ستنتشر على 
اليابسة في غضون أشهر قالئل، وسط اتهامات متبادلة بين 

العمالقين، باختراق هذه المعاهدة وانتهاك مندرجاتها.
تأتي ردة الفعل األولى من بروكسيل وبكين ... حلف »الناتو« 
ال يتوانى ع���ن دعم الموقف األمريكي ب���ال تحفظ ومن دون 
ش���روط ... وبكين تدع���و لضبط النفس، وف���رض اإلجراءات 
األحادية التي ستطالها عاجاًل وليس آجاًل، وتطالب بالعودة 

لمائدة التفاوض، وس���ط حرب تجارية ل���م تضع أوزارها بين 
»التنين اآلسيوي« وزعيمة المعسكر الغربي.

قب���ل تمزيق المعاه���دة، كانت أوكرانيا وس���وريا )وما زالتا(، 
وغيرهما من البلدان، قد تحولت إلى س���احات لحروب الوكالة 
بين العمالقي���ن ... وقبل هذه وتلك، كان األمن الس���يبراني 
واتهام���ات التدخل في االنتخابات )وما يزال( من بين خطوط 
التماس المش���تعلة بين القطبين، قبل أن تعيد أزمة فنزويال 
المنفتحة على اتساعها، تذكيرنا ب�«خليج الخنازير«، في ظل 
معطيات عن وجود قوات روسية غير نظامية هناك، وحرص 
جون بولت���ون على إظهار ملف خاص أمام الصحفيين كتبت 

عليه مالحظة وحيدة: »خمسة آالف جندي إلى فنزويال«.
ه���ي الحرب الب���اردة، حيث تنخ���رط مختلف األط���راف، في 
صراع ناعم وخش���ن، بحث���ًا عن نظام عالم���ي جديد، فالعالم 
الي���وم، ال هو بقي نظامًا للقطب الواحد، وال صار نظامًا متعدد 
األقطاب، والمؤكد أن نظ���ام القطبين، يواجه اختالاًل هيكليًا 

منذ س���قوط االتحاد السوفيتي، ومع اس���تمرار انعدام قدرة 
روس���يا على »مجاراة« الواليات المتحدة اقتصاديا، وإن كانت 
تزاحمها عسكريًا، وإن بشروط غير مواتية، تهدد بخسارتها� 

ل�«المباراة« بين الفريقين.
هل يلزم أن يكون هناك »صراع إيديولوجي« حتى نطلق على 
»المباراة« بين المعس���كرين اس���م الحرب الباردة، كما يقترح 
محللون وخب���راء؟ ... في ظني أن غياب العنصر اإليديولوجي 
في »الحرب الباردة الجديدة«، ال يقلل من كونها حربًا، وباردة، 
مرش���حة للس���خونة المتزايدة في أزمنة وأمكنة مختلفة، بل 
ويظهرها على حقيقته���ا، كصراع محتدم بين »إمبرياليات« 
متصارعة على تقاسم النفوذ والموارد واألسواق، تمامًا مثلما 
كانت عليه »الحرب العالمية الس���اخنة األولى«، وما س���بقها 

وأعقبها من حروب.
حت���ى الح���رب العالمية الس���اخنة الثانية، لم تبدأ أساس���ًا 
ضد االتحاد الس���وفيتي، ربما كان استهداف روسيا حاضرًا 

بقوة، وم���ن بداية الحرب أو قبلها، في ذهن القيادة األلمانية 
النازي���ة ... لكن »َخَبل« س���تالين، جعله يعتق���د أن بمقدوره 
تف���ادي تلك الح���رب، إن هو وصل إلى تفاهم���ات مع هتلر، 
وتلكم كانت واحدة من أكبر خطاياه العديدة، التي تكش���ف 
الوثائق الروس���ية التي يجري نزع الس���ّرية عنه���ا اليوم، أن 
الزعيم الش���يوعي أصيب بنكسة كبرى، عندما خابت رهاناته 
المتعاندة مع رهانات قادة جيوشه وكبار أركان حزبه ودولته، 

الذين لم يظهروا »ثقة مماثلة« بالزعيم النازي.
ه���ي الحرب الب���اردة، التي لن تهدأ قبل أن يكتمل تش���كل 
»النظ���ام العالمي الجديد«، ويأخذ مالمحه ويرس���ي قواعده، 
وهي عملية قد تس���تمر لس���نوات وقد تس���تمر لعقود من 
الزمن، وس���يجري خاللها إعادة فرز وتبويب خرائط المصالح 
والتحالفات، وس���تلعب القوى االقتصادية الصاعدة )وليس 
القوى العس���كرية فقط(، دورًا لم تلعبه من قبل، في رس���م 

حدودها وصياغة قواعدها وربما تقرير نتائجها.

تطورات جديدة ومتسارعة تشهدها الساحة الفلسطينية وتحديدا قطاع غزة, فوصول وفد من حماس والجهاد 
اإلسالمي إلى القاهرة يرأسه مسؤول المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية, وأمين عام حركة الجهاد 
اإلسالمي زياد النخالة, يدل على سخونة الملفات المطروحة للنقاش والتي تتعلق بالتهدئة التي ترعاها مصر 
بين فصائل المقاومة الفلسطينية واالحتالل الصهيوني, كما سيتم فتح ملف المصالحة الفلسطينية وعرض 
مش����اركة حماس والجهاد اإلس����المي في الحكومة الجديدة التي س����يعلن عنها رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس, الذي أرجأ إعالنها لما بعد لقاء موس����كو الذي س����يجمع الفصائل الفلسطينية بمسؤولين روس 
لبحث ملف المصالحة الفلس����طينية, وملفات أخرى من المنتظر مناقش����تها مع المسؤولين الروس, فقد صرح 
النائب في مجلس الشعب المصري مصطفى بكري لدنيا الوطن أن »أن مصر ستبحث وتعرض مشاركة حماس 
والجهاد اإلسالمي في االنتخابات المقبلة, وستبحث مع حماس والجهاد إمكانية االنخراط في الحكومة المقرر 
تش����كيلها خالل الفترة المقبلة، مضيفا: مصر تريد الوصول إلى نقاط فاصلة في هذين الملفين، حتى تقوم 
القاهرة، بتوصيل ذلك إلى الس����لطة الفلس����طينية, والمعلوم ان الجهاد ترفض المشاركة في أي انتخابات أو 
حكومة فلسطينية تحت سقف أوسلو, ومن المستبعد ان تشارك حماس في حكومة محمود عباس الجديدة .

نهج االحتالل الصهيوني بالعدو »الجري- اللهاث« خلف غزة يدل على صعوبة ترويضها والتحكم في مسارها 
النضالي المقاوم, فغزة أصبحت تفرض واقعها على الجميع بنضالها وتضحياتها وصمودها األس����طوري أمام 
حصار مستمر منذ اثني عشر عاما, وحروب ثالث ظنوا أنها ستغيبها وتدفعها لالستسالم, لكنها خرجت كطائر 
العنقاء من تحت الرماد لتعلن فشل أهداف العدوان, لذلك لن يضمن احد لالحتالل الصهيوني أي حالة هدوء 
واستقرار إال إذا التزم االحتالل بشروط التهدئة, وتم تطبيق ما توافق عليه مع الراعي المصري لهذه التهدئة, 
وإال فان األمور متجهة حتما إلى مواجهة عس����كرية كبيرة ال مفر منها, فحركة حماس والجهاد اإلس����المي لن 
يصب����را طويال على تجاوزات االحتالل التفاقات التهدئة, فالهدوء مقابل الهدوء وأي اعتداء صهيوني من حق 
المقاومة ان ترد عليه بالكيفية التي تشاء, فاالحتالل الذي ينتهج سياسة القتل واالستهداف لشعبنا, والذي 
يقتل المتظاهرين السلميين على الحدود الشرقية لقطاع غزة, ال يمكن التغاضي عن جرائمه والسكوت عنها, 
وهذه رسالة واضحة نقلتها الفصائل الفلسطينية عبر الوسطاء لالحتالل الصهيوني, والتهدئة دائما مرهونة 
بالتزام االحتالل بما نصت عليه من ش����روط, وكل محاوالت تنصل االحتالل من التزاماته ستواجهها المقاومة 

بقوة. 
حرك����ة حماس طالبت بضمانات أممية لتطبي����ق ما يتم التوافق عليه في التهدئ����ة, بعد ان تنصل االحتالل 
عش����رات المرات من هذه التفاهمات, وقدم الوس����يط األممي نيكوالي ميالدينوف منس����ق عملية السالم في 
الش����رق األوس����ط، واللواء في المخابرات المصرية  أحمد عبد الخالق تعهدًا لحماس بإزالة الشروط اإلسرائيلية 
الجديدة المتعلقة بالمنحة القطرية لتغطية رواتب موظفي حكومة غزة الس����ابقة من المدنيين، بعد أّن كانت 
الحرك����ة رفضت »االبتزاز«  اإلس����رائيلي المتعلق بالمنحة، ورفضت اس����تقبالها، خاص����ة بعد رفض الفصائل 
الفلس����طينية لهذه االبتزازات التي تهدف إلنهاء مسيرات العودة وكس����ر الحصار, وااللتفاف على اتفاقات 
التهدئ����ة, خاصة في أعقاب تصريح نتنياهو وعدد م����ن وزرائه, بان إدخال األموال القطرية لقطاع غزة مرتهن 
بوقف مسيرات العودة بشكل كامل, وهو ما اعتبرته الفصائل محاولة إسرائيلية جديدة لاللتفاف على اتفاق 

التهدئة والتنصل منه . 
»إس����رائيل« التي تلهث وراء غزة تس����ارع الخطا الجل االنتهاء من الجدار الحدودي الذي تقوم بإنش����ائه على 
حدود قطاع غزة بحجة منع »خطر األنفاق«، ومع بدء المرحلة الثانية منها المتعلقة بالجدار فوق األرضي, وألنها 
تخشى التواجد على حدود القطاع, ألن جنودها في مرمى نيران المجاهدين, فقد وجه ما يسمى برئيس الوزراء 
الصهيوني بنيامي����ن نتنياهو تهديدًا لحركة »حماس« والمقاومة في غزة، قائال »إذا لم يحافظوا في غزة على 
الهدوء، فإن »إس����رائيل« لن تتردد في العمل ضد القطاع خالل الحملة االنتخابية أيضًا«, وهذا ما يعكس مدى 
اإلرباك الذي يعيش����ه االحتالل وهو يعدو خلف غزة بوجهي����ن, إما بتهديد ووعيد ثبت انه ال طائل منه ألنه ال 
يخيف غزة وأهلها, وإما بتحريك الوسطاء إلبرام اتفاقية تهدئة بشروط تفرضها المقاومة ويرعاها الوسطاء, 
لذلك فان جلس����ات الحوار مع الوسطاء هذه المرة, ستش����هد إصرارًا على وجود ضمانات كافية لضمان التزام 

االحتالل بتطبيق ما يتم التوافق عليه . 

الَعدو خلف غزة

عريب الرنتاويهي »الحرب الباردة«.. باإليديولوجيا أو من دونها

رأي
في ظ����ل النظم الديمقراطي����ة الحقيقية، التي 
تلجأ دائمًا لصن����دوق االنتخاب إلختيار ممثلي 
الشعب، ال تجد من يقفز على النتائج، أو يعطل 
االنتخابات، أو يستعمل وسائل خسيسة وقذرة 
للتأثير على النتائج، كتوزي����ع رصيد الهاتف، 
أو توزي����ع البطاني����ات، أو كل مظاه����ر الرش����وة 
السياسية التي نشاهدها في عالمنا المتخلف.

إن اختي���ار الش���عب الفلس���طيني للديمقراطية 
نهج���ًا لتداول الس���لطات لهو أمر قد ت���م إقراره 
قانون���ًا، فت���راه موجودًا ف���ي الالئح���ة الداخلية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث نصت المادة 
الخامس���ة من���ه عل���ى أن المجل���س الوطني يتم 
انتخابه من الشعب مباشرة، ونصت المادة الثانية 
من القانون األساس���ي الفلس���طيني بأن الشعب 
مصدر الس���لطات، والم���ادة الخامس���ة منه على 
أن نظام الحكم في فلس���طين نظ���ام ديمقراطي 
نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية، 
وه���ذا يثبت بالقرينة أن للش���عب الحق أن يقول 
الكلمة الفص���ل في إرادت���ه، وأن كل المتنفذين 
السياس���يين ماهم إال أدوات إختارهم الش���عب 
لتنفي���ذ إرادته لفترة محدودة م���ن الزمن، ولهذا 
فإن المتفق عليه ف���ي كل أرجاء الدنيا أن تجديد 
الش���رعيات باإلنتخاب واجب النف���اذ، وإال فإن من 
يتج���اوز المواعيد االنتخابي���ة باختياره البقاء في 
الس���لطة، إما باستخدام الس���طوة األمنية، أو بلي 
عنق القانون، أو باس���تهبال الشعب والبقاء جاثمًا 
على ص���دره، فإنم���ا يعبث بتاريخ���ه وجغرافيته 

وحاضره ومستقبله.
إن مطالبة الش����عب بإنف����اذ الديمقراطية يجب 
أن يك����ون مفخرة لهذا الش����عب وليس مؤامرة، 
ب����ل يج����ب أن يصيب م����ن يرى عك����س ذلك 
بالخزي والعار، فشعبنا الفلسطيني ليس طفاًل 
يحتاج إلى وصاية علي����ه، أو الحجر على رغباته 

وتطلعاته.
لقد ش����هد البيت الجامع للشعب الفلسطيني 
منذ تأسيس����ه في عام 1964 قصورًا في إنفاذ 
الديمقراطي����ة، في زمن كان م����ن الصعب لهذا 
الش����عب المش����تت في أصقاع األرض أن يدلي 
بصوت����ه ويعلي إرادت����ه، ولكن حال����ة التراخي 
هذه انسحبت على سلوك القيادة الفلسطينية 
في كاف����ة مؤسس����اتها، فأصبحت م����ع الزمن 
ترى نفس����ها األصل، وان لها الح����ق بالتحدث 
باسم الش����عب لعقود طويلة، ولكن األسوأ من 
هذا الس����لوك ه����و ما أصاب الش����عب من حالة 
احباط وتراٍخ  ف����ي المطالبة بحقه في االحتكام 

لصندوق االنتخاب.
مثل االنقسام الفلسطيني أوضح مشهد يمكن 
أن نق����رأ من خالل����ه مظاهر التفرد ف����ي القرار، 
والتمت����رس عند الرأي والرؤية، بل واألس����وأ من 
ذلك، فقد مثل اإلنقس����ام الفلس����طيني المثل 
األسوأ في اس����تخدام الس����لطة لقمع الحريات 
وتكميم األف����واه، تمامًا بعك����س كل القوانين 
والعق����ود اإلجتماعية التي تربط أبناء الش����عب 

الواحد.
لم يتعرض ش����عب على وجه البسيطة لمؤامرة 
لش����طب تاريخه وحاضره وإلغاء مستقبله كما 
تعرض الشعب الفلسطيني، ولم تجتمع أحزاب 
ف����ي أي دولة في األرض على ه����دف واحد كما 
اجتمع����ت الفصائل الفلس����طينية على هدف 
االنعتاق من االحتالل، ولكن ممارستهم جميعًا 
أثبت����ت أنه����م ال ب����د أن ينعتقوا م����ن عبودية 
الحزب والفصيل قب����ل أن يرفعوا لواء المقاومة 

