
االحتالل يعلن هوية منفذ عملية 
قتل المستوطنة بالقدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن جهاز األمن العام اإلس���رائيلي )الشاباك(، 
مس���اء امس الس���بت، هوية منف���ذ عملية قتل 
المس���توطنة التي تعرض���ت للطعن في إحدى 
غابات )عين يائيل( جنوب غربي مدينة القدس 

منذ ثالثة ايام.
الش���اب  ه���و  المنف���ذ  أن  )الش���اباك(  وزع���م 
الفلسطيني عرفات إرفاعية )29 عاما( من سكان 

مدينة الخليل، مشيرا إلى أنه اعتقل في مدينة 
رام الله على يد قوة خاصة من جيش االحتالل.

وق���ال أن التحقيقات ال زالت جارية مع الش���اب 
المعتقل، مش���يرا إل���ى أن التحقيق���ات األولية 
تظهر أنه خرج من منزله يحمل سكينا ويهدف 
لتنفي���ذ عملية طعن في بي���ت جاال، إال أنه حين 
رأى المس���توطنة في إحدى الغابات القريبة قرر 

قتلها.
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غزة /االستقالل:
شيعت جماهير قطاع غزة، يوم أمس، الشهيدين 
حمزة اش���تيوي والطفل حس���ن ش���لبي، واللذين 
ارتقي���ا برص���اص االحت���الل اإلس���رائيلي، خالل 

مشاركتهما بفعاليات جمعة "لن نساوم على كسر 
الحصار" ضمن مس���يرات العودة وكس���ر الحصار 
ش���رقي قطاع غزة.   وانطلقت مس���يرات التشييع 
في كٍل من مدينة غزة للصالة على الشهيد الفتى 

اش���تيوي )18 عاًما(، ومحافظة خان يونس حيث 
يقطن الش���هيد الطفل ش���لبي )14 عاًما( ومن ثم 

لمخي���م النصي���رات لموارت���ه الثرى 
حيث مسقط رأس���ه.وردد المشيعون 

اآلالف يشيعون جثماني الشهيدين شلبي واشتيوي في غزة

غزة/ محمود عمر:
تضع دولة االحتالل اإلسرائيلي كافة جهود إبرام تهدئة 
حقيقي���ة مع قطاع غزة على ش���فير الهاوية بمواصلتها 

استهداف المدنيين وخاصة من األطفال والنساء، وهي 
سياسة واضحة لدفع المقاومة الفلسطينية 
نحو تصعيد موسع قد يكون وراءها أهداف 

»مجزرة الرواتب« تفتح بوابة التصعيد أمام الموظفين  
غزة/ سماح المبحوح: 

تصعيد الخطوات االحتجاجية خالل األيام القادمة: هي 
الوسيلة  السلمية التي اختارها آالف الموظفين وأهالى 
الشهداء والجرحى واألس���رى ، تعبيرا عن رفضهم لقرار 

رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود عباس ، القاضي 
بقطع رواتبهم وحرمان أبنائهم من لقمة عيشهم ، دون 

جرم ارتكبوه ، بحق الوطن .  وقطعت السلطة 
روات���ب نحو 5043 م���ن الموظفين وعائالت 

إنشاء مدينة استيطانية جديدة 
خاصة بـ »الحريديم« في سلفيت

القدس المحتلة / االستقالل:
أجبرت بلدية االحتالل اإلسرائيلي، المواطن المقدسي أحمد محمود عبيدات على هدم 
منزله ومنشأته التجارية في قرية جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بيده، بحجة 
البناء دون ترخيص. وأفاد المواطن عبيدات بأن بلدية االحتالل سلمته قراًرا بهدم منزله 

االحتالل يجبر مقدسيًا على
 هدم منزله ومنشأته التجارية

سلفين/ االستقالل:
كش���ف عضو حزب »الليكود« ي���وآف غاالنت، في تصريح له لوس���ائل اإلعالم 
»اإلسرائيلية«، أنه س���يتم بناء مدينة استيطانية ل�«الحريديم« جنوب مدينة 
قلقيلي���ة وغرب مدينة س���لفيت، وأن مخطط المدينة القريب من مس���توطنة 

حمدونة ُيطالب بتدخل عاجل 
إلنقاذ حياة األسرى المرضى

غزة/ االستقالل:
طالب مركز األس���رى للدراسات، المؤسس���ات الدولية العاملة في 
مجال الصحة بإنقاذ حياة األس���رى الفلس���طينيين المرضى في 

»أونروا«: لدينا برنامج سابق للمنحة القطرية
 ولم نستلم أي أموال حتى اللحظة

غزة/ االستقالل:
أكد مدير عمليات وكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين 
»االونروا« في قطاع غزة ماتياس ش���مالي أن الوكالة لم تتسلم حتى 

حبيب لـ »االستقالل«: لن نساوم على كسر 
حصار غزة والتفاهمات »شبه متوقفة«

غزة/ قاسم األغا: 
أّكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين 
خضر حبيب، أن تفاهمات »إعادة الهدوء وكس���ر حصار 

غ���زة« برعاي���ة مصرية »ش���به متوقفة«؛ بفع���ل تنّصل 
االحتالل »اإلسرائيلي« من تنفيذها. وشّدد 
القي���ادي حبي���ب في تصري���ح ل�صحيفة 

رام الله/ االستقالل: 
دعت الق����وى الوطنية واإلس����المية بمحافظة رام الله وس����ط الضف����ة الغربية 

المحتلة، إلى إزالة العقبات التي تعترض طريق المصالحة والعمل 
بخطوات جدية لتطبيق االتفاقات الداخلية السابقة.

رام الله/ االستقالل: 
حّذر المتحدث الرس���مي باسم حكومة تسيير األعمال يوس���ف المحمود من أن أية خطوة 

ال تقره���ا منظمة التحرير الفلس���طينية ال يعول عليها وال قيمة لها، مضيفا 
أن مؤام���رات تصفية القضية الفلس���طينية تتمثل اليوم في أالعيب تمرير 

الحكومة: أية خطوة ال تقرها 
منظمة التحرير ال قيمة لها

قوى رام الله تدعو للعمل بجدية 
إلعادة بناء النظام السياسي

الفصائل إلى موسكو اليوم 

املدلل: ال مانع
 من ت�صاعد 

امل�صريات باالأدوات 
ال�صلميـــة

تحليل : تصعيد »إسرائيل« ضد
 مسيرات العودة يقرب فرص المواجهة   

غزة/ االستقالل:
تس���تعد الفصائل الفلسطينية المدعوة للمشاركة في »حوارات 
المصالحة« التي تعقد في العاصمة الروس���ية موس���كو، للسفر 

ب���دءا م���ن اليوم األح���د، ف���ي الوقت ال���ذي تعقد في 
القاهرة لقاءات بين مس���ؤولين من فصائل فلسطينية 

) APA images(        ت�شييع جثمان �ل�شهيد �لطفل ح�شن �شلبي يف خانيون�س �أم�س
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سلفين/ االستقالل:
كش���ف عضو حزب "الليكود" يوآف 
غاالن���ت، ف���ي تصريح له لوس���ائل 
اإلعالم "اإلس���رائيلية"، أنه س���يتم 
بناء مدينة استيطانية ل�"الحريديم" 
جنوب مدينة قلقيلية وغرب مدينة 
المدين���ة  مخط���ط  وأن  س���لفيت، 
القريب من مس���توطنة "غوش دان" 
أعوام،  خمس���ة  بناؤه  سيس���تغرق 
ف���وق 200 دونم من أراضي قلقيلية 

وسلفيت.
ويش���اهد مواطنو قرية مسحة غرب 
س���لفيت، ومواطن���و قريت���ي عزون 
قلقيلية  مدين���ة  جنوب  وس���نيريا 
أعم���ال تجري���ف يومية ق���رب أربع 
مس���توطنات أقيمت ف���وق أراضي 
المحافظتي���ن، دون علمهم أن هذا 
التجريف يختلف عن تجريف بقية 
المستوطنات لألراضي الفلسطينية.

وأوضح رئيس مجلس قروي مسحة 
غرب س���لفيت؛ نض���ال العام���ر، أن 
باستمرار،  األراضي  الجرافات تجّرف 
وتمنع قوات االحتالل المزارعين من 
دخول ما تبق���ى من أراضيهم خلف 
الج���دار للعناية بما تبقى من حقول 
الزيتون، وهو ما يتسبب بضرر كبير 

لألشجار.
وكان موقع "عروتس شيفع"، العبري 
المس���توطنين  بلس���ان  والناط���ق 

اليه���ود، ق���ال: إن وزارة الداخلي���ة 
مدينة  تدشين  قررت  "اإلسرائيلية" 
استيطانية جديدة من خالل توحيد 
أربع مستوطنات، تقع غرب سلفيت 
وجن���وب قلقيلي���ة، وه���ي "الكناه، 
وش���عري تكفاه، وأورانيت، وعيتس 

إفرايم".
ب���دوره أوضح الباحث د. خالد معالي، 
أن إنش���اء مدينة استيطانية ثانية 
ف���ي محافظة س���لفيت بالضفة هو 
تكري���س للمش���روع االس���تيطاني 
في الضفة الغربي���ة، مؤكدا أن ذلك 
يخال���ف القانون الدولي اإلنس���اني 

ال���ذي يمن���ع إقامة منش���آت فوق 
األراضي المحتلة.

ولف���ت معال���ي إل���ى أن ه���ذه هي 
في  الثانية  االس���تيطانية  المدينة 
المحافظ���ة، والتي يقيمها االحتالل 
بالقوة ف���وق أراٍض زراعي���ة ورعوية 
وأحراش طبيعية، وهو ما يتس���بب 
بخل���ل في الت���وازن البيئ���ي وإفقار 
للمزارعين وزيادة نس���بة البطالة في 
صف���وف الفلس���طينيين، حيث إن 
األراضي تشكل نس���بة دخل عالية 
لمزارع���ي تل���ك المنطق���ة المنوي 

مصادرتها.

وأش���ار معال���ي إل���ى أن عضو حزب 
"الليك���ود" يوآف غاالن���ت صرح أنه 
س���يصادر 200 دونم ف���ي المرحلة 
الثاني���ة  المرحل���ة  وف���ي  األول���ى، 
س���يصادر 200 دونم أخرى، وهو ما 
يعني ترك المزارعين الفلسطينيين 

بال أراٍض يعتاشون منها.
وش���دد معالي على أن االس���تيطان 
مخال���ف للقانون الدولي اإلنس���اني 
ال���ذي ال يجيز إقامة منش���آت للقوة 
المحتلة فوق األراضي التي احتلتها، 
ويخالف أيضا اتفاقية جنيف المادة 

الرابعة، واتفاقية الهاي.

سلفيت/ االستقالل:
كشف النقاب يوم أمس، عن مخطط لتجريف مئات الدونمات الزراعية في قرى وبلدات 

شمال غرب سلفيت لمصلحة التوسع االستيطاني.
وس���لم االرتباط الفلس���طيني أمس لبلدية كفل حارس، مخططا إلقام���ة خط لمياه الصرف 
الصحي، يمر من أراضي عدد من مواطني بلدة كفل حارس ش���مال سلفيت بحجة إقامة خط 
مجاٍر بطول 2.800 كليلو، وبعرض 8م حس���ب المخطط "اإلسرائيلي". وبحسب الباحث خالد 
معالي؛ فإن خط الصرف الصحي سيتسبب بتخريب مئات الدونمات من قرى وبلدات شمال 
غرب سلفيت، وسيتم قطع أشجار الزيتون وأشجار أخرى معمرة، وسيشوه الوديان واألراضي.

وعن القرى التي سيتس���بب بتجريف أراضيها؛ أض���اف معالي أنها قرى حارس وكفل 
ح���ارس وقيري وديراس���تيا وبروقي���ن وكفر الديك وس���رطة وبديا والزواية ومس���حة 

ستتعرض لتجريف أراضيها لمصلحة إقامة خط الصرف الصحي المنوي عمله.

القدس المحتلة/ االستقالل:
طالب زعيم حزب »إس���رائيل بيتنا« وزير الجيش المس���تقيل أفيغدور ليبرمان أمس 

السبت بفرض قانون عقوبة اإلعدام ضد األسرى الفلسطينيين.
وعبر حس���ابه على »تويتر« قال ليبرمان: »من غير المعقول أن تقتل فتاة في التاسعة عشرة 
من عمرها على خلفية قومية وس���يعيش القاتل لس���نوات عديدة في السجن اإلسرائيلي«. 
وأض���اف: »يجب علينا تغيير هذا الواق���ع... يجب فرض قانون عقوبة اإلع���دام«. وفق قوله. 
وتأتي تصريحات ليبرمان في أعقاب اعتقال جيش االحتالل اإلس���رائيلي ش���ابا فلسطينيا 
ليلة الجمعةفي رام الله ويقطن في مدينة الخليل بادعاء قتله للمس���توطنة أوري أنس���باخر 

قبل يومين في القدس والتي تم العثور على جثمانها في أحراش غرب القدس المحتلة.

رام الله / االستقالل:
قال مركز المعلومات اإلس���رائيلي لحقوق اإلنسان 
ف���ي األراض���ي المحتل���ة "بتس���يلم" إن س���لطات 
االحتالل ترفض غالبي���ة طلبات البناء التي يقدمها 
الفلس���طينيون في الضفة الغربية المحتلة، مشيًرا 
في الوقت نفس���ه إل���ى أن المحاكم اإلس���رائيلية 
تتبنى سياسات الحكومة في موضوع مواجهة البناء 

الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة.
وكش���ف تقرير ص���ادر ع���ن المركز تح���ت عنوان 
"عدال���ة زائف���ة: مس���ؤولية قضاة محكم���ة العدل 
العليا اإٍلس���رائيلية عن هدم منازل الفلسطينيين 
وسلبهم"، موضحا أن الفلس���طينيين قّدموا 5475 
طلب ترخيص بناء في الفترة الواقعة بين عام 2000 

ومنتصف عام 2016.
ولف���ت إلى أنه تمت الموافقة عل���ى 226 طلًبا فقط، 
أي نحو 4% من الطلب���ات، وذلك وفًقا لمعطيات ما 

تسمى ب� "اإلدارة المدنية اإلسرائيلية".
وبّين أن س���لطات االحتالل هدمت منذ العام 2006 
وحت���ى نهاية العام 2018، عل���ى األقل 1401 بيت 
فلس���طيني في الضفة الغربية بدون شرق القدس، 
أسفر ذلك عن تشريد على األقل 6207 فلسطينيين 

بينهم على األقل 3134 طفاًل.
وأش���ار إل���ى أن "اإلدارة المدنّي���ة" التابعة لالحتالل 
أصدرت 16796 أمر هدم في الفترة الواقعة بين عام 
1988 وعام 2017؛ نّفذ منها 3483 أمًرا )نحو %20( 
وال يزال 3081 أمر هدم )نح���و 18%( قيد المداولة 

القضائّية.
وأوضح أن سلطات االحتالل في السنوات الخمسين 
الماضي���ة أقامت نحو 250 مس���توطنة جديدة في 
الضفة التي يحظر القانون الدول���ي إقامتها أصاًل، 

وفي الفترة نفس���ها أقامت بلدة فلسطينّية واحدة 
فقط ُنقل إليه���ا تجّمع بدوّي كان قائًما في منطقة 
خّصصتها "إس���رائيل" لتوسيع مستوطنة، وهكذا 
"حت���ى إقامة البل���دة الوحيدة هذه ج���اءت لخدمة 

احتياجات إسرائيل".
وانتق���د التقرير المحاك���م اإلس���رائيلية، وخاصًة 
"محكمة العدل العليا"، الفًت���ا إلى قرارها في بداية 
أيل���ول ع���ام 2018، بعد س���نوات م���ن المداوالت 
القضائّي���ة، والقاضي بقانونية ه���دم قرية الخان 
األحم���ر، بعد أن اّدعت أن البناء ف���ي القرية مخالف 
للقان���ون. وأض���اف "عل���ى مس���توى التصريحات 
تطرح الّس���لطات اإلسرائيلية مس���ألة هدم المنازل 
الفلس���طينية على أّنها مجّرد مس���ألة بناء مخالف 
محض للقان���ون وكأّنما ال توجد إلس���رائيل غايات 

بعيدة المدى في الضفة الغربية.
وتابع "تبّنت المحكمة العلي���ا هذه الرؤية في آالف 
القرارات واألحكام الصادرة خالل السنين في ملّفات 
موضوعها هدم منازل الفلس���طينيين في الضفة، 
واعتب���ر القضاة سياس���ة التخطيط اإلس���رائيلية 
قانونّية وال تش���وبها شائبة مس���ّلطين الضوء في 
جمي���ع الح���االت تقريًبا، على الجان���ب التقنّي: هل 
يمتلك من قّدم االلتماس ضّد الهدم رخصة بناء؟".

وأك���د التقرير أن "جه���از التخطيط" ال���ذي أقامته 
س���لطات االحتالل للمواطنين الفلس���طينّيين في 
الضفة، يعمل لخدمة سياس���ة تعميق وتوس���يع 
الس���يطرة اإلس���رائيلّية عل���ى األراضي ف���ي أرجاء 
الضفة وتبرير هدم المنازل ومواصلة التضييق على 
الفلس���طينيين في مجال التخطي���ط والبناء وإدارة 

األراضي.
وفيما يتعّلق بالتخطيط للفلسطينّيين، بين التقرير 

أن "اإلدارة المدنّي���ة" تعم���ل على من���ع أّي تطوير 
البلدات الفلسطينية وتكثيف  وتقليص مس���ّطح 
البن���اء بهدف إبق���اء أقصى ما يمك���ن من األراضي 
احتياطًي���ا الحتياجات "إس���رائيل"، وعلى رأس���ها 

توسيع المستوطنات.
 أّما حين يتعّلق األمر بالمس���توطنات، فأداء "اإلدارة 
المدنّي���ة معاكس تماًما، حي���ث يعكس التخطيط 
والمستقبلّية،  الحالّية  احتياجاتها  للمس���توطنات 
ومن هنا الّس���عي إلدخال أكبر مس���احة ممكنة من 
األراضي ضمن الخريطة الهيكلّية بهدف السيطرة 

على أقصى ما يمكن من مورد األرض.
ولفت التقرير إلى أن "إس���رائيل" تحقق هذه الغاية 
من خ���الل منع الفلس���طينيين من البن���اء في نحو 
60% من المناطق المس���ماة )ج(، والتي تش���ّكل ما 
يق���ارب 36% من مجمل أراض���ي الضفة، وذلك من 
خالل استخدام ما يسمى ب� "التعريفات القانونية" 
لهذه المناطق، كاعتبارها "أراضي دولة"، أو "مناطق 

تدريبات"، أو مناطق تابعة لمسّطح مستوطنة.
وأكد أن هذه السياس���ة تهدف إلى تقليص الحّيز 
المتاح للتطوير الفلس���طيني إلى ح���د كبير، مبيًنا 
أن "إس���رائيل" غّيرت في قان���ون التخطيط األردني 
الّس���اري في الضفة واستبدلت كثيًرا من بنوده بأمر 
عس���كري بحيث نقلت كل صالحيات التخطيط في 
الضفة إلى مجلس التخطي���ط األعلى التابع "لإلدارة 
المدنّي���ة" وألغت أّي تمثيل فلس���طينّي في لجنة 

التخطيط.
وخل���ص تقرير "بتس���يلم" إلى أن "قض���اة محكمة 
العدل العليا اإلس���رائيلية مّهدوا األرضية لسياسة 
التخطي���ط الظالمة، حي���ن ش���رعنوا عملية تجريد 

الشعب الفلسطيني من أراضيه"

ليبرمان يطالب بفرض قانون عقوبة إنشاء مدينة استيطانية جديدة خاصة بـ »الحريديم« في سلفيت
إعدام األسرى الفلسطينيين

مخطط لتجريف مئات الدونمات 
بسلفيت لمصلحة المستوطنات

االحتالل هدم 1401 منزل في الضفة منذ2006

القدس المحتلة / االستقالل:
أجبرت بلدية االحتالل اإلسرائيلي، المواطن المقدسي أحمد محمود عبيدات على هدم 
منزله ومنشأته التجارية في قرية جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بيده، بحجة 
البناء دون ترخيص. وأفاد المواطن عبيدات بأن بلدية االحتالل سلمته قراًرا بهدم منزله 
ومنشأته التجارية في جبل المكبر ذاتًيا، وأنه في حال عدم تنفيذ القرار ستفرض عليه 

دفع 20 ألف شيكل أجرة لطواقم الهدم والقوات المرافقة له.
وأوضح أنه اضطر لتنفيذ قرار الهدم، تفادًيا لدفع أجرة الهدم وغرامات للبلدية، مشيًرا 

إلى أن مساحة منزله تبلغ 40 متًرا مربًعا، وغرفة جلوس خارجية مبنية من "الزينكو".
ولفت عبيدات إلى أن المنش����أة التجارية تبلغ مساحتها 30 متًرا مربًعا، واستخدم أدوات الهدم 
اليدوية لتنفيذ عملية الهدم، منوًها إلى أن منزله ومنشأته مبنيان منذ عام 2003. وكان يعيش 

في المنزل المواطن عبيدات وزوجته وأطفاله األربعة، واليوم باتوا دون مأوى بعد عملية الهدم.

 القدس المحتلة / االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، شقيقين خالل اقتحامها بلدة أبو ديس شرق 
مدينة القدس المحتلة. وذكر الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية بأبو ديس هاني حلبية ، 
أن قوات االحتالل معززة بست جيبات عسكرية اقتحمت البلدة، وتمركزت قرب مدخل جامعة 
القدس، وأغلقته. وأوضح أن مواجهات اندلعت على إثر ذلك، بين الش���بان وقوات االحتالل 
أطلقت خاللها وابل من القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، واألعيرة المطاطية، دون أن 
يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين. وأش���ار حلبية إلى أن قوات االحتالل اعتقلت 

خالل االقتحام الشقيقين محمود وعلي راضي عريقات، ومن ثم انسحبت من البلدة.
يذك���ر أن بل���دة أبو ديس تتعرض بش���كل متواصل العتداءات إس���رائيلية، يتخللها 

اعتقاالت ومداهمات لمنازل المواطنين، ومواجهات مع قوات االحتالل.

االحتالل يجبر مقدسيًا على 
هدم منزله ومنشأته التجارية

االحتالل يقتحم أبو ديس 
ويعتقل شقيقين
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زيارة القاهرة
وع���ن الملف���ات الت���ي بحثته���ا "الجه���اد 
اإلس���امي" مع المس���ؤولين المصريين في 
الزي���ارة األخي���رة للقاهرة، أش���ار إل���ى أنها 
تناولت "الحديث في كل ما يتعلق بالش���أن 

الفلسطيني، فضًا عن العاقات الثنائية".
وبّي���ن أن قي���ادة الحرك���ة أك���دت للقاهرة 
استمرار "مسيرات العودة" ومقاومة االحتال 
باألشكال والوسائل كاّفة، إلى جانب التأكيد 
عل���ى ض���رورة رفع الحص���ار عن قط���اع غزة، 
والتخفي���ف من معان���اة مواطنيه، بمواصلة 

فتح معبر رفح البري في كا الجانبين.
وغ���ادر وفد "الجهاد" برئاس���ة أمينها العام 
الماضي  األس���بوع  نهاي���ة  النّخال���ة  زي���اد 
العاصمة المصرية، بعد زيارة استمرت أيامًا 

عّدة بدعوة رسمية.
أما عن لقاءات "موس���كو" المق���ررة يوم 11 

فبراير)شباط( الجاري، أوضح حبيب أن حركة 
الجهاد ستش���ارك فيها عبر وفد قيادي من 
الخ���ارج، يرأس���ه عضو المكتب السياس���ي 

للحركة محمد الهندي.
في س���ياق آخر، نّدد القيادي بالجهاد بقطع 
الس���لطة الفلس���طيينة روات���ب اآلالف من 
األسرى والشهداء والموظفين التابعين لها 

في قطاع غزة.
الماضي، أّكدت مؤسس���ة الضمير  والثاثاء 
لحقوق اإلنس���ان )غي���ر حكومي���ة( أن عدد 
المقطوعة رواتبهم وص���ل أكثر من 5 آالف، 
موضحًة أنه���م "1719 موظفًا مدنيًا، و1512 
موظفًا عسكريًا، و1700 من األسرى والجرحى، 

و112 من تفريغات 2005".
وقال حبيب: "إن السلطة بخطواتها العقابية 
الجدي���دة تتجاوز كل الخط���وط الحمراء، وال 
تصّب إاّل ف���ي مصلحة الع���دو الصهيوني، 

الذي يهدف إلى فصل قطاع غزة عن الضفة 
الغربية"، داعًيا الرئي���س محمود عّباس إلى 
الك���ّف عن هذه الممارس���ات والتراجع عنها 

بشكل فورّي.
إلى ذل���ك، حّذر القي���ادي بالجهاد االحتال 
اإلس���رائيلي من تمادي هجمته المس���عورة 
ضد األس���رى، مش���يًرا إل���ى أن���ه "جعل من 

السجون ساحة لقتلهم وإعدامهم".
وتابع: "العدو ينّكل بأسرانا البواسل، مستغًا 
الوضع الفلسطيني )الداخلي( المنقسم على 
ذاته، والهرولة العربية نحو التطبيع، والدعم 
المؤسس���ات  داعًيا  الامح���دود"،  األمريكي 
اإلنسان  المختّصة بحقوق  والدولية  األممية 
إل���ى تحّمل مس���ؤولياتها تجاه م���ا يعانيه 

األسرى.

�شتبوء بالف�شل
بما  المتعلقة  األمريكية  التحركات  وبشأن 

ُتسمى "صفقة القرن"، قال: "كل المحاوالت 
القضي���ة  وتصفي���ة  لش���طب  الرامي���ة 
الفلسطينية ستبوء بالفشل"، مشدًدا على 
أن تلك المحاوالت س���تتحطم على صخرة 

صمود وإرادة شعبنا الفلسطيني.
وكشفت وس���ائل إعام أجنبية في األيام 
األخي���رة، ع���ن أن مستش���ارّي الرئي���س 
األمريك���ي "جاري���د كوش���نر"، ومبعوث���ه 
للتس���وية في الشرق األوس���ط "جيسون 
غرينب���ات" يعتزم���ان الس���فر إل���ى )5( 
دول عربي���ة أواخر فبراير الج���اري؛ الطاع 
دبلوماس���ييها على الشق االقتصادي من 

"صفقة القرن".
وبحس���ب تلك الوس���ائل فإن "كوشنر" و 
"غرينبات" س���يزوران كا من: السعودية، 
اإلمارات، قطر، البحرين، وسلطنة عمان، في 

جولتهما التي ستستغرق أسبوًعا. 

