
رام الله/ االستقالل:
أدان مجل���س الوزراء في حكومة الوفاق الوطني خالل جلس���ته 
األسبوعية التي عقدها أمس الثالثاء في مدينة رام الله برئاسة 

رامي الحمدالله التس���ريبات اإلعالمية التي تمارسها الحكومة 
اإلس���رائيلية بين الحين واآلخ���ر حول اعتزامها 
خصم مخصصات األسرى وعائالت الشهداء من 

االحتالل يعتقل فلسطينيين 
بزعم تسللهم من شمال غزة

غزة/ االستقالل:
اعتقل����ت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، مس����اء 
الثالثاء، مواطنْين فلسطينيين؛ بزعم تسللهما 

عبر السياج الفاصل من شمال قطاع غزة.
»الجي����ش  إن  العبري����ة   13 القن����اة  وقال����ت 
اإلسرائيلي اعتقل فلسطينيين اثنين تسللوا 
عبر الس����ياج الفاصل من شمال قطاع غزة نحو 

الداخ����ل، فيما لم يت����م العثور على أس����لحة 
بحوزتهم«.

الفلسطينيين  الش����بان  العشرات من  وتمكن 
خالل الس����نوات الماضية من التسلل للداخل 
المحتل عبر السياج الفاصل بين غزة واألراضي 
المحتل����ة، قب����ل أن تق����وم ق����وات االحت����الل 

باعتقالهم واإلفراج عنهم في أوقات الحقة.
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جنين- القدس المحتلة/ االستقالل:
ش���يع اآلالف م���ن المواطنين في جنين ش���مال 
الضف���ة الغربية المحتلة، أم���س الثالثاء، جثمان 
الشهيد عبد الله فيصل طوالبة ) 19عاما( ، والذي 

ارتقى مس���اء اإلثنين، بعد إطالق قوات االحتالل 
النار عليه قرب مدخل قرية الجلمة ش���مال جنين.

وانطلق موكب التش���ييع بعد ظهر أمس من أمام 
مستش���فى جنين وصوال إلى قرية الجلمة مسقط 

رأس الشهيد. ومساء اإلثنين، استشهد »طوالبة«، 
وأصي���ب صديقه بجراح متوس���طة، إث���ر إطالق 

الن���ار عليهما من قبل قوة عس���كرية 
إسرائيلية، بينما كانا يستقالن دراجة 

تشييع جثمان الشهيد »طوالبة« في جنين
 ووزير »إسرائيلي« يقود اقتحامات األقصى

»خطة المليوني مستوطن«.. دعاية 
انتخابية على حساب األرض الفلسطينية 

غزة / سماح المبحوح:
تتسابق مختلف األحزاب اإلس���رائيلية في ماراثون محموم لزيادة المشاريع 

االستيطانية وأعداد المس���توطنين بالضفة الغربية لتصل إلى 
مليوني مستوطن في إطار خطتهم للسيطرة على الضفة بشكل 

غزة/ االستقالل:
داهمت وحدات مصلحة س���جون االحت���الل الصهيوني 
المس���ماة )درور( و)اليم���از(، غرف األس���رى في س���جن 

هداري���م ونفذت عمليات تفتي���ش وتخريب لمقتنيات 
األسرى. وأفاد أس���رى الجهاد اإلسالمي في 
سجن هداريم في رسالة سربت من السجن 

وحدات مصلحة السجون تداهم غرف األسرى في »هداريم«

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية بغزة، عن إنهاء كافة الترتيبات واالتفاقيات 

الخاصة بملف العمرة لس���كان قطاع غزة، مؤّكدة بدء تس���يير الرحالت 
رسميًا من خالل الطرق الرسمية بالوزارة في الفترة القادمة.

األوقــاف: بــدء تسييــر
 رحالت عمرة قريبًا من غزة

وقفة بغزة تطالب بكسر 
الحصار وتدشين ميناء بحري

»الجهاد« تكشف تفاصيل اجتماع قيادتها 
مع المخابرات المصرية في القاهرة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أجبرت بلدية االحتالل اإلس���رائيلي أمس الثالثاء، مقدس���ًيا على إزالة أنقاض 
منزله وتنظيف األرضية، بعد أن أجبرته على هدمه بيده في بلدة سلوان جنوب 
المسجد األقصى المبارك. وذكر مركز معلومات وادي حلوة-سلوان أن طواقم من 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي ش���رق القدس بسام بحر، إن هناك مخططًا 
إسرائيليا لالستيالء على ما يزيد عن ألف دونم من أراٍض زراعية تشمل أشجار 
زيتون، وبيوتًا تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، في خلة عبد جنوب شرق 

االحتالل يجبر مقدسيًا على 
إزالة أنقاض منزله بسلوان

مخطط إسرائيلي لالستيالء على 
أراٍض شرق القدس المحتلة

غزة/ االستقالل:
كشف مصدر فلس���طيني مطلع أمس الثالثاء تفاصيل اجتماع قيادة حركة 

الجهاد اإلسالمي في فلسطين برئاسة األمين العام زياد النخالة 
م���ع رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة الوزير عباس كامل 

ما هي دالالت لقاء »الجهاد 
اإلسالمي«و »حماس« في القاهرة ؟

غزة/ قاسم األغا: 
أجمع مراقبون سياس���يون على أهمية اللقاء السياسي المشترك، الذي جمع 

مؤخًرا قيادتي حركتي الجهاد اإلسالمي في فلسطين، والمقاومة 
اإلس���المية )حماس(، في العاصمة المصري���ة )القاهرة(، واصفين 

الحكومة: سنقاضي االحتالل دوليًا لوقف قرصنة االحتالل ألموالنا

8515  مريــض سرطــان بغــزة
 ُيواجهــون خطــر المــوت البطــيء

0606
يوســف: مــن حــق غــزة مينــاء ومطــار

 ليكــون لكــل الشعــب الفلسطيني

) APA images (    ت�شييع جثمان �ل�شهيد عبد �هلل طو�لبة يف جنني �أم�س
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غزة/ االستقالل:
توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الثالثاء، داخل أراضي الفلسطينيين 
جنوبي قطاع غزة، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه الصيادين في عرض 

البحر، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في األرواح.
وأفاد ش���هود عيان، أن 4 جرافات إسرائيلية عسكرية كبيرة يرافقها آلية من 
نوع "كباش"، انطلقت يوم أمس من بوابة "كيس���وفيم" ش���مالي خان يونس 

جنوبي قطاع غزة، متجهين نحو الشمال.
وأضافت أن تلك اآلليات ش���رعت بعمليات تس���وية وتجري���ف في المناطق 

الحدودية جنوب قطاع غزة.
من جانبها، قالت "لجنة توثيق االنتهاكات اإلس���رائيلية بحق الصيادين" إن 
زوارق االحت���الل الحربية فتحت صباح اليوم نيران أس���لحتها الرشاش���ة تجاه 
قوارب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع 

إصابات.
كما توغلت ست آليات عسكرية إسرائيلية، يوم أمس، شرقي مدينة دير البلح 

وسط قطاع غزة.
وأف���ادت مصادر محلية، بأن 6 آليات توغلت بش���كل محدود انطالقًا من موقع 

"كيسوفيم" خارج السياج األمني.
وتتوغل قوات االحتالل بشكل محدود في بعض المناطق شرقي القطاع 
وشماله ووس���طه، وتجّرف أراض زراعية محاذية للسياج األمني بذرائع 

أمنية.

الخليل/ االستقالل:
نف���ذت مجموعة من ضّباط مخابرات االحتالل أمس الثالثاء، جولة على أصحاب 
المح���ال التجارية في البلدة القديمة بمدين���ة الخليل، جنوبي الّضفة الغربية 

المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن عددًا من الضباط في المخابرات اإلسرائيلية، برفقة 
جنود االحت���الل، تجولوا على أصحاب المحال التجارية، ووجهوا أس���ئلة حول 
الوض���ع التجاري واالقتصادي في المنطقة، وأخ���ذوا بعض أرقام هويات عدد 

منهم.
يشار إلى أّن عددًا محدودا من أصحاب المحال التجارية يفتحون أبواب محالهم 
في الخليل القديمة، بفعل إجراءات االحتالل والمستوطنين، وخضوع المنطقة 

تحت السيطرة األمنية اإلسرائيلية الكاملة.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
شنت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس الثالثاء، حملة 
اعتقاالت واسعة طالت  25 مواطنًا بعد مداهمة منازلهم 

في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.
ففي بلدة كوبر ش���مال رام الله، اعتقل االحتالل السيدة 
سهير البرغوثي، والدة الشهيد صالح البرغوثي واألسرى 

عاصم وعاصف ومحمد وزوجة األسير عمر البرغوثي.
واقتحمت قوات االحتالل منزل األس���ير عاصم البرغوثي 
وشقيقه الشهيد صالح بعد يوم واحد من رفض التماس 

العائلة ضد هدمه.
كما اعتقلت قوات االحتالل حذيفة لطفي البرغوثي ابن 

شقيقها األسير، وشقيقيها زاهي وساهر البرغوثي.
واعتقلت قوات االحتالل الش���اب حمزة عواد من كوبر ايضا، 
وإسماعيل سهيل أبو شخيدم وأحمد عبد الحافظ من قرية أبو 
شخيدم. واندلعت مواجهات عنيفة في أبو شخيدم وصادرت 

قوات االحتالل ثالث مركبات إحداها لألسير زياد شاللدة.
وإضافة ألسماء المعتقلين اعاله عرف من بين المعتقلين 
ايضا كال م���ن الفتى محمد ناصر إبراهيم ديرية والفتى 

إبراهي���م خالد ديري���ة من بيت فجار جن���وب بيت لحم، 
ومجاهد محمد أبو جحيشة ومعتز محمد أبو جحيشة من 
إذنا غرب الخليل، و أمين فراج، من روجيب ش���رق نابلس، 
المواطنين محمد بسام بعجاوي وأحمد بعجاوي والفتى 
زيد أحمد بعجاوي ومحمد جوابرة من يعبد جنوب جنين، 
إل���ى جانب فارس عبد الجابر ويوس���ف أبو عادي والفتى 

إيهاب خويرة من كفر نعمة غرب رام الله.
وقالت ق���وات االحتالل بأنها تعرضت إللقاء كوع متفجر 

نحو القوات قرب رام الله دون إصابات.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أجبرت بلدية االحتالل اإلس���رائيلي أمس الثالثاء، مقدس���ًيا على إزالة أنقاض 
منزله وتنظيف األرضية، بعد أن أجبرته على هدمه بيده في بلدة سلوان جنوب 

المسجد األقصى المبارك.
وذكر مركز معلومات وادي حلوة-سلوان أن طواقم من بلدية االحتالل اقتحمت 
منزل المواطن مجدي أبو تايه في حي أبو تايه بس���لوان، وأجبرته على تنظيف 

األرضية بعد هدم منزله ليلة أمس ذاتًيا.
وكان المواطن أبو تايه اس���تكمل أول أمس، هدم منزله ذاتًيا في بلدة سلوان 

بقرار من بلدية االحتالل، بحجة البناء دون ترخيص.
وأوضح أبو تايه في وقت سابق، أنه بنى منزله قبل 4 سنوات، ويعيش فيه مع 
أفراد عائلته وعددهم 6 بينهم 4 أطفال، الفًتا إلى أن قرار الهدم النهائي صدر 

رغم فرض مخالفة بناء عليه قيمتها 55 ألف شيكل.
وفي الس���ياق، اقتحمت طواقم بلدية االحتالل بحراسة من الشرطة اليوم بلدة 

سلوان، وشرعت بمداهمة العديد من أحيائها.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي ش���رق القدس بسام بحر، إن هناك مخططا 
إسرائيليا لالستيالء على ما يزيد عن ألف دونم من أراضي زراعية تشمل أشجار 
زيتون، وبيوتًا تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، في خلة عبد جنوب شرق 

القدس المحتلة.
وأش���ار بحر إل���ى إعالن ما تس���مى بلدية الق���دس، عن المخطط 
االستيطاني في شق طريق استيطاني من معلب جامعة القدس 
في بلدة أبو ديس شرق القدس حتى مستوطنة "معاليه أدوميم"، 
وبالتالي االس���تيالء على أراضي خلة عب���د والتي تعود ملكيتها 

ألهالي المنطقة.
وبين أن هدف المخطط ربط مس���توطنات عبر شبكة طرق كمستوطنة كيدار 

ومعاليه ادوميم.

الخليل/ االستقالل:
نظم نش���طاء ضد االس���تيطان، أمس الثالثاء، وقفة تضامنية مع المواطنين 
عبد الرؤوف المحتسب وطارق البيطار عزل االحتالل منزليهما ومتجر أحدهما 
بحواج���ز حديدية في منطقة الس���هلة قرب الحرم االبراهيمي وس���ط مدينة 

الخليل بالضفة الغربية.
وناش���د مالكا المنزلين والمحل التجاري المتخصص في بيع التحف التراثية 
والمطرزات للس���ياح، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل، إلرغام 
قوات االحتالل على رفع الظل���م الواقع عليهما، موضحين انهما يعانيان جراء 

اعتداءات االحتالل ومستوطنيه المتواصلة عليهم منذ عدة عقود.

االحتالل يجبر مقدسيًا على 
إزالة أنقاض منزله بسلوان

جولة لضباط مخابرات 
إسرائيليين بالخليل القديمة

االحتالل يتوغل وسط وجنوب غزة 
ويستهدف الصيادين في البحر

مخطط إسرائيلي لالستيالء على 
أراٍض شرق القدس المحتلة

وقفة تضامنية مع مواطنين 
عزل االحتالل منزليهما ومتجر 

أحدهما وسط الخليل

االحتالل يشن حملة اعتقاالت واسعة تطال 25 مواطنًا في الضفة

األغوار/ االستقالل:
اقتلعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الثالثاء، مئات 
أشجار الزيتون في قرية بردلة باألغوار الشمالية وجنوب 
الخليل في الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية، بأن 
جرافات االحتالل اقتلعت ما يقارب 450 ش����جرة زيتون 

لعدد من المواطنين في قرية بردلة باألغوار.
يشار إلى أن االحتالل أخطر العام الماضي باقتالع هذه 

األشجار؛ بحجة أنها في أراضي دولة.
وفي منطقة الحمرا ش����رق يطا جنوب الخليل، اقتلعت 

مجموعة من المستوطنين، يوم أمس، عددًا من أشتال 
الزيتون.

وقال منسق اللجان الش����عبية والوطنية جنوب الخليل 
راتب جبور، إن مس����توطني مستوطنة "ماعون" المقامة 
على أراضي المواطنين ش����رق بلدة يطا، اقتلعوا ما يزيد 
عن 23 ش����تلة زيتون ف����ي منطقة الحمرا ش����رق قرية 
التوانة، تعود ملكيتها للمواطن جمعة موس����ى جبريل 

ربعي.
وأش����ار إلى أن اقتالع أشجار الزيتون في المنطقة تكرر 

عدة م����رات خالل األعوام القليل����ة الماضية، موضحا أن 
اعتداءات المس����توطنين تهدف إلى تهجير السكان 
الفلس����طينيين م����ن أراضيه����م، لتنفي����ذ مخططات 
استيطانية جديدة ولتوسيع المستوطنات المقامة على 

أراضي المواطنين وممتلكاتهم.
وناش����د جبور المؤسسات الوطنية والحقوقية والدولية 
كاف����ة بالتدخ����ل الف����وري والعاجل لوضع ح����د لهذه 
الممارس����ات الهمجي����ة، التي تدل عل����ى بلطجة هؤالء 

المستوطنين المدعومين من حكومة االحتالل.

االحتالل يقتلع مئات أشجار الزيتون باألغوار والخليل

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذرت صحيفة إسرائيلية، من تداعيات انهيار 
الس���لطة الفلس���طينية على أمن "إس���رائيل" 

االستراتيجي.
وقالت "هآرتس" في مقال���ٍة لها يوم أمس، إن 
ذلك يتطلب من الحكومة اإلسرائيلية الشروع 
بخطوات لتعزيز اس���تمرار تلك السلطة التي 

توفر على "إسرائيل" الدماء.
وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، في مقال 
أعده كل من عاموس جلعاد وأودي افنتل، "أنه 
في النزاع الرئيس���ي مع الفلسطينيين ليس 
إلسرائيل استراتيجية متعددة األبعاد لتواجه 
الواقع المتشكل، وسياستها هي سياسة ردود 
أفعال في األساس، ولقد نظرت للمدى القصير 
وركزت على جانب رئيسي واحد وهو مهم جدا؛ 

منع العمليات والحفاظ على الهدوء".
ورأت أن "التحدي الرئيس���ي الذي من ش���أنه 

أن يتش���كل في السنوات القريبة القادمة، هو 
انهيار أو التفكك التدريجي للسلطة الهشة".

وأك���دت أن "الفكرة التي على أساس���ها قامت 
الس���لطة، والت���ي بدونها ليس له���ا حق في 
الوجود، وهي تحقيق التطلعات الفلسطينية 
بواس���طة مفاوضات تس���وية مع إس���رائيل، 
وهذه آخذة ف���ي الضعف أمام طريق المقاومة 
المس���لحة لحماس، في حين يظهر انخفاض 

حاد في ثقة الفلسطينيين بحل الدولتين".
كما أكدت أن "ضعف فكرة التسوية، تقود إلى 
ضعضعة االس���تقرار السياسي والجماهيري 
للس���لطة، كما أن مواجهات في غزة وعمليات 
ف���ي الضفة تزيد ش���عبية حماس وش���عبية 
البديل الذي تطرحه، كما أن أجهزة الس���لطة، 
التي تعمل على احت���واء المواجهات وتحمي 
التنس���يق األمن���ي، تفقد ش���رعيتها وتعتبر 

عميلة".

وذك���رت أن "س���يناريو غ���رق الس���لطة يطرح 
تهديدًا اس���تراتيجيًا خطيرًا ومتعدد األبعاد 
على اسرائيل"، موضحة أن األمر "على المستوى 
العملي، فالمسؤولية على مجمل نواحي الحياة 
اليومي���ة لماليين الفلس���طينيين في الضفة 
الغربية ستنتقل إليها، دون أن يكون في يدها 
أجهزة وأنظمة بيروقراطية مناسبة، أو مصادر 

للميزانيات الضخمة المطلوبة"
وعل���ى األرض، توقع���ت أن "ي���زداد االحتكاك 
بين الجيش والفلسطينيين، وهذا سيقتضي 
تكتيكًا متواصال للقوات اإلسرائيلية، وسيبقى 
الجيش ملتصقا بمهام ش���رطية ومهام األمن 
الجاري على حس���اب مواجه���ة التحديات في 
الدائ���رة الثاني���ة والثالثة، وعلى المس���توى 
السياس���ي س���يزداد بش���كل كبير الضغط، 
وس���تتآكل ش���رعية إس���رائيل وس���تتضرر 

مكانتها".

هآرتس: انهيار السلطة الفلسطينية خطر استراتيجي يهدد »إسرائيل«
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غزة/ االستقالل:
نّظم���ت هيئة الح���راك الوطني لكس���ر الحص���ار أمس 
الثالث���اء وقفة بمدينة غزة للفئات المتضررة من الحصار 

اإلسرائيلي، وللمطالبة بكسره وتدشين ميناء بحري.
واحتشد العشرات من الجرحى والطلبة والمرضى بميناء 
غزة رافعي���ن الفتات تدعو لرفع الحص���ار وأخرى مطالبة 
بفتح ممر مائي يربط غزة بالعالم الخارجي، وسط حضور 
ومش���اركة ممثلين عن الق���وى الوطني���ة ورابطة علماء 

فلسطين.
وش���دد منس���ق الهيئة رائد أبو داير على ضرورة إنشاء 
ميناء بحري يكون صالًحا للعمل من وإلى غزة، وأن يمتلك 

المواطن حرية التنقل في هذا الميناء.
بدوره، قال عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة 
وكس���ر الحصار نبيل دياب إن ش���عبنا مصمم على نيل 

حريته وطرد االحتالل والخالص من هذا الحصار.
وأكد دياب أن مس���يرات الع���ودة بًرا والمس���ير البحري 
يش���كالن أبهى الص���ور للمقاوم���ة الش���عبية الرافضة 

لالحتالل.
وأضاف أن »شعبنا يؤكد بتالحمه في الميدان أن الوحدة 
الوطنية هي البوابة التي تفتح لنا المجال لطرد االحتالل 

عن أرضنا«.
وتابع حديثه »لذلك ُنّصر على اس���تعادتها لتجمع الكل 
الوطني تحت مظلة العلم الفلسطيني؛ من أجل أن نقطع 
الطري���ق عل���ى اإلدارة األمريكية التي تح���اول تنفيذ ما 

يسمى صفقة القرن«.
من جهت���ه طالب عضو رابطة علماء فلس���طين نس���يم 
ياس���ين المجتمع الدولي بالضغط عل���ى االحتالل لفتح 
الميناء البح���ري لغزة؛ لتكون مثل غيرها من الش���عوب 
والمدن، كما طال���ب بالضغط على االحتالل لرفع يده عن 

غزة وفتح المعابر كافة.
ودعا ياسين المؤسسات الدولية والحقوقية بالعمل على 
وقف ما أس���ماه إجراءات العدو المتغطرس وحصاره ضد 
شعبنا، مضيًفا »نقول للمؤسس���ات الدولية والحقوقية 
واإلنس���انية، يوجد أكثر من مليوني من شعبنا يعيشون 
في حصار دائم عليكم أن تقاوموا معنا لوقف العدو عند 

حده«.
ووجه رس���الة لعلماء األم���ة العربية واإلس���المية، قائاًل 
»نعول عليكم كثيًرا.. واجب عليكم أن تبينوا لش���عوبكم 
وحكوماتكم حقوق شعبنا المس���لوبة، والضغط عليهم 

من أجل رفع الحصار عن غزة«.

غزة/ االستقالل:
كشف مصدر فلس���طيني مطلع أمس الثالثاء تفاصيل 
اجتم���اع قيادة حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين 
برئاس���ة األمي���ن العام زي���اد النخالة م���ع رئيس جهاز 
المخاب���رات المصري���ة العام���ة الوزير عب���اس كامل في 

القاهرة مساء اإلثنين.
وق���ال المص���در: إن اجتماع���ًا هامًا عقد مس���اء االثنين 
بي���ن قيادة الجه���اد االس���المي والمخاب���رات المصرية 
العامة، حيث اس���تعرض االجتماع س���بل إنهاء الحصار 
»اإلسرائيلي« على الشعب الفلسطيني ووقف تهديدات 

االحتالل على قطاع غزة والضفة الغربية.
وبحسب المصدر فقد جرى نقاش حول مسيرات العودة 

وأهدافها وسبل حماية المشاركين فيها.
وأك���د المصدر ف���ي تصريحات صحفي���ة، أن وفد حركة 
الجهاد االس���المي قدم ش���رحًا لالعتداءات االسرائيلية 
وقيام الجنود والقناصة »اإلس���رائيليون« باس���تهداف 
المدنيين واالعتداء على المزارعي���ن والصيادين وتنكر 
االحت���الل ومماطلته في تنفي���ذ تفاهماته للتهدئة مع 
المقاوم���ة بغزة، واالعتداء على األس���رى والمواطنين في 

الضفة الغربية المحتلة.
وبّين أن الجانب المصري أكد استمرار جهوده الحريصة 
عل���ى حماية الش���عب الفلس���طيني من تغ���ول جنود 
االحتالل االسرائيلي وتحقيق الهدوء واستمرار الضغط 
على الجانب االس���رائيلي لاللتزام بوقف العدوان وانهاء 

الحصار.
وش���دد المصدر على أن الجانب المص���ري أكد على بقاء 
معبر رف���ح الب���ري مفتوحًا وب���ذل مزيد م���ن اإلجراءات 

لتسهيل حركة المسافرين على المعبر.
كما أكد المصريون على مواصلة جهودهم في استعادة 

الوحدة الفلسطينية وإنهاء االنقسام الداخلي.
وكش���ف المص���در أيضا أن���ه جرى اس���تعراض بعض 
المقترح���ات واألفكار لتذليل العقب���ات التي تحول دون 
إتمام المصالحة الفلس���طينية، مبينًا أن مصر ستستمر 
ف���ي اتصاالتها مع جمي���ع الفصائل في إطار س���عيها 

الحثيث لتحقيق الوحدة والشراكة بين الفلسطينيين.
وأكد المصدر أن قيادة حركة الجهاد االس���المي شددت 
على ضرورة الرعاية المصرية لجهود المصالحة وتحقيق 

الشراكة الوطنية.

وقفة بغزة تطالب بكسر 
الحصار وتدشين ميناء بحري

»الجهاد« تكشف تفاصيل اجتماع قيادتها 
مع المخابرات المصرية في القاهرة

وناقش���ت الحركت���ان أبرز المس���تجدات 
بالقضي���ة  المحيط���ة  والتط���ورات 
الفلس���طينية وثوابتها، وس���بل مواجهة 
التحديات والمخاط���ر المحدقة بالقضية. 
وفق بيان  صحفي مشترك بينهما، وصل 

"االستقالل" أمس الثالثاء.
وأك���د البيان على ضرورة إنهاء االنقس���ام 
وتش���كيل حكومة وحدة وطني���ة تتولى 
إج���راء انتخابات ش���املة بالتوافق، وصواًل 
إل���ى تحقيق الش���راكة الوطني���ة، وإعادة 
ترتي���ب البي���ت الفلس���طيني؛ إلس���قاط 

"صفقة القرن".
وأش���ار إلى أن الحركتي���ن جّددتا التأكيد 
على تعزي���ز وتمتين العالق���ات الثنائية 
في المجاالت كافة؛ لحماية ثوابت ش���عبنا 
ومقاومته، موضًحا أنهما دعتا إلى "العمل 
المش���ترك لتوفي���ر كل عوام���ل الصمود 
والثبات لشعبنا حتى يتمكن من مواجهة 

المخاطر والمؤامرات".
كما جددت "الجهاد" و"حماس" تأكيدهما 
العودة وكس���ر  اس���تمرار "مس���يرة  على 
الس���لمية وتطويرها  الش���عبية  الحصار" 
بالتوافق حت���ى تحقيق أهدافها، والعمل 
على اس���تنزاف العدو ومنع���ه من التقاط 

أنفاسه.
ولم يغفل البيان أهمية الدور المصري في 
رعاية الجهود لتحقي���ق الوحدة الوطنية، 

وتخفيف الحصار عن أهالي قطاع غزة.
الكاتب والمحلل السياسي د. أسعد جودة، 

وصف لقاء "الجهاد" و"حماس" المشترك 
ب� "المهّم واالستثنائي"، ال سيما أنه جمع 

من يمثل رأسّي المقاومة في فلسطين.
وخالل حديث���ه ل�"االس���تقالل، رأى جودة 
أن مكان عق���د اللقاء يحمل داللة غاية في 
األهمية مفادها بأن مصر في الوقت الذي 

ترعى فيه "تفاهمات" )كس���ر حصار غزة( 
ترعى قممًا لقادة المقاومة الفلس���طينية 
أيًضا، "وه���ذا يعطي مؤش���ًرا للجميع بأن 

المقاومة تلقى قبواًل واحتضاًنا رسمًيا". 
وأض���اف: "كم���ا أن لقاء هاتي���ن القوتين 
المقاومَتين )حماس والجهاد( بمصر يعزز 

حرص القاهرة على القضية الفلس���طينية 
المختلف���ة". وعلى  لملفاته���ا  ورعايته���ا 
صعيد العالق���ات الثنائية بين الحركتين، 
بّين أن اللقاء المباش���ر يضف���ي أكثر قوة 
ويضبط إيقاع هذه العالقات، خصوًصا في 
ظل المرحلة الحساسة والخطيرة التي تمر 

بها القضية. 
واتفق الكاتب والمحلل السياسي د. ناجي 
الظاظا مع س���ابقه، في أن "قمة المقاومة" 
بالقاهرة، تأتي تتويًجا لعمق العالقة بين 
حركتي "الجهاد اإلسالمي" و"حماس"، في 
بعديها السياسي والميداني )العسكري(.

وقال الظاظا ل�"االس���تقالل": "الحركتان من 
القاهرة، تريدان إرسال رسالة واضحة، بأن 
الفلس���طينية تقف على مفترق  القضية 
ط���رق، وليس متاًح���ا العبث فيه���ا بعيًدا 
عن قوة المجموع الوطني"، في إش���ارة منه 
إلى خطوات حركة فت���ح والرئيس محمود 
عب���اس، آخرها تش���كيل حكوم���ة تتجاوز 

الشراكة الوطنية.
وأش���ار إلى ما تناول���ه البيان المش���ترك 
م���ن تأكيد على ع���دم القب���ول باالحتالل 
األش���كال  بكل  ومقارعت���ه  اإلس���رائيلي، 
والطرق، سواًء الشعبية أو العسكرية، وهو 

موقف لن يتغّير بتغير المكان والزمان.
وتابع: "ه���ذا الموقف من الحركتين يمثل 
موقف قوى وفصائل مقاومة أخرى، تجتمع 
فيما بينها باسم غرفة العمليات المشتركة 
للمقاومة، وكذلك الهيئ���ة الوطنية العليا 

لمسيرات العودة وكسر الحصار".
كما أن البيان المش���ترك يؤك���د على دور 
مصر الراع���ي للقضية، ومل���ف المصالحة 
الهدوء وكسر  إعادة  و"تفاهمات  الوطنية، 
الحصار" التي تقودها المقاومة. بحس���ب 

الكاتب والمحلل السياسي.