والتحرير.
في ظ����ل م����ا تعان����ي من����ه منظم����ة التحرير 
الفلس����طينية التي باتت ه����ي الغائب الحاضر 
في وجدان الش����عب، رغم انه����ا الثابت المجمع 
عليه فلسطينيًا، والبيت الذي البد من المحافظة 
عليه وحمايته، تظل هذه المنظمة أسيرة رغبة 
الطبق����ة التي تطوف ح����ول هيكلها العظمي، 
مس����تأثرة بالقرار ورافضة لفه����م معنى المادة 
الرابع����ة من الئحتها الداخلي����ة، التي تقر لكل 
فلس����طيني بعضويته ف����ي منظم����ة التحرير 
الفلس����طينية، ورافض����ة للش����راكة بمفهومها 
الديمقراطي، ومستبعدة لكل مكونات الشعب 
الفلسطيني الذي ال يقر لهذه الطبقة بالسلطة 

والسيادة.
ف����ي ظ����ل عال����م متغي����ر تس����وده المعرف����ة 
وتكنولوجي����ا المعلومات وش����عب فتي يمثل 
الش����باب أكثر من نصف تعداده، لم تعد هذه 
الحيل تنطل����ي على مثقفين ومبدعين تجاوزت 
مفاهي����م الواحد منهم وثقافات����ه كل معارف 
الطبقة الت����ي أصابها العج����ز والكهولة، وبات 
البد من االستس����الم لحقيقة نكاد نراها واقعة 
ال محال����ة وهي أن ثورة الش����باب قد باتت قاب 

قوسين أو أدنى.
لربم����ا يكون هذا الوقت هو األنس����ب لكي ندق 
ناقوس الخطر، عل أولئك الذين أصابهم الجمود 
ويعتق����دون ان األمر الواقع ممكن أن يس����تمر 
لفترة أط����ول، باعتقادي ان م����ا اصاب القضية 
الفلس����طينية من أزمات في س����نواتها األخيرة 

لم يكن اال نت����اج نهج خاطيء ال بد من تغييره، 
بداية الح����ل البد من أن تنبع م����ن وثيقة عهد 
ووفاء يوقعها كل أفراد الش����عب الفلسطيني 
ويقس����م من خاللها كل من يوق����ع عليها على 
االنتخابية  التواريخ  وأن  الديمقراطي����ة  احترام 
مقدس����ة وأن نتائ����ج االنتخاب����ات محصنة وال 
يمك����ن العبث بها أو االنقالب عليها النها تعبر 
ع����ن ارادة الش����عب وأن التعددية والش����راكة 
السياس����ية والحق����وق والحريات خ����ط أحمر ال 

يمكن ان يتم تجاوزه.
أما م����ا يلي ذلك مباش����رة فال يمك����ن أن يكون 
انتخابات تشريعية ورئاس����ية رغم أهميتهما 

لسببين:
أواًل ألن هذين االس����تحقاقين االنتخابيين هما 
لجهاز اداري تابع لمنظمة التحرير تم تأسيسه 
تحت س����قف أوس����لو ولذلك فال يمكن للقوى 
العظم����ى أن تقبل وجود كل مكونات الش����عب 

الفلسطيني فيه.
ثاني����ا إن هناك أمر ه����ام البد م����ن اتخاذ قرار 
مصيري فيه قبل أن تح����دث االنتخابات، وهذا 
األمر هو ن����وع االنتخابات، فه����ل هي لمجلس 
تش����ريعي ورئاس����ة س����لطة أم أنه����ا لمجلس 

تأسيسي أم برلمان ورئاسة دولة.
ولكي يتم إتخ����اذ قرار مصيري بحق الش����عب 
الفلس����طيني، فال بد من االنتباه أال نكرر خطيئة 
أوس����لو بتمري����ر إرادة البع����ض وكأنه����ا إرادة 

الشعب.
إن المدخل الحقيقي والصواب لتصويب الحالة 
الفلسطينية هي توفير آليات انتخابية عصرية 
وحديث����ة وانتخاب مجلس وطن����ي ممثل لكل 
الشعب الفلسطيني يشارك فيه كل من تنطبق 
عليه الم����ادة الرابعة م����ن الئحته����ا الداخلية 
ليجتم����ع هذا المجلس الممثل إلرادة الش����عب 
ويتخذ القرارات المصيري����ة التي يتم التوافق 
عليه����ا وقطع الطري����ق أمام التفرد والتس����لط 
ويعبد طري����ق الديمقراطية التي يحلم بها كل 
فلس����طيني حر عابرًا النتخابات تجدد الشرعية 
لكل المؤسسات الفلسطينية وفق الرؤية التي 
يتم التوافق عليها تحت سقف منظمة التحرير 

الفلسطينية.
ولكن إذا اس����تمر النهج الحالي وتم تجاهل كل 
ما نكتب أو نش����ير إليه، واستمرت حالة التفرد 
في اتخاذ القرار فنحن أمام #_س����ترات_العلم_

الفلس����طيني ال محالة وهو ما سنتعرض له في 
الجزء الثاني من هذا المقال.

ستــرات العلــم الفلسطينــي
عصام حلمي حماد
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غزة/ االستقالل:
أطلقت وزارة العمل، أمس االثنين، مش���روع »غزة 
الط���ارئ- المال مقابل العمل ودع���م العمل الحر«، 
الذي يهدف لتش���غيل قرابة 5000 شاب وشابة 

من قطاع غزة في الفئة العمرية من -18 34 عاما.
وسينفذ المشروع الممول من البنك الدولي بقيمة 
17 مليون دوالر، من قبل مركز تطوير المؤسسات 
األهلية الفلسطينية، وبالتنسيق مع وزارة العمل، 
ووزارتي المالية والتخطيط، والتنمية االجتماعية، 
والصن���دوق الفلس���طيني للتش���غيل والحماية 

االجتماعية، ويستمر لمدة 3 أعوام.
وقال وزير العمل مأمون أبو شهال إن هذا المشروع 
المق���دم من البن���ك الدولي يحتاج���ه قطاع غزة، 
نظًرا النتش���ار ح���االت الفق���ر والبطال���ة، نتيجة 
الحصار االسرائيلي الذي دمر الحياة االقتصادية، 
وحول الس���كان هناك الى أناس يحتاجون الدعم 
والمساعدة، وإن كانوا قادرين في ظروف طبيعية 
أن يقدموا للعالم نموذًجا من العمل الجاد والمبدع.

وأشار الى أنه وحس���ب معلومات صادرة عن مركز 
جه���از اإلحص���اء الفلس���طيني، فإن���ه يوجد في 
فلس���طين 400 ألف عاطل عن العمل، منهم 220 
ألفا في قط���اع غزة، إضافة إلى أن���ه يوجد حوالي 

320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر.

ولفت إلى أن الوزارة والحكوم���ة تركز على أمرين: 
األول إعط���اء الش���باب مزي���دا م���ن المه���ارة في 
تخصصات يحتاجها سوق العمل، حيث يوجد في 
فلس���طين 70 مهنة ال نجد من يعمل فيها، وهي 
مهن يحتاجها السوق، وهذا يغير نمط مخرجات 
التعليم الموجودة. وثانًيا: تنفيذ مشاريع صغيرة 

تمكن الشباب من تحسين وضعهم االقتصادي.
بدوره، قال وكي���ل وزارة التنمية االجتماعية داود 
الديك إن مثل هذا المشروع يعطي نموذجا ليسد 
الفجوة بين سياسات وبرامج الحماية االجتماعية، 
وسياسات التشغيل وبرامج سوق العمل النشط، 
وبن���اء ت���آزر حقيقي بي���ن مختلف السياس���ات 

الموجودة.
وأوض���ح أن عام���ل البع���د االجتماع���ي مهم في 
المش���روع، حي���ث إنه س���يزيد انتاجي���ة الفئات 
المستهدفة، األمر الذي يزيد الترابط االجتماعي، 
والمش���اركة في الحياة المدنية، إضافة الى توفير 
الفقي���رة، واألفراد  الحماي���ة االجتماعية لألس���ر 

المهمشين، والعمال.
وق���ال إن أهم ما ف���ي هذه المش���اريع، هو إعادة 
توفير الفرص، حيث إن أحد أهم أس���باب انتشار 
الفقر والبطال���ة، هو عدم توف���ر عدالة في توزيع 
الف���رص. موضًح���ا أن دور الحكوم���ات والوزارات 

المختلفة هو التركيز على العدالة االجتماعية في 
تدوير وتوزيع الفرص.

في هذا الس���ياق، أكد نائ���ب رئيس مجلس إدارة 
مرك���ز تطوير المؤسس���ات األهلية عب���د الكريم 
عاشور أن المشروع يمتاز بتوليفة من المؤسسات 
الرسمية وغير الرسمية التي ستقوم على تنفيذه، 
مبينا أنه س���يخلق فرص عمل قصيرة األجل لكل 
فئة مس���تهدفة لمدة 6 أش���هر، يليها فئة أخرى 

لنفس الفترة، وهكذا.
وقدم مدير مركز تطوير غسان كسابرة، استعراًضا 
للمكونات الثالثة الرئيسية للمشروع، وهي المال 
مقابل العمل، حيث تم تخصيص مبلغ 12.5 مليون 
دوالر لهذا المكون، ومن خالله سيتم توفير فرص 
عمل للش���باب في قطاع غزة، م���ن خالل الخدمات 
التي تقدمها المؤسس���ات األهلي���ة للمجتمعات 
الخدمات  المهمش���ة والفقي���رة، والتي تش���مل 
االجتماعي���ة، مثل الصح���ة والتعليم، ودعم ذوي 
االحتياج���ات الخاصة وغيرها، أم���ا المكون الثاني 
فهو التوظي���ف الذاتي عبر االنترن���ت، حيث تم 
تخصيص مبلغ 3 ماليين دوالر، ويش���مل تطوير 
البرمجيات، وتصميم الجرافيك، واالنتاج االعالمي، 
وتصميم مواقع »ويب«، أما المكون الثالث فيتعلق 

بإدارة المشاريع والمراقبة والتقييم.

غزة/ االستقالل:
وقع���ت ش���ركة االتص���االت الخلوي���ة 
الفلس���طينية »جوال« إحدى ش���ركات 
الفلس���طينية  االتص���االت  مجموع���ة 
الرائ���دة في عالم االتص���االت المتنقلة 
في فلس���طين اتفاقية تعاون ودعم مع 
بلدية الشوكة في محافظة رفح، جنوب 

قطاع غزة.
وتضمن���ت االتفاقية توفي���ر وتركيب 
المركزية، وذلك  الحديقة  بالط ألرصفة 
خالل حف���ل خاص ُأعّد له���ذا الغرض، 
بحضور رئيس البلدي���ة، منصور بريك، 
به���دف تطوي���ر الحديق���ة وتأهيلها 
لتالمس حاج���ة المواطني���ن من حيث 
البن���ى التحتي���ة والخدم���ات العام���ة 

واألماكن الترويحية.
كم���ا وقع���ت الش���ركة اتفاقي���ة دعم 
مع جمعية الش���بان المس���يحية بغزة، 
لتطوير الس���احة الداخلي���ة فيها وفق 
األنظم���ة الحديثة والمريح���ة لروادها، 
بحضور رئيس مجلس االدارة، س���هيل 

طرزي.
الش���وكة،  بلدية  مع  االتفاقيتين  ووقع 
وجمعية الش���بان المس���يحية، في مقر 
ش���ركة جوال، مدير إدارة إقليم غزة في 
شركة جوال، عمر شمالي، بحضور مدير 
إدارة اقليم غزة في ش���ركة االتصاالت 
أبو سليم، ومدير  الفلس���طينية، خليل 
ش���ركة حض���ارة بغزة، عون���ي الطويل، 
وعدد من م���دراء مجموع���ة االتصاالت 

الفلسطينية.
وتقضي اتفاقية شركة جوال مع بلدية 
الشوكة، بتقديم دعم لتوفير وتركيب 
بالط ألرصفة الحديق���ة المركزية التي 
تعد متنفًس���ا أساس���ًيا للمواطنين في 
المنطق���ة، ووجهة ترفيهي���ة في ظل 
ما يعانيه القطاع من ظروف معيش���ية 

صعبة تدفع عامة األسر للبحث عن مالذ 
أوقاتهم  آمن ألطفالهم يقض���ون فيه 

ويستمتعون باأللعاب بداخلها.
وتق���دم خالل حف���ل التوقي���ع رئيس 
البلدية، الس���يد منصور بريك، بالشكر 
الفلس���طينية  االتص���االت  لمجموع���ة 
وش���ركة ج���وال الت���ي دعم���ت تطوير 
احتياجات  وف���ق  لتتناس���ب  الحديقة 

الجمهور في بلدة الشوكة.
���ز على اهتمام الش���ركة وتعاونها  وركَّ
الدعم  للمساهمة في تقديم  المستمر 
للبلدي���ة والمواطني���ن، وتوظي���ف كل 
طاقاتها م���ن أجل التخفيف من معاناة 
سكان البلدة لتعزيز صمود المؤسسات 

العاملة في الوطن.
االحتفال  خ���الل  ���ر  عبَّ وم���ن جهت���ه، 
بالتوقيع، رئي���س مجلس ادارة جمعية 
الشبان المسيحية بغزة، سهيل طرزي، 
ع���ن امتنانه الش���ديد لش���ركة جوال 
ومجموع���ة االتص���االت الفلس���طينية، 

للدور الريادي ف���ي حرصهما على دعم 
المؤسس���ات الوطنية والجمعيات التي 
تهتم بجميع فئات المجتمع، وخصوًصا 
الشباب، وسعي ش���ركة جوال الحثيث 
لتوفي���ر كل ما يلزم م���ن أجل تطويرها 
وتأهيلها لتكون قادرة على االس���تمرار 

في العطاء بالشكل المطلوب.
وأوض���ح أن الجمعية تقدم عدة خدمات 
للمواطني���ن بقط���اع غزة ف���ي مختلف 
واالجتماعي���ة  الرياضي���ة  االنش���طة 
والثقافية، مش���يًرا إلى أن دعم ش���ركة 
ج���وال له���ا بتطوير وتأهيل الس���احة 
الداخلية، س���يخلق حالة م���ن االرتياح 
العام لدى روادها، ويساهم في استمرار 
أنشطتها بطرق سليمة وآمنة، وُيشجع 
على تطوير األداء واتاحة المجال أمامها 

لتقديم المزيد من الخدمات.
د مدير ادارة اقليم غزة في  بدوره، ش���دَّ
شركة جوال، عمر ش���مالي، على أهمية 
التع���اون بين الش���ركة والمؤسس���ات 

الخدم���ات  تق���دم  الت���ي  الوطني���ة 
للمواطني���ن، وأوضح أن التعاون الوثيق 
بين الش���ركة وبلدية الشوكة، وجمعية 
الش���بان المسيحية يعد اس���تراتيجًيا، 
هدف���ه األساس���ي تس���هيل تقدي���م 
الخدمات للفئات المستهدفة من األسر 

الفلسطينية.
وأوضح أن »جوال« تحرص بش���دة على 
تقدي���م الدع���م وتوفي���ر احتياج���ات 
التي تقدم خدمات بشكل  المؤسسات 
مباشر أو غير مباش���ر للجمهور، موضًحا 
أن الهدف األساسي للشركة يكمن في 
الوطن االساسية،  أعمدة  ترسيخ أسس 
التي تحتضن فئ���ات المجتمع المهمة 
وتوظي���ف  تأهيله���ا  عل���ى  وتعم���ل 
طاقاتها واالستفادة منها بما يتماشى 
م���ع رؤية القي���ادة الفلس���طينية تحو 
اس���تكمال المش���روع الوطن���ي، بإقامة 
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس 

الشريف.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة االقتصاد الوطني عبير عودة، االثنين، اختتام عملية إجراء 
انتخاب����ات الغرف التجاري����ة الصناعية في محافظ����ات الضفة الغربية 

المحتلة، بنسبة تصويت بلغت %78 من إجمالي أصحاب االقتراع.
وقالت عودة، في مؤتمر صحفي مش����ترك مع رئي����س اللجنة المركزية 
النتخاب����ات الغرف التجارية القاضي بش����ار نم����ر، إن االنتخابات »تمت 
بسالسة وس����هولة ويس����ر، وكانت حرة ونزيهة وديمقراطية بشهادة 

الجميع«.
وجرى االقتراع النتخاب مجالس إدارة لس����بع غ����رف تجارية، فيما فازت 

المجالس الست المتبقية بالتزكية.
وأضافت أن انتخابات الغرف التجارية لهذه الدورة »نفذت ألول مرة وفق 
قانون ونظام فلسطيني، وتأتي كاستحقاق وطني وقانوني وديمقراطي، 
لتجديد مجالس إدارات الغرف التجارية، وضخ دماء جديدة، تتولى زمام 
إحداث التطوير والتغيير المطلوب في واقع الغرف التجارية والمراكمة 
على االنجازات التي حققتها المجالس السابقة، ووضع الخطط التي من 
شأنها أن تستجيب لمتطلبات التنمية االقتصادية، واالرتقاء بالخدمات 

التي ُتقدم لمنتسبي هذه الغرف«.
وعن انتخابات الغرف التجارية في محافظات قطاع غزة، قالت عودة »غزة 
ليس����ت بعيدة عن خططنا، وننتظر الظروف المواتية إلجراء االنتخابات 

هناك«.

