أمين عام الجهاد اإلسالمي يلتقي
وزير الخارجية اإليراني ببيروت
بيروت /االستقالل:
التقى األمين العام لحركة الجهاد االس����المي
زي����اد النخال����ة أمس األح����د بوزي����ر الخارجية
اإليراني جواد ظريف في بيروت.
وقال����ت «الجه����اد» ف����ي بيان صحف����ي تلقت
«االستقالل» نس����خة عنه ،إن النخالة بحث مع
ظريف آخر المس����تجدات السياس����ية ،وسبل
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وحدات «اإلرباك الليلي» تستأنف فعالياتها على حدود غزة
غزة /االستقالل
استأنفت مجموعات من المتظاهرين مساء األحد
فعالي���ات "اإلرب���اك الليل���ي" ش���رقي بلدة جباليا
ش���مالي قطاع غزة وخزاعة جنوب���ه ،بعد أن ُعلقت
فعالياته���ا في نوفمبر الماض���ي وأفادت مصادر

دعم القضية الفلس����طينية .وشارك في اللقاء
عض����وا المكتب السياس����ي للحرك����ة الدكتور
محمد الهندي والس����يد عب����د العزيز الميناوي
وممث����ل الحركة في لبنان األس����تاذ إحس����ان
عطايا .ويأتي اللقاء بين الطرفين عقب أسبوع
وفدا من الجهاد اإلسالمي ترأسه
من لقاء جمع ً
النخالة بالمخابرات المصرية بالقاهرة.

محلية ش���مال القطاع وجنوبه أن عشرات الشبان
توافدوا مع س���اعات المس���اء ،وأش���علوا اإلطارات
المطاطية ،وأطلقوا المفرقع���ات الصوتية ،ضمن
فعاليات "اإلرب���اك" اإلرباك التقليدية الس���ابقة.
وذك���رت المص���ادر أن جن���ود االحت���الل أطلقوا

الرص���اص الحي وقناب���ل الغاز المس���يل للدموع
بكثافة صوب الش���بان؛ ما ّأدى إلصابة عدد منهم
باالختناق .وتوقفت فعاليات "اإلرباك" في نوفمبر
الماضي بعد تفاهمات توصلت إليها
وس���اطات مصرية وقطري���ة وأممية؛ 15

وفد من «الجهاد اإلسالمي»
برئاسة «الهندي» يصل «موسكو»
غزة /االستقالل:
وصل وفد من حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين إلى العاصمة الروسية؛
تلبية لدعوة "موس���كو" للمش���اركة في لقاء فلس���طيني شامل
15
لمناقشة األوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

هجمــات وأعمــال عربــدة
للمستوطنيــن بالخليــل
الخليل  /االستقالل:
عدد من المنازل
خالل
المستوطنين
اعتدت مجموعة من
الساعات الماضية على ٍ
ّ
الضفة الغربية
جنوبي
الخليل
مدينة
في
والنش���طاء
والمواطنين
ّ
المس���توطنون 15
المحتلة .ففي مدخل ش���ارع الش���هداء ،اعتدى

عشرات المستوطنين يقتحمون
األقصى بحراسة مشددة
القدس المحتلة /االستقالل:
اقتحم عش����رات المس����توطنين ،أمس األحد ،باحات المسجد
األقص����ى ،بحماي����ة عس����كرية صهيونية .وأف����ادت مصادر

02

محكمة االحتالل تجمد قرار اإلفراج
 15عن والدة الشهيد البرغوثي

�عتد�ء�ت �مل�صتوطنني بحماية قو�ت �الحتالل على عدد من �لن�صطاء و�ل�صحفيني باخلليل �أم�س ( ) APA images

أبو يوسف لـ «االستقالل» :أية مؤتمرات ال
تستند لـ «الشرعية الدولية» مرفوضة
غزة /قاسم األغا:
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
واصل أبو يوس���ف مقاطعة "القيادة" لمؤتمر "وارس���و"،

ذوو األسرى المرضى:
قلوب يسكنها القلق
على مصير أبنائهم
غزة /دعاء الحطاب:
منذ أيام لم يعرف قلب والدة األس���ير المريض يس���ري
خاص���ة بعد
المص���ري طريق���ًا لالطمئنان والس���كينة،
ً
س���ماعها نبأ استش���هاد األس���يرين فارس
بارود و ياس���ر حماد داخل س���جون االحتالل 04

الذي تعقده الواليات المتحدة األمريكية حول الش���رق
األوسط ،وتستضيفه بولندا خالل أيام.
وقال أبو يوسف في تصريح ل�"االستقالل"03 :

أطر صحفية تتضامن مع العاملين بفضائية
القدس وتطالب بإعادة النظر بقرار إغالقها
غزة /االستقالل:
عبرت أطر ومؤسس���ات صحفية عن تضامنها الكامل مع
الزم���الء الصحفيين في قناة الق���دس الفضائية بعد قرار

فصائل :خصم «إسرائيل» مخصصات
األسرى والشهداء سرقة في وضح النهار
غزة /سماح المبحوح:
أك���دت فصائل فلس���طينية ،أن مش���روع قانون خصم
مخصص���ات األس���رى وعائالت الش���هداء م���ن عائدات
الضرائب للسلطة الفلسطينية الذي ينوي رئيس الوزراء

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اقراره خالل جلسة المجلس
الوزاري اإلسرائيلي المصغر(الكابينت) ,بقرصنة وسرقة
اسرائيلية ألموال الشعب الفلسطيني
في 03
وضح النه���ار  .وتس���ابق حكومة االحتالل

« 05أسرى فلسطين» ُيحمل االحتالل مسؤولية حياة األسير مالك حامد

اغالقه���ا ،داعين إدارتها والقائمي���ن عليها إلعادة النظر
بالقرار ،لم���ا يترتب عليه م���ن مخاطر كبيرة
تتعلق بالرواية والرسالة والمحتوى اإلعالمي 15

«يونيسف» تطالب
بوقف استهداف
أطفال فلسطين
جنيف /االستقالل:
طالب���ت منظم���ة األم���م المتح���دة للطفول���ة
(يونيس���ف) ،بإنهاء اس���تهداف األطفال في
فلس���طين ،بعد يوم من استشهاد
طفل ْي���ن ف���ي قطاع غ���زة برصاص 06
َ
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عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى بحراسة مشددة
القدس المحتلة /االستقالل:
اقتحم عشرات المستوطنين ،أمس األحد ،باحات
المسجد األقصى ،بحماية عسكرية صهيونية.
وأفادت مصادر صحفية ،أن الشرطة الصهيونية
س����محت ل�  55مس����توطنًا باقتح����ام األقصى،
والتجول في باحاته ،وأداء طقوسهم التلمودية.
وأضافت أن عناصر من الشرطة والقوات الخاصة
المسلحةّ ،أمنت الحماية للمستوطنين اليهود،
ّ
خالل فترة اقتحامهم الصباحية والتي استمرت
لثالث ساعات ونصف الساعة.
وأش����ارت إلى اقتحام عشرة عناصر من الشرطة
اإلس����رائيلية باللب����اس المدني خ����الل الجولة
االستكشافية الصباحية.
وترفض دائرة األوقاف والش���ؤون اإلس���المية
في القدس تل���ك االقتحامات التي تش���رف
عليها وتتحكم بها الشرطة اإلسرائيلية ،حيث
إنه���ا تمتلك مفت���اح “ب���اب المغاربة” (تتم
االقتحامات م���ن خالله) منذ احت���الل مدينة
القدس عام .1967

�مل�شتوطنون يو��شلون �قتحاماتهم لباحات �مل�شجد �لأق�شى ( �أر�شيف )

االحتالل يكثف قواته بقرية أم نميلة
بالنقب تزامنًا مع وقفة ضد الهدم
النقب المحتل /االستقالل:
كثفت شرطة االحتالل االسرائيلي يوم أمس ،انتشارها على
مدخ���ل قرية أم نميلة -الزيادنة ف���ي منطقة النقب بالداخل
الفلسطيني المحتل بعد اإلعالن عن إضراب الطالب والوقفة
ً
احتجاجا على عمليات الهدم األخيرة وتجريف
االحتجاجي���ة،
الشارع المعبد المؤدي للقرية .وأعلنت لجنة أولياء أمور الطالب،
لعائلة الزيادنة عن بدء اإلضراب في المدارس منذ يوم أمس،
وانض���م لهذا اإلضراب طالب عدة عائالت كالهزيل والدريدي
وأبو وادي وغيرها من مدينة رهط.
وطالبت اللجنة «الجهات المس���ؤولة بإيجاد حل سريع وفوري
لقضية الطري���ق» .وأكدت في بيان صحف���ي «أننا لن نجعل
أبناءنا عرضة للخطر بالسفر على طرق أخرى غير آمنة ،ومطالبنا

الخليل /االستقالل:
داهمت قوات االحتالل "اإلسرائيلي" ،منزل األسير عرفات ارفاعية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية،
والذي تتهمه "إسرائيل" بقتل المستوطنة "اوري انسباخر" ليلة الخميس الماضي في القدس المحتلة .وقال
الناطق باسم جيش االحتالل :إن القوات عاينت مقاييس المنزل تمهيدًا لهدمه .وكان مئات اإلسرائيليين
تظاهروا في القدس و"تل أبيب" احتجاجًا على قتلها وهتف المشاركون "الموت لمنفذي العمليات".

إخالء مدرسة عوريف الثانوية بنابلس
بعد تعرضها لهجوم مستوطنين
نابلس /االستقالل:
أخلت إدارة مدرسة عوريف الثانوية في نابلس بالضفة الغربية ،يوم أمس ،جميع الطلبة بعد تعرضها
لهجوم من قبل مستوطنين ،بحماية قوات االحتالل االسرائيلي.
وأفاد مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس في تصريح صحفي ،بأن عددا من
المستوطنين تعرضوا لطالب المدرسة في القرية التي تقع جنوب غرب نابلس ،بحماية قوات االحتالل
الذين أطلقوا الرصاص باتجاه المدرسة ،ما دفع إدارة المدرسة إلى اخالئها من الطالب.

الرملة /االستقالل:
منزال يعود لمواطن فلس���طيني من س���كان
هدمت قوات االحتالل يوم أمسً ،
مدينة الرملة وسط فلسطين المحتلة عام .1948
وقالت مصادر فلس���طينية في المدينة ،إن قوات كبيرة من ش���رطة االحتالل
والوح���دات الخاصة ترافقه���ا جرافات تابعة لبلدية االحت���الل داهمت البلدة
منزال قيد اإلنش���اء يعود لعائلة أبو هزاز ،بحجة
القديمة في المدينة ،وهدمت ً
البناء بدون ترخيص.
ً
حص���ارا على المنطقة ،ومنعت
وأضافت المصادر ،أن ش���رطة االحتالل فرضت
المواطنين الفلسطينيين من سكان المدينة من الوصول إلى المكان.
وأش���ارت إلى أن حالة من الغضب تس���ود س���كان المدينة ،في أعقاب عملية
الهدم ،محذرين من مخططات لبلدية االحتالل في المدينة ،لتصعيد عمليات
الهدم في المدين���ة خاصة بعد االنتخابات األخيرة الت���ي فاز بها عنصريون
ومتطرفون يهود.
ويعاني فلس���طينيو الداخل ،الذين يش���كلون نحو  20في المائة من السكان
داخ���ل األراضي المحتلة عام  ،1948من سياس���ة تميي���ز عنصري من جانب
الس���لطات الرسمية اإلسرائيلية وغير الرسمية ،وتظهر هذه السياسة بشكل
خاص في مجالي اإلسكان والوظائف.

االحتالل يعتقل  8مواطنين بالضفة والقدس

ش���رعية ،ومن الواجب تصليح الطريق الذي أفس���دوه بحجج
وهمية وغير شرعية وغير قانونية».
وأضافت اللجنة أن «هذا القرار المؤسف يأتي بعد استنفاد
السبل لتفاديه ،إذ قمنا على مدار األيام الماضية بعقد
كافة ُ
جلسات وأجرينا عدة اتصاالت مع مهندس البلدية ورئيسها
وممثلين عن وزارتي الداخلية والتربية والتعليم ،والنائبين
طلب أبو عرار وسعيد الخرومي وعدة شخصيات لتفادي هذا
اإلض���راب وحتى هذه اللحظة وعود تعتبر ً
حبرا على ورق ولم
نلق أي حل إيجابي ،مما دعانا لإلعالن عن اإلضراب واالستمرار
به ومطالبة كل الجهات التي له���ا صلة بالموضوع التدخل
والبحث عن ح���ل عملي ومهني وفوري ،ليتس���نى لنا إعادة
أبنائنا إلى المدارس».