مراقبون وصفوه بـ "المهم والحساس"

ما هي دالالت لقاء »الجهاد اإلسالمي« و »حماس« في القاهرة ؟
غزة/ قا�سم الأغا: 

اأجم��ع مراقب��ون �سيا�سي��ون عل��ى اأهمي��ة اللقاء 
ال�سيا�س��ي امل�س��رك، الذي جمع موؤخ��ًرا قيادتي 
حركتي اجله��اد الإ�سالمي يف فل�سطني، واملقاومة 
امل�سري��ة  العا�سم��ة  يف  )حما���س(،  الإ�سالمي��ة 

)القاهرة(، وا�سفني اللقاء ب� »املهّم واحل�ّسا�س من 
ناحية دللة التوقيت وامل��كان«. وم�ساء الإثنني 
الإ�سالم��ي«  »اجله��اد  قيادت��ا  عق��دت  املا�س��ي، 
و«حما���س« لق��اًء »مهًم��ا ومطوًل«، ه��و الأول بني 
اأمني عام »اجله��اد« زياد النخالة، ورئي�س املكتب 

ال�سيا�سي حلما�س اإ�سماعيل هنية، بعد انتخابهما 
عل��ى راأ���س قي��ادة احلركت��ني. ويف وق��ت �سابق، 
و�سلت قيادتا احلركتني العا�سمة امل�سرية، بعد 
تلقيهما دعوة ر�سمية؛ لبحث العديد من الق�سايا 

ال�سيا�سية والعالقات الثنائية.
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غزة/ االستقالل:
نّظم���ت هيئة الح���راك الوطني لكس���ر الحص���ار أمس 
الثالث���اء وقفة بمدينة غزة للفئات المتضررة من الحصار 

اإلسرائيلي، وللمطالبة بكسره وتدشين ميناء بحري.
واحتشد العشرات من الجرحى والطلبة والمرضى بميناء 
غزة رافعي���ن الفتات تدعو لرفع الحص���ار وأخرى مطالبة 
بفتح ممر مائي يربط غزة بالعالم الخارجي، وسط حضور 
ومش���اركة ممثلين عن الق���وى الوطني���ة ورابطة علماء 

فلسطين.
وش���دد منس���ق الهيئة رائد أبو داير على ضرورة إنشاء 
ميناء بحري يكون صالًحا للعمل من وإلى غزة، وأن يمتلك 

المواطن حرية التنقل في هذا الميناء.
بدوره، قال عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة 
وكس���ر الحصار نبيل دياب إن ش���عبنا مصمم على نيل 

حريته وطرد االحتالل والخالص من هذا الحصار.
وأكد دياب أن مس���يرات الع���ودة بًرا والمس���ير البحري 
يش���كالن أبهى الص���ور للمقاوم���ة الش���عبية الرافضة 

لالحتالل.
وأضاف أن »شعبنا يؤكد بتالحمه في الميدان أن الوحدة 
الوطنية هي البوابة التي تفتح لنا المجال لطرد االحتالل 

عن أرضنا«.
وتابع حديثه »لذلك ُنّصر على اس���تعادتها لتجمع الكل 
الوطني تحت مظلة العلم الفلسطيني؛ من أجل أن نقطع 
الطري���ق عل���ى اإلدارة األمريكية التي تح���اول تنفيذ ما 

يسمى صفقة القرن«.
من جهت���ه طالب عضو رابطة علماء فلس���طين نس���يم 
ياس���ين المجتمع الدولي بالضغط عل���ى االحتالل لفتح 
الميناء البح���ري لغزة؛ لتكون مثل غيرها من الش���عوب 
والمدن، كما طال���ب بالضغط على االحتالل لرفع يده عن 

غزة وفتح المعابر كافة.
ودعا ياسين المؤسسات الدولية والحقوقية بالعمل على 
وقف ما أس���ماه إجراءات العدو المتغطرس وحصاره ضد 
شعبنا، مضيًفا »نقول للمؤسس���ات الدولية والحقوقية 
واإلنس���انية، يوجد أكثر من مليوني من شعبنا يعيشون 
في حصار دائم عليكم أن تقاوموا معنا لوقف العدو عند 

حده«.
ووجه رس���الة لعلماء األم���ة العربية واإلس���المية، قائاًل 
»نعول عليكم كثيًرا.. واجب عليكم أن تبينوا لش���عوبكم 
وحكوماتكم حقوق شعبنا المس���لوبة، والضغط عليهم 

من أجل رفع الحصار عن غزة«.

غزة/ االستقالل:
كشف مصدر فلس���طيني مطلع أمس الثالثاء تفاصيل 
اجتم���اع قيادة حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين 
برئاس���ة األمي���ن العام زي���اد النخالة م���ع رئيس جهاز 
المخاب���رات المصري���ة العام���ة الوزير عب���اس كامل في 

القاهرة مساء اإلثنين.
وق���ال المص���در: إن اجتماع���ًا هامًا عقد مس���اء االثنين 
بي���ن قيادة الجه���اد االس���المي والمخاب���رات المصرية 
العامة، حيث اس���تعرض االجتماع س���بل إنهاء الحصار 
»اإلسرائيلي« على الشعب الفلسطيني ووقف تهديدات 

االحتالل على قطاع غزة والضفة الغربية.
وبحسب المصدر فقد جرى نقاش حول مسيرات العودة 

وأهدافها وسبل حماية المشاركين فيها.
وأك���د المصدر ف���ي تصريحات صحفي���ة، أن وفد حركة 
الجهاد االس���المي قدم ش���رحًا لالعتداءات االسرائيلية 
وقيام الجنود والقناصة »اإلس���رائيليون« باس���تهداف 
المدنيين واالعتداء على المزارعي���ن والصيادين وتنكر 
االحت���الل ومماطلته في تنفي���ذ تفاهماته للتهدئة مع 
المقاوم���ة بغزة، واالعتداء على األس���رى والمواطنين في 

الضفة الغربية المحتلة.
وبّين أن الجانب المصري أكد استمرار جهوده الحريصة 
عل���ى حماية الش���عب الفلس���طيني من تغ���ول جنود 
االحتالل االسرائيلي وتحقيق الهدوء واستمرار الضغط 
على الجانب االس���رائيلي لاللتزام بوقف العدوان وانهاء 

الحصار.
وش���دد المصدر على أن الجانب المص���ري أكد على بقاء 
معبر رف���ح الب���ري مفتوحًا وب���ذل مزيد م���ن اإلجراءات 

لتسهيل حركة المسافرين على المعبر.
كما أكد المصريون على مواصلة جهودهم في استعادة 

الوحدة الفلسطينية وإنهاء االنقسام الداخلي.
وكش���ف المص���در أيضا أن���ه جرى اس���تعراض بعض 
المقترح���ات واألفكار لتذليل العقب���ات التي تحول دون 
إتمام المصالحة الفلس���طينية، مبينًا أن مصر ستستمر 
ف���ي اتصاالتها مع جمي���ع الفصائل في إطار س���عيها 

الحثيث لتحقيق الوحدة والشراكة بين الفلسطينيين.
وأكد المصدر أن قيادة حركة الجهاد االس���المي شددت 
على ضرورة الرعاية المصرية لجهود المصالحة وتحقيق 

الشراكة الوطنية.

وقفة بغزة تطالب بكسر 
الحصار وتدشين ميناء بحري

»الجهاد« تكشف تفاصيل اجتماع قيادتها 
مع المخابرات المصرية في القاهرة

وناقش���ت الحركت���ان أبرز المس���تجدات 
بالقضي���ة  المحيط���ة  والتط���ورات 
الفلس���طينية وثوابتها، وس���بل مواجهة 
التحديات والمخاط���ر المحدقة بالقضية. 
وفق بيان  صحفي مشترك بينهما، وصل 

"االستقالل" أمس الثالثاء.
وأك���د البيان على ضرورة إنهاء االنقس���ام 
وتش���كيل حكومة وحدة وطني���ة تتولى 
إج���راء انتخابات ش���املة بالتوافق، وصواًل 
إل���ى تحقيق الش���راكة الوطني���ة، وإعادة 
ترتي���ب البي���ت الفلس���طيني؛ إلس���قاط 

"صفقة القرن".
وأش���ار إلى أن الحركتي���ن جّددتا التأكيد 
على تعزي���ز وتمتين العالق���ات الثنائية 
في المجاالت كافة؛ لحماية ثوابت ش���عبنا 
ومقاومته، موضًحا أنهما دعتا إلى "العمل 
المش���ترك لتوفي���ر كل عوام���ل الصمود 
والثبات لشعبنا حتى يتمكن من مواجهة 

المخاطر والمؤامرات".
كما جددت "الجهاد" و"حماس" تأكيدهما 
العودة وكس���ر  اس���تمرار "مس���يرة  على 
الس���لمية وتطويرها  الش���عبية  الحصار" 
بالتوافق حت���ى تحقيق أهدافها، والعمل 
على اس���تنزاف العدو ومنع���ه من التقاط 

أنفاسه.
ولم يغفل البيان أهمية الدور المصري في 
رعاية الجهود لتحقي���ق الوحدة الوطنية، 

وتخفيف الحصار عن أهالي قطاع غزة.
الكاتب والمحلل السياسي د. أسعد جودة، 

وصف لقاء "الجهاد" و"حماس" المشترك 
ب� "المهّم واالستثنائي"، ال سيما أنه جمع 

من يمثل رأسّي المقاومة في فلسطين.
وخالل حديث���ه ل�"االس���تقالل، رأى جودة 
أن مكان عق���د اللقاء يحمل داللة غاية في 
األهمية مفادها بأن مصر في الوقت الذي 

ترعى فيه "تفاهمات" )كس���ر حصار غزة( 
ترعى قممًا لقادة المقاومة الفلس���طينية 
أيًضا، "وه���ذا يعطي مؤش���ًرا للجميع بأن 

المقاومة تلقى قبواًل واحتضاًنا رسمًيا". 
وأض���اف: "كم���ا أن لقاء هاتي���ن القوتين 
المقاومَتين )حماس والجهاد( بمصر يعزز 

حرص القاهرة على القضية الفلس���طينية 
المختلف���ة". وعلى  لملفاته���ا  ورعايته���ا 
صعيد العالق���ات الثنائية بين الحركتين، 
بّين أن اللقاء المباش���ر يضف���ي أكثر قوة 
ويضبط إيقاع هذه العالقات، خصوًصا في 
ظل المرحلة الحساسة والخطيرة التي تمر 

بها القضية. 
واتفق الكاتب والمحلل السياسي د. ناجي 
الظاظا مع س���ابقه، في أن "قمة المقاومة" 
بالقاهرة، تأتي تتويًجا لعمق العالقة بين 
حركتي "الجهاد اإلسالمي" و"حماس"، في 
بعديها السياسي والميداني )العسكري(.

وقال الظاظا ل�"االس���تقالل": "الحركتان من 
القاهرة، تريدان إرسال رسالة واضحة، بأن 
الفلس���طينية تقف على مفترق  القضية 
ط���رق، وليس متاًح���ا العبث فيه���ا بعيًدا 
عن قوة المجموع الوطني"، في إش���ارة منه 
إلى خطوات حركة فت���ح والرئيس محمود 
عب���اس، آخرها تش���كيل حكوم���ة تتجاوز 

الشراكة الوطنية.
وأش���ار إلى ما تناول���ه البيان المش���ترك 
م���ن تأكيد على ع���دم القب���ول باالحتالل 
األش���كال  بكل  ومقارعت���ه  اإلس���رائيلي، 
والطرق، سواًء الشعبية أو العسكرية، وهو 

موقف لن يتغّير بتغير المكان والزمان.
وتابع: "ه���ذا الموقف من الحركتين يمثل 
موقف قوى وفصائل مقاومة أخرى، تجتمع 
فيما بينها باسم غرفة العمليات المشتركة 
للمقاومة، وكذلك الهيئ���ة الوطنية العليا 

لمسيرات العودة وكسر الحصار".
كما أن البيان المش���ترك يؤك���د على دور 
مصر الراع���ي للقضية، ومل���ف المصالحة 
الهدوء وكسر  إعادة  و"تفاهمات  الوطنية، 
الحصار" التي تقودها المقاومة. بحس���ب 

الكاتب والمحلل السياسي.

مراقبون وصفوه بـ "المهم والحساس"

ما هي دالالت لقاء »الجهاد اإلسالمي« و »حماس« في القاهرة ؟
غزة/ قا�سم الأغا: 

اأجم��ع مراقب��ون �سيا�سي��ون عل��ى اأهمي��ة اللقاء 
ال�سيا�س��ي امل�س��رك، الذي جمع موؤخ��ًرا قيادتي 
حركتي اجله��اد الإ�سالمي يف فل�سطني، واملقاومة 
امل�سري��ة  العا�سم��ة  يف  )حما���س(،  الإ�سالمي��ة 

)القاهرة(، وا�سفني اللقاء ب� »املهّم واحل�ّسا�س من 
ناحية دللة التوقيت وامل��كان«. وم�ساء الإثنني 
الإ�سالم��ي«  »اجله��اد  قيادت��ا  عق��دت  املا�س��ي، 
و«حما���س« لق��اًء »مهًم��ا ومطوًل«، ه��و الأول بني 
اأمني عام »اجله��اد« زياد النخالة، ورئي�س املكتب 

ال�سيا�سي حلما�س اإ�سماعيل هنية، بعد انتخابهما 
عل��ى راأ���س قي��ادة احلركت��ني. ويف وق��ت �سابق، 
و�سلت قيادتا احلركتني العا�سمة امل�سرية، بعد 
تلقيهما دعوة ر�سمية؛ لبحث العديد من الق�سايا 

ال�سيا�سية والعالقات الثنائية.
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ال�سلطة الق�سائية

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

الموضوع / مذكرة تبليغ حضور 
صادرة عن محكمة غزة الشرعية

إلى المدعى عليه / محمد بن عادل بن كامل سعد من بيت جرجا وسكان الرمال 
س���ابقًا ومجهول محل اإلقامة اآلن خارج قطاع غزة في جمهورية مصر العربية 
يقتضى حضورك إلى هذه المحكمة يوم الخميس الموافق 2019/3/7 الساعة 
التاس���عة صباحًا وذلك للنظر في القضية أس���اس 1737 / 2018 بخصوص 
دعوى تاب���ع مهر معجل )قيمة عفش بيت( المقام���ة عليك من قبل المدعية 
/ س���ناء بنت ماجد بن بكر حلس من غزة وس���كان الش���جاعية وإن لم تحضر 
في الوقت المعين يجِر بحقك المقتضى الش���رعي لذلك جرى تبلغيك حسب 

األصول وحرر في 2019/1/27.

قا�سي غزة ال�سرعي
بالل داوود اأبو خاطر

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية البتدائية

 الموضوع / مذكرة تبليغ قرار استئنافي
ال���ى المس���تأنف / فيصل محمد س���ليمان الناطور   م���ن خانيونس  
وس���كان األردن  لقد عادت القضية أس���اس 2018/174 وموضوعها 
تفريق للض���رر من الهجر والتعليق والمتكون���ة بينك وبين المدعية 
نظمية حمدان حمودة عواد من بني سهيال وسكانها من مقام محكمة 
االس���تئناف الش���رعية مصدقة  بموجب القرار االس���تئنافي أساس 
)3052(  عدد )74( حكما قابال للطعن امام المحكمة العليا الش���رعية 
لذلك صار تبليغك حس���ب األصول وحرر في 17ربيع اخر لسنة 1440 

ه�� وفق 4-2-2019م 

  قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية 
زياد عبد احلميد اأبو احلاج

 دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء

  حمكمة بداية خانيون�س
 الموضوع / نشر أمر بيع بالمزاد العلني

بن���اء للقرار الص���ادر بتاري���خ 2019/1/8 على صفح���ات القضية رقم 
2018/5165 والمتكونة بين :

طالب التنفيذ / توفيق صبح صبيح أبو الحصين 
والمنفذ ضده / مؤيد خالد محمد عابد 

والقاضي بعرض الس���يارة م���ن نوع ) فلوكس واج���ن ( وتحمل لوحة 
تسجيل رقم )3330101 (

من موديل 1998 حمراء اللون وللعلم فقد تم تثمينها بس���عر )2800 
دوالر ( للبيع بالمزاد العلني . فقد تحدد يوم 20-2-2019 للمزايدة لذا 
على م���ن يرغب بالدخول بالمزايدة مراجعة دائرة التنفيذ خالل الدوام 
اليوم���ي قبل موعد البيع على ان يدفع المش���ترك تأمينا قدره عش���رة 

بالمائة من قيمة تثمين السيارة .

  ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س

وكش���فت صحيفة إس���رائيلية عن فحوى 
كت���اب وقع علي���ه عش���رات م���ن أعضاء 
الكنيس���ت م���ن ح���زب الليك���ود وأحزاب 
اليمين، يعد المستوطنين بزيادة عددهم 
في الضف���ة الغربي���ة المحتلة بعش���رات 

المرات .
وبحس���ب م���ا أوردته صحيفة " إس���رائيل 
الي���وم " العبرية ، فإن عش���رات من أعضاء 
الكنيس���ت من اليمين وقعوا على "كتاب 
التعه���د" للمس���توطنين، يعدهم بزيادة 
عددهم في الضفة حتى مليوني مستوطن 
خ���الل الس���نوات القادم���ة ، وفق���ا لخطة 
س���ابقة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق 

"يتسحاق شامير" .
وبين���ت الصحيف���ة أن م���ن بي���ن أعضاء 
الموقعي���ن على كتاب  الكبار  الكنيس���ت 
التعهد رئيس الكنيست يولي أدلشتاين 
، والوزراء : يسرائيل كاتس، زئيف ألكين، 
جلعاد اردان، أييلت شكيد، نفتالي بينيت، 
ميري ريغيف، تساحي هنغبي، أيوب قرا، 
ي���وآف جاالن���ت، جيال جامليئي���ل، واوفير 

أكونيس 
وبحس���ب مرك���ز أبح���اث األراض���ي التابع 
لجمعي���ة الدراس���ات العربية ف���إن حجم 

التوسع االس���تيطاني تضاعف أربع مرات، 
من���ذ التوقيع عل���ى اتفاق " أوس���لو " بين 
 " الفلسطينية و"إسرائيل  التحرير  منظمة 

قبل 25 عاما.
كما أفاد التقرير ، بأن عدد المس���توطنين 
تضاعف في األراضي الفلسطينية المحتلة 
عام 1967 بأكثر من ثالث مرات وارتفع من 
252000 قبل أوس���لو إلى حوالي 834000 

مستوطن اليوم.
وذكر التقري���ر أن مس���احة األراضي التي 
ت���م االس���تيالء عليه���ا لصالح المش���روع 
االستيطاني ، والتي كانت تبلغ مساحتها 
قبل اتفاق أوس���لو حوالي 136000 دونما 
أصبحت حوال���ي 500000 دونم أي بزيادة 
قدرها حوالي %368 مقارنة ما كانت عليه.

مخطط احتاللي
ص���الح الخواجا منس���ق اللجنة الش���عبية 
لمقاوم���ة الجدار واالس���تيطان في الضفة 
المحتلة ، رأى أن زيادة أعداد المستوطنين 
في الضفة والق���دس المحتلتين لمليوني 
مستوطن خالل الس���نوات القادمة ، يأتي 
في إطار جملة القوانين التي شرعت العام 
الماضي ، وكذلك وفق لخطة رئيس الوزراء 

اإلسرائيلي األسبق "يتسحاق شامير". 

ل�"االس���تقالل  الخواجا في حديثه  وأوضح 
" أن الفلس���طينيين يعان���ون م���ن خط���ر 
التهجير من أراضيه���م ومنازلهم ، بفعل 
تش���ريع الحكومة اإلسرائيلية ل� 12 قانونًا 
العام 2018 ، إضافة إلقرار خطة  " ش���امير 

 . "
وأشار إلى أن التصعيد المتزايد لالستيالء 
على مزيد من األراضي الفلس���طينية وبناء 
المش���اريع االس���تيطانية، جزء من مخطط 
احتاللي؛ يهدف لتهوي���د مناطق الضفة 
والقدس المحتلتين وتهجير مواطنيهم . 
وبين أن %65 من أراضي الضفة والقدس 
المحتلتين خالية من الوجود الفلسطيني ، 
وما تبقى من أراضي للفلس���طينيين يصل 
ل� %35  ، مشيرا إلى المساعي اإلسرائيلية 
لتهجير  56 قرية وتجمع باألغوار ومناطق 

محيط القدس  .  
واعتب���ر أن ق���رار اإلدارة األمريكي���ة اعالن 
" وموقفها  ل�"إس���رائيل  القدس عاصم���ة 
الداعم والمؤيد لمشاريع التهويد ، وكذلك 
انه���اء عمل " اونروا "  و التطبيع العربي مع 
االحتالل اإلس���رائيلي ، كلها عوامل عززت 

االستيطان وعملية التطهير العرقي  
ضد الفلسطينيين . 

 ولفت منس���ق اللجنة إلى أن مؤسس���ات 
الدولية اعتبرت أن االستيطان جريمة حرب 
، لذل���ك يتوج���ب على الجهات الرس���مية 
الفلس���طينية البدء بحراك شعبي ورسمي 
على كافة المس���تويات منها السياس���ي 
والدبلوماس���ي وغيره���ا ؛ للضغ���ط عل���ى 
االحتالل اإلسرائيلي التي يمارس مسلسل 
االج���رام من خ���الل االس���تيطان، وكذلك 
الضغ���ط عل���ى المدعية العام���ة بمحكمة 
الجنايات الدولية لفتح ملف االستيطان . 

استغالل االنتخابات 
المخت���ص بالش���أن االس���رائيلي جم���ال 
عمرو أكد اس���تغالل قادة ورؤساء األحزاب 
الدينية  المناس���بات  لكافة  اإلس���رائيلية 
والوطني���ة والرس���مية كاالنتخاب���ات ، في 
الفلس���طيني  للش���عب  تصعيد عدائهم 
والتوعد بمزيد من المشاريع االستيطانية . 
وق���ال عم���رو ل�"االس���تقالل":" إن موس���م 
االنتخاب���ات يش���هد منافس���ة ش���ديدة 
تش���به س���باق الماراثون ، بي���ن األحزاب 
اإلسرائيلية تحت إطار االجماع على العداء 
للفلس���طينيين؛ للحص���ول عل���ى أصوات 

الناخبين". 
وشدد على أن مصادرة المزيد من األراضي 

االستيطانية  المشاريع  لبناء  الفلسطينية 
وتوسيع و المستوطنات الموجودة ، لزيادة 
المس���توطنين لتصب���ح مليونين  أع���داد 
المحتلة، ه���و مخطط  الغربي���ة  بالضف���ة 
ممنه���ج لقادة األحزاب ، ف���ي ظل اقتراب 
المزمع عقدها بش���هر  االنتخاب���ات  موعد 

نيسان" . 
وأش���ار إلى مطالبة بعض رؤس���اء األحزاب 
اإلسرائيلية ، إلزالة الجدار الفاصل بالضفة 
الغربية ، وكذلك إبقاء السيطرة على الجوالن 
الس����وري المحت����ل  و أراضي مزارع ش����بعا 

اللبنانية ، وعدم المساومة على إرجاعها .  
ولف����ت إل����ى أن كاف����ة االنته����اكات التي 
تم����ارس ضد الش����عب الفلس����طيني ، بما 
فيهم مصادرة األراضي الفلسطينية وهدم 
المن����ازل و تهجير الس����كان ، جاءت نتيجة 
الوضع السياس����ي الفلس����طيني المتردي ، 
وكذلك اتفاقية " أوس����لو " وما س����بقها من 

نكبات . 
وبي����ن أن تصريحات  االحتالل تمثل جوهر 
مش����روع "اللوبي الصهيون����ي" بزيادة عدد 
المس����توطنين إل����ى أكثر م����ن مليون في 
الضف����ة الغربية، ثم إحكام الس����يطرة على 

الضفة والقدس المحتلتين.

مختصون: هدفها إحكام السيطرة على الضفة والقدس

»خطة المليوني مستوطن«.. دعاية انتخابية على حساب األرض الفلسطينية 
غزة / �سماح املبحوح:

تت�سابق خمتلف الأحزاب الإ�سرائيلية يف ماراثون 
حمموم لزيادة امل�ساريع ال�ستيطانية واأعداد 

امل�ستوطنني بال�سفة الغربية لت�سل اإىل مليوين 
م�ستوطن يف اإطار خطتهم لل�سيطرة على ال�سفة 

ب�سكل كامل ، باعتبار ذلك ورقة رابحة ل�ستخدامها 
يف جلب الأ�سوات يف النتخابات املبكرة املزمع 
عقدها خالل �سهر ابريل / ني�سان. وبخطوات 
مت�سارعة يوا�سل الحتالل الإ�سرائيلي اإقامة 

وحدات ا�ستيطانية يف قلب ال�سفة املحتلة، كان 
اآخرها التخطيط لإقامة كتلة ا�ستيطانية �سخمة 
يف حميط مدينة بيت حلم، �ستف�سل املدينة ب�سكل 

كامل عن القد�س و�سمال ال�سفة املحتلة، بالإ�سافة 
اىل اإقامة املئات من الوحدات ال�ستيطانية يف 

خمتلف مدن ال�سفة ومدينة القد�س . 
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وزارة احلكم املحلي

إعالن  صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة
 إيداع مخطط تفصيلي لشبكة الشوارع العامة  ضمن حي رقم ) 3(

منطقة تنظيم : القرارة اإلقليمية 
  قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزي���ة لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للجمهور الكريم 
انها قد قررت بجلستها رقم 2/ 2019 المنعقدة بتاريخ 9-1-2019 إيداع مخطط 
تفصيلي لشبكة الشوارع العامة ضمن حي رقم )3 ( وذلك طبقا للمخطط المودع 
بمقر لجنة التنظيم المحلية  لبلدية القرارة تطبيقا لنص المادة السادسة عشر 

من قانون تنظيم المدن رقم ) 28( لسنة 1936 وتعديالته .
وعليه اس���تنادا لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانه يجوز 
لجمي���ع ذوي الحقوق في األراضي واالمالك واالبنية المش���مولة بهذا 
المشروع او باي مشروع اخر اودع بمقتضي المادة السادسة عشر سواء 
بصفتهم من أصحاب األمالك او بأي صفة اخري االطالع على المخطط 
المودع وتقديم  اعتراضاتهم عليه الى مكتب اللجنة المحلية لبلدية 
القرارة او مكتب السيد / سكرتير اللجنة المركزية خالل ساعات الدوام 

الرسمي ولمدة ستين يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن .
) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد تاريخ المحدد (

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
  مبحافظات غزة 

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وزارة احلكم املحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة

  إيداع مخطط تفصيلي لشبكة الشوارع العامة  ضمن حي رقم ) 4(
 منطقة تنظيم : القرارة اإلقليمية 

 قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزي���ة لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للجمهور الكريم 
انها قد قررت بجلستها رقم 2/ 2019 المنعقدة بتاريخ 9-1-2019 إيداع مخطط 
تفصيلي لش���بكة الش���وارع العامة ضمن الحي رقم )4 ( وذل���ك طبقا للمخطط 
الم���ودع بمق���ر لجنة التنظي���م المحلية  لبلدي���ة القرارة تطبيق���ا لنص المادة 

السادسة عشر من قانون تنظيم المدن رقم ) 28( لسنة 1936 وتعديالته .
وعليه اس���تنادا لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فإنه يجوز 
لجمي���ع ذوي الحقوق في األراضي واالمالك واالبنية المش���مولة بهذا 
المشروع او باي مشروع اخر اودع بمقتضي المادة السادسة عشر سواء 
بصفتهم من أصحاب األمالك او بأي صفة اخرى االطالع على المخطط 
المودع وتقديم  اعتراضاتهم عليه الى مكتب اللجنة المحلية لبلدية 
القرارة او مكتب السيد / سكرتير اللجنة المركزية خالل ساعات الدوام 

الرسمي ولمدة ستين يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن .
) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد تاريخ المحدد (

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
 مبحافظات غزة 

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وزارة احلكم املحلي

  إعالن صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة
 بإيداع  مجدد للمخطط تفصلي للشارع رقم )8( بعرض )20( متر بدون ارتداد

منطقة تنظيم : خانيونس  
 قانون تنظيم المدن رقم   )28( لسنة )1936(

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها 
رق���م 2019/2 المنعقدة بتاريخ 2019/1/9 ع���ن إيداع مجدد للمخطط 
التفصيلي لمسار الش���ارع رقم )8( بعرض )20( متر ارتداد والمحصور   
بين ش���ارع رقم  )4(  وشارع رقم )9( والمار بالقسائم رقم )28-25-24(  
من القطعة رقم )57( والقس���ائم رق���م )31-30--33  35-34  39--41-
42( من القطعة رقم )58( والقس���ائم رقم )1-6-7-6-9-10-29-30( من 

القطعة رقم )78( .  
لالعتراض خالل  مدة خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن .

وعليه فانه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واالبنية واالمالك 
األخرى المش���مولة بهذا المش���روع االطالع على خارطة المشروع مجانا 
خالل س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه الى مكتب 

اللجنة المحلية  للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس
)وسوف لن يلتفت ألى اعتراض يرد بعد هذا التاريخ (

   اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
 مبحافظات غزة

غزة/ االستقالل:
أكدت لجنة دعم الصحفيين أمس الثالثاء، 
أن االحت���الل "اإلس���رائيلي"، يواص���ل بث 
الكراهي���ة والتحري���ض ومحاربة المحتوى 

الفلسطيني.
وأوضحت لجنة دع���م الصحفيين، أنه في 
الوقت الذي يحتفي العالم باليوم العالمي 
لإلنترنت اآلمن لهذا العام والذي يصادف 
يوم أمس، تحت شعار "معًا من أجل إنترنت 
أفضل" ، حي���ث يتم فيه تنفي���ذ العديد 
من الفعالي���ات على مدار اس���بوع تترجم 
هذا الش���عار، يحاول االحتالل اإلسرائيلي 
بث  اإلس���رائيلية  السياس���ية  واألح���زاب 
خطاب الكراهي���ة والتحريض والعنصرية، 

خ���الل الدعاية االنتخابية غير المس���بوقة 
الفلس���طينيين أكثر  وتتنافس على قتل 

بالتزامن مع االنتخابات االسرائيلية.
وأش���ارت اللجنة، إلى تواص���ل انتهاكات 
االحت���الل وم���ا يقوم ب���ه ق���ادة االحزاب 
اإلس���رائيلية من تحري���ض وكراهية ضد 
الفلس���طينيين والتي تخالف سياس���ات 
مواق���ع التواصل االجتماع���ي التي تنصاع 
المحتوى  فتالحق  االس���رائيلية  للضغوط 
الفلسطيني وتغض الطرف عن التحريض 
االس���رائيلي الذي لم يتوقف لحظة واحدة 
تج���اه االعالميين والمؤسس���ات االعالمية 

والشعب الفلسطيني األعزل.
وذكرت لجنة دعم الصحفيين، أنه وفي إطار 

مالحق���ة االحتالل اإلس���رائيلي وبالتعاون 
م���ع مواقع التواص���ل االجتماعي للمحتوى 
الفلس���طيني، حذفت  ش���ركة انستجرام 
أول أمس، عبر تطبيقها  حساب الصحفي 
حس���ن اصليح بحجة انتهاك الخصوصية 

والذي بلغ عدد متابعيه 70 ألف شخص.
وذك���رت اللجنة، أن تقريرها خالل ش���هر 
يناير 2019 المنصرم، سجل 3  حاالت حظر 
وحذف لحسابات ومواقع فلسطينية، وذلك  
في اط���ار محاربة المحتوي الفلس���طيني، 
حي���ث حذفت إدارة " الفيس���بوك" صفحة 
فلسطين بوست للمرة الثانية على التوالي، 
كما حظرت صفحة الناش���ط الفلس���طيني 

رضوان األخرس. 