بقيمة 17 مليون دوالر

»العمل« تطلق مشروع »غزة الطارئ« لتشغيل 5 آالف مواطن
بنسبة تصويت بلغت 78%

االقتصاد: اختتام انتخابات 
الغرف التجارية بالضفة 

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة المالية والتخطيط  أمس االثنين، عن صرف راتب الموظفين العموميين 

بالسلطة الفلسطينية عن شهر يناير الماضي اليوم الثالثاء عبر البنوك.
ول����م توّضح الوزارة في بيان مقتضب نس����بة الصرف لموظفي الس����لطة بغزة، بعد 
تصريحات مس����ؤولين في حركة فتح تحدثت عن تقليل نس����بة الخصم المستمرة 

منذ نحو عامين.
وكان عض���و اللجن���ة المركزية لحركة فت���ح عزام األحمد قال ف���ي 28 يناير 
الماضي إن الحكومة قررت-باالتفاق مع الرئيس محمود عباس- إعادة الرواتب 
ا من يناير. ويتلقى نحو  لموظفي الس���لطة بغزة لما كانت عليه بالتدريج، بدًء
20 ألًفا من موظفي الس���لطة %50 من راتبهم منذ عشرة أشهر، بعدما تلقوا 
%70 منه لنحو سنة كاملة )مارس -2017 مارس 2018(، بذرائع تنوعت بين 

الخلل الفني واألزمة المالية.

أريحا/ االستقالل:
أعلن رئيس هيئة المدن الصناعية الزراعية د.علي شعث أن اليابان ستطلق 
الش���هر القادم ثالثة مشاريع جديدة  في المنطقة الصناعية بأريحا، مشيدا 

بالدور الياباني في تأهيل وتطوير المناطق الصناعية الفلسطينية.
وأضاف ش���عث ف���ي تصريحات صحفية أم���س، أن »نائب رئي���س الوكالة 
اليابانية للتعاون الدولي »جايكا« زار األحد المنطقة الصناعية واطلع على آخر 
المس���تجدات وما يجري على األرض، موضحا أن »جايكا« هي من المخططين 
لمدين���ة أريحا الصناعية ودرس���ت الجدوى والمخطط الش���مولي والمخطط 
التفصيلي وس���اعدت في تطوي���ر الكوادر الفلس���طينية ومنذ 2014 وهي 
تساعدنا في تدريب وتطوير الكوادر الفلسطينية للعمل في منظومة المدن 

الصناعية.
وأكد ش���عث أن »جايكا« ستقوم خالل ش���هر آذار القادم بتمويل 3 مشاريع 

لرسم السياسات االقتصادية المتكاملة واإلستراتيجية الصناعية.
واضاف أن المنطقة الصناعية الزراعية بأريحا وجدت إلحداث تنمية وازدهار 
لفلسطين من خالل إقامة المصانع وتشغيل االيدي العاملة، مشيرًا إلى أنها 
تشغل اليوم أكثر من 700 فرصة عمل وسيصل حجم التشغيل إلى أكثر من 

خمسة آالف فرصة عمل في مراحلها القادمة.

»جوال« توقع اتفاقّيتي دعم وتعاون مع بلدية 
الشوكة برفح و »الشبان المسيحية« بغزة 

صرف رواتب موظفي 
السلطة اليوم

اليابان ستطلق 3 مشاريع جديدة 
في المنطقة الصناعية بأريحا
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االستقالل/ وكاالت:
يبدو أن دول االتحاد األوروبي ليست 
على قل���ب رجل واح���د فيما يخص 
األزم���ة السياس���ية الت���ي تعصف 
بفنزوي���ال من���ذ أس���ابيع، رغ���م أن 
المس���ؤولين األوروبيين  تصريحات 
قب���ل أيام كان���ت توحي ب���أن دول 
االتحاد تتج���ه نحو االعتراف بخوان 
غواي���دو زعيم المعارض���ة ورئيس 

البرلمان رئيسا مؤقتا للبالد.
وكان الموق���ف األوروبي المتش���دد 
تج���اه الرئي���س نيك���والس مادورو 
س���بقه إع���الن البرلم���ان األوروب���ي 
ش���رعيا  ممثال  بغوايدو  االعت���راف 
للش���عب الفنزويلي ورئيس���ا مؤقتا 

بالوكالة.
وق���د غّي���ر االتح���اد األوروبي أمس 
األحد من لهجت���ه التصعيدية ضد 
الخميس  أعلن  مادورو، بعدم���ا كان 
الماضي في قمة بوخارست أن دول 
االتح���اد تدعم »الجمعي���ة الوطنية 
بشكل  غوايدو  وزعيمها  الفنزويلية 
كامل باعتبارها المؤسس���ة الوحيدة 

المنتخبة ديمقراطيا«.
وف���ي الوق���ت ال���ذي انته���ت فيه 
مهل���ة منحتها س���ت دول أوروبية 
انتخابات  تنظي���م  بضرورة  لمادورو 
رئاس���ية مبكرة وإال ستنفذ وعيدها 
باالعت���راف بغواي���دو رئيس���ا، فقد 
االتحاد  خارجية  وزيرة  اس���تخدمت 

األوروبي فيديري���كا موغيريني لغة 
هادئ���ة بعيدة عن خط���اب الوعيد 
أعلن���ت أن وزراء  والتهدي���د، حيث 
خارجية االتحاد سيعقدون اجتماعا 
بالس���ابع م���ن الجاري ف���ي إكوادور 
إليجاد حل سلمي لألزمة الفنزويلية.

وكان وزراء االتح���اد ق���د اجتمع���وا 
بالعاصم���ة  الماض���ي  األس���بوع 
وأعلن���وا  بوخارس���ت،  الروماني���ة 
دولية  اتص���ال  مجموعة  تش���كيل 
بش���أن األزمة تضم كال من فرنس���ا 
وبريطانيا وألمانيا وبوليفيا وإكوادور 
والمكس���يك، بهدف إيجاد حل في 
غضون تسعين يوما، مع المساهمة 

في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
كما كانت القمة األوروبية قد لّوحت 
بف���رض عقوب���ات اقتصادي���ة على 
كراكاس في حال عدم قبول مادورو 

بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وظه���رت بش���كل جل���ي تع���ارض 
المواق���ف بين عدد م���ن أهم دول 
طريقة  بش���أن  األوروب���ي  االتح���اد 
أقرت  م���ع األزمة. فق���د  التعاط���ي 
األوروبية  للشؤون  الفرنسية  الوزيرة 
ناتالي لوازو  -بتصريح لقناة محلية- 
أن بالدها ستعترف بغوايدو رئيسا 
إذا لم يعلن مادورو تنظيم انتخابات 
دعوة  ووصف���ت  مبك���رة،  رئاس���ية 

مادورو إلج���راء انتخاب���ات برلمانية 
بالمهزلة غير المقبولة.

أما إيطاليا إحدى كبرى دول االتحاد 
األوروب���ي، فقد أعرب���ت عن رفضها 
بشكل حازم ألي تدخل أوروبي لنزع 

الشرعية عن مادورو.
وكان مانليو دي ستيفانو نائب وزير 
الخارجية أعل���ن أن روما لن تعترف 
بغوايدو رئيس���ا ألنها ال تريد تكرار 
سيناريو ليبيا الرهيب حسب وصفه.

الموقف نفس���ه أكده رئيس الوزراء 
جوزيبي كونتي عندما عبر بش���كل 
حاس���م عدم ني���ة ب���الده االعتراف 

بغوايدو رئيسا.

أزمة فنزويال تكشف: أوروبا ليست على قلب رجل واحد

االستقالل/ وكاالت:
أعلن رئيس بلدية عاصمة الس���لفادور الس���ابق »ناييب بوكيلي« أمس 
االثنين، فوزه في االنتخابات الرئاسية التي شهدتها السلفادور األحد، 

بعد أن أظهرت النتائج األولية تقدمه على منافسيه بفارق كبير.
وق���ال بوكيل���ي مخاطب���ا أنص���اره: »اآلن يمكننا اإلع���الن بثقة أننا 
فزنا بمنصب الرئاس���ة في الجولة األولى. ش���كرا لجمي���ع من أدلوا 

بأصواتهم«.
وأعلنت المحكمة االنتخابية في الس���لفادور أن بوكيلي فلسطيني 
األصل، الذي ترش���ح عن ح���زب »التحالف الكبير م���ن أجل الوحدة« 

المحافظ، حصل على نحو %54 من األصوات بعد فرز %45 منها.
وحل منافس���ه األساسي رجل األعمال الثري كارلوس كاييخا العضو 
في حزب »التحالف الجمهوري الوطني« في المرتبة الثانية بحوالي 
%32 م���ن األص���وات، فيما حظي هوغ���و إرنانديز مرش���ح »جبهة 
فارابون���دو مارتي للتحرير الوطني« الحاكم���ة بتأييد نحو %14 من 

الناخبين.
وأعلنت المحكم���ة االنتخابية رفع دعوى على بوكيلي لعقده مؤتمًرا 
صحفًي���ا ي���وم االنتخابات الذي يحظ���ر فيه إدالء المرش���حين بأي 
تصريحات، أو عقد أي مؤتمرات صحفية قد تؤثر على أهواء الناخبين، 

إذ دعا الناخبين للقدوم إلى مراكز االقتراع واإلدالء بأصواتهم.
ويعتبر بوكيلي أصغر مرشح للرئاسة، حيث يبلغ من العمر 37 عاًما، 
وهو من أصول فلس���طينية وواحد من حوالي 100 ألف س���لفادوري 
من أصل فلس���طيني يعيش���ون ف���ي الس���لفادور ومعظمهم من 
المس���يحيين، حيث هاجر أس���الفهم إلى الس���لفادور مطلع القرن 

العشرين.
وصوت الناخبون في الس���لفادور الواقعة في أمريكا الوسطى، على 
اختيار الرئيس الس���ادس للب���الد منذ انتهاء الح���رب األهلية عام 

.1992

شاب من أصل فلسطيني 
يفوز برئاسة السلفادور

االستقالل/ وكاالت:
أص���در العاه���ل األردن���ي الملك عب���د الله 
الثاني، االثنين، مرس���وما ملكيا بالمصادقة 
على قانون »العفو العام«، الذي أقره البرلمان 

بغرفتيه.
جاء ذل���ك وفق ما أعلنه الديوان الملكي، في 
بيان، وذكر البي���ان، »صدرت اإلرادة الملكية 
الس���امية، االثنين، بالمصادق���ة على قانون 
العفو العام لس���نة 2019، بشكله الذي أقره 

مجلسا األعيان والنواب«.
وأق���رت الحكومة، مش���روع القانون، في 24 
ديسمبر/كانون األول الماضي، إال أن البرلمان 

بشقيه، أجرى العديد من التعديالت عليه.

ويش���مل العفو العام، وفق ما أقره البرلمان: 
جرائم الذم والق���دح والتحقير، في قانوني 
والجرائم  اإللكترونية،  والجرائ���م  العقوبات 
المرتكب���ة خالفا ألح���كام قانون���ي اإلقامة 
والغرام���ات  والعم���ل،  األجان���ب  وش���ؤون 
المترتبة على مخالفة قوانين ضريبة الدخل، 

والضريبة العامة على المبيعات والجمارك.
فيم���ا ال يش���مل العفو جرائم التجس���س، 
والجرائم الواقعة على أمن الدولة، وتشكيل 

جمعيات بشكل غير مشروع.
وكان مجل���س األعي���ان )الغرف���ة الثاني���ة 
للبرلمان(، قد أعاد مش���روع القانون لمجلس 
الن���واب )الغرف���ة األولى للبرلم���ان(، بعد أن 

اختلف���وا في ع���دد من بنوده، قب���ل أن يتم 
التواف���ق عليها وإق���راره في ال���� 28 يناير/ 

كانون الثاني الماضي.
ويأتي إقرار القانون بعد توجيه مباش���ر من 
عاهل الب���الد لحكومته، في 13 ديس���مبر/ 
كانون األول الماضي، بإص���داره انطالقا من 
ضغوط اقتصادية واجتماعية يعاني منها 

األردنيون.
ويعّد هذا العفو هو الثالث من نوعه منذ أن 

تولي الملك الحكم في 1999.
ويحتاج القانون الكتمال مراحله الدستورية، 
إعالنه بالجري���دة الرس���مية؛ ليصبح قانونا 

ساري المفعول.

االستقالل/ وكاالت:
قالت الداخلية المصرية، االثنين، إن 7 »مس���لحين« لقوا مصرعهم في تبادل 

إطالق نار، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البالد.
وأوض���ح بيان للوزارة، نقلته وكالة األنباء المصرية الرس���مية أمس، أن »قطاع 
األم���ن الوطني )جهاز ش���رطي( رصد ب���ؤرة تخطط لعملي���ات إرهابية ضد 
المنش���آت الحيوية والقوات المسلحة والش���رطة بمدينة العريش )عاصمة 

محافظة شمال سيناء(«.
وأض���اف »بمداهمة تلك البؤرة لقي 7 منه���ا مصرعهم في تبادل إطالق نار، 

والعثور بحوزتهم على أسلحة نارية وعبوات متفجرة«.
ومنذ فبراير/ ش���باط 2018، يخوض الجيش عملية عس���كرية متواصلة في 
سيناء، حيث تشهد مناطق متفرقة، بين الحين واآلخر، هجمات ضد الجيش 

والشرطة والمدنيين، خفت وتيرتها مؤخرا.
ومعظم هذه الهجمات تبنتها جماعة »والية س���يناء«، التي أعلنت مبايعتها 

لتنظيم »داعش« اإلرهابي، أواخر 2014.

للمرة الثالثة منذ توليه الحكم 

العاهل األردني يصادق على قانون »العفو العام«
الداخلية المصرية: مقتل 

7 »مسلحين« بسيناء

االستقالل/ األناضول:
ش���هدت أفغانس���تان بداية دامية للعام الجديد، جراء الحرب 
الدائرة التي تس���ببت بمقتل وإصابة 1700 شخصا، في يناير/ 

كانون الثاني 2019 وحده.
وتش���ير األرقام الت���ي جمعته���ا األناضول، إل���ى أن أكثر من 
900 ش���خص قتلوا، وأصيب 800 آخ���رون على األقل في أنحاء 

أفغانستان، نتيجة هجمات إرهابية وعمليات أمنية.
ومن بين الضحايا؛ مسلحون وقوات أفغانية وأجنبية ومدنيون.

