
اإلعالم العبري: صاروخ أطلق 
من غزة نحو مستوطنات »الغالف«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
زعم جيش االحتالل اإلس���رائيلي، مساء 
أم���س األربع���اء، إطالق ص���اروخ من غزة 
باتجاه مستوطنات غالف غزة، مشيرا إلى 
أنه انفجر قرب السياج االلكتروني داخل 

القطاع. 
وقال جيش االحت���الل إن صاروخا أطلق 

من جنوب قطاع غزة ، وانفجر في الداخل 
قرب السياج الفاصل.

وذكرت مصادر  عبرية إن صافرات اإلنذار 
لم تطلق بش���كل مقصود؛ ألن القذيفة 
الصاروخية لم تجتز الس���ياج الحدودي 
المحيطة  المس���توطنات  إل���ى  لتص���ل 

بقطاع غزة.
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غزة/ اال�ستقالل: 
اأعلنت هيئة �س���ؤون االأ�س��رى واملحررين م�س��اء اأم�س 
االأربع��اء ع��ن ا�ست�س��هاد االأ�س��ر فار���س ب��ارود )51 
عاًم��ا( من خميم ال�س��اطئ غرب غزة، داخل �س��ج�ن 
االحتالل، وذلك بعد وقت ق�س��ر من نقله من معتقل 
رمي�ن اإىل م�ست�سفًى اإ�سرائيلي. وقالت الهيئة يف بياٍن 

لها اإن االأ�سر بارود تعر�س الإهمال طبي متعمد خالل 
ال�سن�ات املا�سية، ومل تقدم له الرعاية الطبية التي 
كان م��ن املفرت���س اأن ت�ف��ر له داخل االأ�س��ر. وبينت 
اأنه كان يعاين من و�س��ع نف�سي �س��عب، باالإ�سافة اإىل 
خ�س���عه نهاية العام 2018 لعملية ا�ستئ�سال جزء 

من الكبد، كانت نتاج اإهمال طبي ممنهج ومتعمد.

الفصائل تنعى األسير 
بارود وتحمل االحتالل 
مسؤولية استشهاده 

مصــدر بـحمــاس لـ »االستقــالل«: ال
 ترتيبات لجولة خارجية يقودها »هنية« 

األسرى ُيعلنون االستنفار العام 

استشهــاد األسيــر فــارس بــارود بسجــون االحتــالل

غزة/ قاسم األغا: 
أكد مص���در قيادي ف���ي حركة المقاومة اإلس���المية 
)حماس( أمس األربعاء، أن وفد الحركة برئاسة رئيس 
المكتب السياسي إس���ماعيل هنّية سيختتم زيارته 

للعاصم���ة المصرية القاهرة، خالل أيام. وقال المصدر 
ل�«االس���تقالل«: »إن وفد حماس برئاسة هنية سيعود 

إلى قط���اع غزة مطل���ع األس���بوع المقبل، 
المس���ؤولين  اللق���اءات مع  انته���اء  بعد 

02

15

15

03

03

غزة/ االستقالل:
نّظم عشرات الموظفين من السلطة الفلسطينية 
المقطوعة رواتبهم امس األربعاء وقفة احتجاجية 
غاضب���ة بمدين���ة غ���زة، للتعبي���ر ع���ن غضبهم 

وس���خطهم ُبعيد إقدام الُسلطة على قطع رواتب 
المئات منهم. وطالب المعتصمون جميع الهيئات 
المحلي���ة والغربي���ة والدولية وكاف���ة المنظمات 
لرفع  ،للوق���وف بجانبهم  القانونية واإلنس���انية 

الظل���م الذي وقع عليهم من قبل س���لطة عباس ، 
محذرين من سياس���ة العقوبات التي تستهدف 

شعبنا الفلسطيني وخاصة في قطاع 
الفتات كتب  ورفع المش���اركون  غزة. 

المقطوعة رواتبهم يعرضون »منزل عباس« للبيع لـ »سداد مديونياتهم«

) APA images (       جانب من ال�قفة االحتجاجية بغزة اأم�س

ردود فعل منددة بقطع السلطة
 رواتب آالف الموظفين بغزة

غزة/ االستقالل:
أدانت جهات فصائلية وحقوقية وش���عبية ق���رار قطع رواتب العديد 

من موظفي الس���لطة في قطاع غزة، الس���يما أن من بينهم 
أسرى ومحررين من سجون االحتالل »اإلسرائيلي«، معتبرين 

إجراءات السلطة العقابية بغزة..
 ضريبة سيدفع ثمنها المواطن 

غزة / سماح المبحوح: 
تواصل الس���لطة الفلسطينية تشديد الخناق على قطاع غزة 
04، بع���د قطع روات���ب اآلالف من موظفيها في���ه ، جراء تواصل 

08

االحتالل يجمد 
تنفيذ قرار االإفراج 

عن والدة ال�شهيد 
�شالح الربغوثي

عشــرات المستوطنيــن 
يقتحمون باحات األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم���ت طواقم بلدي���ة االحتالل اإلس���رائيلي في القدس أم���س األربعاء، قرية 
العيس���اوية الواقعة شمالي شرق المدينة المحتلة، ووزعت إخطارات هدم ووقف 

االحتالل ُيخطر بهدم منشآت 
فلسطينية في العيساوية

15

02

رام الله / االستقالل:
جمدت محكمة االحتالل العس���كرية 
في »عوف���ر«، أمس األربع���اء، تنفيذ 
قرارها القاضي باإلفراج عن األس���يرة 

س���هير البرغوثي والدة 
الشهيد صالح البرغوثي، 

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم���ت طواقم بلدي���ة االحتالل اإلس���رائيلي في القدس أم���س األربعاء، قرية 
العيس���اوية الواقعة شمالي شرق المدينة المحتلة، ووزعت إخطارات هدم ووقف 

بيروت/ االستقالل: 
أكد األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد النخالة، أن الشعب الفلسطيني 

أصبح اليوم يقاتل االحتالل اإلس���رائيلي أفض���ل وأصلب من أي 
وقت قد مضى بفضل الجمهورية اإلسالمية اإليرانية التي وقفت 

النخالة: شعب فلسطين الذي يصنع 
اسلحته بيديه لن يهزم ولن يستسلم

مقاومة االحتالل اليوم أصلب بفضل إيران

"األوقاف": الترتيبات تجري لتمكين سكان غزة من أداء العمرة
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عمان/ االستقالل:
قال مختصون بالش���أن اإلسرائيلي: 
إن مدينة القدس والمسجد األقصى 
يقعان في صلب الدعاية االنتخابية 
لألحزاب اإلس���رائيلية المتنافس���ة 
على أصوات الناخبين اإلسرائيليين، 
المبك���رة  الكنيس���ت  النتخاب���ات 
التي س���تجري في نيس���ان القادم، 
مستندة إلى الدعم الالمحدود لإلدارة 
األمريكية الحالية، واليمين األمريكي 

المتصهين.
وأوضح أس���تاذ العلوم السياس���ية 
وخبي���ر الش���ؤون اإلس���رائيلية في 
جامعة القدس س���عيد زيداني في 
تصريح له، أن القدس تقع في مركز 
المعرك���ة االنتخابية بي���ن األحزاب 
اإلسرائيلية المتنافسة، والتي تزداد 

نزعتها نحو التطرف.
وأض���اف أن بعض المرش���حين من 
ي���زدادون في طرح  األحزاب األخرى 
أفكار متطرفة ف���ي موضوع القدس 
والمسجد األقصى خصوًصا، لكسب 
المزيد من أص���وات الناخبين، الذين 
باتوا يتوجهون باتجاه اليمين أكثر، 
بعد إح���رازه عل���ى اعت���راف اإلدارة 
)الموح���دة(  بالق���دس  األمريكي���ة 
ونقل  إس���رائيل«،  »لدول���ة  عاصمة 

السفارة األمريكية إليها.
الصحفية  أش���ارت  م���ن جهته���ا، 
األمريكية  العالق���ات  ف���ي  الخبيرة 
الى  أندون���ي،  لميس  اإلس���رائيلية 
أن اإلدارات األمريكي���ة المتعاقب���ة 
كان���ت متعاطفة ومنح���ازة للرواية 
اإلس���رائيلية، لكن اإلدارة األمريكية 
الحالية تري���د تطبيقها على األرض 
عنوة على حساب الحقوق المشروعة 

للشعب الفلسطيني.
وقالت: إن »إس���رائيل تس���تهدف 
الف���رز الدين���ي االثن���ي العنصري 
وتفريغ  االستيطاني  للتوسع  كأداة 
فلس���طين من أهلها، وتتماثل في 

االستراتيجية وتلتقي في األهداف 
مع اإلدارة األمريكية التي يس���يطر 
عليها المس���يحيون المتصهينون، 
ف���ي اس���تغالل الدي���ن لتس���ويق 
المصالح المشتركة، ومحاولة إحكام 
الس���يطرة عب���ر مؤسس���ات دينية 
وإعالمي���ة  وعس���كرية وسياس���ية 

ومراكز أبحاث وجامعات«.
بدوره، قال المحاضر في الدراس���ات 
والدراس���ات  المعاص���رة  العربي���ة 
الدولية في جامعة بيرزيت غس���ان 
الخطي���ب، إن الوالي���ات المتح���دة 
الح���رب  نهاي���ة  من���ذ  اس���تمرت 
العالمية الثانية، في منظمات األمم 

المتح���دة وفي عالقاتها المباش���رة 
بالمنطق���ة، ف���ي لع���ب دور الطرف 
الدولي الرئيس الداعم ل� »إسرائيل«، 
وبالمقابل خدم���ت األخيرة المصالح 
االستعمارية األمريكية في المنطقة.

وأش���ار ال���ى أن اإلدارات األمريكية 
المتعاقب���ة اختلفت في كل ش���يء، 
إاّل دعمها ل� »إس���رائيل« س���نة بعد 
س���نة، الى أن ح���ّل االنهيار الخطير 
ف���ي السياس���ة األمريكي���ة ال���ذي 
جاء ف���ي عه���د اإلدارة الحالية التي 
بتبنيها  الرس���مية  المواقف  غيرت 
ش���به الكامل للمواقف اإلسرائيلية، 

وخاصة فيما يتعلق بالقدس.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش���رات المس���توطنين المتطرفين أمس 
األربعاء، المس���جد األقصى المبارك من جهة باب 
المغاربة، بحراس���ة مش���ددة من ش���رطة االحتالل 

الخاصة.
وذك���رت دائ���رة األوق���اف اإلس���المية بالق���دس 
المحتلة، أن 96 مستوطًنا من بينهم مستوطنات 
من ما يس���مى »نس���اء من أجل الهيكل« اقتحموا 
المسجد األقصى خالل الفترة الصباحية على عدة 
مجموعات، وتجولوا في باحاته، وتلقوا شروحات عن 

»الهيكل« المزعوم.
وأوضح���ت أن بع���ض المقتحمين أدوا طقوَس���ا 

وصلوات تلمودية في منطقة باب الرحمة بالجهة 
الشرقية من المسجد األقصى.

وفي س���ياق متصل، اقتحم عنصران من مخابرات 
االحتالل المس���جد األقصى أيًض���ا، فيما واصلت 
شرطة االحتالل فرض قيودها على دخول المصلين 
لألقص���ى، واحتج���از هوياتهم الش���خصية عند 

األبواب لحين خروجهم منها.
ويتعرض األقصى يومًيا )عدا الجمعة والس���بت( 
قب���ل  م���ن  واقتحام���ات  انته���اكات  لسلس���لة 
المس���توطنين وش���رطة االحتالل، وعلى فترتين 
صباحية لمدة ثالث ساعات ونصف ومسائية بعد 

االنتهاء من صالة الظهر ولمدة ساعة.

رام الله / االستقالل:
جمدت محكمة االحتالل العس���كرية ف���ي »عوفر«، أمس 
األربعاء، تنفيذ قرارها القاضي باإلفراج عن األسيرة سهير 
البرغوثي والدة الش���هيد صالح البرغوثي، ووالدة األسرى 
عاصم وعاصف ومحمد وزوجة األسير عمر البرغوثي، وذلك 

لمدة )72( ساعة.
وجاء قرار محكمة االحتالل بعد قرار سابٍق لها باإلفراج عن 
األسيرة البرغوثي بكفالة مالية بقيمة 6000 شيقل؛ حيث 
أوقفت تنفيذ القرار بطلب من نيابة االحتالل التي أعلنت 

عن نيتها تقديم استئناف على قرار اإلفراج.
وأوضح محامي نادي األسير الفلسطيني منذر أبو أحمد أن 
نيابة االحتالل طلبت خالل الجلس���ة مهلة لتقديم الئحة 

اتهام بحق األس���يرة البرغوثي خالل ستة أيام، األمر الذي 
رفضته المحكمة وقررت اإلفراج عنها بكفالة مالية، وبعد 
إعالن النيابة نيتها بتقديم استئناف، أعطتها المحكمة 

مهلة لذلك لمدة )72( ساعة.
وكان���ت قوات االحتالل اعتقلت األس���يرة البرغوثي والدة 
الش���هيد صال���ح أول أمس الموافق الخامس من ش���باط/ 
فبراي���ر 2019 م���ن منزله���ا في بل���دة كوب���ر، إضافة إلى 
شقيقيها زاهي وساهر إسماعيل البرغوثي، علمًا أن أربعة 
من أفراد عائلتها ُاعتقلوا سابقًا كان آخرهم نجلها عاصم، 
إضافة إل���ى زوجها الذي ُاعتقل هو ونجلها عاصف وذلك 
عقب اإلعالن عن استش���هاد نجله���ا صالح البرغوثي في 

تاريخ الثاني عشر من ديسمبر/ كانون األول 2018.

االحتالل يجمد تنفيذ قرار اإلفراج 
عن والدة الشهيد صالح البرغوثي

عشرات المستوطنين 
يقتحمون باحات األقصى

االغوار الشمالية/ االستقالل:
طردت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األربعاء، عشرات العائالت الفلسطينية 
من خيامه���ا في عدة مناط���ق باألغوار الش���مالية؛ بهدف إج���راء التدريبات 

العسكرية.
وأفادت مصادر محلية، بأن االحتالل طرد العائالت من مناطق »الراس األحمر«، 

و«الميتة«، و«البرج«، و«حمامات المالح«.
ولوحظت عائالت فلسطينية وهي تغادر خيامها مستقلة جرارات زراعية، كما 

شوهدت مركبات عسكرية احتاللية تجوب المكان.
يش���ار إلى أن االحتالل أخطر األس���بوع الماضي بطرد العائالت المذكورة، يوم 

أمس من العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء.

االغوار/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، مواطًنا عقب اعتداء المستوطنون 

اليهود عليه في منطقة األغوار الشمالية )شرق القدس المحتلة(.
وذكرت مصادر محلية أن مستوطنين من مستوطنة »روتم« المقامة على أراٍض 
فلس���طينية في منطقة الفارسية باألغوار الش���مالية، اعتدوا على رعاة أغنام 

فلسطينيين، تحت حماية قوات من جيش االحتالل.
وأوض���ح مس���ؤول ملف األغ���وار ف���ي محافظة طوب���اس، معتز بش���ارات، أن 
المس���توطنين اعتدوا على عدد من رع���اة األغنام، بحماية قوات االحتالل التي 

اعتقلت المواطن أحمد حسين دراغمة.
ومن الجدير بالذكر أن مؤسس���ات دولية وإنس���انية تعّد اس���تمرار االحتالل 
باس���تهداف الفلس���طينيين في منطقة األغوار؛ س���واء بالمصادرات والهدم 
أو اإلخالء بذريعة التدريبات العس���كرية، يأتي في إطار اس���تهداف المنطقة 
والضغط على س���كانها إلخالئه���ا ألنها منطقة حيوية واس���تراتيجية على 

المستوى الزراعي والعسكري.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحمت طواق���م بلدية االحتالل اإلس���رائيلي في القدس أم���س األربعاء، قرية 
العيساوية الواقعة شمالي شرق المدينة المحتلة، ووزعت إخطارات هدم ووقف 
بناء. وأفاد ش���هود عيان أن الشرطة اإلسرائيلية اقتحمت قرية العيساوية برفقة 

طواقم بلدية االحتالل، وصورت عددا من المنشآت الفلسطينية.
وأضاف الشهود أن الطواقم اإلس���رائيلية وضعت عّدة إخطارات هدم ووقف 
اس���تكمال بناء على منش���آت س���كنية وتجارية في القرية، بادعاء أنها غير 
حاصلة على تراخيص منها. وُتالحق بلدية االحتالل الفلسطينيين في القدس 
المحتلة، وال تسمح لهم بالبناء في أي مكان، وتخالفهم بعشرات آالف الشواكل 

بسبب بناء صغير أو توسعة

رام الله/ االستقالل:
اعتقلت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، أم���س األربعاء، 10 خ���الل عمليات دهم 
وتفتيش نفذتها في مواقع مختلفة بالضفة الغربية، وطالت عددا من المنازل، ومن 

بين المعتقلين النائب إبراهيم دحبور في جنين بالضفة الغربية.
 وتركزت عملي���ات االعتقال في محافظات طولكرم، وبي���ت لحم، وجنين، والخليل، 

ونابلس.
وأوضحت مصادر محلية، أن قوات االحت���الل، اعتقلت النائب إبراهيم دحبور خالل 
مداهمات في بلدة عرابة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، بعد أن اقتحموا 

منزله وفتشوه واستجوبوه.
وكانت ق���وات االحتالل أفرجت عن النائب دحبور العام الماضي بعد اعتقال إداري، 
فيما س���بق وتعرض لالعتقال عدة مرات، وقضى نحو ثماني س���نوات في سجون 
االحتالل. وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت قوات االحتالل شابين على األقل 
خالل اقتحامه���ا لعدد من المنازل، وهما: زيد رفيق العالمي )18 عامًا(، وعمر صادم 
الصليبي )24 عاما(. وفتشت قوات االحتالل عدة منازل في بلدة قفين شمال طولكرم 

وألحقت أضرارا بمحتوياتها.
وفي محافظة بيت لحم، س���لمت قوات االحتالل األسير المحرر مجاهد علي الشيخ، 
م���ن قرية مراح رباح، وبهاء علي صالح )24 عاما( م���ن بلدة الخضر، بالغات لمراجعة 
المخابرات اإلسرائيلية، بينما اعتقلت الشاب أحمد كتانة من منزله في بلدة الدوحة 
غرب بيت لحم. وفي بالطة البلد شرق نابلس، اعتقلت قوات االحتالل الشاب خبيب 

خالد سلمان )23 عامًا( بعد مداهمة منزله.

االحتالل ُيخطر بهدم منشآت 
فلسطينية في العيساوية

االحتالل يطرد عشرات العائالت في 
األغوار الشمالية بهدف التدريبات

االحتالل يعتقل مزارعًا اعتدى 
عليه المستوطنون في األغوار

االحتالل يعتقل 10 
مواطنين بالضفة 

مختصون: استهداف األقصى في صلب الدعاية االنتخابية للكنيست
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غزة/ قاسم األغا: 
أك���د مصدر قيادي في حرك���ة المقاومة 
اإلس���امية )حماس( أم���س األربعاء، أن 
وف���د الحركة برئاس���ة رئي���س المكتب 
هنّية سيختتم  إس���ماعيل  السياس���ي 
زيارته للعاصمة المصرية القاهرة، خال 

أيام.
وقال المص���در ل�"االس���تقال": "إن وفد 
حماس برئاس���ة هنية سيعود إلى قطاع 

غزة مطلع األس���بوع المقبل، بعد انتهاء 
المصريين"،  المس���ؤولين  م���ع  اللقاءات 
نافًي���ا وج���ود ترتيبات لجول���ة خارجية 

يقودها رئيس المكتب السياسي.
وعن الدعوة التي تلقاه���ا "هنّية" لزيارة 
روس���يا؛ للمش���اركة في حوار فلسطيني 
يضم الفصائ���ل كاّفة، لفت المصدر إلى 
أن "حماس ستشارك في الحوار عبر وفد 

من قيادة الحركة في الخارج". 

أن تس���تضيف "موس���كو"  المقرر  ومن 
ي���وم 12 فبراير)ش���باط( الج���اري، حواًرا 
فلس���طينًيا بمش���اركة جمي���ع الق���وى 
والفصائل السياسية، بما في ذلك حركتا 

"حماس" و"فتح".
وتلّقت حرك���ة "حماس" دع���وة مصرية 
جديدة لحضور لقاء يجمع فصائل العمل 
الوطن���ي بالقاهرة، وفق عض���و المكتب 

السياسي للحركة حسام بدران.

وّرحب ب���دران في تصري���ح صحفي من 
القاهرة وصل "االس���تقال" أمس نسخة 
عنه، بدعوة مصر، موضًحا أنها س���تبحث 
ومواجه���ة  االنقس���ام،  إنه���اء  "ُس���بل 
التحديات التي تواجه المشروع الوطني".

وكان وف���د "حم���اس" وص���ل العاصمة 
المصري���ة األحد الماضي، بع���د تلقيها 
دعوة رسمية؛ لبحث العديد من القضايا 

السياسية والعاقات الثنائية.

وف���ي وقت س���ابق، ق���ال نائ���ب رئيس 
حرك���ة "حماس" ف���ي قطاع غ���زة خليل 
الحّي���ة ل�"االس���تقال": "إن زيارة حماس 
إلى القاهرة سيتم من خالها استكمال 
بحثها  الت���ي  )لم يذكره���ا(،  القضاي���ا 
اللقاء الثاثي، ال���ذي جمع )يوم الجمعة 
الماضي( قيادة الحركة والمبعوث األممي 
"نيكوالي مادينوف"، ووفدًا أمنيًا مصريًا 

برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق.

غزة/ االستقال: 
حملت الفصائل االحتال االس����رائيلي المسؤولية الكاملة 
عن جريمة استش����هاد األسير الش����هيد فارس بارود في 
المعتقات اإلس����رائيلية نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد، 
واس����تمرار مسلسل اس����تهداف األس����رى طبًيا وانسانًيا 

وسياسًيا.
ونعت حركة الجهاد اإلس����امي في فلس����طين الش����هيد 
األسير فارس بارود )51 عامًا( من قطاع غزة، الذي استشهد 

في المعتقات اإلسرائيلية نتيجة اإلهمال الطبي.
لت حركة الجهاد اإلسامي على لسان الناطق باسمها  وحمَّ
مصعب البريم "االحتال اإلس����رائيلي المسؤولية الكاملة 

عن جريمة استهداف األسرى طبًيا وانسانًيا وسياسًيا".
وأكد البريم "مواصلة حركة الجهاد دعمها لخيارات األسرى 
في مواجهة إرهاب مصلحة الس����جون في معركة التحدي 

والكرامة".
ودعا البريم المؤسس����ات والمنظم����ات الحقوقية أن تقوم 
بدوره����ا االنس����اني والقانون����ي لحماية األس����رى وفضح 

االحتال.
وطالب البريم "السلطة الفلس����طينية بضرورة القيام بدور 
سياس����ي واضح على المستوى السياس����ي والدبلوماسي 
وتوظيف العمق العربي واالس����امي واالنس����اني لحماية 

األس����رى، وااللتزام المالي بحق االس����رى وعائاتهم لدعم 
صمودهم أمام الس����جان، والتراجع ع����ن قرار حرمانهم من 

حقوقهم ومخصصاتهم المالية".

�سلوك اإجرامي خطري 
ومن جهتها، حملت حركة المقاومة اإلس����امية "حماس"، 
االحت����ال الصهيون����ي، المس����ؤولية الكامل����ة عن ظروف 
اعتقال األس����ير الش����هيد فارس ب����ارود، واإلهمال الطبي 
المتعمد الذي تسبب باستشهاده داخل سجون االحتال 

الصهيوني.
وقالت حماس في بيان لها أمس األربعاء إن االحتال رفض 
تقديم العاج الازم لألس����ير بارود وتسبب بوفاته رغم كل 
التقارير الطبية التي تؤكد خطورة وتدهور وضعه الصحي.

وعدت الحركة ذلك جريمة كبرى بحق اإلنس����انية والحركة 
األس����يرة؛ تعكس الس����لوك اإلجرامي الخطير، وانتهاكات 
االحتال اإلس����رائيلي بحق األسرى المرضى بشكل خاص، 

واألسرى الفلسطينيين بشكل عام.
وطال����ب حركة حماس مكون����ات ش����عبنا وفصائله ونخبه 
ومس����توياته الرس����مية كاف����ة، والمؤسس����ات الحقوقية 
واإلنس����انية والدولي����ة بالعم����ل الف����وري والج����اد إلنقاذ 
حياة آالف األس����رى الفلسطينيين في س����جون االحتال، 

ومحاسبته على جرائمه بحق أسرانا البواسل.

وش����ددت على أن هذه الجرائم المس����تمرة بحق أس����رانا 
األبطال لن تكسر عزيمتهم ولن تنال من إرادتهم.

وقالت: إنها س����تواصل مس����يرة الجهاد والمقاومة إلنهاء 
معاناتهم، وإطاق س����راحهم جميعا مهما كلف ذلك من 

تضحيات؛ فهم رموز شعبنا الفلسطيني وعناوينه.

جرمية جديدة
بدورها، قالت حركة فتح ان استشهاد األسير فارس بارود 
في سجون االحتال جريمة جديدة تضاف لسجل  االحتال 
األس����ود وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في 

حماية األسرى وشعبنا من بطش دولة  االحتال. 
وأكد المتحدث باس����م فتح عاطف ابو سيف ان سياسات 
إدارة الس����جون ضد أسرانا البواسل وما تمارسه بحقهم لن 
تفت من عضد الحركة  األسيرة ولن توقف مسيرة نضالها  

حتى الحرية. 
ولفت الى ان التزام حركة فتح تجاه قضية األسرى والنضال 

من أجل حريتهم ثابت  ولن يتوقف.

"اإرهاب" منظم 
وحملت جبهة النضال الشعبي حكومة نتنياهو المسؤولية 
الكاملة عن "االرهاب المنظم" الذي تقوم به قوات االحتال 
االس����رائيلي بحق األسرى وأبناء الش����عب الفلسطيني في 
الضفة وقطاع غزة، والتي كان آخرها استش����هاد األس����ير 

بارود ، داخل سجون االحتال.
وأكدت الجبهة أن اإلهمال الطبي بات السياس����ة القائمة 
التي تمارس����ها إدارة س����جون االحتال اإلس����رائيلية ضد 
األسرى الفلسطينيين كأسلوب من أساليب التعذيب غير 
القانونية المخالف����ة التفاقية جنيف والتي يعاقب عليها 

القانون الدولي.
وأوضح����ت أن الصم����ت الدولي ال�مريب يش����جع االحتال 
على تصعيد جرائمه بحق األس����رى الفلسطينيين، داعية 
المؤسس����ات الحقوقي����ة الدولي����ة، لطلب تش����كيل لجنة 
تحقيق دولية وزيارة مختلف السجون لإلطاع على خطورة 

األوضاع التي يعيشها األسرى في سجون االحتال.
وناش����دت الجبهة المجتم����ع الدولي ومنظم����ات وهيئات 
حقوق اإلنس����ان التدخل لوق����ف ما يتعرض له األس����رى 
داخل س����جون االحتال وإنقاذ األسرى الذين مازالوا حتى 
اللحظة يعانون من القمع والتعذيب والعزل االنفرادي في 

السجون اإلسرائيلية.
ويذكر ان االس����ير بارود معتقل منذ مارس 1991 ومحكوم 
بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن، وكان من المفترض 
إطاق س����راحه مع الدفع����ة األخيرة من األس����رى الُقدامى 
الذين تعهد االحتال بإطاق سراحهم خال صفقة إحياء 

المفاوضات أواخر عام 2013.

غزة/ االستقال: 
أعلنت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين 
مس���اء أمس األربعاء عن استشهاد األسير 
فارس بارود )51 عامًا( من مخيم الش���اطئ 
غرب غ���زة، داخل س���جون االحتال، وذلك 
بعد وق���ت قصير م���ن نقله م���ن معتقل 

ريمون إلى مستشفًى إسرائيلي.
وقال���ت الهيئة ف���ي بيان لها إن األس���ير 
ب���ارود تعرض إلهمال طب���ي متعمد خال 
الس���نوات الماضية، ولم تقدم له الرعاية 
الطبية التي كان من المفترض أن توفر له 

داخل األسر.
وبينت أن���ه كان يعاني من وضع نفس���ي 
صعب، باإلضافة إلى خضوعه نهاية العام 
2018 لعملية اس���تئصال ج���زء من الكبد، 

كانت نتاج إهمال طبي ممنهج ومتعمد.
وأف���ادت أنه تس���ود حال���ة م���ن الغليان 
في س���جون االحتال اإلس���رائيلي، وذلك 
في أعقاب استشهاد األسير بارود ، والذي 

ارتقى نتيجة اإلهمال الطبي، مش���يرة الى 
أنه تم إغاق معتقل���ي »نفحة« و«ريمون« 
بالكامل، وذلك بعد وصول خبر استشهاد 
األسير بارود اللذين صدحا بالتكبيرات في 

جميع األقسام.
وحملت الهيئة إدارة سجن ريمون وحكومة 
االحت���ال المس���ؤولية الكامل���ة عن هذه 
الجريمة، والتي تضاف الى سلسلة جرائم 
االحتال بحق اس���رانا، وبذلك يرتفع عدد 

شهداء الحركة االسيرة الى 209 شهداء.
أعل���ن األس���رى ف���ي معتق���ات االحتال 
عق���ب  الع���ام،  االس���تنفار  اإلس���رائيلي 
اإلعان عن استش���هاد األسير فارس بارود 

المعتقل منذ )28 عامًا(.
بدوره أوضح نادي األسير أن األسرى أعلنوا 
الحداد العام وإغاق كافة األقس���ام بحيث 
يتوقف األسرى عن القيام باألمور الحياتية 
اليومية، منها رفض توزيع وجبات الطعام، 
والتوقف عن العمل في »المردوان«، وبقاء 

األسرى في حالة استنفار كاملة استعدادًا 
للمواجهة م���ع إدارة المعتق���ل. وكخطوة 
أولي���ة قام األس���رى بالطرق عل���ى األبواب 
والتكبير غضبًا على استش���هاد رفيقهم 

األسير بارود.
ولفت نادي األس���ير إلى أن األس���ير بارود 
والمعتقل منذ عام 1991م تعرض إلهمال 
طبي متعم���د على مدار س���نوات اعتقاله 
تفاقم مع عزله اإلنفرادي لس���نوات، حتى 
ُأصي���ب بفي���روس في الكبد خ���ال األيام 
القليلة الماضية أدى إلى استشهاده. علمًا 
أن األس���ير بارود محكوم بالس���جن المؤبد 
و)35( عامًا، وقد تع���رض للعزل االنفرادي 
لس���نوات طويلة كان آخرها عزاًل لمدة أربع 
س���نوات متواصل���ة، وفق���َد والدته خال 

إضراب األسرى عام 2017.
ُيش���ار إلى أن المئات من األسرى المرضى 
تحتجزهم س���لطات االحت���ال في ظروف 
قاس���ية، منهم نح���و )160( حالة مرضية 

مزمن���ة بحاجة إلى رعاي���ة صحية مكثفة، 
ونح���و )15( أس���يرًا يقبعون ف���ي معتقل 
»عيادة الرملة« بش���كل دائم نظرًا لخطورة 

وضعهم الصحي.
وفي الس���ياق، قال مكتب إعام األسرى إن 
كافة األقس���ام في سجون االحتال أغلقت 
احتجاًجا على استش���هاد األسير، مشيرًة 
إلى أنه خاض إضراب���ًا مفتوحًا عن الطعام 

احتجاجًا على قطع راتبه من قبل السلطة.
يذكر ان االس���ير بارود معتقل منذ مارس 
1991 ومحك���وم بالس���جن المؤبد بتهمة 
قتل مستوطن، وكان من المفترض إطاق 
س���راحه م���ع الدفعة األخيرة من األس���رى 
الُقدام���ى الذين تعهد االحت���ال بإطاق 
س���راحهم خال صفقة إحياء المفاوضات 

أواخر عام 2013.
وبارتقاء الشهيد بارود يرتفع عدد شهداء 
الحركة األسيرة في س���جون االحتال إلى 

218 شهيدا.