االحتالل يقرر هدم
منزل أسير من الخليل

االحتالل يهدم منزال لعائلة
فلسطينية في مدينة الرملة

الضفة الغربية /االستقالل:
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس ،حملة مداهمات
ّ
واس���عة في منازل المواطنين بقرى وم���دن الضفة الغربية
والقدس المحتلتين.
وأفادت مصادر محليةّ ،أن قوات االحتالل اعتقلت  5مواطنين
خالل حملة لها بأنحاء متفرقة في الضفة الغربية ،و 3آخرين
بالقدس المحتلة.
واقتحمت قوات االحتالل بلدة تقوع جنوب ش���رق بيت لحم،
وداهمت منزل األس���ير المح���رر مراد س���امي جبرين ،فيما
اعتقلت الش���اب مجاهد وائل عيس���ى من منزل���ه في بلدة
الخضر جنوب بيت لحم.
كما اقتحمت قوات االحتالل قرية العيس���اوية شمال شرق
القدس المحتلة واعتقل���ت آدم مأمون أبو ريالة ،وعلى أمجد
عطية ،وصالح غسان عبيد.

وفي نابلس ،اندلعت مواجهات بين ّ
ش���بان وقوات االحتالل
ٍ
أمام مدخل مخيم بالطة ش���رق نابلس ف���ي الضفة الغربية،
فيما سلمت قوات االحتالل المسن محمد الجعبة ( 86عامًا)،
تبليغًا لمراجعة مخابراتها عق���ب اقتحام منزله في مدينة
الخليل.
وف���ي مدينة الق���دس المحتل���ة اعتقلت ق���وات االحتالل
اإلسرائيلي ،ثالثة مواطنين وهم آدم مأمون أبو ريالة ،وعلي
أمجد عطية ،وصالح غس���ان عبيد ،عقب دهم منازل ذويهم،
وتفتيشها ،كما اعتقلت الفتى محمد عوني أصالن (16عامًا)،
والش���اب عبد المالك حس���ن أبو لطيفة (19عامًا) ،على حاجز
قلنديا العسكري شمال القدس بزعم حيازتهما أدوات حادة.
ويذكر أن قوات االحتالل تشن عمليات اعتقال ليلية يومية،
تط���ال مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة ،ويعتقل
خاللها مواطنيون بشكل تعسفي.

وفود من  10فصائل فلسطينية
تشارك بمؤتمر للخارجية الروسية
موسكو  /االستقالل:
وصلت وف���ود  10فصائل فلس���طينية
أم���س األحد ،إل���ى العاصمة الروس���ية
موس���كو ،للمش���اركة في مؤتمر دراسي
ينظم���ه معهد االستش���راق الروس���ي
التابع لوزارة الخارجية ،لبحث مستجدات
القضية الفلسطينية ،وملف المصالحة
الوطنية.
ُ
طلق المؤتمر –المقرر أن يس���تمر
وس���ي ِ
بدء ا من اليوم االثنين -جولة حوار
ليومين ً
الستطالع الرؤى االستراتيجية للفصائل
خاصة
في محاولة لتقريب وجهات النظر
ً
على الصعيد الداخلي.
ويمث���ل حرك���ة المقاوم���ة اإلس���المية
(حماس) ف���ي المؤتمر عض���وا مكتبها
السياس���ي :موس���ى أبو مرزوق وحسام
بدران ،بينما يمث���ل حركة «فتح» عضوا

لجنتها المركزية :ع���زام األحمد وروحي
فتوح.
وتزاي���دت في اآلون���ة األخي���رة لقاءات
مسؤولين روس مع قيادات في حماس،
إذ زارت الحركة العام الماضي موس���كو
ثالث مرات ،وتم في إحداها لقاء مع نائب
وزير الخارجية المبعوث الخاص للرئيس
الروس���ي إلى الش���رق األوسط ميخائيل
بوغدانوف.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه
الساحة الفلس���طينية تطورات خطيرة،
أهمه���ا ما يش���هده قطاع غ���زة ضمن
مسيرات العودة والحراك الشعبي لكسر
الحصار المفروض منذ م���ا يزيد عن 13
عاما.
ً
كما يأتي ذلك بعد التحركات النش���طة
التي يقوم به مس���ؤولون أميركيون في

المنطقة ،والمباحث���ات الجارية في عدد
من العواصم العربي���ة قبيل اإلعالن عن
ً
إعالميا ب� «صفقة
فحوى ما بات يع���رف
القرن».
ويرى كبير باحثي معهد أوروبا ألكسندر
ش���وميلين أن حرك���ة حم���اس لديه���ا
مصلحة في استمرار التواصل مع الجانب
الروس���ي ،ألن موسكو واحدة من عواصم
قليلة تقيم عالقات مع الحركة ،فضال عن
أن روسيا دولة مؤثرة في منطقة الشرق
األوسط ،ودورها ضروري لموازنة الموقف
األميركي المنحاز إلى «إسرائيل».
ويضي���ف ش���وميلين ف���ي تصريحات
صحفية أن «هناك أمرًا مهمًا بالنس���بة
لحماس وهو أن روس���يا ترفض اعتبارها
إرهابية ،وتعتبرها ً
العبا سياسيا ومكونا
مهما من مكونات الشعب الفلسطيني».

االثنين  6جمادى اآلخرة  1440هــ  11فبراير  2019م

مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة لم تتوقف

أبو يوسف لـ «االستقالل» :أية مؤتمرات ال تستند لـ «الشرعية الدولية» مرفوضة
غزة /قاسم األغا:
ّأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلس����طينية واص����ل أبو يوس����ف مقاطعة
"القي����ادة" لمؤتمر "وارس����و" ،ال����ذي تعقده
الواليات المتح����دة األمريكية حول الش����رق
األوسط ،وتستضيفه بولندا خالل أيام.
وقال أبو يوس����ف في تصريح ل�"االستقالل":
"نرفض المشاركة في مؤتمر وارسو ،الذي جاء
بدعوة أمريكيةّ ،
وأية مؤتمرات ال تس����تند إلى
قرارات الشرعية الدولية".
وكانت الخارجي����ة األمريكية قال����ت إن أكثر
من ( )40دولة ستش����ارك ف����ي المؤتمر الذي
تس����تضيفه العاصمة البولندية (وارسو) في
الفترة بين  12و 14فبراير (شباط) الجاري.
وأش����ارت وس����ائل إعالم أجنبية إلى مشاركة
رئيس حكوم����ة االحتالل "بنيامين نتنياهو"،
إلى جانب "جاريد كوش����نر" كبير مستشاري
الرئي����س األمريك����ي" ،دونالد ترم����ب" ،الذي
ّ
األمريكية
الخط����ة
سيكش����ف عن جانب من ّ

ّ
ّ
الفلسطينية.
القضية
(صفقة القرن) لتسوية
���دد عضو اللجن����ة التنفيذي����ة لمنظمة
وش� ّ
التحرير عل����ى أن اإلدارة األمريكية بقراراتها
المخالفة للقانون الدولي عزلت نفس����ها عن
ُ
ّأية رعاية ل�عملية "التس����وية " (متوقفة منذ
 )2014بين الس����لطة الفلسطينية واالحتالل
"اإلسرائيلي".
يتمث����ل بحق عودة
القضية
���ل
�
ّ
وأض����اف" :ح ّ
الالجئين الفلس����طينيين ،وتقري����ر المصير،
وإقام����ة الدول����ة الفلس����طينية المس����تقلة
وعاصمتها القدس (المحتلة) ،باالستناد إلى
قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وبالتزامن مع مؤتمر "وارسو" يعتزم "كوشنر"
إلى جانب مبعوث "ترمب" للتسوية في الشرق
األوسط "جيسون غرينبالت" ،السفر إلى دول
عربية (الس����عودية ،اإلمارات ،قطر ،البحرين،
وعم����ان) أواخر فبراير الج����اري؛ الطالعها على
ُ
"الشق االقتصادي" من "صفقة القرن".
ّ
وتتطاب����ق مضامين الصفق����ة األمريكية غير

تماما مع االحتالل في حسم الصراع،
المعلنة ً
بعد إزاحة الرئيس األمريكي القدس المحتلة
ع����ن طاولة المفاوض����ات عق����ب اعترافه بها
عاصمة ل�"إسرائيل" ،والبدء العملي بتصفية
قضية الالجئي����ن الفلس����طينيين ،عبر قطع
مساعدات "واشنطن" ل�"أونروا".

لقاءات "مو�سكو"

وعن لقاءات "موس����كو" الت����ي تجمع مختلف
الفصائل اليومّ ،بين أبو يوس����ف أن اللقاءات
س����تتناول الحديث عن القضايا السياس����ية
المتع����ددة ،والمواق����ف والمخاط����ر الت����ي
تواجهه����ا القضي����ة الفلس����طينية وآليات
مواجهتها.
واعتب����ر أن اللقاءات قد تك����ون فرصة إلحياء
المصالح����ة؛ ّإال أن����ه اس����تدرك" :نرفض ّأية
ح����وارات واتفاق����ات جدي����دة للمصالح����ة".
وأض����اف" :لدين����ا مجموع����ة م����ن االتفاقات
(القاهرة  )2017 /2011يجب االستناد إليها
إلنهاء االنقسام".

ولف����ت إلى ض����رورة تذلي����ل العقب����ات التي
تعت����رض تطبيق اتفاق القاه����رة للمصالحة
( ،)2017م����ن قب����ل حركة "حم����اس" إلنهاء
االنقسام.
وتتمس����ك "حم����اس" وفصائل فلس����طينية
أخ����رى بتطبيق اتف����اق القاه����رة للمصالحة،
الموقع ب�  4مايو /أي����ار 2011؛ لمعالجة حالة
ّ
االنقس����ام الناجم����ة من����ذ ع����ام  ،2007فيما
ترفض حركة "فتح" ذلك ،وتشترط "التمكين
الش����امل والكامل" لحكومة "رامي الحمد الله"
(تس����يير األعمال ً
حاليا) ف����ي قطاع غزة ،وفق
ّاتفاق المصالحة (اإلجرائي) الموقع بالعاصمة
المصرية عام .2017
وأش����ار عض����و تنفيذي����ة المنظم����ة إلى أن
المش����اورات بش����أن تش����كيل الحكوم����ة
السياس����ية الجدي����دة ،من فصائ����ل منظمة
التحرير وش����خصيات مس����تقلة لم تتوقف،
ً
ً
مؤخرا حول
نافيا ما تناقلته وس����ائل إعالمية
تأجيل تشكيلها.

من عائدات الضرائب الفلسطينية

فصائل :خصم «إسرائيل» مخصصات األسرى والشهداء سرقة في وضح النهار
غزة� /سماح املبحوح:
اأكدت ف�سائل فل�سطينية ،اأن م�سروع قانون خ�سم
خم�س�سات الأ�سرى وعائالت ال�سهداء من عائدات
ال�سرائب لل�سلطة الفل�سطينية الذي ينوي رئي�س
الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو اقراره خالل
جل�سة املجل�س الوزاري الإ�سرائيلي امل�سغر(الكابينت)،
بقر�سنة و�سرقة ا�سرائيلية لأموال ال�سعب الفل�سطيني
يف و�سح النهار  .وت�سابق حكومة الحتالل الإ�سرائيلي
الزمن يف �سن املزيد من القوانني العن�سرية وفر�س
العقوبات اجلائرة بحق الأ�سرى خلف غياهب ال�سجون
وكذلك عوائل ال�سهداء� ،سعي ًا منها لإ�سفاء �سفة
"الإرهاب" عليهم والتحري�س �سدهم ،واإتباع �سيا�سات
عدائية بحقهم.
وتعهد رئيس وزراء االحتالل اإلس���رائيلي
بنيامين نتنياهو أمس األحد ،بإقرار قانون
خصم فاتورة رواتب األسرى والشهداء من
أموال المقاصة التي تقتطعها "إسرائيل"
للس���لطة الفلس���طينية ،خ���الل األس���بوع
المقبل.
ونقل���ت القناة " "20العبري���ة عن نتنياهو،
قوله إنه س���يجري االنتهاء م���ن اإلجراءات
الخاص���ة بإنف���اذ القانون نهاية األس���بوع
الجاري ،على أن يج���ري إقرار تنفيذه األحد
المقب���ل خ���الل جلس���ة المجلس ال���وزاري
اإلسرائيلي المصغر(الكابينت).
وأض���اف نتنياهو في افتتاحية الجلس���ة
األسبوعية للحكومة اإلسرائيلية "سأجتمع
بالكابينت األحد ،وس���نمرر القرار المطلوب
لخصم األموال .هذه األموال سيتم خصمها
بدون أدنى شك" ،وفق قوله.
وف���ي وقت س���ابق دع���ا رئيس ال���وزراء "
نتنياه���و " رئيس الس���لطة محمود عباس

بقطع رواتب األسرى وأسر الشهداء  ،أثناء
إحياء ذكرى إصابة إسرائيليين في عمليات
فدائية فلسطينية.
وقال  " :أدعو السلطة بالتوقف عن تمويل
ما أسماهم بالمخربين في إشارة إلى األسرى
متس���ائال "كيف
وأهال���ي الش���هداء " ,
ً
يمكنك يا سيد عباس التحدث عن السالم
من جانب ومن جانب آخر تمول اإلرهاب" .