وفي ليلة رأس الس���نة، اندلعت اش���تباكات عنيفة بين قوات 
األمن األفغانية ومس���لحين من حركة طالبان، بمنطقة »سياد«، 

في والية ساري بول )شمال(.

وفي هذا الس���ياق، أعلن ن���ور محمد رحمان���ي، رئيس مجلس 
الوالية »س���قوط ما ال يقل عن 20 من ق���وات األمن، وإصابة 20 

آخرين بجروح«.
كما تم تس���جيل أكثر الحوادث دموية بين صفوف المدنيين 
بمقاطعة »س���انغين«، في والية هلمند، الواقعة جنوبي البالد 
)تس���يطر عليها طالبان(، حيث قتل ما ال يقل عن 16 من أفراد 
عائلة واحدة، في غارة جوية ش���نتها القوات األمريكية، في 25 

يناير المنصرم.
ومن المقرر، أن تعقد طالبان جولة أخرى من محادثات الس���الم 
مع مس���ؤولين أمريكيين ف���ي الدوحة في 25 فبراير/ ش���باط 

الجاري، بعد جولة أخرى جرت الشهر الماضي.

االستقالل/ وكاالت:
اعتبر نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن من 
يحاولون تجاهل س���وريا، أو فرض الشروط عليها للعودة 
إل���ى الجامعة العربية ل���ن ينجح، داعي���ا األمم المتحدة 

لمقاطعة مؤتمر بروكسل للمانحين.
وورد عن المقداد في الصفحة الرس���مية لوزارة الخارجية 
السورية على “فيسبوك” أن ما يهم سوريا هو موقعها 
في المنطقة ومش���اركتها في كل م���ا يتعلق بالقضايا 
المصيرية لألمة العربية، وأن س���وريا ال يمكن أن تخضع 
لالبتزاز في م���ا يتعلق بقضاياه���ا الداخلية وقضاياها 

العادلة.

ولف���ت المقداد إل���ى أن “قانون قيص���ر” األمريكي ضد 
سوريا )قانون عقوبات فرضه الكونغرس على سوريا في 
نوفمبر 2016(، ال يمكن مواجهته إال باستمرار الصمود، 
مؤك���دا أن هدف ه���ذا القان���ون خنق البل���د اقتصاديا 

وسياسيا لخدمة إسرائيل.
وع���ن مؤتمر المانحين في بروكس���ل، أك���د المقداد 
رف���ض بالده مؤتمرات كهذه، ألنها تس���عى لفرض 
المزيد من القيود على أي مس���اعدة يمكن أن تقدم 

لسوريا.
وطالب المقداد األمم المتحدة بأال تحضر مؤتمر بروكسل، 
ألن هدفه األساسي فرض الشروط السياسية على بالده.

الصراع في أفغانستان يخلف
 1700 ضحية في يناير فقط

دمشق: لن ينجح من يحاول فرض شروطه 
على سوريا للعودة للجامعة العربية
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القدس المحتلة/ االستقالل:
اإلسرائيلّية،  الحكومة  رئيس  عاود 
بنيامي���ن نتنياه���و، خ���الل األيام 
الوزير  عل���ى  الهج���وم  الماضي���ة، 
الس���ابق عن حزبه، الليكود، وغريمه 
السياس���ي، غدعون س���اعر، متهًما 
إّياه بالس���عي لتش���كيل الحكومة 
االنتخاب���ات  بع���د  اإلس���رائيلّية 

المقبلة.
وتأتي تصريحات نتنياهو، األخيرة، 
على ب���ّث »ليك���ود تي ف���ي« على 
اإللكترونّية،  الليكود  منصات حزب 
عش���ّية االنتخابات التمهيدّية في 

الحزب، اليوم الثالثاء.
ومع أن نتنياهو نفس���ه غير مرّشح 
في االنتخاب���ات التمهيدّية، بحكم 
تحصين موقعه، إال أن مقّربين منه 
صّرح���وا، األحد، أن���ه يعمل على أال 

يقود ساعر قائمة الليكود.
وال يقتص����ر »الص����راع« بي����ن نتنياهو 
وس����اعر عل����ى أص����وات الليكوديي����ن 
الي����و على اإلع����الم ومواق����ع التواصل 
االجتماعي، إنما تتجاوز ذلك إلى ساحة 
مهم����ة ج����ًدا بتعبير موق����ع »غلوبس« 
الصناعات  ش����ركة  هي  اإلس����رائيلي، 

الجوية اإلسرائيلّية الحكومّية.
فوفًق���ا لتقديرات الموقع، فإن أكثر 
من نصف العاملين في الصناعات 
الجوّي���ة البال���غ عدده���م 15 ألًفا 
الليكود،  انضموا إلى صفوف حزب 

وعزت ذلك إلى »النشاطات الدؤوبة 
وطويلة المدى التي مارس���ها وزير 
حايي���م  اإلس���رائيلي،  الصناع���ة 
كاتس«، الذي رئس لم���ّدة 22عاًما 
نقاب���ة العمال في الش���ركة، التي 
ورثه عنه اليوم نجل���ه يائير، وهذا 
ما يدفع نتنياهو إلى الخش���ية من 
بين قطب���ي حزبه،  وثي���ق  تحالف 

ساعر وكاتس.
ويس���عى نتنياه���و، من���ذ دخوله 
منصب���ه، وزيًرا لألمن، في تش���رين 
ثاٍن/ نوفمبر الماضي، إلى إلغاء منع 
الصناعات  لش���ركة  االكتتاب  طرح 
الس���ابق،  الوزير  قّرره  الذي  الجوّية 

أفيغ���دور ليبرم���ان، ويع���ّول عليه 
مس���ؤولو الش���ركة لتجنيد األموال 

الالزمة لتطوير الشركة وتقويتها.
وف���ي إش���ارة إل���ى م���دى اهتمام 
»الصناع���ات  بش���ركة  نتنياه���و 
الجوّي���ة«، يب���رز الموق���ع زيارت���ي 
خ���الل  الش���ركة  إل���ى  نتنياه���و 
كان  وآخرها  األخيرين،  الش���هرين 
قبل أسابيع قليلة بعد نجاح تجربة 

إطالق صاروخ »حيتس 3«.
للموقع  الليك���ود  وعزا مص���در في 
اهتمام نتنياهو بالصناعات الجوّية 
من أجل جذب اهتمام آالف العمال 
الذي���ن انضموا لصف���وف الليكود، 

ف���ي محاولة للقضاء عل���ى التعاون 
المحتمل بين كاتس، الذي يستمّد 
الصناعات  م���ن  السياس���ية  قوته 

الجوّية، وبين ساعر.
وفي حي���ن كان مع���ّدل األصوات 
الت���ي حصل عليه���ا كاتس ضمن 
لليكود عام  التمهيدّية  االنتخابات 
2015، كان���ت 195 صوًتا بالمعّدل، 
الت���ي يدلي  المنطقة  ف���ي  حصل 
فيه���ا عم���ال الصناع���ات الجوّية، 
البالد، على  بمنطقة يهود، وس���ط 
1350 صوًتا، وهي إشارة إلى القّوة 
التي يتمّتع بها كاتس في أوساط 

العمال.

الصناعــات الجويــة »اإلسرائيليــة«..
 ساحــة للتنافــس بيــن ساعــر ونتنياهــو

القدس المحتلة/ االستقالل
شنت والدة الضابط اإلس���رائيلي المحتجز لدى حركة حماس في قطاع غزة، 
هدار غولدن، هجومًا الذعًا ض���د رئيس حزب »البيت اليهودي« الجديد الذي 
كان يشغل منصب الحاخام العس���كري الرئيسي للجيش اإلسرائيلي خالل 

حرب 2014 التي ُأسر فيها ابنها.
ووفقًا للقن���اة العبرية الس���ابعة الت���ي أوردت النبأ االثني���ن، فقد أوضحت 
والدة غولدن، أن الحاخام بيرتس ه���و أول من أبلغها بخبر مقتل ابنها هدار 
واختطاف جثته إل���ى داخل قطاع غزة، واعدًا إياها بإعادة جثمانه للدفن في 

»إسرائيل« بأسرع وقت ممكن، إال أنه لم يِف بوعده حتى اآلن.

والدة غولدن تهاجم الرئيس 
الجديد لحزب »البيت اليهودي«

القدس المحتلة/ االستقالل
نش���رت صحيفة »يديعوت أحرونوت العبرية« مس���اء أم���س االثنين، إعالن 

وظائف شاغرة، كرجال إطفاء للعمل في مستوطنات غالف غزة.
ووفق���ًا للصحيف���ة العبرية، يأتي هذا اإلعالن اس���تعدادا لموس���م الصيف 

واحتمال عودة حرائق البالونات التي تطلق من غزة.
وحّول الش���بان الفلس���طينيون الطائرات الورقية والبالونات إلى أداة مقاومة 
تس���تنفر االحتالل، بعد رب���ط علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغّمس���ة 
بالس���والر في ذيل الطائرة، ثم إش���عالها بالنار وإطالقه���ا نحو أراٍض زراعية 
قريبة من مواقع عس���كرية إس���رائيلية. ونجح الش���بان منذ انطالق مسيرات 
العودة الكبرى في إحراق عش���رات آالف الدونمات المزروعة للمس���توطنين 
في مس���توطنات غالف غزة بواس���طة تلك الطائرات، رًدا على »مجازر« قوات 

االحتالل بحق متظاهري مسيرة العودة السلميين.

إعالن وظائف »رجال إطفاء« في 
الغالف خوفًا من عودة الحرائق

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعا مراقب دولة الكيان »اإلس���رائيلي«، القاضي 
المتقاع���د يوس���ف ش���ابيرا، أم���س االثني���ن، 
»حراس العتبة«، بنش���ر قراراتهم التي تتعلق 
بتحقيقات حول شبهات فساد رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بغض النظر عن 
موعد انتخابات الكنيس���ت، وذلك خالل مؤتمر 

نظمته حركة »جودة الحكم«.
وتأت���ي تصريح���ات ش���ابيرا فيم���ا يتع���رض 
أفيح���اي  للحكوم���ة،  القضائ���ي  المستش���ار 
مندلبلي���ت، لهج���وم واس���ع من أنص���ار حزب 
الليكود الحاكم ونتنياهو نفس���ه الذي يتهمه 
بأنه يخضع لضغوطات وسائل اإلعالم ومعسكر 
اليس���ار، واتهمه بش���كل مباش���ر ف���ي أعقاب 
تصريحات أدلى به���ا األخير في مقابلة أجرتها 
معه القناة 12 التلفزيونية، حول ملفات فس���اد 

يشتبه بها نتنياهو، بأنه »حاك ملفات« ضده.
وقال ش���ابيرا: »كحراس للعتبة علينا أن نتذكر 
أن���ه إلى جانب مس���ؤولياتنا اليومية عن العمل 
الفّع���ال للحف���اظ عل���ى قي���م النزاه���ة، علينا 
واج���ب خاص للحف���اظ على نق���اء االنتخابات«، 
وتاب���ع »فترة االنتخابات بش���كل عام، هي فترة 
حساس���ية، وفترة االنتخابات الحالية هو الفترة 

األكثر حساسية«.
وتاب���ع على المعنين المض���اء قدما بإجراءاتهم 
وقراراته���م، وعلى حّراس العتب���ة تجاهل كل 
االعتبارات التي ليس���ت ذات صل���ة بالموضوع، 

وضم���ان أن يتم اتخ���اذ جميع الق���رارات وفًقا 
لدوافع مهني���ة بحتة، هذا ليس من الس���هل، 

ولكنه ممكن«.
وأوضح شابيرا أنه امتنع في الماضي عن تأجير 
اإلعالن عن تقارير رقابية إلى ما بعد االنتخابات، 
وأضاف أن »السياس���ة الت���ي يعمل من خاللها 
مكت���ب مراق���ب الدولة هي نش���ر التقارير عند 
االنتهاء م���ن العمل على إعداده���ا وتدقيقها، 
واالمتن���اع عن إدراج أي���ة اعتب���ارات ال تتعلق 

بالرقابة بخصوص موعد نشر هذه التقارير«.
يأتي ذل���ك في ظل إع���الن مندلبلي���ت، صباح 
الجمعة الماضي، أنه ال يوجد أي سبب يمنعه من 
حسم قراره حول ملفات فساد رئيس الحكومة، 
بنيامين نتنياهو، قبل االنتخابات، وبذلك يكون 
قد رفض طلب محامي األخير بإرجاء نش���ر قراره 

بشأن ملفات نتنياهو إلى ما بعد االنتخابات.
وأش���ارت التقاري���ر إل���ى أن مندلبلي���ت أنهى 
الم���داوالت م���ع الطاقم الموس���ع ف���ي ملفات 
نتنياهو الثالث���ة )ملف 1000 و2000 و4000(، 
ومن المتوقع أن ُيصدر مندلبليت خالل الش���هر 
المقبل قراره بش���أن تقديم نتنياهو للمحاكمة 

من عدمه.
وأص���در نتنياهو بيانا يتهم خالله المستش���ار 
القضائي بالرضوخ لضغوط اليس���ار ووس���ائل 
برئي���س  لإلطاح���ة  محاول���ة  »ف���ي  اإلع���الم، 
الحكوم���ة والتأثير على إرادة الناخب والمس���ار 

الديمقراطي«.

غزة/ االستقالل
أعربت مصادر عسكرية »إسرائيلية« وصفت 
بالرفيع���ة في ما يس���مى قي���ادة المنطقة 
الجنوبية بجيش االحتالل اإلس���رائيلي، عن 
مخاوفها من محاوالت اس���تهداف العاملين 
في بناء الجدار العل���وي الممتد على الحدود 

الشرقي لقطاع غزة مع الداخل المحتل.
ووفقًا لموق���ع »واال« العب���ري، فقد أوضحت 
أن  إل���ى  تش���ير  التوقع���ات  أن  المص���ادر 
حركة  وخصوصًا  الفلس���طينية  التنظيمات 
الجهاد االسالمي، قد ُتقِدم على استهداف 
عمال الجدار بهدف إعاقة وعرقلة بنائه، »كما 
أقدموا مؤخرًا على قنص قائد سرية في لواء 

المظليين على الحدود مع قطاع غزة«.
وقد أوضحت المصادر بأن فرقة غزة تستعد 
لحماية أعمال بناء الج���زء العلوي من الجدار 
الح���دودي الجدي���د مع قطاع غ���زة من خالل 

تعزيز الفرقة بقوات برية وجوية.
ونش���رت س���رايا القدس الجناح العسكري 
لحركة الجه���اد اإلس���المي أول أمس األحد 
شريط فيديو يوّثق إصابة ضابط »إسرائيلي« 
بنيران قناص من السرايا على حدود القطاع 
في الثاني والعش���رين من يناي���ر الماضي، 
وقالت الس���رايا إن ذلك االستهداف جاء ردا 
على االعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة بحق 

شعبنا.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصي���ب جندي إس���رائيلي، االثني���ن، بجراح 
خالل تدريبات لجي���ش االحتالل في منطقة 
األغوار الفلس���طينية المحتلة )شرق القدس 

المحتلة(.
وق���ال موق���ع )0404( اإلخب���اري العبري، إن 
الجن���دي أصيب بج���راح طفيفة ف���ي الجزء 
العلوي من جس���مه أثناء التدريب، وتم نقله 
بطائرة مروحية للعالج في مستشفى هداسا 

عين كارم في القدس المحتلة.
وأش���ار الموق���ع العبري المق���رب من جيش 
االحتالل، إلى أن الجيش بدأ االثنين مناورات 
عس���كرية واس���عة، بالتنس���يق مع الجبهة 
الداخلي���ة، في المناطق التابع���ة لفرقة غزة، 

بالجيش بغالف غزة.
وصّرح الناطق باس���م الجيش اإلس���رائيلي، 
بأن هذه التدريبات معد ومخطط لها مسبًقا 
به���دف تحس���ين ق���درات ق���وات الجيش 

والجبهة الداخلية.
في السياق ذاته، بدأت الشرطة اإلسرائيلية، 
االثنين، تدريبات أمنية في منطقة »لخيش« 
بمدينة بئر الس���بع المحتلة، وبعض مناطق 

النقب )جنوبي فلسطين المحتلة(.
وأوض���ح موقع »0404« أن ه���دف التدريبات 
الش���رطية، هو رفع الكفاءة، والجهوزية لكل 

التهديدات والسيناريوهات المتوقعة.