الفصائل تنعى األسير بارود وتحمل االحتالل مسؤولية استشهاده 

بعد اختتام زيارته للقاهرة  

مصدر بـحماس لـ »االستقالل«: ال ترتيبات لجولة خارجية يقودها »هنية« 

األسرى ُيعلنون االستنفار العام 

استشهــاد األسيــر فــارس بــارود بسجــون االحتــالل



إجراءات السلطة العقابية بغزة.. ضريبة سيدفع ثمنها المواطن 

الخميس 2 جمادى اآلخرة 1440 هــ 7 فبراير 2019 م

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
في القضية 2017/557

المستدعي : عبد الله زهير عبد الله مقداد – غزة – الرمال – هوية رقم 403763717
 وكيله المحامي / غازي أبو وردة – غزة

المس���تدعى ض���ده : د. محمود عبد اله���ادي عبد اله���ادي حمد – 
مستشفى العودة – تل الزعتر 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية المدنية رقم 2017/557 بداية غزة
بما ان المستدعي قد اقام عليك دعوى يطالبك فيها استنادا الى ما 
يدعيه في الئحة الدعوى المحفوظ لك نس���خة عنها وعن ملحقاتها 

لدي قلم المحكمة .
لذلك يقتضى عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ هذا النشر كما يقتضى عليك الحضور لدي هذه المحكمة 

يوم األربعاء الموافق 13-3-2019 الساعة التاسعة صباحا .
وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن  الحضور يجوز للمس���تدعي 
ان يس���ير في دعواه وللمحكمة ان تحكم في الدعوى واعتبار الحكم 

حضوريا .    مع االحترام

 رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
اأ.حممد مطر

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

 إعالن وراثة صادر عن
 محكمة خانيونس الشرعية 

لقد تقدمت له���ذه المحكمة مضبطة وراثة موقع���ة من مختار عائلة 
شعت بخان يونس بتاريخ 2019/2/6م تتضمن ان المرحوم عبد القادر 
محم���د حماد أبو حدايد من بئر الس���بع قد انتقل الى رحمه الله تعالى 
بتاريخ 30-3-1995م في ديران وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في 
زوجته نعمة عبد العال عقيل أبو حدايد وفي أوالده المتولدين له منها 
وهم س���امي ورامي وس���الم واكرامي ومحمد ومصعب وسامية ورانيه 
وهند ونس���يبه فقط وال وارث للمتوفى المذكور سوى من ذكر وليس 
ل���ه وصيه واحب���ة او اختيارية وليس له أوالد كب���ار توفوا حال حياته 
وتركوا ورثة سوى من ذكر وألجل إعطاء الورثة المذكورين حجة وراثة 
تبين نصيب كل وارث ش���رعا وانتقاال فمن له حق االعتراض على هذه 
المضبطة مراجعة محكمة خانيونس الش���رعية خالل س���بعة أيام من 

تاريخ ها اإلعالن وحرر في 6-2-2019م

 قا�سي خانيون�س ال�سرعي
    حممود خليل احلليمي

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
دائرة التنفيذ 

حمكمة خانيون�س ال�سرعية البتدائية
إخطار تنفيذ 

دائرة تنفيذ محكمة خانيونس الشرعية االبتدائية
الى المنفذ ضده / ها : محمد إبراهيم حس����ين ريان من خانيونس وس����كانها 
سابقا ومقيم حاليا في جمهورية مصر العربية ومجهول محل اإلقامة أبلغك 
طبقا لاللت����زام المترتب عليك بموجب الحكم الصادر ع����ن محكمة دير البلح 
الشرعية لصالح طالبة التنفيذ / قمر سعيد المصارعى  والذى يلزمك بتنفيذ 
قرار المحكمة المذكور بدفع المبلغ وقدره )50( خمسون دينارًا اردنيًا شهريا 
او م����ا يعادلها بالنق����د المتداول لصالح طالبة التنفي����ذ / قمر المذكورة أعاله 
واتعاب المحاماة والرس����وم والمصروف����ات القانونية وذلك على ذمة القضية 
التنفيذية رقم )2018/559( وموضوعها نفقة زوجة ونكلفك بالوفاء بااللتزام 
المذك����ور وذلك بحضورك ال����ى دائرة التنفيذ بمحكمة خانيونس الش����رعية 
االبتدائي����ة خالل أس����بوعين من تاريخ هذا اإلعالن اون ل����م تحضر فان دائرة 

التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ حسب القانون . حرر في 5-2-2019م

ماأمور التنفيذ 
اأ. اإبراهيم ح�سن الفقعاوى

والعسكريون  المدنيون  وتقاضى الموظفون 
الذين هم عل���ى رأس عملهم نحو %75 من 
إجمالي راتبهم الشهري ، في حين تقاضى 
المتقاعدون العسكريون %70 من رواتبهم 
، في الوق���ت ال���ذي تقاض���ى المتقاعدون 
المدني���ون %50، فيم���ا تقاض���ى موظف���و 
تفريغات 2005 )آخر موظفين للس���لطة في 
غ���زة( 50 % من رواتبه���م في حين تقاضى 

جزء منهم رواتب بنسبة 100%. . 
ويق���در ع���دد الموظفين المحس���وبين على 
الس���لطة الفلس���طينية حاليا بنحو 30 ألف 
موظ���ف ، بع���د إج���راءات التقاع���د المالي 
والفص���ل وقط���ع الرواتب الت���ي جرت بحق 
اآلالف خ���الل العامي���ن الماضيي���ن ، بعدما 
كان يقدر عددهم في السابق بنحو 70 ألف 
موظف ، وفق���ا لنقابة الموظفين العموميين 

بغزة . 
أكد محمود الهباش مستشار رئيس  السلطة 
محمود عباس للش���ؤون اإلسالمية والدينية 
ان السلطة الفلسطينية ستلجأ خالل الفترة 
القادم���ة الى فرض إج���راءات جديدة إلجبار 

حركة حماس على تحقيق المصالحة.
وقال الهباش: »ان هذه االجراءات ستش���مل 
ممارس���ة نوع من الضغوط سواء من الداخل 

أو الخارج«.
والتهدي���د بمزي���د من اإلج���راءات العقابية 
كذلك لوح به عض���و اللجنة المركزية لحركة 
فتح الل���واء توفي���ق الطي���راوي ، قائ���ال : » 
الذهاب  الفلس���طينية تدرس  الس���لطة  إن 
للتعاط���ي مع حرك���ة حماس مباش���رة دون 
المس���اس بأهالي قطاع غ���زة على مختلف 
أطيافهم ، للضغط عليها حتى تعود للبيت 

الفلسطيني وليس إلنهائها » . 
ويذكر أن رئيس الس���لطة محمود عباس قرر 
في أبريل/ نيس���ان 2017 فرض سلسلة من 
اإلجراءات ضد قطاع غزة ؛ للضغط على حركة 
حماس لتمكين الحكومة من أداء دورها بغزة 
، حيث تم تقليص رواتبهم بنحو %30 قبل 

أن ترتفع إلى 50%. .

اإخ�ساع غزة 
طالل عوكل المحلل والكاتب السياس���ي أكد 
أن اإلج���راءات العقابي���ة المتخ���ذة من قبل 

رئيس السلطة محمود عباس تجاه قطاع غزة، 
تأتي ف���ي إطار الصراع الدائر بين الس���لطة 
وحرك���ة حماس، خاص���ة بعد انس���داد أفق 
المصالح���ة وانعدام الوص���ول لحلول إلنهاء 

االنقسام المستمر منذ عدة سنوات .
رئيس  أن  ل�«االس���تقالل«  ع���وكل  وأوض���ح 
السلطة يحاول اخضاع غزة ماليا واقتصاديا، 
بعد فش���ل جهود الحوار م���ع حركة حماس، 
مما زاد حالة التصعيد والتوتر بين األطراف 

الفلسطينية.
وشدد على أن اس���تمرار اإلجراءات العقابية 
ضد غزة، يس���اهم في تحقيق مستوى عال 
من الضغط ؛ إلبع���اد وفصل غزة عن الضفة 
الغربية المحتل���ة ، خاصة مع  رفض حماس 
اب���داء اس���تعداد للخض���وع إلرادة عباس ، 

وتمكين الحكومة في القطاع.

انعكا�س خطري 
المخت���ص االقتصادي محم���د أبو جياب، 
أكد أن اس���تمرار اإلجراءات العقابية التي 
يفرضها رئيس الس���لطة عباس ضد غزة 
، والت���ي تنحص���ر بقطع روات���ب موظفي 

السلطة وصرف أجزاء من الراتب ، سيؤثر 
بش���كل مباش���ر عل���ى كاف���ة القطاعات 
الحيوي���ة، خاصة الخدماتية واإلنس���انية 

بالقطاع.  
وق���ال أبو جياب ل�«االس���تقالل«: »إن أكثر 
القطاعات التي س���تتأثر بفعل اس���تمرار 
العقوب���ات، هي قط���اع التعليم والصحة 
والمصانع«،  والش���ركات  التحتية  والبنية 
مش���ددًا على أن اإلجراءات تهدف لزعزعة 
االس���تقرار بغزة، والحد من قدرة الحكومة 

على تقديم الخدمة لمواطنيها.
وأضاف:« أن استمرار السلطة بقطع المزيد 
من رواتب موظفيها بقطاع غزة ، سيفاقم 
األزم���ات االقتصادية الت���ي يعاني منها 
المواطنون منذ أكثر من 12 عاما، مما يرفع 

نسب البطالة والفقر وسوء التغذية ». 
وأش���ار إلى أن التحسن الضئيل في نسب 
ص���رف الرواتب لبعض موظفي الس���لطة 
، لن ينعكس بش���كل مباش���ر على الواقع 
االقتصادي الكلي بغ���زة بل على المواطن 
فق���ط ، نتيجة محدودية اعداد الموظفين 

الذين بقوا على س���لم الوظيفة الرس���مية 
ولم تقطع رواتبهم أو يحالوا للتقاعد. 

وأوض���ح أن نس���بة الفقر بغ���زة تجاوزت 
حاج���ز ال� 70 % ، ووصلت نس���بة البطالة 
في صفوف العمال والخريجين ألكثر من 
%55 ، عدا عن غياب األمن الغذائي آلالف 
العائ���الت ، واعتمادها على المس���اعدات 
الغذائي���ة الت���ي تق���دم م���ن المنظمات 

الدولية . 
وبي���ن أن القط���اع الصناع���ي يعاني من 
انهيار المنش���آت الصناعية ، خاصة بعد 
العدوان اإلسرائيلي على غزة العام 2014 
، وبطء عملي���ة إعادة االعم���ار ، فضال عما 
ش���هده العام الماضي م���ن ارجاع البنوك 
لش���يكات تقدر بحوالي 85 مليون دوالر ، 

مما جعل مصير أصحابها السجن . 
وتوقع أن يش���هد قطاع غ���زة في المرحلة 
القادمة دخول موظفين من الس���لطة إلى 
الس���جون ؛ لع���دم قدرتهم على س���داد 
الديون  المتراكم���ة عليهم ، نتيجة عدم 

وجود مصدر دخل آخر لهم . 

ستطال كافة القطاعات الحيوية والخدماتية بالقطاع  

غزة / �سماح املبحوح: 
توا�سل ال�سلطة الفل�سطينية ت�سديد اخلناق على قطاع غزة ، 

بعد قطع رواتب الآلف من موظفيها فيه ، جراء توا�سل م�سل�سل 
فر�س الإجراءات العقابية منذ نحو عامني؛ الأمر الذي يدفع 

بالأو�ساع القت�سادية وال�سيا�سية ملزيد من النهيار يف القطاع ، 
على ح�ساب املواطن الذي يدفع ثمن ال�سراع الدائر بني ال�سلطة 
وحركة حما�س .  وقطعت ال�سلطة الثالثاء رواتب نحو 5 اآلف 
موظف اإ�سافة لرواتب نحو 1700 من رواتب الأ�سرى والأ�سرى 

املحررين، والإعانات ال�سهرية لأهايل واأ�سر ال�سهداء يف قطاع 
غزة، حيث ل توجد اإح�سائية ر�سمية حول العداد الدقيقة 

التي مت قطع رواتبهم.   و تلقى اأول اأم�س الثالثاء موظفو 
ال�سلطة الفل�سطينية يف قطاع غزة رواتبهم عن �سهر يناير/ 

كانون الثاين املا�سي بن�سب جديدة ترتاوح بني %50 و75% ، 
يف الوقت الذي قطعت عن الآللف من املوظفني.

الخميس 2 جمادى اآلخرة 1440 هــ 7 فبراير 2019 م

إعالن
إعالن بش����أن مختار عائلة ابو بطن ) بئر الس����بع (  تعلن دائرة ش����ئون 
المخاتير ف����ي وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن الس����يد / بركة 
ناصر عيد ابو بطن قد تقدم لتشغل منصب مختار عائلة ابو بطن ) بئر 
السبع ( وعلى من يرغب في االعتراض التوجه الي الدائرة في مقر الوزاة 

لتقديم طلب االعتراض الرسمي وذلك خالل أسبوعين من تاريخه

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح دير البلح دائرة التنفيذ
إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة 
تنفيذ محكمة صلح دير البلح في 

القضية التنفيذية رقم ) 2019/369( 
الى المنفذ ضده :

 جابر احمد محمد  أبو جرير – دير البلح – ام ظهير – بجوار صالة وايت 
فلور – مجهول محل اإلقامة

ابلغكم انه طبقا للحكم القضائي الصادر ضدكم بتاريخ 13-12-2018م 
م���ن محكمة صلح دير البلح حقوق والمقام بموجبه القضية التنفيذية 
رق���م 2019/369 والقاضي بتنفيذ عقد االتفاق على بيع المحرر بتاريخ 
1994/9/4م ضم���ن ط���ى المب���رز م/1 تنفيذا عينيا وذلك بش���طب  ما 
مساحته 1001م2 ) الف وواحد متر مربع ( من ارض القسيمة 28 قطعة 
131 من أراضي دير البلح المسماة الرمانة عن اسم المدعى عليه / جابر 
احمد محمد أب���و جرير بصفته الواردة  في الئحة الدعوى  والمس���جلة 
باسمه ما مساحته 1001م2 متر مربع وتسجيلها باسم المدعية عزيزة 

احمد محمد أبو جرير واشعار سلطة األراضي بغزة بذلك .
لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون أس���بوعين من تاريخ 
ه���ذا اإلعالن لتنفيذ الحكم حس���ب األصول واذا ل���م تحضر في المدة 
المحددة فانك تعد ممتنعًا عن التنفيذ ومنذ ثم ستباشر دائرة التنفيذ 

إجراءات التنفيذ بحقك حسب األصول . المحرر في 5-2-2019م

ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح دير البلح
مهدى نبيل القدرة

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 )71/ 2019(

يعل���ن للعموم ان���ه تقدم ل���إدارة العامة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: حاتم سالم عطيش أبو مهادي من س���كان النصيرات هوية 
رقم 976040394 بصفته وكيال عن: كامل محمود سليمان أبو مهادي

بموجب وكالة رقم: 344 / 2017 الصادرة عن الكويت
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 2321 قسيمة 11 المدينة أبو مدين
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 

سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 2/6/ 2019م

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

القدس المحتلة / االستقالل:
أفاد مرك���ز معلومات وادي حلوة بأن 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي نفذت 
خالل كان���ون الثاني/ يناير الماضي، 
102 حالة اعتقال في مدينة القدس 
المحتلة، فيما أصدرت 17 قرار إبعاد 
لفلس���طينيين عن المسجد األقصى 

المبارك والمدينة المقدسة.
وأك���د المرك���ز ف���ي تقري���ر أصدره  
أمس األربعاء، أن س���لطات االحتالل 
م���ن  صع���دوا  والمس���توطنين 
االنته���اكات في المس���جد األقصى 
المب���ارك، فيم���ا تواصل���ت حمالت 
االعتقاالت اليومية ومداهمة البلدات 
واألحياء المقدس���ية، وسياسة هدم 

المنازل.
ورصد مركز المعلوم���ات، 102 حالة 
اعتقال بالقدس خالل كانون الثاني 
الماض���ي من بينه���م )24 قاصًرا، 8 
إناث بينهم فت���اة، وطفل واحد أقل 

من 12 عاًما".
وأوض���ح أن م���ن بي���ن المعتقلي���ن 
فت���ى من مخي���م ش���عفاط أصيب 
بجراح حرجة برص���اص أفراد "وحدة 
فور  اعتقل  حي���ث  المس���تعربين"، 
تحويل���ه ال���ى المستش���فى لتلقي 
الع���الج، وقي���د وه���و على س���رير 

العمليات.
وأصدرت سلطات االحتالل في يناير، 
17 قرار إبعاد لفلس���طينيين، وهي 
14 قرار إبعاد عن المسجد األقصى، 
وإبع���اد فتى عن الق���دس القديمة، 
وشابين عن مدينة القدس، تراوحت 
م���دة قرارات اإلبعاد بين أس���بوع و6 

أشهر.
وأش���ار إلى أن���ه ف���ي الثالثين من 
الفتاة  استش���هدت  الثاني،  كانون 
س���ماح زهي���ر مب���ارك )16 عاًم���ا( 
برصاص االحتالل على حاجز الزعيم 

العس���كري ش���رق مدين���ة القدس، 
بحج���ة "محاولته���ا تنفي���ذ عملية 

طعن".
وفي الس���ادس والعشرين من ذات 
رياض  الش���اب  الش���هر، استشهد 
االحتالل  برصاص  محمد شماس���نة 
في منطق���ة باب العم���ود بالقدس، 
بعد إط���الق الن���ار باتج���اه مركبته 
"لتش���كيلها خط���ًرا عل���ى الق���وات 

المتواجدة في المكان".
وأش���ار إل���ى أن س���لطات االحتالل 
ثالثة  جثامي���ن  احتج���از  تواص���ل 
ش���هداء مقدس���يين في الثالجات، 
وه���م الش���هيد مصباح أب���و صبيح 
منذ تش���رين أول 2016، والش���هيد 
فادي القنبر منذ كانون ثاني 2017، 
وش���هيد الحرك���ة األس���يرة عزي���ز 

عويسات منذ أيار 2018.
وأكد أن س���لطات االحتالل صعدت 
م���ن  المنص���رم  الش���هر  خ���الل 
اس���تهدافها للمس���جد األقص���ى، 

الذي شهد عدة تطورات خطيرة في 
سياسة االحتالل تجاهه، إضافة الى 
مواصل���ة االقتحامات من قبل الوزراء 
وأعضاء الكنيس���ت، حي���ث اقتحمه 

1918 مستوطًنا وطالًبا يهودًيا.
أب���رز  المعلوم���ات  مرك���ز  ورص���د 
االنتهاكات ف���ي األقصى، المتمثلة 
ف���ي محاص���رة االحت���الل مس���جد 
قب���ة الصخ���رة المش���رفة لحوالي 6 
المقدسيين  على  واالعتداء  ساعات، 
كما  أبوابه���ا،  عل���ى  المعتصمي���ن 
نصبت س���لطات االحتالل س���قاالت 
عالي���ة لتنفي���ذ أعم���ال ترميم في 
المتحف  م���ن جهة  الغربي  الحائط 

اإلسالمي.
كم���ا اقتح���م بتاري���خ 2019/1/17، 
15 عنص���را م���ن ضب���اط ومخابرات 
االحتالل "المصلى المرواني والقبلي 
وقبة الصخ���رة" بالقوة، باإلضافة إلى 
اقتحام ما يس���مى "قائد شرطة لواء 
القدس" ي���ورام هليفي و"المحاربون 

القدامى-الذي���ن احتلوا األقصى عام 
1967"، المسجد األقصى.

وأض���اف مرك���ز المعلوم���ات أن من 
بي���ن المقتحمين لألقصى الش���هر 
الماضي، وزير الزراع���ة أوري اريئيل 
وعضو  مرتي���ن،  المس���جد  اقتح���م 
غليك  يهودا  المتطرف  الكنيس���ت 
لمباركة  الش���هر  أواخ���ر  "اقتحم���ه 
الكنيس���ت ش���ارين  زفافه"، وعضو 

هاسكل.
رصد  اله���دم،  لعمليات  وبالنس���بة 
الش���هر  المرك���ز هدم 7 منش���آت 
الماضي في المدينة )4 هدمت ذاتًيا 
بأيدي أصحابها تفادًيا لدفع غرامات 
مالية و3 هدمتها جرافات االحتالل(.

وخالل يناير الماضي، سلمت "دائرة 
عائلة  اإلسرائيلية"  والتنفيذ  االجراء 
إن���ذاًرا الخ���الء بنايتها في  الصباغ 
"كرم الجاعوني" بالشيخ جراح، حيث 
يعيش في البناي���ة حوالي 35 فرًدا 

بينهم 6 أطفال.

رام الله/ االستقالل:
فرضت محاكم االحتالل اإلس���رائيلي خالل كانون الثان���ي/ يناير الماضي، أحكاًما 
بالسجن الفعلي بحق عدد من األسرى القاصرين القابعين في معتقل "عوفر"، إلى 
جان���ب فرض غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 60 ألف ش���يكل. 
وأوضحت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين في بيان صحفي أم���س األربعاء، أنه 
تم خالل الش���هر الماضي إدخال 57 أس���يًرا طفاًل إلى قس���م األسرى األشبال في 

معتقل "عوفر".
وبين���ت أن 39 م���ن هؤالء األطفال اعتقل���وا من المنازل، و10 م���ن الطرقات، و2 على 

الحواجز العسكرية، وآخر لعدم حيازته تصريح، و5 فتية بعد استدعائهم.
وُس���جل من بين هؤالء األسرى األش���بال الذين تم اعتقالهم خالل الشهر المذكور، 
أس���ير قاصر تم اعتقاله بعد إطالق الرصاص علي���ه، و17 آخرون تعرضوا العتداءات 

همجية أثناء عملية اعتقالهم والتحقيق معهم في مراكز التوقيف اإلسرائيلية.
وأش���ارت الهيئة إلى أن عدد األطفال المحكومين بذات الشهر 28 أسيًرا، الفتة إلى 
أن األس���ير القاصر ليث أبو خرمه )17عاًما( من بلدة كفر عين قضاء مدينة رام الله، ما 

زال قيد االعتقال اإلداري.
يذكر أن عدد األسرى األشبال القابعين حالًيا معتقل "عوفر" بلغ 123 طفاًل.

رام الله / االستقالل:
حذرت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين أمس األربعاء، من ت���ردي األوضاع الصحية 
لألس���رى المرضى والجرح���ى القابعين في معتق���ل "عوفر"، في ظل اس���تمرار إدارة 
الس���جون اإلسرائيلية باس���تهدافهم طبًيا بش���كل متعمد ومبرمج، لجعل األمراض 

تتفشى في أجسادهم لتصبح ال عالج لها، وبالتالي تعرض حياتهم للخطر.
ورص����دت الهيئة في تقرير لها، عدة حاالت مرضية تقبع في المعتقل، ومن بينها حالة األس����ير 
ثائر الجمال )28 عاًما( من محافظة رام الله، والذي يش����تكي من آثار إصابته بجلطة قبل اعتقاله، 

حيث ال يزال يعاني من آالم بكتفه وصدره من الجهة اليسرى وأوجاع في رجله الُيمنى.
وأش���ارت إلى أنه منذ أن تم اعتقال األس���ير الجمال وزجه في "عوفر"، لم ُيقدم له أي 

عالج، كما تتعمد إدارة المعتقل المماطلة بتحويله إلجراء فحوصات طبية هامة.  
 في حين يمر األس���ير وجدي خطاب )22 عاًما( من مخيم األمعري في رام الله، بوضع 
صحي س���يء، فهو يعاني من كسر في رجله اليمنى ورضوض في صدره بعد االعتداء 
عليه والتنكيل به كغيره من زمالئه األس���رى خالل االقتحام���ات التي نفذتها قوات 
القمع قبل حوالي أس���بوعين. ونقل محامي الهيئة عن األس���ير خطاب قوله إن هناك 
إهمال طبي متعمد بتقديم العالج لألس���رى المصابين، ف���إدارة المعتقل ال تكترث 

بأوضاعهم الصحية الصعبة وال تأبه بما يعانوا من أوجاع.
بينما يعاني األس���ير موسى سمحان )34 عاًما( من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، 
من فتق ُيسبب له آالًما حادة تضغط على خصيتيه، وفي كثير من األحيان ال يستطيع 
الحركة أو المشي ويفقد األسير وعيه أحياًنا من شدة األوجاع، وهو بحاجة ماسة إلجراء 

عملية جراحية بأسرع وقت ممكن، لكن هناك مماطلة بتحويله.
فيما يش���تكي الش���اب عثمان ش���عالن )19 عاًما( من بلدة تقوع قضاء بيت لحم، من 
إصابة في رجله اليس���رى تعرض لها خالل اعتقاله ُتس���بب له ألم بش���كل يومي، وال 
يس���تطيع بذل أي جهد وحركته بطيئة. وذكر األسير لمحامي الهيئة أنه منذ أن تم 

زجه في معتقل "عوفر" لم ُيقدم له أي عالج حقيقي لحالته الصحية.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
أفادت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء واألسرى بأن محكمة س���الم اإلسرائيلية 

العسكرية أصدرت ، أحكاًما بحق ثالثة أسرى من حركة الجهاد اإلسالمي.
وأوضحت المؤسس���ة في بيان لها، أن محكمة االحتالل حكمت على األس���ير أس���يد 
محم���ود ناجي صالح )18 عاًما(؛ م���ن مدينة طوباس، والمعتق���ل منذ 2018/06/28، 
بالس���جن الفعلي لمدة )16( شهًرا وغرامة مالية قدرها )4000( شيكل بتهمة القيام 

بأنشطة وأعمال مقاومة ضد قوات االحتالل.
كما حكمت على األس���ير عبد الرحمن ذياب محمد خل���وف )21 عاًما(، من بلدة برقين 
قضاء جنين، والمعتقل منذ 2018/09/04، بالسجن الفعلي )15( شهًرا وغرامة مالية 

قدرها )2000( شيكل بتهمة القيام بأنشطة وأعمال مقاومة ضد االحتالل.
وأضافت المؤسس���ة أن المحكمة اإلسرائيلية حكمت أيًضا على األسير محمد رفعت 
توفيق ربايعة )26 عاًما( من بلدة ميثلون قضاء جنين بالس���جن س���تة أش���هر ويومًا 

واحدًا وغرامة مالية قدرها )2000( شيكل، بتهمة التحريض ضد االحتالل.
وأشارت إلى أن األسرى الثالثة يقبعون حالًيا في سجن "مجدو”.

هيئة: إدارة »عوفر« تنتهك الحقوق 
الطبية لألسرى بشكل متعمد ومبرمج

60 ألف شيكل غرامات بحق 
األسرى األطفال بـ »عوفر« بيناير

محكمة االحتالل تصدر 
أحكامًا بحق ثالثة أسرى

اعتقال 102 فلسطيني وإبعاد 17 عن األقصى والقدس بيناير
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إعالن
إعالن بش����أن مختار عائلة ابو بطن ) بئر الس����بع (  تعلن دائرة ش����ئون 
المخاتير ف����ي وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن الس����يد / بركة 
ناصر عيد ابو بطن قد تقدم لتشغل منصب مختار عائلة ابو بطن ) بئر 
السبع ( وعلى من يرغب في االعتراض التوجه الي الدائرة في مقر الوزاة 

لتقديم طلب االعتراض الرسمي وذلك خالل أسبوعين من تاريخه

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح دير البلح دائرة التنفيذ
إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة 
تنفيذ محكمة صلح دير البلح في 

القضية التنفيذية رقم ) 2019/369( 
الى المنفذ ضده :

 جابر احمد محمد  أبو جرير – دير البلح – ام ظهير – بجوار صالة وايت 
فلور – مجهول محل اإلقامة

ابلغكم انه طبقا للحكم القضائي الصادر ضدكم بتاريخ 13-12-2018م 
م���ن محكمة صلح دير البلح حقوق والمقام بموجبه القضية التنفيذية 
رق���م 2019/369 والقاضي بتنفيذ عقد االتفاق على بيع المحرر بتاريخ 
1994/9/4م ضم���ن ط���ى المب���رز م/1 تنفيذا عينيا وذلك بش���طب  ما 
مساحته 1001م2 ) الف وواحد متر مربع ( من ارض القسيمة 28 قطعة 
131 من أراضي دير البلح المسماة الرمانة عن اسم المدعى عليه / جابر 
احمد محمد أب���و جرير بصفته الواردة  في الئحة الدعوى  والمس���جلة 
باسمه ما مساحته 1001م2 متر مربع وتسجيلها باسم المدعية عزيزة 

احمد محمد أبو جرير واشعار سلطة األراضي بغزة بذلك .
لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون أس���بوعين من تاريخ 
ه���ذا اإلعالن لتنفيذ الحكم حس���ب األصول واذا ل���م تحضر في المدة 
المحددة فانك تعد ممتنعًا عن التنفيذ ومنذ ثم ستباشر دائرة التنفيذ 

إجراءات التنفيذ بحقك حسب األصول . المحرر في 5-2-2019م

ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح دير البلح
مهدى نبيل القدرة

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 )71/ 2019(

يعل���ن للعموم ان���ه تقدم ل���إدارة العامة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: حاتم سالم عطيش أبو مهادي من س���كان النصيرات هوية 
رقم 976040394 بصفته وكيال عن: كامل محمود سليمان أبو مهادي

بموجب وكالة رقم: 344 / 2017 الصادرة عن الكويت
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 2321 قسيمة 11 المدينة أبو مدين
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 

سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 2/6/ 2019م

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

القدس المحتلة / االستقالل:
أفاد مرك���ز معلومات وادي حلوة بأن 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي نفذت 
خالل كان���ون الثاني/ يناير الماضي، 
102 حالة اعتقال في مدينة القدس 
المحتلة، فيما أصدرت 17 قرار إبعاد 
لفلس���طينيين عن المسجد األقصى 

المبارك والمدينة المقدسة.
وأك���د المرك���ز ف���ي تقري���ر أصدره  
أمس األربعاء، أن س���لطات االحتالل 
م���ن  صع���دوا  والمس���توطنين 
االنته���اكات في المس���جد األقصى 
المب���ارك، فيم���ا تواصل���ت حمالت 
االعتقاالت اليومية ومداهمة البلدات 
واألحياء المقدس���ية، وسياسة هدم 

المنازل.
ورصد مركز المعلوم���ات، 102 حالة 
اعتقال بالقدس خالل كانون الثاني 
الماض���ي من بينه���م )24 قاصًرا، 8 
إناث بينهم فت���اة، وطفل واحد أقل 

من 12 عاًما".
وأوض���ح أن م���ن بي���ن المعتقلي���ن 
فت���ى من مخي���م ش���عفاط أصيب 
بجراح حرجة برص���اص أفراد "وحدة 
فور  اعتقل  حي���ث  المس���تعربين"، 
تحويل���ه ال���ى المستش���فى لتلقي 
الع���الج، وقي���د وه���و على س���رير 

العمليات.
وأصدرت سلطات االحتالل في يناير، 
17 قرار إبعاد لفلس���طينيين، وهي 
14 قرار إبعاد عن المسجد األقصى، 
وإبع���اد فتى عن الق���دس القديمة، 
وشابين عن مدينة القدس، تراوحت 
م���دة قرارات اإلبعاد بين أس���بوع و6 

أشهر.
وأش���ار إلى أن���ه ف���ي الثالثين من 
الفتاة  استش���هدت  الثاني،  كانون 
س���ماح زهي���ر مب���ارك )16 عاًم���ا( 
برصاص االحتالل على حاجز الزعيم 

العس���كري ش���رق مدين���ة القدس، 
بحج���ة "محاولته���ا تنفي���ذ عملية 

طعن".
وفي الس���ادس والعشرين من ذات 
رياض  الش���اب  الش���هر، استشهد 
االحتالل  برصاص  محمد شماس���نة 
في منطق���ة باب العم���ود بالقدس، 
بعد إط���الق الن���ار باتج���اه مركبته 
"لتش���كيلها خط���ًرا عل���ى الق���وات 

المتواجدة في المكان".
وأش���ار إل���ى أن س���لطات االحتالل 
ثالثة  جثامي���ن  احتج���از  تواص���ل 
ش���هداء مقدس���يين في الثالجات، 
وه���م الش���هيد مصباح أب���و صبيح 
منذ تش���رين أول 2016، والش���هيد 
فادي القنبر منذ كانون ثاني 2017، 
وش���هيد الحرك���ة األس���يرة عزي���ز 

عويسات منذ أيار 2018.
وأكد أن س���لطات االحتالل صعدت 
م���ن  المنص���رم  الش���هر  خ���الل 
اس���تهدافها للمس���جد األقص���ى، 

الذي شهد عدة تطورات خطيرة في 
سياسة االحتالل تجاهه، إضافة الى 
مواصل���ة االقتحامات من قبل الوزراء 
وأعضاء الكنيس���ت، حي���ث اقتحمه 

1918 مستوطًنا وطالًبا يهودًيا.
أب���رز  المعلوم���ات  مرك���ز  ورص���د 
االنتهاكات ف���ي األقصى، المتمثلة 
ف���ي محاص���رة االحت���الل مس���جد 
قب���ة الصخ���رة المش���رفة لحوالي 6 
المقدسيين  على  واالعتداء  ساعات، 
كما  أبوابه���ا،  عل���ى  المعتصمي���ن 
نصبت س���لطات االحتالل س���قاالت 
عالي���ة لتنفي���ذ أعم���ال ترميم في 
المتحف  م���ن جهة  الغربي  الحائط 

اإلسالمي.
كم���ا اقتح���م بتاري���خ 2019/1/17، 
15 عنص���را م���ن ضب���اط ومخابرات 
االحتالل "المصلى المرواني والقبلي 
وقبة الصخ���رة" بالقوة، باإلضافة إلى 
اقتحام ما يس���مى "قائد شرطة لواء 
القدس" ي���ورام هليفي و"المحاربون 

القدامى-الذي���ن احتلوا األقصى عام 
1967"، المسجد األقصى.