قر�سنة و�سرقة

أحم���د المدلل القيادي ف���ي حركة الجهاد
اإلس���المي أك���د أن محاول���ة "نتنياه���و"
تطبي���ق قانون الس���تقطاع روات���ب ذوي
األس���رى والجرح���ى الفلس���طينيين م���ن
المقاص���ة ،يعك���س حال���ة الكراهي���ة
والحق���د الدفين والتخبط التي تعيش���ها
الحكومة اإلس���رائيلية الفاش���ية  ,واصفا
ذلك بالقرصنة والس���رقة ألموال الش���عب
الفلسطيني في وضح النهار .
وأوضح المدلل ل�"االس����تقالل " أن االحتالل

اإلس����رائيلي من خ����الل قرارات����ه الجائرة ،
يحاول كس����ر إرادة الش����عب الفلس����طيني
وثني عزيمت����ه  ،كي ال يتص����دى لجرائمه
وانتهاكاته التي يمارس����ها ضده  ،مشيرا
إلى أن األسرى ضحوا بسنوات عمرهم داخل
غياهب السجون والجرحى ضحوا بأجزاء من
أجسادهم من أجل قضيتهم العادلة.
وش���دد على أن االحتالل اإلسرائيلي يتخذ
ق���رارات مجحفة بحق األس���رى والجرحى ،
ضاربا بعرض الحائ���ط القوانين والمواثيق
اإلنسانية والدولية التي تعطي الحق ألبناء
الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه .
وأش���ار إلى أن القرار بمثابة " صب البنزين
على النار " لكونه يزيد من معاناة األس���رى
والجرح���ى في ظ���ل الحصار اإلس���رائيلي
المشدد الذي يعيش���ه أبناء قطاع غزة منذ
سنوات طويلة .

و�سمة عار

بدوره ،اعتب���ر يحيى العبادس���ة القيادي

في حركة حم���اس أن قرار رئي���س الوزراء
اإلس���رائيلي " نتنياه���و " بتطبيق قانون
يعم���ل عل���ى اس���تقطاع رواتب األس���رى
والجرحى وصمة ع���ار على جبين المحافل و
القوانين والمواثي���ق الدولية التي تتغني
بحماية المضطهدي���ن والمعنفين بالدول
المحتلة .
وأكد العبادس���ة في حديثه ل�"االس���تقالل
" أن أبناء الش���عب الفلسطيني في معركة
مفتوحة م���ع االحتالل اإلس���رائيلي بكافة
المجاالت  ،لذلك فإن محاوالته إلقرار وسن
قواني���ن وتطبيقه���ا ضده  ،تأت���ي إللغاء
وجوده على أرضه المحتلة .
وأش���ار إل���ى أن هذا التش���ريع ج���زء من
سيل التش���ريعات التي تحاول " إسرائيل
" إقراراه���ا بح���ق األس���رى والجرح���ى
الفلس���طينيين وعائالته���م  ،ف���ي إط���ار
سياس���ة العق���اب الجماع���ي  ،الفت���ا إلى
محاوالت األحزاب االسرائيلية التسلق على

قضي���ة األس���رى والجرحى ؛ لكس���ب مزيد
من األص���وات باالنتخابات المزمع عقده في
شهر ابريل  /نيسان .
ولفت إل���ى أن " نتنياه���و " يحاول تعزيز
مكانته بالرأي العام اإلس���رائيلي واليمين
المتطرف  ،من خالل اجتهاده للوصول إلى
ما يصبو له عبر اإلمعان في س���ن القوانين
وممارسة أبش���ع الجرائم ضد أبناء الشعب
الفلسطيني .
ولف����ت إلى أن نواي����ا " نتنياهو " لتطبيق
قانون ضد األس����رى والجرح����ى  ،يتزامن
مع فرض رئيس الس����لطة الفلس����طينية
محم����ود عب����اس إج����راء عقابي����ًا ضدهم
يتلخ����ص بقطع رواتب ع����دد كبير منهم
 ،مما يزيد معاناته����م  ،مؤكدا أن الوضع
الفلسطيني الراهن بحاجة لقيادة وبرنامج
وإس����تراتيجية موح����دة تق����وم بواجبها
الوطن����ي للدف����اع عن أبناء ش����عبها ونزع
حقوقه ونيل حريته.
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عقب استشهاد أسيرين

ذوو األسرى المرضى :قلوب يسكنها القلق على مصير أبنائهم
غزة /دعاء احلطاب:
من��ذ اأيام مل يع��رف قلب وال��دة الأ�ضري املري�س ي�ض��ري امل�ضري
ً
خا�ضة بعد �ضماعها نب أا ا�ضت�ضهاد
طريق ًا لالطمئن��ان وال�ضكينة،
الأ�ضريي��ن فار���س ب��ارود و يا�ضر حماد داخل �ضج��ون الحتالل
الإ�ضرائيل��ي ،ج��راء الإهمال الطبي ،فتق�ضي ليله��ا ونهارها بني

الدع��اء والب��كاء اأم ًال بنجاة فل��ذة كبدها .و للع��ام الثاين على
الت��وايل ي�ض��ارع الأ�ضري امل�ضري احلي��اة ج��راء ا�ضابته مبر�س
ال�ضرط��ان ال��ذي ينه���س ج�ض��ده ال�ضعيف داخ��ل زنازي��ن املوت
الإ�ضرائيلية ،بعيد ًا عن الرعاية ال�ضحية ،فجل ما يتلقاه حبة
دواء ُت�ضتخدم لأوجاع الراأ�س ،نتيجة �ضيا�ضة املُماطلة والإهمال

الطبي بحق الأ�ضرى املر�ضى .و�ضاعف ا�ضت�ضهاد الأ�ضريين بارود
وحماد داخل �ضجون الحتالل ،الأ�ضبوع املا�ضي ،من خ�ضية ذوي
الأ�ض��رى على حياة اأبنائهم الذين ي�ضتك��ون من الإهمال الطبي
واحلرم��ان م��ن الع��الج املنا�ض��ب ومنعهم م��ن مراجع��ة الأطباء
والعيادات التخ�ض�ضية يف معتقالت الحتالل.

حب�س الأنفا�س

القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي.

بعي���ون دامعه ،تق���ول والدة المصري ":ف���ي كل لحظة
ٍ
أتوقع أن يأتي خبر استش���هاد يسري ،فحالته الصحية
بتدهور خطير ،فبعدما كان مرضه بالغدة الدرقية انتشر
في مختلف انحاء جس���ده ،نتيجة اهمال إدارة مصلحة
السجون لحالته وعدم إعطائه العالج الالزم".
وتتابع المصري ل�"االس���تقالل" ":خبر استش���هاد فارس
بارود نتيج���ة اإلهمال الطبي كان صاعق���ة وفاجعة لنا،
فمنذ تلك اللحظة أرى مصير يسري كمصيره خاصة في
المتعمد باإلهمال الطبي".
ظل استمرار سياسة قتلهم ُ
بغصة تعترض صوتها ":إنه بعد أش���هر من
وأضاف���ت
ٍ
المماطلة والحجوزات تم تش���خيص حالة يسري ،وبعد
اكتش���اف مرضه أعادوه إلى السجن لتلقي العالج الذي
ال يتج���اوز حبة " أكامول " يس���تخدم ألوج���اع الرأس"،
ُمتس���ائلة " حبة أكامول ماذا ستفعل أمام أوجاع مرض
السرطان الخبيث؟".
رغم أن أحالم وآمال والدة األسير باإلفراج عن فلذة كبدها
أو ش���فاءه من الم���رض ،تحطمت على صرخ���ة اإلهمال
الطبي ،إال أنها تحبس أنفاس���ها خوف���ًا من أن ُيزف لها
ضيفة ":أتابع اخبار
خبر استشهاده في المرة القادمةُ ،م
ً
االس���رى وقلبي يكاد ُيخرج من مكانه خوفًا من أن ُيعلن
بدال من أن يكون ُمحررًا".
اسمه شهيدًا ً
ويقبع االس���ير المصري داخل سجون االحتالل منذ عام
2003م ،ومحكوم بالس���جن لمدة عش���رين عامًا بتهمة
االنتماء لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين ،وأصيب
بم���رض الس���رطان بالغ���دة الدرقيةُ ،يعد أح���د ضحايا
سياسة اإلهمال الطبي المتعمد في سجون االحتالل.

قلق وحزن �ضديد

وفي حكاية أخرى ،تشيح والدة األسير المريض معتصم
رداد بوجهه���ا جانب���ًا وهي تخفي دمعه���ا حزنًا وخوفًا
من الحالة الصحية التي وص���ل اليها "نور عيونها" كما

مطالبات باإنقاذ ال�ضرى

تس���مية ،نتيجة سياس���ة اإلهمال الطب���ي التي طالت
ش���ظاياها جميع األسرى المرضى داخل السجون ،والتي
أدت الستشهاد اسيرين خالل الفترة األخيرة.
المس���بق بعدم تلقي نجله���ا" معتصم"
فرغ���م علمها ُ
العالج الالزمة لش���فائه ،اال أنه���ا ترفض فكرة أن يكون
أح���د ضحايا اإلهمال الطبي ،فحدوث ذلك بالنس���بة لها
يعني " انطفاء الحياة".
بعيون حزينة تفضح خوفها ،تقول والدة األس���ير ":منذ
ٍ
عام 2008يتعرض معتصم لسياسة اهمال طبي متعمد
ومقصود تهدف لقتله ببطء ،مما أدت إلى إصابته بمرض
ح���اد ومزمن في األمع���اء ،وتالها نزيف ش���ديد ودائم
ف���ي األمعاء نتيجة إعطائه أدوي���ة مختلفة إلى إصابته
بمرض ضغط الدم وعدم انتظ���ام دقات القلب وارتفاع
الكولسترول ،إضافة للعديد من االمراض".

املجل�س الأعلى للق�ضاء
لدى حمكمة �ضلح غزة املوقرة

في القضية رقم 2016/1045
في الطلب رقم 2018/1024

المستدعي  :عمر عبد سعيد الحلو – وكيله فضل عمر عبد الحلو – غزة
الزيتون – مقابل جامعة غزة
كيله المحامي  /عبد الله نوفل
المستدعى ضده  /محمود صالح سليم بدوي – مجهول محل اإلقامة
مذكرة حضور بالنشر المستبدل
الى المس���تدعى ض���ده المذكور أعاله بما ان المس���تدعي المذكور أعاله
ق���د تقدم لدى محكمة صلح غزة بالقضي���ة المرقومة أعاله وموضوعها (
اثبات اتفاق ) استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرا ألنك مجهول
محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة صل���ح غزة في نظر هذه الطلب
وعمال بالمادة  20من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2
لس���نة  2001وبناء على قرار السيد قاضي محكمة الصلح في الطلب رقم
2018/1024م بسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضي عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم ( األربعاء ) بتاريخ
 2019/2/27الساعة التاسعة صباحا كما يقتضى عليك إيداع جوابك
التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوم من تاريخ النش���ر وليكن معلوما
لديك انك اذا تخلفت عن ذلك سينظر في القضية والطلب باعتبارك
مع االحترام غزة بتاريخ 2019/2/3م
حاضرا .