مراقب دولة الكيان يحث على نشر 
القرارات  المتعلقة بتحقيقات نتنياهو 

االحتالل يعزز من تواجده 
على حدود غزة خوفًا من 
استهداف عمال الجدار

إصابة جندي 
»إسرائيلي« خالل 
تدريبات في األغوار
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االستقالل/ وكاالت:
كي���ف يجب أن تتعاملي مع طفلك ليقاوم رغبته في تملك 
كل شيء، والسيطرة على كل ش���يء، إضافة إلى مساعدته 
على التخلي بالمطلق عن األنانية، التي تغرينا نزعتها منذ 
نعومة األظافر، وبالتالي أن يمنح اآلخرين جزءًا من تفكيره؟.

وفي هذا الصدد كش���ف خبراء في تربية األطفال عن طرق 
للمساعدة على تنشئة طفل غير أناني:

-1 ابدئي في وقت مبكر
عليِك البدء مبكرًا وبش���كل ثابت في تصحيح السلوكيات 
المرتبطة بالنزعة األنانية، وتوجيه طفلك بطريقة واضحة 
ومبس���طة. على س���بيل المثال قولي ل���ه: “يجب عليك 

المشاركة”، “نحن ال ننتزع األلعاب من أصدقائنا”.
-2 بّددي شعوره باالستحقاق

هن���اك فرق بين تعليم الطفل تقدي���ر ذاته، وبين ترك 
الطفل فريس���ة للشعور باالس���تحقاق، وذلك عبر تعريف 
الطف���ل أهّمية تقدير النعم الت���ي تحيطه، اجعليه يتطلع 

لألفضل، دون أن يشعر باالستحقاق، وأنه مركز الكون.
-3 بناء ثقافة المشاركة في منزلك

اجعلي أفراد أسرتك يتش���اركون في كل شيء، 
األعمال المنزلية، وجبات الطعام، إعداد الطعام، 
لك���ي يكبر وهو يعلم تمامًا مفهوم المش���اركة 

الحقيقية.
-4 بناء رؤية الطفل

رؤي���ة الطف���ل لألمور تش���كل ج���زءًا كبيرًا من 

شخصيته وس���لوكياته على المدى البعيد، مثاًل 
ال تخبري طفل���ك أنه إذا صار طبيب���ًا يمكنه جني 

الكثير من األم���وال، ولكن وّجهي رؤيته ألهّمية مهنة 
الطبيب في مساعدة اآلخرين وإنقاذ األرواح.

-5 اإلشادة بالسلوك الصحيح
كلما قّدم طفلك العطاء والمس���اعدة لآلخرين، أشيدي 

بسلوكه وقلبه الكريم، هذا يحفزه على بذل المزيد، 
ومقاوم���ة مش���اعر األناني���ة 

داخله.

5 طرق لتغيير سلوك طفلك األناني

االستقالل/ وكاالت:
توج���د العديد من األدلة على أن النوم يقوي الذكريات التي تتش���كل أثناء 
اليقظة، ولكن دراس���ة جديدة وجدت أنه بإمكانن���ا أيضا معالجة المعلومات 

أثناء النوم.
ووجد باحثو جامعة »برن« في سويس���را، أنه يمك���ن تعلم الكلمات األجنبية 
وترجمتها أثناء النوم، وكذلك تذكرها أثناء اليقظة، حيث يمكن للمشاركين 
إعادة تنشيط االرتباطات المس���جلة خالل النوم، للوصول إلى معاني الكلمة 

الجديدة.
وتقول الدراس���ة إن الحصي���ن، وهو بنية دماغية أساس���ية للتعلم التنموي 

)أثناء اليقظة(، يساعد على الوصول إلى الكلمات المدروسة حديثا.
ودرس الباحثون قدرة الشخص النائم على تكوين روابط جديدة بين الكلمات 
Up-« األجنبية وترجمتها، خالل الحاالت النش���طة في خاليا الدماغ، المسماة

states«. وتتناوب كل من الحالة النشطة وغير النشطة )Down-state(، كل 
نصف ثانية تقريبا. وعندما نصل إلى مراحل النوم العميق، فإن خاليا دماغنا 

تنسق تدريجيا نشاط الحالتين.
وأثناء النوم، تكون خاليا الدماغ نشطة لفترة وجيزة من الوقت، قبل أن تدخل 

بشكل مشترك في حالة من عدم النشاط القصير.
وتبين الدراس���ة أن المناط���ق اللغوية في الدماغ والحصي���ن، محور الذاكرة 
األس���اس، تنشط أثناء استرجاع المفردات المستمدة من التعلم أثناء النوم، 

ألن بنية الدماغ هذه تشارك في تعلم المفردات الجديدة أثناء اليقظة.
ويبدو أن هياكل الدماغ هذه تش���ارك في تكوين الذاكرة بشكل مستقل عن 
الحالة السائدة للوعي: غياب الوعي أثناء النوم العميق، والوعي أثناء اليقظة.

اكتشاف خفايا تعلم كلمات 
أجنبية جديدة أثناء النوم!

االستقالل/ وكاالت:
قال معهد AV-Test إن المكنس���ة الروبوت ُيمكن أن تكون جاسوس���ًا في 

البيت، وربما تمثل خطرًا على خصوصية البيانات.
وأوضح المعهد األلماني، الذي اختبر أربعة موديالت من المكنسة الروبوت، 
أن موديالت الفئة الفاخرة من هذه األجهزة متصلة بش���كل دائم بس���يرفر 
الش���ركة المنتجة، وبعض الخدمات األخرى، ما يش���كل خطرًا محتماًل على 

الخصوصية وحماية البيانات.
وعلى عكس الموديالت األرخص ثمنًا والمجهزة فقط بمستش���عرات لمس، 
والتي تغير اتجاهها ببساطة عند االصطدام، تنشئ المكنسة الروبوت من 
الفئ���ة العليا، خرائط مالحية للمنزل بما في ذل���ك العوائق، وأحيانًا األبواب 
والنوافذ، بواس���طة مستش���عرات الموجات فوق الصوتية، واألشعة تحت 

الحمراء، واللي���زر، والكاميرات. ويمكن للمس���تخدم االط���الع على البيانات 
والخرائط في تطبيق اإلعداد والتحكم، وتنتقل هذه البيانات الحساسة من 
الهاتف الذكي عبر شبكة اإلنترنت إلى سيرفر الشركة المنتجة، أو الخدمات 

المرتبطة، حتى عندما ال تكون متصلة أو »أوفالين«.
ويمكن للقراصنة أيضًا الس���يطرة على تطبيق التحكم، الس���تغالل أجهزة 
المنزل الذكي األخرى س���واًء كانت لشركة االنتاج نفسها، أو لشركات أخرى 
مثل جهاز إنذار الحريق أو كاميرات WLAN، األمر الذي يفتح المجال لخطر 
التجسس أو حتى التخريب. وباإلضافة إلى ذلك انتقد الخبراء األلمان وصول 
تطبيق التحكم إلى إعدادات متعلقة باألمان على الهاتف الذكي، وإرس���ال 
بيانات االستخدام إلى شركات وخدمات إنترنت مختلفة، مع غياب الحماية 

الكافية للبيانات الحساسة على الهاتف الذكي.

المكنســة الروبــوت .. جاســوس فــي بيتــك!

االستقالل/ وكاالت:
أظهر تقرير حديث أن 57 بالمائة من سكان العالم لديهم 
اتصال باإلنترنت، وأن س����كان جنوب ش����رق آسيا يمثلون 
الكتلة األكبر على وجه الكرة األرضية من حيث عدد ساعات 
اس����تخدامهم للش����بكة العنكبوتية، مقارن����ة بأي منطقة 

أخرى.
وتنبأ التقرير بأن الوقت الذي سيقضيه مستخدمو العالم 

الرقمي على اإلنترنت في 2019، سيوازي 1.2 مليار سنة.
ويبلغ متوس����ط الوق����ت الذي يقضيه قاطن����و 3 من بلدان 
منطقة جنوب ش����رق آسيا عبر اإلنترنت   أكثر من 8 ساعات 

في اليوم.
وتصدرت القائمة الفلبين التي يقضي فيها الفرد نحو 10 
س����اعات ودقيقتين أمام اإلنترن����ت كل يوم، وفقا للتقرير 

الجديد.
وانضمت تايالند إلى المراكز الخمسة األولى، حيث وجد أن 
متوس����ط الوقت الذي يستخدم فيه الفرد اإلنترنت يبلغ 9 

ساعات و11 دقيقة، بينما سجلت إندونيسيا 8 ساعات.
ويقضي األش����خاص في المملكة المتحدة ما يقرب من 8 
س����اعات عبر اإلنترنت، بينما يمضي األميركيون 8 ساعات 

و31 دقيقة.

وأظه����ر التقري����ر أن اليابانيي����ن يقضون أق����ل وقت على 
اإلنترنت، مس����جلين 3 س����اعات و45 دقيقة، وجاء بعدهم 

الصينيون.
واس����تعانت الدراسة باألرقام التي يوفرها كل من موقعي 
“HootSuite” و”We Are Social”، ومزجت بين الوقت 
ال����ذي يقضيه المس����تخدمون أمام اإلنترن����ت عبر أجهزة 

الكمبيوتر والهواتف الجوالة.
وتبعت الفلبي����ن جنوب إفريقيا وكولومبي����ا والبرازيل من 
حيث الساعات اليومية التي يقضيها الفرد في استخدام 

اإلنترنت على أجهزة الكمبيوتر.
ويكش����ف التقرير الذي يس����لط الضوء على استخدامات 
اإلنترن����ت لع����ام 2019، أن 57 بالمائة من س����كان العالم 
متصلون اآلن باإلنترنت، ويقضون في المتوسط 6.5 ساعة 

على اإلنترنت   يوميا.
و وج����د أن معظم الوقت الذي يقضيه المس����تخدمون عبر 
اإلنترن����ت يت����م عبر األجه����زة المحمولة، مث����ل الهواتف 

الذكية واألجهزة اللوحية.
والبلدان األقل اس����تخداما لوسائل اإلعالم االجتماعية هي 
نيجيريا، حيث يستخدمها 16 بالمائة من السكان، تليها 

كينيا بنسبة 12 بالمائة.

٥٧٪ فقط من سكان العالم لديهم 
إنترنت و اليابانيون يقضون أقل وقتًا

االستقالل/ وكاالت:
طورت ش���ركة سامسونغ 
ق���ادرًا  ذكي���ًا  قميص���ًا 
عل���ى تش���خيص أمراض 
الجهاز التنفس���ي والرئة 
وااللتهاب  الرب���و،  مث���ل 
الشعب  والتهاب  الرئوي، 
بفضل  وغيرها،  الهوائية 
دمج���ه بمجموعة متنوعة 
المستش���عرات  م���ن 
الدقيقة لتحليل األصوات 
التنفس  الص���ادرة عن���د 

وقياس قوة وش���دة الش���هيق والزفير، لتش���خيص 
المرض.

ووفًق���ا لب���راءة االختراع الت���ي تقدمت بها الش���ركة 
الكوري���ة الجنوبية إل���ى المنظمة العالمي���ة للملكية 
الفكرية، فإن التكنولوجيا المس���تخدمة في القميص 
تأخذ في االعتبار التاريخ الطبي، ومؤشر كتلة الجسم، 

والوزن،  والجنس،  والعمر، 
والط���ول، لتقديم بيانات 

دقيقة.
أجه���زة  وترتب���ط 
المدمج���ة  االستش���عار 
بالهاتف  القمي���ص  في 
عل���ى  لتظه���ر  الذك���ي 
القياس���ات  الشاش���ة 
ونتائج التشخيص بدقة، 
قراءة  للمستخدم  ويمكن 
نوع  ومعرفة  التشخيص 

المرض. 
والقميص قادر على تش���خيص مجموعة واسعة من 
األمراض التي تصي���ب الرئتين مثل الربو، وااللتهاب 
الرئوي، وعدوى الجهاز التنفس���ي، و التهاب الشعب 
الهوائية المزمن، و االنس���داد الرئ���وي المزمن، وتغبر 
الرئة، بحس���ب ما ورد في موق���ع »لتس غو ديجيتال« 

لألخبار التقنية.

»سامسونغ« تطلق قميصًا ذكيًا 
ُيشخص الربو وااللتهاب الرئوي
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غزة/ محمد العقاد:
خطف خدمات رفح ف���وزًا ثمينًا على فريق بيت 
حانون األهل���ي بهدف دون رد ليواصل تحقيق 
انتصاراته في الدوري، في المباراة التي أقيمت 
أمس االثني���ن على ملعب بيت حانون ش���مال 
قطاع غزة، ضمن اختتام منافس���ات الجولة 17 

من دوري »أوريدو« للدرجة الممتازة.
وبه���ذا الف���وز اقت���رب »األخض���ر« الرفحي من 
تحقي���ق اللق���ب الخام���س برصي���د 38 نقطة، 
وتجمد رصيد الحوانين عند النقطة 11 بالمركز 

الثاني عشر واألخير.
ويدي���ن خدمات رفح بهذا الف���وز لنجم الفريق 

محم���ود النيرب عن طريق ضرب���ة جزاء تحصل 
عليه���ا الالعب محمود ش���يخ العي���د بعدما تم 
عرقلت���ه ليق���وم بتنفيذها الني���رب ويضعها 

بشكل رائع بالمرمى بالدقيقة )73(.
وهذا وقد اكتس���ح فريق ش���باب جباليا »الثوار« 
فري���ق اتحاد خانيون���س »الطواحي���ن« بثالثة 
أهداف مقابل ه���دف، في المباراة التي أقيمت 

على ملعب بيت الهيا شمال القطاع.
وبهذا الفوز رفع »الث���وار« رصيده إلى 25 نقطة 
بالمركز الس���ابع، وتجمد رصي���د الطواحين عند 

النقطة 28 بالمركز الثالث.
وافتتح اتح���اد خانيون���س التس���جيل عبر طريق 

الالع���ب معالي كوارع م���ن ضربة حرة مباش���رة من 
الجهة اليمنى سددها بش���كل مباشر على المرمى 
بشكل رائع لتسكن الشباك بالدقيقة)38(، وبعدها 
بدقائ���ق تعادل »الثوار« عن طري���ق فضل أبو رياله 
مستغال عرضية زميله محمد الملفوح لينقض عليها 
برأسه ويضعها بالشباك بالدقيقة)41(. في الشوط 
الثاني، استطاع ش���باب جباليا من تسجيل الهدف 
الثاني عب���ر الالعب مؤمن زيدان بالدقيقة)46(، وزاد 
»الث���وار« من أوج���اع »الطواحين« وس���جل الهدف 
الثالث عن طريق الالعب طارق العطار الذي استقبل 
عرضية فضل أبو ريالة ليضعها عبر مقصية جميلة 

لتسكن الشباك بالدقيقة)62(.