وأض���اف مرك���ز المعلوم���ات أن من 
بي���ن المقتحمين لألقصى الش���هر 
الماضي، وزير الزراع���ة أوري اريئيل 
وعضو  مرتي���ن،  المس���جد  اقتح���م 
غليك  يهودا  المتطرف  الكنيس���ت 
لمباركة  الش���هر  أواخ���ر  "اقتحم���ه 
الكنيس���ت ش���ارين  زفافه"، وعضو 

هاسكل.
رصد  اله���دم،  لعمليات  وبالنس���بة 
الش���هر  المرك���ز هدم 7 منش���آت 
الماضي في المدينة )4 هدمت ذاتًيا 
بأيدي أصحابها تفادًيا لدفع غرامات 
مالية و3 هدمتها جرافات االحتالل(.

وخالل يناير الماضي، سلمت "دائرة 
عائلة  اإلسرائيلية"  والتنفيذ  االجراء 
إن���ذاًرا الخ���الء بنايتها في  الصباغ 
"كرم الجاعوني" بالشيخ جراح، حيث 
يعيش في البناي���ة حوالي 35 فرًدا 

بينهم 6 أطفال.

رام الله/ االستقالل:
فرضت محاكم االحتالل اإلس���رائيلي خالل كانون الثان���ي/ يناير الماضي، أحكاًما 
بالسجن الفعلي بحق عدد من األسرى القاصرين القابعين في معتقل "عوفر"، إلى 
جان���ب فرض غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 60 ألف ش���يكل. 
وأوضحت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين في بيان صحفي أم���س األربعاء، أنه 
تم خالل الش���هر الماضي إدخال 57 أس���يًرا طفاًل إلى قس���م األسرى األشبال في 

معتقل "عوفر".
وبين���ت أن 39 م���ن هؤالء األطفال اعتقل���وا من المنازل، و10 م���ن الطرقات، و2 على 

الحواجز العسكرية، وآخر لعدم حيازته تصريح، و5 فتية بعد استدعائهم.
وُس���جل من بين هؤالء األسرى األش���بال الذين تم اعتقالهم خالل الشهر المذكور، 
أس���ير قاصر تم اعتقاله بعد إطالق الرصاص علي���ه، و17 آخرون تعرضوا العتداءات 

همجية أثناء عملية اعتقالهم والتحقيق معهم في مراكز التوقيف اإلسرائيلية.
وأش���ارت الهيئة إلى أن عدد األطفال المحكومين بذات الشهر 28 أسيًرا، الفتة إلى 
أن األس���ير القاصر ليث أبو خرمه )17عاًما( من بلدة كفر عين قضاء مدينة رام الله، ما 

زال قيد االعتقال اإلداري.
يذكر أن عدد األسرى األشبال القابعين حالًيا معتقل "عوفر" بلغ 123 طفاًل.

رام الله / االستقالل:
حذرت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين أمس األربعاء، من ت���ردي األوضاع الصحية 
لألس���رى المرضى والجرح���ى القابعين في معتق���ل "عوفر"، في ظل اس���تمرار إدارة 
الس���جون اإلسرائيلية باس���تهدافهم طبًيا بش���كل متعمد ومبرمج، لجعل األمراض 

تتفشى في أجسادهم لتصبح ال عالج لها، وبالتالي تعرض حياتهم للخطر.
ورص����دت الهيئة في تقرير لها، عدة حاالت مرضية تقبع في المعتقل، ومن بينها حالة األس����ير 
ثائر الجمال )28 عاًما( من محافظة رام الله، والذي يش����تكي من آثار إصابته بجلطة قبل اعتقاله، 

حيث ال يزال يعاني من آالم بكتفه وصدره من الجهة اليسرى وأوجاع في رجله الُيمنى.
وأش���ارت إلى أنه منذ أن تم اعتقال األس���ير الجمال وزجه في "عوفر"، لم ُيقدم له أي 

عالج، كما تتعمد إدارة المعتقل المماطلة بتحويله إلجراء فحوصات طبية هامة.  
 في حين يمر األس���ير وجدي خطاب )22 عاًما( من مخيم األمعري في رام الله، بوضع 
صحي س���يء، فهو يعاني من كسر في رجله اليمنى ورضوض في صدره بعد االعتداء 
عليه والتنكيل به كغيره من زمالئه األس���رى خالل االقتحام���ات التي نفذتها قوات 
القمع قبل حوالي أس���بوعين. ونقل محامي الهيئة عن األس���ير خطاب قوله إن هناك 
إهمال طبي متعمد بتقديم العالج لألس���رى المصابين، ف���إدارة المعتقل ال تكترث 

بأوضاعهم الصحية الصعبة وال تأبه بما يعانوا من أوجاع.
بينما يعاني األس���ير موسى سمحان )34 عاًما( من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، 
من فتق ُيسبب له آالًما حادة تضغط على خصيتيه، وفي كثير من األحيان ال يستطيع 
الحركة أو المشي ويفقد األسير وعيه أحياًنا من شدة األوجاع، وهو بحاجة ماسة إلجراء 

عملية جراحية بأسرع وقت ممكن، لكن هناك مماطلة بتحويله.
فيما يش���تكي الش���اب عثمان ش���عالن )19 عاًما( من بلدة تقوع قضاء بيت لحم، من 
إصابة في رجله اليس���رى تعرض لها خالل اعتقاله ُتس���بب له ألم بش���كل يومي، وال 
يس���تطيع بذل أي جهد وحركته بطيئة. وذكر األسير لمحامي الهيئة أنه منذ أن تم 

زجه في معتقل "عوفر" لم ُيقدم له أي عالج حقيقي لحالته الصحية.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
أفادت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء واألسرى بأن محكمة س���الم اإلسرائيلية 

العسكرية أصدرت ، أحكاًما بحق ثالثة أسرى من حركة الجهاد اإلسالمي.
وأوضحت المؤسس���ة في بيان لها، أن محكمة االحتالل حكمت على األس���ير أس���يد 
محم���ود ناجي صالح )18 عاًما(؛ م���ن مدينة طوباس، والمعتق���ل منذ 2018/06/28، 
بالس���جن الفعلي لمدة )16( شهًرا وغرامة مالية قدرها )4000( شيكل بتهمة القيام 

بأنشطة وأعمال مقاومة ضد قوات االحتالل.
كما حكمت على األس���ير عبد الرحمن ذياب محمد خل���وف )21 عاًما(، من بلدة برقين 
قضاء جنين، والمعتقل منذ 2018/09/04، بالسجن الفعلي )15( شهًرا وغرامة مالية 

قدرها )2000( شيكل بتهمة القيام بأنشطة وأعمال مقاومة ضد االحتالل.
وأضافت المؤسس���ة أن المحكمة اإلسرائيلية حكمت أيًضا على األسير محمد رفعت 
توفيق ربايعة )26 عاًما( من بلدة ميثلون قضاء جنين بالس���جن س���تة أش���هر ويومًا 

واحدًا وغرامة مالية قدرها )2000( شيكل، بتهمة التحريض ضد االحتالل.
وأشارت إلى أن األسرى الثالثة يقبعون حالًيا في سجن "مجدو”.

هيئة: إدارة »عوفر« تنتهك الحقوق 
الطبية لألسرى بشكل متعمد ومبرمج

60 ألف شيكل غرامات بحق 
األسرى األطفال بـ »عوفر« بيناير

محكمة االحتالل تصدر 
أحكامًا بحق ثالثة أسرى

اعتقال 102 فلسطيني وإبعاد 17 عن األقصى والقدس بيناير
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

مذكرة ح�سور 
حمكمة �سلح غزة

المس���تدعية ) المدعي���ة ( فتحية عب���د جمعة عياد ) دلول بعد ال���زواج ( – هوية 
رق���م )927845834( – وكيله���ا العدلي / ماهر عبد جمعة عي���اد  بموجب الوكالة 
العدلي���ة رقم )2015/14876م( كاتب عدل غ���زة – هوية رقم ) 927845867( من 
غ���زة – الزيتون – قرب ديوان آل دلول – وكيلها المحاميان الدكتور/ س���الم حماد 
الدحدوح – واألستاذ /عمار سعيد أبو عصر – من غزة – تل الهوا – مقابل اإلسعاف 

المستدعى ضدهم / ) المدعى عليهم (
1-عيسى حسن يونس دلول باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة 
والدته المرحومة رئيس���ة محمود خلف ) دلول بعد ال���زواج ( ووالده المرحوم 

حسن يونس محمد دلول من غزة – الزيتون بالقرب من ديوان ال دلول 
2-حس���ن سعدي حس���ن يونس دلول باألصالة عن نفسه وباإلضافة لورثة وتركة 
والده المرحوم سعدي حسن يونس دلول من غزة – الزيتون قرب ديوان ال دلول 
3-حسن فضل حس���ن دلول باألصالة عن نفسه وباإلضافة لورثة وتركة والده 

المرحوم فضل حسن يونس دلول من غزة الزيتون – قرب ديوان ال دلول 
4-س���لوى مصطفى محمود خلف باألصالة عن نفسها وباإلضافة لورثة وتركة 
زوجها المرحوم فضل حسن يونس دلول من غزة الزيتون قرب ديوان ال دلول 
5-سامح اسعد حس���ن دلول باألصالة عن نفسه وباإلضافة لورثة وتركة والده 

المرحوم اسعد حسن يونس دلول من غزة الزيتون قرب ديوان ال دلول 
6-آمال محمود يونس دلول بصفتها زوجة المرحوم اسعد حسن يونس دلول 

من غزة الزيتون قرب ديوان ال دلول 
في الطلب  )2019/199م( 

في الدعوى الحقوقية رقم ) 2277/ 2018( صلح غزة
الى المس���تدعى ضده���م ) المدعى عليهم ( المذكورين أعاله بما ان المس���تدعية 
) المدعي���ة ( المذكورة أعاله ق���د اقامت عليكم القضية المذك���ورة أعاله لدى هذه 
المحكمة استنادا الى ما تدعيه في الئحة دعواها والتي سبق لها بتبليغكم  نسخة 
منها وتظرا ألنكم مجهولين محل اإلقامة في قطاع غزة وحس���ب اختصاص محكمة 
صل���ح غزة الموقرة بنظر القضية وبناء عل���ى القرار الصادر على صفحات الطلب رقم 
) 2019/199( المتف���رع عن القضية المذكورة أعاله وعمال بالمادة )1/20( من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لس���نة 2001م وبناء على قرار السيد 

قاضي محكمة صلح غزة بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل ,
لذل���ك يقتضي عليكم ان تحضروا لهذه المحكم���ة يوم الثالثاء الموافق 19-

3-2019م الس���اعة الثامنة و النصف صباحا كما يقتضى عليكم ان تتقدموا 
بجوابكم التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر المستبدل .

وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن الحضور في موعد الجلسة المذكور 
أعاله فانه سيتم محاكمتكم باعتباركم حاضرين . تاريخ 4-2-2019م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة جباليا ال�سرعية

الموضوع / مذكرة تبليغ طالق بائنة 
بينونة صغرى قبل الدخول وقبل الخلوة  

صادرة عن محكمة جباليا الشرعية
إل���ى / هدى بنت عبد الحليم بن إبراهيم أبو زعيتر من عراق س���ويدان 
ومقيمة في الجزائ���ر ومجهولة محل اإلقامة فيها اآلن لقد قام زوجك 
المس���تدعي / أس���امة بن عبد الفتاح بن إبراهيم أب���و زعيتر من عراق 
س���ويدان وس���كان جباليا بإقراره بطلق���ة بائنة بينون���ة صغرى قبل 
الدخول وقبل الخلوة ح���ال غيابك أوقعها بتاريخ 1995/8/25 وال عدة 
عليك مس���جلة لدى هذه المحكمة سجل 7 عدد 17 بتاريخ 2019/2/6 

لذلك جرى تبليغك حسب األصول.
حرر في 1/ جماد اآلخر / 1440 ه� وفق 2019/2/6.

قا�سي جباليا ال�سرعي
عاطف م�سطفى الترت

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعية البتدائية

إعالن وراثة صادر عن
 محكمة الوسطى الشرعية

قدم����ت لهذه المحكم����ة مضبطة موقعة من مخت����ار بلدة الجورة 
مؤرخة في 2019/1/30 تتضمن أن خالد صالح محمد حس����ونة قد 
توف����ي إلى رحمة الله تعالى بتاري����خ 2018/11/26 وانحصر ارثه 
الش����رعي واالنتقالي في زوجته رشيدة محمد عربي حسونة وفي 
أوالده منه����ا وهم صالح وإيمان فقط وال وارث له س����وى من ذكر 
وليس له وصية واجبة أو اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياته 
وتركوا ورثة فمن له حق االعت����راض على هذه المضبطة مراجعة 
محكمة الوس����طى الش����رعية خالل خمسة عش����ر يومًا من تاريخ 

النشر. حرر في 2019/2/5

قا�سي الو�سطى ال�سرعي
حممد كامل اأبو را�س

غزة/ االستقالل:
أدان المجلس التش���ريعي في غزة، جريمة االعتداء 
الس���افر على النائب المقدس���ي إبراهيم أبو سالم، 
والمس���اس بحصانته البرلماني���ة باعتبارها انتهاك 

صارخًا للقوانين الفلسطينية والدولية.
وحم���ل المجلس التش���ريعي ف���ي توصياته بختام 
جلس���ته التي عقدها بغزة أمس، المسئولية الكاملة 
عن هذه الجريمة لحكومة رامي الحمد لله، باعتبارها 
مسئولة مس���ئولية مباش���رة عن أجهزة أمن الضفة 

المحتلة. 
وطالب اللجنتين السياس���ية والقانونية، بتش���كيل 
لجن���ة تحقيق برلمانية للوق���وف على مرتكبي هذه 

الجريمة، وتحديد الجهات المس���ئولة عنها تمهيدًا 
لمحاكمتها.

وندد نواب المجلس التش���ريعي، بسياسة االعتقال 
السياس���ي التي تنتهجها الس���لطة ف���ي رام الله، 
مؤكدي���ن أن اعت���داء "األمن الوقائي" عل���ى النائب 
المقدس���ي الدكت���ور إبراهيم أبو س���الم، هو بمثابة 
جريم���ة وطني���ة كب���رى يعاق���ب عليه���ا القانون 

الفلسطيني.
وأوصى المجلس بتقديم بالغ للنائب العام بتحريك 
الدعوى العمومية للتحقيق في مالبس���ات االعتداء 
على النائب إبراهيم أبو س���الم، مجددًا التأكيد على 
اس���تمرارية ش���رعية المجلس التش���ريعي وعمله، 

والتأكيد على بطالن قرار الرئيس محمود عباس ِبَحّل 
المجلس.

كما جدد التأكيد على عدم ش���رعية عباس، كرئيس 
للسلطة، ومحاكمته كمغتصب لهذا المنصب حسب 

القوانين الفلسطينية المعمول بها.
و دعا المؤسسات الحقوقية للوقوف عند مسئولياتها 
وفضح االنتهاكات للقانون األساس���ي الفلسطيني 

والقوانين السارية من قبل سلطة عباس.
كما دع���ا برلمانات العالم واالتحاد الدولي للبرلمانات 
وبخاصة برلمانيين م���ن أجل القدس إلى إدانة هذه 
الجريمة، وعدم التعامل مع سلطة محمود عباس، غير 

الشرعية.

رام الله / االستقالل:
أكد المركز الفلس����طيني للتنمية والحريات االعالمية "مدى" أن شهر يناير 
الماضي ش����هد ارتفاعا في ع����دد االنتهاكات ضد الحري����ات االعالمية في 

فلسطين.
ورص����د "مدى" في تقرير أصدره أمس األربعاء، م����ا مجموعه 57 اعتداًء ضد 
الحريات االعالمية في فلس����طين خالل الش����هر المنصرم، ارتكب االحتالل 
االس����رائيلي 36 اعتداًء منها، فيما ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة 21 

اعتداًء
وأش����ار إلى أن كانون أول/ ديس����مبر 2018، كان ش����هد 47 اعتداء ارتكب 
االحتالل منها 32 اعتداًء، وارتكبت جهات فلسطينية مختلفة 15 اعتداء.

وأوضح أن قوات االحت���الل ارتكبت خالل يناير ما مجموعه 36 اعتداء ضد 
الحريات اإلعالمي���ة، منها 22 اعتداء منها في الضف���ة الغربية والقدس 
و14 في قط���اع غزة، تندرج الغالبية الس���احقة منها ضم���ن االعتداءات 
شديدة الخطورة على حياة الصحفيين والصحفيات وقدرتهم على القيام 

بعملهم.
وتوزعت تل����ك االعتداءات على 15 إصابة جس����دية بالرص����اص المعدني 
والمطاط����ي وبقناب����ل الغاز الت����ي أطلقت مباش����رة على اجس����اد عدد من 
الصحفيين ما تس����بب لبعضهم بإصابات بليغة وخطيرة، واستخدام جنود 
االحتالل ما مجموعه 11 صحفًيا كدروع بشرية في حادثين منفصلين وقعا 

بالضفة.
وأشار مركز "مدى" إلى اعتقال اثنين من الصحفيين، الفًتا إلى أن هناك 28 

اعتداًء بالغ الخطورة من مجمل االعتداءات االسرائيلية البالغة 36 اعتداًء.
وذكر أن كانون ثاني الماضي، س����جل ما مجموع����ه 21 اعتداًء ضد الحريات 
االعالمي����ة ارتكبتها جهات فلس����طينية في الضفة وقط����اع غزة، منها 12 

انتهاًكا وقعت بالضفة و9 انتهاكات بغزة.

57 اعتداء ضد الحريات 
اإلعالمية في فلسطين بيناير

غزة/ االستقالل:
أك���د الناطق اإلعالمي لمركز أس���رى فلس���طين 
للدراس���ات الباحث رياض األش���قر أن عدد نواب 
المجلس التشريعي الفلسطينيين المختطفين 
لدى االحتالل ارتفع مجددًا فجر أمس ليصل إلى 
)9( ن���واب بعد إعادة اختط���اف النائب إبراهيم 

دحبور من جنين.
وأوض���ح األش���قر أن ق���وات االحت���الل داهمت 
يوم أمس األربع���اء منزل النائ���ب في المجلس 
التش���ريعي عن محافظة جني���ن إبراهيم محمد 
صال���ح دحبور )53 عاما(، وفتش���ت منزله وقلبت 
محتوياته، ثم أع���ادت اعتقال���ه، واقتادته إلى 

جهة مجهول���ة، ولم يمض على إطالق س���راحه 
من آخر اعتقال س���وى أقل من عام، ليرتفع عدد 

النواب المختطفين إلى 9 نواب.
وبين األش���قر أن أعداد النواب المختطفين لدى 
االحت���الل تتراوح م���ا بين االرتف���اع االنخفاض، 
لكنه���ا لم تتوقف منذ ع���ام 2006، حيث وصل 
ع���دد النواب الذين مروا بتجربة االعتقال ما يزيد 
على 60 نائب���ًا، بينما في بداي���ة العام الماضي 
تراجعت أعداد النواب المعتقلين بش���كل كبير، 
ووصلت إلى 3 نواب فقط، ثم عادت إلى االرتفاع 
نهاية العام إلى أن وصل���ت إلى 9 نواب بينهم 
النائ���ب خالدة ج���رار، والتي تخض���ع لالعتقال 

اإلداري المتجدد.
وعد األش���قر اعتق���ال النواب سياس���يا بامتياز، 
لذل���ك يلجأ االحت���الل غالبًا إل���ى تحويلهم إلى 
االعتقال اإلداري، كذلك يعد اختطافهم انتهاكا 
فاضحا ألبس���ط األعراف والمواثي���ق الدولية، وال 

يستند إلى أي مبرر قانوني.
وجدد مطالبت���ه برلمانات العالم والمؤسس���ات 
الحقوقية بالوقوف أمام مس���ؤولياتها، والتدخل 
الحقيقي من أج���ل الضغط على االحتالل لوقف 
التع���دي عل���ى القواني���ن والمواثي���ق الدولية  
باختطاف النواب المنتخبين وإطالق س���راحهم 

جميعًا.

رام الله/ االستقالل:
رام الله/ االستقالل: 

قال رئيس  الس���لطة محمود عباس أمس األربعاء، 
:»إنني أؤمن بالس���الم أكثر م���ن أي وقت مضى وال 
أريد الح���رب«، معرًبا عن أمله أن تف���رز االنتخابات 

اإلسرائيلية المقبلة من يؤمن حًقا بالسالم.
وأض���اف عباس، خالل افتتاح أعمال منتدى الحرية 
والسالم الفلسطيني بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، 
»هذه القاعة تتسع لكافة أتباع الديانات السماوية 
الثالث، فكيف ال تتس���ع فلس���طين لها، لقد عشنا 
في هذه البالد على أس���اس المحبة والسالم، فلماذا 

يحاول اآلخرون جرنا إلى العنف والكره؟«.

وتابع عباس »هذا المؤتمر جاء متأخًرا ولكنه أفضل 
م���ن أال يأتي إطالقا، وهو نت���اج للعمل مع األطياف 
المحبة للسالم في فلسطين وإسرائيل، ولن نسمح 
للعقول المتطرفة التي تسعى للعنف العمل على 

إنهاء السالم«.
وأشار إلى أن »هذا المؤتمر هو بداية خير لتعايش 
الشعبين في سالم، خاصة بظل األوضاع المتردية 
في المنطقة«، مش���يًدا ب�«الجه���ود المضنية التي 
بذله���ا ه���ذا المنتدى ف���ي إيجاد لغة ح���وار بين 

الشعبين، أال وهي لغة السالم«. وفق قوله.
وذك���ر عب���اس أن »طريق الس���الم يب���دأ من أرض 
السالم«، وأن »اعترافنا بإسرائيل بعد اتفاق أوسلو 

إليماننا العميق بالس���الم الذي ننتظ���ره إلى اآلن، 
ونحن نري���د أن نعيش بس���الم على أس���اس حل 

الدولتين للشعبين وفق القرارات الدولية«.
وأردف »كنا نأمل أن تستمر المفاوضات بيننا وبين 
الجانب اإلسرائيلي، إال أن التطرف اإلسرائيلي قتل 
رابين، وحك���م على المنطقة بالعنف، ويريد المزيد 
من التطرف بس���فك دماء أطفالنا وأبنائنا من خالل 

االعتداءات المتكررة على أبناء شعبنا«.
وكشف أن السلطة أبرمت 83 اتفاقية مع الواليات 
وألماني���ا، وكندا،  وفرنس���ا،  وبريطانيا،  المتح���دة، 
وروس���يا، والياب���ان، والصي���ن، لمحارب���ة اإلرهاب 

واإلرهابيين.

التشريعي: االعتقال السياسي جريمة وطنية يعاقب عليها القانون

عباس: أؤمن بالسالم أكثر من أي وقت وال أريد الحرب

ارتفاع أعداد النواب المختطفين في سجون االحتالل إلى 9
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أعلن أنا المواطن/ عبد الكريم جهاد محمد رضوان
 عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)404759599( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  عالء الدين محمد سليمان داود
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906529441( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  شيماء سامي علي غانم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804681260( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  نسمة حسن جبر ابو شحادة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405185687   ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد محمد محمد النجار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400923454( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  هناء هاني محمد مناع
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411264443( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل: 
اإلنس���اني  الصن���دوق  م���ن  وف���د  زار 
لألراضي الفلس���طينية المحتلة برنامج 
غزة للصحة النفس���ية، برئاس���ة سعد 
عبد الح���ق مدير التموي���ل بالصندوق، 
يرافقه س���عيد المدهون منسق تجمع 
الحماية التابع لمكتب المفوض السامي 
لألمم المتح���دة لحقوق اإلنس���ان، في 
إطار متابعة مش���روع "تعزي���ز الحماية 
م���ن خ���الل تقدي���م خدم���ات الصحة 
النفسي  والدعم  المتخصصة  النفسية 
االجتماع���ي  للمتضررين م���ن األطفال 
والبالغين في المناطق المهمشة بقطاع 
غ���زة". والتقى الوفد د. ياس���ر أبو جامع 
المدي���ر الع���ام للبرنام���ج، بحضور عدد 
من األطب���اء ومدراء الدوائ���ر والوحدات 
بالبرنامج، باإلضافة إلى الطاقم المهني 

الذي يعمل ضمن المشروع.
 واس���تعرض أبو جامع الوضع النفسي 
قط���اع  ف���ي  للس���كان  واالجتماع���ي 
غ���زة وعالقت���ه بالظ���روف السياس���ية 
واالقتصادية واالجتماعية الصعبة التي 

الحصار  تأثيرات  وكذلك  يعيش���ونها، 
المفروض منذ س���نوات على قطاع غزة، 
والتداعيات النفس���ية له���ذه األوضاع 

على األطفال والبالغين.
وق���دم قص���ي أبو ع���ودة مدي���ر وحدة 
ح���ول  ش���رحًا  بالبرنام���ج   المش���اريع 
المشروع وما حققه من انجازات، مشيرًا 
إلى آلي���ة التنس���يق بي���ن برنامج غزة 
للصحة النفسية وتجمع حماية الطفولة 

للوصول للحاالت التي بحاجة إلى تدخل 
نفسي متخصص.

وخالل الزيارة قام الوف���د بعمل مقابلة 
لثالثة حاالت اس���تفادت م���ن خدمات 
المش���روع، بهدف التع���رف على مدى 
المش���روع  الذي أحدثته تدخالت  األثر 
والفئات  المستفيدين بشكل عام  على 
الهش���ة بش���كل خاص، كما قام الوفد 
بجول���ة داخل مرك���ز غ���زة المجتمعي 

للتع���رف على الخدم���ات التي يقدمها 
برنامج غزة للصحة النفس���ية للمجتمع 

الفلسطيني.
وفي الختام أش���اد الوف���د بمجهودات 
برنامج غزة للصحة النفسية في تقديم 
خدمات الصحة النفس���ية المتخصصة 
لألش���خاص  الجودة  عال���ي  بمس���توى 
المهمش���ين في قطاع غ���زة، باعتبارها 

مؤسسة رائدة في هذا المجال.

غزة/ االستقالل: 
بحث���ت بلدية غزة، مع وفٍد من الش���ركة االستش���ارية العالمية كابس���وس 
)CAPSUS(، س���يناريوهات النم���و الحضري المس���تدام لمدينة غزة، ضمن 
مش���روع المدن المتكاملة والتنمي���ة الحضري���ة )ICUD(، الممول من البنك 

الدولي.
واس���تقبل رئيس البلدية م. نزار حجازي، في مكتبه، أعضاء الوفد، وأطلعهم 
على آلية عمل البلدية والظروف الصعبة التي تمر بها، وإصرارها على مواصلة 
تقديم الخدمات برغم كل المعيقات القاهرة، وسعيها إلى االرتقاء بالخدمات 
المقدمة، وتوفير بيئة عمرانية متكاملة.  بدوره؛ ش���كر الوفد رئيس البلدية 
على اس���تقباله وأطلعه على البيانات األولية المدخلة على النظام ومخرجات 
المراحل السابقة من المشروع، والنتائج األولية لسيناريوهات النمو الحضري. 
وفي السياق ذاته؛ عقدت بلدية غزة، ورشة عمل متخصصة في هذا اإلطار مع 
الجهات المختصة وذات العالقة في البلدية وخارجها سواء أكانت مؤسسات 

حكومية أو خاصة إضافة إلى شخصيات أكاديمية وفنية. 
وقدمت المش���رفة الفنية للمشروع المهندسة ش���روق جابر، من وزارة الحكم 
المحلي في رام الله، للحضور ملخًصا عن أهداف ومكونات المشروع، والمراحل 
المنج���زة خالل العامي���ن 2017 و2018، وم���ا تخلله من دعم فن���ي للبلدية 
وطواقهما من تدريبات ودراسات، وما يجري العمل حاليًا ومستقبلًيا لتحقيق 
المحاور واألهداف المرحلية للمش���روع. بدورها؛ عرضت الشركة االستشارية 
)CAPSUS( البيانات األولية المدخلة على النظام ومخرجات المراحل السابقة، 
وأداة األداء الحض���ري وأهميتها ومميزاتها في رس���م س���يناريوهات النمو 
الحضري، مع تقديم النتائج األولية، كما تم عرض بعض األمثلة حول العالم.

وف���ي نهاية اللقاء؛ ت���م فتح باب النقاش للمش���اركين، وطرحت العديد من 
األسئلة حول البيانات والنتائج األولية، وقد تمت اإلجابة عليها.

يذكر أن الشركة االستشارية العالمية )CAPSUS(، تقوم بإعداد سيناريوهات 
النمو الحضري المس���تدام لخمس مناطق حضرية في فلس���طين، وهي غزة، 
رام الله والبيرة، نابلس، بيت لحم، الخليل. ويس���عى مشروع المدن المتكاملة 
والتنمي���ة الحضارية الذي يعد مش���روًعا نوعًيا إل���ى الوصول لعملية تطوير 
كاملة للمراك���ز الحضرية المذكورة والتي ت���م تصنيفها كتكتالت حضرية 

متكاملة بناء على أسس علمية.

عبسان الكبيرة / االستقالل: 
أق���ر المجل���س البلدي ف���ي بلدية عبس���ان الكبيرة في 
جلس���ته العادية برق���م )2019/05( والمنعقدة بتاريخ 
بع���د  لع���ام 2019  الس���نوية  الخط���ة   2019-02-04

مناقشتها مع لجنة المتابعة والمجتمع المحلي.
وج���اء ذلك خالل الجلس���ة األس���بوعية للمجلس والتي 
عقدت برئاس���ة د. محمود أبو دراز رئيس بلدية عبسان 
الكبيرة بمشاركة أعضاء المجلس البلدي ومنسق الخطة 
االستراتيجية د. أحمد أبو أس���ماعيل، حيث تم اعتماد 
الخطة حس���ب المنهجية المبنية على دليل التخطيط 

التنموي المحلي.
 وع���رض أبو إس���ماعيل الخطوات الت���ي تمت من أجل 
الحصول على الخطة الس���نوية، وكذل���ك تقرير اإلنجاز 
للع���ام 2018 ، كما ع���رض الخطة الس���نوية والتي ثم 
الحصول عليها بشكلها النهائي متضمنة المالحظات 
الت���ي قدمت في اجتماع���ات المجتم���ع المحلي وذلك 
بع���د عرضه���ا ومناقش���تها ف���ي اجتماعات س���ابقة 
اشتملت مدراء الدوائر ورؤساء األقسام ولجنة المتابعة 

المجتمعية وعرضها في اللقاء المفتوح. 
وتتمث���ل أب���رز القضايا التي ش���ملت عليه���ا الخطة 

الس���نوية التي اعتمده���ا المجلس البلدي: تحس���ين 
مستوى خدمات المياه والصرف الصحي وتطوير شبكة 
الطرق والمواصالت والس���المة المرورية وزيادة مستوى 
جودة خدم���ات النفاي���ات الصلبة وجلب اس���تثمارات 
جديدة ووحدات تنمي���ة اقتصادية في البلدية وزيادة 
عدد المرافق العامة واالهتمام بالسياحة والترفيه ورفع 
جودة الخدمات المقدمة للمواطني���ن. ويذكر أن بلدية 
عبس���ان الكبيرة اعتمدت الخطة االستراتيجية لألعوام 
2018-2021 م بع���د اعتمادها من المجتمع والتصويت 

على القضايا المطروحة.