رئي�س حمكمة ال�ضلح بغزة
الأ�ضتاذ  :عمار قنديل

وأضافت والدة األس���ير خالل حديثها ل�"االس���تقالل"":
معاناة األس���ير المريض ال تقتصر عليه فقط ،بل تطال
جميع أف���راد عائلته ،ففي كل يوم نعي���ش كافة أنواع
القلق والحزن".
وتتابع بألم يعتصر قلبها ":أن خبر استش���هاد أي اسير
مري���ض ُيضاعف قلقنا ويش���عل النار ف���ي قلوبنا ،فال
ُيعقل أن يخرج لنا بكفن أبيض بعد س���نوات طويلة من
االنتظار".
وشددت والدة األسير على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق
دولية في جرائم االحتالل بحق األس���رى ،وزيارة سجون
االحتالل وإجراء الفحوصات الطبية الالزمة لهم.
ويقبع األس���ير رداد في س���جن عيادة الرملة منذ عشرة
أع���وام ،ومعتقل م���ن 2006م ومحكوم بالس���جن لمدة
عش���رين عام���ًا بتهمة االنتم���اء والعضوية في س���رايا

دولة فل�ضطني
املجل�س الأعلى للق�ضاء
لدى حمكمة �ضلح �ضمال غزة املوقرة

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في الطلب المدني رقم 2019 / 123
في الدعوى المدنية رقم 2018 / 1188

المس���تدعية /ش���ركة زاهر أبو مرق وأخيه إيهاب ويمثلها زاهر حمزة
عارف أبو مرق من غزة الرمال ش���ارع عثمان بن عفان ويحمل هوية رقم
 900156274وكيله المحامي /د .محمد سليمان شبير
المس���تدعى ض���ده /محمد نعيم حس���ين عباس – بيت الهيا ش���ارع
الشيماء بجوار مسجد أولى العزم هوية رقم 413313354
في الطلب المدني رقم 2019 / 123
في الدعوى المدنية رقم 2018 / 1188
إلى المس���تدعى ضده المذكور أعاله بما أن المستدعي المذكور أعاله قد أقام
علي���ك الدعوى رقم  2018 / 1188ونوعها حقوق دين تجاري وفقًا لما يدعيه
في الئحة دعواه فليكن بعلمك أنه قد تحدد لنظر الدعوى المذكورة جلس���ة
ي���وم األربعاء الموافق 2019/2/27م لذل���ك يقتضي منك الحضور وأن تودع
ردك الجوابي على الئحة الدعوى خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ النشر،
وليكن بعلمك أنه بتخلفك عن ذلك وعن الحضور فإنه يجوز للمس���تدعي أن
يسير بحقك في الدعوى باعتبارك حاضر .غزة في 2019/2/10م

رئي�س قلم حمكمة �ضلح �ضمال غزة
رامي �ضلوحة

في حين ،طالب مركز األس���رى للدراس���ات ،المؤسسات
الدولي���ة العاملة في مجال الصحة بإنقاذ حياة األس���رى
الفلس���طينيين المرض���ى في الس���جون اإلس���رائيلية،
والذين يعانون من أمراض مختلفة ،ومنهم العش���رات
ممن يعان���ي من أم���راض مزمنة كالغض���روف والقلب
والسرطان والفشل الكلوي والربو وأمراض أخرى.
وحذر الباحث في قضايا األسرى رأفت حمدونة في بيان
صحفي ،من استش���هاد المزيد من األسرى المرضى في
الس���جون ،إذ لم يكن هنالك حالة مساندة جدية إلنقاذ
حياتهم.
ً
إعالميا
وطالب بالمزيد من الجهد على كل المس���تويات
ً
ً
ً
وحقوقيا ،وتحويل قضية األسرى
وش���عبيا
وسياس���يا
ً
إلى أولى أولويات الش���عب الفلسطيني ثقافيا لتتصدر
األولويات األخرى.
وأكد أن السكوت على سياسة االهمال الطبي سيضاعف
قائمة شهداء الحركة الوطنية األسيرة التي وصلت إلى
شهيدا في السجون.
218
ً
وح���ذر حمدونة م���ن سياس���ة االس���تهتار الطبي في
ً
مطالبا بأهمي���ة زيارة األس���رى واالطالع على
الس���جون،
مجري���ات حياتهم وحصر مرضاهم والس���ماح للطواقم
الطبية إلج���راء عمليات جراحية عاجل���ة لمن هم بحاجة
لذلك.
وأوضح أن هنالك خطورة على األس���رى المرضى "بمستش���فى
سجن مراج بالرملة" كونهم بحالة صحية متردية ،وهنالك خطر
حقيقي على حياتهم نتيجة االس���تهتار الطبي ،وعدم توفير
الرعاية والعناية الصحية واألدوية الالزمة والفحوصات الطبية
الدورية لألسرى ،األمر الذي يخلف المزيد من الضحايا في حال
استمرار االحتالل في سياسته دون ضغوطات دولية جدية من
أجل إنقاذ حياة المرضى منهم قبل فوات األوان.

دولة فل�ضطني
املجل�س الأعلى للق�ضاء
حمكمة بداية غزة دائرة التنفيذ

قائمة شروط البيع

بناء على قرار الس���يد قاضي التنفي���ذ وبعد االطالع على ملف القضية
التنفيذي���ة  2018 /5326والمكونة فيما بين طالبة التنفيذ  /ش���ركة
بش���ير السكسك والمنفذ ضده  /كاظم دياب بحري دغمش  .القضية
مقام���ة لتنفيذ كمبياالت عدد ( )5بقيمة ( 155600ش���يكل ) بتاريخ
 2018/6/28ت���م إخط���ار المنفذ ض���ده بإخطار تنفيذ الحكم حس���ب
األص���ول  .بتاريخ  2018/8/14تم إيقاع الحجز التنفيذي على الش���قة
وتبليغ مس���احتها (71م )2واقع���ة في الطابق الخام���س في االتجاه
الجنوب���ي الثانية بع���د المصعد من العمارة ( عم���ارة جاد ) المملوكة
للمس���تدعى ض���ده  /كاظم دياب بحري دغمش وهى ش���قة مصممة
عل���ى ان تكون عبارة عن مكتب  .بتاريخ  2018/11/1تم وضع يد مأمور
التنفيذ على الشقة المحجوزة .
تم تثمين س���عر المتر الواحد هو  500$حيث المبلغ اإلجمالي للشقة
المحجوزة هي ( . )35500$
وس���يتم نظ���ر أي اعتراضات في الجلس���ة المحددة لذل���ك يوم االحد
الموافق  2019/3/3فعلى م���ن لديه أي اعتراض على البيع ان يتقدم
ل���ه لدائرة التنفيذ في مواعيد الدوام الرس���مي حتى موعد أقصاه يوم
الخميس الموافق  . 2019/2/28حرر في 2019/1/31 :

ماأمور تنفيذ غزة
اأ.وائل نبهان

االثنين  6جمادى اآلخرة  1440هــ  11فبراير  2019م

إطالق حملة تضامنية إلنهاء االعتقال اإلداري لألسيرات
رام الله  /االستقالل:
أطلق���ت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين
بالتعاون م���ع تجمع المدافع���ات عن حقوق
اإلنس���ان في فلس���طين ،يوم أم���س ،حملة
تضامنية من أجل انهاء االعتقال اإلداري ضد
األسيرات الفلسطينيات.
وأعلن المنظمون للحملة خالل مؤتمر صحفي
في مدينة رام الله في الضفة الغربية ،إطالق
الحملة األولى من نوعها ضد االعتقال اإلداري،
والتي ُخصصت لمطالبة جميع المؤسس���ات
والمنظم���ات الدولي���ة التي ُتعن���ى بحقوق
معا من أج���ل وقف جريمة
االنس���ان للعمل ً
االعتق���ال االداري الت���ي تس���تهدف كافة
شرائح الشعب الفلسطيني بما فيهم النساء،
وبذل الجهود من أجل االفراج الفوري عنهن.
ً
وسويا من أجل مطالبة
معا
وأكدوا على العمل ً
المجتمع الدولي ومؤسس���ات حقوق اإلنسان
للوق���وف إلى جانب الش���عب الفلس���طيني
للضغط على س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي
من أج���ل إلغاء قانون االعتق���ال اإلداري بحق
عامة.
الفلسطينيين ً

وش���ددوا على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي
بإل���زام االحت���الل باحت���رام القان���ون الدولي
وحق���وق اإلنس���ان ومحاس���بة االحتالل عن
اس���تمرار انتهاكاته بحق األسرى واألسيرات
الفلسطينيين.
وطالب���وا باإلف���راج الفوري ع���ن المعتقلتين
النائب خالدة جرار وفداء دعمس وعدم اللجوء
ً
قطعيا إل���ى أية إجراءات لتجدي���د أو تمديد
فترات اعتقالهن الحالية.
وأوضح مدير اإلعالم في الهيئة ثائر شريتح،
أن سياس���ة االعتقال االداري ما هي إال عقاب
جماعي لالنتقام من األسرى وعائالتهم ،وهي
أيضا سيف على رقاب األسرى واألسيرات في
ً
ظل غياب الرقابة والمساءلة الدولية.
وأكد ش���ريتح أنه "ال بد من الضغط على دولة
االحتالل لوقف هذه السياس���ة واجبارها على
االلتزام باالتفاقيات والقوانين الدولية".
وأض���اف أن س���لطات االحت���الل تحتجز في
س���جونها ً
حالي���ا نح���و  500معتق���ل إداري
فلس���طيني بينهم أس���يرتان إداريتان وهما
خالدة ج���رار وفداء دعمس واللت���ان تقبعان

في معتق���ل "الدام���ون" ومعرضتان لتجديد
أوام���ر اعتقالهما بأي وقت ،ومن المفترض أن
تنتهي مدة االعتقال اإلداري لهما خالل هذا
الشهر.
وتابع شريتح حديثه حول األوضاع الحياتية
الصعب���ة الت���ي يعش���نها األس���يرات ف���ي
"الدامون" أن "إدارة الس���جن تتعمد انتهاك
خصوصيته���ن بش���كل صارخ ،م���ن خالل ما
تفرضه م���ن إج���راءات تعس���فية وعقوبات
تنكيلية بحقهن لجعل حياتهن داخل األسر
ال ُتحتمل".
وطالب اإلعالم الفلسطيني بتحمل مسؤوليته
في نش���ر الحقيقة وفضح جرائ���م االحتالل
واالنتهاكات الجس���مية التي يرتكبها بحق
األسرى واألسيرات.
دائما
يسعى
اإلسرائيلي
اإلعالم
ولفت إلى أن
ً
إلى تش���ويه صورة األس���ير الفلسطيني" ،وال
بد من توجيه رس���الة واضح���ة ومتفق عليها
الطالع المؤسس���ات الدولية واإلقليمية على
عدالة قضي���ة األس���رى ومعاناتهم إلحداث
تحرك ووضع حد لسياس���ة العقاب الجماعي،

وإبراز قصصهم اإلنسانية".
من جانبهاّ ،
عرفت رئي���س اتحاد لجان المرأة
الفلس���طينية خت���ام س���عافين بالمب���ادرة
التضامني���ة والت���ي أطلقته���ا مجموعة من
المؤسسات الحقوقية والنس���وية الناشطة،
ف���ي س���ياق التضام���ن م���ع حق���وق المرأة
الفلسطينية.
وأكدت أن سياس���ة االعتقال اإلداري منافية
لقواعد حقوق االنس���ان واالتفاقيات الدولية،
وإن تجديد أوامر االعتقال االداري بدون سند
قانوني بحق األسرى واألسيرات هو اضطهاد
وظلم مركب.
كم���ا تحدثت س���عافين عن برنام���ج الحملة
وال���ذي يتضمن عدة وقف���ات تضامنية أمام
مبن���ى الصليب األحمر ،ووقف���ة أمام معتقل
الدامون ،وتنظيم أنش���طة دولي���ة مع وجود
نش���اط إلكتروني مكثف عبر مواقع التواصل
معا إللغ���اء هذا االعتقال
االجتماع���ي للعمل ً
التعسفي.
م���ن جهتها ،تناول���ت الناش���طة والمحامية
في هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين حنان

ُ
«أسرى فلسطين» يحمل االحتالل مسؤولية حياة األسير مالك حامد

غزة /االستقالل:
َّ
حم���ل مركز أس���رى فلس���طين للدراس���ات
سلطات االحتالل اإلسرائيلي وادارة السجون،
المس���ؤولية الكاملة عن حياة األس���ير مالك
عاما) من بلدة س���لواد شرقي
أحمد حامد (ً 25
رام الله وس���ط الضفة الغربية المحتلة ،بعد
نقله إلى العزل في سجن ريمون إثر مواجهة
مع أحد السجانين.
وأوضح الناط���ق اإلعالم���ي للمركز رياض
األشقر في بيان صحفي ،أن حامد يقبع في
س���جن ريمون وكان رفيق األسير الشهيد
فارس ب���ارود لفترة طويل���ة ،وبعد وصول
خب���ر استش���هاده حاول أحد الس���جانين
استفزازه ،وكان األسرى في حاله استنفار
ً
احتجاج���ا على استش���هاد زميلهم ،األمر
ال���ذي دفعه الى س���كب ماء س���اخن على

السجان وإصابته بحروق.
وأضاف أن عناص���ر إدارة الس���جن اقتحمت
الغرفة التي يتواجد بها األسير "حامد" ونقلوه
إلى الزنازين بعد االعتداء عليه بالضرب ،ومنذ
نقله لم تص���ل أي معلومات عنهُ ،
ويخش���ى
أن يتعرض له االحت���الل بالتنكيل كما جرى
مع األس���ير الش���هيد عزيز عويس���ات ،الذي
استش���هد على إث���ر االعتداء عليه بش���كل
همجي من الوحدات الخاص���ة التابعة إلدارة
السجون العام الماضي.
وأش���ار األش���قر ،إلى أن االحت���الل صعد من
عدوان���ه بحق األس���رى بعد توصي���ات لجنة
الفتا إلى أن "ما جرى في س���جن عوفر
"أردان"ً ،
من اعتداء على األس���رى وإصابة العش���رات
منهم بجروح ورض���وض واختناقات ما هو إال
جزء من الس���يناريو المتوق���ع لألوضاع داخل

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة

بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم ( )20بعرض ( )60متر بدون ارتداد
منطقة تنظيم – خانيونس ( حي المواصي )
قانون تنظيم المدن رقم ( )28لسنة 1936
تعل���ن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم أنها
قد قررت بجلستها رقم  2018 /45المنعقدة بتاريخ  2018/12/5التصديق
النهائي على المخطط التفصيلي لمس���ار الش���ارع رقم ( )20بعرض ()60
متر بدون ارتداد والمحصور بين ش���ارع رقم ( )7والش���ارع رقم ( )11والمار
بالقسائم رقم ( )17-14-13-11-10-2من القطعة رقم ( )88والقسيمة رقم
( )19من القطعة رقم ( )90والقسيمة رقم ( )1من القطعة رقم (. )91
السابق ايداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزية
والذي نشر في جريدتي الحياة وفلسطين بتاريخ . 2018/7/30
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المش���روع موضع التنفيذ بعد مرور خمس���ة عشر يوما من
تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين ايهما اقرب .
وذلك وفقا لنص المادة ( )18من قانون تنظيم المدن .