وكان الرئي���س األمريك���ي "دونالد ترمب" 
أعلن في الع���ام 2017 أن طاقم في البيت 
األبيض يعمل على صياغة خطة للتسوية 
)صفقة القرن( بين الس���لطة الفلسطينية 
اإلعان  وس���يتم  اإلس���رائيلي،  واالحتال 
عنها عقب انتخابات "الكنيست"، المقررة 

ب� 9 إبريل)نيسان( المقبل.
إاّل أن مضامي���ن الصفق���ة األمريكية غير 
المعلن���ة تتطاب���ق تماًم���ا م���ع االحتال 
في حس���م الص���راع، بعد إزاح���ة "ترمب" 
الق���دس المحتلة عن طاول���ة المفاوضات 
)متوقف���ة منذ 2014(، عق���ب اعترافه بها 
عاصمة ل�"إس���رائيل" ونقل س���فارة باده 
إل���ى المدينة، والب���دء العمل���ي بتصفية 
قضية الاجئين الفلس���طينيين، عبر قطع 
المس���اعدات األمريكي���ة المقدمة ل�وكالة 

"أونروا".

وفد من قيادة الحركة بالخارج سيشارك بلقاءات »موسكو«

حبيب لـ »االستقالل«: لن نساوم على كسر حصار غزة والتفاهمات »شبه متوقفة«
غزة/ قا�شم الأغا: 

اأّكد القيادي يف حركة اجلهاد الإ�شالمي يف فل�شطني خ�شر حبيب، اأن تفاهمات »اإعادة الهدوء 
ل الحتالل »الإ�شرائيلي« من  وك�شر ح�شار غزة« برعاية م�شرية »�شبه متوقفة«؛ بفعل تن�شّ

تنفيذها. و�شّدد القيادي حبيب يف ت�شريح لـ�شحيفة »ال�شتقالل« على اأنه وبالرغم من تن�شل 
الحتالل؛ اإّل اأننا »لن ن�شاوم على ك�شر ح�شار غزة، حتى يعي�ش �شعبنا الفل�شطيني بحرّية 

وكرامة، كغريه من �شعوب العامل«. وقال: »ل نتوّقع التزامًا باملطلق، بل �شيبقى يتلكاأ وي�شّوف؛ لكن 
هناك من الأدوات والربامج ما ن�شتطيع من خاللها اإرغامه على تطبيق تفاهمات ك�شر احل�شار«. 
وجّدد التاأكيد على اأن  »م�شريات العودة« التي انطلقت منذ 30 مار�ش )اآذار( املا�شي لن تتوقف، 

حتى حتقيق الأهداف التي انطلقت من اأجلها.

رام الله/ االستقال: 
دعت القوى الوطنية واإلس����امية بمحافظة رام الله وسط 
الضفة الغربي����ة المحتلة، إلى إزالة العقبات التي تعترض 
طريق المصالحة والعمل بخطوات جدية لتطبيق االتفاقات 

الداخلية السابقة.
وطالبت الق����وى في بيان له����ا أمس الس����بت، بإعادة بناء 
النظام السياس����ي من خال التوافق على إجراء االنتخابات 

العامة في فترة زمنية متفق عليها.

ورحب����ت القوى بالجهود الروس����ية للمس����اهمة في إنهاء 
االنقسام، مع التأكيد على الجهد المصري في ذلك.

كما دانت القوى في بيانها الدعوات لعقد مؤتمر وارس����و، 
بغرض عرض أجزاء »صفقة القرن«، واعتبرت كل من يحضر 

المؤتمر خارجًا عن اإلجماع الوطني وال يمثل إال نفسه.
ودعت القوى أبناء الش����عب الفلس����طيني للمش����اركة في 
الفعالي����ات الكفاحية الجمعة المقبلة ف����ي جميع مناطق 

»التماس« مع االحتال والمستوطنين.

رام الله/ االستقال: 
حّذر المتحدث الرس���مي باس���م حكومة تس���يير األعمال يوسف 
المحم���ود من أن أية خطوة ال تقرها منظمة التحرير الفلس���طينية 
ال يعول عليها وال قيم���ة لها، مضيفا أن مؤامرات تصفية القضية 
الفلسطينية تتمثل اليوم في أالعيب تمرير صفقة القرن وما يشبه 
ذلك. وش���دد المتحدث الرسمي، في بيان صحفي، السبت، على أن 
منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلسطيني، وأن أي محاولة لتجاوز هذا المفهوم أو المساس به من 

أي طرف، من ش���أنها أن تصب في صالح المخططات االستعمارية 
الجديدة التي تس���تهدف القضية الفلس���طينية ووطننا العربي 
ومصالح ومقدرات شعبنا وأمتنا. وأكد المحمود أن منظمة التحرير 
الفلسطينية هي عنوان شعبنا العربي الفلسطيني، وأن فلسطين 
والقدس عنوان نضال وكفاح شعبنا وأمتنا، وعنوان الكرامة والمجد 
العربي في مواجهة االحتال والمخططات االس���تعمارية، وبالتالي 
فإن كافة أشكال وشبهات التطبيع هي خيانة لألمة العربية جمعاء 
كون فلسطين وعاصمتها القدس تمثل قضيتها المركزية األولى.

الحكومة: أية خطوة ال تقرها 
منظمة التحرير ال قيمة لها

قوى رام الله تدعو للعمل بجدية 
إلعادة بناء النظام السياسي

غزة/ االستقال:
تس���تعد الفصائ���ل الفلس���طينية المدعوة 
للمشاركة في »حوارات المصالحة« التي تعقد 
في العاصمة الروسية موسكو، للسفر بدءا من 
اليوم األحد، في الوقت الذي تعقد في القاهرة 
لقاءات بين مسؤولين من فصائل فلسطينية 
وجهاز المخاب���رات العام���ة المصرية، لبحث 
مس���تقبل المصالحة الفلس���طينية، في ظل 
ما تش���هده حاليا من خاف حاد في وجهات 

النظر بين حركتي فتح وحماس.
وق���ال منير الجاغ���وب، مس���ؤول اإلعام في 

مفوضي���ة التعبئ���ة والتنظي���م لحركة فتح، 
إن وفد حركته المش���ارك في حوارات روسيا 
س���يغادر اليوم األحد، موضحًا أن الوفد مكون 
م���ن عزام األحمد عض���و اللجنتين التنفيذية 
لمنظم���ة التحري���ر والمركزي���ة لحركة فتح، 

وروحي فتوح عضو اللجنة المركزية للحركة.
ومن المقرر أن تعق���د الفصائل المدعوة في 
موس���كو لقاءاتها يومي 11 و12 من الشهر 
الحالي، بدع���وة من مركز أبح���اث تابع لوزارة 
الخارجية الروس���ية. وس���تبدأ وفود الفصائل 
األيام  بالمغادرة خال  الفلس���طينية األخرى 

القليلة المقبلة.
وم���ن المق���رر أن يضم وفد حم���اس عضوي 
المكتب السياسي الدكتور موسى أبو مرزوق 
مس���ؤول ملف العاقات الدولية في الحركة، 
وحسام بدران مسؤول ملف العاقات الوطنية.

 وسيش���ارك بعض التنظيمات الفلسطينية 
بوف���ود يرأس���ها األمن���اء العامون. وحس���ب 
الترتيبات الروسية ستلتقي الوفود المشاركة 
في خت���ام اجتماعاته���ا مع وزي���ر الخارجية 

الروسي سيرجي الفروف.
ولم يعلن إن كان هناك ترتيب روس���ي لجمع 

وفدي فت���ح وحم���اس بش���كل ثنائي خال 
االجتماعات أم ال، في ظل موقف فتح الرافض 
لعقد أي لقاء ثنائي في هذه المرحلة، قبل أن 
تقوم حم���اس بتطبيق بنود اتفاق المصالحة 
األول/اكتوب���ر  تش���رين   12 ف���ي  الموق���ع 
2017، وتس���ليم إدارة قط���اع غ���زة للحكومة 

الفلسطينية.
ويأت���ي عق���د اللق���اء الذي يبح���ث في ملف 
المصالحة، في وقت حس���اس، تتصاعد فيه 
حدة الخافات بين فت���ح وحماس، بما يهدد 

بنسف اتفاقيات المصالحة الموقعة سابقا.

الفصائــل إلــى موسكــو اليــوم 
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وأعلن���ت وزارة الصح���ة استش���هاد الطفل 
حس���ن إياد ش���لبي )14 عاًما( بع���د إصابته 
برصاص قوات االحتالل أثناء تواجده بمخيم 
الع���ودة ش���رقي خانيونس جنوب���ي قطاع 
غزة، واستش���هاد الفتى حمزة محمد رشدي 
اش���تيوي )18 عاًما( ال���ذي أصيب برصاصة 

مباشرة في رقبته شرقي مدينة غزة.
وبينما تطال���ب المؤسس���ات الحقوقية في 
قطاع غزة بش���كل أس���بوعي دوري المجتمع 
الدول���ي بضرورة فت���ح تحقيق ف���ي جرائم 
االحت���الل الت���ي يرتكبه���ا بحق مس���يرات 
العودة، ال تحرك مؤسسات المجتمع الدولي 
ساكنًا إزاء هذه الدعوات والمطالبات ما يمنح 
االحتالل المزيد من الشرعية في استهداف 

شعبنا.

موا�سلة امل�سريات 
وأكد الناطق باس���م حركة الجهاد اإلسالمي 
مصعب البريم، أن اإلرهاب اإلس���رائيلي ضد 
أبناء شعبنا وخاصة المشاركين في مسيرات 
العودة وكس���ر الحصار لن يمنع أبناء شعبنا 
م���ن مواصل���ة المس���يرات الس���لمية حتى 

تحقيق أهدافها.
وأوضح البريم في تصريحات صحفية مساء 
الجمعة الماضية، بأن االحتالل اإلس���رائيلي 
يستخدم كافة أنواع اإلرهاب المحرمة دوليًا 
تجاه أبناء ش���عبنا سواء )الرصاص أو القنابل 
المسيل للدموع أو القنص أو الصاروخ(؛ لكن 
هذا اإلرهاب اإلسرائيلي لن يمنع أبناء شعبنا 
من مواصلة المس���يرة السلمية، الفتًا إلى أن 
المقاوم���ة ملتزمة بواج���ب الدفاع عن نضال 

وخيارات شعبنا.
وقال: »إن شعبنا الفلسطيني في كل أماكن 
تواجده يتحدى اإلرهاب اإلسرائيلي وينتصر 
عليه فهناك ف���ي الضفة يقف في مواجهة 
التغلغل االس���تيطاني، وف���ي القدس ضد 
القسري، وهنا  والتهجير  التهويد  مش���روع 
في غزة يقف متحديًا لإلرهاب اإلس���رائيلي 
حتى تحقي���ق األهداف الت���ي انطلقت من 

أجلها المسيرة«.
وأش���ار إل���ى أن اآلالف م���ن أبن���اء ش���عبنا 
يحتش���دون وينتصرون اليوم دعمًا واسنادًا 
لحقه���م ف���ي الوجود عل���ى ه���ذه األرض، 

ويؤكدون بأنه ال يمكن أن نس���اوم على كسر 
الحص���ار، الفتًا إلى أن ش���عبنا اليوم يوصل 
رس���الة إلى العالم بأن المس���يرات مستمرة 
على قاعدة أن النضال والكفاح هما من حقنا 

حتى تحرير أرضنا المحتلة.

زيادة فر�ص احلرب
وي���رى المحلل السياس���ي طالل ع���وكل، أن 
مواصلة االحتالل اإلس���رائيلي اس���تهداف 
المدنيي���ن في مس���يرات الع���ودة وخاصة 
األطفال والنساء والشرائح المحمية بموجب 
القانون الدولي، س���يزيد من ف���رص اندالع 
مواجهة موسعة بين المقاومة بغزة والكيان 

الصهيوني.
وقال عوكل ل�"االس���تقالل": "إن الجميع هنا 
يدرك أن فاتورة الحس���اب أصبحت مرتفعة 
للغاي���ة، وأن���ه ال مج���ال للمزيد م���ن ضبط 
المقاومة،  إل���ى فصائ���ل  بالنس���بة  النفس 
ولكن هذه الحالة تحدث وسط حراك مصري 
لتثبيت ملف التهدئة وهذا ما يقيد العمل 

الفصائلي".
وأوضح أن غرفة المقاومة المش���تركة تدرك 

حساس���ية الموقف، رغم أن النفس الشعبي 
يطالب بالرد وع���دم الصمت وإيالم االحتالل 

وجعله يتذوق من ذات الكأس المر.
وأشار عوكل إلى أن المقاومة تدرك أن رئيس 
حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو يحاول جر 
غزة إلى حرب قبيل االنتخابات اإلس���رائيلية، 
العتبار أن الحرب تزيد من أسهمه وشعبيته 
في المجتمع اإلسرائيلي إذ أن هذا المجتمع 
يؤيد شن الحروب على الفلسطينيين وإراقة 

دمائهم.

�سيا�سة اأكرث عنف
ب���دوره، يقول المحلل السياس���ي الخبير 
إبراهيم جابر،  الش���أن اإلس���رائيلي،  في 
ل�"االس���تقالل": "مع قرب عقد االنتخابات 
اإلس���رائيلية ف���ي كل موس���م، تتخ���ذ 
الحكومة اإلس���رائيلية سياسة أكثر عنفًا 
وإرهابًا ضد الفلسطينيين، فهذا العنف 
هو أفض���ل بضاعة يمك���ن عرضها على 
الجمه���ور اإلس���رائيلي وتكس���ب رضى 

معظمه".
وأض���اف جابر: "واضح تمام���ًا أنه ال يوجد أي 

آث���ار ألي تهدئ���ة ف���ي قطاع غ���زة، فكيف 
يمك���ن الحدي���ث ع���ن تهدئ���ة ف���ي ظل 
مواصلة االس���تهداف اإلس���رائيلي للشعب 
الفلس���طيني بغ���زة، وال يمك���ن اعتبار فتح 
المعاب���ر هو ترجمة لتهدئ���ة افتراضية ألن 
فتح المعابر هو حق مكفول للفلسطينيين".

وبّين أن "إس���رائيل" تماطل بش���كل متعمد 
ف���ي تنفيذ كاف���ة بنود اتفاق���ات التهدئة 
الس���ابقة التي أبرمتها مع فصائل المقاومة 
بغ���زة برعاية مصري���ة، األمر ال���ذي يتطلب 
تدخ���اًل مصريًا حازم���ًا لوق���ف االنتهاكات 
التعدي على  اإلس���رائيلية وإلزامها بع���دم 

الدماء الفلسطينية.
وأض���اف المحل���ل السياس���ي: "ال اعتقد أن 
المقاومة مكبلة عن الرد على االحتالل، بسبب 
الظروف السياسية واالقتصادية، إنما لديها 
حس���اباتها الدقيقة حيال المناوشات التي 
ج���رت مؤخرًا، وتعلم متى وأين س���ترد، إذ ال 
يمك���ن لمقاومة واعي���ة أن تتعامل بمنطق 
ردات الفعل ألن فاتورة ذلك س���تكون كبيرة 

على الشعب الفلسطيني".

استهداف متواصل للمشاركين فيها 

تحليل : تصعيد »إسرائيل« ضد مسيرات العودة يقرب فرص المواجهة
غزة/ حممود عمر:

ت�سع دولة الحتالل الإ�سرائيلي كافة جهود 
اإبرام تهدئة حقيقية مع قطاع غزة على �سفري 

الهاوية مبوا�سلتها ا�ستهداف املدنيني وخا�سة 
من الأطفال والن�ساء، وهي �سيا�سة وا�سحة لدفع 

املقاومة الفل�سطينية نحو ت�سعيد مو�سع قد يكون 
وراءها اأهداف ي�سعى رئي�ص وزراء الحتالل 

بنيامني نتنياهو لتحقيقها وت�سب يف �ساحله يف 
النتخابات الإ�سرائيلية املقبلة. وا�ست�سهد اجلمعة 

املا�سية طفل وفتى واأ�سيب عدد من املواطنني 
بالر�سا�ص احلي والختناق بالغاز امل�سيل للدموع؛ 

جراء اعتداء قوات الحتالل الإ�سرائيلي على 
املتظاهرين ال�سلميني امل�ساركني يف م�سريات العودة 

وك�سر احل�سار �سرقي حمافظات قطاع غزة.

غزة/االستقالل:
أكد مركز الميزان لحقوق اإلنسان، على أن استمرار 
صم���ت المجتم���ع الدول���ي وتحلله م���ن التزاماته 
القانوني���ة واألخالقي���ة، ش���كل عاماًل تش���جيعيًا 
لمواصلة أعمال القتل دون أي خشية من المالحقة.

وج���دد المركز، ف���ي بيان له، اس���تنكاره الش���ديد 
الس���تهداف المشاركين في المس���يرات السلمية 
الس���يما األطفال، وتكرار اس���تهداف العاملين في 
الطواقم الطبية بالرغم من وضوح شاراتهم المميزة.

وأوض���ح المركز، أن ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي 
تواص���ل اس���تهدافها للمدنيين الفلس���طينيين 
المش���اركين في المسيرات الس���لمية على امتداد 
الس���ياج الفاصل ش���رقي قطاع غزة للجمعة )46( 
على التوالي، وتس���تخدم القوة المفرطة والمميتة 
في معرض تعاملها مع األطفال والنس���اء والشبان 
المش���اركين في تلك المس���يرات، كما تستهدف 

الطواقم الطبية والصحافيين.
وبين أن اس���تخدام قوات االحتالل القوة المفرطة 
والمميتة في الجمعة السادس���ة واألربعين تسبب 
في قتل طفلين، وإصاب���ة )104(، من بينهم )43( 
طفاًل، و)5( س���يدات، ومس���عف، ومن بينهم )22( 
أصيبوا بالرصاص الحي، و)48( أصيبوا بقنابل الغاز 
بش���كل مباش���ر، كما وصفت المصادر الطبية في 

وزارة الصحة جراح أحد الجرحى بالخطيرة.
ودع���ا المركز، المجتم���ع الدولي للتح���رك العاجل 
لوقف االنته���اكات الجس���يمة والمنظم���ة التي 
ترتكبها ق���وات االحت���الل اإلس���رائيلي، والعمل 
الفوري على انهاء الحصانة التي تتمتع بها قواتها 
وقادتها، ومالحقة كل من يش���تبه بضلوعه في أي 
من االنتهاكات الجس���يمة، كسبيل وحيد لضمان 
احترام قواعد القانون الدولي وتحقيق العدالة في 

هذه المنطقة من العالم.

غزة / االستقالل:
أدان المركز الفلس���طيني لحقوق اإلنسان بشدة استمرار قوات 
االحتالل اإلس���رائيلي ف���ي ارتكاب الجرائم ض���د المتظاهرين 
الس���لميين المشاركين في مس���يرة العودة الكبرى شرق قطاع 

غزة رغم حالة الهدوء الواسعة.
وأوض���ح المرك���ز في بيان صحف���ي، أن ق���وات االحتالل قتلت 
أول أم���س الجمعة، طفلين فلس���طينيين وأصاب���ت عددًا من 
المدنيين منهم أطفال ونس���اء، في اس���تخدام للقوة المفرطة 
ضد المتظاهرين المشاركين في الجمعة ال� 45 لمسيرة العودة 
وكسر الحصار شرق القطاع، ووصفت حالة ثالثة من المصابين 
بأنه���ا خطي���رة. ورأى أن ه���ذه الجرائ���م تأت���ي نتيجة إفالت 
»إس���رائيل« من العقاب وما تتمتع به بفضل الواليات المتحدة 
من حصانة، ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي 

من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.
وش���دد المركز عل���ى ضرورة وق���ف االحتالل اس���تخدام القوة 
المفرطة، واالستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين، ال سيما 
ما يتعلق برفع الحصار ويرى أن ذلك هو المدخل الحقيقي لمنع 

كارثة إنسانية في قطاع غزة.

وقال إن تواصل استهداف االحتالل للطواقم الطبية وسيارات 
اإلس���عاف، يش���كل مساًس���ا خطيًرا بقواعد القان���ون الدولي 
االنس���اني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وهو مؤشر خطير 
النتهاك هذه المعايير الدولية التي نظمت قواعد حماية رجال 
المهم���ات الطبية، بمن فيهم طواقم اإلس���عاف وس���ياراتهم 
ومنشآتهم الطبية. وأضاف أن االنتهاكات الجسيمة الممارسة 
واالعتداءات المتعمدة على أف���راد الطواقم الطبية ترتقي إلى 
جرائم حرب، وفق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وبخاصة 

لنطاق الحماية التي توفرها لهم.
واعتبر أن اس���تمرار »إس���رائيل« ف���ي اس���تهداف المدنيين 
الذين يمارس���ون حقهم في التظاهر السلمي، أو خالل عملهم 
اإلنس���اني، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون 
الدولي اإلنس���اني، ومخال���ف لميثاق روما األساس���ي الخاص 

بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.
وج���دد المركز دعوت���ه للمدعي���ة العامة ل�لمحكم���ة الجنائية 
الدولي���ة لفتح تحقيق رس���مي في هذه الجرائ���م، وصواًل إلى 
مالحقة ومحاس���بة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش 

االحتالل بالمستوى السياسي واألمني ومن نفذها.

مركز حقوقي: رفع حصار غزة المدخل 
الحقيقي لمنع الكارثة اإلنسانية

الميزان: صمت المجتمع الدولي يشجع االحتالل 
على ارتكاب المزيد من الجرائم
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي   

الإدارة العامة للأرا�سي والعقارات

إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 
لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات

ليكن معلومًا للجميع بأن الس���يد/ أحمد مصطفى عبد الجواد أبو حلوب 
من سكان جباليا هوية رقم / 413345356 تقدم بطلب لتصحيح اسم 
والده /// والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // مصطفى عبد 
الجواد حسين أبو حالوب في القطعة 1768 قسيمة 62 أراضي جباليا

إلى االسم الصحيح له // مصطفى عبد الجواد محمد أبو حالوب
لذلك ف���إن اللجنة المختصة تحي���ط الجميع علمًا به���ذا الطلب فمن 
له اعتراض بهذا الش���أن علي���ه التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة العامة 
لتسجيل األراضي والعقارات خالل مدة أقصاها ثالثون يومًا من تاريخ 
اإلعالن وإال فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في 

هذا اإلعالن.     7/ 2 / 2019م

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

ال�سلطة الق�سائية
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة �سلح �سمال غزة – دائرة التنفيذ
إخطار تنفيذ

إلى المخطر إليه / أسامه رمضان محمد عبيد مجهول  اإلقامة
نخطرك بأن عليك دفع قيمة القضية التنفيذية رقم 2019/95 

لصالح طالب التنفيذ / رائد محمود عبد الله عبيد
وذلك لتس���ديد قيم���ة الحكم الصادر ف���ي القضي���ة الحقوقية رقم 
2018/387 صلح ش���مال غ���زة والبالغ قدره���ا 1025دوالر + 20 دينارًا 
باإلضافة إلى رس���وم ومصاريف القضية التنفيذية وقدرها 88 شيكال 
وذلك خالل أسبوعين من نش���ر هذااإلعالن وبالعكس ستجري ضدك 

االجراءات القانونية حسب االصول 
على ذمة القضية التنفيذية رقم 2019/95

لذلك عليكم مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوعين 

ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح �سمال غزة
اأ.ح�سن �سر�سور

ويتزام���ن حرمان الموظفين والش���هداء 
والجرح���ى واألس���رى من ه���ذا الحق مع 
إجراءات عقابية فرضتها رئيس السلطة 
الفلس���طينية محمود عباس ، منذ أبريل 
2017 ض���د القط���اع ، تمثلت بتقليص 
كمي���ة الكهرب���اء الواردة ل���ه من جانب 
االحتالل اإلسرائيلي ، وفرض خصومات 
على رواتب موظفي الس���لطة تتراوح ما 
بي���ن 30 – 50 % ، وإحال���ة أكثر من 20 
ألف موظف للتقاعد اإلجب���اري المبكر ، 
إضافة إلى تقلي���ص التحويالت الطبية 
، و وقف منظمة التحرير الفلس���طينية 
صرف مخصصات األس���رى والش���هداء 

والجرحى . 

برنامج ن�سايل 
نقيب موظفي السلطة الفلسطينية في 
قطاع غزة ع���ارف أبو جراد أكد اتخاذهم 
العدي���د م���ن الخط���وات االحتجاجية ؛ 
للضغط عل���ى رئيس الس���لطة محمود 
عباس للعدول عن قراراته وعودة رواتب 
الموظفين  لطبيعتها ما قبل شهر آذار 
/ م���ارس بالع���ام  2017، واصفا قرارات 

السلطة بغير القانونية . 
وق���ال أب���و ج���راد ل�"االس���تقالل ":" إن 
العم���ل النقاب���ي خطط لتنف���ذ برنامج 
نضال���ي يتضم���ن وقف���ات احتجاجية 
س���لمية، مع الموظفين وذوي الشهداء 
واألس���رى المقطوعة رواتبهم"، مش���يرا 
إلى أن الخروج الى الشارع  هي الطريقة 
الوحي���دة ؛ للتعبير عن رفضهم لقرارات 

عباس. 
وشدد على أن هناك اجماعًا وطنيًا رافضًا 
لقرار قطع الرواتب وكافة قرارات عباس 
المجحفة بحق الموظفين ، لذلك رفعت 

المطالب للقوى الوطنية واألمناء العامين 
لفصائل العمل الوطني بالضفة الغربية 
المحتلة ، للمشاركة بالضغط على عباس 

لتحقيق مطالب الموظفين . 
وأش���ار إل���ى اصداره���م بيان���ًا صحفيًا 
الي���وم االح���د موجهًا لرئيس الس���لطة 
عب���اس ، يطالبونه فيه بع���دم التمييز 
الش���مالية  بالمحافظات  الموظفين  بين 
والجنوبي���ة ، وكذلك ع���دم التمييز بين 
الموظفي���ن بحس���ب االنتم���اء الحزبي ، 
لمخالفة القانون األساس���ي الذي يسمح 

بالتعددية الحزبية . 
األساس���ي  القان���ون  أن   إل���ى  ولف���ت 
الفلس���طيني يحرم الموظف راتبه  في 
حال خالف أنظمة العمل والعمال ، وفي 
ح���ال تمت ادانته بالخيان���ة العظمي أو 

القيام بالتجسس لحساب دولة أخرى .
وأش���ار ال���ى أن األرق���ام الت���ي يج���ري 
الحديث عنها عبر وس���ائل االعالم لعدد 
الموظفي���ن الذين تم قطع رواتبهم غير 
دقيق ، مؤكدا أن العدد س���يتم معرفته 
خالل يومين من خالل مؤسسة التأمين 

الفلس���طينية  والبن���وك  والمعاش���ات 
العاملة بغزة . 

 ولف���ت إل���ى أنه���م ينتظ���رون نتائج 
القضايا التي رفعت من النقابة بالهيئة 
المس���تقلة لحق���وق االنس���ان " ديوان 
المظالم " ضد حكومة الحمد لله ، تتعلق 
بقط���ع الروات���ب والخصوم���ات و عودة 

الموظفين لوظائفهم العمومية . 