وكانت اللجنة رصدت خالل العام الماضي 
2018 أكثر من )104( حالة من االنتهاكات 
حيث تم���ادى االحتالل في ضغوطاته على 
إدارة الفي���س ب���وك، وقام بإغ���الق وحظر 
وحذف وحج���ب العديد من المؤسس���ات 
اإلعالمية والمواقع االلكترونية والمشرفين 
عليه���ا، كان منها صفحة قناة فلس���طين 
اليوم اإلخبارية، وصفحة الرس���الة لإلعالم، 
وصفحة وكالة الرأي الفلسطينية، وصفحة 
فضائي���ة األقص���ى، حيث لوحق���ت هذه 
الصفحات وغيره���ا وجرى حذفها أكثر من 

مرة بناء على شكاوى االحتالل.
ودعت اللجن���ة االتحاد الدولي للصحافيين 
للتح���رك ل���دى برلمان���ات العال���م الح���ر 

ل�وق���ف الهجمة واالعت���داءات الممنهجة 
الت���ي يش���نها االحت���الل عل���ى المحتوى 
الفلسطيني، و الذي يبيح جرائم  االحتالل 
الحماية  دون فضحها ونش���رها وتوفي���ر 
لها متهرب���ًا من القواني���ن الدولية خاصة 
قان���ون)2222( الداع���ي لتوفي���ر حماي���ة 
لمن���ع افالتهم من  والرافض  للصحافيين 

العقاب.
وطالبت اللجنة، األمم المتحدة والمؤسسات 
العم���ل  بحري���ة  العالق���ة  ذات  الدولي���ة 
الصحافي، بإبداء رأيها وممارسة الضغوط 
على االحتالل إللزام���ه بمواءمة قوانينه بما 
يتفق مع الشرائع والمواثيق الدولية، وعدم 

المس بحرية العمل الصحافي.

رام الله/ االستقالل:
أدان مجلس ال���وزراء في حكومة الوفاق 
الوطني خالل جلس���ته األسبوعية التي 
عقدها أم���س الثالثاء ف���ي مدينة رام 
الله برئاسة رامي الحمدالله التسريبات 
الحكومة  تمارس���ها  الت���ي  اإلعالمي���ة 
اإلس���رائيلية بين الحي���ن واآلخر حول 
األس���رى  اعتزامه���ا خصم مخصصات 
وعائالت الش���هداء من أموال المقاصة 

الفلسطينية.
وأكد المجلس أن هذه التسريبات والتي 
تتم بالتنسيق مع اإلدارة األمريكية في 
محاولة لممارسة شتى الضغوط وبكافة 
الوس���ائل إلجبار القيادة الفلس���طينية 
عل���ى القبول بصفقة الق���رن، ما هي إالاّ 
"إسرائيل"  وجرائم  لممارسات  استمرار 
الت���ي بدأتها قب���ل نحو س���بعين عامًا 
والتي قامت على س���رقة أرض الشعب 
الفلس���طيني وممتلكاته وأمواله وكتبه 

وتراثه وآثاره.
وشدد المجلس على أن أموال المقاصة 
أم���وال فلس���طينية بحت���ة، ملك  هي 
للخزين���ة العام���ة وه���ي أم���وال عامة 
لشعبنا، وأن الخصم من هذه العائدات، 

ما هو إالاّ استمرار للقرصنة اإلسرائيلية 
عل���ى مليارات األم���وال الفلس���طينية 
الت���ي نهبته���ا، وهو مخالف���ة واضحة 
وخرق فاضح اللتزامات إس���رائيل وفق 
بروتوكول  وخاصة  الموقعة  االتفاقيات 

باريس االقتصادي.
الخضوع  الحكوم���ة رفضه���ا  وأك���دت 
بحقوق  والتزامها  واالبتزاز،  للمس���اومة 
عائ���الت الش���هداء واألس���رى وتوفير 
حياة كريمة لهم، وأنها لن تكون إالاّ مع 
األسرى وعائالتهم ومع معركتهم حتى 

إطالق س���راحهم دون قيد أو شرط من 
سجون االحتالل ومعتقالته.

وش���دد عل���ى أن الجانب الفلس���طيني 
س���يتوجه إلى المحاكم والمؤسس���ات 
اإلجراءات  كاف���ة  الدولي���ة، وس���يتخذ 
القانوني���ة والقضائية والدبلوماس���ية 
للتصدي لهذا االعتداء على المال العام.

كما ش���دد المجلس، أن على "إسرائيل"، 
الق���وة القائم���ة باالحتالل، وب���داًل من 
سياس���ة االبتزاز والضغوط والتحريض 
الذي تمارس���ه إلجبارنا على التوقف عن 

دعم عائالت األسرى والشهداء، التوقف 
عن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه، 
والتوقف ع���ن اعتقاالتها اليومية وعن 
جرائم القتل التي ترتكبها تجاه شعبنا 

األعزل.
كما طال���ب اإلدارة األمريكي���ة التوقف 
ع���ن سياس���ة التحري���ض والضغوط، 
ف���ي الوقت ال���ذي تقدم في���ه مليارات 
الدوالرات لدولة االحتالل وتس���تمر في 
التي  الجرائم  عل���ى  حمايتها وتصمت 

ترتكبها تجاه شعبنا األعزل.

دعم الصحفيين: االحتالل يواصل بث الكراهية والتحريض ومحاربة المحتوى الفلسطيني

الحكومة: سنقاضي االحتالل دوليًا لوقف قرصنة االحتالل ألموالنا

غزة / االستقالل:
أعلن عضو المكتب السياس���ي للجبهة الديمقراطية طالل أبو ظريفة، 
أناّ الكل الوطني يحضر لدخول مسيرات العودة عامها الثاني، "لتكون 
أكثر عنفوانًا وتصميمًا واستعدادًا، وأكثر عطاء بما يمكن من رفع كلفة 

االحتالل".
د أبو ظريفة، أناّ األولوية اآلن ليس تش���كيل حكومة فصائلية، "بل  وأكاّ
األولوية التصدي للعدوان األمريكي على الحقوق الوطنية الفلسطينية، 
من خالل تنفي���ذ القرارات التي أقرت بالمؤسس���ات الوطنية منذ عام 

2015، والتحلل من كل التزامات اتفاقية أوسلو".
���ن أناّ أي حكومة فلس���طينية، ل���ن تكون قادرة عل���ى حمل ملف  وبياّ
االنتخاب���ات وهو األه���م، دون أن تكون القوى السياس���ية حاضنتها 

األساسية.
ودعا القيادي الفلس���طيني، إلى إنجاز استراتيجية وطنية تقوم على 
ثالث ركائ���ز، "فعل في المي���دان من خالل مقاومة متع���ددة األوجه، 
تدويل القضية الوطنية الفلسطينية، وتجميع عناصر القوة من خالل 

إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية".
ويعتق���د أبو ظريفة، أناّ المصالحة الفلس���طينية الداخلية، دخلت في 
وضع أكثر تعقيدًا بعد قرار حل التش���ريعي، مضيفًا: "إذا وفرنا أجواء 
ومناخ���ات جادة تغل���ب المصلح���ة الوطنية، ووضعنا جانبًا سياس���ة 
اإلقصاء والتفرد، نس���تطيع أن نتقدم بملف المصالحة على قاعدة أننا 

شركاء في الدم، يجب أن نكون شركاء بالقرار".

أبو ظريفة: نحضر وطنيًا لدخول 
»مسيرات العودة« عامها الثاني
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة ال�ستئناف يف غزة
في طلب النشر المستبدل رقم  /2019 

في االستئناف رقم  2016/868
المستدعي  / عبد السالم جراد محمد عابدين واخرون جميعهم من سكان رفح – مراج
  وكيلهم المحامي / ياسر عارف أبو عاصي

المستدعى ضدهم / 
1- محمد اسعيد سليم عابدين من خانيونس كراج رفح بجوار مسجد أبو فطاير
2- يحيى اسعيد سليم عابدين من خانيونس كراج رفح بجوار مسجد أبو فطاير

3- عبير اسعيد سليم عابدين من خانيونس كراج رفح بجوار مسجد أبو فطاير
 مذكرة بالنشر المستبدل

الى المس���تدعى ضده���م بما ان المس���تدعي المذك���ور أعاله قد تقدم ل���دى محكمة 
االس���تئناف غزة الموقرة باالس���تئناف رقم2016/868 يطالبك بفسخ حكم محكمة اول 
درجة والقاضي ابطال القس���مة الرضائية اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة االستئناف 
المودعة نس���خة منها ومن مالحقتها لدى قل���م المحكمة لذلك يقتضي عليك الحضور 
الى هذه المحكمة يوم 2019/2/18 الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضى عليك إيداع 
ردك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة و ان ترسل نسخة 
عنها الى المستدعي حسب عنوانه  وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز 
للمستدعي ان يسير في طلبه باعتبارك حاضرا حسب األصول تحريرا في 27-1-2019م

رئي�س قلم حمكمة  ا�ستئناف غزة
اأ.هناء ما�سي

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وزارة احلكم املحلي

  إعالن  صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة

)696A( بإيداع مخطط تفصلي بشارع رقم 
  منطقة تنظيم : خانيونس  / حي معن

  قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة )1936(
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس����تها 
رقم 2018/19 المنعقدة بتاريخ 2018/5/9 عن إيداع المخطط التفصيلي 
لمس����ار الشارع رقم ) 696A ( ضمن حي معن )10(  متر وارتداد )3( متر  
في الجزء المحصور بين شارع رقم  )625  ( شماال وشارع رقم  )69(جنوبا 

والمار بالقسائم رقم  )24- 51 -52 ( من القطعة رقم )68 ( .
لالعتراض خالل  مدة شهرين من تاريخ هذا اإلعالن .

وعليه فانه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واالبنية واالمالك 
األخرى المش���مولة بهذا المش���روع االطالع على خارطة المشروع مجانا 
خالل س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه الى مكتب 

اللجنة المحلية  للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس
)وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ (

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
  مبحافظات غزة

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 )70/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
-1أحمد عبد الرحيم إسحاق بلبل من سكان غزة هوية رقم 976041814

-2محمد محمود محمد اصليح من سكان خانيونس هوية رقم 801798372
بصفته وكيال عن: محمد ويوسف وموسى وآمنة وفاطمة ومريم وزينب 

وعايشة / أبناء سليمان سالم أبو صليح 
بموجب وكالة رقم: 1966 / 2018 الصادرة عن عمان

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 53 قسيمة 39 المدينة خانيونس

 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: 2/5/ 2019م

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

غزة/ االستقالل:
أفادت آخ���ر التقديرات بأن عدد حاالت مرضى الس���رطان في 
قط���اع غزة بلغ���ت 8515 حالة مرضية، م���ن بينهم 608 طفالاً 
بواقع %7 من إجمالي الحاالت، فيما بلغ عدد النساء 4705 حالة 
بما نس���بته %55.3 من إجمالي الحاالت المسجلة في القطاع، 

ا آلخر إحصائية لوزارة الصحة. وذلك وفقاً
وقال مركز الميزان لحقوق االنس���ان في تقرير أصدره بمناسبة 
اليوم العالمي للس���رطان، إن المعاناة النفس���ية والجس���دية 
لمرضى الس���رطان في قطاع غزة تتضاع���ف نتيجة الضعف 
ف���ي اإلمكاني���ات، والنقص الدائ���م في المع���دات واألجهزة 
التشخيصية والعقاقير واألدوية ومدخالت تشغيل المعدات 

الطبية واألجهزة العالجية.
ا من أبرز التهديدات  وأشار إلى أن العجز في األدوية ظل واحداً
ا للمعطي���ات المتوفرة من  ا أنه وفقاً على حياة المرض���ى، مبيناً
اإلدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة، فقد بلغ متوس���ط نسبة 
العجز في األدوية الالزمة لعالج مرضى السرطان وأمراض الدم 
)%58( على امتداد الع���ام 2018م، وتتكون هذه األدوية من 

ا. )65( صنفاً
وتجدر اإلشارة إلى أن نس���بة العجز في هذه األدوية ارتفعت 
في نيس���ان/ أبريل الماضي إلى )%80(، األمر الذي هدد حياة 
الكثير من المرضى، ألنه في غياب صنف من األدوية المكونة 
لبرنام���ج العالج يفش���ل البرنامج كله ويصب���ح توفر مكونات 

البرنامج األخرى من األدوية بال معنى.
ورأى مركز الميزان أن القيود المش���ددة التي تفرضها سلطات 
االحتالل اإلس���رائيلي عل���ى حرية الحرك���ة والتنقل للمرضى 

تشكل أحد أبرز االنتهاكات المنظمة التي تهدد حياة المرضى 
وتحرمهم من الوصول إلى العالج.

وأوض���ح أن الس���فر خارج قط���اع غ���زة للخضوع إل���ى العالج 
اإلش���عاعي، غير المتوفر في القطاع المحاصر، وغياب األجهزة 
التش���خيصية المناس���بة، وتراجع المنظومة الصحية، يعتبر 
ضرورة ال غنى عنها، ولكن القيود اس���تمرت سواء برفض منح 

التصاريح أو المماطلة في الردود.
وتش���ير البيان���ات المتوفرة إل���ى أن )%38( م���ن المرضى لم 

يتمكن���وا من الوص���ول إلى المرافق الصحية خ���ارج قطاع غزة 
لتلقي العالج، كما واصلت س���لطات االحتالل استغالل المعابر 
كمصيدة لإليقاع بالفلسطينيين وابتزازهم، حيث تعرض )5( 

من المرضى والمرافقين لالعتقال خالل عام 2018.
وبحس���ب الميزان، فق���د أفضت هذه اإلجراءات والممارس���ات 
ا  إل���ى وفاة العديد م���ن المرضى، حيث وثق وف���اة )45( مريضاً
من مرضى الس���رطان منذ عام 2016م وحتى نهاية عام 2018 

بسبب القيود اإلسرائيلية.

وأضاف أن تحديات إضافية ال تقل في خطورتها عن سابقاتها 
برزت أمام مرضى الس���رطان جراء انخفاض مستوى المقومات 
األساس���ية للصحة، مثل الحصول على مياه الش���رب المأمونة 
واإلصحاح المناس���ب، واإلمداد الكافي بالغذاء اآلمن، باإلضافة 
إل���ى ارتفاع مع���دالت تلوث اله���واء والمي���اه الجوفية ومياه 
البحر، واالنخفاض الكبير في اإلمدادات األساس���ية من التيار 
الكهربائي، واستمرار حالة االستبعاد االجتماعي واالقتصادي، 

وما نتج عنها من بطالة وفقر.
وأكد مركز الميزان أن استمرار معاناة مرضى السرطان، خاصة 
أن النس���بة األكبر منهم من النس���اء في قطاع غزة، يستوجب 
العمل على توس���يع التدخالت لمعالجة العقبات والتحديات 
التي تتهدد حياتهم، وتحييد القطاعات الصحية التجاذبات 
والصراعات السياس���ية، ووضع الخطط االستراتيجية الكفيلة 

بتنمية واالرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
ا أن ممارساتها  وحمل س���لطات االحتالل المس���ؤولية، معتبراً
تش���كل مخالفة واضحة وصريحة اللتزاماتها القانونية كدولة 
احتالل بموجب القان���ون الدولي اإلنس���اني، وبموجب العهد 

الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وناشد المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة 
من ش���أنها وقف االنتهاكات المستمرة بحق مرضى قطاع غزة 
في تلقي الرعاية الصحية المناس���بة، م���ن خالل الضغط على 
س���لطات االحتالل واجباره���ا على احترام وتنفي���ذ االلتزامات 
الناش���ئة عن القانون الدول���ي، وضمان وص���ول المرضى إلى 
مستشفياتهم ومراعاة أوضاعهم أثناء تنقلهم عبر معبر بيت 

حانون.

8515  مريض سرطان بغزة ُيواجهون خطر الموت البطيء

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية بغزة، عن إنهاء كافة 
الترتيب���ات واالتفاقيات الخاصة بملف العمرة لس���كان قطاع 
غ���زة، مؤّكدة بدء تس���يير الرحالت رس���ميًا من خ���الل الطرق 

الرسمية بالوزارة في الفترة القادمة.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن وفدها الذي توجه إلى جمهورية 
مصر العربية الستكمال ترتيبات ملف موسم العمرة، عاد إلى 
قط���اع غزة، بعد أن أنه���ى كافة التفاصي���ل المتعلقة بملف 

العمرة مع الجهات المصرية المختصة.
وأوضحت أن الوفد ضم كال م���ن وكيل الوزارة ومدير عام الحج 
والعمرة بغزة، ، منوهة إلى أنه س���يتم اإلعالن عن بدء تسيير 
ا من خالل الطرق الرس���مية بالوزارة في  رحالت العمرة رس���مياً

الفترة القادمة.

وكان وزير األوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس قال قبل 
يومي���ن إن وزارته هي الجهة الوحي���دة المخولة بالحديث عن 

ملف العمرة في قطاع غزة واإلشراف عليه.
وهدد ادعيس في تصريح صحفي، بإفش���ال موس���م العمرة 
لس���كان قطاع غزة، مضيفا أن "االدعاء بغير ذلك سيؤدي إلى 

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

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

غزة/ خالد اشتيوي:
أك���د رئي���س قوافل أميال من االبتس���امات، ورئي���س الهيئة 
الشعبية لمواجهة الحصار عصام يوسف، أن من حق قطاع غزة 

إنشاء ميناء ومطار ليكون لكل الشعب الفلسطيني.
وق���ال يوس���ف ف���ي كلمة له خ���الل وقف���ة رافض���ة للحصار 
اإلس���رائيلي ف���ي ميناء غزة ي���وم أمس، إن " المين���اء والمطار 
للشعب الفلس���طيني ككل.. وعندما تنتصر غزة فهي تنتصر 
لكل الشعب الفلس���طيني ألنها لن تتخلى عن الضفة الغربية 

والقدس".
وأشار يوسف إلى أن قوافل أميال من االبتسامات جاءت لتؤكد 
شعارها "أنها س���تنقل العالم لغزة وغزة للعالم"، مشددًا على 
ضرورة التوحد الفلسطيني، ووقف معاقبة الموظفين والسكان 

في غزة بقطع رواتبهم من قبل السلطة.
وأك���د أن م���ا يتعرض له قط���اع غزة حصار غي���ر أخالقي وغير 
قانون���ي وجريمة نكراء تش���ابه ما تعيش���ه الضف���ة الغربية 
والق���دس المحتلة من جدار فصل عنصري يقطع أوصال المدن 
والقرى، مش���يرًا إلى استمرار مس���اعي االحتالل لسرقة األرض 
الفلسطينية. ووجه يوسف، التحية ألبناء الشعب الفلسطيني 
في كافة أماكن تواجدهم في الداخل والخارج، مش���ددًا على أن 
قضيتهم واح���دة وعدوهم االحتالل الذي فرض عليهم القتل 

والتشريد، موجهًا التحية لشهداء وجرحى مسيرة العودة.
وقال "الش���عب الفلسطيني مظلوم ومن حقه أن يقف في وجه 
االحتالل ويقاومه بكل وس���يلة ممكن���ة كما أقرت قرارات االمم 

المتحدة".

يوسف: من حق غزة ميناء ومطار 
ليكون لكل الشعب الفلسطيني

األوقاف: بدء تسيير رحالت عمرة قريبًا من غزة
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
�سلطة الأرا�سي  

الإدارة العامة للم�ساحة – دائرة الت�سوية

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة 
لدى اإلدارة العامة للمساحة

لمعاملة تسجيل مجدد
ُيعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة للمس���احة بغزة السيد/ سامر جبر حافظ يونس لتنفيذ 

الوكاالت العامة التالية:
-1الوكالة العامة رقم 6338 صادرة عن القنصلية العامة لدولة فلس���طين في اإلمارات العربية 

المتحدة بتاريخ 2017/3/12 والتي وكلني بموجبها خميس حافظ سليم يونس
-2الوكالة العامة رقم 8720 صادرة عن القنصلية العامة لدولة فلس���طين في االمارات العربية 

المتحدة بتاريخ 2018/5/8 والتي وكلني بموجبها عطا حافظ سليم يونس.
-3الوكالة العامة رقم: سجل 20 صفحة )1936 – 2018( صادرة عن سفارة دولة فلسطين في 

القاهرة بتاريخ 2018/7/16 والتي وكلني بموجبها أكرم حافظ سليم يونس
-4الوكالة العامة رقم ق. ف. ج. م : 20187307 صادرة عن القنصلية العامة لدولة فلس���طين في 
المملكة العربية السعودية بتاريخ 2018/7/30 والتي وكلني بموجبها ايمان حافظ سليم الغندور

-5الوكالة العامة رقم س���جل 21 صفحة )1396 – 2018( صادرة عن سفارة دولة فلسطين في 
القاهرة بتاريخ 2018/11/21 والتي وكلني بموجبها سماهر جبر حافظ عميره

-6الوكال���ة العامة رق���م 40688136 صادرة عن كاتب العدل بش���مال محافظة جدة بالمملكة 
العربية السعودية بتاريخ 2018/12/26 والتي وكلني بموجبها: -1مهجة توفيق شاكر محمد 
يونس -2تسنيم محمد صبري حافظ يونس -3باهر محمد صبري حافظ يونس -4وسيم محمد 

صبري حافظ يونس -5بهجت محمد صبري حافظ يونس -6موفق محمد صبري يونس
-7الوكالة العامة رقم 5491 صادرة عن القنصلية العامة لدولة فلسطين في إسطنبول بتاريخ 

2018/12/26 والتي وكلني بموجبها معتصم محمد صبري حافظ يونس.
-8الوكالة العامة رقم 9911 صادرة عن القنصلية العامة لدولة فلس���طين في االمارات العربية 

المتحدة بتاريخ 2018/12/24 والتي وكلني بموجبها مصعب محمد صبري حافظ يونس.
الم���وكل/ س���امر جبر حافظ يونس من س���كان غزة. موضوع الوكالة / اج���راء معاملة بيع أرض 
الواقعة في غزة الدرج قطعة رقم 609 قس���يمة رقم 136. فمن له اعتراض بهذا الش���أن عليه 
التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة للمس���احة – دائرة التس���وية خالل مدة أقصاها خمس���ة 
عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الصحف بخالف ذلك سوف يتم السير في إجراءات 

المعاملة. تحريرًا في 2019/2/5م

دائرة الت�سوية / الإدارة العامة للم�ساحة

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ

إعالن بيع بالمزاد العلني 
في القضية رقم 527 / 2016

ُنعل���ن للعموم أنه معروض للبيع من قبل دائ���رة تنفيذ محكمة بداية 
غزة قطعة األرض والبالغ مس���احتها 150 متر مربع والواقعة في أرض 
القس���يمة رقم )735( من القطعة رقم )724( أراضي غزة وما عليها من 

مباني وانشاءات.
فعلى من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور إلى دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة في أوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اسمه بعد دفع قيمة 
التأمين بواقع %10 من قيمة التخمين وأن الرس���وم والداللة واالنتقال 
على نفقة المشتري، علمًا بأن المزاد سينعقد الساعة الثانية عشر من 

يوم األربعاء بتاريخ 2019/3/6 حرر في 2019/2/5

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة / اأ. وائل نبهان

تنويه
نشر اعالن بيع أرض باسم الس���يد/ خليل محمد شملول مسعود في 
صحيفة االس���تقالل يوم الثالثاء 2019/2/5م نشر خطأ قطعة 1794 
قسيمة 18 + 20 + 21 24 + 26 المدينة جباليا والصحيح هو قطعة 

1794 قسيمة 18 + 20 + 21 + 24 + 26 المدينة جباليا

لذا اقت�سى التنويه

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/فاطمة عامر محمود  الغندور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803859248( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رياض عايد محمد الرميالت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800207995( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطن/ محمد عط���ا الله حمدان المصري  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802843904( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطنة/ فتحية عبد الفتاح محمد قنديل 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410225205( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي 
المحك���م "جامعة ال���دول العربية 
تحديات  الفلسطينية..  والقضية 
ال���ذي تنظم���ه جامعة  وف���رص" 
اإلس���راء في فندق المشتل بغزة، 
وذل���ك بحض���ور ع���دد كبي���ر من 
الش���خصيات االعتبارية والوطنية 
واألكاديميي���ن  والباحثي���ن 
والمهتمي���ن، وحش���د غفي���ر من 
المدعوين ووسائل اإلعالم المحلية 

والعربية والدولية.
ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة 
المؤتمرات الدولية المحكمة التي 
اإلنس���انية  العلوم  كلية  تعقدها 
في جامعة اإلسراء حول المنظمات 
الفلس���طينية،  والقضية  الدولية 
وبمش���اركة 58 جامعة و27 مركًزا 
بحثًي���ا م���ن 36 دول���ة ونخبة من 
وتحت  والمفكرين،  الق���رار،  صناع 
رعاية العالم الفلسطيني الدكتور 

عدنان مجلي.
وألق���ى الدكتور صائ���ب عريقات 
أمي���ن س���ر اللجن���ة التنفيذي���ة 
الفلس���طينية  التحرير  لمنظم���ة 
خالله���ا  اس���تعرض  كلم���ة 
الوضع السياس���ي الراه���ن، وآخر 
الس���احة  عل���ى  المس���تجدات 
الفلس���طينية،  مؤكدًا على أهمية 
جامع���ة ال���دول العربي���ة ودورها 
ف���ي دع���م ومس���اندة قضيتن���ا 

الفلسطينية.

وأكد راعي المؤتمر الدكتور عدنان 
مجل���ي ف���ي كلمت���ه  أن القضية 
الفلس���طينية هي القضية األولى 
عربي���ًا وإسس���الميًامهما اختلفت 
الظ���روف، مضيف���ا " صحي���ح أن 
وجد  والمجتمعي  العرب���ي  العالم 
نفسه في ظل ظروف طارئة، ولكن 
كل هذه الظروف ما هي إال ظروف 
حكومة  لتش���كيل  داعًيا  مؤقتة"، 
إنقاذ وطني وإجراء انتخابات عامة.

"انته���زت فرصة  وتاب���ع مجل���ي 
وجودي على هذه المنصة إليصال 
رس���الة لجامع���ة ال���دول العربية، 
آملين خلق أرضية مش���تركة بين 

العرب لحل هذه القضية.
 وبي���ن أن غ���زة اس���تثنائية في 
إن  حيث  وتحدياته���ا،  قدراته���ا 
أهلها قد واجه���وا كل التحديات 
وهي البلد األكث���ر اكتظاظا ورغم 
ذلك هي األكثر فقًرا، هناك عقبات 
كثيرة أم���ام العمل في غزة، ولكن 
هناك فرص أكب���ر تنتظر أن يتم 
استغالل شبابها أفضل استغالل.

ق�سية العرب
ومن جهته أك���د د. عدنان الحجار، 
الرئيس الفخ���ري للمؤتمر، رئيس 
جامعة اإلسراء، على أهمية انعقاد 
ه���ذا المؤتمر في ه���ذه الظروف، 

والرسالة التي يحملها.
وقال الحج���ار في بداي���ة كلمته" 
أه���اًل وس���هاًل بكم ف���ي مؤتمرنا 
العلم���ي الدول���ي الثان���ي  الذي 

بعنوان:"  اإلس���راء  جامعة  تنظمه 
جامع���ة الدول العربي���ة والقضية 
الفلس���طينية.. تحدي���ات وفرص 
" والرام���ي إل���ى دع���م القضي���ة 
خالل  من  وتزخيمها  الفلسطينية 
إعادة االعتبار لها بخطوات علمية، 
والتيه  العش���وائية  ع���ن  وبعيدًا 

الذي يعتري قضيتنا منذ عقود.
لقد دأبت جامعة  الحجار"  وأضاف 
إلى توظيف  الدوام  اإلس���راء على 
القضي���ة  كل طاقاته���ا لخدم���ة 
قضية  باعتباره���ا  الفلس���طينية 
الع���رب والمس���لمين المركزي���ة، 
مس���ئوليتها  من  انطالًقا  وذل���ك 
الوطني���ة وص���واًل إل���ى تحقي���ق 
الحل���م الفلس���طيني الذي قضى 
عل���ى عتباته عش���رات اآلالف من 

الشهداء والجرحى والمعتقلين.