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
حمافظات غزة

الس���جون خالل الفترة القادم���ة والتي تنذر
بخطر شديد".
وكان حامد اعتقل في نيسان من العام 2017
بعد اصابته بجراح نتيج���ة إطالق النار عليه،
بعد تنفي���ذه عملية ده���س أدت إلى مقتل
جندي وإصاب���ة آخر على مدخل مس���توطنة
"عوفرا" شرقي رام الله.
حكما بحقه
العسكرية
وأصدرت محكمة عوفر
ً
بالس���جن المؤبد مرتين إضافة لغرامة مالية
تقدر ب� 280ألف شيكل.
وحذر األش���قر ،من تداعي���ات التنكيل الذي
ّ
تمارسه إدارة السجون بحق األسرى استجابة
لتوصيات لجنة "أردان" للتضييق على األسرى
وس���حب إنجازاته���م" ،والذي يفت���ح الباب
الرتقاء مزيد من الشهداء ،ويدفع األسرى إلى
مواجهة إجبارية مع السجان".

محكمة االحتالل تؤجل
محاكمة األسير حمد قط
غزة  /االستقالل:
ّأجلت محكمة االحتالل اإلس���رائيلي محاكمة األس���ير المعاد اعتقاله محمد
عاما) من سكان قرية مادما ،قضاء مدينة نابلس شمالي الضفة
زاهر قط (ً 29
الغربية المحتلة ،مدة شهرين ،حتى تاريخ .2019/4/7
وأوض���ح مكت���ب إعالم األس���رى أن االحت���الل اعتقل األس���ير ق���ط بتاريخ
 ،2018/12/14بع���د ش���نه حملة اعتقاالت واس���عة بحق عدد من األس���رى
المحررين في الضفة.
وذكر أن قط أحد األس���رى الذين يكرر االحتالل اعتقالهم في كل مرةً ،
وغالبا
ما يتم إحالت���ه إلى االعتق���ال اإلداري ،وهو مت���زوج وأب لطفلتين ،وتحرمه
اعتقاالته المتكررة من حقه في ممارسة حياته الطبيعية برفقة عائلته.

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء
لدى حمكمة بداية غزة املوقرة

في اإلخطار العدلى رقم 2018/14862

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
املجل�س الأعلى لق�ساء
دائرة تنفيذ حمكمة �سلح رفح
الى المنفذ ضده  /بسام مصباح محمد زنون
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

الخطيب ،قضية االعتق���ال اإلداري من حيث
مفهومه ومرجعيته التاريخية.
وأضافت أن دولة االحتالل استخدمت العديد
من المس���وغات القانونية لك���ي تتفنن في
فرض وإص���دار أوامر االعتق���ال اإلداري بحق
أبناء الشعب الفلسطيني وذلك بهدف قمعه
والقضاء عليه.
كما س���لطت الخطي���ب الضوء عل���ى معاناة
األس���يرات الفلس���طينيات داخ���ل ج���دران
معتقل "الدام���ون" والذي يفتق���ر إلى أدنى
مقوم���ات الحياة ،باإلضافة إلى ما يتعرضن له
من انتهاكات وإجراءات اس���تفزازية تتخذها
إدارة المعتق���ل بحقه���ن ،كوج���ود كاميرات
المراقب���ة األم���ر ال���ذي يح���د م���ن حريتهن
ويمنعهن من االستفادة من أشعة الشمس،
والحمامات المتواجدة خارج الغرف مما يعيق
األسيرات عن ممارس���ة حياتهن كما يجب،
واالهم���ال الطبي الممنه���ج بحقهن ،عدا عن
رحلة الع���ذاب التي تعاني منها األس���يرات
جراء عملي���ات النقل المتكررة إلى المحاكم أو
المستشفيات عبر ما ُيسمى "بالبوسطة.

( خارج البالد )

�ملو�صوع � /إخطار تنفيذ �صادر عن
د�ئرة تنفيذ حمكمة �صلح رفح
ابلغك انه طبقا لاللتزام المترتب عليك بموجب شيكات مسحوبة عن
بنك القدس عدد (  )3تحمل األرقام التالية -:
(  ( )3000185+ 30001128+ 30001090بقيمة  60000ش���يكل )
ستون الف ش���يكل فقط ال غير والمقام بموجبها القضية التنفيذية
رق���م  2019 /143صلح رفح والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ  /عطا
العبد محمد أبو جب���ة ,المنفذ ضده المذكور أعاله والذي يلزمك بدفع
المبلغ المذكور أعاله باإلضافة الى للرس���وم والمصاريف لصالح طالب
التنفيذ .
ل���ذا نكلفك بالوف���اء بالتزامك وذل���ك بحضورك الى دائ���رة التنفيذ
بمحكمة صلح رفح في غضون أس���بوعين من تاريخ هذا اإلعالن واذا
لم تحضر فإن دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ حسب األصول

ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح رفح
اأ.اإبراهيم اأبو ريدة

المستدعي ( المخطر ) احمد محمد نمر عدس مقيم في دولة االمارات
العربية المتحدة هوية 917390189
وكيله المحامي  /نعيم زهير مدوخ
المس���تدعى ضده ( المخطر الي���ه ) وليد محمد نمر عدس مقيم حاليا في
دولة االمارات العربية المتحدة من سكان غزة سابقا مقابل مسجد الكنز
موض���وع االخطار  /ع���زل الوكيل المخط���ر اليه بموج���ب الوكالة الخاصة
الصادر عن كاتب العدل بحكومة رأس الخيمة تحمل الرقم 2014/6867م
مذكرة تبليغ
في االخطار العدلي رقم 2018/1462
الى المس����تدعى ضده المذكور أعاله بما ان المس����تدعي المذكور قد تقدم لدى
دائرة الكاتب العدل بغزة باإلخطار العدلي رقم  2018/14862وذلك لعزلك ايها
المخطر اليه ع����ن الوكالة الخاصة رقم 2014/6867م الص����ادر من كاتب العدل
ب����رأس الخيمة اس����تنادا الى ما يدعيه في اخطاره العدل����ي ونظرا ألنك مجهول
محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة البداية غزة وعمال بالمادة ( )20من قانون
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )2لسنة  2001وبناء على قرار السيد
رئيس محكمة البداية بسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل
لذل���ك فإننا نخطرك أيها المخطر اليك بعدم التعامل مع الوكالة وخاصة التي
تحمل رقم  2014/6867الصادرة من كاتب العدل برأس الخيمة واعتبارها كأن
لم يكن وإلغاء أي أثار مترتبة عليها ولذلك فور نش���ر هذا االخطار العدلي في
احد الصحف المحلية حسب األصول مع االحترام حرر في 2019/2/10

رئي�س قلم حمكمة البداية بغزة
الأ�ستاذ :حممد مطر

االثنين  6جمادى اآلخرة  1440هــ  11فبراير  2019م

«يونيسف» تطالب بوقف استهداف أطفال فلسطين
جنيف /االستقالل:
طالبت منظمة األمم المتحدة
للطفولة (يونيس���ف) ،بإنهاء
اس���تهداف األطف���ال ف���ي
فلس���طين ،بع���د ي���وم م���ن
طفل ْين في قطاع
استش���هاد َ
غزة برصاص جيش االحتالل
اإلسرائيلي أثناء مشاركتهم
بمس���يرة الع���ودة وكس���ر
الحصار.
أعربت المنظمة ،في بيان نشرته
عل���ى موقعه���ا اإللكتروني ،عن
"عمي���ق الحزن" إزاء استش���هاد
الطفلي���ن ،قائل���ة :إن ظ���روف
استش���هادهما م���ا ت���زال قيد
"التحقق" ،وفق البيان.
وأكد البي���ان أن أحداث الجمعة
الدامي���ة تلق���ي الض���وء عل���ى
اس���تمرار العنف ض���د األطفال
في فلسطين ،بالتزامن مع إحياء
الذك���رى ال����  30للتوقي���ع على
معاهدة حقوق األطفال.
وقالت المنظمة في بيانها" :لقد
حان الوق���ت ألن ينتهي العنف
ضد األطف���ال" ،مش���يرة إلى أن
"معاناة األطفال الفلس���طينيين
تتجاوز المعاناة الجس���دية على
مدى س���نوات ليتحمل���وا أيضا
أعباء نفسية".
وأك���د البي���ان ض���رورة حماي���ة
األطفال في مختل���ف الظروف،
وتجن���ب اس���تهدافهم عل���ى
اإلطالق ،أو تعريضهم للخطر من

قبل أي طرف.
واستش���هد الطف���الن حس���ن
عاما) وحمزة اشتيوي
شلبي (ً 14
(17عاما) برصاص قوات االحتالل
ً
اإلس���رائيلي خالل مشاركتهما
ف���ي مس���يرات العودة وكس���ر
الحصار األسبوعية يوم الجمعة
الماضي شرقي قطاع غزة.
ووفق���ًا لتوثي���ق مرك���ز الميزان
لحق���وق اإلنس���ان تس���بب
اس���تخدام قوات االحتالل للقوة
المفرط���ة والمميتة في الجمعة
ال� 46من مسيرات العودة بقتل

دولة فل�سطني
�سلطة االرا�سي
االدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية

طفلي���ن ،وإصاب���ة ( ،)104م���ن
طفال ،و( )5سيدات،
بينهم ()43
ً
ومسعف؛ فيما أصيب ( )22من
الجرحى بالرصاص الحي ،و()48
بقنابل الغاز بش���كل مباشر في
أجس���ادهم ،ووصفت المصادر
الطبي���ة ف���ي وزارة الصحة جراح
أحد الجرحى بالخطيرة.
ولف���ت المركز إل���ى أن حصيلة
ضحايا انته���اكات االحتالل في
قط���اع غ���زة منذ بدء مس���يرات
الع���ودة بتاري���خ ،2018/03/30
وصل إلى ( )265شهيدًا ،بينهم

طفال ،وس���يدتان ،و( )8من
()38
ً
ذوي اإلعاق���ة ،و( )3مس���عفين،
وصحافيين اثنين ،فيما تواصل
قوات االحتالل احتجاز جثامين
شهيدا منهم ( )3أطفال.
()11
ً
وأوض���ح أن ( )14378أصيب���وا
بقم���ع االحت���الل المس���يرات،
طف���ال ،و()630
بينهم ()3058
ً
سيدة ،و( )171مسعفًا ،و()149
ً
صحافيا؛ بينم���ا أصيب ()7635
جريح���ا بالرص���اص الح���ي ،من
ً
طف���ال ،و()152
بينهم ()1426
ً
سيدة.