اعت�سام احتجاجي
عالء البراوي الناطق اإلعالمي باسم اللجنة 
الوطنية ألهالي الشهداء والجرحى ، أكد  

خوضه���م اعتصامًا احتجاجي���ًا الثالثاء 
المقبل أمام مؤسس���ة رعاية الش���هداء 
والجرحى ، رفضا لقطع عباس رواتب أكثر 
من 1700 عائلة شهيد وجريح ، الفتا الى 
مواصلته���م تنفيذ المزيد من الخطوات 

التصعيدية خالل األيام القادمة . 
أن   " ل�"االس���تقالل  الب���راوي  وأوض���ح 
الخط���وات التصعيدي���ة األخ���رى التي 
س���يتم تنفيذها األيام القادمة ، سيتم 
تحديد طبيعتها بعد التوافق مع أهالي 
الش���هداء والجرح���ى أثن���اء االعتصام 

المقرر تنفيذه الثالثاء .
وبي���ن أن أهال���ي الش���هداء والجرحى 
يريدون من خالل االعتصام وخطواتهم 
القادمة ، إيصال رس���الة لقيادة السلطة 
أنه ال  التحري���ر  الفلس���طينية ومنظمة 
يمكن الصمت أم���ام المهزلة والجريمة 
الت���ي ترتكب بح���ق أهالي الش���هداء 

والجرحى . 
 ولفت الى أنه ال يجوز ألحد كان أن ينفى 
نضال الش���هداء والجرح���ى و أن ينهى 
بذاته المس���اعدة المقدمة لهم ، مشيرا 
إلى أن ما يتلقونه هو حق مشروع ، وفق 
ميث���اق منظم���ة التحرير وبن���وده التي 

تعهدت بأن تساهم في رعايتهم . 
وشدد على رفضهم كافة الحج والمبررات 
الواهية التي تس���وقها بعض الجهات 
في الس���لطة ، منها حدوث خلل فني أو 
رفض وزير المالية التعامل مع المؤسسة 
، مطالبا رئيس المؤسسة انتصار الوزير 
بالوقوف مع قضية الش���هداء والجرحى 
، الذين ضح���وا بدمائهم وأجس���ادهم 
م���ن أجل الوطن والقضي���ة ، لرفع األذى 

والضرر عنهم .  

أبو جراد: الخروج إلى الشارع الخيار الوحيد لرفض قرارات عباس

»مجزرة الرواتب« تفتح بوابة التصعيد أمام الموظفين  
غزة/ �سماح املبحوح: 

ت�سللعيد اخلطللوات الحتجاجيللة خلللل الأيام 
القادمللة: هي الو�سلليلة  ال�سلللمية التللي اختارها 
واجلرحللى  ال�سللهداء  واأهللاىل  املوظفللني  اآلف 

رئي�للس  لقللرار  رف�سللهم  عللن  تعبللرا   ، والأ�سللرى 
ال�سلللطة الفل�سللطينية حممود عبا�س ، القا�سللي 
بقطع رواتبهم وحرمان اأبنائهم من لقمة عي�سهم 
، دون جللرم ارتكبللوه ، بحللق الوطللن .  وقطعللت 

ال�سلطة رواتب نحو 5043 من املوظفني وعائلت 
ال�سللهداء عن �سللهر يناير 2019 ، بينهم اأكرث من 
1700 اأ�سر وجريح وعائلة �سهيد ، دون اإبداء اأي 

اأ�سباب لتخاذ القرار �سدهم   . 

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سمال غزة ال�سرعية البتدائية

مذكرة تبليغ حضور
 صادرة عن محكمة شمال غزة الشرعية

الى المدعى عليه اياد بن أسعد بن سعيد الطنة من المجدل وسكان م/ بيت 
الهيا س����ابقا والمقيم في الضفة الغربي����ة االن ومجهول محل اإلقامة فيها 
االن يقتضى حضورك لهذه المحكمة يوم الخميس 2019/3/14م والساعة 
التاس����عة صباحا وذلك للنظر في القضي����ة وموضوعها مهر مؤجل وعفش 
بيت على تركة تحت أساس 2018/752 المقامة عليك من قبل المدعية امال 
بنت محمد ظريف بن صالح عثمان المشهورة الطنة من سلمة وسكان البريج 
وان لم تحضر في الوقت المعين يجر بحقك المقتضى الشرعي لذلك جرى 

تبليغك حسب األصول وحرر في 2019/2/7م 

  قا�سي �سمال غزة ال�سرعي
 زكريا رم�سان الندمي



األحد 5 جمادى اآلخرة 1440 هــ 10 فبراير 2019 م

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 )72/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
فايق محمد س���ليم ش���ملخ من س���كان غزة هوية رقم 910941442 
بصفته وكيال عن: نوارة حس���ن عمران شملخ وس���هيل ونهلة وآمنة 

وسوسن وختام وتساهيل ورشا ومها // أبناء محمد سليم شملخ
بموجب وكالة رقم: 13030 / 2014 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 678 قس���يمة 19 المدينة غزة الزيتون + قطعة 680 قسيمة 7 + 

10 المدينة غزة الزيتون + قطعة 681 قسيمة 10 المدينة غزة الزيتون
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن علي���ه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم الب���دء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 2/7/ 2019م

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمود محمد عبد العليم حسنين
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)400053443( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن انا المواطن/ عاطف عبد الجواد حافظ الس���قا 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
) 916951544( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن انا المواطنة/ س���ارة عبد الله يوسف السقا  عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)973855851(  فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
إعالن بيع بالمزاد العلني في 

القضية رقم 11445 / 2017
ُنعلن للعموم أنه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
البضاعة الموجودة في المحل المملوك للمنفذ ضده والواقع غزة ش���ارع 
عمر المختار بالقرب من س���وق العملة المسماة "معرض العشي اخوان 
للمالبس النسائية" فعلى من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور إلى 
دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في أوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل 
اس���مه بعد دفع قيمة التأمي���ن بواقع %10 من قيم���ة التخمين وأن 
الرس���وم والداللة على نفقة المشتري، علمًا بأن المزاد سينعقد الساعة 
الثانية عشرة من يوم االثنين بتاريخ 2019/2/25.التاريخ 2019/2/7م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ.وائل  نبهــــان

غزة/ االستقالل:
أك���د مدي���ر عملي���ات وكال���ة غ���وث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين "االونروا" في قطاع غزة ماتياس شمالي أن 
الوكالة لم تتسلم حتى اللحظة أي مبالغ رسمية أو مساعدات 

تساهم في تغطية الخدمات الطارئة التي تقدمها.
وأضاف ش���مالي، أن عام 2019 يحتاج إلى ميزانية رئيسية 
لتقديم الخدمات الطارئة لكافة الالجئين الفلس���طينيين، 
الفت���ًا إلى أن هذا المبلغ ّقدرت���ه إدارة األونروا ب� مليار و200 

مليون دوالر.
ولف���ت إلى أن الوكالة ال تريد أن تمر بأزمة عام 2018، مذكرًا 
أنها عانت من عجز ف���ي الميزانية بقيمة 446 مليون دوالر، 

قبل أن تتخطاه بفضل مساهمات الدول المانحة.
وش���دد ش���مالي على أن قطاع غ���زة يحتل ج���زءًا كبيرًا من 
الميزاني���ة العامة "لألونروا" في مناط���ق العمليات الخمس 
التي تق���در ب� 750 مليون دوالر، الفت���ًا أن نصيبها يصل ل� 
%40 من الميزانية وه���و ما يعادل 130 مليون دوالر، وهذا 

هو المبلغ الذي تحتاجه غزة لتغطية الخدمات.
وأوضح أن ميزانية قط���اع غزة توزع على جزأين مهمين في 
سبيل تقديم الخدمات الطارئة لالجئين، وهي "المساعدات 
الغذائي���ة والخدمات الصحية والتعلي���م، باإلضافة لبرنامج 

خلق فرص العمل".
وأب���دى مدير عملي���ات "االونروا" بغزة، قلقه الش���ديد بحال 
عدم قدرتهم التدخل في المجال اإلنساني للبرامج الطارئة 
وعلى رأس���ها برنامج "توزيع الغ���ذاء" ألكثر من مليون الجئ 
في القطاع ، باإلضافة لخدمات الصحة النفسية وخلق فرص 

العمل.
وأكد شمالي أن "األونروا" ستكون جزءًا من االتفاق الذي وقع 
بين االمم المتحدة وقطر قبل أس���ابيع بهدف تقديم منحة 

مالية تساهم في مساعدة الالجئين في قطاع غزة.
وأوضح أن االتفاق سيشمل دعم مؤسستين من مؤسسات 
االمم المتحدة في قط���اع غزة وهما "undp و االونروا"، الفتًا 
إلى أنهم سيس���تفيدون من المنح���ة من خالل دعم برنامج 

خلق فرص عمل.
وبخصوص اآللية التي س���يتم العمل بها، قال ش���مالي إن 
األونروا ستستفيد من المنحة القطرية من خالل برنامج خلق 
فرص العمل، مبينًا أن هذا البرنامج لديهم منذ سنوات وبناًء 
عليه لن تكون هناك آلية جديدة للعمل بها أو حتى برنامج 

جديد.
وأضاف أنه لن يكون هناك تس���جيل جديد لالستفادة من 
برنام���ج خلق فرص العمل، مبينًا أن لديهم قوائم مس���جلة 
بحوال���ي 26 أل���ف طلب، وس���تقوم الوكال���ة بمراجعة هذه 

الطلبات واتاحة فرص العمل لهم.
ولفت ش���مالي إلى أنهم لم يضع���وا أي خطط بديلة حتى 
اللحظة في حال عدم تلقيهم أي مساعدات مالية من الدول، 
لكنه أشار إلى امتالكهم ما يكفي في الوقت الراهن لتقديم 

الخدمات لالجئين.
وق���ال "نح���ن األن نملك م���ا يكفينا للمضي ف���ي خدماتنا 
لالجئي���ن خالل ال� 6 أش���هر المقبلة، أي أنن���ا في وضع أمن 

خالل هذه الفترة، خالل األش���هر الس���تة المقبلة سنحاول 
الوصول إلى المانحين لتقديم المساعدات التي ستساهم 
في التغطية المالية للعام 2019 وفي حال لم نجد استجابة 

سنفكر في خطة بديلة".
وأك���د أن األوضاع اإلنس���انية في قطاع غزة مقلقة بش���كل 
متزايد، فحوالي %53 من الشباب ال يعملون، ونسبة البطالة 
وصلت ل� %70 ، وأكثر من %80 يقبعون بشكل كامل تحت 
خ���ط الفقر، وهذه األرقام صعبة وتدل على أن الوضع صعب 

للغاية.
وأش���ار إلى أنه ف���ي حال عدم قي���ام الدول بدع���م األونروا 
لالس���تمرار بتقدي���م خدماتها لالجئين بغ���زة في ظل هذا 

الوضع المتدهور، فإن الوضع سيزداد سوء.
وأبدى تخوف���ه من عدم اس���تجابة بعض ال���دول لنداءات 
االونروا، بس���بب الوض���ع اإلقليمي الحال���ي الصعب ووجود 
أزمات أخرى في المنطقة كاليمن وس���وريا التي س���تغطي 

على أزمة فلسطين.

»أونروا«: لدينا برنامج سابق للمنحة القطرية ولم نستلم أي أموال حتى اللحظة

غزة / االستقالل:
وصف���ت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين جولة 
الثنائي األميركي جاريد كوش���نر، وجيسون غرينبالت، 
للتروي���ج لصفق���ة ترام���ب، في ع���دد م���ن العواصم 
العربية، أنها لن تنجح في فرض الصفقة على ش���عبنا، 
مادامت ال تس���تجيب للحد األدنى من حقوقه الوطنية 
المش���روعة، غير القابلة للتصرف، ف���ي العودة وتقرير 
المصير واالستقالل والس���يادة والخالص من االحتالل 

واالستيطان.
وأكدت الديمقراطية في بيان لها، أن من الدول العربية 
التي س���يزورها الثنائ���ي األميركي عم���ان، والبحرين، 

والعربية السعودية، واإلمارات، وقطر.
وقال���ت الديمقراطي���ة:« ان الحدي���ث ع���ن »الس���الم 
االقتصادي« المزعوم، الذي يحمله في جعبتهما كوشنر 

وغرينبالت، ما هو إال طبعة قديمة، جديدة، من مش���روع 
نتنياه���و، وحكومة اليمين واليمي���ن المتطرف، إلقامة 
دولة »إس���رائيل الكبرى« على حساب المشروع الوطني 
المستقلة  الفلسطينية  الدولة  الفلسطيني، واستبدال 
كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 
4 حزيران 67، بحكم إداري ذاتي هزيل، مقيد بالتزامات 
أوسلو واستحقاقاته السياسية واألمنية واالقتصادية.

وأضافت أن ما من طرف يستطيع أن يقرر مصير الشعب 
الفلسطيني، سوى الشعب الفلس���طيني نفسه، الذي 
قال كلمته في مؤسس���اته الوطني���ة الجامعة، وآخرها 
في المجلس���ين المرك���زي )2015/3/5 + 2018/1/15( 
والوطن���ي )2018/4/30( حين قرر طي صفحة أوس���لو، 
وإعادة تحديد العالقة مع دولة االحتالل، وإطالق برنامج 
المقاوم���ة واالنتفاضة ف���ي المي���دان، وإحالة القضية 

والحق���وق الوطنية إل���ى المحافل الدولي���ة لعزل دولة 
إسرائيل، ونزع الشرعية عن االحتالل، وعقد مؤتمر دولي 

تحت سقف األمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.
من الُمقرر أن يزور مستش���ار الرئيس األمريكي وصهره 
جاريد كوشنر، نهاية الش���هر الجاري، عددًا من البلدان 
العربية لمناقش���ة خطة السالم األمريكية والتي ُيطلق 

عليها » صفقة القرن ».
وس���يزور كوش���نر، كال من ُعمان والبحرين والسعودية 
واإلم���ارات وقط���ر، عل���ى رأس وف���د من المس���ؤولين 

األمريكيين، لمناقشة »صفقة القرن«.
ومن المتوق���ع أن يضّم الوفد المبع���وث األمريكي إلى 
الشرق األوسط جيس���ون غرينبالت، ومسؤولين آخرين 
ش���اركوا في وض���ع المرّك���ب االقتصادي ف���ي الخطة 

األمريكية.

الديمقراطية: جولة كوشنر وغرينبالت ترويج لمشروع نتنياهو

الضفة الغربية/ االستقالل:
واصل قوات االحتالل وقطعان المس���توطنين، انتهاكاتها الممنهجة بحق 
المواطني���ن في الضف���ة الغربية، والتي تتصاعد يومي���ا وتطال دور العبادة 
ومن���ازل المواطنين والتعدي عل���ى ممتلكاتهم وإعاق���ة حياتهم اليومية، 

متخذة ألجل ذلك ذرائع وحجج واهية.
وقال���ت مص���ادر محلية في الخلي���ل بالضف���ة الغربية، إن جن���ود االحتالل 
والمستوطنين منعوا العشرات من المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى 
المس���جد االبراهيمي ألداء صالة الفجر، مشيرة إلى أن قوات االحتالل أغلقت 
البوابة االلكترونية الغربية المؤدية إلى سوق اللبن ورفضت إدخال المصلين 

المسلمين للمسجد.
 كما أغلقت قوات االحت���الل البوابة االلكترونية عند حاجز أبو الريش جنوبي 
المس���جد، في الوقت الذي س���محت فيه لعش���رات المس���توطنين بدخول 

المسجد وساحاته وإقامة طقوس تلمودية.
وقال مفتي الخليل الشيخ محمد ماهر مسودي: "إن سلطات االحتالل تتعمد 
منع المسلمين من الوصول إلى المسجد اإلبراهيمي وذلك لتفريغه وتحويله 

إلى كنيس يهودي".
 وأضاف: "بات من الواجب حض المس���لمين على الصالة في المس���جد 
اإلبراهيمي وخاصة صالة الفجر؛ كي ال ينفرد المس���توطنين به ويعبثون 
بس���احاته وأروقته، وهذا ما يؤرق المستوطنون وجيش االحتالل في آن 

واحد".

انتهاكات واسعة لالحتالل 
ومستوطنيه في الضفة الغربية

غزة/ االستقالل:
أطل����ق جيش االحت����الل اإلس����رائيلي، أمس 
الس����بت، النار تجاه عدد من الفلس����طينيين 
على الحدود الش����رقية ش����مال ووسط قطاع 

غزة.
وزعمت وسائل إعالم عبرية أن قوات االحتالل، 
أطقلت الرصاص الحّي تجاه عدد من الشبان 

العزل ش����رقي مدينة غ����زة، بزعم محاولتهم 
قطع السياج الفاصل شرقي المدينة.

كما أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، نيران 
رشاش����اتها صوب أراضي المزارعين ش����رق 
مخيم البريج في المنطقة الوس����طى لقطاع 

غزة.
وأف����اد وزارة الصحة بغ����زة، أن عملية إطالق 

النار لم تسفر عن وقوع إصابات في صفوف 
المزارعين والمواطنين.

ويس����تخدم االحتالل اإلس����رائيلي مؤخ����رًا، 
العديد من وسائل العنف بوتيرة متصاعدة 
تجاه المواطنين العزل المحاذيين للس����لك 
الفاصل على طول الشريط لمحافظات شرق 

قطاع غزة، تحت ذرائع أمنية واهية.

االحتالل يطلق النار تجاه فلسطينيين على الحدود الشرقية للقطاع 
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أعلن أنا المواطن/ حسن محمد عيسى حميد
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)802003764( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ جهاد احمد زايد العبيد
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)917651945( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ علي عطا عبدالله الفاخوري
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)905337424( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ لمياء شريف كامل ابو شعبان
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)961532660( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ تامر محمد مصباح الخور
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)801760570( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ صقر عثمان احمد حرب
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)407721356( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ اكرم سعدي محمد ياغي
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)900974940( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ نسمه عمر نصر منصور
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)801877531( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ حسن احمد محمد ابو حسين
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)964858666( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

عبسان الكبيرة / االستقالل:
افتتحت بلدية عبس���ان الكبيرة 
بالتع���اون مع المجل���س األعلى 
محكمة شرق  الش���رعي  للقضاء 
خانيون���س الش���رعية، جن���وب 

قطاع غزة.
د. محمود  االفتتاح  وحضر حفل 
أب���و دراز رئيس بلدية عبس���ان 
حسن  الدكتور  والشيخ  الكبيرة، 
عل���ي الجوجو رئي���س المجلس 
والشيخ  الشرعي  للقضاء  األعلى 
روح���ي بريك���ة نائ���ب رئي���س 
المجلس األعلى للقضاء الشرعي 
والش���يخ إبراهيم النجار رئيس 
محكمة االس���تئناف الش���رعية 
الحاج  زياد  والش���يخ  خانيونس 
رئيس محكمة ش���رق خانيونس 
الش���رعية و النائب في المجلس 
أبو دقة  أ. يون���س  التش���ريعي 
ولفي���ف م���ن وجه���اء المنطقة 

الشرقية.
زياد  الش���يخ  الحف���ل  وافتت���ح 
الح���اج مرحبًا بالحض���ور ومثنيا 
على دور بلدية عبس���ان الكبيرة 
في المس���اهمة في هذا اإلنجاز 
الكبير الذي يخدم مواطني شرق 

خانيونس.

الجوجو  الدكتور  الشيخ  وتحدث 
رئيس المجل���س األعلى للقضاء 
الشرعي عن دور القضاء الشرعي 
ف���ي ح���ل الخصوم���ات ودورها 
في بناء االس���رة المس���لمة وحل 
بي���ن  والخصوم���ات  النزاع���ات 
الناس وعن تاريخ هذه المحكمة 
كما وأثنى على دور رئيس بلدية 

عبسان الكبيرة في هذا اإلنجاز.
 وهن���أ الجوجو، أهال���ي ووجهاء 
هذه  بافتتاح  الشرقية  المنطقة 

بتطوير عمل  ووع���د  المحكم���ة 
المحاك���م الش���رعية في ش���رق 

خانيونس.
وبدوره أش���ار رئي���س البلدية د. 
محمود أبو دراز أن بلديته ملتزمة 
التس���هيالت  كاف���ة  بتقدي���م 
للمحكمة من أجل س���ير العمل 
فيه���ا وذلك من أجل تس���هيل 
ش���رق  أهالي  عل���ى  الخدم���ات 
خانيونس وذلك الن بلدة عبسان 
حض���ري  مرك���ز  ذات  الكبي���رة 

الش���رقية  المناطق  يربط جميع 
وهذا يجعل منها مكانًا مناس���بًا 
لتوفر جميع الخدمات بما يقرب 
المس���افات و يوف���ر الجهد على 

مواطني شرق خانيونس.
وفي اختتام الحف���ل تم توقيع 
البلدية  بي���ن  التفاهم  مذك���رة 
للقض���اء  األعل���ى  والمجل���س 
الش���رعي بم���ا يضم���ن جمي���ع 
االتفاق  ت���م  التي  التفاهم���ات 

عليها مسبقًا.

خان يونس/ االستقالل:
ق���ررت بلدية خانيونس جن���وب محافظات غزة بإج���راء تخفيض على أثمان 
الحد األدنى في اس���تهالك المياه لفاتورة الجباية وذلك تماشيًا مع الظروف 
الس���ائدة والتخفي���ف عن كاه���ل المواطني���ن ومراعاًة لألس���ر ذات الدخل 

الضعيف و المحدود.
وذك���ر مدي���ر مركز خدم���ات الجمهور ل���دى البلدية م. م���ازن البحيصي أن 
التخفيض المذكور جاء بناًء على قرار مجلس بلدية خانيونس لتعديل أثمان 
المياه في فاتورة الجباية ، والتي تهدف إلى تعزيز طبيعة الخدمات المقدمة 
للجمهور في ظل األوضاع العامة، مش���يرًا إل���ى أهمية تلك اإلجراءات للعمل 

على تحقيق المصلحة العامة.
وبين م. البحيصي أن عملية التخفيض تش���مل  تخفيض الحد األدنى لثمن 
المياه من )25(  ش���يكال الى )10(  ش���واكل لالستهالكات التي تقل عن )5( 
كوب ش���هريًا،  وكذلك تخفيض قيمة االس���تهالك لع���دد حتى )15( كوبًا 
»متوس���ط استهالك أس���رة من 6 افراد«  من )25( شيكال الى )22.5(  شيكال 
حيث س���يتم تطبيق ذلك اإلجراء بدءًا من فاتورة ش���هر يناير للعام الجاري 

بينما تخضع االستهالكات التي تزيد عن )16( كوبًا لنظام فئات.
ودعا م. البحيصي كافة المواطنين إلى االس���تفادة من قرار التخفيض والذي 
من شأنه المساهمة في تعزيز الخدمة المقدمة لهم حيث يراعي في الوقت 
ذاته األس���ر ذات الدخل الضعيف و المحدود , لتمكينها من تسديد فاتورة 
الخدمة بما يتناس���ب مع اس���تهالكها ,وبقيمة أكثر توزانًا من خالل تحديد 

الحد األدنى.

بلدية خانيونس 
تخفض أثمان الحد 

األدنى لفاتورة الجباية

افتتاح محكمة شرق خانيونس الشرعية

غزة / االستقالل:
الش����عبية  الهيئ����ة  رئي����س  كش����ف 
قوافل  رئي����س  غ����زة  لدعم  العالمي����ة 
أميال من االبتس����امات عصام يوسف، 
ع����ن ترتيبات بدأت مع ع����دد من الدول 
األنش����طة  بعض  لتنفي����ذ  األوروبي����ة 
البحري����ة ف����ي محاولة لكس����ر الحصار 

البحري عن قطاع غزة.
وقال يوس����ف في تصري����ح له:" هناك 
إجراءات ينفذها اتحاد أسطول الحرية 
من أجل وضع آلية جديدة سيتم اإلعالن 
واالفصاح عنها خ����الل الفترة القادمة"، 
متوقًعا أن ترى النور خالل يوليو المقبل 
بتنفيذ أنش����طة بحرية مختلفة لكسر 

الحصار عن غزة.
وأش����ار إلى وجود ترتيب����ات مع الجانب 
المص����ري م����ن أجل التنس����يق إلدخال 

وف����ود طبي����ة للقطاع، كما ت����م تقديم 
كش����وفات لهم من أجل السماح لعدد 
من األطب����اء المتضامنين مع الش����عب 
م����ن األردن ومصر  الفلس����طيني بغزة 
بدخول القطاع في ظل وجود اآلالف من 
اإلصابات التي تحتاج لمتابعات حثيثة 
العجز  في تخصصات مختلف����ة وحالة 

التي تعاني منها مستشفيات غزة.
ولفت أيًض����ا إلى وجود مناقش����ات مع 
القطاع،  إل����ى  األدوي����ة  مصر إلدخ����ال 
والسماح بنقل بعض الجرحى للخارج، أو 

وصول وفود طبية للقطاع.
وعلى صعي����د القوافل البرية، أوضح أن 
هناك تعاوًن����ا مصرًيا مق����دًرا من أجل 
السماح بعبورها، ويجري الترتيب حول 
الفلس����طينيون  التي يحتاجها  الوفود 

في القطاع على الصعيد الطبي.

وذك����ر أن القط����اع يعيش في أس����وأ 
ظروفه االقتصادية واالجتماعية خاصة 
بعد العقوبات التي فرضتها الس����لطة 
الفلس����طينية، مبيًنا أن مستش����فيات 
القطاع في حالة انهي����ار حقيقي جراء 
والمس����تلزمات  للوقود  الح����اد  النقص 

الطبية األخرى.
وأك����د أن الوضع اإلنس����اني ال يحتمل 
مزيًدا من المناكفات، وعلى أقلها عودة 
والوقود بش����كل طبيعي كما  الكهرباء 
الضف����ة الغربية، وكذلك توفير األدوية 

المفقودة والمستلزمات الطبية.
وبّين يوس����ف أّن أكث����ر من ثالثة آالف 
الوفود السابقة  متضامن شاركوا طيلة 
وهؤالء "نقلوا مشاهداتهم وآراءهم من 
غزة إلى العالم، واس����تطاعوا أن يكونوا 

سفراء إلظهار الوجع الفلسطيني".