حلول خالقة
وم���ن جانبه ق���ال د. أحمد الوادية 
رئيس المؤتمر، عميد كلية العلوم 
اإلنس���انية بجامع���ة اإلس���راء" ما 
أجم���ل أن نلتق���ي وإياك���م اليوم 

عندم���ا تكون فلس���طين قاس���مًا 
مش���تركًا بين كل المختلفين، وأن 
نجتهد س���ويًا وبشكل علمي بحثًا 
عن الحلول الخاّلقة التي من شأنها 
أن تجمع شتاتنا وتعيد لفلسطين 

عمقها وللقضية بريقها وألقها".
وأض���اف: ع���ام مضى عل���ى عقد 
مؤتمرنا العلمي األول وما زال األمل 
التعليمية  مؤسس���اتنا  بأن  قائمًا 
قادرة عل���ى القيام بدورها الريادي 
ال���ذي يش���كل طوق نج���اة لوطن 

أنهكته التجاذبات .
وتاب���ع" يأت���ي مؤتمرن���ا العلمي 
الثاني ف���ي ظل ظ���روف عصيبة 
تعيش���ها قضيتنا بعد أن دخلت 
قس���رًا ف���ي دهالي���ز الصفق���ات 
المشبوهة، سيما في ظل االنحياز 
األمريك���ي الصارخ لدول���ة الكيان، 
واإلقليمية  الدولي���ة  والتغي���رات 
التي انعكست سلبًا على القضية 
الذي يجعلنا  الفلس���طينية، األمر 
جميعًا أمام تحديات جسام ويلقي 
على عواتقن���ا واجبات كبيرة أولها 

وأهمها أن نقدم كل ما بوس���عنا 
جهدًا وعماًل للخروج من هذا النفق 

المظلم.
وتطرق الوادية إلى الجهود الجبارة 
التي بذلت لكي يخرج هذا المؤتمر 
إل���ى النور، وقال" لق���د بذلت لجان 
المؤتمر المختلفة جهودًا مضنية 
حتى تخرج هذه التظاهرة العلمية 
الوطنية بهذا الش���كل المش���ّرف 
الذي يليق بقدسية قضية قضى 
من أجل تحقي���ق عدالتها جيش 
كبي���ر من الش���هداء والمعتقلين 
والجرحى، وهنا أجد أنه من األمانة 
والواج���ب أن أتق���دم لهم بعظيم 
أخ����ص  وأن  واالمتن����ان  الش����كر 
بالش����كر كل الزم����الء المخلصين 
في اللجن����ة التحضيرية واللجنة 
كافة  واللجان  واإلعالمية  العلمية 
بالنهار  اللي����ل  واصل����وا  الذي����ن 
فلس����طين  أن  م����ن  منطلقي����ن 

تستحق منا كل هذا الجهد.

دور تنموي
وألقى الس����فير أحم����د الرويضي 

ممثل منظمة التعاون اإلس����المي 
في فلس����طين كلمة أخ����رى  أكد 
في كلمت����ه على ح����ل الدولتين 
ودع����م مبادرة الرئي����س أبو مازن 
وذلك بدعم القيادة الفلسطينية 
بفلس����طين  الكامل  واالعت����راف 
دولة في األم����م المتحدة وتمنى 
م����ن المؤتم����ر البحث ع����ن الدور 
أهل  صم����ود  ودع����م  التنم����وي 
التمكين  إل����ى  باإلضافة  القدس 

االقتصادي ومحاربة البطالة .
وشدد على تعزيز الدور اإلعالمي 
ونق����ل الرس����الة اإلعالمية للعالم 
أجم����ع ب����أن االحت����الل يح����ارب 
بإش����عال  األرض  تدمير  ويحاول 
حرب دينية، وان اش����تعلت فهي 

ستشعل أصابع الجميع.
وأك����د الرويض����ي عل����ى تعزي����ز 
العالق����ة بين فلس����طين والعالم 
الزيارة  اإلس����المي، وذلك بتعزيز 
بينهما  والتبادل  القدس  لمدينة 
والتأكيد يد على أن القدس هي 

حقيقة تاريخية للفلسطينيين.
يتضمن المؤتمر خمس����ة محاور، 
جامعة  بعن����وان"  األول  المح����ور 
ال����دول العربي����ة تج����اه القضية 
الفلسطينية في ضوء المتغيرات 
تحديات  والدولي����ة..  اإلقليمي����ة 
 " الثان����ي  والمح����ور  وف����رص"، 
العربية  ال����دول  جامع����ة  ح����ول 
الفلس����طيني"،  النض����ال  تج����اه 
والثال����ث" يتن����اول دور أجه����زة 
ومؤسسات جامعة الدول العربية 
المتخصص����ة في دع����م القضية 
الفلس����طينية، أما المح����ور الرابع 
فيناق����ش" دور جامع����ة ال����دول 
السياس����ية  والتس����وية  العربية 
في ظل مبادرة الس����الم العربية" 
والمح����ور الخام����س فيتن����اول " 
مس����تقبل جامعة الدول العربية 
وآلي����ات تفعيلها لصالح القضية 

الفلسطينية".

انطالق فعاليات مؤتمر »جامعة الدول العربية والقضية الفلسطينية.. تحديات وفرص«

جانب من املوؤمتر العلمي 
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
�سلطة الأرا�سي  

الإدارة العامة للم�ساحة – دائرة الت�سوية

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة 
لدى اإلدارة العامة للمساحة

لمعاملة تسجيل مجدد
ُيعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة للمس���احة بغزة السيد/ سامر جبر حافظ يونس لتنفيذ 

الوكاالت العامة التالية:
-1الوكالة العامة رقم 6338 صادرة عن القنصلية العامة لدولة فلس���طين في اإلمارات العربية 

المتحدة بتاريخ 2017/3/12 والتي وكلني بموجبها خميس حافظ سليم يونس
-2الوكالة العامة رقم 8720 صادرة عن القنصلية العامة لدولة فلس���طين في االمارات العربية 

المتحدة بتاريخ 2018/5/8 والتي وكلني بموجبها عطا حافظ سليم يونس.
-3الوكالة العامة رقم: سجل 20 صفحة )1936 – 2018( صادرة عن سفارة دولة فلسطين في 

القاهرة بتاريخ 2018/7/16 والتي وكلني بموجبها أكرم حافظ سليم يونس
-4الوكالة العامة رقم ق. ف. ج. م : 20187307 صادرة عن القنصلية العامة لدولة فلس���طين في 
المملكة العربية السعودية بتاريخ 2018/7/30 والتي وكلني بموجبها ايمان حافظ سليم الغندور

-5الوكالة العامة رقم س���جل 21 صفحة )1396 – 2018( صادرة عن سفارة دولة فلسطين في 
القاهرة بتاريخ 2018/11/21 والتي وكلني بموجبها سماهر جبر حافظ عميره

-6الوكال���ة العامة رق���م 40688136 صادرة عن كاتب العدل بش���مال محافظة جدة بالمملكة 
العربية السعودية بتاريخ 2018/12/26 والتي وكلني بموجبها: -1مهجة توفيق شاكر محمد 
يونس -2تسنيم محمد صبري حافظ يونس -3باهر محمد صبري حافظ يونس -4وسيم محمد 

صبري حافظ يونس -5بهجت محمد صبري حافظ يونس -6موفق محمد صبري يونس
-7الوكالة العامة رقم 5491 صادرة عن القنصلية العامة لدولة فلسطين في إسطنبول بتاريخ 

2018/12/26 والتي وكلني بموجبها معتصم محمد صبري حافظ يونس.
-8الوكالة العامة رقم 9911 صادرة عن القنصلية العامة لدولة فلس���طين في االمارات العربية 

المتحدة بتاريخ 2018/12/24 والتي وكلني بموجبها مصعب محمد صبري حافظ يونس.
الم���وكل/ س���امر جبر حافظ يونس من س���كان غزة. موضوع الوكالة / اج���راء معاملة بيع أرض 
الواقعة في غزة الدرج قطعة رقم 609 قس���يمة رقم 136. فمن له اعتراض بهذا الش���أن عليه 
التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة للمس���احة – دائرة التس���وية خالل مدة أقصاها خمس���ة 
عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الصحف بخالف ذلك سوف يتم السير في إجراءات 

المعاملة. تحريرًا في 2019/2/5م

دائرة الت�سوية / الإدارة العامة للم�ساحة

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ

إعالن بيع بالمزاد العلني 
في القضية رقم 527 / 2016

ُنعل���ن للعموم أنه معروض للبيع من قبل دائ���رة تنفيذ محكمة بداية 
غزة قطعة األرض والبالغ مس���احتها 150 متر مربع والواقعة في أرض 
القس���يمة رقم )735( من القطعة رقم )724( أراضي غزة وما عليها من 

مباني وانشاءات.
فعلى من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور إلى دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة في أوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اسمه بعد دفع قيمة 
التأمين بواقع %10 من قيمة التخمين وأن الرس���وم والداللة واالنتقال 
على نفقة المشتري، علمًا بأن المزاد سينعقد الساعة الثانية عشر من 

يوم األربعاء بتاريخ 2019/3/6 حرر في 2019/2/5

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة / اأ. وائل نبهان

تنويه
نشر اعالن بيع أرض باسم الس���يد/ خليل محمد شملول مسعود في 
صحيفة االس���تقالل يوم الثالثاء 2019/2/5م نشر خطأ قطعة 1794 
قسيمة 18 + 20 + 21 24 + 26 المدينة جباليا والصحيح هو قطعة 

1794 قسيمة 18 + 20 + 21 + 24 + 26 المدينة جباليا

لذا اقت�سى التنويه

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/فاطمة عامر محمود  الغندور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803859248( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رياض عايد محمد الرميالت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800207995( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطن/ محمد عط���ا الله حمدان المصري  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802843904( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطنة/ فتحية عبد الفتاح محمد قنديل 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410225205( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي 
المحك���م "جامعة ال���دول العربية 
تحديات  الفلسطينية..  والقضية 
ال���ذي تنظم���ه جامعة  وف���رص" 
اإلس���راء في فندق المشتل بغزة، 
وذل���ك بحض���ور ع���دد كبي���ر من 
الش���خصيات االعتبارية والوطنية 
واألكاديميي���ن  والباحثي���ن 
والمهتمي���ن، وحش���د غفي���ر من 
المدعوين ووسائل اإلعالم المحلية 

والعربية والدولية.
ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة 
المؤتمرات الدولية المحكمة التي 
اإلنس���انية  العلوم  كلية  تعقدها 
في جامعة اإلسراء حول المنظمات 
الفلس���طينية،  والقضية  الدولية 
وبمش���اركة 58 جامعة و27 مركًزا 
بحثًي���ا م���ن 36 دول���ة ونخبة من 
وتحت  والمفكرين،  الق���رار،  صناع 
رعاية العالم الفلسطيني الدكتور 

عدنان مجلي.
وألق���ى الدكتور صائ���ب عريقات 
أمي���ن س���ر اللجن���ة التنفيذي���ة 
الفلس���طينية  التحرير  لمنظم���ة 
خالله���ا  اس���تعرض  كلم���ة 
الوضع السياس���ي الراه���ن، وآخر 
الس���احة  عل���ى  المس���تجدات 
الفلس���طينية،  مؤكدًا على أهمية 
جامع���ة ال���دول العربي���ة ودورها 
ف���ي دع���م ومس���اندة قضيتن���ا 

الفلسطينية.

وأكد راعي المؤتمر الدكتور عدنان 
مجل���ي ف���ي كلمت���ه  أن القضية 
الفلس���طينية هي القضية األولى 
عربي���ًا وإسس���الميًامهما اختلفت 
الظ���روف، مضيف���ا " صحي���ح أن 
وجد  والمجتمعي  العرب���ي  العالم 
نفسه في ظل ظروف طارئة، ولكن 
كل هذه الظروف ما هي إال ظروف 
حكومة  لتش���كيل  داعًيا  مؤقتة"، 
إنقاذ وطني وإجراء انتخابات عامة.

"انته���زت فرصة  وتاب���ع مجل���ي 
وجودي على هذه المنصة إليصال 
رس���الة لجامع���ة ال���دول العربية، 
آملين خلق أرضية مش���تركة بين 

العرب لحل هذه القضية.
 وبي���ن أن غ���زة اس���تثنائية في 
إن  حيث  وتحدياته���ا،  قدراته���ا 
أهلها قد واجه���وا كل التحديات 
وهي البلد األكث���ر اكتظاظا ورغم 
ذلك هي األكثر فقًرا، هناك عقبات 
كثيرة أم���ام العمل في غزة، ولكن 
هناك فرص أكب���ر تنتظر أن يتم 
استغالل شبابها أفضل استغالل.

ق�سية العرب
ومن جهته أك���د د. عدنان الحجار، 
الرئيس الفخ���ري للمؤتمر، رئيس 
جامعة اإلسراء، على أهمية انعقاد 
ه���ذا المؤتمر في ه���ذه الظروف، 

والرسالة التي يحملها.
وقال الحج���ار في بداي���ة كلمته" 
أه���اًل وس���هاًل بكم ف���ي مؤتمرنا 
العلم���ي الدول���ي الثان���ي  الذي 

بعنوان:"  اإلس���راء  جامعة  تنظمه 
جامع���ة الدول العربي���ة والقضية 
الفلس���طينية.. تحدي���ات وفرص 
" والرام���ي إل���ى دع���م القضي���ة 
خالل  من  وتزخيمها  الفلسطينية 
إعادة االعتبار لها بخطوات علمية، 
والتيه  العش���وائية  ع���ن  وبعيدًا 

الذي يعتري قضيتنا منذ عقود.
لقد دأبت جامعة  الحجار"  وأضاف 
إلى توظيف  الدوام  اإلس���راء على 
القضي���ة  كل طاقاته���ا لخدم���ة 
قضية  باعتباره���ا  الفلس���طينية 
الع���رب والمس���لمين المركزي���ة، 
مس���ئوليتها  من  انطالًقا  وذل���ك 
الوطني���ة وص���واًل إل���ى تحقي���ق 
الحل���م الفلس���طيني الذي قضى 
عل���ى عتباته عش���رات اآلالف من 

الشهداء والجرحى والمعتقلين.

حلول خالقة
وم���ن جانبه ق���ال د. أحمد الوادية 
رئيس المؤتمر، عميد كلية العلوم 
اإلنس���انية بجامع���ة اإلس���راء" ما 
أجم���ل أن نلتق���ي وإياك���م اليوم 

عندم���ا تكون فلس���طين قاس���مًا 
مش���تركًا بين كل المختلفين، وأن 
نجتهد س���ويًا وبشكل علمي بحثًا 
عن الحلول الخاّلقة التي من شأنها 
أن تجمع شتاتنا وتعيد لفلسطين 

عمقها وللقضية بريقها وألقها".
وأض���اف: ع���ام مضى عل���ى عقد 
مؤتمرنا العلمي األول وما زال األمل 
التعليمية  مؤسس���اتنا  بأن  قائمًا 
قادرة عل���ى القيام بدورها الريادي 
ال���ذي يش���كل طوق نج���اة لوطن 

أنهكته التجاذبات .
وتاب���ع" يأت���ي مؤتمرن���ا العلمي 
الثاني ف���ي ظل ظ���روف عصيبة 
تعيش���ها قضيتنا بعد أن دخلت 
قس���رًا ف���ي دهالي���ز الصفق���ات 
المشبوهة، سيما في ظل االنحياز 
األمريك���ي الصارخ لدول���ة الكيان، 
واإلقليمية  الدولي���ة  والتغي���رات 
التي انعكست سلبًا على القضية 
الذي يجعلنا  الفلس���طينية، األمر 
جميعًا أمام تحديات جسام ويلقي 
على عواتقن���ا واجبات كبيرة أولها 

وأهمها أن نقدم كل ما بوس���عنا 
جهدًا وعماًل للخروج من هذا النفق 

المظلم.
وتطرق الوادية إلى الجهود الجبارة 
التي بذلت لكي يخرج هذا المؤتمر 
إل���ى النور، وقال" لق���د بذلت لجان 
المؤتمر المختلفة جهودًا مضنية 
حتى تخرج هذه التظاهرة العلمية 
الوطنية بهذا الش���كل المش���ّرف 
الذي يليق بقدسية قضية قضى 
من أجل تحقي���ق عدالتها جيش 
كبي���ر من الش���هداء والمعتقلين 
والجرحى، وهنا أجد أنه من األمانة 
والواج���ب أن أتق���دم لهم بعظيم 
أخ����ص  وأن  واالمتن����ان  الش����كر 
بالش����كر كل الزم����الء المخلصين 
في اللجن����ة التحضيرية واللجنة 
كافة  واللجان  واإلعالمية  العلمية 
بالنهار  اللي����ل  واصل����وا  الذي����ن 
فلس����طين  أن  م����ن  منطلقي����ن 

تستحق منا كل هذا الجهد.

دور تنموي
وألقى الس����فير أحم����د الرويضي 

ممثل منظمة التعاون اإلس����المي 
في فلس����طين كلمة أخ����رى  أكد 
في كلمت����ه على ح����ل الدولتين 
ودع����م مبادرة الرئي����س أبو مازن 
وذلك بدعم القيادة الفلسطينية 
بفلس����طين  الكامل  واالعت����راف 
دولة في األم����م المتحدة وتمنى 
م����ن المؤتم����ر البحث ع����ن الدور 
أهل  صم����ود  ودع����م  التنم����وي 
التمكين  إل����ى  باإلضافة  القدس 

االقتصادي ومحاربة البطالة .
وشدد على تعزيز الدور اإلعالمي 
ونق����ل الرس����الة اإلعالمية للعالم 
أجم����ع ب����أن االحت����الل يح����ارب 
بإش����عال  األرض  تدمير  ويحاول 
حرب دينية، وان اش����تعلت فهي 

ستشعل أصابع الجميع.
وأك����د الرويض����ي عل����ى تعزي����ز 
العالق����ة بين فلس����طين والعالم 
الزيارة  اإلس����المي، وذلك بتعزيز 
بينهما  والتبادل  القدس  لمدينة 
والتأكيد يد على أن القدس هي 

حقيقة تاريخية للفلسطينيين.
يتضمن المؤتمر خمس����ة محاور، 
جامعة  بعن����وان"  األول  المح����ور 
ال����دول العربي����ة تج����اه القضية 
الفلسطينية في ضوء المتغيرات 
تحديات  والدولي����ة..  اإلقليمي����ة 
 " الثان����ي  والمح����ور  وف����رص"، 
العربية  ال����دول  جامع����ة  ح����ول 
الفلس����طيني"،  النض����ال  تج����اه 
والثال����ث" يتن����اول دور أجه����زة 
ومؤسسات جامعة الدول العربية 
المتخصص����ة في دع����م القضية 
الفلس����طينية، أما المح����ور الرابع 
فيناق����ش" دور جامع����ة ال����دول 
السياس����ية  والتس����وية  العربية 
في ظل مبادرة الس����الم العربية" 
والمح����ور الخام����س فيتن����اول " 
مس����تقبل جامعة الدول العربية 
وآلي����ات تفعيلها لصالح القضية 

الفلسطينية".

انطالق فعاليات مؤتمر »جامعة الدول العربية والقضية الفلسطينية.. تحديات وفرص«

جانب من املوؤمتر العلمي 
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أعلن أنا المواطن/ فادي اسماعيل موسى المصري
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)801462896( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/جهاد احمد عبد الحصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803503382( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد عبد الفتاح محمد العمصي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803010586 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
داهمت وحدات مصلحة سجون 
المس���ماة  الصهيوني  االحتالل 
األس���رى  غرف  و)اليماز(،  )درور( 
ونفذت  س���جن هداري���م  ف���ي 
وتخري���ب  تفتي���ش  عملي���ات 

لمقتنيات األسرى.
وأفاد أس���رى الجهاد اإلسالمي 
في س���جن هداريم في رسالة 
س���ربت م���ن الس���جن ووصلت 
"مهج���ة القدس" ي���وم أمس، 
أن قوات مدجج���ة من وحدات 
الس���جون بوحداتها  مصلح���ة 
داهمت  والمعتدية،  المختلفة 
جمي���ع غرفه���م ف���ي س���جن 
هداري���م والبالغة س���ت غرف 
الفصائل حيث  غ���رف  وبعض 
عاث���ت ه���ذه القوات الفس���اد 
والخراب واالعتداء عليهم وعلى 

األسرى.
وع���ّد األس���رى في رس���التهم، 
المس���عورة  الحمل���ة  ه���ذه  أن 
م���ن  بحقه���م  واالس���تفزازات 
ووحداتها  الس���جون  مصلح���ة 
جميع  على  مس���تمرة  الهمجية 
األسرى في سجن هداريم، وأنها 
تأتي إرضاء لما يسمى وزير األمن 
ولليمي���ن الصهيون���ي من أجل 
كس���ب األصوات في االنتخابات 
المقبل���ة، وه���م يح���ذرون م���ن 
استمرار هذه الحملة التي سوف 
تفجر األوضاع في السجون كافة.                

من جهتها عدت مهجة القدس 
التي  االس���تفزازات  استمرار  أن 
يتعرض لها األس���رى في سجن 
ذل���ك من  وما س���بق  هداري���م 
الهجمة الشرس���ة التي تعرض 
لها األس���رى في سجن عوفر من 
وحدات القم���ع التابعة لمصلحة 
ل���م  الصهيوني���ة،  الس���جون 
تستهدف فصيال بعينه، بل كل 

الحركة األسيرة.
االحتالل  س���لطات  أن  وأك���دت 
تس���عى إلى اس���تغالل معاناة 
بحقه���م،  وإجرامه���ا  األس���رى 

المس���توي  ف���ي  وإقحامه���ا 
س���احة  لتصب���ح  السياس���ي 
السجون ورقة سياسية للوصول 
إلى االنتخاب���ات، وهو ما ترفضه 
الحركة األس���يرة التي س���تقف 
س���دًا في وجهها، وهو يش���كل 
انته���اكا صارخا ل���كل األعراف 

والمواثيق الدولية.
الحقوقية  المؤسس���ات  وطالبت 
واإلنس���انية، وخاص���ة اللجن���ة 
الدولية للصليب األحمر، ومجلس 
حق���وق اإلنس���ان التاب���ع لألمم 
المتحدة بالتدخل لدى س���لطات 

االحت���الل الصهيوني لوضع حد 
لمعاناة األس���رى وظروفهم غير 
العاجل من  والتدخل  اإلنسانية، 
أجل وق���ف وفض���ح انتهاكات 
االحت���الل  س���جون  مصلح���ة 

بحقهم.
 مساس سلطات 

َّ
وشددت على أن

االحتالل بحياة األسرى من شأنه 
أن يدخ���ل األوضاع في س���جون 
االحت���الل وخارجه���ا إل���ى حالة 
من عدم االس���تقرار والمواجهة 
س���جونه  ومصلحة  االحتالل  مع 

وسّجانيه.

رام الله / االستقالل:
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين أمس الثالثاء، أن األس���ير المريض خميس 
محمود ابراش )40 عاًما( من مخيم األمعري قضاء مدينة رام الله، المحكوم بالس���جن 
المؤب���د مدى الحياة، ال زال يكابد ألم الس���جن والمرض منذ 16 عاًما، دون توفير أدنى 

المتطلبات العالجية لحالته المزمنة والخطيرة.
وأفاد محامي الهيئة كريم عجوة، عقب زيارته له في س���جن "عس���قالن"، بأن األسير 
ابراش بات يعاني مؤخًرا من ارتفاع في ضغط الدم والس���كر ودقات القلب، فضاًل عن 

معاناته المستمرة منذ سنوات من أمراض مزمنة أخرى.
ولفتت الهيئة إلى أن األس���ير اب���راش معتقل منذ 2003/2/17، ومحكوم بالس���جن 
المؤبد 3 مرات، ويعتبر من الحاالت المرضية الصعبة في س���جون االحتالل ونقل إلى 
مستش���فى "الرملة" عدة مرات، وأصبح يعاني من مشاكل متعددة في النظر والسمع، 
إضافة إلى كونه مقعًدا. وأوضحت أن األسير ابراش يتنقل داخل السجن على كرسي 
متحرك، حيث يعاني من بتر في قدمه اليس���رى، ومن صعوبة في السمع إثر مشاكل 
في األذن تسبب له دوخة مستمرة، ومن فقدان البصر بالعين اليمنى بشكل كامل إثر 

إصابته خالل انتفاضة األقصى.
وأض���اف أنه يعاني أيًضا من صعوبات في الرؤية بالعين اليس���رى، حيث ال يرى بها 
س���وى بنس���بة النصف تقريًبا، وبحاجة إلى زراعة قرنية قررها األطب���اء له، لكن إدارة 

السجون ال زالت تماطل في إجرائها لذا هو مهدد بفقدان النظر بشكل كامل.
وبينت الهيئة أن االحتالل س���اوم األس���ير ابراش قبل 3 أعوام على دفع ثمن الطرف 
الصناعي كاماًل مكان قدمه اليس���رى المبت���ورة، وبعد جهود من قبل المحامين، وافق 
االحتالل على تغطيه %75 من قيمه الطرف على أن يتكلف ذوو األس���ير بدفع 25% 

من قيمة الطرف، والذي يعادل 10.000 شيكل تقريًبا.
وكذل���ك كان مقرًرا له إجراء عملية في األذن من���ذ عامين إال أنه لم يتم حتى اللحظة، 

إضافة إلى حاجته الماسة إلى زراعة قرنية في عينه اليسرى.

رام الله/ االستقالل:
دعا مركز أسرى فلسطين للدراسات أمس الثالثاء، إلى إطالق سراح 23 أسيًرا فلسطيًنا 
يعانون من مرض الس���رطان القاتل بمختلف أنواعه في سجون االحتالل اإلسرائيلي، 

حيث إن حياتهم مهددة بالخطر الشديد.
وح���ذر المركز في بيان صحف���ي أصدره، بمناس���به اليوم العالم���ي لمكافحة مرض 
الس���رطان الذي يصادف الرابع من فبراير كل عام، م���ن الخطورة الحقيقية على حياة 
هؤالء األسرى المصابين بالسرطان، نظرًا ألوضاعهم الصحية الصعبة وعدم تلقيهم 
العالج المناس���ب. وأوضح الناطق اإلعالمي للمركز الباحث رياض األش���قر أن االحتالل 
يقدم لهؤالء األسرى ما يبقيهم أحياء فقط، حتى ال يتحمل مسئولية وفاتهم داخل 
الس���جون، الفًتا إلى أن مرض الس���رطان يعتبر الس���بب األول في استشهاد األسرى 

الذين سقطوا نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد داخل السجون.
وأش���ار إلى أن األسرى الذين يصابون بأمراض السرطان داخل السجن تالحقهم أثاره 
خارجه أيًضا، حيث أدت في كثير من الحاالت الستشهاد األسرى بعد التحرر كاألسرى 

فايز زيدات، وزكريا عيسى وحسن عبد الحليم ترابي.
وأكد أن األسرى المصابين بالسرطان يتعرضون للموت البطيء داخل السجون في ظل 

رفض االحتالل إطالق سراحهم أو تقديم العالج المناسب لهم.
وبين أن أخطر تلك الحاالت األسير سامي عاهد ابو دياك )36 عاًما( من مدينة جنين، 
والمعتقل منذ 16 عامًا ويقضي حكمًا بالسجن المؤبد، ويصارع الموت نتيجة إصابته 

بسرطان في األمعاء.
ولفت إلى أن هناك أس���رى مصابين بنوعين من الس���رطان، منهم األسير بسام أمين 
الس���ايح )45 عاًما( من مدينة نابل���س، وهو من أخطر الحاالت المرضية في س���جون 
االحتالل، ويعاني من س���رطان مزدوج في الدم والعظم، وصحته في تراجع مس���تمر، 

وبدأ يعاني من مشاكل في القلب.
وكذلك األسير رجائي حس���ين عبد القادر )35 عاًما( من رام الله، يعاني من السرطان 
ف���ي الكبد والرئة، ويرفض االحتالل اإلفراج المبكر عن���ه نظًرا لخطورة حالته، رغم أنه 
لم يتبق من حكمه س���وى 5 شهور فقط. وجدد األش���قر مطالبته لكافة المؤسسات 
والهيئ���ات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية، ومنظمة أطباء بال حدود، بضرورة 
الضغط على االحتالل إلطالق س���راح األسرى المصابين بالسرطان واألمراض الخطيرة 

األخرى، نظًرا لخطورة أوضاعهم الصحية قبل فوات األوان.

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

في الطلب رقم 91 / 2019
في القضية رقم 197 / 2013

المستدعي / جبر حمدان عواد كوارع             خانيونس – البلد – حارة العقاد
المستدعى ضدهم / أحمد صبري العقاد            خانيونس – البلد – حارة العقاد
  ناهد صبري العقاد )الفرا بعد الزواج(              خانيونس – البلد – حارة العقاد
  حنين صبري العقاد )شعت بعد الزواج(            خانيونس – البلد – حارة العقاد

  زين صبري العقاد                                   خانيونس – البلد – حارة العقاد
   نجاة صبري العقاد                                    خانيونس – البلد – حارة العقاد

نوع الدعوى / حقوق
تبليغ حكم بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم 197 / 2013
الحكم باسم الله العدل ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني

حكم���ت المحكمة إلزام المدعى عليهم ف���ي الئحة الدعوى المعدلة من 1 إلى 
13 / غ���ازي إبراهيم محمد قويدر وأحمد وأش���رف ومحمد ومها وناهد وهالة 
وحني���ن وزينب وصابرين ونجاة أبناء صب���ري العقاد وزكية طه العقاد وفريال 
حس���ن العقاد بدفع مبلغ وق���دره 3000 دينار أردني بالتس���اوي فيما بينهم 
وإل���زام المدعى عليه األول في الئحة الدع���وى المعدلة / غازي إبراهيم محمد 
قويدر بدفع مبلغ وقدره 1000 دينار أردني للمدعي / جبر حمدان  عودة كوارع 
وتضمين المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف  و 200 شيكل أتعاب محاماة.

حكمًا صدر وأفهم علنًا حال بتاريخ 2018/11/26
قاضي الصلح    أ/ حامد السمك

وصل التبليغ
إلى المدعى عليهم في الئحة الدعوى المعدلة من 1 إلى 13 / غازي إبراهيم محمد 
قويدر وأحمد وأش���رف ومحمد ومها وناهد وهالة وحنين وزينب وصابرين ونجاة 
أبناء صبري العقاد وزكية طه العقاد وفريال حسن العقاد بدفع مبلغ وقدره 3000 
دينار أردني بالتس���اوي فيما بينهم  وإلزام المدعى عليه األول في الئحة الدعوى 
المعدلة / غازي إبراهيم محم���د قويدر بدفع مبلغ وقدره 1000 دينار أردني طبقًا 
للحك���م الصادر ضدكم من محكمة صلح خانيونس في الدعوى رقم 197 / 2013 

لصالح المدعي / جبر حمدان عواد كوارع نبلغكم الحكم المشار إليه.