المغازي/ االستقالل: 
ش���رعت بلدية المغازي بتشجير وزراعة الجزيرة في شارع صالح الدين, ضمن 
نفوذ بلدية المغازي، من خالل مشروع تنمية قدرات الشباب والخرجين طموح 

"2" ,, لخلق فرص عمل للشباب.
وبلغ عدد المش���اركين في عملية التش���جير 26عامال وخريجًا , وسيس���تمر 

العمل بالمشروع لمدة 3 أشهر للعمال ,6 أشهر للخريجين .
  ويهدف المش���روع لتحسين الواقع الجمالي والمحافظة على نظافة البيئة ، 
اضافة للتقليل من التلوث ، كما يهدف لتشغيل الخريجين والعمال بهدف 

تحسين الوضع االقتصادي.

الصندوق اإلنساني لألراضي الفلسطينية 
المحتلة يزور برنامج غزة للصحة النفسية

بلدية عبسان الكبيرة تقر وتعتمد الخطة السنوية للعام 2019 

بلدية غزة تبحث سيناريوهات النمو 
الحضري المستدام مع شركة عالمية

بلدية المغازي تشرع بتشجير 
الجزيرة بشارع صالح الدين

غزة / االستقالل:
بح���ث مدير عام مجمع الش���فاء الطب���ي مدحت عباس 
ورئيس أقس���ام الط���وارئ بالمجمع أيمن الس���حباني، 
استحداث "عيادة التعامل مع األلم"، وذلك مع وفد طبي 
من مؤسس���ة نورواك النرويجية. وأوضح عباس أن زيارة 

الوفد تأتي في إطار مناقش���ة مشروع استحداث عيادة 
للتعام���ل مع األلم، والتي تس���تهدف مرضي األمراض 
المزمنة وجرحي مسيرات العودة الذين يعانون بشكل 
دائ���م من األلم، كم���ا تمت مناقش���ة اقتراحات المكان 
واإلمكانيات الالزمة. من جانبه، أشاد السحباني بجهود 

مؤسس���ة نوراك النرويجية مع وزارة الصحة بشكل عام 
ومجمع الشفاء بشكل خاص في تنفيذ دورات تدريبية 
للطواقم الطبية، وكذلك مس���اهمتها في اس���تجالب 
بعض األدوات الطبية التي ساهمت في إجراء العمليات 

الجراحية للمرضى.

مدير عام مجمع الشفاء يبحث استحداث »عيادة التعامل مع األلم«

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سجاعية  ال�سرعية 

إعالن خصوم صادر عن
 محكمة الشجاعية الشرعية

إلى المدعى عليه س���لمان أحمد سلمان الحاج أحمد من غزة الزيتون مدرسة 
عين جالوت قرب ميني ماركت اشتيوي سابقًا وحاليًا خارج البالد ومجهول 
مح���ل اإلقامة اآلن يقتضى حضورك له���ذه المحكمة يوم الثالثاء الموافق 
2019/2/26 الس���اعة الثامن���ة صباحًا وذل���ك للنظر في القضية أس���اس 
2018/1309 وموضوعها نفقة زوجة والمرفوعة عليك من قبل المدعية حال 
مهدي يوس���ف قفة وإن لم تحضر في الوقت المعين أو ترسل وكيال عنك 
أو تبد للمحكمة معذرة مشروعة سيجري بحقك المقتضى الشرعي لذا صار 

تبليغك حسب األصول . حرر بتاريخ 2019/1/31

قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
حممد مو�سى كريزم
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أعلن أنا المواطن/ عبد الكريم جهاد محمد رضوان
 عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)404759599( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  عالء الدين محمد سليمان داود
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906529441( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  شيماء سامي علي غانم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804681260( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  نسمة حسن جبر ابو شحادة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405185687   ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد محمد محمد النجار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400923454( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  هناء هاني محمد مناع
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411264443( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل: 
اإلنس���اني  الصن���دوق  م���ن  وف���د  زار 
لألراضي الفلس���طينية المحتلة برنامج 
غزة للصحة النفس���ية، برئاس���ة سعد 
عبد الح���ق مدير التموي���ل بالصندوق، 
يرافقه س���عيد المدهون منسق تجمع 
الحماية التابع لمكتب المفوض السامي 
لألمم المتح���دة لحقوق اإلنس���ان، في 
إطار متابعة مش���روع "تعزي���ز الحماية 
م���ن خ���الل تقدي���م خدم���ات الصحة 
النفسي  والدعم  المتخصصة  النفسية 
االجتماع���ي  للمتضررين م���ن األطفال 
والبالغين في المناطق المهمشة بقطاع 
غ���زة". والتقى الوفد د. ياس���ر أبو جامع 
المدي���ر الع���ام للبرنام���ج، بحضور عدد 
من األطب���اء ومدراء الدوائ���ر والوحدات 
بالبرنامج، باإلضافة إلى الطاقم المهني 

الذي يعمل ضمن المشروع.
 واس���تعرض أبو جامع الوضع النفسي 
قط���اع  ف���ي  للس���كان  واالجتماع���ي 
غ���زة وعالقت���ه بالظ���روف السياس���ية 
واالقتصادية واالجتماعية الصعبة التي 

الحصار  تأثيرات  وكذلك  يعيش���ونها، 
المفروض منذ س���نوات على قطاع غزة، 
والتداعيات النفس���ية له���ذه األوضاع 

على األطفال والبالغين.
وق���دم قص���ي أبو ع���ودة مدي���ر وحدة 
ح���ول  ش���رحًا  بالبرنام���ج   المش���اريع 
المشروع وما حققه من انجازات، مشيرًا 
إلى آلي���ة التنس���يق بي���ن برنامج غزة 
للصحة النفسية وتجمع حماية الطفولة 

للوصول للحاالت التي بحاجة إلى تدخل 
نفسي متخصص.

وخالل الزيارة قام الوف���د بعمل مقابلة 
لثالثة حاالت اس���تفادت م���ن خدمات 
المش���روع، بهدف التع���رف على مدى 
المش���روع  الذي أحدثته تدخالت  األثر 
والفئات  المستفيدين بشكل عام  على 
الهش���ة بش���كل خاص، كما قام الوفد 
بجول���ة داخل مرك���ز غ���زة المجتمعي 

للتع���رف على الخدم���ات التي يقدمها 
برنامج غزة للصحة النفس���ية للمجتمع 

الفلسطيني.
وفي الختام أش���اد الوف���د بمجهودات 
برنامج غزة للصحة النفسية في تقديم 
خدمات الصحة النفس���ية المتخصصة 
لألش���خاص  الجودة  عال���ي  بمس���توى 
المهمش���ين في قطاع غ���زة، باعتبارها 

مؤسسة رائدة في هذا المجال.

غزة/ االستقالل: 
بحث���ت بلدية غزة، مع وفٍد من الش���ركة االستش���ارية العالمية كابس���وس 
)CAPSUS(، س���يناريوهات النم���و الحضري المس���تدام لمدينة غزة، ضمن 
مش���روع المدن المتكاملة والتنمي���ة الحضري���ة )ICUD(، الممول من البنك 

الدولي.
واس���تقبل رئيس البلدية م. نزار حجازي، في مكتبه، أعضاء الوفد، وأطلعهم 
على آلية عمل البلدية والظروف الصعبة التي تمر بها، وإصرارها على مواصلة 
تقديم الخدمات برغم كل المعيقات القاهرة، وسعيها إلى االرتقاء بالخدمات 
المقدمة، وتوفير بيئة عمرانية متكاملة.  بدوره؛ ش���كر الوفد رئيس البلدية 
على اس���تقباله وأطلعه على البيانات األولية المدخلة على النظام ومخرجات 
المراحل السابقة من المشروع، والنتائج األولية لسيناريوهات النمو الحضري. 
وفي السياق ذاته؛ عقدت بلدية غزة، ورشة عمل متخصصة في هذا اإلطار مع 
الجهات المختصة وذات العالقة في البلدية وخارجها سواء أكانت مؤسسات 

حكومية أو خاصة إضافة إلى شخصيات أكاديمية وفنية. 
وقدمت المش���رفة الفنية للمشروع المهندسة ش���روق جابر، من وزارة الحكم 
المحلي في رام الله، للحضور ملخًصا عن أهداف ومكونات المشروع، والمراحل 
المنج���زة خالل العامي���ن 2017 و2018، وم���ا تخلله من دعم فن���ي للبلدية 
وطواقهما من تدريبات ودراسات، وما يجري العمل حاليًا ومستقبلًيا لتحقيق 
المحاور واألهداف المرحلية للمش���روع. بدورها؛ عرضت الشركة االستشارية 
)CAPSUS( البيانات األولية المدخلة على النظام ومخرجات المراحل السابقة، 
وأداة األداء الحض���ري وأهميتها ومميزاتها في رس���م س���يناريوهات النمو 
الحضري، مع تقديم النتائج األولية، كما تم عرض بعض األمثلة حول العالم.

وف���ي نهاية اللقاء؛ ت���م فتح باب النقاش للمش���اركين، وطرحت العديد من 
األسئلة حول البيانات والنتائج األولية، وقد تمت اإلجابة عليها.

يذكر أن الشركة االستشارية العالمية )CAPSUS(، تقوم بإعداد سيناريوهات 
النمو الحضري المس���تدام لخمس مناطق حضرية في فلس���طين، وهي غزة، 
رام الله والبيرة، نابلس، بيت لحم، الخليل. ويس���عى مشروع المدن المتكاملة 
والتنمي���ة الحضارية الذي يعد مش���روًعا نوعًيا إل���ى الوصول لعملية تطوير 
كاملة للمراك���ز الحضرية المذكورة والتي ت���م تصنيفها كتكتالت حضرية 

متكاملة بناء على أسس علمية.

عبسان الكبيرة / االستقالل: 
أق���ر المجل���س البلدي ف���ي بلدية عبس���ان الكبيرة في 
جلس���ته العادية برق���م )2019/05( والمنعقدة بتاريخ 
بع���د  لع���ام 2019  الس���نوية  الخط���ة   2019-02-04

مناقشتها مع لجنة المتابعة والمجتمع المحلي.
وج���اء ذلك خالل الجلس���ة األس���بوعية للمجلس والتي 
عقدت برئاس���ة د. محمود أبو دراز رئيس بلدية عبسان 
الكبيرة بمشاركة أعضاء المجلس البلدي ومنسق الخطة 
االستراتيجية د. أحمد أبو أس���ماعيل، حيث تم اعتماد 
الخطة حس���ب المنهجية المبنية على دليل التخطيط 

التنموي المحلي.
 وع���رض أبو إس���ماعيل الخطوات الت���ي تمت من أجل 
الحصول على الخطة الس���نوية، وكذل���ك تقرير اإلنجاز 
للع���ام 2018 ، كما ع���رض الخطة الس���نوية والتي ثم 
الحصول عليها بشكلها النهائي متضمنة المالحظات 
الت���ي قدمت في اجتماع���ات المجتم���ع المحلي وذلك 
بع���د عرضه���ا ومناقش���تها ف���ي اجتماعات س���ابقة 
اشتملت مدراء الدوائر ورؤساء األقسام ولجنة المتابعة 

المجتمعية وعرضها في اللقاء المفتوح. 
وتتمث���ل أب���رز القضايا التي ش���ملت عليه���ا الخطة 

الس���نوية التي اعتمده���ا المجلس البلدي: تحس���ين 
مستوى خدمات المياه والصرف الصحي وتطوير شبكة 
الطرق والمواصالت والس���المة المرورية وزيادة مستوى 
جودة خدم���ات النفاي���ات الصلبة وجلب اس���تثمارات 
جديدة ووحدات تنمي���ة اقتصادية في البلدية وزيادة 
عدد المرافق العامة واالهتمام بالسياحة والترفيه ورفع 
جودة الخدمات المقدمة للمواطني���ن. ويذكر أن بلدية 
عبس���ان الكبيرة اعتمدت الخطة االستراتيجية لألعوام 
2018-2021 م بع���د اعتمادها من المجتمع والتصويت 

على القضايا المطروحة.

المغازي/ االستقالل: 
ش���رعت بلدية المغازي بتشجير وزراعة الجزيرة في شارع صالح الدين, ضمن 
نفوذ بلدية المغازي، من خالل مشروع تنمية قدرات الشباب والخرجين طموح 

"2" ,, لخلق فرص عمل للشباب.
وبلغ عدد المش���اركين في عملية التش���جير 26عامال وخريجًا , وسيس���تمر 

العمل بالمشروع لمدة 3 أشهر للعمال ,6 أشهر للخريجين .
  ويهدف المش���روع لتحسين الواقع الجمالي والمحافظة على نظافة البيئة ، 
اضافة للتقليل من التلوث ، كما يهدف لتشغيل الخريجين والعمال بهدف 

تحسين الوضع االقتصادي.

الصندوق اإلنساني لألراضي الفلسطينية 
المحتلة يزور برنامج غزة للصحة النفسية

بلدية عبسان الكبيرة تقر وتعتمد الخطة السنوية للعام 2019 

بلدية غزة تبحث سيناريوهات النمو 
الحضري المستدام مع شركة عالمية

بلدية المغازي تشرع بتشجير 
الجزيرة بشارع صالح الدين

غزة / االستقالل:
بح���ث مدير عام مجمع الش���فاء الطب���ي مدحت عباس 
ورئيس أقس���ام الط���وارئ بالمجمع أيمن الس���حباني، 
استحداث "عيادة التعامل مع األلم"، وذلك مع وفد طبي 
من مؤسس���ة نورواك النرويجية. وأوضح عباس أن زيارة 

الوفد تأتي في إطار مناقش���ة مشروع استحداث عيادة 
للتعام���ل مع األلم، والتي تس���تهدف مرضي األمراض 
المزمنة وجرحي مسيرات العودة الذين يعانون بشكل 
دائ���م من األلم، كم���ا تمت مناقش���ة اقتراحات المكان 
واإلمكانيات الالزمة. من جانبه، أشاد السحباني بجهود 

مؤسس���ة نوراك النرويجية مع وزارة الصحة بشكل عام 
ومجمع الشفاء بشكل خاص في تنفيذ دورات تدريبية 
للطواقم الطبية، وكذلك مس���اهمتها في اس���تجالب 
بعض األدوات الطبية التي ساهمت في إجراء العمليات 

الجراحية للمرضى.

مدير عام مجمع الشفاء يبحث استحداث »عيادة التعامل مع األلم«

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سجاعية  ال�سرعية 

إعالن خصوم صادر عن
 محكمة الشجاعية الشرعية

إلى المدعى عليه س���لمان أحمد سلمان الحاج أحمد من غزة الزيتون مدرسة 
عين جالوت قرب ميني ماركت اشتيوي سابقًا وحاليًا خارج البالد ومجهول 
مح���ل اإلقامة اآلن يقتضى حضورك له���ذه المحكمة يوم الثالثاء الموافق 
2019/2/26 الس���اعة الثامن���ة صباحًا وذل���ك للنظر في القضية أس���اس 
2018/1309 وموضوعها نفقة زوجة والمرفوعة عليك من قبل المدعية حال 
مهدي يوس���ف قفة وإن لم تحضر في الوقت المعين أو ترسل وكيال عنك 
أو تبد للمحكمة معذرة مشروعة سيجري بحقك المقتضى الشرعي لذا صار 

تبليغك حسب األصول . حرر بتاريخ 2019/1/31

قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
حممد مو�سى كريزم
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أعلن أنا المواطنة/ سماح خالد مصطفى داود
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)800639973 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ اسراء تحسين غازي البرعاوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407020031( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ايمن نبيل يوسف حمادة
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)403071343( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ اسالم مطر علي ابوطه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802239970( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد يوسف محمد السيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803546084 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/أسماء فتحي مصلح أبو غالي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802026328( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

ردود فعل منددة بقطع الســـلطة رواتب آالف الموظفين بغزة

وقال���ت الفصائل في بيان صحفي وصل 
"االستقالل" نسخة عنه:" في الوقت الذي 
تتعرض فيه قضيتنا الوطنية لمؤامرات 
وتحديات خطيرة وغير مسبوقة، وفى ظل 
الهجمة الصهيونية الشرسة ضد أهلنا 
في قطاع غزة عبر تشديد جريمة الحصار 
واستمرار االنتهاكات، وتصاعد العدوان 
الذي طال كل األرض الفلسطينية، يأتي 
ه���ذا القرار التعس���في الجائر من خالل 
الس���لطة ف���ي رام الله، وال���ذي جاء بعد 
سلس���لة إجراءات ظالمة؛ ليضيف آالف 
الموظفي���ن من أهلنا ف���ي قطاع غزة إلى 

قائمة المقطوعة رواتبهم تعسفا".
وأضافت أن ه���ذه اإلج���راءات العقابية 
واإلجرامية التي تقترفها قيادة السلطة 
بح���ق أهلنا ف���ي غزة تعم���ل على فصل 
ا عن  ا تمهي���دًا لفصله جغرافًيّ غزة إدارًيّ
الوطن، فتلك الخطوات المشبوهة  باقي 
االحتالل، وهي  مع مخططات  تتس���اوق 

مرفوضة ومدانة.
وأش���ارت الفصائل، إلى أن���ه كان األولى 
برئاس���ة الس���لطة أن تعزز م���ن صمود 
شعبنا المحاصر في غزة، وترفع اإلجراءات 
اإلجرامي���ة، ولي���س أن تعاقبهم وتزيد 
من معاناتهم وآالمه���م بقطع رواتبهم 
وخص���م مخصصاتهم، معتب���رة أن هذا 
االج���راء هو جريمة جدي���دة تضاف إلى 
سجل اإلجراءات اإلجرامية التي تفرضها 

السلطة بحق أبناء شعبنا في غزة.
كما اعتبرت الفصائل، أن هذه اإلجراءات 
التي طالت الموظفين وأهالي الش���هداء 
واألس���رى؛ هي ممارس���ات غير قانونية 
تمعن في إذالل ومعاقبة أبناء غزة بشكل 
غي���ر أخالقي، مما يس���توجب محاس���بة 
وتقديمهم  الجريم���ة  ه���ذه  مرتكب���ي 

للعدالة.
وطالب���ت أعضاء مركزية فت���ح وفصائل 
منظم���ة التحري���ر ب���أن يوقف���وا حال���ة 
الحق،  للباطل على حس���اب  التصفي���ق 
وأن يقفوا أمام مس���ؤولياتهم، ويتخذوا 
مواق���ف فاعل���ة؛ ُتوقف ه���ذه القرارات 
الجائرة والممارسات العدوانية من قيادة 
الس���لطة، وإعالء الصوت إلرج���اع رواتب 
ومخصصات الموظفين والجرحى وأهالي 

الشهداء.
والمراك���ز  المؤسس���ات  طالب���ت  كم���ا 
الموظفين  بتبن���ي قضاي���ا  الحقوقي���ة 

المقطوع���ة رواتبهم، والعمل على نقلها 
إل���ى الهيئ���ات الفلس���طينية والدولية 
وإرج���اع  إلنصافه���م  عاج���ل  بش���كل 

حقوقهم.
ودع���ت جامعة ال���دول العربية ومنظمة 
التع���اون اإلس���المي بالتدخ���ل الفوري 
والعاج���ل لوض���ع ح���د لحال���ة التغول 
المفروضة من الس���لطة في رام الله بحق 

أبناء شعبنا في غزة.
والس���يد  المتحدة  األم���م  كم���ا دع���ت 
ميالدينوف واالتحاد األوروبي والمجتمع 
الدولي، ضرورة العمل الجاد لرفع الحصار 
الظالم المفروض على شعبنا، والذي أتى 

على كل مناحي الحياة في غزة.
ومن جهتها، استنكرت الهيئة القيادية 
ألس���رى حرك���ة الجهاد اإلس���المي قرار 
قطع رواتب المئات من األسرى واألسرى 

المحررين في قطاع غزة.
وقالت الهيئة في بي���ان صحفي: إن أي 
خطوة في هذا االتجاه تأتي متس���اوقة 
مع االحتالل الذي يس���عى دائمًا لتركيع 
عوائل الشهداء واألسرى من خالل قطع 
رواتبه���م، الفتة أن الرئيس عباس يؤكد 
دائما أنه لن يتحقق ولو بقي قرش واحد 

سيكون لألسرى والشهداء.
ودع���ت الهيئ���ة، الجهة الت���ي اتخذت 

هذا القرار الجائر للرج���وع عنه فورًا ألنه 
يتناف���ى مع أبس���ط مب���ادئ وأخالقيات 
ش���عبنا، مطالبة جميع اإلخ���وة الفاعلين 
والمؤثري���ن وذوي الصلة وخاصة اإلخوة 
في حرك���ة فتح بالعمل عل���ى إلغاء هذا 
الق���رار الجائ���ر، وإخ���راج ملف األس���رى 
والش���هداء من أي تجاذبات أو خالفات، 
وأن يكون ملف األسرى خارج أي تصفية 

حسابات مع أي جهة.

خمالفة للقانون
من جهتها طالبت الهيئة الدولية لدعم 
حقوق الش���عب الفلس���طيني )حش���د( 
حكوم���ة رام الله بالتراج���ع "الفوري" عن 
تطبيق "سياس���ة قطع رواتب الموظفين 
في قطاع غ���زة"، مؤكدة أن���ه عمل "غير 

قانوني".
واس���تنكرت الهيئة في بي���ان صحفي، 
اس���تمرار تطبي���ق هذه السياس���ة على 
موظف���ي الخدمة المدنية والعس���كرية 
من أبناء قطاع غزة، التي بلغت حد إحالة 
بعض هؤالء الموظفين قسًرا إلى التقاعد 
المبكر، معتبرة أن هذه اإلجراءات مناقضة 
لما ُأعلن سابًقا من إمكانية تقليل نسبة 

الخصم على رواتب الموظفين.
وجددت الهيئة رفضها كل تس���ويغات 
حكومة رام الله لهذه اإلجراءات، وأكدت 

أن االس���تمرار في تطبيق سياسة قطع 
رواتب الموظفين واإلحال���ة إلى التقاعد 
المبكر س���اهم ف���ي إفق���ار المواطنين، 
وانعكس بش���كل خطير عل���ى ما تبقى 
من اقتصاد في قطاع غ���زة عامة، وحياة 
الموظفين وعائالتهم وكرامتهم خاصة، 
محذرًة بش���دة من اس���تمرار وتش���ديد 
العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع 

غزة.

خلل يجب �إ�صالحه
وبدوره���ا قال���ت انتص���ار الوزير رئيس 
مؤسسة رعاية الش���هداء والجرحى، في 
تصريح لها، أنها س���معت بفصل رواتب 
ذوي الشهداء والجرحى، مثل أي مواطن، 
معتبرة ذلك إخالال بتعهدات رعاية أسر 

الشهداء.
ووصف���ت الوزير ما جرى بمؤش���ر خطير 
وخ���ط أحمر، منوه���ًة إلى انه���ا حاولت 
التواصل من أجل إنهاء المش���كلة، إال أن 
المس���ؤولين في وزارة المالي���ة لم يردوا 
على االتصاالت للحدي���ث عن األمر، وقد 

طلبت مقابلة رئيس الوزراء ولم يحدث".
وناشدت الوزير رئيس السلطة، أن ُيراجع 
للموقف،  وينتب���ه  العملية،  أوق���ف  من 
مؤكدًة على أن العائ���الت بحاجة للدعم 
والمساندة، متمنية أن ما جرى بشأن قطع 

الرواتب أن يكون خلال ويتم إصالحه.

تفريغات 2005
أم���ا رام���ي أبو ك���رش المتحدث باس���م 
تفريغات 2005، فانتقد تجاهل قيادات 
حرك���ة فتح والحكوم���ة لملف تفريغات 
2005، حيث ال يوج���د أي قيادي يتبنى 
الملف، مش���يرًا إل���ى أن موظفي 2005 ، 
والبالغ عددهم 11 ألف موظفي تفاجأوا 
بخصوصات تصل ل����%50 بل تم فصل 

رواتب أكثر ما يقارب من 120 موظف.
وأعرب أبو ك���رش عن أس���فه، التجاهل 
المس���ؤولين ف���ي رام الل���ه لم���ا حدث 
قائاًل:"لألس���ف كل ما يتم التواصل مع 
رام الل���ه ال أح���د يعرف ما ال���ذي يجري، 
هل هو خلل" ، معتبرًا ما يحدث مسلسال 
شهريًا، حيث تحدث إشكالية في الملف 

في كل مرة.
الحكوم���ة أجحف���ت بحق  أن  وأض���اف، 
الموظفين، فتفريغات 2005 يتقاضون 
فتات���ًا م���ن الرواتب، وال يت���م إعطاؤهم 
رواتبه���م  م���ن  القانوني���ة  حقوقه���م 
األساس���ية، منتقدًا بعض المس���ؤولين 
الذين وعدوا بتحسين رواتب الموظفين، 
حي���ث لع���ب البع���ض عل���ى أعص���اب 
الموظفين، بنقل إشاعات ال تمت للصحة 

بصلة.
الرواتب  م���ن  الخصومات  تل���ك  وجاءت 
ضمن سلسلة عقوبات فرضتها السلطة 
الفلسطينية على قطاع غزة، إلجبار حركة 
حماس على تسليم السلطة التي حظيت 
بها بعد فوزه���ا باألغلبية في االنتخابات 
البرلماني���ة الفلس���طينية األخيرة التي 
أجريت عام 2006م، لكن تلك العقوبات 
اس���تمرت حتى بعد التوصل إلى اتفاق 

مصالحة في القاهرة بأكتوبر 2017م.
وش���ملت العقوبات إحال���ة نحو 33 ألف 
موظف في السلطة الفلسطينية بالقطاع 
إلى التقاعد الُمبك���ر اإلجباري، وتقليص 
التحوي���الت الطبي���ة وتوري���د األدوية، 
وتقييد التعامالت المالية والحواالت عبر 

البنوك.
ويتلقى نحو 20 ألًفا من موظفي السلطة 
%50 من رواتبهم منذ عش���رة ش���هور، 
بعدما تلقوا %70 منها نحو سنة كاملة 
)من مارس 2017م حتى مارس 2018م(، 
بذرائ���ع تنوعت بين الخلل الفني واألزمة 

المالية.

غزة/ �ال�صتقالل:
�أد�ن��ت جهات ف�ص��ائلية وحقوقية و�ص��عبية ق��ر�ر قطع رو�تب 
�لعديد من موظفي �ل�ص��لطة يف قطاع غزة، ال�صيما �أن من بينهم 
�أ�ص��رى وحمررين من �ص��جون �الحتالل »�الإ�صر�ئيلي«، معتربين 
ذلك ت�صاوقًا مع �الحتالل وجرمية �صد �الإن�صانية متتهن كر�مة 

�لنا�س ومت�س لقمة عي�ص��هم. وو��ص��لت �ل�ص��لطة �لفل�ص��طينية 
�إجر�ء�تها بحق موظفيها يف �لقطاع �إذ تبني خالل �صرف رو�تب 
�صهر يناير �ملن�صرم و�لذي �صرفته �أول �أم�س �لثالثاء �أنها قطعت 
رو�تب نحو خم�ص��ة �آالف موظف �إ�ص��افة �إىل وقف خم�ص�صات 
1700 �أ�ص��رة ��ص��ر و�ص��هيد يف غزة، �المر �لذي �أثار غ�ص��ب 

�لف�ص��ائل و�ملوؤ�ص�صات �ملعنية �لتي �عتربته ��صتهانة بت�صحيات 
�الأ�ص��رى، كما لقي �إد�نات �ص��عبية فل�ص��طينية و��ص��عة و�ص��فته 
ب�«�ملج��زرة«. �أك��دت ف�ص��ائل �ملقاوم��ة يف قط��اع غ��زة، �أن قطع 
�لرو�ت��ب جرمية تزي��د من معاناة و�آالم �ص��عبنا يف غ��زة ومتاٍه 

و��صح مع م�صالح �الحتالل، ومتهد ل�صفقة �لقرن.
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كن���ت أتمنى ومن كل قلبي أال يص���ل أي من المنتخبات 
الخليجية بالذات تلك المطبعة بفجاجة غير مسبوقة مع 
إسرائيل، لنهائي كأس آس���يا المقامة في دولة اإلمارت 
العربية المتحدة. نعم أنا )خائن( للقومية العربية وأعلن 
براءتي من هكذا )وطنية( إذا كانت هذه الوطنية تتجسد 
ف���ي قدمي العب كرة ق���دم أو يدي ح���ارس مرمى! وهل 
معيار الوطني���ة واالنتماء القومي هو مدى تفاني الواحد 
منا في عشق حركة قدمي العب كرة قدم؟! من تابع عملية 
الشحن غير المس���بوقة للجماهير اإلماراتية والسعودية 
والتعبئة التي ال تقارن بأي تعبئة سياس���ية س���ابقة ال 
يصاب فقط باإلحباط... بل بغثيان سارتري يتميز بقرف 
شديد من أحوال سائدة مسيطر عليها وموجهة من قبل 
طبقات اجتماعيه غير أصيل���ة ال تجد حرجا على اإلطالق 
في بيع كل ما هو وطني لمصلحة طبقية ضيقة، وتحويل 
مفاهي���م االنتم���اء والوطني���ة والقومية إلى هس���تيريا 
جماعية متراكمة بشكل متدحرج وصوال للحظة )الحسم 
التاريخ���ي(، أي مبارات���ي منتخبات كل من الس���عودية 
واإلمارات ض���د منتخب قطر، تلك اللحظ���ة التي تأجلت 

للقاء منتخب اليابان الشقيق ضد العنابي.
قامت إس���رائيل في الس���نوات األخيرة باالعتداء السافر 
عل���ى قطاع غ���زة وارتكاب مج���ازر غير مس���بوقة قتلت 
خالله���ا األبرياء من المدنيين النس���اء واألطفال وأصابت 
اآلالف، منه���م م���ن أصبح مقع���دا مدى الحي���اة ودمرت 
المنازل والمؤسس���ات.! ماذا كان رد فعل النظام الرسمي 
العرب���ي الخليجي بالذات، المولع بأقدام العبي كرة القدم 
)األبط���ال(؟ ال ش���ك ان المقاربة مؤلمة وقاس���ية ومثيرة 

للجدل.
أصبح���ت إم���ارة قطر، وهي ب���كل األحوال دول���ة مطبعة 
بامتياز، ف���ي نظر الكثير من اإلماراتيين والس���عوديين 
)متآم���رًة( على س���معة دول مجلس التع���اون الخليجي 
وتجس���د نمطا عدوانيا غير مس���بوق لمحاولتها اإلطاحة 
بالحلم اإلماراتي والسعودي الذي ناضلوا كثيرًا لتحقيقه! 
لعدة أس���ابيع والمحطات التلفزيوني���ة الممولة من كل 
م���ن اإلمارات والس���عودية تيث األغان���ي الوطنية التي 
تتغن���ى بالوطن الذي ينتظ���ر أوالده األبطال كي يقوموا 
ب���رد الكرامة. وأصبح���ت )الوطنية( المكتش���فة حديثًا، 

ملهمة لألبطال وأصبح العلم القطري وليس اإلسرائيلي، 
يس���تحق الح���رق عالنية. أصب���ح الحديث ع���ن )العداء 
التاريخي( بس���بب كرة القدم مقبوال إعالميا وال يوجد أي 
رادع وقامت الماكينة اإلعالمية بعملية ش���يطنة جديدة 

غاية في الغرابة واإلسفاف. 
وتظل غزة منسية!