ترتيبات أوروبية لتدشين أسطول بحري جديد لغزة

غزة/ االستقالل:
أك���د الدكتور زاهر البنا رئيس المجلس المركزي الولياء االمور في مدارس األونروا بقطاع غزة، أن الوضع 
االقتصادي المتدهور وزيادة نسبة البطالة أثر على الطالب في المدارس بشكل مباشر، ما أدى الى وجود 

حاالت أغماء وسوء تغذية وفقر دم لعدد من الطلبة.
وقال د البنا في تصريح صحفي، إن أهالي القطاع يرسلون ابناءهم للمدارس رغم صعوبة الحال ومرارته، 
وان "الغصة" التي أدمت قلوبنا ان الكثير من طالبنا ال يملك ش���راء قرطاسية وال يملك ثمن ساندويش 
او حل���وى الن وال���ده ال يملك ليعطيه، مش���يرا الى ان بعض الطالب اصابهم س���وء التغذية وبعضهم 
يعاني من صداع. واوضح د.البنا، أن ذهاب الطالب إلى المدرسة دون تناول وجبة افطار يؤثر على صحته 
واستيعابه وانتباهه لشرح المعلم حيث تبين أن معظم من يعانون من سوء تغذية يتراجع مستواهم 
التحصيلي. واش���ار د.البنا الى ان زيادة حاالت س���وء التغذية وفقر الدم واالغماء بس���بب انهيار الوضع 
االقتصادي والحصار على قطاع غزة، في ظل األزمات العاصفة بابناء قطاع غزة ومشكلة الرواتب وانعدام 
فرص العمل وفي ظل عدم اس���تجابة الوكالة للمناش���دات بالعودة لتوزيع الوجبات في المدارس التي 
اوقفتها الوكالة تحت حجج واهية. وأهاب البنا، بأهل الخير والجهات المس���ؤولة والمؤسسات األهلية 
ووكالة الغوث زيارة المدارس واالس���تماع من المرش���دين عن الوضع الصعب الذي يعاني منه الطالب، 

داعيا كافة العاملين في العمل الخيري للمساعدة الن رأس مال الشعب هو طالب العلم.

تحذيرات من انتشار سوء التغذية 
في صفوف الطلبة الغزيين
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أعلن أنا المواطن/ أيمن محمود زكريا الزيني
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)900637026( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أن���ا المواطن/ عبد الهادي احم���د عبد الهادي 
ال���رواغ عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية  التي 
تحمل رقم )400738241( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ ايمان خميس محمد مهدى
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)932092273( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ نجود حسني احمد الشوبكي
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)900263823( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ مهند عياد نمر ابو عرار
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)407057892( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ اكرم سعدي محمد ياغي
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)900974940( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد على محمد مهدى
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)919217448( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد جالل محمد أبو رياش
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)803845114( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ دالل ماجد /محمدعيد/ الحلو
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)803573898( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

القدس المحتلة / االستقالل:
نظمت هيئة شؤون األسرى والمحررين 
بالتعاون مع ق����وى وفعاليات محافظة 
الق����دس، وقفة تضامنية مع األس����ير 
المريض ولي����د ش����رف )25 عاًما( في 
بلدة أبو ديس، بحض����ور عائلته وعدد 
من ممثلي المؤسسات المحلية وأسرى 

محررين.
وقال مستش����ار الهيئة لشؤون اإلعالم 
حسن عبد ربه خالل الوقفة، إن سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي أصدرت قبل عدة 
أيام أمر اعتقال إداري جديد لمدة ستة 
أشهر بحق األسير المريض وليد خالد 
ش����رف، رغم وضع����ه الصحي الصعب 
والخطي����ر، في داللة عل����ى أن االحتالل 
يواصل بإمعان متطرف سياسة القتل 

الطبي بحق المعتقلين.
وأوضح أن تجديد األمر اإلداري لألسير 
ش����رف ه����و بمثاب����ة حك����م باإلعدام، 
فوضعه الصح����ي ال يحتمل مزيدًا من 
االعتق����ال، وه����و يعاني من مش����اكل 

صحية خطيرة.
وأضاف أن األس����ير ش����رف بحاجة إلى 
متابع����ة صحي����ة عاجل����ة، ويعاني من 
ضم����ور في الجلد ومش����اكل في الكلى 

واألمع����اء والكب����د، وقد ت����م نقله من 
معتقل "عوفر" إلى "عيادة الرملة" بعد 

تدهور حالته الصحية.
من جانبه، طال����ب علي صالح في كلمة 
القوى والفعالي����ات الوطنية، الصليب 
األحمر والمؤسس����ات الدولية المعنية 
بالوقوف عند مسؤولياتها في متابعة 

الوضع الصحي الخطير للرفيق األسير، 
والضغط على االحتالل من أجل إطالق 
س����راحه، محذًرا من تداعيات استمرار 
اعتقاله في ظل تدهور وضعه الصحي.

وبعي����د الوقف����ة، تم تنظيم مس����يرة 
تضامني����ة مع األس����ير ش����رف جابت 
شوارع بلدة أبو ديس، منددة بعنجهية 

االحتالل االس����رائيلي وبطشه باألسرى 
المرضى والعزل داخل السجون.

ُيشار إلى أن سلطات االحتالل اعتقلت 
األسير ش����رف في العاشر من حزيران/ 
يونيو 2018، علًما أن مجموع س����نوات 
اعتقال����ه قراب����ة خمس س����نوات بين 

أحكام واعتقال إداري.

غزة/ االستقالل:
أفادت إذاعة "صوت األسرى"، أن خمسة أسرى من الضفة 
وقطاع غزة يدخلون، أعواًما جديدة في س���جون االحتالل 

بينهم أربعة محكومون بالمؤبد.
وأوضحت اإلذاعة، أن األس���رى هم: األسيرة ملك سلمان 
)19 عاًما( من بيت صفافا بالقدس المحكومة بالس���جن 
10 أعوام ومعتقلة منذ عام 2016، وأمضت ثالثة أعوام 
في سجون االحتالل، واألسير أحمد محمد زهدي مرشود 
)35 عاًم���ا( من مدينة نابلس المحكوم بالس���جن المؤبد 
م���دى الحياة ومعتقل منذ ع���ام 2006، وأمضى 13 عاًما 

في سجون االحتالل.
ومن بين األس���رى ايضًا األس���ير محمد نعيم س���لمان 
قواس���مة من مدينة الخليل المحكوم بالس���جن المؤبد 
م���دى الحياة ومعتقل منذ ع���ام 2008، وأمضى 11 عاًما 

في السجون.
ومن مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، يدخل األس���ير 
خالد محمد الطبش المحكوم بالس���جن المؤبد باإلضافة 
إل���ى 15 عاًما ومعتقل منذ ع���ام 2001، وأمضى 18 عاًما 
في السجون عامًا جديدًا، باإلضافة إلى األسير طارق خالد 
محمد البطش من المعس���كر الغربي المحكوم بالسجن 
المؤبد ومعتق���ل منذ عام 2001، وأمض���ى 18 عاًما في 

السجون.

5 أسرى يدخلون أعوامًا وقفة بأبو ديس تضامنًا مع األسير المريض وليد شرف
جديدة في السجون

غزة/ االستقالل:
طالب مركز األس���رى للدراس���ات، المؤسس���ات الدولية 
العامل���ة ف���ي مج���ال الصح���ة بإنق���اذ حياة األس���رى 
الفلسطينيين المرضى في السجون اإلسرائيلية، والذين 
يعان���ون من أم���راض مختلفة، ومنهم العش���رات ممن 
يعاني من أمراض مزمنة كالغضروف والقلب والسرطان 

والفشل الكلوي والربو وأمراض أخرى.
وحذر مدير المركز، الباحث في قضايا األس���رى، د. رأفت 
حمدون���ة في بي���ان صحفي، من استش���هاد المزيد من 
األس���رى المرضى في الس���جون، إذ لم يكن هنالك حالة 

مساندة جدية إلنقاذ حياتهم.
وطالب بالمزيد من الجهد على كل المس���تويات إعالمًيا 
وسياس���ًيا وش���عبًيا وحقوقًيا، وتحويل قضية األس���رى 
إلى أولى أولويات الش���عب الفلسطيني ثقافًيا لتتصدر 
األولويات األخرى. وأكد أن السكوت على سياسة االهمال 
الطبي سيضاعف قائمة شهداء الحركة الوطنية األسيرة 

التي وصلت إلى 218 شهيًدا في السجون.

وح���ذر حمدونة م���ن سياس���ة االس���تهتار الطبي في 
الس���جون، مطالًبا بأهمي���ة زيارة األس���رى واالطالع على 
مجريات حياته���م وحصر مرضاهم والس���ماح للطواقم 
الطبية إلج���راء عمليات جراحية عاجل���ة لمن هم بحاجة 

لذلك.
ودعا إلى التدخل للتعرف على أس���باب وفاة المعتقلين 
الفلس���طينيين في س���جون االحتالل وبع���د خروجهم 
من األسر، والتي أصبحت تش���كل كابوًسا مفزًعا ألهالي 

األسرى ويجب التخلص منه تحت كل اعتبار.
وأوض���ح أن هنال���ك خط���ورة عل���ى األس���رى المرض���ى 
»بمستشفى س���جن مراج بالرملة« كونهم بحالة صحية 
متردي���ة، وهنال���ك خطر حقيقي عل���ى حياتهم نتيجة 
االستهتار الطبي، وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية 
واألدوي���ة الالزمة والفحوصات الطبية الدورية لألس���رى، 
األمر الذي يخلف المزيد من الضحايا في حال اس���تمرار 
االحتالل في سياس���ته دون ضغوطات دولية جدية من 

أجل إنقاذ حياة المرضى منهم قبل فوات األوان.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
شهد الشهر األول من العام الجاري، ارتفاعا ملحوظا في 
عمليات المقاومة بالضفة، مقارنة بالش���هر نفس���ه من 

العام الماضي؛ ردًا على انتهاكات االحتالل المستمرة.
وأظهرت إحصائية أعدتها الدائرة اإلعالمية لحماس في 
الضفة الغربية، امس الس���بت، أن شهر كانون اآلِخر من 
العام الجاري شهد أكثر من )686( عمال مقاوما، أدت في 
مجملها إلصابة 19 "إس���رائيليا"، في حين استش���هد 5 

فلسطينيين، وأصيب 269 آخرون.
وحسب اإلحصائية، فإن المقاومة نفذت )5( عمليات 
إطالق نار، و)4( عمليات طعن ومحاوالت طعن، و)13( 
عملي����ة زرع أو إلقاء عبوات ناس����فة محلي����ة الصنع، 
و)33( عملي����ة إلق����اء زجاج����ات حارقة ص����وب آليات 
ومواقع االحتالل العس����كرية، كما ش����هدت مناطق 
الضفة والقدس )540( مواجهة وإلقاء حجارة، إضافة 
)62( محاولة صد العتداءات المس����توطنين و)29(  ل�
مظاه����رة واحتجاًج����ا مناهضًة العت����داءات االحتالل 

والمستوطنين في الضفة.
وأوضح���ت اإلحصائية أن محافظ���ات رام الله وبيت لحم 
والقدس توالًيا، حظيت بأعلى معدل في عدد المواجهات 
واألعم���ال المقاوم���ة بنس���بة قاربت %54 م���ن مجموع 
محافظ���ات الضفة، وبواق���ع )185،103،85( عمال مقاوما 

لكل منها.
أما في محافظتي الخليل وقلقيلية فبلغ عدد المواجهات 
وأعمال المقاومة )83( لكل منهما، تالهما محافظة نابلس 
)47(عملية،  بواقع )63( عمال مقاوما، ثم محافظة جنين ب�
تبعها محافظة س���لفيت ب� )16( عملية، تالها محافظات 
أريح���ا وطولكرم وطوباس بواق���ع )9،6،5( مواجهة وعمل 

مقاوم لكل منها توالًيا.
وبينت اإلحصائية، أن المواجهات وإلقاء الحجارة شكلت 
نسبة %79 من مجموع أعمال المقاومة، في حين شكلت 
عمليات إطالق الن���ار ومحاوالت الطع���ن وإلقاء العبوات 
الناس���فة والزجاجات الحارقة، ما نس���بته %8 من مجمل 

األعمال المقاومة.

حمدونة ُيطالب بتدخل عاجل 
إلنقاذ حياة األسرى المرضى

686 عمال مقاومًا في 
الضفة خالل الشهر الماضي
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في الوقت الذي تش���تد فيه الحملة االنتخابية االس���رائيلية 
وهيمن���ة الخط���اب األمن���ي والعس���كري، والتفاخ���ر بقت���ل 
الفلس���طينيين وتهديدهم بارت���كاب المزيد م���ن الجرائم، 
واإلجماع الصهيوني على اس���تبعاد القضية الفلسطينية من 
األجندة السياس���ية اإلسرائيلية والبرامج االنتخابية، واالنزياح 
أكثر نحو التش���دد واليمين، وتتصدر برامج وطروحات اليمين 
الخط���اب السياس���ي اإلس���رائيلي ويتنافس عليه���ا غالبية 

المرشحين، بدءًا ب� غانتس، مرورًا بلبيد، وانتهاء ب� غباي. 
وف���ي ظل كل هذا التهديد بس���فك مزيد م���ن الدماء والقتل 
والدم���ار والتنك���ر للحقوق الفلس���طينية، ارتكبت الس���لطة 
الفلس���طينية مجزرة جدي���دة إضافة لسلس���لة المجازر التي 
ارتكب���ت خ���ال العامين الماضيي���ن بف���رض العقوبات على 
قطاع غ���زة، وبحق الموظفين المدنيين والعس���كريين واذالل 
الناس واهانة كرامتهم بقطع آالف الرواتب من األسرى وذوي 
الش���هداء والجرحى، واإلحاالت الواس���عة للتقاعد القس���ري، 
وتلقي ما تبقى من الموظفين نصف رواتبهم، وإضافة جيش 
جديد من الفقراء والمش���ردين الجدد، ومصير آالف العائات 

وأطفالهم بدون أمل او مستقبل، وباتوا في مهب الريح.
وفي اليوم الذي تلقى الموظفون أخبار إحالة بعضهم للتقاعد 
القس���ري وقطع رواتبهم األس���بوع الماض���ي، التقى الرئيس 
محم���ود عب���اس في مق���ر المقاطعة ب���رام الل���ه مجموعة من 
السياسيين اإلس���رائيليين المتقاعدين يهودًا وعربًا، والذين 
لم يعد يس���مع بهم أحد وليس لهم مكان أو أي تأثير س���واء 
سابقا أو حاليًا في الحياة السياسة االسرائيلية، في ما يسمى 

»منتدى الحرية والسام الفلسطيني«. 
الرئي���س عباس، أكد خ���ال افتتاح أعمال المنت���دى، على أن 
التنس���يق األمني مقدس، وانه س���يواصل حربه ضد اإلرهاب 
والتطرف، وجدد إيمانه بالس���ام أكثر من أي وقت مضى، وعبر 
عن أمله ب���أن تفرز االنتخابات اإلس���رائيلية المقبلة من يؤمن 
بالسام، وأنه على استعداد للعمل معه من أجل إحال السام. 
وتفاخر الرئيس عباس بأن الس���لطة الفلسطينية وقعت على 
أكثر من 83 اتفاقية مع الواليات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، 
وألمانيا، وكندا، وروس���يا، واليابان، والصين، لهدف واحد، هو 
محارب���ة اإلرهاب واإلرهابيين، وانه ل���م يخجل بذلك يومًا، في 

حين ان إس���رائيل تمارس اإلرهاب اليومي ضد الفلسطينيين 
في الضفة وغزة.

الرئيس عباس، الذي يهدد بأنه س���يقطع العاقة مع االحتال 
هو نفس���ه يضرب بعرض الحائط ق���رارات المجلس المركزي 
الفلس���طيني بوقف التنس���يق األمني، وهو ال���ذي يكرر كل 
يوم أنه ضد صفقة القرن من الباب إلى المحراب وسيفش���لها، 
ويتهم اآلخرين بالتساوق معها، نجده يجدد ثقته بالمؤسسة 
األمني���ة االس���رائيلية م���ن خال الش���راكة معه���ا بالتعاون 
والتنسيق األمني، وهو الذي أعترف قبل عدة أشهر انه يلتقي 
رئيس جهاز الش���اباك اإلسرائيلي نداف أرغمان مرة كل شهر 

وقال »نحن متوافقان على %99 من القضايا.
الرئيس يؤكد كل مرة بأن التنسيق األمني مقدس، فالتنسيق 
األمني هو الحي الوحيد من بقايا اتفاقية أوسلو، والتي جعلت 
من الس���لطة وكيا أمنيًا حصريًا لحماية المس���توطنين وأمن 

دولة االحتال التي تستبيح يوميا مدن الضفة الغربية.
لسنا بحاجة إلى تأكيد ما قاله مدير مكتب وزارة األمن السابق 
الجنرال احتياط، عاموس غلعاد، في مقال نشره في »هآرتس« 

األسبوع الماضي، أن األجهزة األمنية الفلسطينية تقوم بمنع 
»اإلرهاب« وحقن الدم اإلس���رائيلي، فالتلويح والتهديد أكثر 
من مرة بوقف التنس���يق، هي محاوالت لذر الرماد في العيون 

وامتصاص غضب الفلسطينيين.
م���ن المحزن ه���ذا الع���ار ال���ذي يمش���ي أمامن���ا، والقضية 
الفلس���طينية تمر بلحظة تاريخية فارق���ة، والتهديد بفرض 
صفقة القرن، وإس���قاط إس���رائيل القضية الفلس���طينية من 
ج���دول األعمال اإلس���رائيلي. وبدال من مواجه���ة هذا الصلف 
والرد الفلس���طيني عليه بعقد لقاءات وحوارات فلس���طينية 
وتعزيز الوح���دة الوطنية وتعزيز صم���ود الناس وتمكينهم 
م���ن المقاومة ضد االحتال، من أجل إعادة االعتبار للمش���روع 
الوطن���ي والقضية، وفرضه���ا على جدول أعم���ال االنتخابات 
اإلس���رائيلية، يلتقي الرئيس عباس مجموعة من األش���خاص 
اإلس���رائيليين المنتهية صاحيتهم في إس���رائيل وترتكب 
السلطة الفلس���طينية بأمر من الرئيس عباس مجزرة الرواتب 
وقطع أرزاق الناس ف���ي جريمة وطنية وأخاقية قبل ان تكون 

قانونية.

طفان شهيدان ارتقيا إلى العا في جمعة »لن نساوم على كسر الحصار«, الشهيد الطفل حسن شلبي 14 
عاما أصيب بعيار ناري في الصدر ش���رق خانيونس جنوبي القطاع, حيث استهدفه جندي صهيوني مجرم 
بغرض القتل, فالطفل حس���ن لم يكن يحمل رشاشا أو سكينا ولم يقتحم السلك الشائك, ولم يمثل خطرا 
على االحتال, أما الطفل حمزة اشتيوي فأصيب أيضا بعيار ناري في الصدر مما أدى الستشهاده على الفور, 
وهذا يدلل على طبيعة اإلصابات التي يستهدف بها الجنود الصهاينة المتظاهرين السلميين شرق قطاع 
غزة, والغرض منها ايقاع اكبر الخسائر في صفوف الفلسطينيين, وقتل عدد منهم حتى يرتدعوا ويوقفوا 
مسيرات العودة الكبرى التي أرهقت االحتال واستزفت الكثير من طاقاته وشغلته عن مهامه المنوطة به 

في مراقبة المناطق الحدودية ورصد التحركات الميدانية ومنع عمليات التسلل وحفر اإلنفاق .   
عدم رد المقاومة بشكل فوري على الدماء التي اريقت شرق غزة, ليس تخليا عن معادلة الدم بالدم والقصف 
بالقصف, إنما هناك ظروف لحظية تحكم طبيعة الرد, وتتطلب ان يكون الرد على هذه الجريمة البش���عة 
في وقته المناس���ب, والذي ينظر فيه دائما إلى مصلحة ش���عبنا وبما يحقق اله���دف من وراء الرد, من هنا 
يجب التأكيد على ان مقاومتنا لن تتخلى عن واجبها تجاه الش���عب الفلس���طيني, وقرار الرد على التصعيد 
الصهيوني قادم ال محالة, وثقة شعبنا في مقاومته لن تتزعزع, وعلى االحتال ان يتوقع ردا على جرائمه في 
أي لحظة, وال يعول كثيرا على هذا الهدوء الخادع, فهو الهدوء الذي يسبق العاصفة, والذي يحمل في داخله 
كل عوام���ل االنفجار في وجه االحتال, والذي قد يؤدي إلى معركة جديدة ال يس���تطيع هذا الكيان المجرم 
التحكم بها أو حس���اب نتائجها, فا يمكن الصمت على جريمة قت���ل األطفال, وال يمكن غض الطرف عما 
يرتكبه االحتال من مجازر دموية بحق متظاهرين س���لميين, خرجوا بأيديهم العارية للمطالبة بحق العودة 

وكسر الحصار وإسقاط »صفقة القرن«. 
غرف���ة العمليات المش���تركة مطالبة باتخاذ عدة خط���وات عملية وميدانية متدرجة حت���ى يدرك االحتال 
ان جرائم���ه لن تمر دون عق���اب, وحتى يعلم ان الرد على هذه الجرائم بأي���دي المقاومة وليس بيد غيرها, 
فالمطل���وب إعادة تفعي���ل الوحدات العاملة في الميدان مرة أخرى, وأهمها وحدة اإلش���غال الليلي, ووحدة 
قص الس���لك, ووحدة الزواري »الطائرات الحارقة والبالونات الحارقة«, ووحدة الكاوتش���وك, فهذه الوحدات 
كانت تعمل بشكل منظم وتؤدي واجبها على أكمل وجه, وهى التي أجبرت االحتال على طلب التهدئة مع 
الفصائل في غزة, وإذا لم تش���كل هذه الوحدات رادع���ا كافيا للجم االحتال, فيجب تطوير األداء الميداني 
بش���كل اكبر, وتفعيل لجان أخرى جديدة كانت المقاومة تتوعد االحتال بها, وأصبح من الواجب تفعيلها 

اآلن لوقف مسلسل الجرائم الصهيونية البشعة ضد أبناء شعبنا, ووقف مسلسل القتل الذي ال ينتهي. 
 ان دموع األمهات اللواتي يودعن أبناءهن في لحظات الشهادة, تستوجب منا ان نكون أوفياء لهذه الدماء 
الزكية الطاهرة, وتتطلب ان نمسح هذه الدموع الغالية على شعبنا بمزيد من التمسك بالمقاومة المسلحة 
كحق أصيل لنا في مقاومة المس���تعمر الصهيوني الغاصب, والرد على جرائمه البشعة, فالدم يطلب الدم, 
وال���دم قانون المرحلة, واالحتال الصهيون���ي مجبول على إراقة الدماء وإزه���اق األرواح, مجبول على القتل 
والخ���راب والدم���ار, وهذا كله منوط بغرفة العمليات المش���تركة التي تجمع كافة الفصائل الفلس���طينية 
المقاومة, التي عليها ان تتصدى لهذا االحتال وتوقفه عن غيه, وتمنع تغوله على ش���عبنا بالطريقة التي 
تراها مناس���بة, عليها ان تأخذ زمام األمور بيدها, وتتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب وباألسلوب 
والكيفية التي تريد, والشعب الفلسطيني كله خلف مقاومته يتاحم معها ويتبنى قراراتها, ويتحمل كل 
شيء من اجلها, يجب ان يعلم االحتال ان هذه الجرائم لن تمر دون عقاب, حتى يعمل ألف حساب للطلقة 
التي يطلقها على أبناء شعبنا, ويدرك جيدا انه سيدفع ثمنها, تماما كما فعلت سرايا القدس عندما قنصت 
جنديًا صهيونيًا وهو يطلق النار على الفلسطينيين العزل شرق قطاع غزة, فرصاصة واحدة من يدي قناص 
بطل وضعت حدا لطلقاته, ومنعته وستمنعه تماما من استخدام ساحه مرة أخرى ضد مدنيين فلسطينيين 

عزل, ألنه فهم الرسالة جيدا, تلك الرسالة التي أحالته هو وساحه إلى التقاعد المبكر.   

المقاومة لن تتخلى عن واجبها

مصطفى إبراهيممجزرة الرواتب والخطاب العسكري اإلسرائيلي

رأي

تعيش األروقة السياس���ية حالة استسام تام 
لموقف الس���يد أبو مازن بعد أن أصبح الموقف 
الفلس���طيني رهن إش���ارته وحبي���س أدراجه 
في اس���تفراد بالمش���هد بعيدًا عن أي ش���كل 
من أش���كال التوافق وحتى الش���كلي. إجراءات 
الس���يد أبو م���ازن تق���وم على فك���رة إخضاع 
حماس »للش���رعية الفلس���طينية« بقوة الخنق 
والمحاص���رة السياس���ية واالقتصادية، وتقوم 
إجراءات الس���يد عباس على هذين المسارين 
بش���كل فج ومس���تفز لكافة القواعد الشعبية 

واألطر الحزبية والفصائلية.
القرارات واإلجراءات السياس���ية التي يخطوها 
أبو م���ازن والت���ي كان أخطرها ح���ل المجلس 
المزيف���ة النتخابات من  والدعوة  التش���ريعي 
جه���ة، والترح���اب السياس���ي بالتعايش مع 
اإلس���رائيلي من جهة أخ���رى تتعارض مع كل 
األصوات الوطنية الفلس���طينية وليس حماس 
فقط، وبالتالي فإن القرارات التي تس���تهدف 
حم���اس وفق ما يعلن س���يادته غي���ر مجدية 
وبالعكس هي اس���تنزاف للمش���روع الوطني 
وهدر للطاق���ة الوطنية في س���جاالت وهمية، 
وإال كيف تقرر إج���راءات االنتخابات وأن تحل 
المجلس التشريعي، وكان األجدر أن تبقي على 
المجلس حال قررت الذهاب لصندوق االقتراع 
بالتأس���يس على أن نتائج االنتخابات القادمة 
ستعني بالمؤكد حل التشريعي وبشكل سلس 

بعيدًا عن تفجير مسارات عملية المصالحة.
أما ما يخص اإلج���راءات االقتصادية العقابية 
بالدرج���ة األولى  المواط���ن  التي تس���تهدف 
فق���د وّلدت قناع���ات لدى جماهير ش���عبنا أن 
الس���يد أبو مازن ليس رئيسًا لشعبه، بل زعيمًا 
تنظيميًا لحزب يدع���ي لملمته فيطرحه أرضًا! 
بع���د أن ارتك���ب بحق���ه كل المخالفات وعطل 
ماكينة المطالبة بإص���اح حركته بعد ترهلها 
وخسارتها االنتخابات التشريعية أمام حماس.