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح خان يون�س
في الطلب رقم 2019/90

في القضية رقم 2018/389
المستدعي/ سليمان ابراهيم رزق شيخ العيد              خان يونس- حي النصر

المستدعى ضده/ محمد سليمان أبو مطلق          خان يونس- خلف الجامعة اإلسالمية
نوع الدعوى / حقوق

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية 2018/389

إلى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المستدعي قد أقام عليك دعوى 
)حقوق( اس���تنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفق لكم نسخة منها ومن 
مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه المحكمة 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي أن تودع 
قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغك 
هذه المذكرة علمًا أنه قد تحدد لها جلس���ة األح���د 2019/3/11 لنظر الدعوى 
ويكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي أن يسير في 

دعواه حسب األصول. حرر في 2019/1/29

رئي�س حمكمة �سلح خان يون�س
اأ.فتحي ح�سني حم�سن

إهمال طبي متواصل بحق األسير 
المريض ابراش منذ 16 عامًا

»أسرى فلسطين« ُيطالب باإلفراج 
عن األسرى المصابين بالسرطان

وحدات مصلحة السجون تداهم غرف األسرى في »هداريم«



األربعاء 1 جمادى اآلخرة 1440 هــ 6 فبراير 2019 م

أشكر كل األخوة الذين ساهموا بفكرهم ومواقفهم 
من خ���ال التعليق عل���ى ماكتبت ، والح���وار دائما 
مصدر لمعرف���ة الطريق الصحي���ح ومعرفة الجواب 
الصحيح على عدد كبير من األس���ئلة ، واليملك أحد 
الق���درة على االجاب���ة عن كل األس���ئلة التفصيلية 
المتصلة بجزئيات النضال ، بل يملكون األجوبة على 

شمولية النضال .
لقد قولت مالم أقل ، فأنا من المؤمنين األكيدين من 
خال التحليل وااليمان بأن اس���رائيل سوف تسقط 
كمشروع اس���تعماري اس���تيطاني صهيوني على 
أرضن���ا العربية ، وال أقاتل اال م���ن أجل هذا الهدف 
، ولم أقات���ل اال من أجل تخفي���ف الظلم واالرهاب 
والبط���ش ال���ذي ينزل بش���عبنا يوميا م���ن أجل أن 
يتحمل كل ه���ذا األلم من أجل الهدف الس���امي ، 
وهو تحرير كامل األرض الفلسطينية وتحرير كامل 
األرض الفلسطينية ليس هدفا لي ألنني فلسطيني 
، بل اذا أردنا الش���مولية فهو ه���دف لي ألنه ثمرة 
مش���روع استيطاني اس���تعماري صهيوني زرع في 
وطنن���ا ، لقد حارب���ت نظام اآلبارتهاي���د في جنوب 

افريقي���ا ، وأقف مع مادورو في فنزويا ، فنحن دعاة 
الحرية والسام النقبل لغيرنا ماال نقبله ألنفسنا .

انما ف���ي التحليل والعلم السياس���ي من الضروري 
جدا أن نرى كي���ف نربط بحكمة واح���كام جزئيات 
المعرك���ة أو تكتيكاته���ا وصوال لربطه���ا بالهدف 
الرئيس���ي االس���تراتيجي ، وعندم���ا أتح���دث عن 
نتنياه���و واس���رائيل فانما أتحدث ع���ن معلومات 
وأح���داث ووقائع ملموس���ة عل���ى األرض من خال 
جنود يطلقون النار عل���ى أطفالنا ، ومن خال الظلم 
والعدوان الذي تشجعه االمبريالية االميركية ويبثه 
سموما ودمارا نتنياهو ، أنا أقول اليصح االسرائيلي 
اال بالصفع���ات وم���اذا أقصد بالصفع���ات ؟ أي أن 
تبقى حالة االش���تباك مستمرة حتى يدرك ويعرف 
هذا الجن���دي االس���رائيلي الذي يطل���ق الرصاص 
على طفل فلس���طيني ماذا يعن���ي الرصاص حين 
يصيب���ه ويجرحه أو يدفنه ف���ي القبر ، البد من حالة 
االشتباك فالتهادن يعطي العدو فرصا لاستعداد 
واالنقضاض أثن���اء الهدوء كما يعطينا ، فاذا كانت 
مصادره في الساح والذخيرة والتقدم التكنولوجي 

أكثر مقارنة بمصادرنا ولدينا مفتاح س���حري وس���ر 
دفي���ن اليعرفه الطغاة ، بل يعرف���ه المناضلون هو 
االنس���ان المصمم ال���ذي يري���د أن يقاتل ويناضل 
ضد عدو جبار بوسائله البسيطة مؤمنا ايمانا قاطعا 
بأنه يس���تطيع أن يحول ذلك اله���رم الجبروتي الى 
براغي مفكك���ة ومتناث���رة في أرض حرره���ا فقراء 
األرض ضحايا العدوان الذين يناضلون ضد الطغاة 
واالس���تبداد والعنصري���ة أينم���ا كان���ت تماما كما 

يحاربون اسرائيل .
أما بالنس���بة الوس���لو فهي كمين نصبه الصهاينة 
واالميركيون وس���قط في���ه قادة منظم���ة التحرير 
الفلس���طينية ، ولذلك تركت تونس احتجاجا على 
اوس���لو لس���نة كاملة بعد عودة الن���اس الى مناطق 
السلطة بعد اوسلو ، ولم أعد أنا بواسطة اوسلو التي 
رفضتها منذ البداية ، ولم أساهم فيها بل عارضتها 
ووقف���ت ضدها وخرجت من دائرة صنع القرار ألنني 
كن���ت أرى فيها كمينا زينه للرئيس ياس���ر عرفات 

بعض القياديين واالخوة في منظمة التحرير .
نح���ن بكل بس���اطة ض���د اوس���لو ، وض���د أي حل 

اليعطي الش���عب الفلس���طيني حقوقه ، ونرى في 
بعض التكتيكات السياس���ية مامن شأنه أن يفيد 
في معركتن���ا القامة توازن ق���وى يمكننا من اقامة 
الدولة الفلس���طينية بمعنى أن نمتلك القوة اللحاق 

الهزيمة باسرائيل .
نح���ن النطلق الكام على عواهنه ، بل ان كل كلمة 
ننطق بها نابعة من ألم أو جرح أو اشتباك مع العدو 
، ونحن بحالة اش���تباك مع الع���دو منذ أن انطلقت 
الثورة ، ومنذ تحملنا المس���ؤولية إلعداد الش���باب 
وتنظيمه���م من أج���ل القتال لتحرير فلس���طين 
والس���ر الدفين هو أن تكون لدي���ك االرادة والعزم 
وااليمان لاس���تمرار مهما كان���ت الظروف ، انظر 
الى األس���ير الذي يخرج من السجن بعد عشرين أو 
ثاثين عاما وربما أكثر وهوممتلئ باالرادة والرغبة 
والتصمي���م عل���ى االس���تمرار في الكف���اح ، حالة 
االشتباك مستمرة وهي التي تعدل موازين القوى 
عبر البشر المس���تعدين للتضحية بالروح والجسد 
من أجل حرية االنسان ألن حرية االنسان هي إنهاء 

حالة العبودية واالستغال .

البيان الذي  صدر عن حركتي حماس والجهاد اإلس���امي, جاء ليؤكد على متانة العاقة بينهما, والتوافق والتكامل 
في القضايا الرئيس���ية, وحالة التنس���يق والتواصل والتي تدل على تاقي الرؤى والمسلكيات واألهداف بما يخدم 
مصلحة شعبنا الفلسطيني, فالحركتان تعمان على خدمة الشعب الفلسطيني ومحاولة تخفيف األعباء عنه, وتبني 
قضاياه, وفي سبيل ذلك يتحمان الكثير والكثير من األعباء, وحتى ال ننكر دور الفصائل الفلسطينية األخرى فإنها 
بالفعل تعيش في نفس الحالة, وتدفع أثمانًا باهظة في س���بيل الوصول إلى األهداف التي تحقق أماني ش���عبنا 
الفلس���طيني, وتتناس���ب مع تضحياته الكبيرة التي قدمها وال زال يقدمها عبر عشرات السنين, فتمتين العاقة 
بين الفصائل الفلس���طينية هو مطلب ش���عبي ألجل تعزيز الصمود الفلسطيني في وجه االحتال, والتصدي لكل 

مخططاته وأطماعه, ووقف حالة التغول الصهيوني ضد شعبنا وامتنا.  
البيان جاء في أعقاب عملية قنص جندي صهيوني والتي تبنتها س���رايا القدس الجناح العس���كري لحركة الجهاد 
اإلسامي, فقد عقدت الحركتان اجتماعا مطوال في القاهرة ناقش كل المستجدات والتطورات التي تحيط بالقضية 
الفلسطينية, والتي قد تؤثر سلبا على ثوابتها في القدس والضفة وغزة وال48م والشتات,وسبل مواجهة التحديات 
والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية, إذ ساد اللقاء جو اخوي, وهو ما يدل على التوافق بينهما على حق المقاومة 
في الرد على جرائم االحتال الصهيوني, وحقها في النضال المس���لح ضد االحتال الصهيوني الذي يرتكب جرائم 

بشعة بحق شعبنا, لذلك حمل البيان المشترك عدة نقاط نلخصها في األتي. 
أوال: التمسك بالمقاومة بكل أشكالها, وفي مقدمتها المقاومة المسلحة في مواجهة االحتال الصهيوني, ومعنى ان 
يتصدر البيان هذا الثابت »الكفاح المسلح« الذي ال يمكن التخلي عنه في أي مرحلة من مراحل النضال ضد االحتال, 
فهذا بمثابة رس���الة للجميع ان المقاومة المس���لحة لن نتخلى عنها, وهى من أولويات الحركتين المقاومتين, وهى 
خيار شعبنا الفلسطيني وفصائله المقاومة, وهذا مدعاة للفخر واالعتزاز بشعبنا ومقاومته وفصائله التي تدرك جيدا 

طريق الوصول إلى األهداف والغايات والتي تمر عبر البندقية المقاومة. 
ثانيا: أكد الطرفان ضرورة اس���تعادة الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام, على قاعدة الشراكة الوطنية لمواجهة صفقة 
القرن وإس���قاطها, وهذا يدل على ان حماس والجهاد اإلسامي يس���عيان إلى وحدة الموقف الفلسطيني, وضرورة 
إنهاء االنقس���ام, والتوافق على برنامج وطني جامع يحكم العاقة بين المجموع الفلسطيني, والهدف من وراء ذلك 

مواجهة األخطار الصهيو-أمريكية التي تواجهها القضية الفلسطينية والتصدي لها. 
ثالث���ا: التوافق على تش���كيل حكومة وحدة وطنية إلجراء انتخابات ش���املة, بما فيها انتخاب���ات المجلس الوطني 
الفلسطيني, وفق مخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت 2017م والتي تم التوافق عليها فلسطينيا, وإعادة ترتيب 

البيت الفلسطيني على أسس وقواعد عادلة تضمن تمثيا كاما لكل الفصائل الفلسطينية. 
رابعا: تعزيز صمود ش���عبنا من خال العمل المشترك بأقصى جهد ممكن لتوفير كل عوامل الصمود والثبات حتى 
يتمكن من التغلب على المصاعب ومواجهة األخطار والمؤامرات والتصدي لها برؤية وشكل موحد, وهذا يتطلب ما 

أكدنا عليه سابقا من برنامج وطني جامع, وإنهاء لانقسام, وتعدد خيار المواجهة مع االحتال. 
خامسا: التأكيد على أهمية مسيرات العودة, ما يعني أنها حققت العديد من األهداف لشعبنا, وأنها اقصر الطرق 
لكسر الحصار عن غزة, وهذا يتطلب تطويرها وضمان استمراريتها وتمددها, فالمقاومة السلمية يمكن توظيفها 
جيدا لخدمة أهداف ش���عبنا خاصة إن كانت تحميها المقاومة المس���لحة, وان أحس���نا التعامل معها واس���تثمار 

مكتسباتها بالشكل الذي يخدم قضيتنا ويلبي طموحات شعبنا.   
ويبقى التأكيد على أهمية الدور المصري في تحقيق األهداف المرجوة من خال دعم صمود ش���عبنا الفلس���طيني, 
واستمرار التواصل مع العالم الخارجي, ورعاية المصالحة الفلسطينية, وتخفيف الحصار عن شعبنا, فاألدوار يجب 

ان تتكامل حتى نستطيع تخطي العقبات والوصول إلى األهداف المرجوة.  

المصير المشترك

»أوسلو« كانت مصيدة.. وتركت تونس احتجاجًا
بسام أبو شريف

رأي
مهاتير محمد س���يرة عطرة ومسيرة 
ممتنع. البساطة.سهل  أعطر.ش���ديد 

س���لك طريق النهضة بأقصر مسافة، 
واقل زمن.بوصلته المصلحة العامة ال 
مجد الش���خصية الفردية.سر نجاحه 
ان���ه متصالح م���ع ذاته،مؤم���ن بربه، 
يع���رف أين يض���ع قدمه. ل���م يفقد 
اتزانه رغم كبر س���نه،ولم ُيغير جلده 
طول م���دة خدمت���ه أو خارج���ه. ظل 
هو هو متمس���كًا بمبادئ���ه و أخاقه 
بلوغه  ومحتفظًا بذاكرة متق���دة رغم 
النهاية.ال يخ���اف االختاف مع  خط 
غيره، وال يمش���ي الحيط / الحيط طلبًا 
للس���تر على طريقة المسؤول العربي 
خوفًا على كرس���يه. لم يركب الموجة 
ك���� ” قناصي الفرص” .ظ���ل مرفوع 
ال���رأس، لم يطأطئ رأس���ه. ش���عاره 
المواجه���ة حتى  االس���تماتة دفاعًا 
عن حق باده وناسه. واجه الفاسدين 
من أكابر اللصوص بش���جاعة. استرد 
المليارات و ج���ر الحرامية وزوجاتهم 
للعدالة. نال رضا الله ومحبة ش���عبه.

لم ينتص���ر ماليزي لفاس���د ال بقطع 
الطرقات وال إش���عال اإلطارات محتجًا 
ان ابن عشيرته “يقطر براءة ويفيض 
طهارة” مع انه غاطس بالفساد ألنفه.

في بضع أس���ابيع، قطع دابر الفس���اد 
وأهله بالضرب���ة القاضية.أثار العجب 
و اإلعجاب انه صارم كالس���يف، قاطع 
الجسارة  كالش���فرة. بنى جس���رًا من 
للوص���ول إلى الحقيقة، ورفع مداميك 
الثقة مع ش���عبه، فتج���اوز أزمة باده 
م���ن واق���ع ملغ���وم إلى م���ا يجب ان 
يكون. كشف رجاالت الحلقة الضيقة 
ملفاتهم  فت���ح  بالوالء،  الُمتدثري���ن 
نزع  الصفراء،  أوراقهم  السوداء،فضح 
هاالتهم المكذوبة، نش���ر أس���رارهم 
المخجل���ة، فأصب���ح رم���زًا إصاحي���ا 
المنكوبة  للدول  سياس���ية،  وأيقونة 

بالفس���اد حتى أصبح حج���ة على من 
يّدع���ون ان مؤسس���ة الفس���اد اكبر 
م���ن الدولة. تجربت���ه خارقة، ممهورة 
بالحكمة والبطولة، تحمل في طياتها 
حقائق اس���تثنائية لش���خصية غير 
 لها التبجيل 

َّ
عادية، ترغمنا ان نك���ن

ونرفع لها الطاقية .
القضي���ة  م���ع  وق���ف  سياس���يًا، 
تخلى  بينما  بصابة  الفلس���طينية 
عنها عربانها،حتى وأصبح النش���يد 
العبري ت���دق طبوله بأغل���ب الدول 
بالمجرمة،  إسرائيل  العربية. وصف 
وحرمَّ على اليه���ود ان يطؤوا ارض 
ب���اده فيما ال يجرؤ الح���كام العرب 
ضرب إسرائيل المحتلة بحصوة وال 
ش���جب أفعال اليهود المشينة، مع 
ان الل���ه وصفهم ف���ي كتابه أنهم 
أهل غدر ومك���ر وخيانة. فما فعلوه 
باألم���ة منذ بدء الرس���الة المحمدية  
إلى يومن���ا هذا من قت���ل وتنكيل 
للمحرم���ات،  وتعذي���ب وانته���اك 
وتدنيس للمقدسات، يشيب لهوله 
الولدان. في غزوة الخندق خيانتهم 
للعه���ود والمواثي���ق وحدها كانت 
آية من آيات المكايدة على اإلسام 
والمس���لمين. ولما رآى الرس���ول ما 
رآى منه���م، قرر ان يش���لعهم من 
العرب، ويهدم  جذورهم من جزيرة 
حصن الش���ر خيبر. وكرت المسبحة 

لهذه اللحظة.
 المفارق���ة تهاف���ت ذوي الس���لطان 
من عرب���ان الردة، لطل���ب ود اليهود، 
والتمس���ح تحت ذرائ���ع كاذبة. تمامًا 
كإدع���اء دعاة التطبي���ع ان اتفاقيات 
الع���ار المذلة ”كامب ديفيد، أوس���لو 
،عرب���ة” س���تجلب الس���ام وانه���ار 
اللبن والعس���ل. النتيج���ة ان خوزقت 
العالم  أمام  العرب وعّرتهم  إسرائيل 
بأنهم ضعاف في الحرب وفي السلم 

أكثر. س���فنهم با قيادة، تتخبط في 
بح���ار مضطربة دونما خطة، وتس���ير 
عل���ى غير ه���دًى. تتقاذفه���ا الرياح 
كالريش���ة وتدفعها التيارات كخيط 
دخ���ان ال وزن ل���ه. دول ديكتاتورية 
متناح���رة تحكمه���ا العوائ���ل بينما 
إسرائيل واحة الديمقراطية، لذا فهي 

األحق بالزعامة.
األنظمة العربية با ش���رعية شعبية، 
ت���زداد غرق���ُا بالتبعي���ة يوم���ًا بعد 
يوم.تحول���ت إل���ى رابوت���ات مطيعة 
تنف���ذ المهم���ات المطلوبة . وبفضل 
السياس���ات الرعن���اء تدحرجت األمة 
من قمة التاريخ لقعره بعد ان أسلمت 
في  والصهاينة،  لألمري���كان  الدف���ة 
حي���ن ان  مهاتير محم���د يصرخ من 
أقص���ى الدني���ا :� فلس���طين عربية و 
إس���رائيل دولة محتلة. فيرد العربان 
عليه باجتماع في البحر الميت الواقع 
على مرمى دمع���ة من األقصى، وقبلة 
من مثوى أب���ي عبيدة الجراح  ” أمين 
األمة ” لتش���كيل حل���ف ال لمقاومة 
االحتال الصهيوني بل إلحال إيران 
وتركيا أعداء لألمة.فإسرائيل ال تهدد 
وج���ود العرب���ان إنما الخط���ورة تأتي 
طهران.التعرية وصلت ألقصى درجة 
و التهتك القومي والديني واألخاقي 

بلغ أعلى مدى .
 نعم،التاريخ يتكرر على شكل مهزلة 
لكنه أت���ى إلينا مقلوبًا عل���ى ظهره. 
باألم���س حاصر أبو عبي���دة رضي الله 
عنه بيت المقدس حتى استس���لمت، 
واستلم الخليفة عمر رضوان الله عليه 
معكوس���ة.  اآلية  اليوم  مفاتيحه���ا. 
استسلم العربان في عقر عواصمهم، 
صاغرين  الق���دس  مفاتيح  وس���لموا 
ان  الس���اقطة  حجتهم  للصهاين���ة، 
عدوهم األول تركيا و إيران، تلك كذبة 

ال تنطلي على الغلمان ؟!.

مهاتير محمد… فلسطين أوال!
بسام الياسين
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رام الله/ االستقالل:
قال����ت وزارة االقتص����اد الوطن����ي، الثالثاء، 
إن طواق����م حماي����ة المس����تهلك ضبطت 
خالل الش����هر الماضي ما يق����ارب 35 طنا 
لألنظمة  المخالفة  والس����لع  المنتجات  من 
والقواني����ن المعمول به����ا أغلبها منتجات 
غير وطني����ة تنوع����ت بين م����واد غذائية 
ومواد تنظي����ف ومواد تجميل غير مطابقة 
للمواصفة الفلس����طينية اضافة الى ألعاب 

األطفال الممنوعة من التسويق.
ووف����ق التقرير الش����هري ل����إدارة العامة 
لحماية المس����تهلك ضبطت الطواقم 1.5 
طنا م����ن منتجات وس����لع المس����توطنات 
المضبوطات  إت����الف  وت����م  اإلس����رائيلية 

القانونية  وف����ق االص����ول  والمبل����غ عنها 
المتبعة.

وف���ي الس���ياق ذاته احال���ت ال���وزارة 65 
تاج���رًا للنياب���ة العامة لمكافح���ة الجرائم 
االقتصادي���ة لعدم إش���هارهم األس���عار 
على الس���لع التجارية، وااللت���زام بالقوانين 
الفلسطينية المعمول بها، وإخطار 67 محال 
تجاريًا، وس���حب 52 عينة من سلع غذائية 
مختلفة، لفحصها مخبريًا والتأكد من مدى 

صحتها وسالمتها حال تم استهالكها.
التقري����ر تنفي����ذ طواق����م حماية  وبي����ن 
المس����تهلك خ����الل الفت����رة ذاته����ا 390 
جولة تفتيش����ية تمكنت خاللها من زيارة 
2323 مح����اًل تجاريًا وجد م����ن بينها 195 

محاًل مخالفًا تم اتخاذ المقتضى القانوني 
بحقها، مبينًا ان قيام تج����ار بإبالغ طواقم 
حماية المستهلك عن مواد وسلع منتهية 
الصالحية تزن 175 طن����ا تم إتالفها وفق 
األص����ول القانونية، مثمن����ة حرص هؤالء 
التج����ار على صح����ة وس����المة المواطنين 
وحمايتهم من أي مواد وس����لع قد تعرض 

حياتهم للخطر.
وتعاملت االدارة العامة لحماية المستهلك 
خالل العام الماضي مع 53 شكاوى تتعلق 
بعدم االلتزام بالقوانين المعمول به داعية 
المس����تهلكين إل����ى التقدم بأي ش����كوى 
يرونها لدى ال����وزارة أو مديرياتها الفرعية 
في المحافظات أو عبر الخط المباشر 129.

القدس المحتلة/ االستقالل
قال المستش���ار االقتصادي ف���ادي الهدمي: إن ارتفاع نس���ب البطالة بين 
صفوف النس���اء في مدين���ة القدس هو نتيجة طبيعي���ة وتحصيل حاصل 
للوضع االقتصادي المتردي بس���بب اجراءات االحتالل المتمثلة بحصار وعزل 
المدينة عن محيطها حيث تجاوزت نسبة الفقر الثمانين بالمئة في المدينة 

المقدسة.
واضاف الهدمي في حديث إلذاعة “صوت فلس���طين” الرسمية، الثالثاء، أن 
النس���اء في القدس هم الحلقة األضعف في مسلس���ل االنهيار االقتصادي 
لعدة أسباب من أهمها تسرب الفتيات من المدارس والزواج المبكر وارتفاع 
نسب الطالق، ما يستوجب التوجه الى قطاع التدريب المهني والتركيز على 

مشاريع نسوية منزلية.

الرتكابهم جرائم اقتصادية

»االقتصاد«: إحالة 65 تاجرًا للنيابة العامة بيناير
إجراءات االحتالل بالقدس 

ترفع نسب البطالة في 
صفوف المقدسيات

االستقالل/ وكاالت:
تراجع معدل البطالة في المغرب بنسبة 0.4 بالمائة إلى 
9.8 بالمائة في 2018 مقارنة مع 10.2 بالمائة في 2017 

حسب بيانات رسمية.
وقالت المندوبية الس���امية للتخطيط بالمغرب )الهيئة 
الرس���مية المكلفة باإلحصاء(، الثالثاء، إن عدد الباحثين 
عن عم���ل تراجع ب�48 ألف���ا، إلى 1.168 ملي���ون فرد في 

.2018
وأضافت المندوبية، في بيانات اطلعت عليها األناضول، 
أن نس���بة بطالة اإلناث بلغت 14 بالمائة، العام الماضي، 

في حين بلغت بالنسبة للذكور 8.4 بالمائة.
وبقي���ت البطال���ة أكث���ر انتش���ارا في صف���وف حاملي 
الش���هادات الجامعي���ة؛ إذ بلغ���ت 17.1 بالمائة، ولدى 

االشخاص غير الحاملين لها 3.5 بالمائة.
وس���جلت البطالة 26 بالمائة لدى الش���باب بين 15 و24 
عاما، مقابل 15.1 بالمائة بالنس���بة لألش���خاص بين 25 

و34 عاما.
واس���تحدث قطاع الخدمات 65 ألف منصب عمل جديد 
في 2018، والفالحة )الزراعة( 19 ألفا، والبناء واألش���غال 

العمومية 15 ألفا، والصناعة 13 ألفا.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت ش���ركة الطي���ران األلماني���ة “جيرمانيا”، 
الثالثاء، إفالس���ها، والبدء بوقف فوري ألنشطتها 
وعملياته���ا، بعد فش���ل جهود توفير الس���يولة 

لتلبية النفقات المترتبة عليها.
وقال “كارس���تن بالك���ي”، المدي���ر التنفيذي ل� 

“جيرمانيا”، التي تمل���ك 30 طائرة، في بيان، إن 
ى لها فقط خيار اإلعالن عن اإلفالس،  “الشركة َتَبقَّ
بعد محاوالت توفير الس���يولة.. نأس���ف لعواقب 

هذه الخطوة على موظفينا”
وق���دم “بالكي”، اعتذاره للمس���افرين الذين كان 
مقررا س���فرهم الثالثاء، قبل اإلعالن عن إش���هار 

اإلفالس والوق���ف الفوري لألنش���طة والعمليات 
التش���غيلية. ودفع هبوط أس���عار ص���رف اليورو 
مقاب���ل الدوالر، وارتفاع أس���عار وق���ود الطائرات، 
إضافة للمنافس���ة في القطاع، إلى إعالن الشركة 
إفالس���ها وعجزها ع���ن دفع أج���ور موظفيها عن 

يناير/ كانون الثاني الماضي.

االستقالل/ وكاالت:
ف����ي مص����ر حم����الت  انطلق����ت 
بمقاطعة  للمطالب����ة  إلكتروني����ة 
شراء السيارات الجديدة تزامنا مع 
انتهاء الفترة االنتقالية التفاقية 
الش����راكة األوروبية، والتي تنص 
الجمارك  إلغ����اء  بنودها على  في 
على الس����يارات المستوردة ذات 

المنشأ األوروبي.
وتأت����ي تل����ك الحم����الت بهدف 
ووكالء  التج����ار  عل����ى  الضغ����ط 
ف����ي مص����ر لخفض  الس����يارات 
هوام����ش  وتقلي����ل  األس����عار، 
أرباحهم الت����ي يرى البعض أنها 

مبالغ فيها.
والق����ت تل����ك الحم����الت رواج����ا 
كبي����را بين رواد مواق����ع التواصل 
تج����اوزوا  الذي����ن  االجتماع����ي 
المليون، وس����ط حالة سخط عامة 

الرقابية  الجهات  من عدم تدخل 
في الدولة بش����كل كاف يس����مح 
إلى  والوصول  األسعار  بانخفاض 
تسعير عادل للسيارات في مصر.

يش����ار إلى أن سعر السيارات في 
مصر من بين األغل����ى في العالم 

مقارنة بدخول المواطنين.
وتس����ببت تلك الدعاوى في حالة 

ارتباك ش����ديدة وركود في سوق 
السيارات وسط حالة من الترقب 
بين المشترين المحتملين طمعا 

في انخفاض األسعار.

رام الله/ االستقالل
أغلق���ت اإلدارة العام���ة للتفتي���ش وحماي���ة العمل، 
الثالثاء، منش���أة قيد البناء، الفتقارها شروط السالمة 
العامة، إضافة إلى وجود خلل بطريقة تثبيت الرافعة، 
ما أسفر عن مصرع العامل أمجد عمر منصور )21 عاما( 
من سكان بلدة بدو ش���رق القدس، وإصابة عامل آخر، 
نتيجة س���قوط رافعة كهربائي���ة صغيرة في رام الله 

التحتا.
ودعت الوزارة على الفور النعقاد لجنة السالمة العامة 
في محافظ���ة رام الله والبيرة، لالتف���اق على اجراءات 

مناس���بة فيم���ا يتعلق بالس���المة المهني���ة للعمال 
لتفادي هكذا حوادث حفاظا على أرواحهم.

وعممت الوزارة على جميع المفتشين بمواقع التشييد 
والبناء أو المناطق الصناعية أو قطاع المناشير، تشديد 
االج���راءات عل���ى الروافع التي تس���تخدم في الموقع 
للمواصف���ات والمقاييس،  م���ن مطابقته���ا  والتأكد 
والتأكد من انطباق اش���تراطات الم���ادة )5( من الئحة 
مجلس الوزراء رقم )49( لسنة 2004 بخصوص الروافع، 
وفي حال وجود اية مخالفات لتلك االشتراطات فيجب 

أن يتم التنسيب بإيقافها فورا.