ان )صناع���ة الثقاف���ة( االس���تهالكية المتجس���دة في 
الفيديو كليب أفالم السوق مسلسالت تتخلل اإلعالنات 
)!( أفالم أألكش���ن اإلشاعات الجنس���ية عن الفنانين/ات، 
األغاني الهابطة...الخ ونموها يش���كل هائل بعد مرحلة 
االنقالب على القيم القومية الس���ائدة في خمس���ينيات 
وس���تينيات القرن المنصرم، ق���د وصلت مرحلة من خلق 
الوعي الزائف غير المس���بوق تجسد يشكل هزلي فيما 
حدث من تعبئة إعالمية، مدعومة من الطبقات السياسية 
الحاكمة أوصلت المواطن البس���يط إلى ان يمحور حياته 
في هذه اللحظة من الس���ؤال عن نصرة أهل فلس���طين 
وكس���ر الحص���ار الجائر على غزة الى )ه���ل تحقق أقدام 

الالعبين الحلم المنتظر؟(

ويموت مريض غزي جديد بس���بب الحصار الخانق! وفي 
نفس ي���وم نهائي الكأس يستش���هد طفل بالقرب من 
الس���لك الش���ائك... رقم جديد ال يقارن بعدد األهداف 

المتوقعة.
ان الشرائح االجتماعية التي استطاعت سلعنة الوطنية 
والقومي���ة وتحويل التحالف مع الش���عب الفلس���طيني 
ال���ى بكاء وعويل ال معنى له، ألن���ه ال يترجم الى خطوات 
عملية، ومش���اعر من الس���هل التعامل معها كش���حنة 
عاطفية تستطيع أقدام 11 العبا ان تزيلها. هذه األقدام 
لديها القدرة عل���ى التعامل مع ما يمكن أن تولده مناظر 
استشهاد رزان النجار وياس���ر مرتجى وأحمد العديني. 
ان الصل���وات والتمتمات على ش���فاه المتفرجين وحتى 
السياسيين قبل وخالل المباريات ضد المنتخب القطري 
فاقت ف���ي )مصداقيتها( وعددها ما صّلي ألهل غزة في 

سنوات الحصار والحروب اإلبادية األخيرة!
يقول جمال محجوب في رباعياته.. وكأنه لسان حال غزة:

يا ربي حزين أنا بينهم
وأنا منهم ومش منهم!

أكثر من خمس����ة آالف فلسطيني قامت السلطة الفلس����طينية بقطع رواتبهم جملة واحدة, ومن بين الذين 
قطعت رواتبهم أسرى ومحررون وذوو الشهداء وتفريغات 2005م , وجل من قطعت رواتبهم ينتمون لحركة 
الجهاد اإلس����المي وحركة حماس, والغريب ان هذه الخطوة أقدمت عليها الس����لطة في الوقت الذي أكد في 
رئيس����ها محمود عباس مرارا وتكرارا, انه ال مساس برواتب الشهداء واألسرى, وان االحتالل لن يستطيع ان 
يملي علينا ش����روطه بقطع رواتب الشهداء واألسرى, لكن ما يقال يتنافى تماما مع الواقع, والسلطة أقدمت 
على ارتكاب فعل محرم بقطع رواتب خمسة آالف فلسطيني, ويبدو ان هذا اإلجراء ليس األخير, بل هو بداية 
إلجراءات عقابية أخرى تمهد لها السلطة الفلسطينية لفرضها على قطاع غزة وفق أجندة محددة, والسؤال 

المطروح اآلن, لماذا أقدمت السلطة الفلسطينية على هذه الخطوة في هذا الوقت؟!.  
أوال: السلطة رفضت كل الوساطات والحلول التي طرحتها مصر عليها, حتى أنها رفضت وساطة روسيا لحل 
الخالف الفلسطيني الداخلي, ومحاولة تقريب وجهات النظر بين فتح وحماس, وتفترض السلطة  بأن هناك 
مؤامرة عليها لتقويض دورها, واإلنقاص من شرعيتها, وهذا االعتقاد الخاطئ ادخلها في حالة مواجهة مع 

الجميع, لذلك أقدمت على تضييق الخناق على غزة بقطع رواتب الموظفين لخلق حالة فوضى في القطاع. 
ثاني���ا: قدرة حماس والجهاد اإلس���المي على فتح قن���وات حوار مع جهات خارجية, ودعوة موس���كو للفصائل 
الفلسطينية للحوار, واللقاءات المتكررة بين حماس والفصائل مع الوفد األمني المصري المتواجد بشكل شبه 
دائم في قطاع غزة, والذي يس���عى لحل المشكالت التي تعترض المصالحة الفلسطينية, فالسلطة ال تسعى 
للمصالحة بقدر سعيها لعزل حماس سياسيا, وفرض رؤيتها للحل والتي تتناقض مع رؤية حماس والفصائل.  
ثالثا: كانت السلطة الفلسطينية تظن على ان انسحابها من معبر رفح الحدودي مع مصر, سيدفع إلغالق المعبر 
بشكل كامل, والضغط على المواطنين بشكل اكبر لالنتفاض ضد حماس, لكنها فوجئت بموقف مصر الرافض 
إلغ���الق المعبر, حيث تم إعادة فتحه مجددا وعودة موظفي حماس إلدارته, مما أربك الس���لطة وجعلها تنتقد 

وتهاجم الموقف المصري, وهدد جبريل الرجوب بإعادة تقييم العالقة مع مصر من جديد.  
رابعا: اندفاع الس����لطة لتش����كيل حكومة جديدة على غير رغبة الفصائل, حكومة اللون الواحد التي سيتم 
فرضه����ا على الفلس����طينيين, حيث أوكلت لهذه الحكومة مهام عدة منه����ا تضييق الخناق على قطاع غزة 
والت����ي وصلت إلى حد تهديد عزام األحمد باعتبار القطاع »إقليم����ًا متمردًا«, وعدم تزويد الوزارات الحكومية 
بالميزانيات الالزمة, ووقف عمل س����لطة النقد, ما يعني ان مهمة هذه الحكومة محددة مس����بقا في اتخاذ 

خطوات كارثية ضد القطاع.  
وبما ان هذه الخطوات واإلجراءات تعدت كل الخطوط الحمراء, ولم تبق أي حالة للدفاع عن النفس, وحتى تتبرأ 
ش����خصيات قيادية فتحاوية ومتنفذين من إجراءات قطع أرزاق الموظفين واألسرى والشهداء , واإلجراءات 
المنوي اتخاذها ضد قطاع غزة, فقد تبرأت العديد من الشخصيات الفتحاوية من هذه اإلجراءات, وقالت أنها 
ال علم لها بها, وان األسماء التي لم تتقاض رواتبها أدرجت في ملف الرواتب, إذا فمن هو الذي قام بقطع هذه 
الرواتب, انه هو نفس الشخص أو نفس الفئة التي تعمل دائما على إفشال جهود المصالحة الفلسطينية, 
ونفس الشخص أو الجهة التي تلغي اتفاقات المصالحة بعد ان يتم التوقيع عليها من كل األطراف, وهى 
نفس الفئة التي تمنع إدخال حماس والجهاد اإلسالمي في منظمة التحرير الفلسطينية, ونفس الجهة التي 
تمنع إعادة انتخاب وتش����كيل مجلس وطني فلس����طيني, هى نفس الفئة التي أفشلت اتفاق مكة, واتفاق 

القاهرة 2011م, واتفاق الشاطئ, وكل االتفاقات التي أوصلت المصالحة إلى حلول مرضية لكل األطراف.  
من يعملون على اإلفش����ال والتوتير معروفون تماما للجميع, وربما يأتي الوقت الذي سيحاس����بون فيه على 
مواقفهم من الش����عب الفلسطيني, وربما يتكشف عما قريب لصالح من يتجند هؤالء, لكن هؤالء البلهاء ال 
يدركون ان كل مؤامراتهم س����تتحطم على يد متظاهر فلسطيني يحمل حجره ومقالعه ويتوجه به للحدود 
الش����رقية لقطاع غزة ليس����يء به وجه بني صهيون, أو ثائر فلسطيني في الضفة أو القدس يحمل سكينه 
ليواجه جنديًا مدججًا بش����تى أنواع السالح, ان شعبنا يجيد االنتصار في المعارك مهما كان نوعها, وحتما 

سيتغلب على تلك العقوبات التي يفرضها االحتالل أو السلطة .  

قطع الرواتب فعل محرم

حيدر عيدغــزة وكــأس آسيــا

رأي
 ه���ل أضحت غ���زة التح���دي األكب���ر للكيان 
الصهيون���ي؟ هذا م���ا تؤكده مص���ادر امنية 
رفيعة في الكيان الصهيوني، فحسب ما نقل 
محلل الش���ئون األمنية في صحيفة معاريف 
الصهيوني���ة 2019/1/16 يوس���ي مليم���ان، 
م���ن ان غزة توش���ك ان تك���ون التحدي األكبر 
لرئي���س األركان الجديد كوخاف���ي، ففي ظل 
غياب مبادرة سياس���ية سيتعين على الجيش 
اإلس���رائيلي ان يك���ون مق���اوال فرعي���ا لعجز 
الحكومة، وان يخرج لح���رب ال احد يريدها، وال 
يمكن تحقيق حس���م او انتص���ار فيها، وتابع 
المحلل يوس���ي ميلم���ان قوله »ف���إن الجنرال 
كوخافي يجد نفسه في مضائق ساحة غزة قد 
اضطر الجيش اإلس���رائيلي الى تنفيذ انعدام 
السياس���ة لحكومة نتانياه���و ، التي ال تطرح 
حال بعيد الم���دى للمش���كلة ، ولكنها تطالب 
الجي���ش بأن يخرج لها الكس���تناء م���ن النار«. 
الكيان الصهيوني ورغم كل قوته العسكرية 
وم���ا يمتلكه من أس���لحة وتكنولوجيا متطورة 
ومتقدمة تجعله يملك اكثر الجيوش قوة في 
المنطق���ة ، إال أنه يعيش حال���ة قلق وجودية 
لم يعشها منذ والدته اثر اغتصاب فلسطين 
ع���ام 1948، ذلك ان الكي���ان الصهيوني بنى 
اس���تراتيجيته العس���كرية واألمني���ة عل���ى 
أس���اس انه يواجه عدوا عربي���ا متخلفا وعاجزا 
عن اس���تيعاب الس���الح المتط���ور وتوظيف 
معطيات العلم والتكنولوجيا في الحرب معه، 
هذه االستراتيجية التي حققت له انتصارات 
س���هلة ومفصلية في حروبه مع الدول العربية 
خاص���ة 1948 ، 1967، لكن ب���ات من الواضح 
ان هذه االس���تراتيجية ليس لها مكان اليوم 
بعدم���ا باتت مف���ردات مح���ور المقاومة التي 
تواج���ه الكي���ان الصهيوني تمتلك الس���الح 
المتط���ور والمتقدم وتوظ���ف معطيات العلم 
والتكنولوجي���ا ف���ي صراعه���ا ومواجهاته���ا 
للكيان الصهيوني ، أضف الى ذلك ان الكيان 
الصهيون���ي يدرك أنه في حال���ة صراع دائم 
ل���ذا يجب ان يك���ون في حالة انتص���ار دائم، 
ألنه ال يس���تطيع تحمل خس���ارة كبيرة واحدة 
بسبب صغر المساحة وعدد السكان المحدود، 
وثانيا غياب أي عمق اس���تراتيجي له والذي ال 
يمك���ن ان يوفره له الدعم األمريكي الالمحدود 

او التواط���ؤ والخيانة من قب���ل بعض األنظمة 
العربي���ة ، وثالثا وهو األهم ان المس���توطنين 
الذي���ن ت���م اس���تجالبهم من مختل���ف بقاع 
األرض لخدم���ة هذا المش���روع االس���تعماري 
االس���تيطاني، ال يس���تطيعون تحمل خسائر 
حرب طاحن���ة يدفعون فيه���ا حياتهم, وهم 
الذي���ن وعدوا باألمن والس���من والعس���ل ، لذا 
سيكونون اكثر اس���تعدادا لمغادرة فلسطين 
والعودة الى بلدانهم االصلية ان ش���عروا بأن 

خطرا حقيقيا يتهددهم.
ان غزة تمثل تحديا حقيقيا للكيان الصهيوني 
تجعله يفكر الف مرة وم���رة قبل االقدام على 
مغامرة عسكرية وحرب شاملة ضدها ألسباب 

كثيرة منها:-
غ���زة أصبحت ج���زءا من محور واس���ع وعريض 
للمقاومة، يمتلك جبهات عدة وقوة عس���كرية 
وبش���رية ال يس���تهان به���ا، وأن أي عدوان او 
ح���رب عليها ربما يج���ر الى ص���راع وحرب مع 
كل جبه���ات مح���ور المقاومة، وه���ذا ما أكده 
الس���نوي الصادر عن  التقرير االس���تراتيجي 
معهد أبحاث االمن القومي الصهيوني التابع 
لجامع���ة تل ابي���ب للع���ام 2018، حيث توقع 
التقرير احتماال كبيرًا الندالع مواجهة عسكرية 
واسعة وش���املة ، فمعظم الجبهات المحيطة 
بالكيان الصهيوني باتت شبه متفجرة بانتظار 
الصاعق الذي يشعلها في سوريا، لبنان، قطاع 
غزة ، ووفق التقرير فإن المواجهة العس���كرية 
ستكون ش���املة ولن تكون على جبهة واحدة 
انفرادية ، فقد تجد إس���رائيل نفس���ها امام 
حرب الكل بحيث تواجه ايران وس���ورية وحزب 
الله والمنظمات الفلس���طينية في قطاع غزة ، 
باإلضافة ال���ى انتفاضة مس���لحة في الضفة 

الغربية.
ال���ردع الصهيونية  تضاؤل واضمح���الل قوة 
تجاه س���كان قطاع غ���زة والمقاومة، بل واصبح 
هن���اك نوع من ال���ردع المتبادل بي���ن الكيان 
الصهيوني وفصائ���ل المقاومة في غزة، التي 
باتت تمتلك ما يكبد الجبهة الداخلية خسائر 
باهظ���ة ال تقوى على تحملها، وهو ما يش���كل 
في الوقت نفسه ورقة ضغط على صانع القرار 

الصهيوني،
االنتص���ار في الح���رب يحتاج عنصرًا بش���ريًا 

يمتل���ك كل الصفات بدءا من ال���روح القتالية 
العالية، الشجاعة، االستعداد للموت واالقدام 
عليه .. الخ قبل امتالك التكنولوجيا واألسلحة 
المتقدمة، وهذا ما يفتقده الجيش الصهيوني  
الصهيونية  والتصريح���ات  التقارير  حس���ب 
وفي مقدمتها تقرير مفوض ش���كاوى الجنود 
في الجي���ش الصهيوني  الجنرال يتس���حاق 
بريك ، يقول محلل الش���ؤون العس���كرية في 
صحيفة يديعوت احرنوت يوس���ي يهوشواع 
2019/1/16 »م���ع كل االحترام لتفوق الجيش 
اإلسرائيلي من الناحية التكنولوجية وامتالك 
األس���لحة المتقدم���ة ، لكن من المس���تحيل 
االنتصار في الحرب اذا غاب العنصر البش���ري 
، لذا يتعين وفورا على الجنرال كوخافي اعداد 
خط���ة لوقف ظاهرة االنخفاض الحاد في الروح 

القتالية لجنود الجيش«.
الصهيوأمريكي���ة  اإلج���راءات  كل  فش���ل 
والصهيوعربية من حصار اقتصادي وسياسي 
ووق���ف مس���اعدات .. الخ، في تركيع س���كان 
الصهيوأمريكية لحل  باألجن���دة  والقبول  غزة 
وتصفية القضية الفلس���طينية، بعد التخلي 

عن السالح والمقاومة.
معظم  � ان لم يكن كل � المحللين والمعلقين 
األمنيي���ن والعس���كريين الصهاينة يؤكدون 
ان أي حرب خاطف���ة على غزة ال يمكن تحقيق 
حس���م او انتصار فيه���ا، وهذا من ش���أنه ان 
يفت في عضد صانع الق���رار الصهيوني ومن 
خلفه الجبهة الداخلي���ة ، ألن أي انتصار على 
غزة ال يمكن ان يت���م اال بأحد احتمالين، األول 
تدميرها ومحوها من الوجود، وهذا ما ال يمكن 
تحمله او قبوله س���واء من مح���ور المقاومة او 
المحي���ط اإلقليم���ي وحتى المحي���ط الدولي، 
والثاني الدخول البري وإعادة احتالل قطاع غزة 
من جديد، وهذا ما س���يوقع الجيش في حرب 
استنزاف والخسائر المتتالية, ألن كل السكان 
مقاتل���ون ورافضون لالحت���الل ، فضال عن ان 
المجتم���ع الدولي ل���ن يقبل بإع���ادة االحتالل 

الكامل لقطاع غزة.
لكل هذه األسباب ستبقى غزة التحدي األكبر 
للكيان الصهيوني حت���ى يتحقق وعد االخرة 
باالنتصار وإس���اءة وجوه بني إسرائيل ان شاء 

الله.

غزة والتحدي األكبر للكيان الصهيوني
تيسير الغوطي



الخميس 2 جمادى اآلخرة 1440 هــ 7 فبراير 2019 م

إعالن 
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إعالن 
فقد 
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/حنين عب���د الرازق علي الحيلةعن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)804823391( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/منى خالد يوسف كنعان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405991027( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ منى محمد طه مغامس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410150551( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
تس���يير  حكوم���ة  رئي���س  بح���ث 
األعمال رامي الحمد الله، مع مجلس 
للصناع���ات  الع���ام  االتح���اد  إدارة 
العديد من  األربعاء،  الفلس���طينية، 
القضايا التي من ش���أنها النهوض 

بالقطاع الصناعي وتطويره.
وهن���أ الحمد الل���ه، االتح���اد بنجاح 
االنتخابات التي جرت مؤخرا الختيار 
أعضاء مجل���س إدارة جدي���د، وأكد 
أهمية القط���اع الصناعي ودوره في 
نمو االقتصاد الوطني، ومس���اهمته 
بأكثر م���ن %16 من قيم���ة الناتج 
القوم���ي، إضافة الى دوره في توفير 
فرص العمل والتخفيف من نس���ب 

البطالة.
وش���دد على ضرورة اعتم���اد ودعم 
المنتج���ات الوطني���ة، لتنمية قدرة 

المصان���ع عل���ى الصم���ود والنجاح، 
وبقدرته���ا  بجودته���ا  واالرتق���اء 
الم���دن  وتطوي���ر  التنافس���ية، 

الصناعية وزيادتها.

وأطلع الحم���د الله، أعض���اء مجلس 
االتحاد على الوضع السياسي، داعيا 
في هذا السياق كافة الفصائل الى 
المش���اركة في تش���كيل الحكومة، 

بما يس���اهم ف���ي مواجه���ة كافة 
تواج���ه قضيتنا،  التي  التحدي���ات 
معرب���ا عن أمله ب���أن يتكلل اجتماع 

الفصائل في موسكو بالنجاح.

الحمد الله يلتقي أعضاء مجلس إدارة االتحاد العام للصناعات الفلسطينية

رام الله/ االستقالل
بحث رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية 
االجتماعية للعمال، وزير العمل في حكومة تس����يير األعمال مأمون 
أبو ش����هال، مع رئيس المجلس األعلى لإلبداع والتميز عدنان سمارة، 
األربع����اء، التع����اون المش����ترك للحد من مع����دالت البطال����ة والفقر 
المرتفعة، ودعم الريادة واإلبداع لدى الش����باب الفلسطيني، ورعاية 

الرياديين.
وناقش الجانبان اقامة مشاريع وشركات صغيرة من شأنها أن تسهم بشكل 
فاعل في بناء االقتصاد الوطني، ومس���اعدة الشباب في توظيف إبداعاتهم 
وخلق فرص عمل.  واتفق أبو ش���هال وسمارة على بلورة مذكرة تفاهم تشمل 
جميع مجاالت التعاون المش���ترك في المستقبل القريب، والبدء في تصميم 

برامج ومشاريع مشتركة.

أبو شهال يبحث مع 
المجلس األعلى لإلبداع 
والتميز دعم الرياديين

رام الله/ االستقالل:
ما تزال اإلدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل 
تطرح االفكار المختلفة بش���أن مبادرة »س���وق 
العمل ش���و بدو؟« بالتعاون مع منتدى ش���ارك 
الش���بابي ومرك���ز التمكين االقتص���ادي، التي 
تهدف إلى التوعية باحتياجات س���وق العمل، 
ومكامن النقص العمالي في المجاالت المهنية 
والتقني���ة ، وتقليل نس���بة البطال���ة رغم توفر 

فرص العمل في هذه المجاالت.
وفي هذا الس���ياق ق���ال مدي���ر اإلدارة العامة 
للتش���غيل ف���ي وزارة العم���ل رام���ي مهداوي 
إن فك���رة المب���ادرة تأتي بعد القي���ام بالعديد 
من عملي���ات الرصد الحتياجات س���وق العمل 
لمهنيين بالمقارنة مع ارتفاع نسب البطالة في 

فلسطين، لتبين أن سوق العمل أظهر احتياجه 
للكثي���ر من المهنيين والتقنيين، وأن أحد أهم 
أس���باب ارتفاع نس���ب البطالة هي التوجه إلى 
التخصص���ات االكاديمي���ة بأع���داد كبيرة رغم 
اكتفاء الس���وق من التوجه���ات ووجود فيضان 

فيها.
وش���دد مهداوي في تصريح���ات صحفية على 
ضرورة التوج���ه إلى المش���اريع الصغيرة ، من 
خ���الل العديد من االجس���ام أهمه���ا صندوق 
التشغيل الفلسطيني الذي يطلق بدوره برنامج 
)مش���روعك( االول من نوعه ف���ي الوطن العربي 
بنس���بة فائدة خمس���ة بالمائ���ة، وأن أحد أهم 
أسباب البطالة هي التوجهات الفكرية للعائلة 
الت���ي همها أوال وأخي���را أن يصبح ابنها خريجا 

جامعيا دون النظر إلى المحيط الذي تعيش به 
العائلة .

يذك���ر أن اإلدارة العام���ة للتش���غيل تعم���ل 
مع ش���ركائها منتدى ش���ارك الش���بابي ومركز 
التمكي���ن االقتصادي على العديد من الحمالت 
اإلعالمية على وسائل التوصل االجتماعي ومن 
خالل البوس���ترات التي توضع مدى احتياجات 
س���وق العمل لكل محافظة إضافة إلى الظهور 
االعالم���ي عل���ى مختل���ف الوس���ائل االعالمية 
المكتوبة والمسموعة والمرئية لتعزيز المبادرة 
من كاف���ة الجوانب، مع ع���رض قصص النجاح 
خاص���ة اإلناث في القطاع���ات المهنية لتعزيز 
فكرة أن موضوع التخصصات المهنية والتقنية 

ال يقتصر على الذكور .

»سوق العمل شو بدو ؟!«.. مبادرة عملية بعيون وطنية

رام الله/ االستقالل:
أظه���رت بيان���ات حديثة أن إجمالي تس���هيالت البنوك العاملة في الس���وق 
الفلس���طينية، المس���تحقة عل���ى القطاع العام الفلس���طيني )المؤسس���ات 
الحكومية وشبه الحكومية(، بلغ 1.315 مليار دوالر. وبحسب البيانات الصادرة 
عن سلطة النقد الفلسطينية ومنشورة على موقعها اإللكتروني، فقد تراجعت 

تسهيالت القطاع العام لصالح البنوك من 1.476 مليار دوالر في 2017.
بينما على أس���اس ش���هري صعدت تس���هيالت القطاع العام الفلسطيني 

لصالح البنوك، من 1.302 مليار دوالر في نوفمبر/ تشرين ثاني 2018.
والتسهيالت الحاصل عليها القطاع العام الفلسطيني، جميعها في الضفة 

الغربية، بينما بلغت قروض القطاع العام صفر دوالر في قطاع غزة.
وتتألف التسهيالت من قروض مباشرة قيمتها اإلجمالية 788 مليون دوالر، 

بينما بلغ الجاري مدين 527.7 مليون دوالر.

1.3  مليار دوالر تسهيالت البنوك 
المستحقة على القطاع العام الفلسطيني

االستقالل/ وكاالت:
حذر خبراء اقتصادي���ون من أن االقتصاد البريطاني قد 
يتجه نحو الكس���اد، لسببين على األقل أكثرهما خطورة 
هو ع���دم وضوح الرؤية بش���أن الخ���روج البريطاني من 
االتح���اد األوروبي، وفقا لما ذكرت���ه صحيفة الغارديان 

البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن الخبير االقتصادي في مؤسسة »آي 
إتش أس ماركت« كريس ويليامس���ون قوله إن السبب 
اآلخر في احتمال س���قوط االقتصاد البريطاني في فخ 

الكساد هوالتباطؤ االقتصادي العالمي عموما.
وحذر ويليامس���ون من أن اقتصاد بريطانيا قد ال يحقق 

أي نسبة نمو في الربع المالي الحالي.
وكان مؤش���ر أداء قط���اع الخدم���ات  البريطاني تراجع 
بنس���بة 50 ف���ي المائ���ة، وبالكاد حقق أي نس���بة نمو، 
وأرجعت الغارديان السبب إلى عدم وضوح الرؤية بشأن 
»البريكست«.  وحذرت من هذا األداء يتجه نحو السقوط 
إلى حافة الكساد، بحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة 

»ماركت«، المعنية بجمع وتحليل بيانات القطاع.
وأش���ارت البيانات إلى أن الطلبات الجديدة في القطاع 

انخفضت ألول مرة منذ عامين ونصف العام.
أما الشركات، فكش���فت في تقاريرها أنها أجبرت على 
تقليص أعداد الموظفي���ن العاملين لديها وذلك ألول 

مرة منذ 6 سنوات.
وش���هد قطاع الس���يارات تراجعا أيض���ا، وانخفض���ت 
مبيعات الس���يارات بنس���بة 1.6 في المئة على أساس 

سنوي.
وبلغ عدد الس���يارات التي تم بيعها في يناير الماضي 
161 أل���ف س���يارة فق���ط، وه���ي أضعف عملي���ة بيع 
للس���يارات، لكنها واصلت انحداره���ا وتراجعها الذي 
بدأت���ه من���ذ عامين تقريب���ا. غير أن نقط���ة الضوء في 
ه���ذا األمر هو ارتف���اع مبيعات الس���يارات الكهربائية 
والهجينة بنسبة 26.3 في المئة، لكنها تشكل أقل من 

7 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات.

االستقالل/ وكاالت:
صعد إنتاج النف���ط الخام والمكثفات النفطية في س���لطنة عمان، 
بنسبة 0.8 بالمائة في 2018، مقارنة مع 2017، إلى 357.111 مليون 

برميل.
وج���اء ف���ي بيانات ص���ادرة األربعاء ع���ن المركز الوطن���ي لإلحصاء 
والمعلومات العماني، أن صادرات الخام والمكثفات، العام الماضي، 

تراجعت بنسبة 1.7 بالمائة إلى 289.281 مليون برميل.
وتعتبر عمان منتج���ا صغيرا للنفط الخام، وغي���ر عضو في منظمة 
البلدان المصدرة للبترول »أوبك«، بمتوس���ط إنتاج يومي بلغ 978.4 

ألف برميل.
وصعد س���عر برميل النفط العماني في 2018، إلى متوس���ط 69.7 

دوالرا للبرميل، من 51.3 دوالرا في 2017، بزيادة 35.8 بالمائة.
واستحوذت الصين على الكم األكبر من صادرات السلطنة من النفط 

الخام والمكثفات النفطية، بإجمالي 240.386 مليون برميل.
وجاءت الهند في المرتبة الثانية ب� 21.9 مليون برميل ثم اليابان ب� 

16.9 مليون برميل وكوريا الجنوبية بمليون برميل.
وتعتب���ر الصين أكبر مس���تورد للنفط الخام ف���ي العالم، وثاني 
أكبر مس���تهلك له بعد الواليات المتحدة، بينما الهند ثاني أكبر 

مستورد.

إنتاج النفط العماني
 يصعد 0.8 بالمائة في 2018

هل يتجه االقتصاد البريطاني نحو الكساد؟

االستقالل/ األناضول:
أعلنت الحكومة المصري���ة، األربعاء، تراجع معدل 
البطالة إلى 8.9 بالمائة من إجمالي قوة العمل، في 
الربع األخير 2018، من 10 بالمائة في الربع السابق 

له، و11.3 بالمائة في الفترة المقابلة من 2017.

وقالت الحكومة، في بيان، إن معدل البطالة سجل 
9.9 بالمائة إجماال في 2018، »وهذا مؤشر إيجابي 

مهم«.
وفي وقت س���ابق قالت وزيرة التخطيط المصرية 
هالة السعيد، إن بالدها تستهدف خفض معدل 

البطالة إلى 8.5 بالمائة بحلول العام المالي 2021-
.2022

ويبدأ الع���ام المالي في مصر مطل���ع يوليو/تموز، 
ويس���تمر حتى نهاية يونيو/حزي���ران من العام 

التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

مصر: تراجع البطالة إلى 8.9 % في الربع األخير 2018

الخميس 2 جمادى اآلخرة 1440 هــ 7 فبراير 2019 م

االستقالل/ وكاالت:
قالت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسالمي في الجزائر، 
األربعاء، إن ترش���يح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لوالية 
خامسة »ليس في مصلحته وإنما لمصلحة المستفيدين 

من الوضع الراهن«. 
جاء ذلك في بيان للحزب توج اجتماًعا لمكتبه التنفيذي 

أمس. 
والس���بت الماض���ي أعلن���ت 4 أحزاب تش���كل االئتالف 
الحاكم بالجزائر ترش���يح بوتفليقة رسميا لوالية خامسة 
في انتخابات الرئاس���ة المقررة 18 أبريل/نيسان المقبل، 

لكن األخير مازال يلتزم الصمت بشأن قراره النهائي. 
وأوضحت حركة مجتمع الس���لم في بيانها أن »بوتفليقة 
غير قادر على االستمرار في الحكم بسبب طبيعة مرضه، 
وأن ترشيحه لوالية خامس���ة ليس في مصلحته، ولكنه 

في مصلحة المنتفعين والمس���تفيدين من الوضع« في 
إشارة إلى أحزاب المواالة ومحيط الرئيس. 

ودع���ا الحزب إل���ى االلتفاف حول مرش���حه عب���د الرزاق 
مقري )رئيس الحركة( »القادر على مواجهة آفة الفس���اد 
بمصداقية عالية وتقوي���م االنحرافات وتحقيق التوافق 

الوطني لضمان مستقبل آمن ومزدهر للجزائر«. 
ورغم ترش���يحه من قبل أحزاب االئت���الف الحاكم لوالية 
خامس���ة، يلتزم بوتفليقة )81 عاًما(، الذي يحكم الجزائر 
من���ذ 1999، الصمت بش���أن الترش���ح كما لم يس���حب 
استمارات التوكيالت من وزارة الداخلية، فيما قال رئيس 
الوزراء، أحمد أويحي، إن إعالن موقفه »وش���يك« من خالل 

رسالة للمواطنين. 
وتنته���ي المهلة القانونية إليداع ملفات الترش���ح أمام 

المحكمة الدستورية في 3 مارس/ آذار المقبل.

االستقالل/ وكاالت:
وافق مجلس الشيوخ األميركي بغالبية كبيرة، على إجراء 
مثير للجدل يهدف إلى الس���ماح للسلطات العامة بقطع 
أّي رابط مالي مع الش���ركات التي ُتقاطع إس���رائيل، لكّن 
تبّني هذا النص في مجل���س النواب الذي ُيهيمن عليه 

الديموقراطّيون ال يزال غير مؤّكد.
ويهدف النّص الذي قّدمه الس���ناتور الجمهوري ماركو 
روبي���و إلى »محاربة« حركة »ب���ي دي إس« العالمية التي 
تدعو إلى مقاطعة »إس���رائيل« اقتصاديًا وثقافيًا وعلميًا 

احتجاجًا على احتاللها األراضي الفلسطينية.
ومن ش����أن هذا النّص )حظي بالموافقة الثالثاء( أن ُيتيح 

»لوالي����ة أو إدارة محلي����ة تبّن����ي إجراءات لس����حب أموالها 
من رأس����مال الكيانات التي تلجأ إلى المقاطعة أو س����حب 
االستثمارات أو العقوبات للتأثير على سياسات إسرائيل«.
وين���درج هذا النص ضمن مش���روع قانون أوس���ع حول 
»األمن في الش���رق األوس���ط« وافق عليه مجلس الشيوخ 
بأغلبية 77 مقابل 23 صوتًا. وهو يسمح »بمساعدة ونقل 
األس���لحة إلى إسرائيل« ويوس���ع التعاون العسكري مع 

األردن ويتضمن عقوبات جديدة على سوريا.
ويتوّجب اآلن تقديم مشروع القانون إلى مجلس النّواب، 
حيث عّب���ر بع���ض الديمقراطّيين ع���ن معارضتهم له، 

 »دستوري«.
ّ

العتبارهم أ ن المقاطعة حق

»مجتمع السلم«: ترشيح 
بوتفليقة ليس في مصلحته

استمرارًا لدعم واشنطن للكيان

»الشيوخ األمريكي« يقر نصًا 
»BDS« يهــدف لمحاربــة

االستقالل/ وكاالت:
وصل���ت األربعاء قافلة مس���اعدات 
انس���انية مخصصة لمخيم الركبان 
في جن���وب ش���رق س���وريا، حيث 
ظروف���ًا  النازحي���ن  آالف  يعي���ش 
مأساوية قرب الحدود مع األردن، في 
عملية هي األولى منذ ثالثة أشهر، 
وفق ما أعل���ن الهالل األحمر العربي 

السوري.
وتض���م القافلة، الت���ي وصلت إلى 
لة  أطراف المخيم، 133 شاحنة محمَّ
مواد إغاثية، من مواد غذائية وأدوية 
ومس���تلزمات صحية، باإلضافة إلى 
مواد تغذية وألبس���ة لألطفال، وفق 
ما أوضحت متحدثة باس���م الهالل 
األحمر السوري لوكالة فرانس برس.