إن المواطن المكل���وم بغزة والذي يترقب راتبه 
أمام البنوك مطلع كل ش���هر، أخرج من حقيبته 
فك���رة التصادم م���ع األحزاب السياس���ية بعد 
قس���اوة أحداث االنقس���ام التي دف���ع ثمنها 

المواطن البس���يط وع���اد المس���ئولون لتوزيع 
آلالمهم،  والمواطن���ون  بينه���م  االبتس���امات 
وبالتال���ي فإن دف���ع الن���اس بعضهم ببعض 
للتناحر فش���لت وال يمكن المراهنة عليها. إن 
حالة عدم الثقة التي تولدت لدى المواطن من 
الفصائل المنقسمة ال تعني رفضه لمشروعها 
للمواقع  لتنازعها ومحاصصتها  وإنما  التحرري 
السياس���ية وه���ذه م���ا يجعل ثق���ة المواطن 
تهتز بالفصائل حي���ن يتعلق ذلك بالحكومة 
والتشريعي، أما آمال الش���ارع فتبقى معقودة 
على غرفة العمليات المشتركة للمقاومة وهذا 
يتض���ح في الدعوات التي تنطلق من الجمهور 
والقواعد الش���عبية التي تطال���ب هذه الغرفة 
بالرد عل���ى جرائم االحتال وهذا يعكس الثقة 

بها وبدورها  وبتجربة عملها.
أبو مازن للمرة األولى وفي ميزان الواقع الداخلي 
يخس���ر مكونات حلفه السياسي بعد أن قفزت 
الجبهت���ان الش���عبية والديمقراطي���ة وف���دا 
والمبادرة من مركبه السياس���ي، وأدرك الجميع 
أن منهجية عم���ل أبو مازن السياس���ية تدفع 
الجمي���ع إلى المجهول تح���ت عناوين التعنت 
وبمنط���ق »بيت الطاعة« ف���ي تعامله مع رفاقه 

السياسيين.
ه���ذه الحالة التي بدأت تتش���كل تس���تدعي 
نضااًل س���ريعًا وقويًا ومس���تمرًا م���ن األطراف 
الفلس���طينية لتش���كيل جبهة وطنية من كل 
األصوات الرافضة لموقف أبو مازن السياس���ي، 
وتعلن في انطاق عملها أنها حالة سياس���ية 
ال تنافس منظمة التحرير الفلس���طينية وإنما 
تتمسك بها كممثل شرعي فلسطيني ينبغي 
التمس���ك به، وأمام هذه الدعوة لهذه الجبهة 
الوطنية فإن ال���دور المطلوب من هذه الجبهة 
الوطني���ة أن تح���ل المعضلة التي يعيش���ها 
المشهد الفلس���طيني، فبداًل من التفكير في 
حل األزمات الت���ي يصنعها أبو مازن والتي قد 
تكون عرضة لاتهام بأنها مش���اريع لانفصال 
، فإن المطلوب جبهة تحل أزمة أبو مازن نفسه 
بع���د أن أصب���ح هو األزم���ة بح���د ذاتها وجب 

التخلص منها وتجاوزها.

إن حال���ة االستس���ام للمش���هد السياس���ي 
ال���ذي يق���وده أبو م���ازن وانتظار ق���در غيابه، 
تجعل الفصائل الفلس���طينية عرضة لاتهام 
بالضع���ف والعجز على الرغم م���ن أن مقومات 
قدرته���ا على تج���اوزه في ه���ذه المرحلة أكبر 

وأعمق ويمكن التأسيس عليها.
إن الدع���وة لجبه���ة وطني���ة لإلنق���اذ بمظلة 
منظمة التحرير تجمع كل الفرقاء السياسيين 
الفلس���طينيين الرافضين ألبو مازن وبالتحديد 
الجبه���ة الش���عبية والجبه���ة الديمقراطي���ة 
والتيار اإلصاحي لحركة فت���ح وفدا والمبادرة 
الوطنية وحماس والجهاد اإلسامي تستدعى 
تح���ركًا منهم في ظل عقم الحالة السياس���ية 
الفلس���طينية لتقدي���م حلول، ه���ذه الجبهة 
الخاف���ات  كل  تناق���ش  أن  منه���ا  مطل���وب 
السياس���ية بكل تفاصيلها وتضع حلول الحد 
األدنى المقبولة من الكل الفلس���طيني ودعوة 

أبو مازن مباشرة لالتزام بها.
إن الخ���روج بمث���ل ه���ذه الجبه���ة الوطني���ة 
س���يجعل الطرف المعط���ل للمصالحة واضحًا 
أمام الجميع وس���يعزز تحركا شعبيا ضده في 
الضفة المحتلة وغزة، وهذا الخيار الشعبي على 
هيئة حركة تمرد فلس���طينية ستصحح الواقع 
وتفاجىء الجميع بقدرة هذا الش���عب المثقل 
بالهم���وم والمعان���اة والعدوان بغزة، وأس���ير 
والتهويد  االس���تيطان  االحتال وشبح  جرائم 
بالضفة المحتلة، على الخروج للش���ارع وضبط 
إيقاع السياس���ة الفلسطينية وفق مقتضيات 
التواف���ق ال���ذي تثّبته هذه الجبه���ة الوطنية 

لإلنقاذ.
نصيحتي للفصائل الفلسطينية: استعجلوا 
به����ذه الجبه����ة وقدم����وا نموذج����ًا توافقيًا 
يجمعكم جميع����ا ويجعل أبو م����ازن وحيدًا 
وتخلصوا م����ن كل الذرائع الفنية واإلجرائية 
الت����ي يمك����ن أن تجعلك����م موض����ع اتهام 
واجعلوا المصلح����ة الوطنية عنوانا لتحرككم 
وس����تجدون قبوال ش����عبيًا كبي����را يدفعكم 
ويدعمك����م ويعلن تمرده عل����ى من يرى في 

نفسه الحاكم بأمر الله.

ثمن إسقاط حماس
 والداعي لجبهة وطنية

د. أحمد الشقاقي
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القدس المحتلة/ وكاالت:
محافظة  كهرب���اء  ش���ركة  عق���دت 
القدس ورشة عمل توعوية لمجموعة 
من رب���ات المن���ازل في ن���ادي جبع 
شمال مدينة القدس، حول أساليب 
ترشيد استهالك الكهرباء بما فيها 
الشهرية  الفاتورة  تخفيض  كيفية 
إلى  المن���زل، إضافة  ف���ي  للكهرباء 
أس���باب انقطاع الكهرباء واالجراءات 
التي يجب اتباعها، والسالمة العامة 

من الحوادث الكهربائية.
واس���تحضرت م. روزان خالل الورشة 
أمثل���ة واقعي���ة حول طرق ترش���يد 
األجهزة  ف���ي  الكهرباء  اس���تهالك 
المختلف���ة  المنزلي���ة  الكهربائي���ة 
كمصابي���ح اإلن���ارة من خالل ش���راء 
باإلضافة  للطاقة،  الموفرة  المصابيح 
والمكيف  والثالج���ة  الغس���الة  إلى 
الماء  وس���خانات  الكهرب���اء  وف���رن 

وغيرها من األجهزة األخرى.
وبينت م. روزان حس���ون من ش���ركة 
كهرباء القدس أن هذه الورشة تأتي 
المجتمعية  المس���ؤولية  إط���ار  في 

للشركة وحرصها على تقديم برامج 
وورش���ات عمل توعوية وإرش���ادية 
لتثقي���ف المجتمع من مؤسس���ات، 
فيم���ا  الم���دارس  وطلب���ة  وأف���راد، 
يتعلق بترش���يد الطاقة الكهربائية 
ف���ي المن���زل والحفاظ على س���المة 

المواطنين من خطر التكهرب.

 ثمن���ت المش���اركات دور 
َّ

بدوره���ن
ش���ركة كهرب���اء القدس في نش���ر 
وتعزي���ز ثقاف���ة ترش���يد الكهرباء 
والتقيد بتعليمات الس���المة العامة 

بما يعود بالفائدة على المواطنين.
وفي نهاية الورش���ة ت���م فتح باب 
حول  المش���اركات  أم���ام  النق���اش 

المواضي���ع التي تمت مناقش���تها، 
حي���ث أكدن على أهمي���ة عقد مثل 
هذه الورشات التوعوية، بما يسهم 
ف���ي تحقي���ق تنمي���ة مجتمعي���ة 
واقتصادية على حٍد س���واء، كما تم 
توزيع نش���رات إرش���ادية على كافة 

المشاركات في الورشة.

كهرباء القدس تعقد ورشة لربات البيوت حول ترشيد الكهرباء والسالمة

القدس المحتلة/ االستقالل:
س���جلت 6 شركات من أصل 15 في مؤش���ر القدس ببورصة فلسطين، تراجعا في 

قيمتها السوقية، خالل يناير/ كانون ثاني 2019 على أساس شهري.
ويتألف مؤشر القدس، من أعلى 15 شركة مدرجة في البورصة من حيث نشاطها 

في السنة السابقة، ويتم تعديلها كل عام.
وبحسب تقرير صادر عن بورصة فلسطين، تراجعت القيمة السوقية ألسهم بنك 
االستثمار الفلسطيني بنس���بة %13.22 إلى 78.75 مليون دوالر أمريكي، بسعر 

س���هم يبلغ 1.05 دوالر.
وتراجعت القيمة الس���وقية لسهم ش���ركة القدس للمستحضرات الطبية بنسبة 

%5.86 إلى 54.9 مليون دوالر، بسعر سهم بلغ 3.05 دوالرات.
وتراجع سهم بنك فلسطين بنسبة %5.17 في يناير/ كانون الثاني الماضي على 

أساس شهري إلى 2.20 دوالر وبقيمة سوقية تبلغ 440 مليون دوالر أمريكي.
وتراجعت القيمة السوقية لسهم بنك القدس بنسبة %4.26 في يناير الماضي، 

وعلى أساس شهري إلى 150.427 مليون دوالر أمريكي.
وتراجعت القيمة الس���وقية لس���هم ش���ركة الوطنية موبايل لالتصاالت »أوريدو 
فلسطين«، بنسبة %3.66 إلى 79 سنتا، بقيمة سوقية تبلغ 231.47 مليون دوالر.

وبنس���بة %2.33 تراجعت القيمة السوقية لسهم ش���ركة فلسطين لالستثمار 
العقاري )بريكو(، إلى 42 سنتا، بقيمة سوقية تبلغ 37.77 مليون دوالر.

والش���ركات المدرجة في عينة 2019، هي: بنك فلس���طين، البنك الوطني، البنك 
اإلسالمي الفلسطيني، بنك االستثمار الفلسطيني، بنك القدس.

القيمة السوقية لـ 6 شركات بمؤشر 
القدس تتراجع الشهر الماضي

االستقالل/ وكاالت:
عل���ى الرغم م���ن أن تخفيضات اإلنت���اج بقيادة منظمة 
البلدان المص���درة للبترول »أوبك« والعقوبات األمريكية 
عل���ى فنزويال أعط���ت للخام بعض الدعم، فإن أس���واق 
النفط هبطت خ���الل تعامالت الجمعة، متأثرة بمخاوف 

بشأن تباطؤ االقتصاد العالمي.
وبلغ���ت العقود اآلجلة لخام غرب تكس���اس الوس���يط 
األمريكي 52.24 دوالر للبرميل، بانخفاض قدره 40 سنتا 
يعادل 0.8 بالمائة عن التس���وية الس���ابقة، وانخفض 

الخام 2.5 بالمائة في الجلسة السابقة.
ونزل���ت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 

41 س���نتا، بم���ا يع���ادل 0.7 بالمئة، إل���ى 61.22 دوالر 
للبرميل، بعد أن كانت هبطت 1.7 بالمائة في الجلس���ة 

السابقة.
وما ضغط على األس���واق المالية، بما في ذلك أس���واق 
عق���ود النفط اآلجل���ة، المخاوف من تض���رر آفاق النمو 
االقتصادي العالمي من مخاوف بقاء النزاعات التجارية 

بين الواليات المتحدة والصين دون حل.
وق���ال الرئي���س األمريكي دونال���د ترام���ب، الخميس 
الماضي، إنه ال يعتزم أن يلتقي بنظيره الصيني ش���ي 
جي���ن بينغ قب���ل األول م���ن آذار/ مارس، وه���و الموعد 
النهائي الذي وضعه البلدان للتوصل إلى اتفاق تجاري.

االستقالل/ وكاالت:
ما تزال حكوم���ة نيكوالس م���ادورو في فنزويال 
تقدم معون���ات اقتصادية إل���ى حليفتها كوبا 
برغم مرورها نفس���ها بأزمة سياس���ية وإنسانية 

طاحنة.
وق���ال التلفزيون الحكومي في كوبا إن س���فينة 
تحمل 100 طن من مواد البناء والمركبات وصلت 
لمس الجمعة إلى ميناء العاصمة الكوبية هافانا.

وذكر قائد الس���فينة التابعة للبحرية الفنزويلية 
فالديمير مالدونادو أن اإلم���دادات تصل الدولة 
االشتراكية في وقت تواجه فيه فنزويال »عدوانا 

سياسيا واقتصاديا من جانب الواليات المتحدة.«
وكانت كوبا تعرضت في الس���ابع والعشرين من 
كان���ون الثان الماضي إلعصار قوي، أدى إلى وفاة 

ستة أشخاص وجرح حوالي 200 آخرين.
وخلف اإلعصار أضرارًا بحوالي 4800 منزل.

وقدم نائب وزير التجارة واالستثمارات الخارجية 
في كوبا أنطونيو كاركارتي الشكر لفنزويال على 

مبادرتها الكريمة.
أض���اف كاركارت���ي أن كوبا تقف م���ع الحكومة 
والشعب في فنزويال في مواجهة محاولة تغيير 

الحكم فيها.

فنزويال تقدم مساعدات إنسانية 
إلى كوبا رغم أزمتها الطاحنة

خسائر مستمرة للنفط..
 لماذا فشلت تحركات »أوبك«؟

االستقالل/ وكاالت:
ح����ذر صن����دوق النقد الدول����ي، أمس 
الس����بت، م����ن أن الدين الع����ام يزداد 
بس����رعة في العديد من الدول العربية 
منذ األزمة المالية العالمية في 2008، 
وذلك بس����بب االرتفاع المس����تمر في 

عجز الميزانية.
وقال����ت كريس����تين الغ����ارد مدير عام 
صندوق النقد الدولي إنه »لسوء الحظ 
فإن المنطقة ل����م تحقق بعد التعافي 
الكام����ل م����ن األزمة المالي����ة العالمية 
وغيرها من االضطراب����ات االقتصادية 

الكبيرة التي سادت العقد الماضي«.
وأضافت أنه »بين البلدان المس����توردة 
للنفط فقد حقق النم����و )االقتصادي( 
تحس����نًا، ولكن ال يزال دون مستويات 

ما قبل األزمة«.
وذك����رت أن الدي����ن العام عن����د الدول 
العربية المس����توردة للنفط ارتفع من 
%64 من إجمال����ي الناتج المحلي في 

2008 إلى %85 في 2018.
وأشارت إلى أن الدين العام في حوالي 
نصف هذه البلدان يتجاوز حاليًا 90% 

من إجمالي الناتج المحلي.
وقال����ت إن الدي����ن العام ف����ي الدول 
المص����درة للنفط، ومن بينه����ا الدول 
الس����ت األعضاء في مجل����س التعاون 
الخليجي، ارتفع م����ن %13 إلى 33% 
المحل����ي مدفوعًا  الناتج  إجمال����ي  من 
بانهي����ار أس����عار النف����ط قبل خمس 

سنوات.
وأك����دت أن البلدان المصدرة للنفط لم 
تحقق تعافيًا كاماًل من صدمة أسعار 
النف����ط الكبي����رة الت����ي واجهتها في 

.2014
وقالت »يس����تمر تحقيق نمو متواضع، 
ولكن التوقعات المس����تقبلية ال تزال 

غير أكيدة«.
للنفط  المصدرة  ال����دول  ودعت الغارد 
إلى اس����تخدام الطاق����ة المتجددة في 

العقود المقبلة تماش����يا م����ع اتفاقية 
باري����س للتغير المناخ����ي التي تنص 
على خفض االنبعاثات الضارة بالبيئة.

والشهر الماضي خفض صندوق النقد 
االقتصادي  للنم����و  الدول����ي توقعاته 
للس����عودية، أكبر مص����در للنفط في 
األوس����ط  الش����رق  ولمنطقة  العال����م، 
انخفاض  بس����بب  أفريقي����ا  وش����مال 
أسعار النفط مجددًا وانخفاض االنتاج 

والتوترات الجيوسياسية.
االنفاق  بإصالح����ات  ورحب����ت الغ����ارد 
واالي����رادات بم����ا ف����ي ذل����ك تطبيق 
القيمة  ضريبة  واإلمارات  الس����عودية 
المضاف����ة والضرائ����ب االنتقالية على 

السلع.
إال أنه����ا دعت إلى مزيد من اإلصالحات 
وإجراءات مكافحة الفس����اد ومزيد من 

الشفافية.
وقالت إن »المس����ار االقتصادي القادم 

للمنطقة محفوف بالتحديات«.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت منظم���ة التعاون االقتصادي والتنمية، أن إجمالي قروض الحكومات 
في الدول األعضاء يتجه نحو مس���توى قياس���ي مرتفع خالل العام الجاري، 

وهو ما يرجع إلى زيادة ملحوظة في إجمالي االقتراض األمريكي.
وأوضحت المنظمة في بيان لها الس���بت، أن إجمال���ي االقتراض بين الدول 
األعضاء في أس���واق الدين يتجه إلى تسجيل نحو 11 تريليون دوالر خالل 

العام الجاري، مؤكدة أن هذا الرقم هو األعلى على اإلطالق
ويتج���اوز ذلك الرقم أعلى مس���توى على اإلطالق والمس���جل قبل ذلك عند 

10.9 تريليون دوالر، وذلك في عام 2010.
وش���دد البيان على أنه »بالرغم من أن تموي���ل احتياجات الدول في أعقاب 
األزمة المالية العالمية تزايد بالنسبة لمعظم الدول األعضاء، إال أن الزيادات 
األخي���رة تقتصر عل���ى عدد قليل من الدول وبش���كل خاص ف���ي الواليات 

المتحدة«.
وأوضح أنه في الفترة بين 2007 و2018 فإن ديون الحكومات المركزية غير 
المسددة بالنسبة لدول المنظمة تضاعف، كما أن معدل الديون إلى الناتج 

اإلجمالي المحلي زاد من مستوى 49.5 بالمئة إلى 72.7 بالمائة.
وتوقعت منظمة التع���اون االقتصادي والتنمية، أن يبقى معدل الدين إلى 
الناتج اإلجمالي المحلي في دول المنظمة عند مس���توى 72.7 بالمائة خالل 
الع���ام 2019، وذلك كنتيجة للنمو االقتصادي المس���تمر في منطقة دول 

منظمة التعاون االقتصادي.

صندوق النقد الدولي يحذر من ارتفاع 
الدين العام في المنطقة العربية

قروض دولية تسجل
 رقمًا ضخمًا في 2019
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االستقالل/ وكاالت:
"الخ���وف.. الترهيب.. القم���ع.. اإلبادة 
أفراد  اس���تخدمها  كلمات  الجماعية"، 
من مجتمع الروهنغيا لوصف ما يحدث 
لهم ف���ي إقلي���م أراكان، عل���ى أيدي 

القوات العسكرية في ميانمار.
ج���اء ذلك خالل الي���وم الثاني واألخير 
الذي  والمس���ؤولية"  "الحماية  لمؤتمر 
ينظمه تحالف الروهنغيا الحر )منظمة 
مدني���ة(، من���ذ الجمعة، ف���ي مدينة 

نيويورك األمريكية.
وش���ارك في المؤتمر علماء وناشطون 
األقلية  الضوء على محن���ة  لتس���ليط 
المس���لمة، ولدع���وة العال���م للضغط 
لوق���ف هجماتها ضد  ميانم���ار  على 

الروهنغيا.
وبه���ذا الخص���وص، قالت ياس���مين 
أواله، وه���ي ناش���طة م���ن الروهنغيا 
المس���لمة: "الخوف والترهيب جزء من 
الحياة اليومية في أراكان، أو ما يسمى 
والية راخين اليوم". وأضافت: "يعتقد 
البعض أنه من خ���الل الفرار من نظام 
قمعي يم���ارس اإلبادة، فإن الروهنغيا 
س���يكونون أح���رارا .. لك���ن الخ���وف 

والترهيب يالحقنا في كل مكان".
م���ن جهتها، أعربت راضية س���لطانة، 
منس���قة ش���ؤون الم���رأة والطفل في 
أمله���ا" كون  ع���ن "خيبة  التحال���ف، 

المجتمع الدولي ل���م يتخذ إجراء قويا 
أو هادف���ا ضد المس���ؤولين عن اإلبادة 

الجماعية للروهنغيا.
وف���ي أكتوبر/ تش���رين األول الماضي 
قال���ت بعثة لتقص���ي الحقائق تابعة 
لألم���م المتحدة، إن اإلب���ادة الجماعية 

ضد الروهنغيا ال تزال مستمرة.
غّير أن "س���لطانة" أشارت أنه ال يوجد 
حتى اآلن أي إج���راء من جانب مجلس 

األمن.
ورأى ناش���طون آخرون م���ن الروهنغيا 

بينه���م ثون خي���ن، رئي���س "منظمة 
الروهنغيا البورميينى" أن إعالن األمم 
المتحدة عن الوضع في آراكان ك�"إبادة 
جماعية" يمثل فرصة للدعوة للحصول 

على دعم دولي لتلك األقلية.
وتابع خين: "أخيرا، العالم الحظ ما كنا 
نقوله منذ س���نوات عدي���دة، فاإلبادة 
الجماعي���ة هي الكلم���ة الوحيدة التي 

تصف ما يجري".
ومنذ أغس���طس / آب 2017، أس���فرت 
الروهنغي���ا  تس���تهدف  جرائ���م 

المس���لمين في أراكان، من قبل جيش 
ميانمار ومليش���يات بوذي���ة متطرفة، 
عن مقتل آالف منهم، حس���ب مصادر 
محلية ودولية متطابقة، فضال عن لجوء 
قراب���ة مليون إلى الج���ارة بنغالديش، 

وفق األمم المتحدة.
الروهنغيا  ميانم���ار  وتعتبر حكوم���ة 
م���ن  نظاميي���ن"  غي���ر  "مهاجري���ن 
بنغالدي���ش، فيم���ا تصنفه���م األمم 
المتحدة "األقلية األكثر اضطهادا في 

العالم".

نيويورك: ناشطون روهنغيا يروون محنة »القمع واإلبادة«

االستقالل/ األناضول:
أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، الس���بت، ترشيح الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة، رس���ميا، لوالية خامس���ة في انتخابات الرئاسة المقررة 

في 18 أبريل/ نيسان القادم.
جاء ذلك على لس���ان منس���قه العام، معاذ بوش���ارب، في خطاب أمام اآلالف 
من قيادات ومناضلي الحزب، خالل مهرجان ش���عبي نظم بالقاعة البيضوية 

بالمركب الرياضي 5 يوليو بالعاصمة.
وقال بوش���ارب »أعلن أن جبهة التحرير الوطني رشحت المجاهد عبد العزيز 
بوتفليق���ة لالنتخابات الرئاس���ية القادمة تقديرا لحكم���ة خياراته وتثمينا 

لإلنجازات الكبيرة تحت قيادته«. وفق تعبيره.
وتابع »هذا مطلبكم وقراركم الصائب والحكيم بكل حرية وس���يادة ومن أجل 
مصلحة الجزائر )..( ندعوكم من اآلن لالس���تعداد لخوض الحملة االنتخابية 

القوية لصالح مرشحنا«.
وجاء هذا اإلعالن من الحزب الحاكم بعد أيام من إعالن احزاب االئتالف الحاكم 
في البالد ترش���يح بوتفليقة لوالية خامس���ة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان 
القادم. وش���هدت القاعة البيضوية بالمرك���ب الرياضي 5 يوليو بالعاصمة ، 
أمس، حش���ودا باآلالف من مناضلي الحزب الحاكم إلى جانب قيادات بينهم 
نواب الحزب بالبرلمان ووزراء س���ابقين تلبية لدع���وة القيادة من أجل تجمع 

لدعم ترشح بوتفليقة.
ورغم إعالنات ترش���يحه من قبل حزبه جبهة التحرير الوطني وأحزاب المواالة 
األخ���رى، يلتزم بوتفليقة )81 عاًما(، ال���ذي يحكم منذ 1999، الصمت كما لم 

تعط الرئاسة أي إشارات حول القضية.
وكما جرت العادة سابقا يفصح بوتفليقة عن موقفه في آخر لحظة من المهلة 
القانونية إليداع ملفات الترش���ح، الت���ي تنتهي في 3 آذار/مارس القادم في 

وقت يدعوه معارضون لالنسحاب بسبب وضعه الصحي الصعب.

الحزب الحاكم بالجزائر يعلن ترشيح 
بوتفليقة رسميًا لوالية خامسة

االستقالل/ وكاالت:
دشنت وزارة الصحة اليمنية، السبت، حملة تطعيم ضد 
مرض الحصب���ة، بتمويل من منظمتي الصحة العالمية 
واألمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، تستهدف أكثر 

من 13 مليون طفل.
وقال���ت مدير عام مكافحة األم���راض والترصد الوبائي 
ب���وزارة الصح���ة من���ال محم���د عبدالمل���ك، إن الحملة 
تس���تهدف أكثر من 13 مليونا و379 ألف و227 طفل، 

من سن 6 أشهر وحتى 15عامًا، في عموم البالد.
وأضافت أن الحملة تهدف إلى تخفيض معدل اإلصابة 
والوفيات، من خالل رفع مس���توى المناعة لدى األطفال 

بإعطائهم اللقاح الذي يحميهم من اإلصابة بالمرض.
وأوضحت أن مرض الحصبة انتش����ر ف����ي البالد منذ 
نهاية ع����ام 2017، مش����يرًة أن ع����دد الوفيات جراء 
الم����رض خالل العام 2018 بلغ 231 حالة من بين 15 

ألف و361 حالة اشتباه.
وبّينت "عبد الملك" أن وزارة الصحة كانت على وش���ك 
التخل���ص من وباء "الحصب���ة" إال ان الحرب اندلعت في 

البالد، أدت إلى تأخر القضاء على الوباء.
وش���ددت أن الحملة ستش���مل جميع المحافظات، بما 
فيها الخاضعة لس���يطرة جماعة "أنصار الله"، مش���يرًة 
أنه يش���ارك في تنفيذها أكثر من 41 ألف كادر صحي 
موزعي���ن عل���ى 10 آالف مركز صحي ومراك���ز متنقلة. 
وأكدت أن األوضاع الصعبة التي تمر بها البالد بس���بب 
الحرب المس���تمرة، س���اهمت في تردي الوضع البيئي 

والصحي وانتشار األوبئة.
ويعاني اليمن، منذ أكثر من أربع س���نوات، من تفشي 
األوبئة واألمراض، بسبب الحرب المشتعلة بين القوات 
الحكومية المسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، 

وجماعة "أنصار الله"، من جهة أخرى.

اليمن: تدشين حملة تطعيم ضد 
الحصبة تستهدف 13 مليون طفل

االستقالل/ وكاالت:
أحدثت السلطات النمساوية حالة من االستياء الشديد 
لدى أوساط المجتمع المس���لم، جراء استبدالها بكلمة 
»اإلسالم« حروفا استداللية، في الشهادات المدرسية.