تراجع البطالة في المغرب
 إلى 9.8 بالمائة خالل 2018

»العمل« تغلق منشأة قيد البناء
 برام الله لمخالفتها شروط السالمة

االستقالل/ األناضول:
أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، الثالثاء، أن صندوق النقد الدولي، س���يجري 

المراجعة الخامسة لبرنامج بالده االقتصادي، في يونيو/ حزيران 2019.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تواصلت مصر التفاق مع الصندوق للحصول على 

قرض بقيمة 12 مليار دوالر، على مدار ثالثة أعوام، ضمن برنامج إصالح اقتصادي.
وج���اءت تصريحات معيط، في بيان صادر عنه، بعد ي���وم من موافقة صندوق النقد 
الدولي، على منح مصر ملياري دوالر، تمثل الش���ريحة الخامس���ة من قرض قيمته 12 
ملي���ار دوالر. وقال معي���ط، إن المراجعة المرتقبة في يونيو 2019، س���تكون األخيرة 
ضمن برنامج اإلصالح االقتصادي، وتس���بق الدفعة األخيرة من القرض، البالغة كذلك 
ملياري دوالر. ومع قرب حصول القاهرة، على الش���ريحة الخامسة، خالل األيام المقبلة، 

تكون قد تلقت 10 مليارات دوالر من أصل 12.
وارتفع الدين الخارجي المس���تحق على مصر، بنسبة 17.2 بالمئة على أساس سنوي 

إلى 92.6 مليار دوالر، في نهاية يونيو 2018، وفق بيانات البنك المركزي.
في س���ياق آخر، ذكر وزير المالية، في البيان، أن المستثمرين األجانب اشتروا أدوات 
دين محلية )أذون وسندات( بقيمة 900 مليون دوالر في يناير/ كانون الثاني 2019.

وق���ال إن العجز الكل���ي في موازنة بالده، تراج���ع إلى 3.6 بالمئة م���ن الناتج المحلي 
اإلجمال���ي، في النصف األول من العام المالي الجاري 2018/ 2019، مقابل 4.2 بالمئة 
في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ 

تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وأش���ار معيط، إلى أن مصر تس���تهدف نمو الناتج المحل���ي اإلجمالي 5.6 بالمئة في 

العام المالي الجاري، مقابل 5.8 بالمئة مستهدف في مشروع الموازنة.

»خليها تصدي«: حملة إلكترونية في مصر لمقاطعة شراء السيارات

اإلعالن عن إفالس شركة الطيران األلمانية “جيرمانيا” 

»النقد الدولي« يجري المراجعة 
الخامسة واألخيرة القتصاد مصر

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/برديس عبدالرحيم محمد القاضي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802049494( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ غازي يونس غازي شحتو
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407782796( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  ميس���اء عبد القادر شحادة القرا 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800483083( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نديم منصور عبدالرحمن الريس 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403056260( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
تحدث تقرير روس����ي، ع����ن أن 7 دول 
بينه����ا 3 عربية، »أبدت اس����تعدادها« 
لنش����ر قواعد عس����كرية روس����ية على 
أراضيه����ا، فيما نفت بعض تلك الدول 

ذلك، في أوقات سابقة.
وحس����ب تقرير، نش����ره موقع »تس����ار 
غ����راد« المحلي وترجمته للعربية وكالة 
فإن  الثالثاء،  الروس����ية  »س����بوتنيك« 
بعض تلك ال����دول قبلت بأن تس����خر 
بنيته����ا التحتية في مج����ال الطيران، 

لخدمة القوات الروسية لديها.
وذكر موقع »تس����ار غراد«، دون تحديد 
المصدر الذي اس����تند إلي����ه، أن ليبيا 
إح����دى ال����دول الت����ي »طلب����ت قواعد 

عسكرية روسية على أراضيها«.
وأفاد بهذا الصدد، أن خليفة حفتر، قائد 
الق���وات الليبية المدعوم���ة من مجلس 
نواب طبرق )شرق(، »اقترح إقامة قاعدة 
روس���ية في بنغازي« ثان���ي أكبر مدينة 

بعد طرابلس، وهي تضم ميناء ضخما.
وتاب����ع أن حفت����ر يتفاوض، م����ع وزير 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مشيًرا 
إلى أن »القاعدة ستسمح بالتحكم في 
الجناح الجنوبي لحلف شمال األطلسي، 

كما س����تتمركز في الب����الد التي تملك 
أكبر احتياطي للنفط والغاز في شمال 

إفريقيا«، حسب الموقع الروسي.
وزار حفتر روس����يا أكثر م����ن مرة، منها 
زيارة أجراها في نوفمبر/تشرين الثاني 
2016. وكانت وكالة اإلعالم الروس����ية، 
ق����د نقل����ت تصريحات ع����ن حفتر في 
فيه����ا  نف����ى   ،2017 أبريل/نيس����ان 
مناقش����ة إقامة قاعدة عسكرية روسية 

في بالده.
كم����ا زعم »تس����ار غراد«، أن الس����ودان 

»يمك����ن أن يصب����ح دول����ة إفريقي����ة 
ثانية فيها قواعد عس����كرية روس����ية؛ 
حيث يدور الحديث ع����ن ميناء بحري« 

الستضافة القاعدة.
وقال: »ستس����مح القاعدة بالتحكم في 

طرق التجارة إلى أوروبا عبر البحر«.
لجن����ة  رئي����س  ص����ّرح  أن  وس����بق 
الس����وداني،  بالبرلمان  واألم����ن  الدفاع 
الل����واء اله����ادي آدم، ف����ي مقابلة مع 
»س����بوتنيك«، ف����ي 12 يناير/كان����ون 
الثاني الماض����ي، أن »موافقة روس����يا 

على اتفاقية لتسهيل إجراءات دخول 
الس����فن الحربية الروسية والسودانية 
إلى موان����ئ البلدين يمك����ن تطويرها 
مستقبال لبناء قاعدة روسية في المياه 
اإلقليمية للسودان على البحر األحمر«. 
فيما أعلن المتحدث باس����م الرئاس����ة 
الروس����ية دميتري بيس����كوف، في 28 
من الش����هر ذاته، وجود مدربين روس 
في الس����ودان، وقالت إنه����م يعملون 
بش����كل قانوني وعلى أساس اتفاق مع 

سلطات البالد.

 7 دول بينها 3 عربية تطلب قواعد روسية على أراضيها

االستقالل/ وكاالت:
أكد الرئيس النمس���اوي ألكس���ندر فان دي���ر بيلين، الثالثاء، 
رف���ض بالده، اعتراف الواليات المتح���دة األمريكية بالقدس، 

عاصمة ل�«إسرائيل«، ونقل سفارتها من تل أبيب، للمدينة.
ج���اء ذلك خ���الل مؤتمر صحف���ي، عقده أمس، م���ع الرئيس 
الفلس���طيني محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، 

وسط الضفة الغربية  المحتلة.
وق���ال دير بيلين خ���الل المؤتمر:« النمس���ا حزينة لما أقدمت 
علي���ه الواليات المتحدة من نقل س���فارتها م���ن »تل أبيب« 
للقدس، وقطع مس���اعداتها لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 

الفلسطينيين )أونروا(«.
وأكد أن بالده لن تقدم على خطوة مماثلة، مؤكدا التزام النمسا 

بسياسات االتحاد األوربي تجاه فلسطين.
وأكد على »دعم بالده لفلس���طين«، ووصف العالقات الثنائية 

ب� »الحميمية«.
وقال: إن النمسا تؤيد »)خيار( حل الدولتين عبر المفاوضات«. 
ونقلت واش���نطن سفارتها للقدس، في مايو/ أيار 2018، بعد 
أن اعترفت في ديسمبر/ كانون األول 2017 بالقدس عاصمة 

ل�«إسرائيل«، في خطوة أثارت انتقادات غالبية دول العالم.
والحقا، قطعت واش���نطن دعمها المالي للفلس���طينيين، بما 
فيه المخصص���ات المالية التي كان���ت تدفعها لوكالة غوث 

وتشغيل الالجئين األممية »أونروا«.

رئيس النمسا يرفض نقل سفارة 
بالده من تل أبيب للقدس

االستقالل/ وكاالت:
تقول الكاتبة نس����رين مالك في مقال 
بصحيف����ة غاردي����ان البريطاني����ة إن: 
ثمة أس����ئلة ال عالقة له����ا بالموضوع 
الصاع����دون  المس����لمون  يواجهه����ا 
لمواق����ع سياس����ية أو إعالمية أو حتى 

مهنية في الغرب.
وتوض����ح في المق����ال أن من بين هذه 
الش����ذوذ  أن  األس����ئلة: ه����ل تعتقد 
الجنس����ي خطيئة؟ وما رأيك في زواج 
القاص����ر؟ وهل تعتقد أن إلس����رائيل 

الحق في الوجود؟
وتشير إلى أن مثل هذه األسئلة يتم 
طرحها أيضا في بعض اس����تطالعات 
الرأي، وذلك على أم����ل توليد عناوين 
األخب����ار التي تش����ير إل����ى أن أغلبية 

المسلمين ال يتس����امحون مع المثلية 
الجنسية أو غيرها من المواضيع.

وتضي����ف أن ظاه����رة التميي����ز ضد 
المسلمين منتشرة في بريطانيا، وأنها 
طالما حذرت في كتاباتها اليمين من 
لتبرير  اإلسالمي«  »اإلرهاب  استخدام 
التحي����ز ضد المهاجري����ن، وأنها هي 
نفسها س����بق أن تعرضت لسؤال إزاء 

إذا ما كانت تدين اإلرهاب.
وترى الكاتب����ة أنه يعتب����ر من الخطأ 
إلق����اء الل����وم عل����ى المهاجري����ن في 
أح����داث ال عالق����ة لهم بها، وتش����ير 
إلى النائبة المس����لمة في الكونغرس 
األميركي إلهان عمر، وإلى ما تواجهه 
من مضايق����ات إزاء تصريحاتها تجاه 
العدي����د من القضايا، س����واء ما تعلق 

منها بإسرائيل أو إيران أو غيرهما.
وتضي����ف أن إله����ان تدع����م حرك����ة 
»المقاطع����ة وس����حب االس����تثمارات 
وف����رض العقوب����ات« ضد إس����رائيل، 

ولكنها تشكك في فعاليتها.
وتق����ول الكاتب����ة: إن إله����ان تدع����و 
الواليات المتحدة إلى زجر إس����رائيل 
إزاء تجاوزاته����ا، تمام����ا كم����ا تق����وم 
واشنطن بزجر إيران في هذا السياق.

وتضي����ف الكاتبة أنه يجري تش����ويه 
تصريح����ات النائب����ة إله����ان لكونها 
مس����لمة، وألن المس����لمين في الحياة 
العامة بالغ����رب يتعرضون للتدقيق، 
مش����يرة إلى االرتفاع الحاد في نسبة 
جرائم الكراهية من����ذ مجيء الرئيس 

األميركي دونالد ترامب.

االستقالل/ وكاالت:
قال أمين المجلس األعلى لألمن القومي 
اإليراني، الثالثاء، إن بالده سترد بشكل 
حازم على أي هجوم »إس����رائيلي« على 

سورية.
وج����اء أن أمين المجل����س األعلى لألمن 
اإليراني، علي ش����مخاني، حذر  القومي 
»إسرائيل«، الثالثاء، من رد »حازم ورادع« 

إذا اس����تمرت في مهاجمة أهداف في 
سورية.

ونسبت وكالة أنباء »فارس« إلى شمخاني 
قوله »إذا استمرت هذه األعمال، فسوف 
يتم تفعيل اإلجراءات المتوقعة للردع، 

والرد بشكل حازم ومناسب«.
ج����اءت تصريحات ش����مخاني، الثالثاء، 
ف����ي لقائه مع وزير الخارجية الس����وري، 

ولي����د المعل����م، في طهران، لمناقش����ة 
»التعاون االس����تراتيجي بي����ن البلدين، 
وآخر التطورات السياسية واألمنية في 

المنطقة«، بحسب »فارس«.
إلى ذلك، قال ش����مخاني إن »العراقيل 
العدي����دة التي وضعه����ا الغربيون في 
العملي����ة السياس����ية الحالية تظهر أن 
مواقفه����م وذرائعهم غي����ر المنطقية 

هي مجرد دعم الستمرار األزمة في هذا 
البلد«.

واعتبر أن »األعداء المش����تركين للعالم 
اإلس����المي، وخاصة أميركا وإس����رائيل« 
العظيمة  المصال����ح  »تدمير  يحاول����ون 
والتقدم  األمن  اإلس����المية، مثل  للدول 
إيجاد وتوس����يع  االقتصادي، من خالل 

نطاق الصراعات واالنقسامات«.

كما اعتبر الهجمات اإلس����رائيلية على 
س����ورية وانتهاك أراضيه����ا »أمرًا غير 
مقب����ول«، وق����ال »إذا اس����تمرت ه����ذه 
األعمال، فسوف يتم تفعيل اإلجراءات 
المتوقع����ة لل����ردع والرد بش����كل حازم 
ومناسب بحيث يكون درس عبرة لحكام 
إسرائيل الكذابين والمجرمين«، على حد 

تعبيره.

االستقالل/ وكاالت:
اتهم الرئي���س التركي رجب طيب أردوغان، الثالثاء، االتحاد االوروبي بالس���عي إلى اإلطاحة 

بالرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو على حساب "الديمقراطية".
وق����ال اردوغان ف����ي خطاب متلفز الثالثاء، في إش����ارة إلى االتح����اد االوروبي "من جهة 
تتحدثون عن انتخابات وديمقراطية وبعد ذلك تس����عون لإلطاحة بحكومة عبر العنف 

والتحايل".
وس���أل اردوغان متوجهًا إلى واش���نطن على ما يبدو “هل فنزويال إحدى والياتكم؟” مضيفًا 
“كيف تجرؤون على الطلب من ش���خص انُتخب أن يرحل وأن يسلم رأس الدولة إلى شخص 

لم يكن حتى مرشحًا لالنتخابات”.
واعترف���ت 19 دولة أوروبية بالمعارض خوان غوايدو رئيس���ًا انتقالي���ًا لفنزويال بعد أن أعلن 

نفسه رئيسًا بالوكالة في 23 كانون الثاني/يناير.
ورّحبت واش���نطن التي اعترفت بغوايدو رئيس���ًا فورًا، باعتراف دول أوروبية به ودعت الدول 

األخرى إلى القيام باألمر نفسه.

غارديان: المسلمون الصاعدون
 بالغرب يواجهون بأسئلة »تعسفية«

أردوغان يتهم االتحاد االوروبي 
بالسعي لإلطاحة بمادورو على 

حساب »الديمقراطية«

إيران تهدد »إسرائيل« »برد حازم ورادع« على مهاجمة سورية
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أعلن أنا المواطن/ نعيم كامل محمد عاشور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900679010( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ فاطمة محمد عطيه ابو خماش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406029595( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محسن عمر محمود السالق
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)949830525( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ايمان عبد الرحمن  محمد طه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801033218( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/سوسن احمد محمد ابو شاب
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)901480475( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ ماهر محمد صالح سالمة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)965027220( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ ترجمة أطلس للدراسات:
ه���ذه المرة ل���ن يتحقق نف���س األمر. لي���س فقط ألن 
غانتس ه���و ليس رابين، بل ألن الجمه���ور أصبح أكثر 
واقعية. الش���عارات التي أثمرت في 1992 ال يمكن أن 
ُتجِد نفًعا في 2019. لم يعد ممكًنا أن تسوق للجمهور 
آمااًل زائفة حول الس���الم أو حول تس���وية سياسية مع 
الفلس���طينيين مقابل تنازل عن كل المناطق التي تم 
احتالله���ا في حرب األيام الس���تة، أو ج���زء منها، بدون 
اتفاق، مثلما فعل ايهود باراك وارئيل ش���ارون. كيف 

يمكن محاولة بيع أحالم من هذا النوع؟
رابين نجح في ذلك. ش���يء ما في شخصيته سحر عدد 
ليس قليل م���ن الناس. المهم أنه رئي���س أركان، قال 
ناخب���ون من اليمي���ن بداخلهم. ربما هو ي���رى ما ال نراه 
نحن. رغم أنه من المهم االش���ارة إلى أن اغلب الجمهور 
اليه���ودي ال يقتنع بذلك حًقا – اليس���ار صعد للحكم 
في زمنه بس���بب خسارة مقاعد لألحزاب التي لم تتجاوز 
نسبة الحسم وهو ما ساعده هو األغلبية التي منحها له 
أعضاء الكنيس���ت العرب. لكن اليوم ال يمكن أن يحدث 

ذلك، حتى لو تم التسويق للخطابات القادمة لغانتس 
بهدية مغلفة بورق س���ولفان. واضح للجميع، حس���بما 
يبدو لي، حتى في اليس���ار المع���ادي للصهيونية، أن 

السالم لن يحل هنا حتى بعد ألف عام.
م���ن حقك ان تحلم، لكن يجب علي���ك أن تكون واقعيًا 
أيضًا. العرب غير مس���تعدين لالعتراف بحق الش���عب 
اليهودي بدولته الخاصة. هذا ما واجه باراك أيًضا حين 
كان يائًسا في التوصل ألي اتفاق يمكن ان ُينقذ واليته 
المتالش���ية. إنهم يريدون أن يقيموا دولتهم الخاصة 

على كل المنطقة الواقعة غرب االردن.
وهن���اك أمر آخر أيًضا: ال يوجد أي زعيم عربي يجرؤ على 
التنازل عن حق العودة. إن العرب يرون به حجر أساس. 
ما يعني أن اليهود سيضطرون لمغادرة بيوتهم إلخالء 
مكان لمن يس���عون لتطبيق حقهم بالعودة لبيوتهم 

وأراضيهم التي طردوا منها عام 1948.
س���ارع ديفيد بن غوريون لض���م كل المناطق التي تم 
إخالؤها لكي يقيم بهم إس���رائيل الجديدة. وكان حظه 
أن قض���اة من امثال أهرون باراك ل���م يقفوا في وجهه 

آنذاك. المحكمة العليا كانت، مثل كل مؤسسات الدولة، 
صهيونية بالطبع. قضاتها يفكرون فقط بالصهيونية. 
القيم الخادعة التي يضعها اليوم القضاة في إسرائيل 

لم تتمثل أمام اعينهم.
اآلن، أصبح واضًحا لماذا تدرك دوائر اليسار أنه فقط من 
خالل ملفات التحقيق سيمكنهم السيطرة على الحكم. 
ليس لديهم أمر آخر لتقديمه. بعد ربع قرن من االتفاق 
الذي أنتج الحافالت المتفجرة في شوارع المدن وأماكن 
الترفيه التي اش���تعلت فيها الني���ران، الرؤى الكاذبة ال 

يمكن أن تؤدي الستبدال الحكم.  
أفيح���اي مندلبليت بالطبع يدرك ذل���ك، ولذلك ُتفرض 
عليه مس���ؤولية مضاعف���ة ومزدوجة: غير مس���موح له 
العمل كش���خص يعمل دون رغبته. نشر موقفه يجب 
أن يك���ون بعد االنتخاب���ات من أجل الس���ماح للعملية 
الديمقراطية بأن تجري بشكل نظامي. يجب أن يحصل 
بنيامين نتنياه���و على فرصة للرد عل���ى أي قرار. وكل 
قرار آخر سيتم اس���تقباله كمحاولة للتدخل في نتائج 

االنتخابات.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال المستش���ار القانون���ي لحكوم���ة االحتالل 
اإلس���رائيلية افيحاي مندلبلي���ت، إن رئيس وزراء 
االحتالل بنيامين نتنياهو س���يضطر إلى تقديم 
طل���ب إلى لجن���ة التصاري���ح، للموافقة بش���كل 
تراجعي، على تس���لمه لمبل���غ 300 ألف دوالر من 

ابن عمه لتمويل دفاعه القانوني.
وكتب المستش���ار القانوني إلى مراقب »الدولة«، 
يوس���ف ش���ابيرا، أنه إذا رفضت اللجنة مرة أخرى 
طل���ب نتنياه���و جمع تبرع���ات من رأس���ماليين، 
فس���وف ُيطلب من نتنياهو إع���ادة األموال التي 
تلقاه���ا من ابن عمه، والتي ت���م تحويلها بالفعل 

إلى محاميه.
وتشير رسالة المستشار القانوني إلى أنه لم يكن 
عل���ى علم بأن نتنياهو تلقى الم���ال. وكان محامو 
نتنياهو قد طلبوا مؤخرًا السماح له بجمع مليوني 

دوالر لتمويل دفاعه القانوني.
وقد تلقى نتنياه���و مبلغ 300 ألف دوالر لتمويل 
الدف���اع القانون���ي عنه وع���ن زوجته س���ارة، من 
ابن عمه ميليكوبس���كي، الذي س���بق واستدعته 
الش���رطة لإلدالء بإفادته في المل���ف 1000، بعد 
ادع���اء نتنياهو بأن ابن عمه هو الذي مول ش���راء 

السيجار له.
وحسب الصحيفة فقد حصل نتنياهو على المبلغ 
من ميليكوبس���كي، بي���ن آذار 2017 وآذار 2018، 

ووزع المال على محاميه.
وفي نيس���ان الماضي طلب محام���و نتنياهو من 

مندلبليت الس���ماح له بتجنيد تبرع���ات لتمويل 
الدفاع القانوني عنه، من رجلي األعمال األمريكيين، 
ميليكوبسكي وسبانس���ر بارتريدج. وهذا األخير، 
أيضا، استدعي لتقديم إفادته في الملف 1000، 
وادعى أنه مول شراء بدالت لنتنياهو بعشرة آالف 

شيكل تقريبا، وأن ميليكوبسكي أعاد له المبلغ.
ورد مندلبليت عل���ى نتنياهو بأنه ال يرى أي عائق 
ف���ي جمع األم���وال، لكنه أوض���ح أن األمر يتطلب 
موافق���ة لجن���ة التصاري���ح ف���ي مكت���ب مراقب 
»الدولة«، المخولة بالسماح للوزراء ونواب الوزراء أو 
منعهم من القي���ام بأعمال قد تؤدي إلى تضارب 

في المصالح.
وقد رفضت اللجنة الطل���ب، وأوضح أعضاؤها 
أن���ه »من غي���ر المناس���ب قيام رأس���ماليين 
بتمويل نفقات المحكم���ة في قضايا تتعلق 
بتحقي���ق جنائي، بما في ذلك االش���تباه في 
ارت���كاب أعمال جنائية من خ���الل العالقة مع 

الرأسماليين«.
وأضاف���وا أن »مثل هذا التموي���ل يمكن أن يضر 

بثقة الجمهور في نزاهة ممثلي الحكومة«.
ومؤخرًا، توجه محامي نتنياهو، نافوت تل تس���ور، 
إلى مراق���ب الدولة طالبًا من اللجن���ة إعادة النظر 
في قرارها. وفي الرس���الة، أش���ار تل تس���ور إلى 
قيام ميليكوبس���كي بتحويل 300 ألف دوالر إلى 
نتنياهو، والذي قام بتوزيعها على عدة محامين، 
حت���ى قبل أن يطل���ب اإلذن بتجني���د األموال من 

الرأسماليين.

مندلبليــت: نتنياهــو قــد يضطــر إلعــادة أمــوال الدفــاع عنــه

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس أركان جيش االحتالل »اإلس���رائيلي« األسبق، غابي أشكنازي، 
الثالثاء، إنه يعمل على إقامة تحال���ف بين األحزاب، باعتبار أن ذلك بات 

حاجة في هذا الوقت.
وبحسبه، فإنه في األيام القريبة سوف يعرف الجمهور اإلسرائيلي نتائج 

جهوده.
جاءت أقوال أش���كنازي هذه لناشطي حملة »بدون وحدة يضيع الصوت« 

التي تدعو رؤساء أحزاب ما يسمى »الوسط – اليسار« إلى الوحدة.
وقال أشكنازي إنه ال نقاش على ضرورة الوحدة، وإنه يعمل على ذلك، وإن 

العمل على ذلك مهم جدا حتى اللحظة األخيرة.
يذكر أنه في األس���ابيع األخيرة نش���ر أن رئيس حزب »مناعة إلسرائيل«، 
بيني غانتس، يس���عى لضم أش���كنازي إلى حزبه، ولكن األخير يشترط 
دخول السياس���ة بالوحدة بين حزب غانتس وحزب »يش عتيد« برئاسة 

يائير لبيد.
وتش���ير تقديرات معسكر غانتس إلى أنه في حال عدم تحقيق الوحدة، 
فإن أشكنازي س���وف يدعم »مناعة إلسرائيل«، سواء كان ضمن القائمة 

أم ال.
في المقابل، فقد سبق وأن صرح لبيد أنه في حال تشكيل قائمة موحدة 
لعدة أحزاب من »الوس���ط – اليسار« فإنه ليس على استعداد للتنازل عن 

المكان األول فيها.
يشار إلى أنه في حال قرر غانتس االنضمام إلى أحد األحزاب، أو تشكيل 
حزب موحد، فس���يكون عليه اإلبالغ عن ذلك حتى موعد أقصاه 21 شباط/ 

فبراير، وهو موعد إغالق القوائم النتخابات الكنيست.
يذكر في هذا الس���ياق أن اس���تطالع موقع »والال« اإللكتروني، الذي نشر 
األس���بوع الماضي، كان قد أش���ار إلى أن دمج »مناعة إلسرائيل« مع »يش 
عتيد« و »تيليم« برئاس موش���ي يعالون، وضم أشكنازي، سوف يحصل 

على 33 مقعدا، مقابل 27 مقعدا لليكود.

ما تحقق مع رابين في 1992 لن يتحقق مع غانتس في 2019 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعرب الرئي���س األمريكي، دونال���د ترامب، 
االثنين، عن دعمه لرئيس حكومة االحتالل 
ف���ي  نتنياه���و،  بنيامي���ن  »اإلس���رائيلي« 
االنتخابات اإلسرائيلية، بعد مشاركة صورة 
الفتة لهما انتشرت في »إسرائيل« في إطار 

دعاية انتخابية لحزب الليكود، وذلك عشية 
االنتخابات الداخلية لحزب الليكود.

يذك���ر أن نتنياه���و ناش���د س���ابقًا أعضاء 
الليكود دع���م اقتراح خاص ب���ه إلى جانب 
انتخاب الممثلين، وهو السماح له بتعيين 

مرشحين في القائمة دون انتخابهم.

وأوض���ح نتنياهو أنه يطل���ب ذلك من أجل 
ضم���ان نص���ر الحزب ف���ي وج���ه ائتالفات 

اليسار.
وأث���ار االقت���راح غضب نواب كنيس���ت من 
الليكود يعارضون فكرة تعيين مرش���حين 

في القائمة ليس عن طريق االنتخابات.

ترامب يدعم نتنياهو في االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة

أشكنازي يعمل على 
توحيد حزبي غانتس ولبيد
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االستقالل/ وكاالت
أشارت الرابطة األلمانية للتغذية 
إلى أن الس���بانخ يع���د واحدًا من 
أكثر الخضراوات المفيدة للصحة، 
الحتوائه على العديد من العناصر 

الغذائية المهمة للجسم.
وفيما يلي بعض األس���باب التي 

تدعو لتناول السبانخ يوميًا:
تعزيز الصحة العامة

على الرغ���م م���ن المبالغة بعض 
الش���يء في تقييم كمية الحديد 
في الس���بانخ، إال أنه يمد الجسم 
أكب���ر مقارنة مع  بكمي���ة  بالفعل 

الخض���راوات األخرى، وعند تناول الس���بانخ يوميًا 
فإن الجس���م س���يحصل على كمية كبيرة بالفعل 
من الحديد، كما أنه يمد الجس���م ببعض العناصر 

الغذائية الهام���ة مثل فيتامين »ج«، الذي يحمي 
من الع���دوى، وفيتامين »أ« للحفاظ على العينين، 

والماغنسيوم لتنظيم ضغط الدم.
منح الجسم المزيد من القوة

يس���اعد تناول الس���بانخ بكثرة على 
تقوي���ة عضالت الجس���م، خاصة إذا 
كانت الس���بانخ طازجة، على ش���كل 
سلطة مثاًل، حيث يعمل البوتاسيوم 
على تقوية العضالت، كما أن النترات 
تغذي خاليا العضالت وتجعلنا أقوى.
الوقاية من األمراض وإنقاص الوزن
تفيد النترات الموجودة في السبانخ 
أيض���ًا الصحة، فهي تنتج أكس���يد 
النيتري���ك، الذي يقي م���ن اإلصابة 

بالجلطات والنوبات القلبية.
وقد يفي���د تناول الس���بانخ أيضًا 
مرض���ى الس���رطان. وباإلضافة إلى 
كل ه���ذا فإن الس���بانخ يحتوي عل���ى القليل من 
السعرات الحرارية، وبالتالي فإنه من الخضراوات 

المثالية إلنقاص الوزن.

االستقالل/ وكاالت:
يرتب���ط نقص الن���وم بمجموعة من 
المش���اكل الصحية واألمراض لدى 
الكبار، ويتأثر الطفل بهذه المشاكل 
إضاف���ة إلى نق���ص نمو الجس���م، 
الوزن،  وزيادة  الطول،  اكتمال  وعدم 
وتنامي المش���اعر السلبية. وللتأكد 
من أن الطفل ينام جيدًا ابدأ بسؤال: 
هل يمرض أكثر من المعتاد؟ وهل 
ينام في الوقت المناسب كل مساء؟

الطفل  رعاي���ة  توصي���ات  وتفي���د 
الصحية بأن النظافة الجيدة تساعد 

على س���هولة النوم، وعل���ى االلتزام 
بموعد ثابت للذهاب إلى الفراش كل ليلة.

وتحث التوصي���ات على عدم تأخير موعد الذهاب 
إلى الفراش إلى ما بعد 10:30 ليال، مع التمس���ك 

باالس���تيقاظ باكرًا ألن ذلك ما يضمن ضبط دورة 
النوم.

وخالل العطالت األس���بوعية ات���رك الصغير ينام 
أكثر م���ن المعتاد مقارنة بأيام األس���بوع األخرى، 

أي  للحصول على  ألنها فرصته 
س���اعات نوم إضافية يحتاجها 

جسمه.
لكن تذّكر أن الس���هر أو نقص 
الن���وم ف���ي ليل���ة غي���ر قابل 
للتعويض بالنوم ساعات أطول 
في الي���وم التالي، قد يس���اعد 
ذل���ك الجس���م عل���ى تخفيف 
للطفل  بالنس���بة  لكنه  التعب، 
ف���ي مرحلة النم���و ال يعّوض ما 

فات.
من ناحية أخرى، يس���اعد النوم 
الجيد على تحسين نتائج الطفل 
الدراس���ية والوقاية م���ن متالزمة فرط النش���اط 
ونق���ص االنتباه، وتفادي أم���راض الكبد الدهني 

والسمنة والضغط والسكري في المستقبل. 