غزة/االستقالل:
واصل بيت حانون الرياض���ي تقديم عروضه القوية، ويقترب 
من الصعود بش���كل كبير إلى دوري الدرج���ة الممتازة، عندما 
تفوق على فريق الزيتون بثالث���ة أهداف مقابل هدف، أمس 
االثنين، في المباراة الت���ي أقيمت على ملعب اليرموك، ضمن 

اختتام منافسات الجولة 17 من دوري الدرجة األولى.
وبهذا الفوز ترب���ع الحوانين على صدارة ترتيب الدرجة األولى 
برصيد 43 نقط���ة بالمركز األول، وتجمد رصي���د الزيتون عند 

النقطة 23 بالمركز الخامس.
و افتت���ح بيت حانون الرياضي التس���جيل ع���ن طريق الالعب 
غس���ان أبو عودة بعدما اس���تقبل تمريرة س���حرية من الالعب 
يوس���ف ش���لدان ليس���ددها على المرمى وتس���كن الشباك 

بالدقيقة)35(.
وفي الشوط الثاني، زاد بيت حانون الغلة عدما استغل الالعب 

عبد الكريم بصير عرضية من الالعب عماد السماعنة ليسددها 
على المرمى لتسكن الشباك بالدقيقة)70(، وعاد الالعب محمد 
أبو ريالة لتس���جيل الهدف الثالث لبيت حانون عندما استغل 
عرضي���ة عبد الكريم بصير ليضعها بالش���باك بالدقيقة)73(، 
ليعود الزيتون ويقلص النتيجة عبر الالعب عبد الرحمن وشاح 

من تسديدة سكنت المرمى بالدقيقة)76(.
وف���ي المب���اراة الثانية، اس���تطاع فريق خدم���ات النصيرات 
خطف فوز هام وثمين على فريق القادس���ية بهدف دون رد، 
في المباراة التي أقيمت على ملعب النصيرات البلدي وس���ط 
القط���اع. وبهذا الفوز رفع الغواص���ات الصفراء رصيده إلى 18 
نقطة بالمركز التاس���ع، بينما بقي القادس���ية عند 19 بالمركز 
الس���ابع. ويدين النصيرات هذا الفوز لالعب نادر جروان الذي 
س���جل الهدف الوحيد عبر رأس���ية متقنة س���كنت الش���باك 

بالدقيقة)47(.

»األخضر« يتقدم نحو اللقب الخامس و »الثوار« يلدغ »الطواحين«

»الحوانين« يتعمق بصدارة األولى والنصيرات يحقق فوزًا ثمينًا 

غزة/ محمد العقاد:
تأهل فريق ش���باب الزوايدة إلى دوري الدرجة الثانية 
عندما حق���ق فوزًا غالي���ًا وتاريخيًا على فري���ق الرباط 
الرياض���ي بهدفين مقابل هدف، أم���س االثنين، في 
المب���اراة الت���ي أقيمت على اس���تاد خانيونس جنوب 
القط���اع، ضم���ن مباريات األس���بوع الس���ادس لدوري 
الدرجة الثالثة الغزي لفرع الوس���طى والجنوب، برصيد 

13 نقطة.
وس���جل أهداف الزوايدة محم���د غواش عبر ركلة 
جزاء بالدقيق���ة)66(، وبالل غواش بالدقيقة)85(، 
وه���دف الرب���اط الوحي���د عب���د الحمي���د الحاج 

بالدقيقة)75(.
ورف���ع الفائز رصيده إل���ى 13 نقطة ف���ي المركز األول، 
وبف���ارق 5 نقاط ع���ن أقرب مالحقيه المص���در، ليضمن 
الصع���ود قبل جولة واح���دة من نهاي���ة البطولة, وبقي 
رصيد الخاس���ر 7 نقاط بالمركز الرابع، وبفارق األهداف 

أمام شباب معن.
وهذا قد خطف فريق أهلي البريج فوزًا صعبًا على فريق 
معن الرياضي بهدف وحي���د�، في المباراة التي أقيمت 

على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.
الم���زروع  حس���ين  الالع���ب  البري���ج  ه���دف  وس���جل 

بالدقيقة)66(.
ورفع أهلي البريج رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث، 
وبفارق األهداف خلف المصدر، أما ش���باب معن فتجمد 

رصيده عند 7 نقاط بالمركز الخامس.

شباب الزوايدة يحقق 
اإلنجاز بالصعود 
للدرجة الثانية

إنتر ميالن يقترب من إقالة 
سباليتي.. وكونتي البديل

روما/ االستقالل: 
كش����فت تقارير صحافية إيطالية, عن ني����ة إدارة نادي إنتر 
ميالن إقالة اإليطالي لوتشيانو سباليتي، مدرب الفريق، عقب 
مواجهة بارما الس����بت المقبل في الجولة ال�����23 من الدوري 
اإليطالي. وذكرت وكالة »أنس����ا« اإليطالية, أن هناك جلس����ة 
جمعت بين سباليتي وبيبي ماروتا المدير التنفيذي للنادي، 
عقب الخس����ارة المفاجئة أمام بولونيا )0-1( في الجولة ال�22 
من »الكالتشيو«. وأوضحت »أنسا«, أن مستقبل سباليتي مع 
الفريق تحدده زيارة الفريق لملعب بارما األسبوع المقبل، وأن 

اإلدارة ستقّيم المدرب عقب تلك المواجهة.

وأكدت أن أنطوني���و كونتي مدرب تشيلس���ي اإلنجليزي 
الس���ابق, الذي عم���ل مدربا يوفنتوس ف���ي الفترة من عام 
2011 حت���ى 2014 تحت قيادة ماروت���ا المدير التنفيذي 
الحالي ل�«النيراتزوري«، هو المرشح األبرز لخالفة سباليتي.

وتع���رض إنتر مي���الن ل�3 نكب���ات متتالية تح���ت قيادة 
س���باليتي خالل الفت���رة األخيرة، حيث خس���ر أمام تورينو 
وبولوني���ا بالنتيجة نفس���ها )0-1( في ال���دوري اإليطالي، 
بجانب وداع كأس إيطاليا من ربع النهائي بالخس���ارة أمام 
التس���يو )3-4( ب���ركالت الترجيح، ولم يحق���ق الفريق أي 

انتصار في العام الحالي.

لندن/ االستقالل: 
ف���از محمد صالح، نج���م منتخب مص���ر ونادى 
ليفربول، بجائزة أفضل العب فى مسابقة الدورى 
اإلنجليزى الممتاز »البريميرليج« عن شهر يناير 

الماضى من رابطة الالعبين المحترفين.
وتواج���د محمد صالح نجم منتخب مصر ونادى 
ليفربول ضمن قائمة المرشحين لحصد الجائزة 
مع ثالثى مانشس���تر يونايتد، الحارس ديفيد 
دى خي���ا، وماركوس راش���فورد، وب���ول بوجبا، 
بجانب ليروى س���انى العب مانشستر سيتى، 

تروى دييني العب واتفورد.
وقاد محمد صالح فريق ليفربول لتحقيق الفوز 
عل���ى برايتون بهدف دون مقاب���ل فى المباراة 
الت���ى جمعتهما يوم 12 يناير بملعب »فالمر«، 
ضمن منافس���ات الجولة ال�22 من عمر مسابقة 

الدورى اإلنجليزى الممتاز »البريميرليج«.
وجاء هدف ليفرب���ول الوحيد عن طريق محمد 
صالح فى الدقيقة 50 من ركلة جزاء احتسبها 
حكم المب���اراة بعدما تع���رض النجم المصرى 

للعرقلة داخل منطقة جزاء برايتون.

»صالح« أفضل العب في 
الدوري اإلنجليزي لشهر يناير

دوري أوريدو الممتاز

الثالثاء 30 جمادى األولى 1440 هــ 5 فبراير 2019 م

فاستش���هد أحدهما وأصيب اآلخر برصاصة في 
الكتف.

وأضاف أّن الطاقم الطبي نقل الشاب المصاب إلى 
المستشفى الحكومي بجنين ووصف وضعه بأنه 

مستقر.
وأضافت  أّن الش���ابين كانا يس���لكان الطريق 
دون أن يص���در منهما أّي ش���يء تجاه جنود 

االحتالل.
وزعم���ت القن���اة العبري���ة الثاني���ة أن جنود 
االحت���الل أطلقوا الن���ار على الش���ابين خالل 
اش���تباك مس���ّلح؛ ما أّدى الستشهاد أحدهما 

وإصابة اآلخر.
فيما ش���يعت جماهير غفي���رة أمس االثنين، 
جثمان الش���هيد أحمد غازي عب���اس أبو جبل 

والذي استش���هد متأثًرا بجراحه التي أصيب 
بها الثالثاء الماضي برصاص االحتالل شمال 

قطاع غزة.
وش���ارك بموكب التشييع عشرات المواطنين 
انطالًقا من مستشفى الشفاء ثم الصالة على 
جثمانه بحي الشجاعية ومواراته الثرى بمقبرة 

الشهداء شرق غزة.
وهتف المش���يعون عبارات تطالب المقاومة 
بالرد على جرائم االحتالل، وضرورة االستمرار 

بمسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها.
واستشهد أبو جبل )30 عاًما( أول أمس متأثًرا 
بجراح���ه التي أصيب بها برص���اص االحتالل 
اإلس���رائيلي الثالث���اء الماضي في المس���ير 
البحري ال� 22 على شاطئ بحر بيت الهيا قبالة 

موقع »زيكيم« العسكري شمالي القطاع.
من جهتها، نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين شهيدها أبو جبل عضو قيادتها في 
حي الشجاعية شرقي غزة، وتقدمت بتعازيها 

الحارة من ذويه ورفاقه وأصدقائه.
وقالت الجبهة في بيان لها إن: »شهيدها أبو 
جبل استشهد متأثًرا بجراحه أثناء مشاركته 
في مس���يرة العودة وكس���ر الحصار جنًبا إلى 

جنب مع أبناء شعبنا الفلسطيني«.
ويش���ار إل���ى أن أكثر م���ن 270 فلس���طينيا 
وفلس���طينية استشهدوا وأصيب ما يزيد عن 
20 ألفا آخرين جراء قمع االحتالل لمس���يرات 
العودة السلمية التي انطلقت في القطاع منذ 

نهاية شهر مارس 2018.

غزة/االستقالل:
وصل وفد قافلة "أميال من االبتس����امات 35" 
إلى قطاع غ����زة أمس االثنين عب����ر معبر رفح 

البري.
وأوضح منس����ق عام القافل����ة ورئيس الهيئة 
الش����عبية العالمية لدعم غزة عصام يوسف 
في بيان وصل "االس����تقالل" نس����خه عنه أن 
هدف الزيارة يتمثل في معرفة االحتياجات 
ألبناء الشعب الفلس����طيني في غزة، والبحث 
في آلية دعم القطاع الصحي، وبش����كل خاص 
المستشفيات والمراكز الصحية التي تعاني 

عدم القدرة على تقديم خدماتها نتيجة شح 
الوقود الالزم لتشغيل مولداتها الكهربائية.

وأضاف يوس����ف "تأتي الزيارة في ظل تفاقم 
األوضاع اإلنس����انية، وارتف����اع معدالت الفقر 
والبطال����ة، التي زادت من تعقي����دات الحياة 

ومعاناة األهالي في غزة".
وش����دد على ضرورة السعي الفوري لدعم أهالي 
القطاع بكل وس����يلة ممكن����ة، تحفظ وتحافظ 
على حياتهم، السيما في المرحلة الراهنة التي 
تشهد فيها غزة أزمة إنسانية تصل حد الكارثة.

ودع����ا رئي����س الهيئ����ة الش����عبية العالمية 

لدعم غ����زة كل من يس����تطيع أن يوفر الدواء 
والعالج وغير ذلك من االحتياجات اإلنسانية 
األساسية ألهالي قطاع غزة المحاصر أن يبادر 

فوًرا لذلك.
وأطلق يوس����ف قبل أيام قليل����ة حملة تدعو 
إلى المس����اهمة بأل����ف دوالر لش����راء الوقود 
للمستش����فيات، حملت ش����عار "1000 دوالر 
تش����تري 150 لتر وق����ود"؛ بهدف التخفيف 
من حدة األزمة التي تهدد حياة المرضى في 
القطاع المحاصر إس����رائيلًيا منذ أكثر من 12 

عاًما.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم ما يس���مى »قائد لواء شرطة القدس« يورام 
هليف���ي رفق���ة مجموعة م���ن كبار ضباط ش���رطة 
االحت���الل، يوم أمس االثنين س���احات المس���جد 
األقصى المبارك، من باب المغاربة بحراس���ة أمنية 

مشددة.
وقال مس���ؤول العالقات العامة واإلعالم في دائرة 
األوق���اف اإلس���المية ف���راس الدب���س إن »يورام 

البريج/ االستقالل: 
زار فريق البنك الدولي وطاقم صندوق تطوير واقراض 
الهيئات المحلية مش���روع تطوير المرحلة الثانية من 
ش���وارع منطقة الش���هيد بالبريج بعد ان تم استالمه 

فنيا من شركة الند مارك المنفذ ة للمشروع .
وكان في اس���تقبال الوفد الزائد رئي���س بلدية البريج 
وطاقم مهندس���يها وكذلك طاقم الش���ركة المنفذة 

للمشروع و عدد من سكان المنطقة. 

هليفي« برفقة 15 ش���رطًيا بلباس���هم العسكري 
اقتحموا المسجد األقصى، ونظموا جولة استفزازية 

في ساحاته.
وتعد هذه الجولة الثالثة التي ينفذها ما يس���مى 
»قائد شرطة القدس« يورام هليفي برفقة مجموعة 
من كبار الضباط للمسجد األقصى خالل أسبوعين.

وكان 67 مس���توطًنا من بينهم 30 طالًبا من طالب 
الجامعات والمعاهد اليهودية اقتحموا المس���جد 

 ورحب رئيس البلدية بفريق البنك الدولي وش���كرهم 
على م���ا قدموه للبريج م���ن ميزانيات مكن���ت البلدية 
م���ن تنفيذ العديد من المش���اريع التطويرية الحيوية 
الهام���ة ، متمنيا عليهم  توفير المزي���د من التمويل 
االضاف���ي لتمكين البلدية من تنفيذ تطوير الش���وارع 

الترابية المالصقة للمشروع من الناحية الغربية.
واع���رب المواطن���ون ع���ن  س���عادتهم بتنفي���ذ هذا 
المش���روع الذي س���هل عليهم وعلى ابنائهم الحركة 

األقص���ى يوم أم���س، خ���الل الفت���رة الصباحية، 
ونظموا جوالت اس���تفزازية ف���ي أنحاء متفرقة من 
باحاته، وأدوا طقوًس���ا وصل���وات توراتية صامتة 
داخل المس���جد، وتحدي���ًدا في الجهة الش���رقية 
منه. يش���ار إلى أن االقتحامات تتم بشكل يومي؛ 
ما عدا الجمعة والس���بت، وخالل فترتين صباحية 
ومس���ائية )بعد صالة الظهر( ولمدة أربع س���اعات 

ونصف )إجمالية(.

للوصول لمدارس���هم وأماكن عملهم خاصة في أوقات 
الشتاء ووفر لهم طرقًا مبلطة نظيفة خالية من االتربة.