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء
لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة

اعالن لتسجيل أراضي " مال غير منقول"
تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية
بشان معاملة التسجيل المجدد

يعلن للعموم ان الس���يد /إبراهيم محمد خليل األس���طل قد تقدم لتسجيل
المال غير المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومساحته بالجدول ادناه تسجيال
مج���ددا وعلى كل من يدعي بحق التص���رف او المنفعة او الملكية او التعدي
على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة التس���وية بسلطة االراضي
خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
1اسم وعنوان طالب التسجيل :إبراهيم محمد خليل األسطل من سكان خانيونس 2اسم المدينة او القرية :القرارةوالواقعة :الق���رارة بالقرب من حاووز
3اسم موقع االرض :سميري السبعالجمعية اإلسالمية
 4رقم القطعة " 11 :مالية" (حسب ادعاء المواطن) رق���م القس���يمة 10 :"مالية " (حسب ادعاء المواطن)
نوع األرض :ميري
الحصة :كامال
المساحة 1930 :م2
 5الحدود بموجب المخططشماال :أرض السيد زراع أحمد زراع األسطل
ً
جنوبًا :أرض السيد محمد موسى محمد أبو فسيفس
شرقًا :أرض السيد خالد محمد خليل األسطل
غرب���ًا :ش���ارع هيكلي ع���رض 10م ثم أرض الس���يد محمد موس���ى محمد أبو
فسيفس  +علي عبد القادر موسى األسطل
 6كيفية األيلولة لطالب التس���جيل :آلت اليه بطريق الش���راء من علي أحمد س���لمانالس���ميري والتي آلت إليه بالميراث من والده أحمد س���لمان سالم السميري والمسجلة
باسمه لدى اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية .تحريرًا في2019 / 2 /10 :م

دائرة الت�سوية
االإدارة العامة للم�ساحة

في القضية رقم 2018 / 861
في الطلب رقم 2019 / 514

المس���تدعي  :رامي محمد عودة الش���كري من غزة التفاح الزرقاء قرب مس���جد
الرحمة هوية رقم  926709692ويمثله الس���يد  /س���امي محمد عود الشكري
هوية رقم  800434797بموجب وكالة عامة صادرة عن المفوضية الفلسطينية
في دولة كندا بتاريخ  2017/7/20ومصادقة عليها حسب األصول
وكيله المحامي  /مصطفي الدوس
المس���تدعى ضده  /محمد عالء صبحي الش���رفا من غزة المنطقة الصناعية كارني
صاحب شركة ون بال هوية رقم  ( 904492204موجود خارج البالد حاليا )
نوع الدعوى  :حقوق
قيمة الدعوى  ( 1700$ :الف وسبعمائة دوالر امريكي )
تاريخ اإليداع  2018-4-23جلسة يوم 2018-11-14
الحضور  :حضر األستاذ  :مصطفى الدوس وكيل المدعي
حضر المدعى عليه األول شخصيا
لم يحضر المدعى عليه لسبق السير في حقه حضوريا
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الحك���م حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه  /محمد عالء صبحي الش���رفا
بدفع مبلغ وقدره  ( 1700$الف وس���بعمائة دوالر امريكي ) للمدعي  /رامي
محمد عودة الشكري والزامه بالرسوم والمصاريف و 20دينار اتعاب محاماة

رئي�س الهيئة مبحكمة �سلح غزة
االأ�ستاذ  :احمد ال�سيخ خليل

نبلغك أيها المستدعى ضده انه وبتاريخ  2018/11/26قد صدر بحقك
الحكم المذكور وعليه نبلغكم صورة عنه حس���ب األصول حتى يتسنى
لكم اتخاد المقتضى القانوني حسب األصول قبل ان يصار الى تنفيذه
حسب األصول حرر بتاريخ 2019/2/4 :

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
االأ�ستاذ  :عمار قنديل

مبادرة شبابية بالخليل
لتوثيق اعتداءات االحتالل
الخليل /االستقالل:
تجمع حقوقي للشباب الفلسطيني ،تشكيله مجموعات حماية وتوثيق،
أعلن ّ
بالتع���اون مع األهالي والنش���طاء ،وذل���ك بعد خروج بعث���ة التواجد الدولي
المؤقت في الخليل وطرد االحتالل للمتضامنين الدوليين منها.
وقال مس���ؤول اللجنة اإلعالمية في "تجمع ش���باب ضد االس���تيطان" أحمد
عمرو  ،إن "مجموعات الحماية والتوثيق س���تتواجد باستمرار من أجل توثيق
االنتهاكات".
وأض���اف عمرو في تصريحات صحفية ،أن "المجموعات التي ش���كلت ،بدأت
بالفع���ل عملها يوم أمس في ش���ارع الش���هداء وتل الرمي���دة ،حيث تواجد
النشطاء ووزعوا الهدايا على األطفال إلعطائهم الشعور باألمان".
واس���تدرك بالقول" :إال أن المستوطنين هاجموا مجموعاتنا ،بالضرب والدفع
والشتم ،كما أن الشرطة اإلسرائيلية منعتهم من االستمرار في عملهم".
وحول الهدف من إنش���اء تل���ك المجموعات ،أكد عمرو أنه���ا تأتي للحماية
والتوثيق ،مش���يرا إل���ى أن من مهامها تدوين التقاري���ر وتوثيق انتهاكات
حقوق اإلنس���ان وتزويد السلطة الوطنية بها لرفع شكوى لمحكمة الجنايات
الدولية ضد االنتهاكات المس���تمرة ف���ي الخليل ،وس���ترفع التقارير لألمم
المتحدة ،ومؤسسات حقوق اإلنسان العالمية لفضح االنتهاكات دولية.
وكان نتنياهو ،قد أعلن ف���ي اآلونة األخيرة عن عدم التجديد للبعثة العاملة
بمدين���ة الخليل  ،TIPHحيث ّ
تعرضت لهج���وم وتحريض من اإلعالم العبري
يتهمها ب� "محاباة وتأييد الفلسطينيين".
الذي ّ
وبعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل هي بعثة مراقبة مدنية ،تأسست
عام  1997بوجود مراقبين دوليين من الدول الس���ت المشاركة والتي تمولها
(الدنمارك وإيطاليا والنرويج والس���ويد وسويسرا وتركيا) ،وتمدد السلطات
اإلسرائيلية والفلسطينية عمل البعثة مرتين في كل عام.
ً
عنصرا ،في أعقاب المجزرة التي
وشكلت البعثة الدولية ،البالغ عدد أفرادها 64
ارتكبها الحاخام اليهودي باروخ غولدشتاين ،داخل المسجد اإلبراهيمي في
ًّ
فلسطينيا وجرح العشرات
شهر رمضان عام  ،1994ما أدى إلى استشهاد 30
أثناء تأديتهم صالة الفجر ،حيث إن مهمتها الرئيسية هي المراقبة وكتابة
التقاري���ر عن الوضع في المناطق الخاضعة لعملها في الخليل ،بهدف إعادة
الحياة الطبيعية إلى المدينة.

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء
حمكمة بداية غزة
مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل
لدى حمكمة بداية غزة املوقرة

في الدعوى المدنية رقم 2018 / 278
في الطلب رقم 2018 / 2248
في الطلب رقم 2019 / 55

المستدعون1- :رامي ابراهيم موسى المغربي – غزة الرمال غرب مسجد فلسطين هوية رقم
2- 901601013محمود ابراهيم موسى المغربي – غزة الرمال غرب مسجد فلسطين هوية
رقم 3- 900573411كاظم ابراهيم موس����ى المغربي – غزة الرمال غرب مس����جد فلسطين
هوي����ة رقم 4- 903538601اس����الم ابراهيم موس����ى المغربي – غزة الرمال غرب مس����جد
فلس����طين هوية رقم 5- 801995101سميرة نزار كمال المغربي – غزة الرمال غرب مسجد
فلس����طين هوية رقم  6- 931220727نادية إبراهيم موس����ى المغربي – غزة الصبرة خلف
مسجد عبد الله عزام هوية رقم  956375562وكيلهم المحامي  /احمد صالح عطا الله
المستدعى ضدهما1- :المهدي بالله إبراهيم موسى المغربي 2-سليمة إبراهيم موسى
المغربي وكالهما خارج البالد وآخر عنوان لهما  /غزة الرمال غرب مسجد فلسطين
نوع الدعوى :حقوق قيمة الدعوى 21380 :دينار اردني
في الدعوى رقم  2018 / 278في الطب رقم 2018 / 2248
في الطلب رقم 2019 / 55
الى المستدعى ضدهما بما ان المستدعين قد تقدموا ضدكما وآخرين بالطلب رقم
 2018 / 2248إلدخالكم���ا في الدعوى رق���م  2018 / 278والتي يطالباكما وآخرين
فيها المدعي بحقوق اس���تنادًا لم���ا يدعيه في الئحة دعواه المرفق نس���خة منها
ومن ملحقاته���ا بهذه المذكرة لذلك يقتضي عليكما أن تحضرا إلى هذه المحكمة
للرد على الطلب في يوم الخميس الموافق 2019/2/28م الس���اعة الثامنة والنصف
صباح���ًا ،كما عليكم أن تودعوا ردكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ
تبليغكم هذه المذكرة والدعوى والمستندات المرفقة معها وأن ترسلوا نسخة إلى
المستدعين أو وكيلهم حسب عنوانه.
وليك���ن معلومًا لديكما أنكما اذا تخلفتما عن الحضور يجوز للمس���تدعين أن
يسيروا في طلبهم ويجوز اصدار القرار بحقكما حضوريًا .حرر في 2019/2/10م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة  /اأ .حممد مطر

االثنين  6جمادى اآلخرة  1440هــ  11فبراير  2019م

جامعة فلسطين تعقد لقاء تدريبيًا حول تعزيز قيم الفرد داخل المجتمع
غزة /االستقالل:
نظم���ت دائرة العالق���ات العامة
في جامعة فلسطين بالتعاون مع
لقاء
برنامج تميز الموسم الخامس اً
اً
تدريبيا بعنوان «القيم الشخصية
وكيفية تعزيزها داخل الفرد في
المجتم���ع» بمش���اركة لفيف من
طلبة الجامعة.
حي���ث رح���ب الم���درب محم���ود
اً
متمنيا
الغفري بالحض���ور الكريم
أن يك���ون ه���ذا البرنام���ج بداية
لسلس���ة من الدورات ف���ي مجال
المهارات الحياتية الالزمة لتطوير
قدرات الطلبة وتنمية مهاراتهم
وتأهيله���م لس���وق العمل بطرق
جديدة ومبتكرة.
من جهته أكد منسق برنامج تميز
في قطاع غزة محمد أبو رجيلة على
أهمية ه���ذه التدريب���ات للطلبة

مشددا على ضرورة استمراريتها
اً
بشكل أسبوعي.
وف���ي خت���ام اللقاء قدمت أس���رة
برنام���ج تمي���ز الش���كر والتقدير

لجامعة فلسطين ممثلة باألستاذ
الدكت���ور س���الم صب���اح رئيس
جامعة فلس���طين الحتضان هذه
الفعالي���ات والبرام���ج التي تخدم

طلب���ة الجامع���ات وتعم���ل على
تطوي���ر مهاراته���م وقدراته���م
تواجدا في س���وق
ليكون���وا أكثر
اً
العمل.

الشعبية :الكل الوطني أكد على استمرار
مسيرات العودة حتى تحقق أهدافها
غزة /االستقالل:
قال القيادي في الجبهة الش���عبية ماهر مزهر ،إن لجنة المتابعة اجتمعت يوم أمس،
وناقشت بش���كل جدي ومسؤول استمرار مسيرات العودة وكس���ر الحصار ،مبينًا ّأن
الجميع أكد على ضرورة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقق األهداف
التي انطلقت من أجلها .وأوضح مزهر في تصريح صحفيّ ،أن المجتمعين أكدوا على
اجتماع اللجان الفرعية المنبثقة عن الهيئة الوطنية لمس���يرة العودة وكسر الحصار
وتقييم عمل لجانها بش���كل شمولي على أس���اس اإلغناء والتطوير بما يخدم تجاوز
السلبيات وتعزيز االيجابيات.
وأش���ار إل���ى ّأن الهيئة الوطنية لمس���يرة العودة وكس���ر الحصار س���تجتمع مع
القطاعات والش���رائح كافة من كتاب وصحفيين وإعالميين ومؤسس���ات مجتمع
مدن���ي ،من أجل أن تخرج بالتقييم الش���امل والكامل لتجاوز الس���لبيات وتطوير
وتفعيل المس���يرات بما يخدم اس���تمرار المس���يرات حتى تحقق األهداف التي
انطلقت من أجلها المسيرة.
وأوض���ح ّأن نتائج التقييم الش���املة لكل ما س���بق للجنة المتابع���ة للقوى الوطنية
واإلس���المية ليتم مناقش���ته وإقراره بالصيغة النهائية ،على أن تكون وثيقة وطنية
الستمرار مسيرة العودة وكسر الحصار.