كيف تتأكد من أن طفلك ينام نومًا جيدًا؟

االستقالل/ وكاالت:
طرح���ت ش���ركة »Puma« أحذية رياضية من ن���وع جديد مخصصة 

لعشاق المشي والجري.
وتتمي���ز أحذي���ة »Fi« الجدي���دة بتقنيات مبتك���رة تجعلها 
قادرة على استش���عار حركة مرتديها، وش���د األربطة المزودة 
بها أوتوماتيكيا، والتحكم بها بما يتناس���ب مع مقاس القدم 

وسرعة الحركة.
 »Puma Fi« كما يمكن التحكم بأربطة الحذاء أيضا عن طريق تطبيق
ال���ذي يمكن تحميله في الهواتف الذكي���ة، التي تتصل مع الحذاء 

عبر البلوتوث.
ويبلغ سعر »Fi« نحو 330 دوالرا. أما البطاريات الموجودة داخل الحذاء 

فتحتاج للشحن مرة واحدة في األسبوع.

»Puma« » تفاجئ عشاقها
 بـ »أحذية ذكية« جديدة!

لمــاذا يجــب تنــاول السبــانخ يوميــًا؟

االستقالل/ وكاالت
س���ّجلت شركة آبل براءة اختراع جديدة لتطوير لوحات مفاتيح غير مسبوقة، 

ستركبها في حواسب »MacBook« المستقبلية.
وتكمن أهمية اللوحات المبتكرة في أنها ستصنع من ألياف زجاجية خاصة، 
لتكون شبيهة بشاشات كبيرة تعمل باللمس كتلك الموجودة في الهواتف 
الذكي���ة، ما س���يجعل عملية الطباعة صامتة وس���ريعة، فض���ال عن إمكانية 

استخدام لوحة المفاتيح كشاشة إضافية للحاسب وقت الحاجة.
كما س���تتفاعل ه���ذه اللوحات مع ق���وة الضغط المطبقة عليه���ا من إصبع 
المس���تخدم، أي أنها س���تعمل بتقنية »3D tuch« التي طرحتها »آبل« في 
هواتفها سابقا، ما سيمكن من االعتماد على اللوحة للقيام بمهمات إضافية، 
كالتحكم بأبعاد الصور على الشاشة، أو التنقل بين صفحات اإلنترنت بحركة 
بس���يطة واحدة. وفي حال اس���تخدمت »آبل« هذه التقنيات في حواس���بها، 
س���يكون بإمكانها جعل لوحة المفاتيح مقاومة للماء والغبار، ما سيس���هل 

عليها تطوير أجهزة »MacBook« بقدرات جديدة كليا.

»لوحات مفاتيح زجاجية« ستعطي 
حواسب »آبل« قدرات فائقة!

االستقالل/ وكاالت:
يحاول أحد علماء والي���ة نيويورك األمريكية 
تعدي���ل الحمض النووي ألجنة بش���رية، في 
تجربة مشابهة للعملية المثيرة للجدل التي 
أجرتها مجموعة من العلماء الصينيين مؤخرا.

العال���م  وف���ي حديث���ه م���ع NPR، يق���ول 
البيولوج���ي الخل���وي، ديتري���ش إيغلي، من 
جامعة كولومبيا، إنه استخدم تقنية تعديل 
الجين���ات الثوري���ة »CRISPR«، ف���ي محاولة 

إلصالح طفرات الحمض النووي في األجنة.
وفي نوفمبر الماضي، نشر عالم صيني أخبارا 
تفي���د بأنه ق���ام بتعديل جين���ات توأم قبل 

الوالدة، في عملية وصفه���ا الدكتور، إيغلي، 
بأنه���ا »تخريب للجين���وم«. ولكنه يزعم اآلن 
أن تجاربه الخاصة هي ألغراض بحثية فقط، 
وتهدف إلى تحديد س���المة اإلج���راء المثير 

للجدل.
ويقول الدكتور إيغل���ي، إنه يتبع نهجا أكثر 
ح���ذرا، حي���ث يس���تخدم التقني���ة المطورة 
إلص���الح الجين���ات المرتبط���ة بن���وع العمى 
الوراثي. ويوضح أن عمله ال يهدف إلى إنشاء 
أطفال محررين جينيا، ب���ل »ألغراض البحث« 

المتمثلة في اختبار سالمة التجربة.
إيغل���ي، عل���ى »غمس«  الدكت���ور  ويعم���ل 

الحيوان���ات المنوي���ة المأخ���وذة م���ن رجال 
مصابين بالعمى الخلقي )التهاب الش���بكية 
الصباغ���ي(، في محل���ول يحتوي عل���ى أداة 
»CRISPR« المبرمجة إلبعاد الجينات المصابة 

بالخلل.
ث���م يق���وم بحق���ن الحيوان���ات المنوية في 
بويض���ة تحتوي على نس���خ صحية من جين 
م���رض العين. وبع���د إجراء عملي���ة اإلصالح 
البس���يطة، ُيس���مح للجنين بالنمو مدة يوم 
واح���د تحت المراقب���ة، لمعرفة م���ا إذا كانت 

التقنية تبدو آمنة، وفقا للدكتور إيغلي.
ولكن الفهم الكامل لس���المة اإلجراء، يتطلب 

الس���ماح لألجنة بالتطور فترة أطول، ما يثير 
أسئلة أخالقية خطيرة.

وحظي���ت تقني���ة »CRISPR«، الت���ي تعمل 
على إيجاد وح���ذف الجينات غي���ر المرغوبة 
واستبدالها بنسخ أفضل، بترحيب هائل من 
المجتمع العلمي، على أمل أن تس���جل نهاية 

األمراض الوراثية.
ومن الناحية النظري���ة، يمكن أن يعني ذلك 
منع الطفرات الوراثية في الوالدات الجديدة، 
وعدم وج���ود أو انخف���اض مخاط���ر اإلصابة 

باألمراض الوراثية.
ولكن رس���م خ���ط بين الوقاية م���ن األمراض 

و«األطفال المعدلين جيني���ا«، أصبح موضوع 
نقاش أخالقي بيولوجي ال نهائي.

وعندم���ا اس���تخدم الدكت���ور الصيني، هي 
جيانك���وي، وه���و عال���م في جامع���ة العلوم 
)التي تصر على   »Southern« والتكنولوجيا 
 »CRISPR« ع���دم عالقتها بالتجرب���ة(، تقنية
لتعديل جينوم أجن���ة التوأم، تمثل الهدف 
ف���ي حمايته���م م���ن وراثة في���روس نقص 

المناعة البشرية.
ولك���ن النقاد قال���وا: إنه م���ن الممكن حماية 
الت���وأم من العدوى، بوس���ائل أخ���رى مجربة 

وحقيقية، خضعت لالختبار التجريبي.

عالــم أمريكــي يطــور أجنــة بشريــة معدلــة جينيــًا

االستقالل/ وكاالت:
بعض األش���خاص يعانون من الشعور الدائم بالبرودة 
في أطراف أجس���امهم رغما ع���ن اختالف الطقس، أو 
فصول السنة، وهناك العديد من األسباب أو األمراض 
التي تش���ير إلى وجود مشكلة بالجس���م، وخالل هذا 

.”webmd ” التقرير، سنتعرف عليها، وفقا لموقع
أوضح التقرير أن األش���خاص الذين يش���عرون دائما 
بالب���رودة ف���ي أطرافهم قد يعانون م���ن فقر الدم أي 
األنيمي���ا، فنقص كرات ال���دم الحمراء يتس���بب في 

تقليل نس���بة األكسجين بالجسم، ولذا عليك الذهاب 
للطبيب لمعرفة ط���رق العالج التي تعتمد على أدوية 
ونوعي���ات محددة من الطعام، وليس���ت فقط األنيميا 
هي السبب في الش���عور ببرودة األطراف، ولكن أيضا 
اإلصابة بقصور في الغدة الدرقية من أهم األس���باب 
وعالجها يعتمد علي أخ���ذ عالجات هرمونية لتنظيم 

نسبتها بالجسم.
وأشار التقرير، إلى أن اإلصابة بأمراض الكلى المختلفة 
كالفش���ل الكلوي أو خلل في أنزيمات الكلي، تعد من 

أهم أس���باب اإلصابة ببرودة بأطراف الجس���م، وأيضا 
األش���خاص المصابي���ن بمرض الس���كر يكونون أكثر 
عرض���ة لإلصابة بذلك، كما أن اإلصابة بنزالت البرد من 
أبرز األسباب نتيجة للتعرض الرتفاع في درجة حرارة 
الجس���م. وأخيرا أكد التقرير على أن التعرض لنقص 
في الفيتامين B12 يزيد من نس���بة الش���عور ببرودة 
األطراف في الجسم، وعليك أخذ الحبوب الخاصة بهذا 
الفيتامين وأيضا تن���اول األطعمة الغنية به كاللحوم 

الحمراء.

5 أمراض وراء إحساس البرد الدائم بأطراف الجسم.. تعرف عليها
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االستقالل/ وكاالت:
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب »كامب 
نو«، اليوم األربعاء، لمتابعة مباراة برشلونة وغريمه التقليدي 
ريال مدري���د، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك 

إسبانيا.
برشلونة تأهل للدور نصف النهائي عقب فوزه على إشبيلية 

بنتيجة )6-3( في مجموع المباراتين بربع نهائي البطولة.
وف���از ريال مدريد على جيرونا بنتيجة )7-3(، لتس���فر القرعة 
عن نهائي مبكر بي���ن النادي الكتالون���ي والملكي، ليلتقي 
الفريقان اليوم في معقل البلوجرانا، على أن يقام لقاء العودة 

في 27 فبراير / شباط الجاري.
وكعادة الكالس���يكو، كم���ا يتص���ارع الفريقان عل���ى الفوز 
بالمعركة الكبرى، هناك أيًضا مع���ارك ثنائية جانبية داخل 

المستطيل األخضر بين نجوم الفريقين .
و ف���ي التقرير التالي نس���تعرض أبرز الصراع���ات الثنائية 

المنتظرة في الكالسيكو اليوم .
فأح���د أب���رز الصراع���ات الثنائي���ة المرتقبة س���تكون بين 
األرجنتيني ليونيل ميس���ي، نجم برش���لونة، أمام البرازيلي 
كاس���يميرو، العب وس���ط ري���ال مدريد، الس���يما وأن األخير 

معروف بقتاله على الكرة.
ومع مهارة ميس���ي المعتادة وصعوب���ة مراقبته وحرمانه من 
قيادة هجمات البلوجرانا، قد يلجأ سانتياجو سوالري، المدير 
الفني لري���ال مدريد، لفرض رقابة لصيقة على ميس���ي، من 

خالل إسناد مسؤولية مراقبته إلى كاسيميرو.
وليست المرة األولى، التي تسند فيها مهمة رقابة البرغوث إلى 
كاسيميرو، فدائًما تش���هد مباريات الكالسيكو خالل العامين 

األخيرين مواجهة مباشرة بينهما.
ويرجع للفرنس���ي زين الدين زيدان، الفضل في توكيل مهمة 

إيقاف ميس���ي إل���ى البرازيلي كاس���يميرو، وكان ذلك في أول 
كالس���يكو يقود فيه زيدان الفريق الملكي، واستطاع أن يفوز 

بنتيجة )2-1( في معقل البلوجرانا.

�سواريز ورامو�س 
الثنائية األب���رز في المباراة تتجه إلى لويس س���واريز مهاجم 

البلوجرانا وس���يرجيو راموس مدافع النادي الملكي، خاصة وأن 
الثنائي يش���تهر بالقوة البدنية واالحتكاكات والخش���ونة في 
اللعب، ودائًما ما تش���هد مواجهات الثنائ���ي حالة قتالية غير 

عادية.
وفي ظل اش���تهار راموس بكونه من أكث���ر المدافعين حصواًل 

عل���ى البطاقات الصفراء والحمراء، فإنه من المتوقع أن نش���هد 
صراعا قوًيا ، بين مهاجم برشلونة ومدافع األبيض.

وبالطبع لن يترك المدافع اإلسباني، ثأره أمام »العضاض« الذي 
اس���تطاع أن يهز ش���باك الملكي ب�3 أه���داف »هاتريك«، في 
آخر كالس���يكو جمع الفريقين، على ملع���ب »كامب نو« بالجولة 

العاشرة من الموسم الحالي للدوري اإلسباني.
فينيسيوس وسيرجي روبيرتو 

و ف���ي الجهة اليمنى لبرش���لونة، متوق���ع أن يتواجد بها صراع 
عني���ف، بي���ن الظهير األيم���ن لبرش���لونة س���يرجي روبيرتو، 

وفينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد األيسر.
ومع تألق البرازيلي فينيس���يوس وتس���جيله لهدف في 
آخر مباراة م���ع الملكي أمام ديبورتيف���و أالفيس بالليجا 
، يبدو أن س���والري س���يدفع به أمام برشلونة، الستغالل 
مهارات���ه في الناحي���ة اليمنى للبرس���ا والمتواجد فيها 

روبيرتو.
في المقابل، يعتبر سيرجي روبيرتو أحد أبرز األسلحة الكتالونية 
في لقاء اليوم ،  حيث يمثل مصدر مهم إلمداد الخط الهجومي 

بالعرضيات الحاسمة.

بنزميا و بيكيه
وس���يكون جيرارد بيكيه، مدافع برش���لونة، أمام مهمة صعبة 
خ���الل مباراة الكالس���يكو، من حي���ث مراقبة الفرنس���ي كريم 
بنزيم���ا، والذي يعيش فترة قد تكون األفضل له منذ س���نوات، 
بعدما س���جل 6 أهداف في آخر 4 مباريات مع الملكي بمختلف 

المسابقات.
تألق بنزيما س���يدفع بيكيه لمحاولة التركيز في الخط الدفاعي 
بش���كل جيد ومحك���م، الس���يما وأن الفترة األخيرة لبرش���لونة 
شهدت العديد من األخطاء الدفاعية التي أدت الستقبال أكثر 

من هدف.

صدام متكرر وفرصة للثأر و صراعات ثنائية مرتقبة في »الكالسيكو«

غزة / عبدالله نصيف: 
حق���ق أهلي غزة فوزًا ثمينًا، على حس���اب التفاح الجريح، بثالثة 
أهداف لهدف وحيد ، في ختام األس���بوع ال�17 من دوري الدرجة 

األولى الغزي أمس الثالثاء.
وفي التفاصيل، التي رصدها مراس���لنا، انتهى الشوط األول من 
المباراة بالتعادل اإليجابي بي���ن الفريقين، رغم أفضلية األهلي 

نحو مرمى التفاح.
و كان���ت الس���يطرة واضحة من الط���رف األه���الوي الباحث عن 
التس���جيل و الفوز بهذا اللقاء للتربع على وصافة الترتيب، ففي 
الدقيقة 13 افتتح أحمد المدهون أهداف اللقاء لصالح األهلي، 
ليرد التفاح بعدة هجمات نجح من خاللها في خطف ضربة جزاء 
سجلها حس���ن مرزوق في الدقيقة 37،  ولم يهنأ التفاح بهدف 
التعادل سوى 6 دقائق فقط، عندما تقدم األهلي من جديد عن 

طريق نجمه محمد الحداد في الدقيقة 43؛ لينتهي الشوط األول 
بتقدم األحم���ر 2 _ 1، وحصول العب األهلي بالل عس���اف على 

البطاقة الحمراء في الدقيقة 36 من عمر المباراة.
و في الش���وط الثاني، تراجع األهلي للحفاظ على تقدمه، و تحرر 
التفاح من التكتل الدفاعي خاصة وأن الخصم يلعب ب�10 العبين 
، لكن محاوالت التفاح باءت بالفش���ل بتصدي دفاعات و حارس 

األهلي .
فيما اس���تغل األحمر تقدم التفاح وسجل محمد الحداد الهدف 
الثان���ي له و الثالث لفريقه ف���ي الدقيقة 78 ؛ ليقتل من خاللها 
محاوالت التف���اح إدراك التعادل، و ينتهي اللقاء بفوز أهلي غزة 

. 1_ 3
وبه���ذا الفوز رفع األهلي رصيده إلى 36 نقطة، بينما ظل التفاح 

عند 17 نقطة بالمركز العاشر .

أهلي غزة يلتهم التفاح و ينفرد بالوصافة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
حق���ق فري���ق هالل الق���دس انج���ازًا جدي���دًا للكرة 
الفلس���طينية، بف���وزه عل���ى فريق النص���ر العماني 
بهدفين مقابل هدف وحي���د ، ضمن لقاءات ذهاب 
الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات لمسابقة 

كأس االتحاد اآلسيوي.
وتفوق الفريق المقدسي على مجريات اللقاء ، خاصة 
في الشوط الثاني من المباراة التي احتضنها استاد 
فيصل الحس���يني، في بل���دة الرام ش���مال القدس 

المحتلة، مساء أمس الثالثاء .
و فرض الهالل سيطرته على مجريات الشوط الثاني،  
ليفتتح نجم الفريق عدي الدباغ بالدقيقة 51 أهداف 

هالل القدس ، ليواصل الفريق الفلسطيني سيطرته 
و أفضليته على اللقاء و يعزز  الالعب موس���ى فيراوي 
الهدف الثاني في الدقيقة 54، من تسديدة غالطت 
الح���ارس العماني، قبل أن يقل���ص الفريق الضيف 
النتيجة بهدف س���جله العبه أحم���د عبد الحليم في 

الدقيقة 64.
لينته���ي اللقاء بفوز هالل الق���دس بهدفين مقابل 

هدف .
وس���تقام مباراة اإلياب في مدين���ة صاللة العمانية، 
األس���بوع المقبل ، و يحتاج الهالل ألي تعادل أو فوز 
للتأه���ل ل���دور المجموعات لمس���ابقة كأس االتحاد 

اآلسيوي .

في ذهاب الدور التمهيدي لكأس االتحاد اآلسيوي

هالل القدس يتخطى  النصر العماني 
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غزة/ االستقالل:
اختت���م "التجم���ع اإلعالم���ي الفلس���طيني" بالتعاون مع 
"اللجن���ة الدولية للصليب األحمر" أمس، دورة حول حماية 
الصحفيي���ن، بعنوان "القانون الدولي اإلنس���اني ومبادئ 
اإلس���عافات األولي���ة"، بمش���اركة مصوري���ن صحفيين، 

ممثلين عن )23( وسيلة إعالمية عاملة في قطاع غزة.
وحضر اختتام الدورة عن التجمع اإلعالمي رئيسه رضوان 
أبو جاموس، ومس���ؤول العالقات العامة قاسم األغا، فيما 
حضر ع���ن لجنة الصليب األحمر المتحدثة باس���مها في 

األراضي الفلسطينية المحتلة سهير زّقوت.
وأكد أب���و جاموس عل���ى دور الصليب األحم���ر البارز في 
التخفيف من معاناة ش���عبنا الفلس���طيني، والعمل على 
تس���هيل زي���ارات ذوي األس���رى ألبنائهم في س���جون 
االحتالل "اإلس���رائيلي"، مش���ددًا على ضرورة أن تساهم 
اللجن���ة الدولية في توفي���ر معدات الس���المة المهنية 
للصحفيين، خصوًصا الُخ���وذ والدروع الواقية، التي يمنع 
االحت���الل إدخالها إلى قطاع غزة؛ م���ا يعرض الصحفيين 

لخطر حقيقي يتهّدد حياتهم.
وتط���ّرق إلى تصاع���د حاالت االس���تهداف المباش���ر 
والمتعّم���د، التي يتع���رض لها الصحفي���ون من قبل 
االحتالل، خالل تغطيتهم فعاليات مس���يرات العودة 
وكسر الحصار على طول المناطق الشرقية للقطاع، في 

محاولة منه لحجب الحقيقة.
وثّمن رئيس التجّمع اإلعالمي الفلسطيني التعاون الذي 
أبدته اللجنة الدولية للصليب األحمر مع التجّمع بما يخدم 
ش���ريحة اإلعالميين والصحفيين وينّم���ي من قدراتهم 
ومهاراتهم، مؤك���ًدا على أن التجّمع اإلعالمي منفتح على 
جميع المؤسسات المحلية والدولية لخدمة تلك الشريحة.

ف���ي المقابل، أكدت زّقوت عل���ى دور الصليب األحمر في 

تقديم الخدمات المتاحة لكافة الش���رائح والمؤسس���ات 
خاص���ة الصحفيي���ن، مبين���ًة أن األراضي الفلس���طينية 
المحتلة تأتي على س���ّلم أولويات ميادي���ن عمل اللجنة 

الدولية. 
وثّمنت زقوت دور التجمع اإلعالمي في خدمة الصحفيين 
والعمل على تنمية قدراتهم المعرفية والمهنية، داعيًة 
إل���ى بذل مزيد من الجهد والعم���ل لجهة تعزيز إمكانات 

الصحفيين بما يخدم الرسالة التي يحملونها.
وتناولت الدورة التي استمرت على مدار يومين متتاليين، 
التعري���ف بعمل واختصاصات اللجن���ة الدولية للصليب 
األحمر، وشرًحا موجًزا حول مبادئ القانون الدولي اإلنساني 

)اتفاقية جنيف(، والقوانين التي تحمي الصحفيين.
كما ش���هدت الدورة تعريًفا بمبادئ اإلس���عافات األولية، 
وكيفية التعامل العملّي مع الصدمات وإصابات الكس���ور 
والحروق والنزيف واستنشاق الغازات وعمليات اإلنعاش 

واإلخالء اآلمن للمصابين.
وحاضر في الدورة التي عق���دت بفندق "جلوريا" على 
ش���اطئ بحر غ���زة، بيومه���ا األول كل م���ن المتحدثة 
باسم الصليب األحمر س���هير زقوت، وأماني الناعوق 
المسؤولة اإلعالمية في قس���م النشر بالصليب، التي 
تحدث���ت ح���ول القانون الدول���ي اإلنس���اني وحماية 
الصحفيين تحت القانون الدولي، كما تطرقت المدربة 
"أليونا س���ينتيكو" إلى أخالقيات ومب���ادئ التصوير 

االنساني وآليات تطوره.
وش���مل اليوم األخير من ال���دورة تدريب���ات عملية حول 
اإلسعافات األولية وآليات التعامل مع الحوادث الميدانية 
التي ق���د يتعرض له���ا الصحفيون في أوق���ات األزمات 
والحروب، ألقاها المس���عف أنور أبو س���ليمان من معهد 

اإلسعاف بالهالل األحمر الفلسطيني.

»التجمع اإلعالمي« و »الصليب األحمر« يختتمان دورة حول حماية الصحفيين

نارية، قرب معبر الجلمة اإلسرائيلي.
الق���روي لقرية  وأكد رئي���س المجلس 
الجلمة محمد أبو فرحة أن االحتالل نفذ 
عملية إعدام للش���هيد بدم بارد، معتبًرا 
أن حاج���ز الجلم���ة أصبح مكان���ا لزراعة 

الموت.
وفي س���ياق آخر، قاد وزير الزراعة اإلسرائيلي 
المتط���رف »أوري أرئي���ل« برفق���ة عش���رات 
المس���توطنين المتطرفين أم���س، اقتحامات 
المس���جد األقص���ى المب���ارك م���ن جهة باب 
المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 

الخاصة.
الكاملة  الحماي���ة  االحت���الل  ووفرت ش���رطة 
ا من  للمتط���رف »أرئيل« والمس���توطنين، بدًء
دخولهم عبر ب���اب المغارب���ة، وتجولهم في 

باحات األقصى.
وقال مس���ؤول العالقات العامة واإلعالم بدائرة 
األوقاف اإلسالمية فراس الدبس: إن المتطرف 
»أوري أرئي���ل« اقتح���م برفق���ة مجموع���ة من 
المس���توطنين المس���جد األقصى، ونظم جولة 
اس���تفزازية في باحات���ه، اس���تمرت لمدة 40 

دقيقة، حي���ث أدى طقوًس���ا تلمودية في باب 
الرحمة.

ويأتي اقتح���ام »أرئيل« لألقصى بعد يوم واحد 
من اقتحام قائد ش���رطة االحت���الل في القدس 
المحتلة المتطرف »يورام هليفي« للمسجد على 

رأس مجموعة من كبار ضباط شرطة االحتالل.
وأضاف الدبس أن 73 مس���توطًنا من بينهم 
17 من ط���الب المعاهد والجامعات اليهودية 
اقتحموا األقصى أيَضا، وتجولوا في ساحاته، 
وس���ط تلقيه���م ش���روحات ع���ن »الهيكل« 
المزع���وم، كما اقتحمه 20 من موظفي حكومة 

االحتالل برفقة مرشد سياحي.
وفتحت شرطة االحتالل باب المغارب، ونشرت 
وحداتها الخاصة وقوات التدخل السريع في 
باحات األقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات 

المتطرفين اليهود.
وواصل���ت ش���رطة االحت���الل التضييق على 
دخ���ول المصلي���ن الوافدي���ن م���ن القدس 
والداخل المحتلين لألقصى، واحتجزت بعض 
هوياتهم الش���خصية عند األبواب، وفتشت 
بع���ض الحقائب واألغ���راض الت���ي يحملها 

المصلون.
وكان مئات المستوطنين نظموا مساء االثنين، 
مس���يرة كبيرة استفزازية في محيط المسجد 
األقص���ى وداخل البل���دة القديم���ة بالقدس، 

احتفااًل بدخول »الشهر العبري الجديد«.
وانطلقت المس���يرة م���ن حائط الب���راق مروًرا 
بشارع الواد، وتوقفت في أكثر من نقطة أمام 
مداخل بوابات المس���جد األقصى، وصواًل إلى 

باب األسباط في البلدة القديمة بالقدس.
وحمل المس���توطنون خالل المس���يرة األعالم 
والراي���ات ورددوا الهتافات العنصرية، وقاموا 
بالرقص والعربدة أمام سكان البلدة القديمة.

يذكر أن المس���توطنين باتوا ينظمون مسيرة 
مش���ابهة حول أبواب المسجد األقصى عشية 

كل شهر عبري.
ويتع���رض األقص���ى يومًي���ا )ع���دا الجمعة 
والسبت( لسلس���لة انتهاكات واقتحامات من 
قبل المس���توطنين وش���رطة االحتالل، وعلى 
فترتين صباحية لمدة ثالث س���اعات ونصف 
ومسائية بعد االنتهاء من صالة الظهر ولمدة 

ساعة.

القدس المحتلة/ االستقالل
أفرجت سلطات االحتالل مس���اء الثالثاء، عن األسير عاصم ريان ) 24 
عاما( من بلدة بيت دقو،  وذلك بعد أن أمضى 4 س���نوات في سجونها، 
حيث كان في اس���تقباله العشرات من أبناء بلدته شمال غرب القدس 

المحتلة. 
وق���ال المحرر ريان:  إن  الس���جون تتعرض لحملة شرس���ة من قبل إدارة 
"أردان" وزير األمن الداخلي، وأنها أصبحت محطات عذاب لألس���رى، وأنهم 
يواجهون سياس���ات انتقامية، من قبل المستوى السياسي واألمني في 

دولة االحتالل. 
وناش���د ريان المؤسس���ات القانونية والحقوقية الحركة بالتحرك لمس���اندة 
االسرى وأن تفعل سبل الدعم لألسرى والوقوف أمام سياسات إدارة السجون. 
يش���ار إلى أن ريان  قد اعتقل بتاريخ 2014/12/1، وصدر بحقه حكٌم بالسجن 
الفعلي مدت���ه 4 أعوام، بتهمة محاولة تفجير اس���طوانة قرب جدار الفصل 
العنصري في بلدته بيت دقو، إضافة لنش���اطه في الرابطة اإلسالمية الذراع 

الطالبي لحركة الجهاد اإلسالمي. 
وأفرج عن األس���ير ريان من س���جن النقب الصحراوي عبر حاجز الظاهرية في 

الخليل.

رام الله / االستقالل:
قالت الخارجية الفرنس���ية إن قرار »إسرائيل«، بعدم التجديد لبعثة التواجد 
الدولي المؤقت في الخليل )تيف(، التي تأسس���ت منذ عام 1997 ضمن قرار 
مجلس األمن الدولي، هو استمرار لسياسة االستيطان االسرائيلي في األرض 

المحتلة.
وأوضح���ت الخارجية في بيان صحفي أمس الثالث���اء، أن بعثة المراقبة لعبت 
دوًرا مهما لضمان احترام القانون الدولي اإلنس���اني، مش���يرة إلى أن التواجد 

الدولي في الخليل ساهم في منع حصول الحوادث والصدامات.
وح���ذرت من أن هذا القرار ق���د يزيد التوتر في المنطقة ف���ي ظل وضع غير 
مستقر في المدينة، وبالتالي استمرار سياسة االستيطان على األرض فيها، 
كم���ا هو الحال في باقي الضفة الغربية بما فيها القدس، معربة عن أس���فها 

لهذا القرار، داعية »إسرائيل« إلى إعادة النظر فيه.
ودعت الخارجية إلى إعادة إحياء عملية سياس���ية ذات مصداقية تهدف إلى 
تنفي���ذ حل الدولتين، وهو الحل الوحيد الق���ادر على ضمان التوصل إلى حل 

عادل ودائم للصراع، وفًقا لتطلعات الشعبين.
وأش���ادت بالرجال والنس���اء الذين عملوا لمدة 22 عاًما في بعثة »تيف«، في 

ظروف صعبة في معظم األحيان.

فرنسا: عدم تجديد بعثة التواجد 
الدولي استمرار لسياسة االستيطان

االحتالل يفرج عن األسير عاصم 
ريان بعد 4 سنوات من االعتقال

القاهرة/ االستقالل:
قال األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين 
ناي���ف حواتمة إن الحكومة الفلس���طينية هي تش���كيلة 
تنفيذي���ة إدارية، ال تمتلك س���لطة القرار السياس���ي وال 
تستطيع أن تقدم حلواًل سوى في اإلطار التنفيذي واإلداري، 
بينما القضايا العالقة األخرى، كلها قضايا سياسية كبرى.