وأوردت المنظم���ة في بي���ان »بعد 
ثالثة أش���هر على إدخال أول قافلة 
إل���ى مخيم  مس���اعدات إنس���انية 
الركب���ان، ُتكم���ل منظم���ة الهالل 
األحم���ر العربي الس���وري بالتعاون 
مع األمم المتحدة واجبها اإلنساني 

تج���اه أكث���ر من 40 ألف ش���خص 
يعيشون في المخيم«.

وتعد ه���ذه أكبر قافل���ة تصل الى 
المخيم، وفق البيان، على أن تستمر 
االس���تجابة على مدى س���بعة أيام، 
يتخلله���ا »إط���الق حمل���ة تلقي���ح 
بإشراف فريق طبي تشمل لقاحات 

ضد مرض الحصبة، ش���لل األطفال، 
التهاب الكبد والسل«.

ودخل���ت آخر قافلة مس���اعدات إلى 
المخيم في تش���رين الثاني/نوفمبر 
الماض���ي آتية م���ن دمش���ق، بعد 

انقطاع استمر عشرة أشهر.
ويعان���ي مخي���م الركب���ان، حي���ث 

يعي���ش نح���و 50 أل���ف ن���ازح من 
مناطق سورية عدة، ظروفا إنسانية 
صعبة، خصوصًا من���ذ العام 2016 
بعدما أغلق األردن حدوده مع سوريا 
معلنًا المنطقة »منطقة عس���كرية«. 
الى  اإلنسانية  المساعدات  وتحتاج 

أشهر طويلة للدخول إلى المخيم.

شحنة مساعدات إنسانية »ضخمة« تصل مخيم الركبان السوري

االستقالل/ وكاالت:
انتقد رئيس المجلس الرئاس���ي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز الس���راج عملية 
عسكرية تشنها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر جنوبي البالد، بينما توجهت قوة 
من حرس المنش���آت النفطية التابع لحكومة الوفاق إلى حقل الشرارة لبسط السيطرة 
عليه. وقال الس���راج -في كلمة أثناء اجتماع إلطالق »خطة االس���تجابة اإلنسانية في 
ليبيا« بحضور مبعوث األمم المتحدة إلى ليبيا غس���ان سالمة- إن المجلس لن يسمح 
بأن يصبح الجنوب الليبي س���احة لتصفية الحسابات السياسية أو مدخال للفتنة بين 

المكونات التي تشكل نسيجه االجتماعي.
وتنفذ قوات اللواء المتقاعد منذ أس���بوعين عمليات عسكرية في الجنوب الليبي ضد 

من تصفهم بعصابات التهريب والمعارضة التشادية.
وفي س���ياق متصل، أفادت مصادر ليبية للجزيرة أمس أن قوة من حرس المنش���آت 
النفطية التابعة لحكومة الوفاق توجهت إلى حقل الشرارة جنوب غربي البالد بهدف 
تأمينه، وكان محتجون أغلقوا في ديسمبر/كانون األول الماضي أكبر الحقول النفطية 
ف���ي ليبيا. وجاء أمر تحرك القوات بناء على تعليمات من القائد األعلى للجيش الليبي 

فائز السراج.

»الرئاسي الليبي« يدين 
تصعيد حفتر بالجنوب 
ويسّير قوة لحقل الشرارة

االستقالل/ وكاالت:
باتت  حركة »طالبان« عدوة االتحاد السوفياتي سابقا، 
الي���وم على عالقة جيدة بروس���يا التي تحاول دفعها 
الى المطالبة بانس���حاب أميركي من أفغانستان رغم 
إنكارها تولي دور الوس���يط في هذا النزاع الواقع على 

مشارف منطقة نفوذها.
ورغم حظر نش���اط حركة طالبان رس���ميا في روس���يا، 
فان قادة الحركة اس���تقبلوا بحف���اوة في فندق فخم 
بالعاصم���ة الروس���ية حي���ث ج���رت خ���الل اليومين 
الماضيي���ن مباحثات غير مس���بوقة بي���ن كبار قادة 

المعارضة االفغانية.
وحرص وزير الخارجية الروس���ي سيرغي الفروف على 
التأكي���د أن المباحثات تتم ببادرة خاصة من »الجالية 
االفغانية في روس���يا« وتحديدا م���ن »مجموعة قلقة 

على وطنها«.
وأضاف ان روس���يا ليس���ت مس���ؤولة اال عن الجانب 
للمش���اركين في  »اللوجس���تي وإصدار تأش���يرات« 
االجتم���اع الذي ينظم ف���ي غياب ملح���وظ للرئيس 

االفغاني أو أي ممثل للحكومة الحالية.
بيد أن الخبير في مركز الدراسات االفغانية المعاصرة 
بموس���كو اندريه سيرينكو أكد ان المباحثات األخيرة 

»تترجم تماما مشروعا للرئاسة الروسية«.
وأوضح »أن انس���حاب األميركيين يكسر مجمل نظام 

االستقرار االقليمي«. 
وف���ي تش���رين الثاني/نوفمب���ر 2018 اس���تضافت 
السلطات الروسية في موسكو اجتماعا ضم وفدا عن 
طالبان بمشاركة هيئة حكومية أفغانية للمرة االولى. 
ولكن تل���ك المباحثات انتهت م���ن دون احراز تقدم 

يذكر.
مستفيدة من تجربتها الكارثية في افغانستان زمن 
االتحاد السوفياتي السابق، تحاول روسيا اليوم ان ال 
تدخل في منافس���ة مع واشنطن او أن تسعى لتكون 
بدي���ال منها في هذا الملف الش���ائك. وتس���عى في 
المقاب���ل الى ايجاد قناتها الخاصة قبل انتخابات 20 
تموز/يوليو 2019 الت���ي تراهن فيها على فوز محمد 

حنيف أتمار، بحسب سيرينكو.

االستقالل/ وكاالت:
المتظاهري���ن وقف���ة احتجاجية،  نظم مئ���ات 
بالعاصم���ة  الهن���د  س���فارة  أم���ام  األربع���اء، 

اإلندونيسية جاكرتا.
جاء ذل���ك بمناس���بة إحياء »ي���وم التضامن مع 
كش���مير« الذي يوافق الخامس من فبراير/شباط 

من كل عام.
وردد المتظاهرون ش���عارات ض���د الهند رفعوا 
خاللها الفتات مكتوب���ًا عليها عبارات من قبيل: 
»الهن���د.. اخرج���ي من كش���مير« و »أوقفوا قتل 

الناس في كشمير«، و«كشمير حرة«.
كما طالب المحتجون الحكومة الهندية ب�«وقف 
العمليات العسكرية وانتهاكات حقوق اإلنسان 

في كشمير«.
الخارجي���ة  وزي���ر  ق���ال  الخص���وص،  وبه���ذا 
الباكس���تاني، شاه محمود قريش���ي، إن »الهند 
اإلنس���ان  لحقوق  انتهاكات جس���يمة  ترتكب 

وتسفك الدماء في كشمير المحتلة«.

وأضاف قريشي، أثناء ندوة استضافها مجلس 
العم���وم في لندن، الثالثاء: »يتم س���فك الدماء 

البشرية في كشمير المحتلة«.
وأك���د أن »حق تقرير المصير هو حق أساس���ي 

للشعب الكشميري«.
ويطالب س���كان اإلقليم باالنفص���ال عن الهند 
واالنضمام إلى باكس���تان منذ استقالل البلدين 
ع���ن بريطانيا عام 1947، واقتس���امهما اإلقليم 

ذي األغلبية المسلمة.
ويضم الجزء الخاضع لسيطرة الهند من اإلقليم 
مقاتلي���ن يكافحون منذ 1989 ض���د ما تعتبره 
»احتالال هنديا« لمناطقها، غير أن الهند تطلق 

عليهم اسم »مسلحين«.
وبدأ النزاع على إقليم كش���مير بين باكس���تان 
والهند، منذ نيلهما االس���تقالل ع���ن بريطانيا 
في 1947؛ حيث نش���بت 3 حروب أعوام 1948 
و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل قرابة 70 ألف 

شخٍص من كال الطرفين.

إندونيسيا: وقفة تضامنية مع 
الكشميرين أمام السفارة الهندية

روسيا تدفع حلفاءها في أفغانستان 
إلى المطالبة بانسحاب أميركي
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االستقالل/ وكاالت:
قالت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسالمي في الجزائر، 
األربعاء، إن ترش���يح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لوالية 
خامسة »ليس في مصلحته وإنما لمصلحة المستفيدين 

من الوضع الراهن«. 
جاء ذلك في بيان للحزب توج اجتماًعا لمكتبه التنفيذي 

أمس. 
والس���بت الماض���ي أعلن���ت 4 أحزاب تش���كل االئتالف 
الحاكم بالجزائر ترش���يح بوتفليقة رسميا لوالية خامسة 
في انتخابات الرئاس���ة المقررة 18 أبريل/نيسان المقبل، 

لكن األخير مازال يلتزم الصمت بشأن قراره النهائي. 
وأوضحت حركة مجتمع الس���لم في بيانها أن »بوتفليقة 
غير قادر على االستمرار في الحكم بسبب طبيعة مرضه، 
وأن ترشيحه لوالية خامس���ة ليس في مصلحته، ولكنه 

في مصلحة المنتفعين والمس���تفيدين من الوضع« في 
إشارة إلى أحزاب المواالة ومحيط الرئيس. 

ودع���ا الحزب إل���ى االلتفاف حول مرش���حه عب���د الرزاق 
مقري )رئيس الحركة( »القادر على مواجهة آفة الفس���اد 
بمصداقية عالية وتقوي���م االنحرافات وتحقيق التوافق 

الوطني لضمان مستقبل آمن ومزدهر للجزائر«. 
ورغم ترش���يحه من قبل أحزاب االئت���الف الحاكم لوالية 
خامس���ة، يلتزم بوتفليقة )81 عاًما(، الذي يحكم الجزائر 
من���ذ 1999، الصمت بش���أن الترش���ح كما لم يس���حب 
استمارات التوكيالت من وزارة الداخلية، فيما قال رئيس 
الوزراء، أحمد أويحي، إن إعالن موقفه »وش���يك« من خالل 

رسالة للمواطنين. 
وتنته���ي المهلة القانونية إليداع ملفات الترش���ح أمام 

المحكمة الدستورية في 3 مارس/ آذار المقبل.

االستقالل/ وكاالت:
وافق مجلس الشيوخ األميركي بغالبية كبيرة، على إجراء 
مثير للجدل يهدف إلى الس���ماح للسلطات العامة بقطع 
أّي رابط مالي مع الش���ركات التي ُتقاطع إس���رائيل، لكّن 
تبّني هذا النص في مجل���س النواب الذي ُيهيمن عليه 

الديموقراطّيون ال يزال غير مؤّكد.
ويهدف النّص الذي قّدمه الس���ناتور الجمهوري ماركو 
روبي���و إلى »محاربة« حركة »ب���ي دي إس« العالمية التي 
تدعو إلى مقاطعة »إس���رائيل« اقتصاديًا وثقافيًا وعلميًا 

احتجاجًا على احتاللها األراضي الفلسطينية.
ومن ش����أن هذا النّص )حظي بالموافقة الثالثاء( أن ُيتيح 

»لوالي����ة أو إدارة محلي����ة تبّن����ي إجراءات لس����حب أموالها 
من رأس����مال الكيانات التي تلجأ إلى المقاطعة أو س����حب 
االستثمارات أو العقوبات للتأثير على سياسات إسرائيل«.
وين���درج هذا النص ضمن مش���روع قانون أوس���ع حول 
»األمن في الش���رق األوس���ط« وافق عليه مجلس الشيوخ 
بأغلبية 77 مقابل 23 صوتًا. وهو يسمح »بمساعدة ونقل 
األس���لحة إلى إسرائيل« ويوس���ع التعاون العسكري مع 

األردن ويتضمن عقوبات جديدة على سوريا.
ويتوّجب اآلن تقديم مشروع القانون إلى مجلس النّواب، 
حيث عّب���ر بع���ض الديمقراطّيين ع���ن معارضتهم له، 

 »دستوري«.
ّ

العتبارهم أ ن المقاطعة حق

»مجتمع السلم«: ترشيح 
بوتفليقة ليس في مصلحته

استمرارًا لدعم واشنطن للكيان

»الشيوخ األمريكي« يقر نصًا 
»BDS« يهــدف لمحاربــة

االستقالل/ وكاالت:
وصل���ت األربعاء قافلة مس���اعدات 
انس���انية مخصصة لمخيم الركبان 
في جن���وب ش���رق س���وريا، حيث 
ظروف���ًا  النازحي���ن  آالف  يعي���ش 
مأساوية قرب الحدود مع األردن، في 
عملية هي األولى منذ ثالثة أشهر، 
وفق ما أعل���ن الهالل األحمر العربي 

السوري.
وتض���م القافلة، الت���ي وصلت إلى 
لة  أطراف المخيم، 133 شاحنة محمَّ
مواد إغاثية، من مواد غذائية وأدوية 
ومس���تلزمات صحية، باإلضافة إلى 
مواد تغذية وألبس���ة لألطفال، وفق 
ما أوضحت متحدثة باس���م الهالل 
األحمر السوري لوكالة فرانس برس.

وأوردت المنظم���ة في بي���ان »بعد 
ثالثة أش���هر على إدخال أول قافلة 
إل���ى مخيم  مس���اعدات إنس���انية 
الركب���ان، ُتكم���ل منظم���ة الهالل 
األحم���ر العربي الس���وري بالتعاون 
مع األمم المتحدة واجبها اإلنساني 

تج���اه أكث���ر من 40 ألف ش���خص 
يعيشون في المخيم«.

وتعد ه���ذه أكبر قافل���ة تصل الى 
المخيم، وفق البيان، على أن تستمر 
االس���تجابة على مدى س���بعة أيام، 
يتخلله���ا »إط���الق حمل���ة تلقي���ح 
بإشراف فريق طبي تشمل لقاحات 

ضد مرض الحصبة، ش���لل األطفال، 
التهاب الكبد والسل«.

ودخل���ت آخر قافلة مس���اعدات إلى 
المخيم في تش���رين الثاني/نوفمبر 
الماض���ي آتية م���ن دمش���ق، بعد 

انقطاع استمر عشرة أشهر.
ويعان���ي مخي���م الركب���ان، حي���ث 

يعي���ش نح���و 50 أل���ف ن���ازح من 
مناطق سورية عدة، ظروفا إنسانية 
صعبة، خصوصًا من���ذ العام 2016 
بعدما أغلق األردن حدوده مع سوريا 
معلنًا المنطقة »منطقة عس���كرية«. 
الى  اإلنسانية  المساعدات  وتحتاج 

أشهر طويلة للدخول إلى المخيم.

شحنة مساعدات إنسانية »ضخمة« تصل مخيم الركبان السوري

االستقالل/ وكاالت:
انتقد رئيس المجلس الرئاس���ي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز الس���راج عملية 
عسكرية تشنها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر جنوبي البالد، بينما توجهت قوة 
من حرس المنش���آت النفطية التابع لحكومة الوفاق إلى حقل الشرارة لبسط السيطرة 
عليه. وقال الس���راج -في كلمة أثناء اجتماع إلطالق »خطة االس���تجابة اإلنسانية في 
ليبيا« بحضور مبعوث األمم المتحدة إلى ليبيا غس���ان سالمة- إن المجلس لن يسمح 
بأن يصبح الجنوب الليبي س���احة لتصفية الحسابات السياسية أو مدخال للفتنة بين 

المكونات التي تشكل نسيجه االجتماعي.
وتنفذ قوات اللواء المتقاعد منذ أس���بوعين عمليات عسكرية في الجنوب الليبي ضد 

من تصفهم بعصابات التهريب والمعارضة التشادية.
وفي س���ياق متصل، أفادت مصادر ليبية للجزيرة أمس أن قوة من حرس المنش���آت 
النفطية التابعة لحكومة الوفاق توجهت إلى حقل الشرارة جنوب غربي البالد بهدف 
تأمينه، وكان محتجون أغلقوا في ديسمبر/كانون األول الماضي أكبر الحقول النفطية 
ف���ي ليبيا. وجاء أمر تحرك القوات بناء على تعليمات من القائد األعلى للجيش الليبي 

فائز السراج.

»الرئاسي الليبي« يدين 
تصعيد حفتر بالجنوب 
ويسّير قوة لحقل الشرارة

االستقالل/ وكاالت:
باتت  حركة »طالبان« عدوة االتحاد السوفياتي سابقا، 
الي���وم على عالقة جيدة بروس���يا التي تحاول دفعها 
الى المطالبة بانس���حاب أميركي من أفغانستان رغم 
إنكارها تولي دور الوس���يط في هذا النزاع الواقع على 

مشارف منطقة نفوذها.
ورغم حظر نش���اط حركة طالبان رس���ميا في روس���يا، 
فان قادة الحركة اس���تقبلوا بحف���اوة في فندق فخم 
بالعاصم���ة الروس���ية حي���ث ج���رت خ���الل اليومين 
الماضيي���ن مباحثات غير مس���بوقة بي���ن كبار قادة 

المعارضة االفغانية.
وحرص وزير الخارجية الروس���ي سيرغي الفروف على 
التأكي���د أن المباحثات تتم ببادرة خاصة من »الجالية 
االفغانية في روس���يا« وتحديدا م���ن »مجموعة قلقة 

على وطنها«.
وأضاف ان روس���يا ليس���ت مس���ؤولة اال عن الجانب 
للمش���اركين في  »اللوجس���تي وإصدار تأش���يرات« 
االجتم���اع الذي ينظم ف���ي غياب ملح���وظ للرئيس 

االفغاني أو أي ممثل للحكومة الحالية.
بيد أن الخبير في مركز الدراسات االفغانية المعاصرة 
بموس���كو اندريه سيرينكو أكد ان المباحثات األخيرة 

»تترجم تماما مشروعا للرئاسة الروسية«.
وأوضح »أن انس���حاب األميركيين يكسر مجمل نظام 

االستقرار االقليمي«. 
وف���ي تش���رين الثاني/نوفمب���ر 2018 اس���تضافت 
السلطات الروسية في موسكو اجتماعا ضم وفدا عن 
طالبان بمشاركة هيئة حكومية أفغانية للمرة االولى. 
ولكن تل���ك المباحثات انتهت م���ن دون احراز تقدم 

يذكر.
مستفيدة من تجربتها الكارثية في افغانستان زمن 
االتحاد السوفياتي السابق، تحاول روسيا اليوم ان ال 
تدخل في منافس���ة مع واشنطن او أن تسعى لتكون 
بدي���ال منها في هذا الملف الش���ائك. وتس���عى في 
المقاب���ل الى ايجاد قناتها الخاصة قبل انتخابات 20 
تموز/يوليو 2019 الت���ي تراهن فيها على فوز محمد 

حنيف أتمار، بحسب سيرينكو.

االستقالل/ وكاالت:
المتظاهري���ن وقف���ة احتجاجية،  نظم مئ���ات 
بالعاصم���ة  الهن���د  س���فارة  أم���ام  األربع���اء، 

اإلندونيسية جاكرتا.
جاء ذل���ك بمناس���بة إحياء »ي���وم التضامن مع 
كش���مير« الذي يوافق الخامس من فبراير/شباط 

من كل عام.
وردد المتظاهرون ش���عارات ض���د الهند رفعوا 
خاللها الفتات مكتوب���ًا عليها عبارات من قبيل: 
»الهن���د.. اخرج���ي من كش���مير« و »أوقفوا قتل 

الناس في كشمير«، و«كشمير حرة«.
كما طالب المحتجون الحكومة الهندية ب�«وقف 
العمليات العسكرية وانتهاكات حقوق اإلنسان 

في كشمير«.
الخارجي���ة  وزي���ر  ق���ال  الخص���وص،  وبه���ذا 
الباكس���تاني، شاه محمود قريش���ي، إن »الهند 
اإلنس���ان  لحقوق  انتهاكات جس���يمة  ترتكب 

وتسفك الدماء في كشمير المحتلة«.

وأضاف قريشي، أثناء ندوة استضافها مجلس 
العم���وم في لندن، الثالثاء: »يتم س���فك الدماء 

البشرية في كشمير المحتلة«.
وأك���د أن »حق تقرير المصير هو حق أساس���ي 

للشعب الكشميري«.
ويطالب س���كان اإلقليم باالنفص���ال عن الهند 
واالنضمام إلى باكس���تان منذ استقالل البلدين 
ع���ن بريطانيا عام 1947، واقتس���امهما اإلقليم 

ذي األغلبية المسلمة.
ويضم الجزء الخاضع لسيطرة الهند من اإلقليم 
مقاتلي���ن يكافحون منذ 1989 ض���د ما تعتبره 
»احتالال هنديا« لمناطقها، غير أن الهند تطلق 

عليهم اسم »مسلحين«.
وبدأ النزاع على إقليم كش���مير بين باكس���تان 
والهند، منذ نيلهما االس���تقالل ع���ن بريطانيا 
في 1947؛ حيث نش���بت 3 حروب أعوام 1948 
و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل قرابة 70 ألف 

شخٍص من كال الطرفين.

إندونيسيا: وقفة تضامنية مع 
الكشميرين أمام السفارة الهندية

روسيا تدفع حلفاءها في أفغانستان 
إلى المطالبة بانسحاب أميركي
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بع���د أكثر من عام ونصف عل���ى تميزه في قمة 
)يوليو 2017(، سيس���تضيف  دول فيش���غراد 
رئي���س الحكومة االس���رائيلي بنيامين نتنياهو 
ف���ي 18-19 فبراير قمة زعماء المجر، التش���يك، 
بولندا، وسلوفاكيا، في القدس. حتى أن وسائل 
اإلعالم األكثر عدائية )وهم، حسب نتنياهو، كل 
الصحفيين، المحررين، وش���بكات التلفزة التي ال 
تدعمه دون تحفظ(، س���يضطرون لتغطية هذا 
الحدث غير العادي. َمن ِمن المرش���حين لرئاسة 
الحكوم���ة يس���تطيع أن يأخذ صورة م���ع أربعة 
زعم���اء أوروبيين وفي الخلفية حائط البراق؟  كم 
واحد منهم قادر على حش���د ائتالف متعاطف 
جًدا مع إس���رائيل ض���د دول االتح���اد األوروبي 
)اليس���ارية(، أي هؤالء الذين يعارضون االحتالل 
ويدعم���ون منظمات حقوق االنس���ان؟ لكن ماذا 
لو كان بعضهم يمس بمعاداة الس���امية وينكر 

المحرقة؟ 
رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد، كان هو 
السياس���ي الوحيد الذي وجه انتقاًدا الستضافة 
المؤتمر في إس���رائيل. لقد ادعى في )28 يناير( 
أن رئيس حكومة بولندا ماتيوش مورافيس���كي 
م���رر قانوًن���ا مهينًا لذك���رى ضحاي���ا المحرقة. 
بروفس���ور يهودا باور، من كب���ار باحثي المحرقة 
في العالم والمستشار االكاديمي لمؤسسة "ياد 

فاش���يم" قال ف���ي 2016 لصحيفة "هآرتس" أن 
ه���ذا القانون "قريب جًدا من انكار المحرقة". كما 
ذكر لبيد أن رئيس حكومة المجر، فيكتور أوربان، 
ه���و الذي أدار حملة في العام الماضي ذات طابع 
معاٍد للس���امية. وأش���ار لبيد في هذا السياق أن 
"هذه خس���ارة ألي تش���ريف وطني ويسبب لنا 
ضرًرا في الس���احة الدولية". كما طالب نتنياهو 
"بالتغلب على رغبت���ه بالتصوير االنتخابي" وأن 
يلغي استضافة القمة. وهنا يجب ذكر أن صوت 
لبيد لم ُيسمع في أعقاب التقارير التي تحدثت 
عن بيع سالح إسرائيلي ألنظمة ظالمية، متهمة 

بجرائم حرب.  
رئيس مركز منظم���ات الناجين من المحرقة في 
إسرائيل، السفيرة السابقة كوليت افيتال، كانت 
أقل دبلوماسية من لبيد. وفي حوار لها مع موقع 
المونيت���ور اتهمت نتنياهو بتقديم "صك براءة  
للقادة واألنظمة ذات المي���ول للنازية الجديدة، 
م���ع إلحاق ض���رر بالناجين م���ن المحرقة وذكرى 
القتل���ى". وأضافت عضو الكنيس���ت الس���ابقة 
)حزب العمل( أن "من أجل مصالح ضيقة، رئيس 
الحكومة ُيس���اعد الذين يملون التاريخ – هؤالء 
الذين يحبون إسرائيل لكن يحتقرون اليهود". 

"مصال���ح ضيقة"؟ ه���ذا مرتبط بعي���ون الناظر. 
ف���ي نظر نتنياهو، المصلحة األولى بالنس���بة له 

هي البقاء في الحكم )وعدم الذهاب للس���جن(. 
حس���ب رؤيته، المصلحة األهم إلس���رائيل هي 
تش���ديد العقوبات ض���د إيران بالنس���بة لخطة 
النووي وابعادها عن حدود إس���رائيل. المصلحة 
التالي���ة هي وق���ف الضغوط���ات الدولية التي 
تحاول وقف الض���م الممتد ووضع حد لالحتالل. 
رئيس الحكومة، مثل كل سابقيه، ينسب أهمية 
كبيرة أيًضا لمصلحة بيع س���الح لمن يدفع سعرًا 
أعلى، بما فيهم األنظمة الظالمية.  ال يوجد محل 
الليبرالية، حقوق  الديمقراطي���ة  مبادئ  الحترام 
االنسان واألخالق العالمية في مدرسة نتنياهو. 
من وجهة نظر نتنياهو، إن القرب من ش���ركات 
مجموعة فيشغراد يخدم مصالح إسرائيل بشكل 
جيد. كذلك أيًضا العالق���ات المتعززة مع حكام 
دول الخليج، تش���اد، جنوب الس���ودان، الصين، 
البرازيل والهند وبالطبع الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب، الزعيم الوحيد الذي يستطيع أن يتنافس 
مع نتنياهو في قذف  حماة الديمقراطية.  مثلما 
ق���ال نتنياهو ف���ي مؤتمر فيش���غراد في يوليو 
2017 "االتح���اد األوروبي ه���و المنظمة الدولية 
الوحيدة التي تربط العالقات مع إسرائيل، التي 

تزودها بالتكنولوجيا،  باعتبارات سياسية". 
إن���ه محق تماًم���ا. إن رؤي���ة نتنياه���و العالمية 
وخارطة مصالحه التي توجه سياس���اته تضعه 

في مكان أقرب لفيكتور أوربان من المستش���ارة 
االلمانية انجيال ميركل. 

حس���ب تحقيق نش���ره موقع "باز فيد" الش���هر 
الماض���ي )20 يناير(، نتنياهو كان الش���خصية 
الرابطة بين أوربان وبين مستشاريه لالنتخابات، 
ارتور فينكليش���تاين وجورج بيرنب���اؤوم، حيث 
أنه���م قادوا الحمل���ة االنتخابية لح���زب اليمين 
المج���ري.  الصفقة غير المكتوب���ة بين نتنياهو 
وزعماء وس���ط اوروبا يمك���ن صياغتها بكلمات 
رئي���س الحكوم���ة "يعط���ون – ويس���تلمون لن 
يعطوا، لن يس���تلموا". إنه���م يعطون لنتنياهو 
فرصة ألخذ صورة بجانب زعماء العالم كأنه ليس 
هناك احتالل في بلده. إنه يعطيهم فرصة ألخذ 
صورة في يد فاش���يم، كأنه ليس هناك معاداة 

للسامية في بالدهم. 
مثل أي ضيف مهم يزور إسرائيل، سيضع قادة 
دول فيشغراد إكليال من الورد في يد فاشيم. وقد 
سبقهم الطاغية التشادي ادريس ديبي )نوفمبر 
2018( وحاك���م الفلبي���ن رودريغ���و دوتيرت���ي 
)سبتمبر 2018(.  كما تواجد هناك أيًضا رئيس 
كينيا أوهورو كينياتا )فبراير 2016( والجنرال آيا 
مونغ من مينيمار )سبتمبر 2015(، حيث أنه بعد 
وقت قصير من زيارته للموقع التذكاري للمحرقة 

اليهودية بدأ بإبادة جماعية وتطهير عرقي. 

 عكيفا اإلدار احتضان ال معارضي السامية مقابل تأييد االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل:
إلى  إس����رائيلية  تحلي����الت  تش����ير 
أن القائم����ة الت����ي انتخبه����ا أعضاء 
ح����زب »الليكود« لخ����وض انتخابات 
الكنيس����ت القادمة بمثاب����ة تحذير 
نتنياهو،  بنيامين  الحكومة،  لرئيس 
تعن����ي أن رصيده بدأ ينفد حتى في 
وسط القاعدة المقربة منه، وإلى حين 
يبت المستش����ار القضائي للحكومة 
في أم����ر الئح����ة االتهام ف����إن لدى 

نتنياهو أسبابا كثيرة مقلقة.
وأظه����رت نتائج أولي����ة لالنتخابات 
الداخلية في ح����زب الليكود األربعاء، 
المواصالت يس����رائيل  تقدم وزي����ر 
كات����س، وه����و م����ن المقربي����ن من  
نتنياهو، بحصول����ه على الرقم 1 في 

قائمة الحزب للكنيست.
كم����ا بين����ت نتائ����ج ف����رز %60 من 
األصوات حصول رئيس الكنيس����ت 
الثاني  الرقم  ادلش����تاين على  يولي 
ف����ي القائم����ة، يليه وزي����ر الداخلية 
األس����بق جدع����ون س����اعر، وهما من 
الش����خصيات المناوئ����ة لنتنياه����و 

داخل الحزب.
ف����ي حين، أظه����رت النتائ����ج خروج 
عضو الكنيست المتطرف أوري حزان 
من القائمة، بحصوله على مرتبة غير 
جوهرية في القائمة باإلضافة للوزير 

الدرزي أيوب قرا.
ويتض����ح، بحس����ب رئيس القس����م 
اإلذاع����ة  هيئ����ة  ف����ي  السياس����ي 
يوآف  )كان(،  العام����ة  اإلس����رائيلية 

أعضاء  تصوي����ت  أن  كركوفس����كي، 
الليكود كان يعن����ي دعما لنتنياهو 
كزعي����م للح����زب ورئي����س للحكومة 
ووزير لألم����ن ووزي����ر خارجية، ولكن 
بما يتص����ل بدوره كرئي����س للحزب 
فقد فش����ل، حيث أن النتائج ش����به 
النهائية ف����ي المواقع األولى لقائمة 
الليك����ود تش����كل ضرب����ة لنتنياهو 
كزعيم سياسي. واإلشارة هنا إلى أن 

وجود غدعون ساعر ويولي إدلشتاين 
في قيادة القائم����ة يعني أن أعضاء 
الليكود لم يتبن����وا موقف نتنياهو، 
وبالتال����ي فإن التصوي����ت يعني أن 
رصيده بدأ يتآكل، خاصة مع اقتراب 
موعد نشر قرار المستشار القضائي 
للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بش����أن 
ملفاته، وهو ما يس����توجب أن يأخذه 

بالحسبان.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن الكيان اإلس���رائيلي، إطالق ما أس���مته ب�”سفارة افتراضية” لها 
في الخليج في ظل م���ا تعتبره “تقاربا كبيرا” بدأ ينمو مؤخرا مع دول 

عربية.
وقال حس���اب “إس���رائيل بالعربية” على “تويت���ر” التابع للخارجية 
اإلسرائيلية: “يس���رنا أن نعلن عن إعادة إطالق صفحة )إسرائيل في 

الخليج( بهدف تعزيز الحوار بين إسرائيل وشعوب الخليج”.
وأضاف الحس���اب: “نأمل أن تس���هم هذه الس���فارة االفتراضية في 
تعمي���ق التفاهم بين ش���عوب دول الخليج وش���عب إس���رائيل في 

مختلف المجاالت”.
وصفحة “إس���رائيل ف���ي الخليج” عبر “تويتر” تم تدش���ينها أصال 
في يوليو/ تموز 2013، لكنها توقفت عن التغريد منذ 10 ديس���مبر/ 

كانون األول 2014، دون معرفة سبب ذلك.
وم���ع تغريدته التي اعلن عبرها معاودة إطالق الصفحة، الثالثاء، أرفق 
صورة لمعلمين بارزين »إس���رائيل« واإلمارات مع كتابة اس���م البلدين 

بالبنط العريض على كل معلم.
وأعاد أوفي���ر جندلمان، المتحدث باس���م رئيس الوزراء اإلس���رائيلي 
لإلعالم العربي، قبل س���اعات مش���اركة الحس���اب الجديد للس���فارة 
االفتراضي���ة عبر تويتر، مغ���ردا “إلى المتابعي���ن الخليجيين األعزاء، 
تابعوا هذا الحس���اب المخصص لكم والموجه إليكم بهدف توس���يع 

رقعة الحوار بيننا وبينكم”.
وقوبلت تغريدة إعادة إطالق صفحة “إسرائيل بالعربية” بهجوم حاد 

من نشطاء خليجيين.
ومن هؤالء الس���عودي “محم�د الج�ارالله” الذي غرد قائال: “التفاهم 
بين الش���عوب ال يكون بهذه الس���هولة التي تظن���ون، أنتم محتلون 
وس���تبقون في نظرنا هكذا حتى لو حاول كل الكون تجميل صورتكم 

القبيحة”.
وأضاف: “ال يمكن أن نمد جس���ور السالم مع )دولة( بنيت على أجساد 
الشهداء في فلسطين، دولة عصابات ال يمكن أن يحدث معها تفاهم 

إال بزوال احتاللها”.
لكن قلة من التغريدات أبدت مرونة أكبر فبينما قال البعض إنه يرحب 
بالتطبيع والس���الم، قال آخرون إنه ال تطبيع مع »إسرائيل« قبل قبولها 

بمعاهدة السالم العربية.