 وش���كر الحضور طاقم مهندس���ي البلدية والش���ركة 
المنفذة على روح التعاون التي أبدوها في معاملتهم 

مع سكان المنطقة طوال مرحلة تنفيذ المشروع.
وفي نهاي���ة اللقاء اعرب فريق البن���ك الدولي وطاقم 
الصندوق عن س���عادتهم لما راوه من انجاز ساهم في 

تغيير حياة سكان المنطقة الى األفضل. .

قلنسوة/ االستقالل:
أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية 
داخل األراضي المحتلة ع���ام 1948، تبنيها 
لقرار اللجنة الش���عبية في مدينة قلنس���وة 
وبالتنس���يق م���ع البلدية بالقي���ام بمظاهرة 
ُقطري���ة، بعد صالة ي���وم الجمعة المقبل في 
مدينة قلنس���وة، تصديًا ألوامر هدم عدد من 

بيوت المدينة.
أوضحت المتابعة في بيان صحفي أن »الخطر 
بات محدًقا أكث���ر على هذه البيوت المهددة 
باله���دم، مبينة أنه س���يتم وض���ع ترتيبات 

المظاهرة النهائية الحقًا.
وكانت اللجنة الشعبية في قلنسوة قد عقدت 
يوم أمس، اجتماعا لها بالتنسيق مع البلدية، 
وبمش���اركة ممثلي���ن عن اللجنة الش���عبية 
في مدين���ة الطيبة ومش���اركة مندوب لجنة 

المتابعة للجماهير العربية إبراهيم حجازي.
وخلص االجتماع إلى القيام بمظاهرة قطرية 
بعد صالة يوم الجمعة المقبل، تصديا ألوامر 
هدم البيوت، التي ستبت بها المحكمة يوم 

األحد المقبل.
ودعا المسؤول عن اللجان الشعبية في لجنة 

المتابعة، إلى أوسع مش���اركة في المظاهرة 
القطرية، للتعبير عن موقف جماعي ضد هدم 
البيوت الفلسطينية، قائال: »إن اليوم قلنسوة 
وهي ليست البداية ولكن تمرير مخطط هدم 
البيوت س���يكون فاتحة لموج���ة جديدة من 
هدم البيوت الفلس���طينية في مدن وبلدات 

أخرى«.
وأضاف، إن »المتوخى من اللجان الش���عبية 
في مختل���ف المدن والبل���دات، ومن مرّكبات 
لجنة المتابعة، أن تبدأ باالستعداد للمشاركة 

الواسعة في مظاهرة قلنسوة«.

قائد شرطة االحتالل بالقدس يقتحم األقصى

وفد من البنك الدولي يزور مشروع تطوير منطقة الشهيد بالبريج 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أرغمت س���لطات االحتالل الفلسطيني مواطًنا فلسطينًيا من بلدة وادي سالمة 
في الجليل األسفل بالداخل الفلسطيني المحتل على هدم جدار مقبرة بشكل 

ذاتي، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.
وذكرت مصادر محلية، أن صاحب األرض أجبر على هدم الجدار في أعقاب صدور 
أم���ر هدم على الرغم من تبرعه من أرض���ه الخاصة إلقامة الجدار لصالح المقبرة 

في البلدة.
وأعرب مواطنون من وادي س���المة عن اس���تنكارهم وغضبهم الشديدين في 

أعقاب الهدم.
وتشهد البلدات الفلسطينية في الداخل الفلسطيني عمليات هدم متواصلة 
بحجة البناء دون ترخيص، في وقت تضع فيه س���لطات االحتالل عراقيل أمام 

المواطنين الفلسطينيين في الحصول على التراخيص الالزمة للبناء.

رام الله/ االستقالل: 
خّط مستوطنون إسرائيليون أمس االثنين عبارات عنصرية على جدران مسجد 

ببلدة دير دبوان شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
واقتحم المس���توطنون القرية وخطوا عبارات عنصرية على مسجد المراح تدعو 
لقتل العرب وسكبوا مادة كيماوية على أرضية المسجد، كما رسموا نجمة داود 

على جدرانه.
بدورها، استنكرت وزارة األوقاف اقتحام المستوطنين المسجد وخطهم 
عبارات عنصرية، معتبرة أن هذه االعتداءات عنصرية واس���تفزازية بحق 

المقدسات.

االحتالل يعدم

رام الله/ االستقالل: 
كشف سفير فلسطين لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل، أمس االثنين، 
عن تقديم موعد لقاء الفصائل الفلسطينية العشر مع وزير الخارجية 
الروسي س����يرغي الفروف، موضحا أنه سيعقد يوم 12 فبراير الجاري 

بدال من 13 فبراير.
وق����ال نوفل في تصريحات إذاعية إن����ه كان من المقرر أن يتم اللقاء 
بي����ن الفصائل والوزير الفروف يوم 13 فبراير، لكن الجانب الروس����ي 
أبلغ بأنه نتيجة ضغوط تتمثل في القمة الثالثية الروسية اإليرانية 
التركية في سوتشي، تقرر تقديمه إلى يوم 12 عند الساعة الرابعة.
وفي سياٍق متصل، ذكر نوفل أن وفود الفصائل ستصل موسكو يوم 
10 فبراير، فيما س����تغادر يوم 13 من الشهر ذاته، مبينا أن الحوارات 

ستستمر خالل بتاريخ 11 و12 و13.
وحس����ب نوفل، فإن هناك ع����ددًا من الفصائل الت����ي تلقت دعوات 
للمشاركة في الحوار أرسلت أسماء وفودها، من بينها فتح والجبهتان 
الش����عبية والديمقراطية، منوها إلى أن الجانب الروسي ما زال ينتظر 

القائمة النهائية لحركتي حماس والجهاد اإلسالمي.
وتوقع اس����تكمال أس����ماء الوفود المش����اركة في حوار موسكو خالل 
اليومي����ن المقبلي����ن، بينم����ا يجري اس����تكمال الترتيب����ات الفنية 
واللوجستية واإلدارية وش����كل ومضمون هذه الحوارات خالل الفترة 

القادمة.
وأك����د أن اللقاء في موس����كو لن يك����ون بديال ع����ن المفاوضات التي 
ترعاها مصر، مش����يًرا إلى أن كل جهود الماضي والحاضر والمستقبل 

ستشكل إضافة للجهود المصرية.
وأوض����ح نوفل أن ه����ذا الحوار، هو محاولة لتقديم رؤية للمس����تقبل، 
وكيفية تجاوز محنة االنقسام، وتوضيح المطلوب من الجانب الروسي 

بهذه المرحلة.

تقديم موعد اجتماع الفصائل 
الفلسطينية مع وزير الخارجية الروسي

قافلة »أميال من االبتسامات 35« تصل غزة

مظاهرة بقلنسوة الجمعة المقبل تصديًا ألوامر هدم منازل فيها

االحتالل يرغم مواطنًا 
على هدم جدار مقبرة 
ذاتيًا بوادي السالمة

مستوطنون يخطون 
عبارات عنصرية على 
جدران مسجد برام الله



الثالثاء 30 جمادى األولى 1440 هــ 5 فبراير 2019 م

فاستش���هد أحدهما وأصيب اآلخر برصاصة في 
الكتف.

وأضاف أّن الطاقم الطبي نقل الشاب المصاب إلى 
المستشفى الحكومي بجنين ووصف وضعه بأنه 

مستقر.
وأضافت  أّن الش���ابين كانا يس���لكان الطريق 
دون أن يص���در منهما أّي ش���يء تجاه جنود 

االحتالل.
وزعم���ت القن���اة العبري���ة الثاني���ة أن جنود 
االحت���الل أطلقوا الن���ار على الش���ابين خالل 
اش���تباك مس���ّلح؛ ما أّدى الستشهاد أحدهما 

وإصابة اآلخر.
فيما ش���يعت جماهير غفي���رة أمس االثنين، 
جثمان الش���هيد أحمد غازي عب���اس أبو جبل 

والذي استش���هد متأثًرا بجراحه التي أصيب 
بها الثالثاء الماضي برصاص االحتالل شمال 

قطاع غزة.
وش���ارك بموكب التشييع عشرات المواطنين 
انطالًقا من مستشفى الشفاء ثم الصالة على 
جثمانه بحي الشجاعية ومواراته الثرى بمقبرة 

الشهداء شرق غزة.
وهتف المش���يعون عبارات تطالب المقاومة 
بالرد على جرائم االحتالل، وضرورة االستمرار 

بمسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها.
واستشهد أبو جبل )30 عاًما( أول أمس متأثًرا 
بجراح���ه التي أصيب بها برص���اص االحتالل 
اإلس���رائيلي الثالث���اء الماضي في المس���ير 
البحري ال� 22 على شاطئ بحر بيت الهيا قبالة 

موقع »زيكيم« العسكري شمالي القطاع.
من جهتها، نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين شهيدها أبو جبل عضو قيادتها في 
حي الشجاعية شرقي غزة، وتقدمت بتعازيها 

الحارة من ذويه ورفاقه وأصدقائه.
وقالت الجبهة في بيان لها إن: »شهيدها أبو 
جبل استشهد متأثًرا بجراحه أثناء مشاركته 
في مس���يرة العودة وكس���ر الحصار جنًبا إلى 

جنب مع أبناء شعبنا الفلسطيني«.
ويش���ار إل���ى أن أكثر م���ن 270 فلس���طينيا 
وفلس���طينية استشهدوا وأصيب ما يزيد عن 
20 ألفا آخرين جراء قمع االحتالل لمس���يرات 
العودة السلمية التي انطلقت في القطاع منذ 

نهاية شهر مارس 2018.

غزة/االستقالل:
وصل وفد قافلة "أميال من االبتس����امات 35" 
إلى قطاع غ����زة أمس االثنين عب����ر معبر رفح 

البري.
وأوضح منس����ق عام القافل����ة ورئيس الهيئة 
الش����عبية العالمية لدعم غزة عصام يوسف 
في بيان وصل "االس����تقالل" نس����خه عنه أن 
هدف الزيارة يتمثل في معرفة االحتياجات 
ألبناء الشعب الفلس����طيني في غزة، والبحث 
في آلية دعم القطاع الصحي، وبش����كل خاص 
المستشفيات والمراكز الصحية التي تعاني 

عدم القدرة على تقديم خدماتها نتيجة شح 
الوقود الالزم لتشغيل مولداتها الكهربائية.

وأضاف يوس����ف "تأتي الزيارة في ظل تفاقم 
األوضاع اإلنس����انية، وارتف����اع معدالت الفقر 
والبطال����ة، التي زادت من تعقي����دات الحياة 

ومعاناة األهالي في غزة".
وش����دد على ضرورة السعي الفوري لدعم أهالي 
القطاع بكل وس����يلة ممكن����ة، تحفظ وتحافظ 
على حياتهم، السيما في المرحلة الراهنة التي 
تشهد فيها غزة أزمة إنسانية تصل حد الكارثة.

ودع����ا رئي����س الهيئ����ة الش����عبية العالمية 

لدعم غ����زة كل من يس����تطيع أن يوفر الدواء 
والعالج وغير ذلك من االحتياجات اإلنسانية 
األساسية ألهالي قطاع غزة المحاصر أن يبادر 

فوًرا لذلك.
وأطلق يوس����ف قبل أيام قليل����ة حملة تدعو 
إلى المس����اهمة بأل����ف دوالر لش����راء الوقود 
للمستش����فيات، حملت ش����عار "1000 دوالر 
تش����تري 150 لتر وق����ود"؛ بهدف التخفيف 
من حدة األزمة التي تهدد حياة المرضى في 
القطاع المحاصر إس����رائيلًيا منذ أكثر من 12 

عاًما.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم ما يس���مى »قائد لواء شرطة القدس« يورام 
هليف���ي رفق���ة مجموعة م���ن كبار ضباط ش���رطة 
االحت���الل، يوم أمس االثنين س���احات المس���جد 
األقصى المبارك، من باب المغاربة بحراس���ة أمنية 

مشددة.
وقال مس���ؤول العالقات العامة واإلعالم في دائرة 
األوق���اف اإلس���المية ف���راس الدب���س إن »يورام 

البريج/ االستقالل: 
زار فريق البنك الدولي وطاقم صندوق تطوير واقراض 
الهيئات المحلية مش���روع تطوير المرحلة الثانية من 
ش���وارع منطقة الش���هيد بالبريج بعد ان تم استالمه 

فنيا من شركة الند مارك المنفذ ة للمشروع .
وكان في اس���تقبال الوفد الزائد رئي���س بلدية البريج 
وطاقم مهندس���يها وكذلك طاقم الش���ركة المنفذة 

للمشروع و عدد من سكان المنطقة. 

هليفي« برفقة 15 ش���رطًيا بلباس���هم العسكري 
اقتحموا المسجد األقصى، ونظموا جولة استفزازية 

في ساحاته.
وتعد هذه الجولة الثالثة التي ينفذها ما يس���مى 
»قائد شرطة القدس« يورام هليفي برفقة مجموعة 
من كبار الضباط للمسجد األقصى خالل أسبوعين.

وكان 67 مس���توطًنا من بينهم 30 طالًبا من طالب 
الجامعات والمعاهد اليهودية اقتحموا المس���جد 

 ورحب رئيس البلدية بفريق البنك الدولي وش���كرهم 
على م���ا قدموه للبريج م���ن ميزانيات مكن���ت البلدية 
م���ن تنفيذ العديد من المش���اريع التطويرية الحيوية 
الهام���ة ، متمنيا عليهم  توفير المزي���د من التمويل 
االضاف���ي لتمكين البلدية من تنفيذ تطوير الش���وارع 

الترابية المالصقة للمشروع من الناحية الغربية.
واع���رب المواطن���ون ع���ن  س���عادتهم بتنفي���ذ هذا 
المش���روع الذي س���هل عليهم وعلى ابنائهم الحركة 

األقص���ى يوم أم���س، خ���الل الفت���رة الصباحية، 
ونظموا جوالت اس���تفزازية ف���ي أنحاء متفرقة من 
باحاته، وأدوا طقوًس���ا وصل���وات توراتية صامتة 
داخل المس���جد، وتحدي���ًدا في الجهة الش���رقية 
منه. يش���ار إلى أن االقتحامات تتم بشكل يومي؛ 
ما عدا الجمعة والس���بت، وخالل فترتين صباحية 
ومس���ائية )بعد صالة الظهر( ولمدة أربع س���اعات 

ونصف )إجمالية(.

للوصول لمدارس���هم وأماكن عملهم خاصة في أوقات 
الشتاء ووفر لهم طرقًا مبلطة نظيفة خالية من االتربة.

 وش���كر الحضور طاقم مهندس���ي البلدية والش���ركة 
المنفذة على روح التعاون التي أبدوها في معاملتهم 

مع سكان المنطقة طوال مرحلة تنفيذ المشروع.
وفي نهاي���ة اللقاء اعرب فريق البن���ك الدولي وطاقم 
الصندوق عن س���عادتهم لما راوه من انجاز ساهم في 

تغيير حياة سكان المنطقة الى األفضل. .