وأضاف حواتمة في تصريح متلفز، »أن الس���بيل والمفتاح 
الرئي���س هو الحوار الش���امل، الذي يبدأ بح���وارات ثنائية 
وثالثي���ة ورباعية، ويتوج بحوار ش���امل، حت���ى نصل إلى 
الحلول، والقواس���م المش���تركة للقضايا السياس���ية، أي 
قضاي���ا الوحدة الوطنية والش���راكة الوطنية وكل القضايا 

العالقة القائمة.
وأشار إلى أن الحكومة ال تشكل الحالة األولوية في اللحظة 
الراهنة وعلى المدى المباش���ر والقريب، أي أسابيع وأشهر 
وربما أكثر من أش���هر ال تش���كل حاًل، بل الحل يس���تدعي 
قرارات كبرى تنتمي إلى اإلدارة السياسية الفعلية، إلنجاز 
الوحدة الوطنية، والذهاب إلى انتخابات ش���املة، رئاس���ية 

وللمجلسين التشريعي والوطني الفلسطيني.
وتابع »أما الحكومة، فمرة أخرى، س���تجعلنا ندور في حلقة 
مفرغة، كما وقع في الس���نوات الس���ابقة مع حكومة سالم 
فياض )سبع سنوات( على سبيل المثال، وكذلك مع حكومة 

التوافق التي تشكلت عام 2014 وحتى اآلن«.
وأشار إلى أن األزمة الطاحنة التي نعيشها في هذه الحالة 
الوطنية، تتطلب من���ا حلواًل لقضايان���ا الوطنية المهددة 
في ظل األوضاع القائمة، كالسياس���ة األمريكية الترامبية 
والسياس���ة اإلس���رائيلية لنتنياهو الطامحة التوس���عية 

االستيطانية.
وأكد أن المفاتيح الفعلية هي في البحث بالحوار الش���امل 
بما يؤدي إلى نتائج إيجابية، ُتش���كل القواسم المشتركة 
بين جمي���ع الفصائل والقوى بما نتفق عليه، مس���تندين 
ألربعة برامج وطنية أنجزناها بالحوار الوطني الش���امل، في 
القاهرة ع���ام 2005، وغزة 2006، والقاه���رة 2009، وأيًضا 
2011 ث���م في عام 2013 حين اعتمدنا ق���راًرا باالنتخابات 
الش���املة لنس���لك الطريق األقصر نحو حل المشاكل، بما 

فيها إنهاء االنقسام.
وشدد على أن هذا يستدعي إجراء انتخابات شاملة، رئاسية 
وللمجلسين التشريعي والوطني، مشيًرا إلى أن هذه أقصر 
الطرق لحل األزمة القائمة بمحاورها السياسية، وحّل قضايا 
الش���راكة الوطنية والوحدة الوطنية، وكل القضايا األخرى 

العالقة.

حواتمة: الحكومة سلطة إدارية تنفيذية 
ال تمتلك سلطة القرار السياسي

ت�شييع جثمان ..
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غزة/ االستقالل:
اختت���م "التجم���ع اإلعالم���ي الفلس���طيني" بالتعاون مع 
"اللجن���ة الدولية للصليب األحمر" أمس، دورة حول حماية 
الصحفيي���ن، بعنوان "القانون الدولي اإلنس���اني ومبادئ 
اإلس���عافات األولي���ة"، بمش���اركة مصوري���ن صحفيين، 

ممثلين عن )23( وسيلة إعالمية عاملة في قطاع غزة.
وحضر اختتام الدورة عن التجمع اإلعالمي رئيسه رضوان 
أبو جاموس، ومس���ؤول العالقات العامة قاسم األغا، فيما 
حضر ع���ن لجنة الصليب األحمر المتحدثة باس���مها في 

األراضي الفلسطينية المحتلة سهير زّقوت.
وأكد أب���و جاموس عل���ى دور الصليب األحم���ر البارز في 
التخفيف من معاناة ش���عبنا الفلس���طيني، والعمل على 
تس���هيل زي���ارات ذوي األس���رى ألبنائهم في س���جون 
االحتالل "اإلس���رائيلي"، مش���ددًا على ضرورة أن تساهم 
اللجن���ة الدولية في توفي���ر معدات الس���المة المهنية 
للصحفيين، خصوًصا الُخ���وذ والدروع الواقية، التي يمنع 
االحت���الل إدخالها إلى قطاع غزة؛ م���ا يعرض الصحفيين 

لخطر حقيقي يتهّدد حياتهم.
وتط���ّرق إلى تصاع���د حاالت االس���تهداف المباش���ر 
والمتعّم���د، التي يتع���رض لها الصحفي���ون من قبل 
االحتالل، خالل تغطيتهم فعاليات مس���يرات العودة 
وكسر الحصار على طول المناطق الشرقية للقطاع، في 

محاولة منه لحجب الحقيقة.
وثّمن رئيس التجّمع اإلعالمي الفلسطيني التعاون الذي 
أبدته اللجنة الدولية للصليب األحمر مع التجّمع بما يخدم 
ش���ريحة اإلعالميين والصحفيين وينّم���ي من قدراتهم 
ومهاراتهم، مؤك���ًدا على أن التجّمع اإلعالمي منفتح على 
جميع المؤسسات المحلية والدولية لخدمة تلك الشريحة.

ف���ي المقابل، أكدت زّقوت عل���ى دور الصليب األحمر في 

تقديم الخدمات المتاحة لكافة الش���رائح والمؤسس���ات 
خاص���ة الصحفيي���ن، مبين���ًة أن األراضي الفلس���طينية 
المحتلة تأتي على س���ّلم أولويات ميادي���ن عمل اللجنة 

الدولية. 
وثّمنت زقوت دور التجمع اإلعالمي في خدمة الصحفيين 
والعمل على تنمية قدراتهم المعرفية والمهنية، داعيًة 
إل���ى بذل مزيد من الجهد والعم���ل لجهة تعزيز إمكانات 

الصحفيين بما يخدم الرسالة التي يحملونها.
وتناولت الدورة التي استمرت على مدار يومين متتاليين، 
التعري���ف بعمل واختصاصات اللجن���ة الدولية للصليب 
األحمر، وشرًحا موجًزا حول مبادئ القانون الدولي اإلنساني 

)اتفاقية جنيف(، والقوانين التي تحمي الصحفيين.
كما ش���هدت الدورة تعريًفا بمبادئ اإلس���عافات األولية، 
وكيفية التعامل العملّي مع الصدمات وإصابات الكس���ور 
والحروق والنزيف واستنشاق الغازات وعمليات اإلنعاش 

واإلخالء اآلمن للمصابين.
وحاضر في الدورة التي عق���دت بفندق "جلوريا" على 
ش���اطئ بحر غ���زة، بيومه���ا األول كل م���ن المتحدثة 
باسم الصليب األحمر س���هير زقوت، وأماني الناعوق 
المسؤولة اإلعالمية في قس���م النشر بالصليب، التي 
تحدث���ت ح���ول القانون الدول���ي اإلنس���اني وحماية 
الصحفيين تحت القانون الدولي، كما تطرقت المدربة 
"أليونا س���ينتيكو" إلى أخالقيات ومب���ادئ التصوير 

االنساني وآليات تطوره.
وش���مل اليوم األخير من ال���دورة تدريب���ات عملية حول 
اإلسعافات األولية وآليات التعامل مع الحوادث الميدانية 
التي ق���د يتعرض له���ا الصحفيون في أوق���ات األزمات 
والحروب، ألقاها المس���عف أنور أبو س���ليمان من معهد 

اإلسعاف بالهالل األحمر الفلسطيني.

»التجمع اإلعالمي« و »الصليب األحمر« يختتمان دورة حول حماية الصحفيين

نارية، قرب معبر الجلمة اإلسرائيلي.
الق���روي لقرية  وأكد رئي���س المجلس 
الجلمة محمد أبو فرحة أن االحتالل نفذ 
عملية إعدام للش���هيد بدم بارد، معتبًرا 
أن حاج���ز الجلم���ة أصبح مكان���ا لزراعة 

الموت.
وفي س���ياق آخر، قاد وزير الزراعة اإلسرائيلي 
المتط���رف »أوري أرئي���ل« برفق���ة عش���رات 
المس���توطنين المتطرفين أم���س، اقتحامات 
المس���جد األقص���ى المب���ارك م���ن جهة باب 
المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 

الخاصة.
الكاملة  الحماي���ة  االحت���الل  ووفرت ش���رطة 
ا من  للمتط���رف »أرئيل« والمس���توطنين، بدًء
دخولهم عبر ب���اب المغارب���ة، وتجولهم في 

باحات األقصى.
وقال مس���ؤول العالقات العامة واإلعالم بدائرة 
األوقاف اإلسالمية فراس الدبس: إن المتطرف 
»أوري أرئي���ل« اقتح���م برفق���ة مجموع���ة من 
المس���توطنين المس���جد األقصى، ونظم جولة 
اس���تفزازية في باحات���ه، اس���تمرت لمدة 40 

دقيقة، حي���ث أدى طقوًس���ا تلمودية في باب 
الرحمة.

ويأتي اقتح���ام »أرئيل« لألقصى بعد يوم واحد 
من اقتحام قائد ش���رطة االحت���الل في القدس 
المحتلة المتطرف »يورام هليفي« للمسجد على 

رأس مجموعة من كبار ضباط شرطة االحتالل.
وأضاف الدبس أن 73 مس���توطًنا من بينهم 
17 من ط���الب المعاهد والجامعات اليهودية 
اقتحموا األقصى أيَضا، وتجولوا في ساحاته، 
وس���ط تلقيه���م ش���روحات ع���ن »الهيكل« 
المزع���وم، كما اقتحمه 20 من موظفي حكومة 

االحتالل برفقة مرشد سياحي.
وفتحت شرطة االحتالل باب المغارب، ونشرت 
وحداتها الخاصة وقوات التدخل السريع في 
باحات األقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات 

المتطرفين اليهود.
وواصل���ت ش���رطة االحت���الل التضييق على 
دخ���ول المصلي���ن الوافدي���ن م���ن القدس 
والداخل المحتلين لألقصى، واحتجزت بعض 
هوياتهم الش���خصية عند األبواب، وفتشت 
بع���ض الحقائب واألغ���راض الت���ي يحملها 

المصلون.
وكان مئات المستوطنين نظموا مساء االثنين، 
مس���يرة كبيرة استفزازية في محيط المسجد 
األقص���ى وداخل البل���دة القديم���ة بالقدس، 

احتفااًل بدخول »الشهر العبري الجديد«.
وانطلقت المس���يرة م���ن حائط الب���راق مروًرا 
بشارع الواد، وتوقفت في أكثر من نقطة أمام 
مداخل بوابات المس���جد األقصى، وصواًل إلى 

باب األسباط في البلدة القديمة بالقدس.
وحمل المس���توطنون خالل المس���يرة األعالم 
والراي���ات ورددوا الهتافات العنصرية، وقاموا 
بالرقص والعربدة أمام سكان البلدة القديمة.

يذكر أن المس���توطنين باتوا ينظمون مسيرة 
مش���ابهة حول أبواب المسجد األقصى عشية 

كل شهر عبري.
ويتع���رض األقص���ى يومًي���ا )ع���دا الجمعة 
والسبت( لسلس���لة انتهاكات واقتحامات من 
قبل المس���توطنين وش���رطة االحتالل، وعلى 
فترتين صباحية لمدة ثالث س���اعات ونصف 
ومسائية بعد االنتهاء من صالة الظهر ولمدة 

ساعة.

القدس المحتلة/ االستقالل
أفرجت سلطات االحتالل مس���اء الثالثاء، عن األسير عاصم ريان ) 24 
عاما( من بلدة بيت دقو،  وذلك بعد أن أمضى 4 س���نوات في سجونها، 
حيث كان في اس���تقباله العشرات من أبناء بلدته شمال غرب القدس 

المحتلة. 
وق���ال المحرر ريان:  إن  الس���جون تتعرض لحملة شرس���ة من قبل إدارة 
"أردان" وزير األمن الداخلي، وأنها أصبحت محطات عذاب لألس���رى، وأنهم 
يواجهون سياس���ات انتقامية، من قبل المستوى السياسي واألمني في 

دولة االحتالل. 
وناش���د ريان المؤسس���ات القانونية والحقوقية الحركة بالتحرك لمس���اندة 
االسرى وأن تفعل سبل الدعم لألسرى والوقوف أمام سياسات إدارة السجون. 
يش���ار إلى أن ريان  قد اعتقل بتاريخ 2014/12/1، وصدر بحقه حكٌم بالسجن 
الفعلي مدت���ه 4 أعوام، بتهمة محاولة تفجير اس���طوانة قرب جدار الفصل 
العنصري في بلدته بيت دقو، إضافة لنش���اطه في الرابطة اإلسالمية الذراع 

الطالبي لحركة الجهاد اإلسالمي. 
وأفرج عن األس���ير ريان من س���جن النقب الصحراوي عبر حاجز الظاهرية في 

الخليل.

رام الله / االستقالل:
قالت الخارجية الفرنس���ية إن قرار »إسرائيل«، بعدم التجديد لبعثة التواجد 
الدولي المؤقت في الخليل )تيف(، التي تأسس���ت منذ عام 1997 ضمن قرار 
مجلس األمن الدولي، هو استمرار لسياسة االستيطان االسرائيلي في األرض 

المحتلة.
وأوضح���ت الخارجية في بيان صحفي أمس الثالث���اء، أن بعثة المراقبة لعبت 
دوًرا مهما لضمان احترام القانون الدولي اإلنس���اني، مش���يرة إلى أن التواجد 

الدولي في الخليل ساهم في منع حصول الحوادث والصدامات.
وح���ذرت من أن هذا القرار ق���د يزيد التوتر في المنطقة ف���ي ظل وضع غير 
مستقر في المدينة، وبالتالي استمرار سياسة االستيطان على األرض فيها، 
كم���ا هو الحال في باقي الضفة الغربية بما فيها القدس، معربة عن أس���فها 

لهذا القرار، داعية »إسرائيل« إلى إعادة النظر فيه.
ودعت الخارجية إلى إعادة إحياء عملية سياس���ية ذات مصداقية تهدف إلى 
تنفي���ذ حل الدولتين، وهو الحل الوحيد الق���ادر على ضمان التوصل إلى حل 

عادل ودائم للصراع، وفًقا لتطلعات الشعبين.
وأش���ادت بالرجال والنس���اء الذين عملوا لمدة 22 عاًما في بعثة »تيف«، في 

ظروف صعبة في معظم األحيان.

فرنسا: عدم تجديد بعثة التواجد 
الدولي استمرار لسياسة االستيطان

االحتالل يفرج عن األسير عاصم 
ريان بعد 4 سنوات من االعتقال

القاهرة/ االستقالل:
قال األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين 
ناي���ف حواتمة إن الحكومة الفلس���طينية هي تش���كيلة 
تنفيذي���ة إدارية، ال تمتلك س���لطة القرار السياس���ي وال 
تستطيع أن تقدم حلواًل سوى في اإلطار التنفيذي واإلداري، 
بينما القضايا العالقة األخرى، كلها قضايا سياسية كبرى.

وأضاف حواتمة في تصريح متلفز، »أن الس���بيل والمفتاح 
الرئي���س هو الحوار الش���امل، الذي يبدأ بح���وارات ثنائية 
وثالثي���ة ورباعية، ويتوج بحوار ش���امل، حت���ى نصل إلى 
الحلول، والقواس���م المش���تركة للقضايا السياس���ية، أي 
قضاي���ا الوحدة الوطنية والش���راكة الوطنية وكل القضايا 

العالقة القائمة.
وأشار إلى أن الحكومة ال تشكل الحالة األولوية في اللحظة 
الراهنة وعلى المدى المباش���ر والقريب، أي أسابيع وأشهر 
وربما أكثر من أش���هر ال تش���كل حاًل، بل الحل يس���تدعي 
قرارات كبرى تنتمي إلى اإلدارة السياسية الفعلية، إلنجاز 
الوحدة الوطنية، والذهاب إلى انتخابات ش���املة، رئاس���ية 

وللمجلسين التشريعي والوطني الفلسطيني.
وتابع »أما الحكومة، فمرة أخرى، س���تجعلنا ندور في حلقة 
مفرغة، كما وقع في الس���نوات الس���ابقة مع حكومة سالم 
فياض )سبع سنوات( على سبيل المثال، وكذلك مع حكومة 

التوافق التي تشكلت عام 2014 وحتى اآلن«.
وأشار إلى أن األزمة الطاحنة التي نعيشها في هذه الحالة 
الوطنية، تتطلب من���ا حلواًل لقضايان���ا الوطنية المهددة 
في ظل األوضاع القائمة، كالسياس���ة األمريكية الترامبية 
والسياس���ة اإلس���رائيلية لنتنياهو الطامحة التوس���عية 

االستيطانية.
وأكد أن المفاتيح الفعلية هي في البحث بالحوار الش���امل 
بما يؤدي إلى نتائج إيجابية، ُتش���كل القواسم المشتركة 
بين جمي���ع الفصائل والقوى بما نتفق عليه، مس���تندين 
ألربعة برامج وطنية أنجزناها بالحوار الوطني الش���امل، في 
القاهرة ع���ام 2005، وغزة 2006، والقاه���رة 2009، وأيًضا 
2011 ث���م في عام 2013 حين اعتمدنا ق���راًرا باالنتخابات 
الش���املة لنس���لك الطريق األقصر نحو حل المشاكل، بما 

فيها إنهاء االنقسام.
وشدد على أن هذا يستدعي إجراء انتخابات شاملة، رئاسية 
وللمجلسين التشريعي والوطني، مشيًرا إلى أن هذه أقصر 
الطرق لحل األزمة القائمة بمحاورها السياسية، وحّل قضايا 
الش���راكة الوطنية والوحدة الوطنية، وكل القضايا األخرى 

العالقة.

حواتمة: الحكومة سلطة إدارية تنفيذية 
ال تمتلك سلطة القرار السياسي

ت�شييع جثمان ..



األربعاء 1 جمادى اآلخرة 1440 هــ 6 فبراير 2019 م

االحتالل مينع طلبة مدر�سة بورين بنابل�ض من زراعة اأ�سجار الزيتون يف اأرا�ض م�سادرة تابعة للمدر�سة     )وفا (

مومباي/ االستقالل: 
قرر شاب هندي مقاضاة والديه بسبب والدته دون إذنه، ليكون في طليعة حركة 

اجتماعية جديدة وغريبة من نوعها ظهرت في الهند مؤخرا.
ويقول رافائيل صموئيل، ال���ذي يعيش في مومباي: »إنني أحب والدّي، ولكنهم 

أنجبوني إلسعاد أنفسهم«.
ووص���ف صموئيل حيات���ه ب� »المذهلة«، ولكنه ال يعتق���د أن هذا الواقع يجب أن 

ُيفرض عليه، وال يرغب في أن يحصل األمر نفسه مع شخص آخر.
وفي حديثه م���ع »Print«، قال صموئيل: »ال أدري لماذا تج���ب والدة حياة أخرى، 

تشمل الهروب من المدرسة وإيجاد عمل، خاصة عند عدم وجود رغبة في ذلك«.
 ،»Nihilanand« ويقوم صموئيل بنش���ر أقوال غريبة عبر حس���ابه على فيسبوك

ويعرض صورًا له وهو يضع لحية سوداء.
وبه���ذا الصدد، يمكن القول: إن سياس���ة الحكومة الهندية تس���اهم في ظهور 
ح���ركات مناهضة للتكاثر، حيث ش���جعت ثاني أكبر دولة ف���ي العالم )من حيث 
السكان( مفاهيم تأسيس عائالت صغيرة ألجيال، مع إطالق حمالت تحث األزواج 
الش���باب على إنجاب طفلين فقط، وحتى تقديم حوافز مالية لألسر الفقيرة التي 
 Stop« تختار عدم اإلنجاب. ويخطط مناهضو التكاثر، الذين يعملون حاليا باسم
Making Babies«، لعقد مؤتمرهم الوطني األول يوم األحد المقبل في بنغالورو. 
كما قالوا إن هدفهم يتمثل في تأس���يس منظمة على المس���توى الوطني لنشر 

الوعي حول أهمية العيش بال أطفال.

هندي يقاضي عائلته 
إلنجابه »دون إذنه«!

اوتاوا/ االستقالل: 
أعلنت ش���ركة التداول المالي الكندي���ة، »Quadriga CX«، أنها لم تعد 
تس���تطيع التحكم بأرصدة ضخم���ة من عملة »بيتكوي���ن«، والتي تعود 

ملكيتها لعمالئها حول العالم.
وأك���دت الش���ركة أن قيمة األرص���دة المجمدة تف���وق 190 مليون دوالر 
أمريكي، وأنها لم تعد تستطيع الولوج إلى األرصدة بعد موت مؤسسها، 
جيرال���د كوتين، المص���اب بمرض »كرون«، والذي توف���ي خالل رحلة إلى 

الهند في شهر ديسمبر الماضي.
وأضافت الش���ركة أن كوتين هو الشخص الوحيد الذي يملك كلمة السر 

الخاصة ب� »المحفظة الباردة«، التي تحتوي على غالبية أرصدة العمالء.
و«المحفظة الباردة« عبارة عن جهاز تخزين رقمي غير موصول باإلنترنت، 
ف���ي حين أكدت زوجة الراح���ل، جينيفير، أنها ال تملك كلمة الس���ر وأن 

زوجها احتفظ بها لنفسه.
وفي إطار ما س���بق، حاولت الشركة االس���تعانة بخبير تقني بارز بهدف 
كس���ر كلمة الس���ر والولوج إلى »المحفظة الباردة«، إال أنه فشل أيضا في 

ذلك.
وبعد أس���ابيع على موت مؤس���س الش���ركة، تعطل موقعها اإللكتروني 
الخاص بالت���داول الرقمي بس���بب »أعمال الصيانة«، في حين يش���كك 
العدي���د من خبراء العمالت الرقمية في عدم قدرة الش���ركة على الدخول 

إلى »المحفظة الباردة«.
وما يعزز الش���كوك األخيرة، حقيقة أن الشركة تخضع منذ مدة لتحقيق 
رسمي من قبل »البنك اإلمبراطوري الكندي للتجارة«، بسبب مخالفات في 

طرقها المتبعة في الدفع اإللكتروني.

ليفربول/ االستقالل: 
عاش الس���كان في مبنى مؤلف من 15 طابقا، 
أيام���ا اس���نثنائية عصيبة منذ رأس الس���نة 
الجدي���دة، واضطروا للبقاء في ش���ققهم من 

دون النزول إلى الشارع لسبب غريب.
وبحسب المعلومات، فقد تعطل أحد المصاعد 
الموجود  الس���كاني  "ديلكروف���ت"  ب���رج  في 
في منطقة وولتون ف���ي مدينة ليفربول قبل 
5 أس���ابيع، وتحدي���دًا منذ ليلة رأس الس���نة 

الجديدة.
ومنذ ذلك الوقت يعتمد القاطنون في األدوار 
العالية، خصوصا من كبار السن والعجزة، على 

جيرانهم األصغر سنا في توفير احتياجاتهم 
بحسب موقع "ليفربول إيكو" البريطاني.

ويمكن لصغار السن أو القادرين على الخروج 
من البرج الس���كني مس���تخدمين الساللم أما 
سكانه من كبار الس���ن في الطوابق العليا فال 
يمكنهم الخروج من البرج في مدينة ليفربول 

بشمال بريطانيا.
وقال الش���اب كريس فالون، الذي يعيش مع 
والدته في هذا البرج، إنه يس���تخدم الساللم 
للصع���ود والهبوط، وإنه يس���اعد جيرانه في 
الحصول عل���ى احتياجاته���م، وخصوصا من 

المواد الغذائية.

وأك���د أن هن���اك جيران���ا آخري���ن يقدم���ون 
المساعدة ألولئك العاجزين في األدوار العليا 

ذات األرقام الفردية، مثل الطابق 13.
وأوضح فالون أن بعض الساكنين في األدوار 
العلي���ا لم يتمكنوا م���ن الخروج م���ن البناية 
بسبب المشكلة وألنهم عاجزون عن استخدام 

الساللم في البرج السكني.
وأكدت الشركة المعنية بإدارة البرج السكني 
"غينيس بارتنرش���يب" وجود هذه المش���كلة 

في المصعد منذ بداية العام الجاري.
واعتذرت متحدثة باسم الشركة عن المشكلة، 

مشيرة إلى أنها في طريقها إلى الحل.

أبوجا/ االستقالل: 
نش���رت صحيف���ة The Epoch Times األميركية قصة 

كلب أنقذ حياة العديد من القرويين خالل  حفل زفاف
 وتس���رد الصحيفة بداية الواقعة التى تعود تفاصيلها 
عندم���ا احتفل زوج���ان وس���ط مجموعة م���ن االصدقاء 
بزفافهما  بقرية بيلبيلو، ف���ي نيجيريا واثناء االحتفال  
اخترقت فت���اة مراهقة فجأة الزفاف وبدأت تس���ير نحو 
المدعوين وهنا الحظ الضيوف الذين يصطحب احدهم 
كلبه  أنه بدأ يتصرف بش���كل غريب وبشكل غير متوقع 
و اندفع الكلب نحو الفتاة  و هجم  عليها، في مش���هد ال 

يمكن تصوره.
واش���ارت الصحيفة  ان ما حدث أجبر المش���تبه بها على 
تفجير العبوة الناس���فة بينما كانت تحاول التخلص من 

مخالب الكل���ب وفكه«.وبذلك »أوق���ف الكلب تفجيرات 
أخرى كانت تستهدف الحشد المتجمع في الزفاف«.

كانت المرأة تخطط لتفجير س���ترتها عندما وصلت إلى 
وس���ط المدعوين. وبس���بب تصرفات الكلب الس���ريعة، 
انفجرت قنبلة بعيدا ع���ن المكان الذي كان يحتفل فيه 

الضيوف.
وأسفر االنفجار عن مقتل االنتحارية ونفوق الكلب بينما 
لم يصب أي شخص آخر. وبدال من أن يتحول اليوم التالي 
للزفاف إلى حداد عام انهالت عبارات الش���كر واالمتنان 

للكلب الشجاع المخلص الذي نفق بطال.
وط���ردت بوكو ح���رام من معظ���م البل���دات والقرى في 
نيجيري���ا، مما أدى إل���ى مهاجمتها »ألهداف س���هلة«، 

مستغلة مفجرين انتحاريين.

هونغ كونغ/ االستقالل: 
عثرت الشرطة في هونغ كونغ على قنبلة يدوية ألمانية الصنع، 
من مخلفات الحرب العالمية األولى، في شحنة بطاطا فرنسية، 

أرسلت إلى مصنع إلنتاج الرقائق.
وذكرت الش���رطة أن »القنبلة عرضها 3 بوصات )8 سم(، وكانت 
مغط���اة بالطي���ن، وبوضع غير مس���تقر، إذ كان صم���ام األمان 

مسحوبا فيها، لكنها لم تنفجر«.
وبحس���ب صحيفة »تلغ���راف« البريطانية، اكتش���فت القنبلة 
ف���ي مصنع »كالب���ى« لرقائق البطاطا في مقاطعة س���اي كونغ 

الشرقية، السبت، حيث أبطل خبراء مفعولها بنزع فتيلها.
وقال مفتش الشرطة ونغ هو هون إن »جميع المعلومات ترجح 

أن القنبلة كانت ضمن شحنة من البطاطا مصدرها فرنسا«.
بثت ش���رطة هونغ كونغ على حس���ابها في »تويت���ر«، مقطعا 
مصورا يظهر عملية إبطال مفعول القنبلة عبر استخدام تقنية 
إطالق المياه بالضغط العالي. ويعتقد أن القنبلة اس���تخرجت 
من باطن األرض عن طريق الخطأ مع محصول البطاطا، الذي ُجمع 

من أحد الحقول الزراعية في فرنسا، قبل تصديره.
ونقل���ت الصحيفة عن داي���ف ماكري، المؤرخ العس���كري في 
جامع���ة هونغ كونغ، قوله: »من المحتم���ل أن تكون القنبلة قد 

تركت هناك أو سقطت من الجنود أثناء الحرب«.
لك���ن هذه هي المرة األول���ى التي يعثر فيه���ا على قنبلة في 

شحنة بطاطا.

قنبلة من الحرب العالمية
 األولى وسط شحنة بطاطا

كلب ينقذ حياة قرية في نيجيريا 

سكان بناية لم ينزلوا الشارع منذ 35 يومًا

تايبي/ االستقالل: 
إثر إصابتها بجروح بالغ���ة في حادث أليم منذ 
قراب���ة عقد من الزمن، احتاج���ت التايوانية لين 
شياوفين )28 عامًا( لنقل كمية كبيرة من الدم 
قبل أن تصاب باضطراب صحي نجم عنه نوبات 

نزيف مستمرة.
وقب���ل 9 س���نوات كانت لين في حاجة ماس���ة 

لبعض الس���وائل الحيوية، وتقدم أحد الشبان 
للتبرع لها بال���دم دون أن تعلم بأن عالقة زواج 
ستنش���أ بينها وبين هذا الش���خص بعد أعوام 

طويلة.
وبعد 11 عامًا من الحادث، تعرفت لين على رجل 
يدعى ليان تشيشينغ الذي تقدم إلى خطبتها، 

وعلمت بأنه اعتاد على التبرع بالدم بانتظام.

يذكر بأن لين علمت بأن خطيبها كان الشخص 
الذي تب���رع لها بال���دم منذ 9 س���نوات، عندما 
مازحها قائاًل بأنه يتبرع بالدم بانتظام وأنه ربما 
تبرع بدمه لها، األم���ر الذي دفعها لالطالع على 
رقم هوي���ة المتبرع في المستش���فى وتأكدت 
بأن���ه خطيبه���ا، وفق ما ورد في موق���ع »ميترو« 

اإللكتروني. 

تكتشف بأن خطيبها الجديد أنقذ حياتها قبل 9 أعوام

حالة وفاة تجمد أرصدة 
هائلة من عملة »بيتكوين«