القدس المحتلة/ االستقالل
أث���ار  زعيم ح���زب »الحصانة إلس���رائيل« بيني 
غانت���س، غض���ب معارضيه من السياس���يين 
والجمه���ور اإلس���رائيلي بعد أن داف���ع عن قرار 

إخالء مستوطنات قطاع غزة عام 2005.
وق���ال غانتس ف���ي مقابلة مطول���ة مع صحيفة 
يديعوت أحرونوت نشرت األربعاء، تطرق فيها 
للعديد من القضايا، منها االنسحاب من غزة »إن 
فك االرتباط كان خط���وة قانونية وهامة، قبلت 
بها الحكومة اإلسرائيلية، ونفذها الجيش، رغم 
أنها كانت مؤلمة للمستوطنين، ولكنها جّيدة«.

ودعا إل���ى ضرورة أخذ ال���دروس والعبر من تلك 
الخطوة وتنفيذها في أماكن أخرى. مش���يًرا إلى 
أنه تم تنفيذ اإلخالء تحت قيادة ش���رعية كانت 

برئاسة حزب الليكود.
وأضاف »لكن في حكومة س���أقودها بنفس���ي، 
ل���ن تكون هناك إج���راءات أحادية الجانب فيما 
يتعل���ق بإخ���الء المس���توطنات، وأن ال���دروس 
المستفادة من هذه الخطوة تتعلق بمنع حدوث 
انش���قاق في صفوف الش���عب في أي سياسة 

مستقبلية«.
وأش���ار غانتس خالل المقابلة إلى عدوان 2014 

ض���د قطاع غ���زة، مش���يًرا إل���ى أن الجيش كان 
مس���تعًدا لمثل ه���ذه المواجه���ة، ولم يفضل 

عملية برية واسعة.
وهاجم ح���زب اليمين الجديد بقي���ادة نفتالي 
بينيت، وإيليت شاكيد، غانتس بعد تصريحاته 

حول إخالء المستوطنات ودفاعه عن ذلك.
واته���م الحزب في بيان له، غانت���س بأنه »خلع 
قناعه« وأنه أصبح يسارًيا أكثر من حزب العمل، 
وأنه يعمل من أج���ل طرد اليهود من مناطقهم 
من خ���الل خطة لفك االرتباط أحادي الجانب من 

مستوطنات الضفة الغربية.

الستقطاب المطّبعين

الكيان يطلق »سفارة افتراضية« 
على »تويتر« للحوار مع الخليج 

غانتس يثير غضب معارضيه بعد دفاعه عن إخالء مستوطنات غزة

انتخابات الليكود: كاتس األول وتآكل رصيد نتنياهو
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االستقالل/ وكاالت:
وجدت دراس���ات حديثة أن األش���خاص الذين يستيقظون باكرا 

أقل عرضة لمشكالت الصحة العقلية، مقارنة بمحبي السهر 
ليال.

وف���ي حين أنه قد ال يكون من الممكن تغيير س���اعة 
جس���مك، إال أن هناك طرقا مختلفة لتعزيز سعادتك، 

وفقا للطبيب النفسي، نويل ماكديرموت، وهي:
-1 الحصول على قسط كاف من النوم

يعد النوم أحد أهم العوامل، التي قد تؤثر على س���عادتنا، 
حيث يقول نويل: »قلة النوم مرهقة للغاية. ويحتاج الناس 

حقا للتفكير في عادات نومهم«.
وال يتعلق األمر بعدد س���اعات النوم، بل بالمعدل الطبيعي 

الذي يتراوح بين 5 إلى 10 ساعات في الليلة الواحدة.
-2 تجربة التأمل

يمكن أن تؤدي تجربة التأم���ل، مدة بضع دقائق في اليوم، 
إلى تحسين صحتك العقلية.

-3 تعلم الغفران
عند غياب الس���عادة، يفرز الجسم هرمونات التوتر. ويقول 
نوي���ل إن »عقولن���ا مصمم���ة للتركي���ز عل���ى التهديدات 
المحتمل���ة، ألنها ق���د تقتلن���ا. وعندما نك���ون غاضبين، أو 
نش���عر باالستياء، فإن دماغنا يعيدنا إلى األفكار السيئة، ما 
يؤدي إلى إنت���اج هرمونات اإلجهاد، وهي القاتل األكبر في 

مجتمعنا، وأهم أسباب االكتئاب«.
-4 القيام بأعمال المنزل

عد  يسا
تنظيف األطباق المتس���خة على الش���عور بالتحسن عموما، 

وبالتالي تعزيز السعادة.
-5 بناء المزيد من الصداقات

يقول نوي���ل إنه عند الش���عور باالكتئاب، نش���عر بالعزلة 

االجتماعية. لذا من الضروري توس���يع العالقات االجتماعية 
وبن���اء الصداق���ات اإليجابية، فوجود األصدق���اء في حياتنا 
يجعلنا نش���عر بالراحة، مع زي���ادة العمر المتوقع مدة 5 إلى 

10 سنوات.
-6 تجاهل هاتفك

إذا اس���تخدمت هاتفك لالس���تماع إلى محادثة صوتية، أو 
حتى التركيز على برنامج تلفزيوني، بدال من تصفح مواقع 
التواص���ل االجتماع���ي، فيمكن أن يس���اعدك ذلك على 

الشعور بالمزيد من التواصل مع العالم.
-7 ممارسة الرياضة

نعلم أن التمارين الرياضية جيدة بالنس���بة لنا، ولكن نويل 
يق���ول: »األمر ال يتعل���ق بالذهاب إلى صال���ة األلعاب 
الرياضية 5 مرات في األس���بوع، حيث يجب أن تتالءم 
التماري���ن مع أس���لوب حياتنا، كجزء م���ن مهامنا 
اليومية. كما أن إضافة المش���ي إل���ى حياتنا، له 

تأثير إيجابي كبير على صحتنا ورفاهيتنا«.
-8 التنزه في الطبيعة

لقد ثب���ت أن التواجد في الطبيع���ة له تأثيرات 
رائعة على صحتنا العقلية.

وأظهرت إحدى الدراس���ات أن مراقبة األشجار، أو 
التفاعل مع الطبيعة، يمكن أن يحسن من الصحة 

العاطفية والعقلية والجسدية.
-9 تربية الحيوانات األليفة

أظهرت األبحاث أن تربية الحيوانات يمكن أن تجعل 
الناس أكثر سعادة، لثالثة أسباب مختلفة.

-10 االبتسام
تحد االبتسامة من التوتر وتعزز شعور السعادة، حتى لو أجبرت 
على االبتس���ام. ويقول نويل: »إن رس���م االبتس���امة على الوجه 

يجعلك أكثر سعادة، كما يمكن أن تجعل من حولك سعداء«.

للباحثين عن السعادة.. 10 خطوات تجعلك سعيدًا!

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت دراسة أميركية أن األطفال الذين يتعرضون للضرب 
أو الصف���ع أو الدفع أو العقاب الجس���دي ربما يكونون أكثر 

عرضة لممارسة سلوكيات معادية للمجتمع عند البلوغ.
ورك���زت الدراس���ة على مجموعة واس���عة من الس���لوكيات 
المعادي���ة للمجتمع بما في ذلك انته���اك القانون والكذب 
والتهور واالعتداء والالمباالة وعدم القدرة على الحفاظ على 

وظيفة. 
وكتب باحثون ف���ي دورية )جاما نتوورك أوبن( أن أربعة من 
كل خمسة أطفال في الواليات المتحدة تعرضوا للضرب مرة 

واحدة على األقل ببلوغهم سن الحضانة.
وفي حين يرتبط الضرب واألشكال األخرى للعقاب الجسدي 
القاس���ي منذ فترة طويلة بمش���اكل الصح���ة العقلية لدى 
األطف���ال إال أن���ه ال ُيعرف الكثير عن كيفي���ة تأثير تجارب 

الطفولة هذه على سلوك البالغين.
وبش���كل عام عانى 18 بالمائة من المش���اركين من نوع من 

العق���اب البدني القاس���ي ف���ي مرحلة الطفول���ة وواجه 48 
بالمائة منهم شكال من أشكال سوء المعاملة.

ووج���دت الدراس���ة أن التعرض للضرب أو إس���اءة المعاملة 
يرتبط بزيادة السلوك المعادي للمجتمع في مرحلة البلوغ.

كما أن األطفال الذين عانوا من العقاب الجس���دي القاس���ي 
وبعض أشكال اإلساءة أو اإلهمال كانوا أكثر عرضة لممارسة 
الس���لوكيات المعادية للمجتمع كبالغين أكثر من األطفال 

الذين لم يواجهوا إال نوعا واحدا من سوء المعاملة.
وقالت تريس���ي عفيفي التي ق���ادت فريق البحث وهي من 
جامعة مانيتوبا في كندا: »أشارت البيانات منذ عقود إلى أن 
الضرب والعقاب الجس���دي القاسي يرتبطان بنتائج سيئة 
س���واء صحية أو اجتماعية واألهم من ذلك أنه لم تظهر أي 

دراسات على اإلطالق أن الضرب مفيد للطفل«.
وقال���ت عفيفي »نحن بحاجة إل���ى التوقف عن التفكير في 
األبوة واألمومة م���ن زاوية العقاب.. والتحول إلى نهج األبوة 

اإليجابية إلرشاد األطفال«.

االستقالل/ وكاالت:
كش���ف تقرير جديد نشره أحد المستخدمين عبر 
ش���بكة التواصل االجتماعية “ريديت” عن ظهور 
أولى النس���خ االختبارية من متصف���ح كروم على 
نظام التشغيل ويندوز والتي تأتي بميزة الوضع 
الليلي، لتعطي طبقة لونية مشابهة إلى حد كبير 

مع وضع التصفح الخفي.
وقد كان المس���تخدمون خالل السنوات الماضية 
يلج���أون إلضاف���ات و”ثيمات” خارجية تس���مح 
بتطبيق التصميم األس���ود ال���ذي يراه الكثير من 
المستخدمين أجمل من التصميم التقليدي، فيما 

كانت جوجل قد بدأت مؤخرًا اس���تخدام تصميم 
الوضع الليل���ي في تطبيقاته���ا وبرامجها، حيث 
تن���وي جوجل تطبيقه في متصفح كروم رس���ميًا 

وذلك على أجهزة ويندوز.
لكن التقرير يش���ير إلى أنه م���ن الممكن أن يتم 
إجراء تعديالت على درجة اللون األس���ود وتغييره 
ما بين القوائم والصفحات، لكن من ش���به المؤكد 
أنه س���يصل الحقًا للجميع في اإلصدار الرس���مي، 
حيث من المتوق���ع أن تطلقه جوجل رس���ميًا مع 
إص���دار كروم 73 أو 74 بحس���ب المش���اكل التي 

تظهر معها.

االستقالل/ وكاالت:
قال الباحثون إن البكتيريا في األمعاء قد تؤثر على 
س���المتنا العقلية وربما تك���ون مرتبطة باالكتئاب، 
وفقا لنتائج دراسة هي األكبر من نوعها حتى اآلن.

وتش���ير منظمة الصح���ة العالمية إل���ى أن ما يقدر 
بنحو 300 مليون شخص يعانون من االكتئاب، وأن 
هناك روابط معروفة بين الصحة الجسدية والصحة 

العقلية للمريض.
ويعتقد الباحثون من بلجيكا، اآلن، أن مجموعة كبيرة 
من بكتيريا األمعاء يمكنه���ا إنتاج مواد كيميائية 
تؤثر بش���كل كبير على الدماغ، بما في ذلك العديد 
من الكائنات الدقيقة المرتبطة، بش���كل إيجابي أو 

سلبي، بالصحة العقلية.
واختب���ر الباحثون ضمن التجربة التي تحمل اس���م 

»Flemish Gut Flora Project«، بيانات االكتئاب 
وعينات البراز من أكثر من ألف ش���خص، ووجدوا أن 
نوعين من البكتيريا كانا »ينضبان باس���تمرار« في 
أولئك الذي���ن يعانون من االكتئ���اب، وهذا يحدث 
حت���ى وإن كان المرض���ى يحصلون عل���ى مضادات 

االكتئاب.
ويقول الباحثون إن نتائجهم المنش���ورة في دورية 
»Nature Microbiology«، يمك���ن عده���ا مثيرة 
للج���دل، حيث أوض���ح الباحث الرائد في الدراس���ة، 
جيروي���ن رايس، من قس���م علم األحي���اء الدقيقة 
والمناع���ة في جامع���ة لوف���ان الكاثوليكية: »فكرة 
أن المس���تقلبات الميكروبي���ة يمك���ن أن تتفاعل 
م���ع دماغن���ا، وبالتالي الس���لوك والمش���اعر، مثيرة 

لالهتمام«.

بكتيريا األمعاء تهدد الصحة العقلية! ظهور أولي.. الوضع الليلي 
على متصفح »كروم ويندوز«

دراســة: ضــرب الطفــل يصنــع منــه كــذابًا
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االستقالل/ وكاالت:
وجدت دراس���ات حديثة أن األش���خاص الذين يستيقظون باكرا 

أقل عرضة لمشكالت الصحة العقلية، مقارنة بمحبي السهر 
ليال.

وف���ي حين أنه قد ال يكون من الممكن تغيير س���اعة 
جس���مك، إال أن هناك طرقا مختلفة لتعزيز سعادتك، 

وفقا للطبيب النفسي، نويل ماكديرموت، وهي:
-1 الحصول على قسط كاف من النوم

يعد النوم أحد أهم العوامل، التي قد تؤثر على س���عادتنا، 
حيث يقول نويل: »قلة النوم مرهقة للغاية. ويحتاج الناس 

حقا للتفكير في عادات نومهم«.
وال يتعلق األمر بعدد س���اعات النوم، بل بالمعدل الطبيعي 

الذي يتراوح بين 5 إلى 10 ساعات في الليلة الواحدة.
-2 تجربة التأمل

يمكن أن تؤدي تجربة التأم���ل، مدة بضع دقائق في اليوم، 
إلى تحسين صحتك العقلية.

-3 تعلم الغفران
عند غياب الس���عادة، يفرز الجسم هرمونات التوتر. ويقول 
نوي���ل إن »عقولن���ا مصمم���ة للتركي���ز عل���ى التهديدات 
المحتمل���ة، ألنها ق���د تقتلن���ا. وعندما نك���ون غاضبين، أو 
نش���عر باالستياء، فإن دماغنا يعيدنا إلى األفكار السيئة، ما 
يؤدي إلى إنت���اج هرمونات اإلجهاد، وهي القاتل األكبر في 

مجتمعنا، وأهم أسباب االكتئاب«.
-4 القيام بأعمال المنزل

عد  يسا
تنظيف األطباق المتس���خة على الش���عور بالتحسن عموما، 

وبالتالي تعزيز السعادة.
-5 بناء المزيد من الصداقات

يقول نوي���ل إنه عند الش���عور باالكتئاب، نش���عر بالعزلة 

االجتماعية. لذا من الضروري توس���يع العالقات االجتماعية 
وبن���اء الصداق���ات اإليجابية، فوجود األصدق���اء في حياتنا 
يجعلنا نش���عر بالراحة، مع زي���ادة العمر المتوقع مدة 5 إلى 

10 سنوات.
-6 تجاهل هاتفك

إذا اس���تخدمت هاتفك لالس���تماع إلى محادثة صوتية، أو 
حتى التركيز على برنامج تلفزيوني، بدال من تصفح مواقع 
التواص���ل االجتماع���ي، فيمكن أن يس���اعدك ذلك على 

الشعور بالمزيد من التواصل مع العالم.
-7 ممارسة الرياضة

نعلم أن التمارين الرياضية جيدة بالنس���بة لنا، ولكن نويل 
يق���ول: »األمر ال يتعل���ق بالذهاب إلى صال���ة األلعاب 
الرياضية 5 مرات في األس���بوع، حيث يجب أن تتالءم 
التماري���ن مع أس���لوب حياتنا، كجزء م���ن مهامنا 
اليومية. كما أن إضافة المش���ي إل���ى حياتنا، له 

تأثير إيجابي كبير على صحتنا ورفاهيتنا«.
-8 التنزه في الطبيعة

لقد ثب���ت أن التواجد في الطبيع���ة له تأثيرات 
رائعة على صحتنا العقلية.

وأظهرت إحدى الدراس���ات أن مراقبة األشجار، أو 
التفاعل مع الطبيعة، يمكن أن يحسن من الصحة 

العاطفية والعقلية والجسدية.
-9 تربية الحيوانات األليفة

أظهرت األبحاث أن تربية الحيوانات يمكن أن تجعل 
الناس أكثر سعادة، لثالثة أسباب مختلفة.

-10 االبتسام
تحد االبتسامة من التوتر وتعزز شعور السعادة، حتى لو أجبرت 
على االبتس���ام. ويقول نويل: »إن رس���م االبتس���امة على الوجه 

يجعلك أكثر سعادة، كما يمكن أن تجعل من حولك سعداء«.

للباحثين عن السعادة.. 10 خطوات تجعلك سعيدًا!

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت دراسة أميركية أن األطفال الذين يتعرضون للضرب 
أو الصف���ع أو الدفع أو العقاب الجس���دي ربما يكونون أكثر 

عرضة لممارسة سلوكيات معادية للمجتمع عند البلوغ.
ورك���زت الدراس���ة على مجموعة واس���عة من الس���لوكيات 
المعادي���ة للمجتمع بما في ذلك انته���اك القانون والكذب 
والتهور واالعتداء والالمباالة وعدم القدرة على الحفاظ على 

وظيفة. 
وكتب باحثون ف���ي دورية )جاما نتوورك أوبن( أن أربعة من 
كل خمسة أطفال في الواليات المتحدة تعرضوا للضرب مرة 

واحدة على األقل ببلوغهم سن الحضانة.
وفي حين يرتبط الضرب واألشكال األخرى للعقاب الجسدي 
القاس���ي منذ فترة طويلة بمش���اكل الصح���ة العقلية لدى 
األطف���ال إال أن���ه ال ُيعرف الكثير عن كيفي���ة تأثير تجارب 

الطفولة هذه على سلوك البالغين.
وبش���كل عام عانى 18 بالمائة من المش���اركين من نوع من 

العق���اب البدني القاس���ي ف���ي مرحلة الطفول���ة وواجه 48 
بالمائة منهم شكال من أشكال سوء المعاملة.

ووج���دت الدراس���ة أن التعرض للضرب أو إس���اءة المعاملة 
يرتبط بزيادة السلوك المعادي للمجتمع في مرحلة البلوغ.

كما أن األطفال الذين عانوا من العقاب الجس���دي القاس���ي 
وبعض أشكال اإلساءة أو اإلهمال كانوا أكثر عرضة لممارسة 
الس���لوكيات المعادية للمجتمع كبالغين أكثر من األطفال 

الذين لم يواجهوا إال نوعا واحدا من سوء المعاملة.
وقالت تريس���ي عفيفي التي ق���ادت فريق البحث وهي من 
جامعة مانيتوبا في كندا: »أشارت البيانات منذ عقود إلى أن 
الضرب والعقاب الجس���دي القاسي يرتبطان بنتائج سيئة 
س���واء صحية أو اجتماعية واألهم من ذلك أنه لم تظهر أي 

دراسات على اإلطالق أن الضرب مفيد للطفل«.
وقال���ت عفيفي »نحن بحاجة إل���ى التوقف عن التفكير في 
األبوة واألمومة م���ن زاوية العقاب.. والتحول إلى نهج األبوة 

اإليجابية إلرشاد األطفال«.

االستقالل/ وكاالت:
كش���ف تقرير جديد نشره أحد المستخدمين عبر 
ش���بكة التواصل االجتماعية “ريديت” عن ظهور 
أولى النس���خ االختبارية من متصف���ح كروم على 
نظام التشغيل ويندوز والتي تأتي بميزة الوضع 
الليلي، لتعطي طبقة لونية مشابهة إلى حد كبير 

مع وضع التصفح الخفي.
وقد كان المس���تخدمون خالل السنوات الماضية 
يلج���أون إلضاف���ات و”ثيمات” خارجية تس���مح 
بتطبيق التصميم األس���ود ال���ذي يراه الكثير من 
المستخدمين أجمل من التصميم التقليدي، فيما 

كانت جوجل قد بدأت مؤخرًا اس���تخدام تصميم 
الوضع الليل���ي في تطبيقاته���ا وبرامجها، حيث 
تن���وي جوجل تطبيقه في متصفح كروم رس���ميًا 

وذلك على أجهزة ويندوز.
لكن التقرير يش���ير إلى أنه م���ن الممكن أن يتم 
إجراء تعديالت على درجة اللون األس���ود وتغييره 
ما بين القوائم والصفحات، لكن من ش���به المؤكد 
أنه س���يصل الحقًا للجميع في اإلصدار الرس���مي، 
حيث من المتوق���ع أن تطلقه جوجل رس���ميًا مع 
إص���دار كروم 73 أو 74 بحس���ب المش���اكل التي 

تظهر معها.

االستقالل/ وكاالت:
قال الباحثون إن البكتيريا في األمعاء قد تؤثر على 
س���المتنا العقلية وربما تك���ون مرتبطة باالكتئاب، 
وفقا لنتائج دراسة هي األكبر من نوعها حتى اآلن.

وتش���ير منظمة الصح���ة العالمية إل���ى أن ما يقدر 
بنحو 300 مليون شخص يعانون من االكتئاب، وأن 
هناك روابط معروفة بين الصحة الجسدية والصحة 

العقلية للمريض.
ويعتقد الباحثون من بلجيكا، اآلن، أن مجموعة كبيرة 
من بكتيريا األمعاء يمكنه���ا إنتاج مواد كيميائية 
تؤثر بش���كل كبير على الدماغ، بما في ذلك العديد 
من الكائنات الدقيقة المرتبطة، بش���كل إيجابي أو 

سلبي، بالصحة العقلية.
واختب���ر الباحثون ضمن التجربة التي تحمل اس���م 

»Flemish Gut Flora Project«، بيانات االكتئاب 
وعينات البراز من أكثر من ألف ش���خص، ووجدوا أن 
نوعين من البكتيريا كانا »ينضبان باس���تمرار« في 
أولئك الذي���ن يعانون من االكتئ���اب، وهذا يحدث 
حت���ى وإن كان المرض���ى يحصلون عل���ى مضادات 

االكتئاب.
ويقول الباحثون إن نتائجهم المنش���ورة في دورية 
»Nature Microbiology«، يمك���ن عده���ا مثيرة 
للج���دل، حيث أوض���ح الباحث الرائد في الدراس���ة، 
جيروي���ن رايس، من قس���م علم األحي���اء الدقيقة 
والمناع���ة في جامع���ة لوف���ان الكاثوليكية: »فكرة 
أن المس���تقلبات الميكروبي���ة يمك���ن أن تتفاعل 
م���ع دماغن���ا، وبالتالي الس���لوك والمش���اعر، مثيرة 

لالهتمام«.

بكتيريا األمعاء تهدد الصحة العقلية! ظهور أولي.. الوضع الليلي 
على متصفح »كروم ويندوز«

دراســة: ضــرب الطفــل يصنــع منــه كــذابًا
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غزة/ محمد العقاد: 
أك���د المدي���ر الفني لفري���ق اتح���اد خانيونس 
غسان البلعاوي »أن المنافس���ة على درع الدوري 
انته���ت باتت مس���تحيلة وصعبة ج���دًا للفريق 
»، مش���ددا على أن الفريق س���يقوم بالتركيز من 
أجل المنافس���ة على وصافة الدوري وعدم فقدان 
المرك���ز الثان���ي، وبطولة كأس القط���اع، محاولة 
تقديم ع���روض جيدة م���ن أجل ذلك واس���عاد 

الجمهور بعد فقدان الدوري«.
وبين في حديث خاص ل�� »االستقالل«:  أن إهدار 
الفري���ق للنقاط في أول ث���الث جوالت من مرحلة 
اإلياب أثر بش���كل كبير عل���ى معنويات الفريق 

وأصبح لديهم تراجع نفسي وذهني.
وقال البلعاوي إن اإلصابات التي ضربت الفريق 

أثرت عليه بشكل سلبي خصوصًا غياب المدافع 
مهن���د المصري وبع���ض المش���اكل الدفاعية 
وتغير بعض المراكز، مبينًا أن الالعبين يعانون 
من ضغط نفس���ي كبير عندم���ا يتلقون هدف 
في أي مباراة يقومون بالتفكير بأن الدوري ضاع 
م���ن بين يديه���م، وهذا أثر بش���كل كبير على 

الالعبين«.
وأضاف البلعاوي » سنحاول حل األمور سواء كان 
على المستوى الذهني والنفسي والفني في ظل 
وج���ود تعاون  من مجلس اإلدارة للخروج من هذه 
الكبوة، مشيرًا إلى أن عدم وجود ثقافة الفوز لدى 
العبي الطواحين أثرت عليهم بشكل كبير لذلك 

فقدوا المنافسة على اللقب«.
وتابع: »الالعبون ال يستطيعون أن يعيشوا تحت 

ضغط لفت���رة طويلة م���ن أجل المنافس���ة على 
اللقب، وأن الفريق دخل الدور الثاني بنشوه بطل 

الشتاء التي كانت لها تأثير سلبي على الفريق.
وبي���ن البلعاوي أن���ه س���يحاول تصعيد بعض 
الناشئين الذين س���يخدمون الفريق في الفترة 
المقبل���ة، متمنيًا تماثل اإلصابات للش���فاء التي 
لحقت به���م مؤخرا وأثرت عليهم بش���كل كبير 
كغياب نج���م الفريق م���روان الترابي���ن ومهند 

المصري وحازم البيوك وخالد النبريص .
وعن المباراة المقبلة، أشار البلعاوي إلى أن الفريق 
جاهز إلى اللقاء أمام الجار شباب خانيونس الذي 
في مس���توى متصاعد، مش���يرًا إلى أن الديربي 
دائمًا يكون له طابع خاص وصعب التوقعات وأن 

المباراة ستكون قوية بين الفريقين.

المنافســة علــى درع الــدوري
البلعاوي: انتهت وسنقاتل من أجل الوصافة 

االستقالل/ وكاالت: 
واص���ل منتخ���ب فلس���طين للس���باحة 
اس���تعداداته  المائي���ة  والرياض���ات 
للمش���اركة ف���ي بطولة العالم لس���باحة 
ماراثون  "فيناهوس���ا"  المفتوحة  المياه 
10 ك���م س���باحة – "دورة قط���ر"- المقرر 
إقامتها منتصف ش���هر فبراير/ ش���باط 
الحالي. وينظم البطول���ة االتحاد الدولي 
للس���باحة "FINA" في العاصمة القطرية 
الدوحة على مدار 3 أي���ام خالل -14 16 
من الشهر الحالي، بمشاركة العديد من 

السباحين من مختلف دول العالم.
وتضم بعث���ة منتخب فلس���طين نائب 

رئيس االتحاد محمود ش���معة، والمدرب 
خالد فرحات والس���باحين إياد ش���معة، 

ومحمود الددح.
وق���ال محمود ش���معة ف���ي تصريحات 
صحفي���ة: ت���م اختيار العب���ي المنتخب 
الفلسطيني وفقًا للنتائج وأفضل األزمنة 
المس���جلة في سباقات المياه المفتوحة، 
الت���ي جرت مؤخ���را، ف���ي إط���ار بطولة 
فلس���طين للمياه المفتوحة على شاطئ 

بحر مدينة جباليا".
وتابع قائال: "هذه البطولة تأتي في إطار 
سلس���لة من 7 بطوالت ينظمها االتحاد 
الدول���ي وتقام اس���تعدادا للمش���اركة 

في البطولة النهائية في مدينة "س���ان 
دييجو" في الواليات المتحدة األمريكية 

نهاية العام الحالي". 
المنتخ���ب  العب���ي  تدريب���ات  وتق���ام 
الفلسطيني على شاطئ بحر غزة بشكل 
منتظم، وفي الصاالت المغلقة وتشتمل 
عل���ى التماري���ن البدني���ة الهادفة لرفع 
درج���ة منس���وب اللياقة البدني���ة وقوة 

التحمل في نادي نماء الرياضي.
وتج���رى التدريب���ات بإش���راف ومتابعة 
رئي���س االتحاد،  نائ���ب  ش���خصية من 
بقيادة م���درب المنتخب خال���د فرحات 

ومحمد عودة.

منتخــب السباحــة يستعــد لبطولــة العالــم للميــاه المفتــوحة

زيورخ/ االستقالل: 
أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« أن رئيسه الحالي السويسري جاني إنفانتينو 
س���يكون المرشح الوحيد لالنتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من يونيو المقبل 
ف���ي باريس. ويضمن إنفانتين���و )48 عاما( بذلك والية جديدة م���ن أربعة أعوام في 
رئاسة الهيئة الكروية، وهو المنصب الذي يتواله منذ فبراير 2016 إثر فضيحة كبرى 

هزت كرة القدم العالمية وأطاحت برؤوس كبيرة أبرزها سلفه مواطنه جوزيف بالتر.
وكان الدولي السويس���ري الس���ابق ومدافع توتنهام االنجليزي رامون فيجا قد أبدى 
رغبته في دخول السباق نحو الرئاسة، اال أنه لم يتمكن من الحصول على دعم خمسة 
اتحادات وطنية من أصل 211 منضمة الى االتحاد الدولي من أجل منافس���ة مواطنه 
على المنصب. وتولى إنفانتينو منصبه في إحدى المراحل األكثر حساسية في تاريخ 
الفيفا، وسط فضائح فساد هزت أركان اللعبة الشعبية، وأدت الى توقيف مسؤولين 

واإلطاحة بآخرين.
وم���ن أبرز الخطوات التي اتخذها إنفانتين���و منذ ان تبوأ منصبه، رفع عدد المنتخبات 
المشاركة في نهائيات كأس العالم من 32 الى 48 فريقا اعتبارا من نسخة عام 2026 
المقررة في الواليات المتحدة وكندا والمكس���يك، كما يحاول جاهدا تس���ويق فكرة 
اعتماد 48 فريقا في نسخة قطر 2022 على ان يتخذ االتحاد الدولي قراره بهذا الشأن 

خالل اجتماعاته في مدينة ميامي األميركية في مارس المقبل.