لجنة التحقيق تشرع بتوثيق أضرار
اإلغاثة الزراعية تنفذ ورشة عمل لتمويل
انفجار محطة الغاز المنزلي بخان يونس
استثمارات إبداعية لمعاصر الزيتون
خان يونس /االستقالل:
أف���اد مدير مكتب رئيس بلدية خ���ان يونس جنوب محافظات
غزة م.س���عد عاش���ور بأن لجنة التحقيق التي شكلتها البلدية
للوق���وف على حيثي���ات وأس���باب االنفجار فى محط���ة الغاز
المنزل���ي التابعة ألح���د المواطنين والواقعة جن���وب المدينة
والتي نج���م عنها أضرار كبي���رة في المحطة وف���ى ممتلكات
المواطنين المحيطة بها قد بدأت عملها للتحقيق في الحادث
والوقوف علي أسبابه وتداعياته بشكل مهني خالل أسبوعين .
وأضاف م.عاش���ور أن اللجنة مكونة من شرطة المحافظة ممثلة
باألدل���ة الجنائية ،وهندس���ة المتفج���رات ،والمباحث العامة،
وجهاز الدفاع المدن���ي ،واإلدارة العامة للبترول ،ووزارة الزراعة،
ولجنة حي المنارة.
وبين م.عاش���ور أن اللجنة ستقدم تقريرها في عدة محاور وكل
محور يمثل اختصاص كل عضو من أعضاء اللجنة.
وأوضح م.عاشور أن الطواقم الفنية المنبثقة عن لجنة التحقيق
ق���د ش���رعت فعليًا بدراس���ة كاف���ة المعلوم���ات والمعطيات

والمؤشرات التي نتجت عن الحادثة ،إلى جانب توجيه الطواقم
المختص���ة للميدان إلج���راء المقابالت الالزمة م���ع المواطنين
القاطني���ن في محيط المحطة وتس���جيل وتوثي���ق أضرارهم
بالطرق المتبعة ،مشيرًا في ذات السياق إلى أن تلك المعلومات
سيتم استخدامها وفق القانون.
وأكد م.عاش���ور على ض���رورة الحفاظ على حياة وس���المة أبناء
ش���عبنا وممتلكاته ال س���يما المواطنين القاطنين في محيط
المش���اريع والمنش���آت االقتصادية ،وتأمين الحماية الكاملة
لهم ،مش���يرًا إل���ى أهمية تفعيل ال���دور الرقابي على محطات
تعبئ���ة الغاز المنزلي من الجهات المختصة ،وتطبيق ش���روط
مهنية واضحة بش���أن كافة المحطات تكف���ل العمل بمهنية
وتس���اعد في درء المخاطر  .ودعا م.عاشور كافة المواطنين إلى
التج���اوب مع الفرق العاملة في الميدان وتقديم كل ما تتطلبه
الح���االت المتضررة من وثائق ومعلومات صحيحة للمس���اعدة
الحق���ًا في تجهيز ملف متكامل م���ن قبل لجنة التحقيق حول
حادثة انفجار محطة الغاز.

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء
لدى حمكمة ال�سلح املوقرة

في القضية رقم 2018/827
في الطلب رقم 2018 /2945

المستدعي  /ش���ركة داماك الزيتون للتجارة العامة يمثلها السيد رياض
علي محمد ياسين غزة الزيتون هوية 912730280
وكيله المحامي  /احمد محمود
المس���تدعى ضده  /مخبز س���ائد الحوري يمثله السيد  /محمد حسن
سلمي -غزة الزيتون قرب مس���جد الشهداء الزيتون سابقا ( مجهول
محل اإلقامة حاليا خارج البالد)
نوع الدعوى ( حقوق مالية )
قيمة الدعوى (  18723شيكل ) ثمانية عشر الف وسبعمائة وثالثة وعشرون شيكل
مذكرة حضور بالنشر المستبدل
الى المستدعى ضده المذكور أعاله بما ان المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة الصلح
بغزة في القضية المرقومة أعاله استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرا ألنك مجهول
محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة الصلح بغزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة  20من
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لسنة  2001وبناء على قرار السيد قاضي
محكمة الصلح في الطلب رقم  2018/2945بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل
لذل���ك يقتض���ي عليك ان تحض���ر له���ذه المحكمة ي���وم األربع���اء الموافق (
 )2019/2/27التاس���عة صباحا كما يقتضى عليك إيداع جوابكم التحريري خالل
خمسة عش���ر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لدك انك اذا تخلفت عن ذلك
فسينظر في القضية باعتبارك حاضرًا مع االحترام حرر في 2019/2/10

رئي�س قلم حمكمة ال�سلح بغزة
الأ�ستاذ  :عمار قنديل

غزة /االستقالل:
نفذت جمعية التنمي���ة الزراعية (اإلغاث���ة الزراعية)
ورشة عمل بعنوان دعوة لتمويل استثمارات إبداعية
ف���ي مجال تطوي���ر سلس���لة القيمة لقط���اع معاصر
الزيت���ون من خ���الل دعم القطاع الخ���اص في تطوير
القطاع الزراعي.
وأدار الورش���ة فريق مش���روع التطوير العادل لإلنتاج
الزراعي وأنظمة الس���وق في األراضي الفلس���طينية
المحتل���ة ،الممول م���ن الوكالة الس���ويدية للتعاون
اإلنمائ���ي الدول���ي والذي تنف���ذه جمعي���ة التنمية
الزراعي���ة (اإلغاث���ة الزراعية) بالش���راكة م���ع منظمة
بكل من محم���د أبو عودة
أوكس���فام الدولية،
اً
ممث���ال ٍ
ونهى الشريف.
وهدفت الورشة إلى استشارة أصحاب معاصر الزيتون
لتقدي���م أف���كار إبداعية ونوعية تس���هم في تطوير
سلسلة القيمة لقطاع المعاصر وبالتالي تطوير قطاع

عامة ،مس���تهدفة  28معصرة على مس���توى
الزيتون اً
محافظات قطاع غزة ،حيث تحتل عملية عصر الزيتون
ما نسبته من  35% – 30من جودة الزيت والزيتون.
وعرض فريق المشروع خالل الورشة مجموعة من المعايير
للمعاصر المستهدفة ،أهمها أن تكون المعصرة مسجلة
اً
قانونيا وأن ال تقل مدة عملها عن ثالث س���نوات ،ويكون
لدى صاحب المعصرة االس���تعداد لتقديم تس���هيالت
خدماتي���ة ومالي���ة لمزارعي الزيتون تخف���ف من األعباء
المالية والتكاليف الباهظة لهذا القطاع.
ُيذك���ر أن اإلغاثة الزراعية نفذت خالل العام المنصرم
تدخالت اس���تثمارية ل�  12معصرة تتعلق في تغير
س���لوك وثقافة أصح���اب المعاصر ف���ي عملية عصر
الزيتون م���ن خالل توفي���ر وحدات تخزي���ن صفائح
معدنية «ستانلس س���تيل» لتعبئة الزيت وصناديق
بالس���تيكة للتقليل من األضرار الناتج���ة عن عملية
تعبئة ونقل الزيتون من المزرعة إلى المعصرة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /ابراهيم نعمان ابراهيم طبل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )903431666فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /باسل حماد محمد بشير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )804725646فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /هيام عطا انيس غربيه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )912278868فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /عبد الله تيسيرخليل شابط
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )803410521فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /بهاء الدين احمد حرب عقيالن
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )964857742فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /عمار منير عمر عليان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )804415867فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /اس���امه محمد عبد الحافظ النجار.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )406167502فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /امل مصطفى ابراهيم البزم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( ) 801839820فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االثنين  6جمادى اآلخرة  1440هــ  11فبراير  2019م

أطر صحفية تتضامن مع العاملين بفضائية القدس وتطالب بإعادة النظر بقرار إغالقها
غزة /االستقالل:
عبرت أطر ومؤسس���ات صحفية عن تضامنها الكامل مع
الزمالء الصحفيين في قن���اة القدس الفضائية بعد قرار
اغالقه���ا ،داعين إدارتها والقائمي���ن عليها إلعادة النظر
بالق���رار ،لما يترتب عليه من مخاطر كبيرة تتعلق بالرواية
والرسالة والمحتوى اإلعالمي الفلسطيني.
وأكد التجمع اإلعالمي الفلس���طيني ،امس األحد ،أن قرار
إغ���الق قناة الق���دس الفضائية خس���ارة كبي���رة لإلعالم
الفلس���طيني المقاوم ،وق���دم خدمة مجاني���ة لالحتالل
اإلس���رائيلي وإلعالمه المضلل ،س���يما ف���ي ظل تصاعد
العدوان االسرائيلي الغاشم على شعبنا الفلسطيني .
وأضاف التجمع في بيان له وصل " االس���تقالل"" نس���خة
عنه ،أن ممارس���ات االحتالل اإلس���رائيلي واألزمة المالية
الخانقة دفعت بعض المؤسس���ات لإلغالق وأخرى إلغالق
مكاتبها في قطاع غزة .وأش���ار الى أن االعالم الفلسطيني
المقاوم يتعرض النتكاسات كبيرة ،تارة بسبب ممارسات
االحتالل االس���رائيلي ،وتارة أخرى بسبب األزمات المالية
الخانقة ،مما دفع بعض المؤسسات لإلغالق وأخرى إلقفال
مكاتبها في قطاع غزة كالمركز الفلسطيني لإلعالم .
وثمن التجمع ً ،
عاليا الدور الكبير الذي لعبته قناة "القدس
الفضائية" منذ انطالقتها قبل  10س���نوات في تسليط
الضوء على الجرائم اإلسرائيلية التي ُتقترف بحق شعبنا،
ودورها الوطني والفاعل في تحش���يد الجماهير العربية
لالنحياز إلى هموم شعبنا وقضاياه المصيرية.
ّ
وعبر عن بالغ تضامنه مع كافة الزمالء والعاملين في "قناة
القدس" ،داعيا إدارتها والقائمين عليها إلعادة النظر من
أجل وقف هذا القرار وانطالق البث مرة أخرى.

اإعادة النظر

ومن جهتها ،عبرت كتلة الصحفي الفلسطيني األحد ،عن

حزنها لم���ا آل إليه مصير قناة القدس الفضائية والزمالء
العاملين فيها والتي صدر قرار بإيقافها عن البث بسبب
األزمة المالية الخانقة التي عصفت بها خالل الس���نوات
الماضية.
بيان صحفي ،أن قن���اة القدس وبعد
في
الكتلة
وأك���دت
ٍ
أكثر من عقد على انطالقته���ا تعتبر صرحا إعالميا عربيا
يعبر عن ضمير القدس وقضايا أمتنا.
ودع���ت ،إدارة القناة إلع���ادة النظر مليًا ف���ي قرار إيقاف
فضائي���ة القدس عن العمل لم���ا يترتب عليه من مخاطر
كبيرة تتعل���ق بالرواية والرس���الة والمحت���وى اإلعالمي
الفلسطيني.
وأكدت على ضرورة إعادة البث للقناة بالس���رعة الممكنة،

كما أنن���ا نطالب أحرار أمتنا العربية واالس���المية بالعمل
الحثيث ع���ن توفير الدعم المالي للحفاظ على اس���تمرار
المؤسس���ة االعالمية الفلس���طينية في أداء رسالتها في
مواجهة الرواية الصهيونية والعنصرية.
وعبرت كتلة الصحفي ف���ي ختام البيان ،عن تضامننا مع
الزمالء االعالميين العاملين في القناة.

قلق كبري

بدوره ،عب���ر منتدى اإلعالميين الفلس���طينيين عن قلقه
ج���راء اس���تمرار النزيف الح���اد في المش���هد اإلعالمي
الفلس���طيني ،والذي كان من أح���دث تجلياته قرار إغالق
قناة القدس الفضائية ،وإغالق مكتب المركز الفلسطيني
لإلعالم في قطاع غزة.

عريقات :التطبيع مع «إسرائيل» طعنة في الظهر
رام الله  /االستقالل:
أك���د أمين س���ر اللجنة التنفيذي���ة لمنظمة
التحري���ر صائ���ب عريق���ات ،أن التطبيع مع
االحت���الل اإلس���رائيلي طعن���ة ف���ي الظهر،
ومكاف���أة لس���لطة االحت���الل الت���ي ُتمارس
اإلرهاب بكافة أنواعه بحق شعبنا.
وق���ال عريق���ات ف���ي تصريحات ل���ه عقب
اختت���ام مؤتمر القي���ادات العربي���ة رفيعة
المس���توى ،الذي ينظمه البرلمان العربي في
مقر جامعة الدول العربية ،بمشاركة عدد من
رؤس���اء الحكومات والوزراء العرب السابقين
والحاليين" ،إن جميع المشاركين في المؤتمر
ارتك���زوا على نقطة أساس���ية وهي القضية
الفلسطينية".