قلنسوة/ االستقالل:
أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية 
داخل األراضي المحتلة ع���ام 1948، تبنيها 
لقرار اللجنة الش���عبية في مدينة قلنس���وة 
وبالتنس���يق م���ع البلدية بالقي���ام بمظاهرة 
ُقطري���ة، بعد صالة ي���وم الجمعة المقبل في 
مدينة قلنس���وة، تصديًا ألوامر هدم عدد من 

بيوت المدينة.
أوضحت المتابعة في بيان صحفي أن »الخطر 
بات محدًقا أكث���ر على هذه البيوت المهددة 
باله���دم، مبينة أنه س���يتم وض���ع ترتيبات 

المظاهرة النهائية الحقًا.
وكانت اللجنة الشعبية في قلنسوة قد عقدت 
يوم أمس، اجتماعا لها بالتنسيق مع البلدية، 
وبمش���اركة ممثلي���ن عن اللجنة الش���عبية 
في مدين���ة الطيبة ومش���اركة مندوب لجنة 

المتابعة للجماهير العربية إبراهيم حجازي.
وخلص االجتماع إلى القيام بمظاهرة قطرية 
بعد صالة يوم الجمعة المقبل، تصديا ألوامر 
هدم البيوت، التي ستبت بها المحكمة يوم 

األحد المقبل.
ودعا المسؤول عن اللجان الشعبية في لجنة 

المتابعة، إلى أوسع مش���اركة في المظاهرة 
القطرية، للتعبير عن موقف جماعي ضد هدم 
البيوت الفلسطينية، قائال: »إن اليوم قلنسوة 
وهي ليست البداية ولكن تمرير مخطط هدم 
البيوت س���يكون فاتحة لموج���ة جديدة من 
هدم البيوت الفلس���طينية في مدن وبلدات 

أخرى«.
وأضاف، إن »المتوخى من اللجان الش���عبية 
في مختل���ف المدن والبل���دات، ومن مرّكبات 
لجنة المتابعة، أن تبدأ باالستعداد للمشاركة 

الواسعة في مظاهرة قلنسوة«.

قائد شرطة االحتالل بالقدس يقتحم األقصى

وفد من البنك الدولي يزور مشروع تطوير منطقة الشهيد بالبريج 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أرغمت س���لطات االحتالل الفلسطيني مواطًنا فلسطينًيا من بلدة وادي سالمة 
في الجليل األسفل بالداخل الفلسطيني المحتل على هدم جدار مقبرة بشكل 

ذاتي، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.
وذكرت مصادر محلية، أن صاحب األرض أجبر على هدم الجدار في أعقاب صدور 
أم���ر هدم على الرغم من تبرعه من أرض���ه الخاصة إلقامة الجدار لصالح المقبرة 

في البلدة.
وأعرب مواطنون من وادي س���المة عن اس���تنكارهم وغضبهم الشديدين في 

أعقاب الهدم.
وتشهد البلدات الفلسطينية في الداخل الفلسطيني عمليات هدم متواصلة 
بحجة البناء دون ترخيص، في وقت تضع فيه س���لطات االحتالل عراقيل أمام 

المواطنين الفلسطينيين في الحصول على التراخيص الالزمة للبناء.

رام الله/ االستقالل: 
خّط مستوطنون إسرائيليون أمس االثنين عبارات عنصرية على جدران مسجد 

ببلدة دير دبوان شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
واقتحم المس���توطنون القرية وخطوا عبارات عنصرية على مسجد المراح تدعو 
لقتل العرب وسكبوا مادة كيماوية على أرضية المسجد، كما رسموا نجمة داود 

على جدرانه.
بدورها، استنكرت وزارة األوقاف اقتحام المستوطنين المسجد وخطهم 
عبارات عنصرية، معتبرة أن هذه االعتداءات عنصرية واس���تفزازية بحق 

المقدسات.

االحتالل يعدم

رام الله/ االستقالل: 
كشف سفير فلسطين لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل، أمس االثنين، 
عن تقديم موعد لقاء الفصائل الفلسطينية العشر مع وزير الخارجية 
الروسي س����يرغي الفروف، موضحا أنه سيعقد يوم 12 فبراير الجاري 

بدال من 13 فبراير.
وق����ال نوفل في تصريحات إذاعية إن����ه كان من المقرر أن يتم اللقاء 
بي����ن الفصائل والوزير الفروف يوم 13 فبراير، لكن الجانب الروس����ي 
أبلغ بأنه نتيجة ضغوط تتمثل في القمة الثالثية الروسية اإليرانية 
التركية في سوتشي، تقرر تقديمه إلى يوم 12 عند الساعة الرابعة.
وفي سياٍق متصل، ذكر نوفل أن وفود الفصائل ستصل موسكو يوم 
10 فبراير، فيما س����تغادر يوم 13 من الشهر ذاته، مبينا أن الحوارات 

ستستمر خالل بتاريخ 11 و12 و13.
وحس����ب نوفل، فإن هناك ع����ددًا من الفصائل الت����ي تلقت دعوات 
للمشاركة في الحوار أرسلت أسماء وفودها، من بينها فتح والجبهتان 
الش����عبية والديمقراطية، منوها إلى أن الجانب الروسي ما زال ينتظر 

القائمة النهائية لحركتي حماس والجهاد اإلسالمي.
وتوقع اس����تكمال أس����ماء الوفود المش����اركة في حوار موسكو خالل 
اليومي����ن المقبلي����ن، بينم����ا يجري اس����تكمال الترتيب����ات الفنية 
واللوجستية واإلدارية وش����كل ومضمون هذه الحوارات خالل الفترة 

القادمة.
وأك����د أن اللقاء في موس����كو لن يك����ون بديال ع����ن المفاوضات التي 
ترعاها مصر، مش����يًرا إلى أن كل جهود الماضي والحاضر والمستقبل 

ستشكل إضافة للجهود المصرية.
وأوض����ح نوفل أن ه����ذا الحوار، هو محاولة لتقديم رؤية للمس����تقبل، 
وكيفية تجاوز محنة االنقسام، وتوضيح المطلوب من الجانب الروسي 

بهذه المرحلة.

تقديم موعد اجتماع الفصائل 
الفلسطينية مع وزير الخارجية الروسي

قافلة »أميال من االبتسامات 35« تصل غزة

مظاهرة بقلنسوة الجمعة المقبل تصديًا ألوامر هدم منازل فيها

االحتالل يرغم مواطنًا 
على هدم جدار مقبرة 
ذاتيًا بوادي السالمة

مستوطنون يخطون 
عبارات عنصرية على 
جدران مسجد برام الله
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القاهرة/ االستقالل: 
أعلنت أكبر معمرة في مص���ر، البالغة من العمر 105 أعوام، أنها قررت التبرع 
ب���كل ما تملك من نقود لصالح صندوق »تحي���ا مصر« الذي يهدف إلى دعم 
اقتصاد مصر والتغلب على الظروف االقتصادية الصعبة التي تمر بها البالد، 

ودعم العدالة االجتماعية.
وقال���ت فهيمة علي إبراهيم في لقاء تلفزيوني بث  الس���بت إنها من مواليد 
1913، وإنها كانت تزرع األرض بنفس���ها، وتزرع اليوسفي والبصل األخضر، 

والباذنجان، وغيرها من المحاصيل الزراعية.
وأوضحت لبرنامج »واحد م���ن الناس« المذاع على قناة النهار الفضائية أنها 
رأت الملك فاروق، والملك فؤاد، والرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والرئيس 

األسبق محمد نجيب، وكانت حينها بصحتها وتتاجر في السمن والجبن.
وأش���ارت إلى أن لديها طلبين فقط، أولهما التبرع ب�«تحويشة العمر« البالغة 
نحو 30 ألف لصندوق »تحيا مصر«، وأن تلتقي بالرئيس المصري عبدالفتاح 
السيس���ي. وتابعت أكبر معمرة في مصر، أنه���ا أنجبت ولدين وخمس بنات، 
مؤك���دة أنهم كلهم يطيعون أمرها وال يرفضون أي طلب لها، وفقا لصحيفة 

»الفجر« المحلية.
وكش���ف نجلها، أن والدته لها 42 حفيدًا، بينهم أطباء ومهندس���ون 
ومدرس���ون، وفالحون، موضحا أن والده كان ال يرغب في شراء األراضي، 
ولكنه���ا هي التي صنعت كل ما هم فيه، مش���ددا على أنها اش���ترت 

األراضي التي يملكونها.

أكبر معمرة في مصر تتبرع 
بـ »تحويشة العمر« للفقراء

االستقالل/ وكاالت: 
فوجئ الضباط في مركز للشرطة في مادهيا براديش 
بإص���رار س���يدة على تقديم ش���كوى ض���د دجاجة 

جارتها، وادعت أنها هاجمت ابنتها عدة مرات.
والغري���ب أن الش���رطة قامت باس���تدعاء الدجاجة 
وأصحابها إلى مركز الش���رطة، وقالت الس���يدة إنها 
س���ئمت م���ن مهاجم���ة الدجاجة البنته���ا وطالبت 
بحبس���ها، موضحة أنها على الرغ���م من التحذيرات 
المتك���ررة للجيران، فإن الدجاج���ة واصلت هجومها 

على ابنتها بال هوادة.

وأضافت السيدة بأنها لن تسمح للدجاجة بمهاجمة 
ابنتها مرة أخرى لذا طالبت بمعاقبتها، لكن الجيران، 
وهما زوج وزوجته، فضال الدخول إلى الس���جن وعدم 
خدش الدجاجة أو اعتقالها، وقال الزوجان إنهما لم 

ينجبا األطفال وأن الدجاجة بمثابة طفلهما.
وذك���رت التقاري���ر أن الزوجين توس���ال بعدم اتخاذ 
إجراء ض���د الدجاج���ة وتعهدا بحبس���ها في مكان 
مغلق. وبعد فت���رة وجيزة مع بعض تدخل من رجال 
الشرطة، تم السماح للدجاجة بالعودة إلى المنزل مع 

أصحابه���ا.

كانبرا/ االستقالل: 
ذك���رت وس���ائل إع���الم أس���ترالية االثني���ن، أن آالف 
األش���خاص فروا من منازلهم ش���مال ش���رقي أستراليا 
بس���بب فيضانات عارمة تضرب المنطقة وس���ط انتشار 

للتماسيح والثعابين.
ونقل موقع »9 نيوز« المحلي أن عدًدا من السكان رصدوا 
انتش���اًرا لثعابين وتماسيح جلبتها مياه الفيضانات في 
عدة ش���وارع بمدينة تاونسفيل بوالية كوينزالند )شمال 

شرق(.
وحذرت الس���لطات من إمكاني���ة أن تغمر المياه نحو 20 

ألف منزل، حسب المصدر نفسه.
وتش���هد المنطقة هطواًل مس���تًمرا لألمطار تسبب في 
ارتفاع منسوب األنهار واندالع فيضانات غمرت الشوارع 

بالمياه.
وتسببت الفيضانات أيًضا في انقطاع الكهرباء عن آالف 

السكان وإغالق عدد من الطرق.
واألحد، ذك���ر مدير مكتب األرص���اد الجوية في 
الوالية بروس غان في تصريحات صحفية أنه من 
المتوقع أن تهب أعاصير ورياح مدمرة في األيام 

المقبلة.

االستقالل/ وكاالت: 
ارتدت زوي أوست فس���تان زفافها في عشرات البلدان أثناء رحلة قامت 

بها برفقة زوجها ، بهدف التقاط صور تذكارية تخلد زواجهما.
بع���د أن أقاما حف���ل زفافهما في 2017، قرر الزوج���ان الذهاب في رحلة 
حول العالم ضمت 33 بلدًا، لقضاء ش���هر عس���ل مط���ّول والتقاط الصور 

التذكارية.
قالت الزوجة زوي معلقة على تجربتها: » الحياة قصيرة للغاية، وال ترتدي 
المرأة فستان الزفاف إال مرة واحدة في العمر، لذا أردت أن أستمتع بهذه 

التجربة في كل بلد أزوره«
وأضافت: » نأمل بأن يشعر األش���خاص الذين يشاهدون الصور بالرغبة 
في استكش���اف م���كان جديد وتجرب���ة جديدة وتحقي���ق أحالمهم في 

التعرف على المزيد من البلدان.«
وقد ش���ملت الرحلة التي كانت تايلند أول محطة فيها، زيارة الكثير من 
المدن بما في ذلك برش���لونة وروما ودبي وجبل إفرس���ت وس���ور الصين 

العظيم، وانتهت بزيارة جزر سيشيل في أكتوبر 2018.
من الجدير بالذكر أن الزوجين يخططان لمواصلة رحلتهما في اكتشاف 
العال���م، ولكن هذه المرة بدون فس���تان الزفاف، بحس���ب م���ا نقل موقع 

»ميترو« اإللكتروني. 

أستراليا.. تماسيح وثعابين
 تغزو الشوارع بسبب فيضانات

سيدة تقدم شكوى
 للشرطة والمتهم »دجاجة«

لشبونة/ االستقالل: 
أثن���اء إقامته���ا بمنتج���ع البوفي���را في 
غيما  البريطانية  اس���تلطفت  البرتغ���ال، 
بيرش، البالغة من العمر أربعة وعش���رين 
عام���ا، قطة تق���ف على ناصية الش���ارع، 
وتوقف���ت الفتاة تداع���ب القطة وتلمس 

فراءها وتتحبب إليها.
في آخر يوم من إجازته���ا، بدأت تنتابها 
نوبات قيء غير مس���يطر عليها، ثم أغمي 
عليها ف���ي الطائرة وهي تحلق في طريق 

العودة إلى وطنها، حسب صحيفة ديلي 
ستار البريطانية.

حطت الطائ���رة على أرض المطار، وُهرعت 
سيارة إس���عاف لتنقل الفتاة إلى مشفى 
ش���اوثبورت، فاكتش���ف األطباء من خالل 
تحليل برازها أنها مصابة ببكتريا كامبي 
لوباكت���ر )campylobacter( التي كانت 
تحمله���ا القطة، مم���ا أدى بالفتاة إلى أن 

تمسي جليسة الكرسي المتحرك.
وخاض���ت غيما حربا امتدت ألربعة عش���ر 

شهًرا ضد المرض، لكّنها ما زالت جليسة 
الكرس���ي المتحرك، بعد أن بات نصفها 
األس���فل مشلوال ال يتحرك، وصارت تقول 
الي���وم: »رغم أني عش���قتها، لكن لم يعد 
بوس���عي بعد ما أصابني أن أداعب قطط 

الشوارع«.
ه���ذه البكتيريا موجودة أيًض���ا في لحم 
الدج���اج النيء، لذا فإن تناول لحم الدجاج 
دون طبخه يعرض اإلنسان لخطر اإلصابة 

بهذا المرض الفتاك.

أبها/ االستقالل: 
منذ 5 س���نوات، بدأ مش���روع لتحويل طائرة 
جامبو747 إلى مطعم سياحي في شمال أبها.

ولم تتقدم مس���يرة المش���روع حتى اآلن، 
رغ���م تفكيك الطائرة في المدينة المنورة 
إلى قطع كثي���رة خالل 20 يوما، ثم نقلها 
عل���ى ناقلة ضخمة إل���ى منطقة أم الركب 

الجبلية في 14 يوما.
وبع���د أن وصلت قطع الطائرة إلى المكان 
المقرر تحويلها فيه إلى مطعم سياحي، 
تم إعادة تركيبها مرة أخرى، لكن المشروع 
توق���ف عن���د إع���ادة تركيبه���ا، لتبقى 
كمجسم فوق أحد الجبال بالمنطقة دون 

أى تغيير.

وتكلف���ت عملية نق���ل الطائرة م���ن المدنية 
المنورة حوالي 2 مليون ريال سعودي "الدوالر 

يساوى 3.75 ريال سعودي".
وأعلنت أمانة عس���ير عن مسح كامل للموقع 
تمهيدا إلقامة مش���روع المطعم، وفي 2017 
تم اإلعالن عن تعثر المش���روع لمشكلة مالية 

وعدم تأهل المقاول المنفذ.

بريطانية أصبحت مشلولة بسبب قطة 

طائرة جامبو سعودية تتحول لمطعم سياحي 

لماذا ارتدت هذه 
العروس فستان 

زفافها في 33 بلدًا؟