وأقدمت كل من وزارة التربية، ورئاسة الشؤون الدينية 
التابعة لرئاس���ة الوزراء، على وض���ع اختصار »الهيئة 
اإلسالمية« في البالد İGGÖ عوضا عن كلمة »اإلسالم«.
ووص���ف ق���ادة رأي المجتمع اإلس���المي، تلك الخطوة 
بالتمييز الصارخ ضد المسلمين، من الحكومة اليمينية 

المتطرفة.
وفي تصريح لألناضول، قال رئيس الهيئة اإلسالمية، 
أومي���ت ف���ورال، إن اإلق���دام عل���ى ه���ذا التغيير في 
الش���هادات المدرس���ية التي تعد وثائق رس���مية، ال 

ينبغي أن يتم عبر قرار من جهة بيروقراطية.
وش���دد عل���ى أن الهيئة س���تلجأ إلى كافة الوس���ائل 

القانونية، ضد القرار.
ولف���ت ف���ورال إل���ى أن وزارة التربية ب���ررت خطوتها 
بالحيلولة دون اختيار الط���الب أبناء الطائفة العلوية، 
درس »اإلس���الم« بالخط���أ، ل���دى تحدي���د ال���دروس 

االختيارية.
وأكد رف���ض الهيئة ق���رار وضع األح���رف المختصرة 
الس���مها، عوضا عن كلمة اإلس���الم الدال���ة على هوية 

المسلمين.
بدوره، رأى أستاذ العلوم السياسية، الباحث في جامعة 
جورج ت���اون، فريد حافظ، أن الق���رار يرمي على المدى 
البعيد إلى إضع���اف الهيئة التي تمثل المس���لمين 

رسميا.
وأوضح حاف���ظ أن الهيئة تنضوي تحت مظلتها كافة 
المس���اجد والجمعيات اإلس���المية، األمر الذي ال يروق 

اليمين المتطرف.

النمسا: استياء إللغاء كلمة
 »اإلسالم« من الشهادات المدرسية

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الس���لطات المصرية، السبت، إطالق سراح 550 

سجينا بعفو رئاسي.
وقالت وزارة الداخلية ف���ي بيان، إن أعمال لجان العفو 
انته���ت إل���ى انطب���اق القرار عل���ى 199 نزي���اًل ممن 
يس���تحقون اإلف���راج عنه���م بالعف���و، و351 باإلفراج 

المشروط.
وأوضحت أن القرار جاء بمناسبة »عيد الشرطة«، وثورة 
25 يناير/ كانون ثاني 2011، التي أسفرت عن تنحي 

الرئيس األسبق حسني مبارك )1981 - 2011(.

ولم يقدم البي���ان تفاصيل أكثر ع���ن المفرج عنهم، 
وع���ادًة ال تعلن وزارة الداخلية إجمالي عدد الس���جناء، 
وتعتبره���م قيد »إدان���ة أو تهم جنائي���ة«، وترفض 

وصف قضايا البعض منهم ب�«السياسية«.
ويحق لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، 

إصدار عفو عن العقوبة أو تخفيفها، وفق الدستور.
»اإلفراج الش���رطي« يتطلب توافر عدة ش���روط يتعلق 
بعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض اآلخر بالمدة 
التي يجب أن يقضيها المحكوم بالس���جن، فضال عن 

الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم ذاته.

االستقالل/ وكاالت:
قال المتحدث باسم الخارجية اإليرانية بهرام قاسمي إن بالده 

ستواصل جهودها لزيادة قدرتها الدفاعية والصاروخية.
ج���اء ذلك ف���ي تصريح لوكالة أنب���اء الطلبة اإليرانية )إس���نا(، 
الس���بت، حول اتهامات واشنطن لطهران بمخالفة قرار مجلس 

األمن الدولي الداعم لالتفاق النووي.
وأشار قاس���مي إلى أن الواليات المتحدة تحاول من خالل هذه 
االتهامات التستر على استراتيجيتها الخاطئة بشأن االتفاق 

النووي مع إيران.
وبّين أن الدولة التي انس���حبت من االتفاق، هي التي انتهكت 

قرار مجلس األمن رقم )2231(، في إشارة إلى الواليات المتحدة.
وتابع المتحدث: »سنواصل زيادة قدرتنا الدفاعية والصاروخية 

)..( الواليات المتحدة لن تتمكن من عرقلة تطور إيران«.
وأفاد أن الهدف من الصواريخ التي تمتلكها إيران هو الدفاع.

ويدعم القرار )2231( الصادر عن مجلس األمن الدولي، االتفاق 
الن���ووي المبرم مع إي���ران، ويدعو األخيرة إل���ى تجنب األعمال 
المتعلق���ة بالصواريخ الباليس���تية القادرة على حمل أس���لحة 
نووي���ة. ومنذ عقود تفرض واش���نطن عقوبات اقتصادية على 
طه���ران، تم رفعها بعد توقيع االتفاق الدولي بش���أن البرنامج 
النووي اإليراني عام 2015، قبل أن تعود مجددا في مايو 2018.

إيران: سنواصل زيادة قدراتنا 
الدفاعية والصاروخية

مصر: اإلفراج عن 550
 سجينًا بعفو رئاسي
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القدس المحتلة/ االستقالل:
الع���ام  لل���رأي  اس���تطالع  أظه���ر 
اإلس���رائيلي أن���ه يمك���ن للرئيس 
بين���ي  الجي���ش،  ألركان  الس���ابق 
غانتس التفوق على حزب »الليكود« 
برئاسة، بنيامين نتنياهو، في حال 
خوض االنتخابات بتحالف مع حزب 

»هناك مستقبل«.
وأشار االس���تطالع الذي أجرته قناة 
التلفزة )13( إلى أنه في حال خوض 
االنتخابات  حزب »مناعة إلسرائيل« 
م���ع »هناك مس���تقبل«  بتحال���ف 
برئاس���ة يائير لبي���د، فإنه يحصل 
عل���ى 36 مقع���دا في الكنيس���ت 
بمقابل 32 مقعدا لحزب »الليكود«.

وحت���ى اآلن يرف���ض لبي���د خوض 
االنتخابات بتحالف يقوده غانتس.

واس���تنادا إلى نتائج االس���تطالع، 
الت���ي نش���رت مؤخ���را؛ ف���إن حزب 
الليك���ود يحصل عل���ى 32 مقعدا 
اس���تطالع  عن  مقعدي���ن  بزي���ادة 
األس���بوع الماضي في حين يحصل 
ح���زب »مناعة إلس���رائيل« على 24 

مقعدا.
ويح���ل ح���زب »هناك مس���تقبل« 
المع���ارض ثالث���ا بحصوله على 10 
الجديد«  »اليمين  يليه حزب  مقاعد 
اإلسرائيلي  التعليم  وزير  برئاس���ة 

نفتالي بنيت، ب�9 مقاعد ثم القائمة 
المش���تركة برئاس���ة أيمن عودة ب� 
7 مقاع���د، في حي���ن يحصل حزب 
»الحركة العربية للتغيير« برئاس���ة 

أحمد الطيبي، على 6 مقاعد.
ويحصل حزب »العم���ل« المعارض 
برئاس���ة آفي غاباي وح���زب »البيت 
»شاس«  وحزب  اليميني  اليهودي« 
اليميني برئاسة وزير الداخلية أريه 
درعي و«يهودوت هتوراه« اليميني 

برئاس���ة نائب وزير الصحة يعقوب 
ليتسمان على 5 مقاعد لكل منها.

كما يحصل حزب »إس���رائيل بيتنا« 
اليمين���ي برئاس���ة وزي���ر الح���رب 
الس���ابق افيغدور ليبرم���ان و«كلنا« 
برئاسة وزير المالية موشيه كحلون 
و«ميرت���س« اليس���اري المع���ارض 
برئاسة تمار زاندبرغ، على 4 مقاعد 

لكل منها.
فإن  االس���تطالع؛  إل���ى  واس���تنادا 

الخارجية  وزيرة  برئاس���ة  »الحركة« 
و«غيشر«  ليفني  تس���يبي  السابقة 
ليف���ي  أورل���ي  النائب���ة  برئاس���ة 
ابكس���يس لن تتمكنا م���ن اجتياز 

نسبة الحسم.
وأجري االستطالع على عينة شملت 

761 شخصا.
اإلسرائيلية  االنتخابات  وس���تجرى 
العامة في التاسع من إبريل/ نيسان 

المقبل.

استطالع: غانتس يتفوق على نتنياهو في حال تحالف مع لبيد

الداخل المحتل/ االستقالل:
تخط���ط »إس���رائيل« لمواصلة دعمها للس���ياحة في منتجع 
إيالت جنوب فلسطين المحلتة، إذ تعتزم تمديد برنامج دعم 
الرحالت الجوية القادمة من روس���يا إلى المنتجع المطل على 

البحر األحمر حتى موسم الشتاء -2019 2020.
وتقدم مبلغ 60 يورو لش���ركات الطيران أو السياحية عن كل 
مسافر روسي يأتي إلى إيالت لقضاء عطلته هناك، بشرط أن 
يكون قد استقل رحلة مباش���رة من روسيا إلى مطار »عوفدا« 

هناك.
ووفقا لرئيسة مكتب وزارة الس���ياحة اإلسرائيلية في روسيا 
ورابطة الدول المس���تقلة، كس���ينيا كوبياكوفا، ف���إن الوزارة 
راضي���ة على برنامج الرح���الت الجوية من روس���يا إلى »مطار 

عوفدا«.
ويشهد منتجع إيالت ازدهاًرا سياحًيا، إذ يالحظ حدوث زيادة 
في عدد السائحين األجانب القادمين إليه، ورغم تراجع إقبال 
السياح الروس على »إسرائيل« ب�2018، إال أنه تم تنفيذ 101 
رحلة جوية من المدن الروس���ية إلى إيالت، بمتوسط إشغال 

يبلغ %84، حيث تم نقل قرابة 17 ألف سائح.
وتعمل »إسرائيل« منذ سنوات على تعزيز السياحة األجنبية 
إلى إيالت، إذ قامت بإلغاء الضرائب والرسوم على مدى ثالثة 

أعوام لتخفيض أسعار تذاكر الطيران.
ومؤخرا افتتحت مطاًرا دولًيا جديًدا باسم »رامون«. واستثمرت 
نحو 1.7 مليار شيقل إسرائيلي )حوالي 500 مليون دوالر( في 

المطار، الذي استمر بناؤه خمس سنوات تقريبا.

»إسرائيل« تخطط لمواصلة 
دعمها للسياحة في إيالت

القدس المحتلة/ االستقالل:
أظهر احدث اس���تطالع للرأي العام اإلس���رائيلي فشل 7 
أحزاب يمينية في الوصول إلى الكنيست في أعقاب عدم 

اجتيازها لنسبة الحسم.
وبين االستطالع الذي نش���رته صحيفة »إسرائيل اليوم« 
محافظة حزب الليكود على قوته بحصوله على 29 مقعًدا، 
يليه ح���زب »حصانة إلس���رائيل« بزعامة ين���ي غانتس 
بحصول���ه على 17مقع���ًدا. في وقت واص���ل حزب العمل 
انهي���اره بحصوله على 4 مقاعد فق���ط مقابل 24 مقعًدا 

حصل عليها في آخر انتخابات.
وفيما يتعلق باألحزاب اليمينية أش���ار االس���تطالع إلى 
فشل 7 أحزاب يمينية في اجتياز نسبة الحسم وبالتالي 

فقدان اليمين قرابة ال�20 مقعًدا.
ووفق الصحيفة، فإن رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين 
نتنياهو يخش���ى من تش���تت أص���وات اليمين لألحزاب 
الصغيرة التي لم تجتز نسبة الحسم وبالتالي عدم قدرته 

على تشكيل الحكومة المقبلة.
أما بخصوص األحزاب التي لم تجتز نس���بة الحسم فيه: 
»إس���رائيل بيتنا« بزعام���ة أفيغدور ليبرم���ان، و«كوالنو« 
بزعامة موش���ي كحل���ون، و«البي���ت اليه���ودي«، و«القوة 

اليهودية«، و«الهوية«، و«ياحد«، و«اإلتحاد الوطني«.
بينم���ا عجز عض���و الكنيس���ت العربي أحم���د طيبي في 
اجتياز نسبة الحس���م بعد انفصاله عن القائمة العربية 

المشتركة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اختتم ل���واء »غفعات���ي« في الجيش اإلس���رائيلي 
نهاية االس���بوع الماضي تدريبا ، عل���ى القتال في 
األراض���ي اللبناني���ة، حس���بما ذكر موق���ع صحيفة 
معاريف« اإللكتروني الجمعة. وتدربت هذه القوات 
طوال األس���بوع على القتال ضم���ن مجموعة ألوية، 
وبمش���اركة قوات المدرعات والهندسة والمدفعية 

وسالح الجو.
وجرى التدريب في شمال منطقة غور األردن، وحاكى 
قتاال في لبنان خالل أحوال جوية متنوعة وتضاريس 
جبلي���ة. وتدربت الق���وات، حس���ب الصحيفة، على 
»احتالل وتطهير مناطق، اش���تباك مع العدو، إخالء 

جرحى تحت إطالق النار وتحديات أخرى. وألول مرة 
جرى استخدام مركبات النمر الجديدة«.

وتدربت قوات اإلس���عاف واللوجس���تية والصيانة 
على »تنفيذ أساليب حديثة من أجل إخالء ومعالجة 
جرح���ى وتوفي���ر رد لوجيس���تي في عم���ق ميدان 

القتال«.
وش���ارك في التدريب أكثر م���ن 100 مركبة، بينها 
ولوجيس���تية تنقل مس���اعدات  قتالية  مركب���ات 

وعتادًا.
وحس���ب الصحيف���ة، فإن ه���ذا التدريب يش���كل 
المرحل���ة األخيرة في التدريبات للجبهة الش���مالية 
التي ينفذها لواء غفعاتي، والتي استمرت أربعة أشهر.

جيش االحتالل يجري تدريبًا
 عسكريا يحاكي حربا في لبنان

استطالع: 7 أحزاب يمينية »إسرائيلية« 
تفشل في اجتياز نسبة الحسم

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال ضابط إسرائيلي سابق في جهاز االستخبارات 
العسكرية »أمان«، إن »المخابرات اإلسرائيلية ربما 
نجحت باختراق المجموعات المس���لحة في ش���به 
جزيرة س���يناء، من خالل تجنيد عمالء تابعين لها 
في تلك التنظيمات، من أجل تقديم المس���اعدة 
للجيش المصري في محاربت���ه لتك المجموعات، 
وإحباط نقل شحنات األسلحة إلى قطاع غزة، ومنع 
تنظيم الدولة اإلسالمية من إقامة قواعد عسكرية 

له على الحدود المصرية اإلسرائيلية«.
وأضاف يوني بن مناحيم في مقاله على موقع 
المعهد المقدسي للشؤون العامة، وترجمته 
»عربي21« أنه »رغم نجاحات الجيش المصري 
في تخفيض حجم ومستوى العمليات التي 
تنفذها هذه الجماعات في ش���مال س���يناء، 
لكنه ل���م ينجح بع���د في اس���تئصال هذه 

التنظيمات ف���ي ظل المعلوم���ات المتوفرة 
لدى أجه���زة األمن اإلس���رائيلية، بأن هناك 
م���ا زال قرابة ألف���ي مقات���ل يتمركزون في 
هذه المنطق���ة، رغم مقتل عدد منهم مؤخرا 
بمنطق���ة بئر العبد من خالل طائرة مس���يرة 

بدون طيار«.
وأوضح بن مناحيم، الخبير اإلسرائيلي في الشؤون 
العربية، أن »العمليات المس���لحة تحصل بصورة 
ش���به يومية رغم الوج���ود العس���كري المكثف 
للجي���ش المصري في هذه المنطقة الحساس���ة، 
وهو ما يكش���ف عن مشكلته األساسية المتمثلة 
بغي���اب معلومات أمنية اس���تخبارية قوية، حول 
أماك���ن وجودهم ومخططاته���م لتنفيذ عمليات 
وهجمات مس���لحة، فضال عن طبيعة المساعدات 

التي يحصلون عيها من القبائل البدوية هناك«.
وأش���ار إلى أن »م���ا قد يؤك���د نج���اح المخابرات 

اإلس���رائيلية ف���ي اخت���راق بع���ض المجموعات 
المس���لحة في س���يناء، أن الهجمات الجوية التي 
نفذها الطيران اإلس���رائيلي ف���ي اآلونة األخيرة 
هن���اك، امتازت بالدقة والنج���اح الكبيرين، حيث 
اس���تهدفت مواقع جدي���دة له���ذه التنظيمات 
ليس���ت معروفة س���ابقا، ووجد الجيش المصري 

صعوبات في الوصول إليها«.
واستذكر الكاتب »ما أعلنه الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيس���ي في يناير خ���الل لقائه مع قناة 
CBS األمريكي���ة، بأن هناك تعاون���ا أمنيا مكثفا 
بين إس���رائيل ومصر في إطار محاربة التنظيمات 
المسلحة في سيناء، فيما تحدثت أوساط أمريكية 
أن إس���رائيل نفذت خالل العام 2017 قرابة مائة 
طلعة جوية ضد أهداف عس���كرية في س���يناء، 

بالتنسيق الكامل مع الجيش المصري«.
وأك���د أن »ه���دف المخاب���رات اإلس���رائيلية هو 

الحص���ول عل���ى معلومات حول عملي���ات تنظيم 
الدولة في س���يناء، ال���ذي يعمل في الس���نوات 
األخيرة ضد إس���رائيل، من خ���الل إطالق قذائف 
صاروخية تجاه مدينة إيالت الجنوبية الس���احلية 
والتجمع االس���تيطاني أش���كول على حدود قطاع 
غزة، وهدف هذه المعلومات عدم تنفيذ عمليات 
ضد إس���رائيل، ومس���اعدة الجيش المصري في 

حربه على هذه التنظيمات«.
وأوض���ح أن »حم���اس أعلن���ت خ���الل اعتقاالتها 
األخي���رة عقب كش���ف الق���وة اإلس���رائيلية في 
خانيونس، أن من بين العم���الء ال�45 المعتقلين 
في هذه القضية، بعض من عمل في صفوف تلك 
الجماعات المس���لحة في سيناء بتجنيد من جهاز 
األمن اإلس���رائيلي العام »الش���اباك«، كما انضم 
لمقاتلي سيناء العشرات من المقاتلين القادمين 
من سوريا والعراق وليبيا دون إخضاعهم لفحص 

أمني، خش���ية أن يكونوا مجندين من المخابرات 
اإلسرائيلية«.

وأش���ار إلى أن »المخابرات اإلس���رائيلية تتنصت 
بصورة دورية على مكالمات مقاتلي المس���لحين 
في س���يناء، وتراقب تحركاته���م الميدانية على 
مدار الس���اعة من خالل الطائرات المس���يرة دون 
طي���ار، ولذلك تأتي زراعة ه���ؤالء العمالء من أجل 
اس���تكمال الص���ورة األمنية الكامل���ة لمتابعة ما 
يصل إلى حماس من أس���لحة عبر سيناء، بهدف 

إضعافها وعدم منحها فرصة تقوية نفسها«.
وختم بالقول ب���أن »الجيش المصري يمنح نظيره 
اإلسرائيلي حرية الحركة والعمل في سيناء، فيما 
يوافق األخير لنظي���ره المصري على إدخال قوات 
إضافية لس���يناء بخالف اتفاق كامب ديفيد، من 
أجل محاربة الجماعات المسلحة التي تشكل خطرا 

على الدولتين معا«.

ضابط إسرائيلي: الشاباك يسعى لتجنيد عمالء في سيناء
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االستقالل/ وكاالت:
ينصح الخب���راء باختي���ار كلمة مرور 
قوي���ة وهي التي يصعب كش���فها 
ورغ���م ذل���ك؛  ويس���هل تذكره���ا. 
فإن بعض���ًا من أكثر كلم���ات المرور 
اس���تخدامًا يس���هل تخمينها مثل 
“password” أو األرق���ام م���ن واحد 

إلى ستة.
وحتى اس���تخدام كلمة مرور معقدة 
اإللكترونية لشخص  الحسابات  لكل 
فإن  بالمخاطر؛  أم���ر محف���وف  واحد 
تمكن متس���لل من اختراق حس���اب 
واح���د فق���د تمكن من اخت���راق كل 

الحسابات.
وف���ي ه���ذا الس���ياق ع���رض موقع 
MakeUseOf مجموعة من النصائح 
التي ينبغي اتباعها عند اختيار كلمة 
المرور، وأكد ضرورة تحديثها بانتظام.

معايير أساس���ية: ينبغي لكل كلمة مرور أن تفي 
بعدة معايير أساسية وهي: أال تكون كلمة يمكن 
الوص���ول إليها ف���ي القام���وس، وأن تخلط بين 
الح���روف واألرقام، وأن تخلط أيض���ًا بين الحروف 
الصغيرة والكبيرة على لوحة المفاتيح، وأن تتألف 

من عشرة حروف وأرقام، وأال تكون سهلة التخمين 
مثل تاريخ الميالد مثاًل أو رقم الهاتف.

كلمة أساس���ية: نصح الموق���ع باختيار كلمة مرور 
أساس���ية يس���هل تذكره���ا تكون الج���زء األول 
الرئيسي لكل كلمات المرور المرتبطة بالشخص، 
ثم يضيف إليها عناصر أخرى تحولها إلى تركيبة 

ال يمكن التعرف عليها.

اختيار كلمة الم���رور: قد تكون 
الكلمة األساسية اسم الشخص 
أو اس���م مكان أو ن���وع هاتف، 
بعض  تبدي���ل  يمكن  وفيه���ا 
الحروف بأرق���ام أو اختيار عبارة 
األول  الحرف  وانتقاء  ش���هيرة 
من كل كلمة بها لتكوين كلمة 

واحدة.
كلمة مرور لكل حس���اب: بمجرد 
اختي���ار كلم���ة أساس���ية لكل 
للمستخدم  يمكن  الحس���ابات 
لتكوين كلمات  أن يستخدمها 
م���رور قوي���ة لكل حس���اب، مع 
ض���رورة أن تك���ون مس���توفية 

لإلجراءات السابقة.
تغيي���ر كلمة الم���رور بانتظام: 
فلكي  مهم���ة.  أصع���ب  ه���ذه 
يحاف���ظ المرء على س���المة وقوة كلم���ات المرور 
الخاصة به فعليه تحدي���ث كلمة المرور كل عدة 

أسابيع أو أشهر.
وكلما تقلصت المدة كان أفضل، وتوجد عدة طرق 
لهذا األمر منها تغيير الكلمة األساسية أو عكس 

وضع الحروف الصغيرة والكبيرة.

االستقالل/ وكاالت:
ذك���رت صحيفة “ديلي مي���ل” البريطانية، أن دراس���ة أمريكية حديثة قد 
توصل���ت إلى أن األف���راد المتدينين الذين يمارس���ون النش���اطات الدينية 

بانتظام، يمكن أن يكونوا أكثر سعادة من غيرهم.
مركز بيو لألبحاث، في واش���نطن، قام بتحليل بيانات االستطالعات المأخوذة 
من أكثر من عش���رين دولة، لمقارنة أنماط حياة األشخاص المتدينين وغير 

المتدينين.
وعموم���ا، وجد الباحثون أن المتدينين النش���طاء يميلون إلى أن يكونوا أكثر 
س���عادة، رغم أنهم ليسوا أكثر صحة )بالضرورة(، من حيث ممارسة الرياضة 

أو معدالت السمنة.
الباحثون يقول���ون إن العالقة بين الدين والصحة، ل���م تكن واضحة للغاية، 
إال أن النتائ���ج الت���ي توصلت إليها التقارير حول الس���عادة الذاتية “مثيرة 
لإلعجاب”. حيث أن الدراسة قسمت المشاركات الدينية إلى 3 فئات: نشاط 
ديني )مشاركة منتظمة(، وحضور الخدمات الدينية بشكل غير متكرر، وغير 
المتدينين. ووصف أكثر من ثلث البالغين الدينيين النش���طاء في الواليات 
المتحدة )%36( أنفسهم بأنهم “سعداء للغاية” في االستطالعات، مقارنة 

مع ربع األمريكيين غير النشطاء وغير المتدينين.
ووجدت دراس���ة منفصلة ُنش���رت في الخريف الماضي، أن الدين يمكن أن 

يساعد على التقليل من الشعور بالوحدة.
يذكر أن حوالي 5.8 مليار ش���خص بالعالم يميلون إلى التدين وذلك حسب 

إحصائية صدرت عام 2013.

دراسة أمريكية: المتدينون 
أكثر سعادة من غيرهم

5 نصائــح الختيــار كلمــة مــرور قويــة

االستقالل/ وكاالت:
مي���ل”  “ديل���ي  صحيف���ة  ذك���رت 
البريطانية، أن دراس���ة حديثة توصلت 
إل���ى أن الذين يعانون من الش���خير قد 
يتعرضون إلى صعوبات في اس���تعادة 

ذكريات الماضي.
وأضاف���ت الصحيفة، أن الدراس���ة التي 
قادتها الدكتورة ميليندا جاكسون من 
جامعة “RMIT” بأستراليا، توّصلت إلى 
أن الذي���ن يعانون م���ن انقطاع النفس 
االنسدادي النومي، وهو السبب الرئيس 
ف���ي الش���خير، يس���تعيدون بش���كل 
س���يئ ذكريات الس���نوات التي مضت، 

ويكافح���ون م���ن أجل تذك���ر تفاصيل 
محددة، مثل أسماء الزمالء أو رقم المنزل 
أو الشارع الذي اعتادوا العيش فيه في 

الماضي.
إذ ف���ي كل مرة يصاب فيها الش���خص 
بالته���اب التنفس أثناء النوم، وبالتالي 
يعان���ي م���ن الش���خير، ف���إن حنجرته 
تتقل���ص لحجب مجرى اله���واء، والذي 
يؤدي أيضا إلى قطع وصول األكسجين 

إلى الدماغ.
بينما يعتق���د الباحثون أن هذا ما يدمر 
الم���ادة الرمادية في الج���زء المهم في 
الدماغ المسؤول عن تسجيل الذكريات. 

حيث وجدت الدراسة التي أجريت على 
44 مريض���ا، تتراوح أعماره���م بين 20 
و69 عام���ا، يعانون م���ن انقطاع النفس 
النومي، أن لديهم ذكريات  االنسدادي 
س���يئة للغاية تتعلق بتفاصيل الحياة 

في مرحلة البلوغ المبكر.
فعند مطالبتهم بإعادة سرد تواريخهم 
الشخصية، كانت لدى أكثر من نصفهم 
ذاك���رة “عام���ة”، حيث ناضل���وا لتذكر 
التفاصيل، أما األصحاء من العمر نفسه، 
فقد عانى أقل من واحد من كل خمسة، 
من مش���كلة عدم القدرة عل���ى تقديم 

ذكريات تفصيلية.

دراسة : الشخير قد ُيضعف الذاكرة

االستقالل/ وكاالت:
كش���ف تقرير لصحيفة لوتان السويسرية عن أن 
جهاز الحاسوب الشخصي يمكن استخدامه دون 
علم مالك���ه لتصنيع عمالت مش���فرة، كما أفادت 
مؤسس���ة تريند مايكرو لحماي���ة المعلوماتية أن 
مستخدمي اإلنترنت من جنسيات مختلفة ذهبوا 

ضحية هذه القرصنة.
ولفهم الطريقة التي تحص���ل بها هذه العملية، 
قال���ت الصحيف���ة إن م���ن الضروري الع���ودة إلى 
الطريقة التي تصنع بها العمالت المش���فرة، مثل 
بتكوين وإيثوريم ومونيرو-التي يتم إنشاؤها عبر 
سلس���لة طويلة من العمليات الحسابية المعقدة 
على الحاس���وب، مما يتطلب قدرا كبيرا من الطاقة 

الحاسوبية.
وتس���مى هذه العملية »التعدين«، وتتطلب قدرا 
كبيرا م���ن الطاقة، وبالتالي تكلف���ة مادية كبيرة، 
كما تقول الصحيفة. ولحل هذه المشكلة استطاع 

القراصنة استغالل حواس���يب المستخدمين من 
خالل س���رقة طاقة حاس���وبية صغي���رة من آالف 

أجهزة الكمبيوتر للحصول على الطاقة الالزمة.
ولس���رقة قوة الحاس���وب، من الض���روري اختراق 
حاس���وب الضحية عن طري���ق تثبيت برنامج عليه 
يمكنه استغالل كهرباء الحاسوب بصفة مجانية.