لندن/ االستقالل: 
تحرك���ت إدارة وس���ت ه���ام يونايت���د، ألخ���ذ رد فعل مناس���ب على 
الهج���وم والهتاف���ات العنصرية التي تعرض له���ا محمد صالح جناح 
ليفربول،  خالل مباراة الفريقين في الجولة ال�25 من الدوري اإلنجليزي.

كشفت صحيفة »ذا صن« البريطانية، أن وست هام يونايتد قرر تحقيقًا 
عاج���اًل في الواقع���ة، من أجل تحدي���د هوية مطلقي تل���ك الهتافات 
العنصري���ة، وهو ما ذكره النادي في بيان رس���مي يندد بضرورة رفض 

جميع األفعال العنصرية تجاه أي طرف.
وأكد وست هام خالل البيان، أنه لن يتهاون في حق مرتكب ذلك الفعل، 
قائاًل: »ضد أي ش���كل من أش���كال العنف والعنصرية ولن نتسامح في 
ذلك، وفي حين التوصل إليه س���يتم إبالغ الشرطة ببياناته، وسيواجه 

عقوبة حرمان حضور المباريات مدى الحياة«. 

القاهرة/ االستقالل: 
أك���د أحمد مجاهد، عض���و االتحاد المصري لكرة الق���دم، والمتحدث 
الرس���مي، أن هاني أبو ريدة وعد األندية بالتدخل لحل أزمة المالعب، 
بعد قرار غلق المالعب التي س���وف تس���تضيف أمم أفريقيا 2019 

للتطوير.
وتستعد مصر لتنظيم أمم أفريقيا 2019 بمشاركة 24 منتخبا للمرة 
األول���ى في التاريخ، في الفترة بين 21 يونيو الى 19 يوليو من العام 

الجاري.
وش���هد مقر اتحاد الكرة أم���س األربعاء، اجتماعًا بي���ن اتحاد الكرة، 
وممثلي أندية الدوري الممتاز، لبحث أزمات الدوري في الفترة األخيرة.

وقال مجاهد في تصريحات للصحفيين: »بس���بب بطولة أمم أفريقيا 
س���يتم غلق المالعب التي تم اختيارها الستضافة مباريات البطولة 

من أجل التطوير«.
وأضاف »األندية طلبت المساعدة في توفير المالعب البديلة وتحمل 
التكاليف، وأبوريدة وعدهم بالتدخل والمساهمة خالل اجتماعه بعد 

أيام مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي«.
 VAR واس���تمر »فيما يخص تطبيق تقنية حكم الفيديو المس���اعد
في ال���دوري، عرض الثالثي هان���ي أبوريدة وأحمد ش���وبير وعصام 

عبدالفتاح ضرورة اإلسراع في تطبيق التقنية«.
واختتم »س���يتم العمل على استخدام حكم الفيديو فيما تبقى من 
مباريات الدوري المص���ري بعد أمم أفريقيا 2019 لصعوبة تطبيقها 

في الوقت الحالي بسبب التجهيزات«.

»إنفانتينو« رئيسًا لالتحاد 
الدولي لوالية جديدة بالتزكية

اتحاد الكرة المصري 
 »VAR« يدرس تطبيق الـ
بالدوري بعد أمم أفريقيا

 يعد بعقوبة قاسية
وست هام يفتح تحقيقًا 

بسبب العنصرية ضد »صالح«
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غزة/ االستقالل:
أكدت مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء واألسرى يوم أمس، رفضها قرار السلطة 
الفلس���طينية بقطع رواتب األسرى والش���هداء والجرحى الفلسطينيين في قطاع 
غزة، معتبرًة أن ما حدث من قطع للرواتب هو تفجير أزمات داخلية وتعرية لظهور 

أسرانا البواسل واستباحة لنضاالتهم.
وطالب���ت مهجة القدس عبر الناطق اإلعالمي باس���مها األس���ير المح���رر طارق أبو 
ش���لوف، بعودة الرواتب كاملًة كونها حق ومستحق وليس منة من أحد، داعيًا إلى 
أن ال تكون الرواتب سياس���ة لالبتزاز واللعب بنفسية األسرى والشهداء والجرحى 

وعائالتهم.
واعتبرت المهج���ة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياس���ة االحتالل الصهيوني 
الذي يس���عى دومًا لتركيع شعبنا الفلس���طيني وأسراه وجرحاه وعائالت الشهداء 
من خالل قطع رواتبهم، داعيًة رئاسة السلطة الفلسطينية للتراجع عن هذا القرار 

الجائر وما له من آثار سلبية على هذه الشريحة المناضلة
وطالبت المهجة: جميع ش���رائح شعبنا الفلس���طيني وخاصة المؤثرة فيه بضرورة 
الضغط على الجهة التي أصدرت هذا القرار للتراجع عنه وإلغائه وأن ال تقحم هذه 

الشريحة في الخالفات واالنقسام الداخلي البغيض.

غزة-رام الله / االستقالل:
طالبت عريضة وطنية مش���تركة باس���م 
"صوت العدالة الوطني���ة" أمس األربعاء، 
رئي���س الس���لطة محمود عب���اس بوقف 
سياسة قطع رواتب الموظفين في قطاع 
غزة وأهالي الش���هداء واألسرى والجرحى 

على خلفية سياسية.
وقال���ت العريض���ة –التي ال ت���زال تجمع 
تواقيع من الفاعلين من أبناء ش���عبنا في 
الضفة وغزة- إنه في الوقت الذي تتعرض 
فيه القضية الوطني���ة لتحديات خطيرة 
وغير مس���بوقة، يأتي القرار التعس���في 
الجائر، والذي جاء بعد سلس���لة إجراءات 
ظالم���ة؛ ليضيف آالف الموظفين من غزة 

إلى قائمة المقطوعة رواتبهم تعسًفا.
ولفتت إلى أن تل���ك اإلجراءات تأتي في 

ظل الهجمة اإلس���رائيلية الشرس���ة ضد 
أهلنا في غزة عبر تشديد جريمة الحصار 
العدوان  االنتهاكات، وتصاعد  واستمرار 

الذي طال كل األرض الفلسطينية.
وأكدت العريض���ة أن القرار كان انتقائًيا 
وج���اء ألغراض سياس���ية باس���تهداف 
موظفين م���ن حماس والجه���اد والتيار 
اإلصالح���ي لحركة فتح باإلضافة ألس���ر 

الشهداء واألسرى.
اإلجراءات  العب���ارات كل  بأش���د  وأدانت 
والممارس���ات غير الدستورية والقانونية 
الت���ي تمس حقوق أهلنا ف���ي قطاع غزة 
والضف���ة الغربية والتي طالت الموظفين 

ورواتب الشهداء واألسرى والنواب.
وأوضحت أن موقع الرئاسة الزال يمارس 
س���طوته ويمعن في إذالل ومعاقبة أبناء 

قطاع غزة بشكل غير أخالقي.
وقال���ت العريض���ة إن: "موقع الرئاس���ة 
يجب أن ينأى بنفسه عن التجاذبات في 
الس���احة الفلس���طينية، أو أن يستخدم 
سلطاته في التغول على شعبنا وحقوقه 

المشروعة".
وطالبت أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحري���ر –وإن كان���وا قد تص���دروا هذا 
الموق���ع بنزعة متفردة- بض���رورة القيام 
بدور مسؤول، واتخاذ مواقف فاعلة ُتنهي 
نزي���ف الق���رارات الجائرة والممارس���ات 

العدوانية من قبل رئيس السلطة.
كما طالبت العريضة المؤسسات والمراكز 
الموظفين  قضاي���ا  بتبن���ي  الحقوقي���ة 
والعم���ل عل���ى نقله���ا إل���ى الهيئ���ات 

القضائية المختلفة في أسرع وقت.

مهجة القدس ترفض قرار قطع رواتب 
أسرى وشهداء وجرحى قطاع غزة

عريضة وطنية تطالب بوقف قطع
 عباس للرواتب وتدعو لوقف عربدته

عليها "منزل محمود عباس معروض للبيع لسداد 
ديونن���ا"، وأخرى "قطع األعناق م���ن قطع األرزاق" 
والراتب حق وليس منة" و"كاتب التقارير عميل" 

و"الراتب حق أبنائنا".
وقطعت السلطة رواتب نحو 5 آالف موظف إضافة 
لرواتب نحو 1700 من رواتب األس���رى واألس���رى 
وأس���ر  الش���هرية ألهالي  واإلعانات  المحرري���ن، 

الشهداء في غزة، بحسب مصادر مطلعة.
وقال المتحدث باس���م المقطوع���ة رواتبهم طالل 

المصري: “جئنا اليوم مطالبين بحقوقنا ومن أمام 
مجلس الوزراء وبيت الرئيس عباس؛ لنعلن أننا لن 
نهدأ حتى نس���ترد حقوقنا”. وأضاف: “من قطع 
رواتبنا س���يدفع الثمن غالًيا، وأنن���ا لن نهدأ ولن 

نستكين على هذه الجريمة”.
وأض���اف: “في الوق���ت الذي يقوم ب���ه االحتالل 
بعملي���ات التهويد والقتل الممنهج واس���تباحة 
المساجد والمقدس���ات الفلسطينية؛ يأتي عباس 

ليقطع رواتب أبناء فتح والشهداء واألسرى”.

وتاب���ع أن “هذا التس���اوق والتنس���يق والتعاون 
يعتبر مرفوًضا وخارجًا عن الصف الوطني والقيم 
واألخالقية واإلنس���انية؛ يج���ب أن يتراجعوا عن 
هذه الق���رارات ويعودوا إلى الش���عب ألنه مصدر 

السلطات”.
وطال���ب المصري كاف���ة المؤسس���ات الحقوقية 
والدولي���ة بالوقوف وقفة قوية أمام هذه الجريمة، 
لوقف ما أسماه “هذا التعنت والصلف والقرارات 

التي تحاول قتل شعبنا”.

املقطوعة رواتبهم   ...

النخالة: �شعب   ...

إلى جانب ش���عبنا وقضيتها منذ انتصار ثورتها 
المباركة، وافتتاحها س���فارة فلس���طين بداًل من 
السفارة اإلس���رائيلية، واستقبالها الشهيد ياسر 

عرفات.
وأض���اف النخال���ة في كلم���ة له خ���الل االحتفال 
بالذكرى األربعين النتصار الثورة اإلس���المية في 
إيران في الضاحية الجنوبي���ة بلبنان، أن إيران لم 
تتردد ول���م تتأخر يومًا في دعمها ومس���اندتها 
لش���عبنا الفلسطيني ومقاومته رغم ما وقع عليها 
من حصار وحروب بس���بب موقفه���ا من قضيتها 

وتأييدها لشعبنا.
وفي س���ياق آخر، أك���د النخالة أن أولئ���ك الذين 
يعتق���دون أنهم بتحالفهم مع العدو الصهيوني 
أو بالتعايش معه يستطيعون أن يوقفوا المقاومة 
أو يقتلوه���ا حماية ألنفس���هم وإرضاء للغزاة هم 

واهمون.
وأشار إلى أن الظروف الصعبة التي يعيشها 
شعبنا الفلسطيني، وفي كل أماكن تواجده ال 
مثيل لها، س���واء المعاناة في مخيمات اللجوء 
والمطارات وعلى المعابر وعلى امتداد األرض 

والوطن بس���طوة االحتالل، تمث���ل وصمة عار 
على جبين اإلنس���انية وليس فقط على جبين 

الغزاة.
وشدد على أن سياس���ة القتل المستمرة من قبل 
الغ���زاة والت���ي لم تتوق���ف يومًا في فلس���طين، 
على مرأى العالم كله ه���و دليل على مدى فقدان 
العالم إلنس���انيته، مضيفا " يجب أن ال نتردد في 
مواجه���ة هذا الظلم ونحن عل���ى يقين بأن الغزاة 
ل���ن ينتصروا، مهما بلغ���ت قوتهم  ألننا أصحاب 

األرض والتاريخ والطارئون إلى زوال".
وأكد أن ش���عب فلس���طين الذي يصنع أسلحته 
بيدي���ه ويقارع االحتالل بكل ما يمكن ويمتش���ق 
أبناؤه س���يوفا في وج���ه القتل���ة النازيين الجدد 
المدججين بأس���لحة الغ���رب وتكنولوجيته الذي 
يقف ش���اهدًا على مدى ظلمه وقه���ره، لن ُيهزم 
ولن يستسلم مهما بلغت التضحيات؛ وأن الذين 
يقفون متفرجين على مشهد ذبح الفلسطينيين 
ومص���ادرة أرضهم آثمون ومش���اركون بصمتهم 

وتقصيرهم.
ووج���ه أمين عام حركة الجهاد اإلس���المي س���ؤال 

للعرب والمس���لمين، قائال " أال تبصرون ما يفعل 
اليهود الغزاة بش���عبنا كل ي���وم؟، إنهم يغيرون 
علين���ا بطائراته���م ويقصفونن���ا بصواريخه���م 

يريدون أن نخضع إلرادتهم ونرحل عن أرضنا".
وأكد أن الش���عب الفلسطيني س���يقاتل من أجل 
فلس���طين والق���دس وأن كل يوم يثبت ش���عبنا 
البط���ل أنه أكبر من كل المؤامرات وأكبر من الظلم 

وأكبر من القتلة.
ولفت إلى أن الش���عب الفلس���طيني منذ أكثر من 
مائة عام وهو في مواجهة مس���تمرة مع المشروع 
الصهيوني، ش���نت خاللها عش���رات الحروب، ولم 
يتوق���ف العدوان يومًا واحدًا؛ ولكن بقيت حقيقة 
واحدة وهي أن ش���عب فلس���طين مازال متمسكًا 
بحق���ه ووطنه رغ���م االصطف���اف الكبي���ر خلف 
المشروع الصهيوني الذي لم نعلم ولم نشهد له 

مثياًل في التاريخ.
 وشدد على أن الشعب الفلسطيني يبدع كل يوم 
في مقاومة هذا الحش���د الذي تمثله "إس���رائيل" 
وفي كثير من المعارك صمد ش���عب فلس���طين 

وقاوم ومازال يقاوم.

 القاهرة/ االستقالل: 
أكد وكيل وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية، حسام أبو الّرب، أن الخطوات تسير باتجاه 
تمكين أهلنا في قطاع غزة من أداء العمرة بعد انقطاعها ألربع سنوات نتيجة الظروف 

االستثنائية التي يعيشها قطاع غزة.
جاء ذلك خالل اجتماع وفد من وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية بالسفير الفلسطيني 

في القاهرة دياب اللوح، في مقر السفارة، لبحث ملف معتمري غزة.
وأوض���ح أبو الّرب، أن هن���اك إجراءات تنظ���م مواعيد وآليات الخروج والس���فر ما بين 
الخطوط الجوية الفلسطينية بصفتها الناقل الرسمي الوطني والجهات ذات العالقة 
في جمهورية مصر العربية بإشراف سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، وحضور ومشاركة 
وزارة االوقاف والش���ئون الدينية. من جهته، أطلع الس���فير دياب اللوح الحضور على 
نتائج اتصاالته ومتابعاته المس���تمرة مع السلطات المصرية من أجل تسهيل خروج 

المعتمرين بناًء على اآللية التي تم اعتمادها والتوصل إليها قبل حوالي شهرين،
وقّدم اللوح ش���كره إلى »األش���قاء في مصر على جهودهم المستمرة التي يقدمونها 

ويبذلونها من أجل تسهيل خروج وسفر أهلنا في قطاع غزة«.

غزة/ االستقالل: 
افتتحت شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية 
»ج����وال« إحدى ش����ركات مجموع����ة االتصاالت 
الفلسطينية، وجامعة غزة مشروع تجهيز مختبر 
حاس����وب في فرع الجامع����ة بخانيونس جنوب 

قطاع غزة.
ويه����دف المش����روع لتطوي����ر ق����درات الطلبة، 
ومس����اعدتهم عل����ى اتمام دراس����تهم العلمية 
بالشكل المطلوب، والعمل على تأهيلهم لسوق 

العمل الفلسطيني بعد التخرج.
وش����ارك ف����ي االفتتاح رئي����س الجامع����ة عبد 
الجليل صرصور ورئيس مجل����س األمناء رياض 

الخضري، و مدير فرع الجنوب في الجامعة سالم 
األغا، ومدي����ر إدارة إقليم غزة في ش����ركة جوال 
عمر ش����مالي، ومدير إدارة إقليم غزة في ش����ركة 
االتصاالت الفلس����طينية خليل أبو سليم، ومدير 
ش����ركة حضارة بغزة، عوني الطوي����ل، وعدد من 

مدراء مجموعة االتصاالت.
وأثنى األغا على دور ش����ركة ج����وال الهتمامها 
بدع����م قطاع التعليم والمؤسس����ات األكاديمية 

والعلمية.
وأش����ار إلى أن مش����روع تجهيز مختبر الحاسوب 
الذي ت����م افتتاحه يخ����دم ش����ريحة كبيرة من 
الطلبة، ويساهم بش����كل أساسي في تزويدهم 

بالخبرات العملية والفنية خالل فترة دراستهم، 
ويؤهلهم لسوق العمل بالشكل المطلوب.

وأوضح أن سوق العمل الفلسطيني بحاجة ماسة 
إلى خريجين يمتلكون الخبرة العلمية والعملية 

في التعاطي مع متطلبات المجتمع.
وبين األغا أن مش����روع تجهيز مختبر الحاس����وب 
يوفر على الطلبة تكاليف الدورات التي يسعون 
للحصول عليه����ا بعد التخرج، وفق����ا لمتطلبات 

سوق العمل، ويساهم في رفع سقف االنتاج.
واعتبر أن اهتمام »جوال« وحرصها الشديد على 
دعم الجامعات والمؤسسات األكاديمية، نابع من 
مخططها االستراتيجي المبني على مسؤولياتها 

تجاه مؤسسات المجتمع واالستثمار في االنسان 
وتأهيله.

كما ش����كر شركة جوال في كلمة ألقاها بمناسبة 
الفلس����طينية،  االتصاالت  ومجموع����ة  االفتتاح 
مثمنا دعمهم المتواص����ل ووقوفهم إلى جانب 
الجامعة، والطلبة، والهيئة التدريس����ية بتوفير 
متطلباتها التي تعتبر أساسية ونتائجها فعالة 

للجميع.
بدوره، أوضح ش����مالي حرص الش����ركة الشديد 
على دعم المؤسس����ات التعليمية واإلنس����انية 
والخدماتي����ة التي تس����اهم في بن����اء المجتمع 
على أسس سليمة، وتسعى لمواكبة التطور في 

الشرق األوسط والعالم المتقدم.
وأكد على ال����دور الريادي الذي تتبناه الش����ركة 
في تقديم أولويات الدعم للمؤسس����ات العلمية 
التي تعزز قدرات الفرد في المجتمع، وتنميتها 

بتوفير كل المتطلبات واالحتياجات.
وأش����ار إلى أن مش����روع تجهيز مختبر الحاسوب 
في جامع����ة غزة، فرع الجن����وب، يخدم أكبر عدد 
م����ن الطلبة ويوف����ر عليهم الوق����ت والجهد، من 
أجل استكمال تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم 
الفلس����طيني  العم����ل  ف����ي س����وق  لالندم����اج 
بجهودهم الذاتية والعل����وم التي تلقوها خالل 

فترة الدراسة.

»جــوال« وجامعــة غــزة تفتتحــان مشــروع تجهيــز مختبــر حاســوب

»األوقاف«: الترتيبات تجري لتمكين 
سكان غزة من أداء العمرة

نابلس/ االستقالل: 
أغلق مس���توطنون مس���اء أم���س األربعاء، المدخل الرئيس���ي لقري���ة اللبن 

الشرقية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر بأن عددا من المستوطنين بحماية جنود االحتالل اإلسرائيلي 
أغلق���وا مدخل القرية بمركباته���م، ومنعوا المواطنين م���ن الدخول إليها أو 

الخروج منها، ما أضطرهم لسلوك طرق بديلة ووعرة.

مستوطنون يغلقون مدخل 
اللبن الشرقية بنابلس
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لندن/ االستقالل: 
كش���فت كاميرات المراقبة في أحد المطاعم البريطانية حيلة امرأتين حاولتا 
التهرب م���ن دفع ثم���ن البيتزا والحصول عل���ى مش���روبات مجانية، بوضع 

شعيرات من رأسيهما في الوجبة.
ويق���ول الموظفون في مطعم »ذا بي كوك« بمدينة س���ندرالند، إن المرأتين 
ادعت���ا أنهما عثرتا على ش���عر في البيت���زا التي يبلغ س���عرها 7 جنيهات 

استرلينية )10 دوالرات(، مما دفعهم لالعتذار لهما.
إال أن اإلدارة ش���ككت في هذه الش���كوى، بعد أن تم فحص شعر الموظفين 
الذين عمل���وا في ذلك اليوم 21 يناير )كانون الثان���ي( الماضي، ولم يطابق 

الشعر الذي تم العثور عليه في البيتزا شعر أي منهم.
ولدى العودة إلى تسجيالت كاميرات المراقبة، اكتشفت اإلدارة الحيلة التي 
لج���أت إليها المرأتان، حيث تظهر إحداهم���ا في مقطع الفيديو وهي تنتزع 
ش���عيرات من رأس���ها وتضعها في البيتزا، بحس���ب صحيفة »ديلي ميل« 

البريطانية.
وقال مدير العمليات في المطعم غو س���ميث: »كان األمر صادمًا بالنسبة لنا 
في البداية، لكننا لم نش���كك في نوايا المرأتين وأنهما يمكن أن تقدما على 

مثل هذا العمل«.
وأضاف »ناقش���نا األمر مع موظفي المطبخ، وكان من الواضح أن لون الش���عر 
ال���ذي ُعثر عليه في البيتزا ال يطابق لون ش���عر أي م���ن موظفينا، مما دفعنا 

لمراجعة كاميرات المراقبة، قبل أن نكتشف حقيقة ما حدث«.

تضعان الشعر في
 البيتزا لتجنب دفع ثمنها

بكين/ االستقالل: 
اكتش���ف مبرمج صين���ي ثغرة وحيلة بس���يطة في 
ماكين���ات الصراف اآللي، مكنته من س���حب مليون 

دوالر نقدا.
ونش���ر موقع »ذا فيرج« التقني المتخصص، القصة 
الخاصة بالمبرمج الصيني، تش���ين تشي شنغ )43 
عاما(، الذي تمكن من سحب أكثر من 7 ماليين يوان 
صيني )حوالي ملي���ون دوالر أميركي( من ماكينات 
الصراف اآللي التي يشغلها صاحب العمل الخاص 
به. وكان المبرمج الصيني يعمل لدى بنك »هواشيا« 
الصيني، واكتش���ف ثغرة بسيطة، مكنته من جعل 

ماكينات الصراف اآللي »بوابة للمال المجاني« له.
ورغم س���حبه تلك المبالغ، إال أن نظام البنك الصيني 
لم يس���جل عمليات الس���حب، التي تم إجراؤها في 

منتصف الليل تقريبا.
وأوض���ح الموقع، أن الثغرة تكمن في أنه اكتش���ف 
أن نظام تش���غيل ماكينات الصراف اآللي يوجد به 
عطل في منتصف الليل تقريبا، وعند سحب األموال 
نقدا تخرج األموال، ولكن تظهر رس���الة أن العملية 

»فشلت«، فال تضاف العملية إلى الحساب.
وكرر تلك العملية م���رات عديدة، حتى وصل المبلغ 

الذي سحبه إلى أكبر من 7 ماليين يوان صيني.
وقال ش���نغ، إنه بدأ في س���حب األموال في تشرين 
الثاني 2016، وحتى كانون الثاني 2017، وقام بأكثر 
من 1358 عملية سحب من دون أن يكتشف النظام 
المصرف���ي تل���ك العمليات، ولكن البنك اكتش���ف 
تل���ك الثغرة بعدها م���ن خالل مراجعة حس���اباته، 

وبالتحقيقات تم التوصل إليه.
وأش���ار الموقع التقن���ي، إلى أن البن���ك الصيني لم 
يك���ن يرغب في توجيه اتهامات جدية إلى المبرمج، 
خوفا من الدعاية الس���يئة ح���ول تلك الثغرة، ولكنه 
أراد االستعانة بالمبرمج من أجل إصالح تلك الثغرة، 
خاصة وأن المبرمج أعاد إليه���م معظم النقود التي 

سحبها.
وطلب فعليا بنك »هواش���يا« من الش���رطة إس���قاط 
االتهامات عن المبرمج، لكن الس���لطات رفضت األمر، 
حيث يقضي المبرمج حاليا عقوبة الس���جن لعش���ر 

سنوات ونصف العام.

هاواي/ االستقالل:
كثيرة هي المبادرات الش����خصية أو القومية التي يتم 
تبنيها إلبع����اد الناس عن التدخين، لك����ن ما قد تقدم 
علي����ه والية أمريكي����ة ربما يفوق كل ما س����بق في هذا 

السياق.
وت����درس والية ه����اواي في الواليات المتحدة مش����روع 
قانون جديد، س����يرفع الس����ن القانونية لشراء السجائر 
بش����كل تدريجي ب����دءًا من عام 2020، وصوال إلى س����ن 
تعجيزي����ة، وذلك من أجل منعه عل����ى اإلطالق في عام 
2024. وبموج����ب مش����روع قانون تقدم به السياس����ي 
الديمقراطي ريتش����ارد كريغان، فإنه س����يتم حظر بيع 
السجائر ألي شخص يقل عمره عن 100 عام في 2024، 

وفق ما ذكر موقع “سكاي نيوز”، الثالثاء.
ويتحدث القانون عن منع بيع السجائر ألي شخص يقل 
عم����ره عن 30 عامًا ف����ي عام 2020، عل����ى أن يزيد الحد 
األدنى لس����ن التدخين إلى 40 عامًا في 2021 و50 عامًا 

في 2022 و60 عامًا في 2023 و100 عام في 2024.
وعل����ى الرغم من أن لدى هاواي أكثر القوانين تش����ددًا 
في مس����ألة بيع السجائر، فإن كريغان يعتقد أن هناك 

حاجة للمزيد من العمل من أجل حظر ما يعتبره “أخطر 
ما يهدد البشرية”.

وبموجب القوانين المعم����ول بها حاليا، يجب أن يكون 
عمر األش����خاص الذين يرغبون في ش����راء السجائر في 
والية هاوي 21 عاما على األقل، لكن من ش����أن القانون 
المقترح أن يمنع التدخين بتاتا في الوالية مس����تقبال، 

إذا تم تبنيه.
وقال كريغان، وهو طبيب ومدخن س����ابق، إن مش����روع 
القان����ون منظم بحي����ث يمكن أن يصمد أم����ام أي تحد 
قانون����ي. وأض����اف أن “الدول����ة ملزم����ة بحماية صحة 

العامة”.
وتابع: “نحن ال نسمح للناس بحرية الوصول إلى المواد 
المخدرة، على س����بيل المثال، أو أي عقاقير طبية. “هذا 
)التدخين( ه����و أكثر فتكا، وأكثر خطورة من أي عقاقير 

مضرة”.
ويعد تدخين الس����بب الرئيس����ي للوفاة ف����ي الواليات 
المتحدة، إذ يتس����بب سنويا بوفاة حوالي نصف مليون 
ش����خص كل عام، وفق مراكز الس����يطرة على األمراض 

والوقاية منها.

بوالية أمريكية .. ممنوع بيع 
السجائر لمن عمره أقل من 100 عام 

مبرمج صيني يسحب مليون
 دوالر من صراف آلي بحيلة

رام الله/ االستقالل:
)أفضل  بمسابقة  األولى  بالمرتبة  فازت فلس����طين 
المبدعين العرب في العالم( لعام 2018، بحصولها 
على أربع ميداليات ذهبية، رغ����م أنها المرة األولى 
التي تشارك بها في هذه المسابقة العالمية تحت 
 The« رعاي����ة وتنظيم ش����ركة المجموع����ة العربية

Arabs Group« في العاصمة البريطانية لندن.
وحصدت الفلس���طينية الدكتورة سندس نظير 

دنون لق���ب )أفضل كاتبة عربية ف���ي العالم في 
مج���ال األبحاث والدراس���ات(، معرب���ة عن فخرها 
واعتزازه���ا كأول فلس���طينية تن���ال اللق���ب من 
مؤسسة دولية. وقالت إنه إنجاز لوطني فلسطين 
أوال . وقالت: »حصلت على المرتبة األولى بناء على 
مجموعة أبحاث س���ابقة نلت عليه���ا جوائز منها 
أفضل باحثة تربوية عام 2010 )التراث الحضاري 
ف���ي القدس( الذي بات كتاب���ا بواقع 120 صفحة 

يتضمن كل األماكن والرم���وز العربية الحضارية 
التي تك���رس هوية الق���دس العربي���ة«. وبينت 
أن الجائزة عبارة عن ش���هادة م���ن لجنة تحكيم 
دولية قررت أفضليتي عربًيا على مس���توى العالم 
ف���ي مجال األبحاث والدراس���ات، وقررت أن يكون 
بحثي ضمن المنش���ور الذي س���يتم ترجمته إلى 
اللغة االنكليزية مع األبحاث الفائزة مع التعريف 

باللقب والجنسية.

أمستردام/ االستقالل: 
فّجر النائب الهولندي الس���ابق يورام فان كالفيرين، المعروف بمواقفه المناهضة للمسلمين، مفاجأة 
كبيرة عندما أعلن اعتناقه اإلس���الم، خاصة أنه كان الساعد األيمن للسياسي خيرت فيلدرز الذي يجهر 
بكراهيته للمس���لمين. وأعلن كالفيرين أول أمس اعتناقه الدين اإلس���المي من���ذ نهاية أكتوبر األول 
الماضي، وقال في مقابلة صحفية إن األمر بالنسبة إليه "يشبه نوعا من العودة إلى الدين". وأكد أنه كان 

يبحث عن قناعاته الدينية "منذ زمن طويل".
والمعروف عن كالفيرين أنه كان رأس حربة في معركة شرسة ضد اإلسالم في مجلس النواب الهولندي، 

لحساب حزب الحرية اليميني المتطرف بزعامة فيلدرز، كما أنه نشأ في محيط مسيحي محافظ.
والمع���روف عن هذا الحزب دعوته لمنع ارتداء النقاب ومعارضته بن���اء المآذن، كما ال يخفي رغبته في 
طرد اإلسالم والمسلمين من هولندا. وقال فان كالفيرين )40 عاًما( -في مقابلة نشرتها الثالثاء صحيفة 
"أن آر س���ي"- إنه عند إعداده كتابا ضد اإلس���الم غّير قناعاته، وحّول كتابه إلى "حجج لدحض مآخذ غير 
المس���لمين" على الديانة اإلس���المية. ويحمل كتابه عنوان "االرتداد.. من المسيحية إلى اإلسالم وسط 

الترهيب العلماني"، ومن المتوقع أن يصدر قريبا.

نائب هولندي سابق يعتنق 
اإلسالم بعد أن كان معاديًا له

فلسطين األولى عربيًا بمسابقة »أفضل المبدعين العرب بالعالم«

دير و�دي �لقلط يف �أريحا      ) وفا (

لندن/ االستقالل: 
استيقظ رجل على صوت قطيع من الخرفان، 
لكنه لم يظن أنهما احتلت حديقته، ووفقا لما 
نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، تلقت 

ش���رطة غرب يوركش���اير بالغا بأن قطيعا من 
األغنام احتل حديقة أحدهم، وعندما انتقلت 
الش���رطة لمكان الحادث عثرت على أكثر من 
20 رأس���ا من الخرفان ذات الصوف الكثيف 

تحتل الحديقة. نشرت الشرطة صورا للقطيع 
عب���ر موقع التواصل االجتماع���ي فيس بوك، 
مشيرة إلى أغرب مهمة تعرضت لها، وعلقت 

على األمر قائلة أنه تم نقل القطيع بنجاح.

أغرب طلب نجدة من الشرطة البريطانية