وه���ذه العملية ليس���ت جدي���دة، لك���ن الجديد 
ف���ي األش���هر األخيرة ه���و ظهور برنام���ج يدعى 
»كوينهاي���ف« يس���مح بخلق عملة رقمية باس���م 
»موني���رو« واش���تهر ف���ي أس���ابيع، كم���ا أفادت 

الصحيفة.
وال يحتاج هذا البرنامج إلى تثبيت برمجيات ضارة 
الختراق األجهزة، ولكن يكفي أن يقوم المستخدم 
بالرب���ط باإلنترنت لتبدأ مباش���رة عملية التعدين 
دون علمه، وهي طريقة جديدة لخلق عملة رقمية 
باستخدام قوة حاسوب المستخدم بدون أن يلحق 

به أي ضرر.

هل حاسوبك ينتج
 عمالت رقمية دون علمك؟

االستقالل/ وكاالت:
توصل علم���اء إلى كيفية إخفاء جرعة داخل حبة صغيرة 
للغاية، لضخ أدوية مثل اإلنس���ولين، من داخل المعدة. 

بحسب أسوتشيدبرس.
وتم استلهام فكرة األداة التي هي بحجم حبة البازالء من 
شكل صدفة الس���لحفاة، وهي قادرة على دخول المعدة 
والتدحرج إلى موقع معي���ن، وبعد ذلك تضخ الحبة مواد 

مثل اإلنسولين المجفف في جدار المعدة.

ُيش���ار إلى أن العدي���د من األدوية ال تس���تطيع مقاومة 
نظام الجهاز الهضمي القاس���ي. وقال الباحثون بقيادة 
معه���د ماستشوس���تس للتكنولوجي���ا إنه���م تجاوزوا 
هذه المش���كلة. وذكروا الخميس أنه عند اختبارها على 
الخنازير، خفضت الحبة القابلة لالمتصاص سكر الدم إلى 

مستويات مماثلة للجرعات التقليدية.
وهناك حاجة إلى مزيد من األبحاث قبل التجارب البشرية، 
في الدراسة التي نشرت في مجلة “ساينس” )العلوم(.

ابتكار علمي سيغير حياة مرضى السكري
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غزة / عبدالله نصيف: 
حقق اتحاد الش���جاعية فوزا صعبا على غزة الرياضي بثالثة أهدف 
مقابل هدفين ، فيما أش���عل بيت حانون األهلي قاع الترتيب بفوزه 
على خدمات خانيونس بهدف دون رد ، في افتتاح األسبوع الثامن 

عشر من دوري أوريدو الممتاز ألندية قطاع غزة .
وخطف اتحاد الش���جاعية ثالث نقاط مهمة من أنياب غزة الرياضي 

في الدقائق األخيرة من عمر المباراة ، بفوزه 3 _ 2 .
و بهذا الفوز تقدم »المنطار« مؤقتا برصيد 28 نقطة للوصافة ، فيما 

تجمد »العميد« عند 22 نقطة بمركزه التاسع .
لقاء مثير و غزير باألهداف ،   فريق الش���جاعية جاء هدفه األول عبر 
فرج جندية في الدقيقة  12، وتعادل ربحي اش���تيوي للرياضي في 

الدقيقة 33 ، لينتهي الشوط األول بالتعادل اإليجابي
وعاد الش���جاعية بالشوط الثاني وتقدم عبر عالء عطية في الدقيقة 
77 من ضربة جزاء  ،  ليعود المدافع فادي العراوي نفس س���يناريو 
الش���وط األول  و يع���دل النتيج���ة  للعميد في الدقيق���ة 85، وفي 

الدقيقة األخيرة يقود وس���يم فرج فريقه الشجاعية للفوز بهدف قاتل 
وخطف ثالث نقاط غالية .

ه���ذا و أش���عل بيت حان���ون األهلي ق���اع الترتيب بفوزه عل���ى خدمات 
خانيونس و أعاد األمل له بالبقاء بين الكبار بفوزه على خدمات خانيونس 

بهدف دون رد سجل في الدقائق األخيرة .

و به���ذا الفوز تق���دم الحوانين للمركز الحادي عش���ر برصيد 14 
نقطة متفوقا على خدمات خانيونس بفارق األهداف الذي يقبع 

بقاع الترتيب .
وسجل هدف اللقاء الوحيد  يوسف مصلح في الدقيقة 88 .

و في دوري الدرجة األولى واصل فريق خدمات دير البلح مش���وار  
النجاة من الهبوط ، بعد أن حقق انتصارا هاما على حس���اب جاره 

خدمات النصيرات بهدف دون رد .
بهذه النتيجة تخلى الفريق عن المقعد الحادي عشر وقبل األخير 
برصيد 18 نقطة ، ويتقدم للمركز العاش���ر وبفارق األهداف عن 

التاسع خدمات النصيرات .
سجل هدف الدير أحمد الزريعي في الدقيقة 4 .

هذا و استعاد فريق خدمات البريج نغمة االنتصارات بفوزه على 
التف���اح بهدفي���ن دون مقابل، ليرفع رصيده إل���ى 33 نقطة في 
المركز الثالث ، فيما هب���ط التفاح للمركز قبل األخير برصيد 17 

نقطة .
وسجل للبريج أحمد ميط في الدقيقة 22  ومحمد صقر في الدقيقة 94 ، 

فيما سجل هدف التفاح خضر السالمي في الدقيقة 35 .

»المنطار« يقفز للوصافة والحوانين يضعون قدما في البقاء بالممتاز

الضفة الغربية / االستقالل:
حقق نادي مؤسسة البيرة فوزًأ كبيرًا على ضيفه 
مركز طولكرم بثالثة أهداف دون مقابل مس���اء 
أمس الس���بت ضمن منافس���ات األسبوع الثاني 
عش���ر من مس���ابقة دوري الق���دس للمحترفين 
)أوري���دوو( بالمحافظ���ات الش���مالية ف���ي لقاء 

احتضنه ملعب ماجد أسعد .
وس���جل ثالثية البيرة أحمد أبو خديجة وموسى 
س���لمان ورائد الدحلة في الدقائق 16 و 42 و49 

على التوالي.
و به���ذا الفوز رفع البيرة رصي���ده إلى 15 نقطة 
بالمرك���ز الثامن أم���ام ثقافي طولكرم التاس���ع 

بف���ارق األهداف، بينم���ا تجمد مرك���ز طولكرم 
بالمركز األخير ب� 4 نقاط فقط .

هذا و حقق مركز ش���باب بالطة ف���وزا غاليا على 
ش���باب الخليل ثمنه صدارة دوري المحترفين . 
وشهد اس���تاد نابلس اكثر اللقاءات جماهيرية 
وق���وة جمع بي���ن المتصدر والوصيف وحس���م 
المعركة مراد إسماعيل ليرفع بالطة رصيده إلى 
26 نقطة و تجمد عميد األندية عند النقطة 23 .
وعلى اس���تاد الخضر لم يحاف���ظ الظاهرية على 
تقدم���ه عل���ى واد النيص به���دف أحمد ماهر 
ليس���جل محمد نضال التعادل الذي رفع رصيد 
الواد إلى 20 نقطة في المركز السادس و تجمد 

الظاهرية في المركز قبل األخير برصيد 6 نقاط .
وعلى استاد اريحا تعادل األمعري وجبل المكبر 
0-0 ليرف���ع األمعري رصيده إل���ى 17 نقطة في 
المركز الس���ابع ، أما المكبر تراجع للمركز العاشر 

برصيد 14 نقطة ،
و خطف الس���موع فوزا مهما م���ن أنياب ثقافي 
طولكرم بنتيجة 2-0 سجلهما إسماعيل العمور 
وحازم الريخاوي ليرفع الليث الس���موعي رصيد 
إل���ى 20 نقطة في المرك���ز الرابع وبقي الثقافي 

ثامنا برصيد 15 نقطة .
بينما تأجلت مباراة هالل القدس و أهلي الخليل 

بسبب المشاركة األسيوية للهالل .

البيرة يتخطى مركز طولكرم  و شباب بالطة يقهر شباب الخليل

ليفربول/ االستقالل: 
اس���تطاع ليفربول أن يحقق الفوز على بورنموث بثالثية نظيفة، في المباراة التي 
جمعت الفريقين أمس السبت على ملعب آنفيلد في الجولة السادسة والعشرين 
م���ن الدوري اإلنجليزي. وأحرز أه���داف ليفربول كل من س���اديو ماني وفينالدوم 
ومحم���د صالح في الدقائق 24 و34 و48، ليرتفع رصيد ليفربول إلى 65 نقطة في 
صدارة ج���دول الترتيب، بينما توقف رصيد بورنموث عن���د 33 نقطة في المركز 

ال�11. و حقق َارسنال فوًزا صعًبا على نظيره هيديرسفيلد تاون، بنتيجة )1-2( .
وسجل أليكس إيوبي وألكسندر الكازيت، أهداف َارسنال في الدقاق 16 و44 على 
الترتيب، فيما سجل سياد كوالس���يناك، هدف هيديرسفيلد الوحيد بالخطأ في 
مرماه بالدقيقة 93 . و واصل مانشس���تر يونايتد، نتائجه المبهرة بقيادة المدرب 
النرويجي أولي جونار سولسكاير، حيث حقق فوزا سهال على مضيفه فولهام 0-3 
. وسجل أهداف مانشستر يونايتد، كل من الفرنسي بول بوجبا )14 و65 من ركلة 

جزاء(، ومواطنه أنتوني مارسيال )23(.

ليفربول / االستقالل: 
تمكن الدولي المصري، محمد صالح، من إحراز هدف ليفربول الثالث أمام بورنموث، 
على ملعب أنفيلد، أمس الس���بت، في الجولة ال�26 م���ن البريميرليج ، و التي تفوق 
فيها الليفر بثالثية نظيفة . وفي هذا الصدد، أشارت شبكة »سكاي سبورتس« إلى 
أن صالح، أصبح ثالث العب في تاريخ ليفربول، في آخر 16 موسًما، يتمكن من إحراز 

)20+( هدًفا للفريق في جميع المسابقات، في موسمين متتاليين.
وعادل صالح بذلك إنجاز ستيفن جيرارد )في موسمي 2008/2007 و2009/2008(، 

ولويس سواريز )في موسمي 2013/2012 و2014/2013(.
وم���ن جه���ة أخ���رى، أشارت ش���بكة »أوبتا« لإلحصائيات إلى أن بورنم���وث أصبح 
أكثر فريق، يس���تقبل أهداًفا من محمد صالح في ال���دوري اإلنجليزي )6 أهداف(، 
بالتس���اوي مع واتفورد. وجاء هدف محمد صالح في الدقيقة )48( من زمن المباراة 
ليرف���ع رصيده للهدف رقم 17 في صدارة هدافي الدوري اإلنجليزي بفارق هدفين 

عن الجابوني بيير إيميريك أوباميانح، مهاجم آرسنال .

مدريد/ االستقالل:
حقق ريال مدريد االنتصار بنتيج���ة )3-1( في ديربي العاصمة، ضد 
جاره اللدود أتلتيكو مدريد، مس���اء أمس الس���بت، ضمن منافس���ات 

الجولة ال�23 من الليجا.
وسجل األهداف لريال مدريد كاس���يميرو في الدقيقة 16، وراموس 
في الدقيقة 43، وبيل في الدقيقة 74، بينما س���جل جريزمان هدف 
أتلتيك���و في الدقيقة 25. وبهذا االنتص���ار يرفع ريال مدريد رصيده 
للنقطة 45 في المركز الثاني، ويتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 44 

نقطة في المركز الثالث .
هذا و س���قط سيلتا فيجو، في فخ الخسارة أمام مضيفه خيتافي، 1 � 

3 خالل المباراة التي جمعتهما أمس السبت 
وتقدم س���يلتا فيجو بهدف س���جله نيس���تور أراوخو ف���ي الدقيقة 
الثانية، ولكن الفري���ق تلقى ضربة موجعة بعد طرد ماكس���يمليانو 

جوميز في الدقيقة 37 ليضطر الستكمال المباراة بعشرة العبين.
استغل فريق خيتافي النقص العددي بصفوف سيلتا فيجو وسجل 
ثالث���ة أهداف عن طري���ق خايمي ماتا )هدفي���ن( األول في الدقيقة 
39 م���ن ركلة جزاء والثاني في الدقيق���ة 81، وأضاف خورخي مولينا 
هدف���ا في الدقيق���ة 62. ورف���ع خيتافي رصيده إل���ى 35 نقطة في 
المركز الخامس، وتوقف رصيد سيلتا فيجو عند 24 نقطة في المركز 

السادس عشر .

ريال مدريد يحسم ديربي العاصمة بثالثية 

ليفربول يهزم بورنموث بثالثية 
ويستعيد صدارة البريميرليج

صالح يلحق بجيرارد 
وسواريز في قائمة تاريخية

األحد 5 جمادى اآلخرة 1440 هــ 10 فبراير 2019 م

رام الله/ االستقالل: 
تحولت ش���ركة الوطنية موبايل لالتصاالت )أوريدوو 
فلس���طين(، للربحية في 2018 ككل، وألول مرة منذ 

بدء نشاطها عام 2009.
 وج���اء في إفصاح للش���ركة لبورصة فلس���طين، أن 
صافي أرباح أرويدوو فلسطين بلغ 100.5 ألف دوالر، 
مقارنة مع صافي خس���ائر بلغت 6.65 ماليين دوالر 

في 2017.
 يأت���ي التح���ول إلى الربحي���ة، مع ارتف���اع إيرادات 
الش���ركة بنس���بة %17.2 في 2018 إلى 100.419 
مليون دوالر، صع���ودا من 85.64 ملي���ون دوالر في 

.2017

 بينما صعدت كلفة الخدمات التي تقدمها بنس���بة 
%13.2 إل���ى 40.7 ملي���ون دوالر، ارتفاعا من 35.97 

مليون دوالر في 2017.
 يأتي صعود اإليرادات، مع دخول الشركة سوق غزة 
اعتبارا من أكتوبر/ تشرين أول 2017 بعد منع دام 9 
س���نوات، وتشغيل خدمات الجيل الثالث في يناير/ 

كانون ثاني 2018.
 وبلغت حصة السهم الواحد من ربح الفترة 0.0004 
دوالرات  ف���ي 2018، مقارنة مع حصة من خس���ارة 

الفترة بلغت 0.0258 دوالرا في 2017.
 وقالت أوريدوو فلسطين في بيان رافق اإلفصاح، إن 
قاعدة مشتركيها نمت بنسبة 27 بالمائة في 2018 

إلى 1.3 مليون مشترك.
 و"أوريدوو فلس���طين"، المش���غل الثان���ي لخدمات 
الهاتف النقال في فلسطين، إلى جانب شركة جوال، 

إحدى شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية.
 وتواجه الشركتان منافسة غير عادلة مع 8 شركات 
إس���رائيلية تنش���ط في الضفة الغربية بشكل غير 
قانوني، إذ يبلغ عدد الشرائح اإلسرائيلية نحو 600 

ألف شريحة.
 وأوريدوو فلس���طين، األكبر في بورصة فلس���طين 
م���ن حيث عدد األوراق المالية المدرجة، حتى نهاية 
2018، ب� 293 مليون س���هم، قيمتها اإلسمية 293 

مليون دوالر.

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذر رئيس لجنة المتابعة العلي���ا للجماهير العربية محمد بركة، من 
استمرار السياس���ة التي تنتهجها إس���رائيل به���دم المنازل داخل 
اراضي ال�48 ضمن خطة لحصر الوجود العربي فيها وتضييق الخناق 
عليه���م، قائال إن هناك عش���رات آالف المنازل مهددة بالهدم. وقال 
بركة في تصريح له: "إن سياسة الحكومة االسرائيلية تقوم بالتضييق 
على السكان الفلسطينيين في كافة المدن، ولم تبق لهم اال المساحة 
التي يس���كنون عليها، وترفض لهم التوسع اال بشروط تضعها وفق 

خطة لحصرهم في مناطق معينة.
واشار الى ان الحكومة االسرائيلية تنفذ جرائمها بحق الفلسطينيين 
داخل اراضي ال�48 باتجاهين، االول هدم البيوت من خالل منعهم من 
توسيع مسطحات القرى والبلدات، وبالتالي يلجأ المواطنون الى البناء 
غي���ر المرخ���ص، واالتجاه اآلخر محاولة فرض البناء الذي ال يتناس���ب 
والع���ادات والتقاليد المتعارف عليها من خ���الل الضغط باتجاه بناء 

االبراج السكنية.
وشارك مئات الفلس���طينيين أول امس، في مظاهرة حاشدة انطلقت 
من مدينة قلنس���وة بأراضي العام 1948، احتجاجا على سياسة هدم 

المنازل 

بركة: استمرار »إسرائيل« 
بهدم منازل فلسطيني 

الـ48 جريمة ضد اإلنسانية

غزة/ االستقالل:
ق���ال عض���و الهيئ���ة القيادية العليا لمس���يرات 
الع���ودة، القيادي ف���ي حركة الجهاد اإلس���المي 
أحمد المدلل: إن المقاومة الفلس���طينية لن تقف 
مكتوفة األيدي أمام سياسة االحتالل اإلسرائيلي، 
الفًتا إلى أنها قادرة على الدفاع عن أبناء ش���عبها 

أمام الجرائم التي ترتكب ضده.

وأوض���ح المدلل ف���ي تصري���ح ل���ه، أن المقاومة 
الفلس���طينية في الميدان هي التي تحدد كيفية 
الرد على الجرائم اإلسرائيلية التي ال يمكن أن تمر 

مرور الكرام.
وحول الخيارات العديدة والخطوات القاسية التي 
س���تقدم عليها الهيئة الوطنية لمسيرات العودة 
وكسر الحصار، اذا اس���تمر الحصار على قطاع غزة 

وفق ما ذكرته في بيانها أول أمس، كشف المدلل 
أنه ال مانع م���ن تصاعد المس���يرات بكل األدوات 
الس���لمية التي أربكت االحتالل اإلس���رائيلي في 

غالف غزة.
وكشف المدلل أن المقاومة وجدت من أجل الدفاع 
عن الشعب الفلسطيني، وهذا دورها وال يمكن أن 

تتخلي عن أبناء شعبها.

المدلل: ال مانع من تصاعد المسيرات باألدوات السلمية

غزة/ االستقالل:
قالت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة 
وكس���ر الحص���ار: إن التصعيد اإلس���رائيلي 
"يجع���ل كل االحتم���االت مفتوح���ة عل���ى 
مصراعيها"، داعية المواطنين للمشاركة في 
الجمعة المقبلة من التظاهرات شرقي قطاع 

غزة.
وأضاف���ت الهيئة، في بي���ان ختام فعاليات 
الجمعة ال����46 للمس���يرات: "نؤكد للقاصي 
والداني أن إيماننا س���يظل راسًخا باستمرار 
مس���يرات العودة بطابعها الشعبي، ونشدد 
على أن التحديات الخطيرة التي تستهدف 
ش���عبنا، وفي ظ���ل التصعي���د الصهيوني 
المتواصل واستمرار حصاره للقطاع وجرائمه 
بحق الحركة األس���يرة، ف���إن كل االحتماالت 

مفتوحة على مصراعيه���ا، للتعامل مع هذا 
الواقع".

وذكرت أن "لدينا خي���ارات عديدة وخطوات 
قاسية سنقدم عليها، مرتكزين على أساس 
أن���ه ال يمكن فصل القضايا السياس���ية عن 
اإلنس���انية، أو فصل ما يح���دث في غزة عما 
في الضفة أو الق���دس أو الداخل المحتل، أو 
داخل المعتقالت الصهيونية، فالوطن واحد 

والقضية واحدة والشعب واحد".
وش���ارك آالف المواطني���ن ف���ي فعالي���ات 
الجمعة ال�46 من مس���يرات العودة وكس���ر 
الحصار تحت عنوان "لن نس���اوم على كس���ر 

الحصار".
واستش���هد حس���ن إياد ش���لبي )14 عاًما(، 
وحم���زة محمد اش���تيوي )17 عاًما(، وأصيب 

عدد آخر بالرصاص الح���ي واالختناق بالغاز 
المسيل للدموع؛ جراء اعتداء قوات االحتالل 
على المتظاهرين السلميين المشاركين في 

مسيرة العودة اليوم.
ودعت الهيئة لجنة تقصي الحقائق المكلفة 
بالتحقيق في جرائم االحتالل بحق المدنيين 
المش���اركين في مس���يرات العودة لمواصلة 
جهوده���ا إلدان���ة االحتالل وقادت���ه وإحالة 
ملفات جرائمه إلى محكمة الجنايات الدولية.

وقررت إطالق اسم "غزة عصية على االنفصال 
واالنكس���ار" على فعالي���ات الجمعة المقبلة 
)47( م���ن مس���يرة العودة وكس���ر الحصار؛ 
وللمجرم  الصهيوني  للعدو  "لتوجيه رسائل 
نتنياه���و )رئيس حكومة االحتالل( تحديًدا، 
لفص���ل  أن كل جرائمه���م ومخططاته���م 

غ���زة عن الضفة أو دفعه���ا نحو االنفصال أو 
االستسالم ستفش���ل وتتحطم على صخرة 
صمود ش���عبنا، وأن ما يخط���ط لقضيتنا من 
واالستعمار س���يواجهه شعبنا  البغي  قوى 

موحًدا".
ودعت الهيئة جماهير شعبنا في القطاع 
إل���ى المش���اركة الواس���عة ف���ي الجمعة 
المقبل���ة، وجماهير ش���عبنا ف���ي الضفة 
والداخل المحتل والش���تات إلى االلتحام 
والتضامن مع جماهير غزة، لتوجيه رسالة 
أن ش���عبنا موحد ولن تستطيع أي مؤامرة 

تقسيمه.
في س���ياق آخر، أكدت الهيئ���ة أن "إجراءات 
الس���لطة الجديدة ضد الموظفي���ن وأهالي 
الشهداء واألسرى والجرحى جريمة تجاوزت 

الخطوط الحم���راء واألعراف الوطنية وثوابت 
شعبنا، وطعنة في خاصرة شعبنا والشهداء 

واألسرى".
ودعت الس���لطة إلى وقف ه���ذه اإلجراءات، 
والتراج���ع عنها ف���وًرا؛ "ألنها صّب���ت الزيت 
على النار، وفاقمت األوض���اع، وعّمقت األزمة 
الوطني���ة أكثر، فنح���ن جميًع���ا بحاجة إلى 
رّص الصفوف وإنج���از الوحدة في مواجهة 

التحديات الماثلة أمامنا".
الجرائ���م  "اس���تمرار  أن  عل���ى  وش���ددت 
الصهيونية بحق الحركة األس���يرة سيكون 
عام���ل تفجير للوضع برّمت���ه، وال يمكن على 
اإلطالق أن يسمح شعبنا باالستفراد بأبطالنا 
األسرى أو استباحة دمهم عبر الموت البطيء 

أو سياسة اإلهمال الطبي".

»أوريدوو فلسطين« تسجل أول صافي ربح سنوي منذ تشغيلها

هيئة العودة: التصعيد اإلسرائيلي يفتح كل االحتماالت

هتاف���ات غاضبة، ومطالبة المقاومة الفلس���طينية، بالرد على جرائم االحتالل 
بحق أبناء الشعب الفلس���طيني، وبضرورة استمرار المسيرات السلمية حتى 

تحقيق أهدافها.
ونتيجًة لقمع االحتالل اإلس���رائيلي للمس���يرات والمتظاهرين الس���لميين 
المش���اركين في مس���يرات العودة وكسر الحصار ش���رقي القطاع أول أمس 
الجمعة، ارتقى طفل وفتى وأصيب 17 مواطًنا آخرين بجراح متفاوتة الخطورة 

بالرصاص الحي.
فيما قالت وزارة الصحة إن الش���هيد الطفل شلبي )14 عاًما( تعرض لرصاص 
في الصدر أثناء تواجده بمخيم العودة ش���رقي خانيونس جنوبي قطاع غزة، 
والشهيد الفتى اشتيوى )18 عاًما( أصيب برصاصة مباشرة في رقبته شرقي 

مدينة غزة.

غزة/ االستقالل: 
رحبت حركة المقاومة االس���المية حماس مس���اء 
أمس الس���بت، بدعوة التجمع الديموقراطي إلجراء 

انتخابات شاملة.
وقالت الحركة على لسان عضو المكتب السياسي 
حس���ام بدران:« نعلن دعمنا الكامل لهذه الدعوة 

بإجراء االنتخابات الش���املة تحت إشراف حكومة 
وحدة وطنية يتم تشكيلها بالتوافق«.

وأكد اس���تعداد حركة حم���اس للتعاون مع جميع 
األطراف والقوى والفصائل الفلسطينية الساعية 
لحل األزمات السياس���ية، وتج���اوز حالة المراوحة 
في أداء المش���روع الوطني، مجددا موقف حماس 

موقفه���ا الثابت في التمس���ك بالح���وار الوطني 
الشامل وغير المش���روط كمدخل لحل كل قضايا 

الخالف.
د بالقرار  وشدد على رفض حماس سياس���ة التفرُّ
الوطني، واحتكاِره وإقصاِء شركاء الوطن تحت أي 

مبرر.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت روس���يا أنها لن تنقل س���فارتها من ت���ل أبيب إلى القدس، 
مؤك���دًة على التزامها بقرارات األمم المتحدة بش���أن واقع المدينة 

المقدسة.
ونقلت صحيفة »إسرائيل اليوم« العبرية، عن السفير الروسي لدى االحتالل، 
»أناطولي فيكتوروف«، قوله: »مس���ألة نقل س���فارة روس���يا من تل أبيب إلى 

القدس غير موجودة على اإلطالق في جدول األعمال«.

االآالف  ي�شيعون

حماس ترحب بدعوة التجمع الديموقراطي إلجراء انتخابات شاملةروسيا: لن ننقل سفارتنا إلى القدس

رام الله/ االستقالل: 
كش����فت الشرطة والنيابة والعامة في محافظة 
رام الله والبيرة، مس����اء امس الس����بت، جريمة 
مقتل ش����اب يبلغ من العمر 23 عاما من سكان 
قري����ة الطي����رة غ����رب رام الل����ه، وقبضت على 

شخصين مشتبه بهما بارتكابها.
وقال الناطق اإلعالمي باس����م الش����رطة العقيد 
لؤي ارزيقات، إن ش����رطة رام الل����ه أبلغت فجر 
امس بوجود ش����اب من س����كان قري����ة الطيرة 

متوفى داخل من����زل والده في بل����دة بيتونيا، 
وعلى الفور تحركت قوات من الش����رطة للمكان 
وتم نق����ل الجثمان إلى المستش����فى بمركبة 
إسعاف تابعة للهالل األحمر، مضيفا أن األطباء 
لم يستطيعوا تحديد س����بب الوفاة بالكشف 

الظاهري.
وتاب����ع أن الش����رطة والنياب����ة العامة باش����رتا 
إج����راءات التحقي����ق، فيما قرر وكي����ل النيابة 
التحفظ على الجثم����ان وإحالته لمعهد الطب 

العدلي للتش����ريح للوقوف على أسباب الوفاة 
الحقيقية .

وبي����ن ارزيقات أن المباحث العامة قبضت على 
وال����د المتوف����ى وزوجته، بعد االش����تباه بهما، 
وبسماع أقوالهما من قبل ضباط إدارة المباحث 
العامة أفادا بقيامهما بدس الس����م للشاب في 
الزيت ال����ذي تناوله وأدى لوفاته، مش����يرا إلى 
أنه جرى توقيفهما لحين استكمال اإلجراءات 

القانونية وإحالتهما للنيابة العامة .

شرطة رام الله تكشف جريمة مقتل شاب في بيتونيا
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رام الله/ االستقالل: 
تحولت ش���ركة الوطنية موبايل لالتصاالت )أوريدوو 
فلس���طين(، للربحية في 2018 ككل، وألول مرة منذ 

بدء نشاطها عام 2009.
 وج���اء في إفصاح للش���ركة لبورصة فلس���طين، أن 
صافي أرباح أرويدوو فلسطين بلغ 100.5 ألف دوالر، 
مقارنة مع صافي خس���ائر بلغت 6.65 ماليين دوالر 

في 2017.
 يأت���ي التح���ول إلى الربحي���ة، مع ارتف���اع إيرادات 
الش���ركة بنس���بة %17.2 في 2018 إلى 100.419 
مليون دوالر، صع���ودا من 85.64 ملي���ون دوالر في 

.2017

 بينما صعدت كلفة الخدمات التي تقدمها بنس���بة 
%13.2 إل���ى 40.7 ملي���ون دوالر، ارتفاعا من 35.97 

مليون دوالر في 2017.
 يأتي صعود اإليرادات، مع دخول الشركة سوق غزة 
اعتبارا من أكتوبر/ تشرين أول 2017 بعد منع دام 9 
س���نوات، وتشغيل خدمات الجيل الثالث في يناير/ 

كانون ثاني 2018.
 وبلغت حصة السهم الواحد من ربح الفترة 0.0004 
دوالرات  ف���ي 2018، مقارنة مع حصة من خس���ارة 

الفترة بلغت 0.0258 دوالرا في 2017.
 وقالت أوريدوو فلسطين في بيان رافق اإلفصاح، إن 
قاعدة مشتركيها نمت بنسبة 27 بالمائة في 2018 

إلى 1.3 مليون مشترك.
 و"أوريدوو فلس���طين"، المش���غل الثان���ي لخدمات 
الهاتف النقال في فلسطين، إلى جانب شركة جوال، 

إحدى شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية.
 وتواجه الشركتان منافسة غير عادلة مع 8 شركات 
إس���رائيلية تنش���ط في الضفة الغربية بشكل غير 
قانوني، إذ يبلغ عدد الشرائح اإلسرائيلية نحو 600 

ألف شريحة.
 وأوريدوو فلس���طين، األكبر في بورصة فلس���طين 
م���ن حيث عدد األوراق المالية المدرجة، حتى نهاية 
2018، ب� 293 مليون س���هم، قيمتها اإلسمية 293 

مليون دوالر.

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذر رئيس لجنة المتابعة العلي���ا للجماهير العربية محمد بركة، من 
استمرار السياس���ة التي تنتهجها إس���رائيل به���دم المنازل داخل 
اراضي ال�48 ضمن خطة لحصر الوجود العربي فيها وتضييق الخناق 
عليه���م، قائال إن هناك عش���رات آالف المنازل مهددة بالهدم. وقال 
بركة في تصريح له: "إن سياسة الحكومة االسرائيلية تقوم بالتضييق 
على السكان الفلسطينيين في كافة المدن، ولم تبق لهم اال المساحة 
التي يس���كنون عليها، وترفض لهم التوسع اال بشروط تضعها وفق 

خطة لحصرهم في مناطق معينة.
واشار الى ان الحكومة االسرائيلية تنفذ جرائمها بحق الفلسطينيين 
داخل اراضي ال�48 باتجاهين، االول هدم البيوت من خالل منعهم من 
توسيع مسطحات القرى والبلدات، وبالتالي يلجأ المواطنون الى البناء 
غي���ر المرخ���ص، واالتجاه اآلخر محاولة فرض البناء الذي ال يتناس���ب 
والع���ادات والتقاليد المتعارف عليها من خ���الل الضغط باتجاه بناء 

االبراج السكنية.
وشارك مئات الفلس���طينيين أول امس، في مظاهرة حاشدة انطلقت 
من مدينة قلنس���وة بأراضي العام 1948، احتجاجا على سياسة هدم 

المنازل 

بركة: استمرار »إسرائيل« 
بهدم منازل فلسطيني 

الـ48 جريمة ضد اإلنسانية

غزة/ االستقالل:
ق���ال عض���و الهيئ���ة القيادية العليا لمس���يرات 
الع���ودة، القيادي ف���ي حركة الجهاد اإلس���المي 
أحمد المدلل: إن المقاومة الفلس���طينية لن تقف 
مكتوفة األيدي أمام سياسة االحتالل اإلسرائيلي، 
الفًتا إلى أنها قادرة على الدفاع عن أبناء ش���عبها 

أمام الجرائم التي ترتكب ضده.

وأوض���ح المدلل ف���ي تصري���ح ل���ه، أن المقاومة 
الفلس���طينية في الميدان هي التي تحدد كيفية 
الرد على الجرائم اإلسرائيلية التي ال يمكن أن تمر 

مرور الكرام.
وحول الخيارات العديدة والخطوات القاسية التي 
س���تقدم عليها الهيئة الوطنية لمسيرات العودة 
وكسر الحصار، اذا اس���تمر الحصار على قطاع غزة 

وفق ما ذكرته في بيانها أول أمس، كشف المدلل 
أنه ال مانع م���ن تصاعد المس���يرات بكل األدوات 
الس���لمية التي أربكت االحتالل اإلس���رائيلي في 

غالف غزة.
وكشف المدلل أن المقاومة وجدت من أجل الدفاع 
عن الشعب الفلسطيني، وهذا دورها وال يمكن أن 

تتخلي عن أبناء شعبها.

المدلل: ال مانع من تصاعد المسيرات باألدوات السلمية

غزة/ االستقالل:
قالت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة 
وكس���ر الحص���ار: إن التصعيد اإلس���رائيلي 
"يجع���ل كل االحتم���االت مفتوح���ة عل���ى 
مصراعيها"، داعية المواطنين للمشاركة في 
الجمعة المقبلة من التظاهرات شرقي قطاع 

غزة.
وأضاف���ت الهيئة، في بي���ان ختام فعاليات 
الجمعة ال����46 للمس���يرات: "نؤكد للقاصي 
والداني أن إيماننا س���يظل راسًخا باستمرار 
مس���يرات العودة بطابعها الشعبي، ونشدد 
على أن التحديات الخطيرة التي تستهدف 
ش���عبنا، وفي ظ���ل التصعي���د الصهيوني 
المتواصل واستمرار حصاره للقطاع وجرائمه 
بحق الحركة األس���يرة، ف���إن كل االحتماالت 

مفتوحة على مصراعيه���ا، للتعامل مع هذا 
الواقع".

وذكرت أن "لدينا خي���ارات عديدة وخطوات 
قاسية سنقدم عليها، مرتكزين على أساس 
أن���ه ال يمكن فصل القضايا السياس���ية عن 
اإلنس���انية، أو فصل ما يح���دث في غزة عما 
في الضفة أو الق���دس أو الداخل المحتل، أو 
داخل المعتقالت الصهيونية، فالوطن واحد 

والقضية واحدة والشعب واحد".
وش���ارك آالف المواطني���ن ف���ي فعالي���ات 
الجمعة ال�46 من مس���يرات العودة وكس���ر 
الحصار تحت عنوان "لن نس���اوم على كس���ر 

الحصار".
واستش���هد حس���ن إياد ش���لبي )14 عاًما(، 
وحم���زة محمد اش���تيوي )17 عاًما(، وأصيب 

عدد آخر بالرصاص الح���ي واالختناق بالغاز 
المسيل للدموع؛ جراء اعتداء قوات االحتالل 
على المتظاهرين السلميين المشاركين في 

مسيرة العودة اليوم.
ودعت الهيئة لجنة تقصي الحقائق المكلفة 
بالتحقيق في جرائم االحتالل بحق المدنيين 
المش���اركين في مس���يرات العودة لمواصلة 
جهوده���ا إلدان���ة االحتالل وقادت���ه وإحالة 
ملفات جرائمه إلى محكمة الجنايات الدولية.

وقررت إطالق اسم "غزة عصية على االنفصال 
واالنكس���ار" على فعالي���ات الجمعة المقبلة 
)47( م���ن مس���يرة العودة وكس���ر الحصار؛ 
وللمجرم  الصهيوني  للعدو  "لتوجيه رسائل 
نتنياه���و )رئيس حكومة االحتالل( تحديًدا، 
لفص���ل  أن كل جرائمه���م ومخططاته���م 

غ���زة عن الضفة أو دفعه���ا نحو االنفصال أو 
االستسالم ستفش���ل وتتحطم على صخرة 
صمود ش���عبنا، وأن ما يخط���ط لقضيتنا من 
واالستعمار س���يواجهه شعبنا  البغي  قوى 

موحًدا".
ودعت الهيئة جماهير شعبنا في القطاع 
إل���ى المش���اركة الواس���عة ف���ي الجمعة 
المقبل���ة، وجماهير ش���عبنا ف���ي الضفة 
والداخل المحتل والش���تات إلى االلتحام 
والتضامن مع جماهير غزة، لتوجيه رسالة 
أن ش���عبنا موحد ولن تستطيع أي مؤامرة 

تقسيمه.
في س���ياق آخر، أكدت الهيئ���ة أن "إجراءات 
الس���لطة الجديدة ضد الموظفي���ن وأهالي 
الشهداء واألسرى والجرحى جريمة تجاوزت 

الخطوط الحم���راء واألعراف الوطنية وثوابت 
شعبنا، وطعنة في خاصرة شعبنا والشهداء 

واألسرى".
ودعت الس���لطة إلى وقف ه���ذه اإلجراءات، 
والتراج���ع عنها ف���وًرا؛ "ألنها صّب���ت الزيت 
على النار، وفاقمت األوض���اع، وعّمقت األزمة 
الوطني���ة أكثر، فنح���ن جميًع���ا بحاجة إلى 
رّص الصفوف وإنج���از الوحدة في مواجهة 

التحديات الماثلة أمامنا".
الجرائ���م  "اس���تمرار  أن  عل���ى  وش���ددت 
الصهيونية بحق الحركة األس���يرة سيكون 
عام���ل تفجير للوضع برّمت���ه، وال يمكن على 
اإلطالق أن يسمح شعبنا باالستفراد بأبطالنا 
األسرى أو استباحة دمهم عبر الموت البطيء 

أو سياسة اإلهمال الطبي".

»أوريدوو فلسطين« تسجل أول صافي ربح سنوي منذ تشغيلها

هيئة العودة: التصعيد اإلسرائيلي يفتح كل االحتماالت

هتاف���ات غاضبة، ومطالبة المقاومة الفلس���طينية، بالرد على جرائم االحتالل 
بحق أبناء الشعب الفلس���طيني، وبضرورة استمرار المسيرات السلمية حتى 

تحقيق أهدافها.
ونتيجًة لقمع االحتالل اإلس���رائيلي للمس���يرات والمتظاهرين الس���لميين 
المش���اركين في مس���يرات العودة وكسر الحصار ش���رقي القطاع أول أمس 
الجمعة، ارتقى طفل وفتى وأصيب 17 مواطًنا آخرين بجراح متفاوتة الخطورة 

بالرصاص الحي.
فيما قالت وزارة الصحة إن الش���هيد الطفل شلبي )14 عاًما( تعرض لرصاص 
في الصدر أثناء تواجده بمخيم العودة ش���رقي خانيونس جنوبي قطاع غزة، 
والشهيد الفتى اشتيوى )18 عاًما( أصيب برصاصة مباشرة في رقبته شرقي 

مدينة غزة.

غزة/ االستقالل: 
رحبت حركة المقاومة االس���المية حماس مس���اء 
أمس الس���بت، بدعوة التجمع الديموقراطي إلجراء 

انتخابات شاملة.
وقالت الحركة على لسان عضو المكتب السياسي 
حس���ام بدران:« نعلن دعمنا الكامل لهذه الدعوة 

بإجراء االنتخابات الش���املة تحت إشراف حكومة 
وحدة وطنية يتم تشكيلها بالتوافق«.

وأكد اس���تعداد حركة حم���اس للتعاون مع جميع 
األطراف والقوى والفصائل الفلسطينية الساعية 
لحل األزمات السياس���ية، وتج���اوز حالة المراوحة 
في أداء المش���روع الوطني، مجددا موقف حماس 

موقفه���ا الثابت في التمس���ك بالح���وار الوطني 
الشامل وغير المش���روط كمدخل لحل كل قضايا 

الخالف.
د بالقرار  وشدد على رفض حماس سياس���ة التفرُّ
الوطني، واحتكاِره وإقصاِء شركاء الوطن تحت أي 

مبرر.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت روس���يا أنها لن تنقل س���فارتها من ت���ل أبيب إلى القدس، 
مؤك���دًة على التزامها بقرارات األمم المتحدة بش���أن واقع المدينة 

المقدسة.
ونقلت صحيفة »إسرائيل اليوم« العبرية، عن السفير الروسي لدى االحتالل، 
»أناطولي فيكتوروف«، قوله: »مس���ألة نقل س���فارة روس���يا من تل أبيب إلى 

القدس غير موجودة على اإلطالق في جدول األعمال«.

االآالف  ي�شيعون

حماس ترحب بدعوة التجمع الديموقراطي إلجراء انتخابات شاملةروسيا: لن ننقل سفارتنا إلى القدس

رام الله/ االستقالل: 
كش����فت الشرطة والنيابة والعامة في محافظة 
رام الله والبيرة، مس����اء امس الس����بت، جريمة 
مقتل ش����اب يبلغ من العمر 23 عاما من سكان 
قري����ة الطي����رة غ����رب رام الل����ه، وقبضت على 

شخصين مشتبه بهما بارتكابها.
وقال الناطق اإلعالمي باس����م الش����رطة العقيد 
لؤي ارزيقات، إن ش����رطة رام الل����ه أبلغت فجر 
امس بوجود ش����اب من س����كان قري����ة الطيرة 

متوفى داخل من����زل والده في بل����دة بيتونيا، 
وعلى الفور تحركت قوات من الش����رطة للمكان 
وتم نق����ل الجثمان إلى المستش����فى بمركبة 
إسعاف تابعة للهالل األحمر، مضيفا أن األطباء 
لم يستطيعوا تحديد س����بب الوفاة بالكشف 

الظاهري.
وتاب����ع أن الش����رطة والنياب����ة العامة باش����رتا 
إج����راءات التحقي����ق، فيما قرر وكي����ل النيابة 
التحفظ على الجثم����ان وإحالته لمعهد الطب 

العدلي للتش����ريح للوقوف على أسباب الوفاة 
الحقيقية .

وبي����ن ارزيقات أن المباحث العامة قبضت على 
وال����د المتوف����ى وزوجته، بعد االش����تباه بهما، 
وبسماع أقوالهما من قبل ضباط إدارة المباحث 
العامة أفادا بقيامهما بدس الس����م للشاب في 
الزيت ال����ذي تناوله وأدى لوفاته، مش����يرا إلى 
أنه جرى توقيفهما لحين استكمال اإلجراءات 

القانونية وإحالتهما للنيابة العامة .

شرطة رام الله تكشف جريمة مقتل شاب في بيتونيا
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لندن/ االستقالل: 
حض���ر حوالي 60 غريبًا جنازة رجل ل���م يلتقوه قط في بريطانيا، تلبية لدعوة 

أطلقها كاهن قبل عملية الدفن.
وذكر موقع »بي بي س���ي« اإللكتروني امس الس���بت، أن رجاًل يدعى تيرانس 
فيل���ر، 85 عام���ًا، توفي في دار للعج���زة، ولكن تبين أن لي���س لديه أقارب أو 

أصدقاء أو حتى معارف.
وف���ور تأكيد حالة الوفاة من قب���ل دار العجزة، أجرى القيمون على الدار حملة 
للبحث عن األش���خاص الذين س���بق لهم أن التقوا بالفقي���د، ولكن من دون 

جدوى.
وقبل إجراء مراسم الدفن، طالب أحد الكهنة في المنطقة من الناس المشاركة 

وحضور الجنازة، إال أن ردود الفعل فاقت التوقعات.
وقال أحد المش���اركين في مراسم العزاء: »هذا الرجل لم يكن لديه أصدقاء أو 
أقارب، وال نعرف شيئًا عن حياته.. شعرنا جميعًا بالحزن تجاهه ولذلك بادرنا 

كي نعطي الرجل وداعًا الئقًا«.
وأوضح شخص آخر من المعزين، أنه »على الرغم أن الفقيد لم يتزوج ولم يكن 

له أوالد، ولكن يظهر ابن أو حفيد أحدهم«.
ويتابع التقرير أن قرابة 60 ش���خصًا لم يكونوا على صداقة أو معرفة بالفقيد 
حضروا إلى الكنيس���ة وشاركوا في مراسم الوداع والصالة، وقام أحد المتاجر 

بالتبرع بالطعام من أجل مراسم ما بعد الصالة.

60  مجهوال يحضرون جنازة 
رجل لم يلتقوه من قبل

مارسيليا/ االستقالل: 
يشعر البعض من خسارة فريقهم المفضل بخيبة أمل 
يحاولون أن يتخطوها بعدة وسائل، لكن الوسيلة التي 
يتبعها مش���جع فريق مارسيليا لكرة القدم محمد هني 

ما إن يخسر فريقه عنيفة للغاية ومكلفة.
يق���ول موقع »SportBible« إن هني دأب على مواجهة 
خيبة األمل إزاء خسارة فريقه المفضل بتحطيم التلفاز.

وحطم محم���د هني حت���ى اآلن 26 تلف���ازا، وال يعرف 
إلى متى سيس���تمر ف���ي هوايته الت���ي القت ماليين 
المش���اهدات على يوتيوب، األمر الذي جعله يفكر في 
الموضوع إلى أبعد من تفريغ الغضب بخس���ارة فريقه 

المفضل.
يعل���ق هني في حوار مع بي بي س���ي الدولية، قائال إن 
هدفه من تحطي���م أجهزة التلفاز بعد خس���ارة فريقه 
المفضل تحول إلى »إسعاد الناس«، قائال: »المشجعون 
في إنجلت���را أو فرنس���ا أو البرازيل أو ألماني���ا يعرفون 
ك���م أرادوا يوما تحطيم التلفاز، ل���ذا أرى أنني أعبر عن 

الكثيرين«.
وأضاف »شعوري وتعبيري صادق عن المشجع بداخلي 
وكي���ف يتعامل مع تلفازه. يتعين علي ضبط نفس���ي 

خالل المباراة، وبعدها أحطم التلفاز. األمر طبيعي«.
وكان هني يعلق على المباريات فقط، وال يحطم أجهزة 

التلف���از، لكن األم���ر تغير منذ أن من���ي فريقه بهزيمة 
ثقيلة الربي���ع الماضي. يقول: »فقدت أعصابي. حطمت 

تلفاز بيتي، ومنذ ذلك الحين انتشر الفيديو«
تاب���ع »أن���ا ال أحطم التلف���از لمجرد التظاه���ر، بل ألنها 

مباريات نخسرها وال يمكن تعويضها«.
ويحطم هن���ي التلفاز أحيانا إن تعادل مارس���يليا أمام 
فريق ضعيف. ويمضي قائال: »مارس���يليا أفضل فريق 
في فرنس���ا، بل األفضل في أوروبا. وما أش���عر به ليس 

كرها بل غضبا. أنه غضب رياضي«.
يذكر أن فريق مارس���يليا خسر تسع مباريات في دوري 

الدرجة األولى الفرنسي هذا الموسم.

هزائم فريق كرة قدم تكلف مشجعًا 26 تلفازًا

واشنطن/ االستقالل: 
كش���فت دراس���ة أمريكية، أن لون األرض سيتغير بعد 
80 عاما، بس���بب تأثير التغيرات المناخية على العوالق 
النباتي���ة، التي تس���اهم في إعطاء المحيط���ات والبحار 

لونها األزرق.
وأوضح باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، 
بوالي���ة أمريكية تحمل االس���م ذات���ه، أّن » المحيطات 
س���تفقد لونه���ا األزرق خ���الل 80 عام���ًا، بس���بب تأثير 
التغيرات المناخية على العوالق النباتية«، حسبما نقلت 

قناة »الحرة« األمريكية )رسمية(، الجمعة.

كما وج���د الباحثون أنه في عام 2100 س���تطرأ 
تغيي���رات عدة عل���ى ما ال يقل ع���ن 50 بالمئة 
من محيطات العالم، فالمناطق الزرقاء س���تزداد 
زرقة، أما الخضراء، كما ه���و حال قطبي األرض، 
فقد تتغير إلى درجات أخرى من اللون األخضر 

الداكن.
وأش���اروا أن هذه التغييرات قد تحمل مخاطر كبيرة على 
الحي���اة البحرية، فالتغي���ر الذي قد يطرأ عل���ى العوالق 
النباتية، قد يؤثر على النظام الغذائي لمخلوقات بحرية 

كثيرة، حسب المصدر ذاته. 

اشفايلر/ االستقالل: 
تمكن لص سيارات ثمل في ألمانيا من فتح إحدى السيارات والجلوس 

داخلها، لكنه غط في نوم عميق بعد ذلك بسبب تأثير الكحول.
وذكرت الشرطة األلمانية أن امرأة الحظت وجود الرجل النائم داخل سيارتها، 
، بعد أن كس���ر زجاج النافذة الجانبي. وبعد جهد كبير، تمكنت الش���رطة من 
إيق���اظ اللص النائم )48 عامًا(، وقد عثرت الش���رطة في جيب س���رواله على 
مطرقة، كما اكتش���فت أيض���ًا تحطم زجاج النوافذ الجانبية في 5 س���يارات 

أخرى، كانت قريبة من السيارة التي جرى العثور فيها على اللص نائمًا.

الشرطة توقظ 
لصًا غط في النوم

فلوريدا/ االستقالل: 
أظه���ر فيديو تم نش���ره قبل أي���ام، حادثا »مرعبا« لس���يارة 
اقتحمت مطعما، وكادت أن تتسبب بمقتل 6 أشخاص كانوا 

داخله.
ووق���ع الح���ادث الثالث���اء الماض���ي، عندم���ا دخل���ت باربارا 
ماركاوسكي )65 عاما( بس���يارتها لواجهة أحد المطاعم في 

مدينة سبرينغ هيل بوالية فلوريدا األميركية.
وقالت كرس���تين بوغ���ز، التي كانت جالس���ة عل���ى الطاولة 
الرئيس���ية التي تحطمت ج���راء اقتحام الس���يارة للمطعم، 
إنها لم تس���تطع التحرك في الوقت المناسب بسبب سرعة 

الموقف، وفقا لمحطة »دبليو إف إل أيه«.
وقالت بوغز: »لمحت شيئا يتحرك بطرف عيني، نظرت فرأيت 
الس����يارة متوجهة نحوي.. بعدها بأقل من ثانية كنت طائرة 

في الهواء لمسافة 8 أقدام«.
وقالت الس����لطات إن التحقيق مس����تمر في س����بب الحادث، 
ولكنهم رجحوا فكرة أن عطال ميكانيكيا أصاب الس����يارة، مما 
أفقد السائقة السيطرة على السيارة، لتنحرف داخل المطعم.

وأظهر الفيديو لحظة اقتحام الس����يارة للمطعم، وتحطيمها 
لطاول����ة بوغ����ز وصديقتها تمام����ا، مما جع����ل نجاتهم يبدو 

»كمعجزة«.

الكويت/ االستقالل: 
ضجت مواق����ع التواصل االجتماع����ي بقضية زواج 
ش����ديدة الغرابة، انتهت بالطالق بعد عقد القران 
بعدة دقائق، وفقا لما نقله حساب "ديوان الكويت" 

على موقع تويتر.
وانتشرت أنباء عن انفصال عروسين كويتيين بعد 
3 دقائق فقط من ال����زواج، بعد أن وصف العريس 
زوجت����ه الجديدة ب����� "الغبية"، عن����د تعثرها أثناء 

خروجها من باب المحكمة.

وتزعم تقارير وس����ائل إعالم محلي����ة بأن القاضي 
أنهى الزواج على الفور، بعد أن أصرت العروس على 
فسخ العقد، في أسرع قضية طالق للعام 2019.  

وتوج����ه المس����تخدمون إل����ى مواق����ع التواص����ل 
االجتماع����ي للتعبير عن امتعاضه����م من الحدث 
المثي����ر للج����دل، حيث الق����ت الم����رأة الكثير من 
الدعم، في حي����ن قال البعض إن تصرفها صحيح، 
ألن الزواج مع عدم وجود االحترام، يعتبر فاشال من 

البداية.

لندن/ االستقالل: 
ل���م يدرك البريطان���ي ليزلي ماكدون���اغ، أن غضبه 
سيكلفه دفع غرامة قدرها 146 دوالرًا، و120 شهرًا 
من الخدمة االجتماعية و120 س���اعة من العمل غير 
المدف���وع األجر، بعد إهانته عناصر الش���رطة التي 
حاولت إبعاده ع���ن مدير أحد المطاعم الس���ريعة، 
الذي دخل معه في ش���جار إث���ر خطأ ارتكبه موظفو 

المطعم، بإضافة قط���ع من البصل في وجبة »برغر«، 
كان طلبها خالل تواجده في المطعم.

وكان ليزلي ماكدوناغ، الذي يعاني من حساسية 
تجاه البصل، قد طلب م���ن موظفي المطعم عدم 
وضع البصل ف���ي وجبته، إال أنهم لم يراعوا ذلك، 
ما أثار غضبه، واتصل بالش���رطة لتقديم شكواه 
بشأن البصل، وفقًا لما نقله موقع«ماي ريسيبس«.

سيارة »طائرة« تقتحم مطعمًا وتتسبب بكارثة لون األرض سيتغير بعد 80 عامًا

يستدعي الشرطة لوجود بصل في وجبتهانتهاء زواج كويتي بعد 3 دقائق لسبب غريب!
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