وثم���ن الموق���ف المش���ترك وباإلجماع حول
اعتب���ار القضية الفلس���طينية هي المركزية
العربي���ة االولى والتأكيد عل���ى رفض وإدانة
ق���رارات اإلدارة األميركي���ة الت���ي اعترف���ت
بالقدس عاصمة إلس���رائيل ونقلت السفارة
اليه���ا ،وتحاول إس���قاط ملف���ات الالجئين،
والح���دود ،والمس���توطنات الس���تبدال مبدأ
الدولتين عل���ى حدود  1967والقانون الدولي
بما نسميه مبدأ الدولة بنظامين األبارتهايد.
وأضاف "إنن���ا نؤكد ما قاله األش���قاء العرب
بض���رورة إنهاء االنقس���ام وتحقيق المصالح
الفلسطينية وبالرعاية الكريمة من جمهورية
مصر العربية الشقيقة.
وقال إن كل من يقول إن التطبيع مع إسرائيل

يخدم فلس���طين فهذا كالم مردود عليه ،ألن
التطبيع مع س���لطة االحتالل يمثل بالنس���بة
لن���ا طعنة في الظه���ر واس���تباحة في الدم
الفلس���طيني ،ومكافأة لسلطة االحتالل التي
االرهاب بكافة أنواعه بحق ش���عبنا،
ُتم���ارس ٍ
إضافة الى االعدامات الميدانية واالستيطان
االستعماري واالعتقاالت واإلغالق.
وأض���اف" :إننا نأمل أال يتم عق���د أي لقاءات
عربية  -إسرائيلية على هامش مؤتمر وارسو
المقب���ل ،وم���ا تري���ده إدارة الرئي���س ترمب
هو تغيير مب���ادرة الس���الم العربية ومكافاة
إس���رائيل بالتطبي���ع وهذا مرف���وض جملة
وتفصيال ،ونأمل من االش���قاء العرب الحديث
بلغة المصالح".

وحذر المنتدى في بيان صحفي أمس من الركون
واالستس���الم لحالة االنهيار والتداعي التدريجي
متس���ائال
في المش���هد اإلعالمي الفلس���طيني،
ً
ع���ن الضحية التالية "في هذا المسلس���ل األليم
المرشح لالستمرار في ظل المؤشرات والمعطيات
الراهنة".
وأش���ار إلى األزمة التي عصفت بقناة األقصى الفضائية
فض���ال ع���ن إغ���الق قناة
وكادت أن تفض���ي إلغالقه���ا،
ً
الكتاب قبل س���نوات" ،األمر الذي يعكس حجم الخسارة
الفادحة التي يتكبدها إعالمنا الفلس���طيني جراء تهاوي
المؤسس���ات اإلعالمي���ة الت���ي لطالم���ا صدح���ت بالحق
الفلسطيني وعبرت عن نبض األسرى والالجئين وعذابات
المقدسيين".
وتلقى موظفون في قناة القدس الفضائية ،مساء السبت
الماضي رس���ائل رس���مية تطلب منهم عدم التوجه إلى
أماكن عملهم بدءا من أمس األحد ،بعد صدور قرار بإغالق
القناة بس���بب األزمة المالية الخانق���ة التي تعاني منها
الفضائي���ة منذ نحو عام على األق���ل ،وتخللها وقف دفع
رواتبهم في غزة وبيروت.
ّ
اللبنانية بيروت،
تبث من العاصم���ة
قن���اة "القدس" التي
ّ ّ
فلس���طينية تواجه خط���ر اإلغالق ،بعدما
هي ثالث قناة
أعلن���ت قناة "األقصى" عن موعد إغالقها ألس���باب ّ
مالية،
قبل تدخل متبرعين والحيلولة دون ذلك ،في حين أغلقت
قناة "الكتاب" بالفعل.
وب���دأت قناة "القدس" ّبثها ف���ي األول من نوفمبر ،2008
عدد من الشخصيات
بترخيص من لندن ،وكان أسس���ها ٌ
الفلس���طينية المغتربة ،وتفرد القناة مس���احة كبيرة من
برامجها للقدس المحتلة والالجئين واألس���رى وفلسطين
واألرض والهوية واإلنسان.

التأكيد على أهمية مأسسة
العمل في السلطة القضائية بغزة
غزة /االستقالل:
أك���د رئيس المجل���س األعلى للقضاء بغزة المستش���ار محمد عابد،
على مأسس���ة العمل في الس���لطة القضائية الفلسطينية كسلطة
مس���تقلة تربطها أواصر التع���اون والتكامل مع مؤسس���ات قطاع
العدالة والمؤسس���ات الرس���مية والوطنية .جاء ذل���ك خالل لقائه
وف���دا من لجنة الرقابة والحريات في المجلس التش���ريعي ضم كل
ً
من النائب يحيى موس���ى وعبد الرحمن الجمل والنائب هدى نعيم،
بهدف التنس���يق المشترك بين كافة السلطات والمرافق المرتبطة
بعمل السلطة القضائية.
واس���تعرض عابد خطة المجلس األعلى للقضاء لتطوير بيئة العمل اإلدارية
والفني���ة ،وتعزيز المنظومة العدلية ،متطرقًا إل���ى جملة من اإلنجازات التي
حققها القضاء خالل فترة قصيرة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/اياد صالح مصباح ابو حويله
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( ) 804584969فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/ماهر سليم موسى السعافين.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )959070673فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /احمد صالح ديب دلول
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( ) 801065780فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /باس���ل خالد يوس���ف ابو رمضان.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )800288268فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/ايمن محمد علي محمود غزال
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم
( )801129222فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/عدي محمد عواد صرصور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )407206747فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /امال زياد حسن ابو سلطان
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم
( )900570664فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة/صفيه محمود احمد المالحي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )908835523فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/رأفت فوزي ابراهيم ابو خاطر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )801525072فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االثنين  6جمادى اآلخرة  1440هــ  11فبراير  2019م

من ينقذ السلطة الفلسطينية من نفسها؟

رأي
حوار ألجل فلسطين

تبدأ اليوم االثنين عشرة وفود فلسطينية جولة حوار ينظمها معهد االستشراق الروسي التابع لوزارة الخارجية الروسية ،لبحث
مستجدات القضية الفلسطينية وملف المصالحة الوطنية ,وذلك الستطالع الرؤى اإلستراتيجية للفصائل في محاولة لتقريب
خاصة على الصعيد الداخلي ,وذلك في ظل األوضاع الصعبة التي تمر بها القضية الفلس���طينية على الصعيد
وجه���ات النظر ً
الداخلي من خالل محاولة تعزيز فرص المصالحة الفلسطينية ,وسبل التصدي للتغول الصهيوني على المواطنين الفلسطينيين
العزل المشاركين في مسيرات العودة الكبرى ,والتي أسفرت الجمعة الماضي عن استشهاد طفلين فلسطينيين ,ووقوع عشرات
اإلصابات بين المشاركين السلميين ,والتوغل ضد شعبنا في القدس المحتلة والضفة والثمانية واألربعين ,سواء بفرض القوانين
العنصرية أو بانتهاك حرمة المقدس���ات اإلسالمية والمسيحية ,وتعاظم سياس���ة التهويد والتهجير وهدم البيوت ومصادرة
األراضي ,واستهداف الفلسطينيين وقتلهم على الحواجز العسكرية وفي الطرقات لمجرد الشبهة.
روسيا اعتادت في اآلونة األخيرة ان تلتقي بوفود فلسطينية ,حيث التقت العام الماضي بوفد حركة حماس ثالث مرات ,كما
التقت بوفد من حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين ,ووفد من الجبهة الشعبية وفصائل أخرى ,وعلى ما يبدو ان روسيا تريد
ان تستعيد عافيتها ونفوذها في منطقة الشرق األوسط ,وال تترك الساحة لإلدارة األمريكية كي تعمل بها منفردة ,خاصة
بعد التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية ,وتغيير سياسات بعض الدول في التعامل مع اإلدارة األمريكية,
وتوجهها نحو موس���كو والصين ودول أوروبية أخرى للبحث عن حلفاء جدد بعيدا عن اإلدارة األمريكية التي تريد ان تفرض
سياستها على الجميع وفق رؤيتها ومصالحها الخاصة ,وتتعامل بمنطق ادفع من أجل حمايتك ,فال تحالفات مجانية معها,
وال خدمات بدون مقابل ,انه منطق ترامب واإلدارة األمريكية القائم على قانون القوة وش���ريعة الغاب ,والذي ينصب نفس���ه
وصيا على هذا العالم ,والذي اخذ على عاتقه حماية «إسرائيل» وفك عزلتها ,ودمجها في محيطها العربي واإلسالمي.
روس���يا تريد ان تستعيد دورها في المنطقة بعد ان توصلت لعدة حقائق هددت مصالحها بشكل مباشر ,فظهرت وكأنها
دولة ضعيفة تقع تحت التبعية األمريكية وهى إلى وقت قريب كانت القطب الثاني للعالم .فالحقيقة تقول ان صفقة القرن
التي وضعتها اإلدارة األمريكية وتمهد إلعالنها ,تهدف للهيمنة على المنطقة الش���رق أوس���طية ,وبناء تحالفات جديدة
لصالح األمريكان ,وتعزيز التواجد العسكري األمريكي في المنطقة ,والتحكم في سياسات الدول وأمنها واقتصادها ,فكان ال
بد لروسيا ان تكبح جماح األمريكان ,وتدخل إلى حلبة الصراع من خالل القضية الفلسطينية نظرا ألهميتها ومركزيتها ,وألن
روسيا تتمتع بعالقة جيدة مع السلطة والفصائل الفلسطينية ,وهى تريد ان تدلي بدلوها في سياسة السلطة وتوجهها,
وتحتاج إلى توحيد الساحة الفلسطينية داخليا ,حتى تغير من الواقع الصعب الذي تمر به القضية الفلسطينية.
كل الدالئل تش���ير إلى ان العالم لن يقبل ان يديره القطب الواحد «األمريكان» ,فسياس���ة اإلدارة األمريكية التي يقودها دونالد ترامب
أحرجت الدول العظمى ودول العالم الحر أمام شعوبها ,فالصين دولة عظمى ولها سياساتها التي تخدم مصالحها االقتصادية ,وكذلك
روس���يا والمانبا وبريطانيا وفرنس���ا واليابان وغيرهم من دول العالم ,وقد بدأت حلقات التباين بين اإلدارة األمريكية وهذه الدول تتسع
وتكبر بعد ان شعرت بتهديد األمريكان لمصالحهم االقتصادية ,وبالتالي العالم متجه اآلن لتحالفات جديدة ,خاصة في منطقة الشرق
األوسط ,التي تشهد دائما متغيرات وقضايا ساخنة ,تحالفات تتجاوز العالقات والتبعيات لألمريكان ,لذلك حرصت روسيا على ان تقود
العالم في الفترة المقبلة للخالص من جحيم األمريكان ,وألن الروس كان لهم دور كبير سابقا في دعم منظمة التحرير الفلسطينية ,وتبني
مواقفها السياس���ة ,فقد أرادت روسيا ان تعود للقضية الفلسطينية وتستعيد دورها ,فاألوضاع مهيئة تمامًا لخدمة الموقف الروسي
وتقبله من العديد من الدول ,التي رأت في أمريكا خصما ينهش فيها ويستنزف من طاقتها وقدراتها بفضل سياسة ترامب العنجهية.
نحن ال نتوقع من حوار موسكو بين الفصائل ان يحقق اختراقا نوعيا في ملف المصالحة الفلسطينية ,لكنه على األقل
قد يفتح طرقا جديدة للحوار ,نستطيع من خاللها كفلسطينيين االستماع إلى بعضنا البعض بعيدا عن التشنجات
والمواقف الشائكة التي تصيب شعبنا باليأس واإلحباط ,افسخوا المجال لعقولكم لتقودكم للخيار االصوب بعيدا
عن أية مواقف مس���بقة مبنية على سوء النية والتشكك باآلخرين ,شعبنا يحتاج إلى وحدتنا وتالحمنا ليبني عليها
رحلة نضال وتضحياته ,فهي الثمن الحقيقي لكل هذه الدماء التي تنزف ألجل فلسطين.

أحمد الصباهي
واضح جدا أن العام  2018سجل انبعاثا
جدي���دا للحالة النضالية الفلس���طينية
عبر مس���يرات الع���ودة الت���ي انطلقت
في غزة ،وقد بلغ عدد ش���هدائها حتى
كتابة هذه السطور  224شهيدا ومئات
اآلالف من الجرحى ،وش���كلت هاجس���ا
أمنيا كبيرا لالحتالل .كما س���جل العام
 2018حضورا مهما للعمليات النضالية
في الضف���ة الغربي���ة ،تمي���زت بقدرة
المقاومي���ن عل���ى التواري ع���ن األنظار
لفترات تخطت األش���هر ،مسجلة فشال
أمني���ا واس���تخباراتيا لالحت���الل الذي
يتعاون مع السلطة الفلسطينية إلحباط
تلك العمليات الت���ي وصفت بالفردية،
متخطية األطر التنظيمية للفصائل.
يستمر في المقابل التعاون «المقدس»
ال���ذي يص���ر في���ه رئي���س الس���لطة
الفلس���طينية ،محم���ود عب���اس ،عل���ى
التنس���يق األمن���ي مع االحت���الل ،على
الرغم من فش���ل مش���روعها التسووي
من���ذ س���نوات ،ووصول���ه حت���ى إل���ى
تهديد الس���لطة بالزوال بحد ذاتها عبر
عقوب���ات أميركية ،لم تلبث تتوالى على
رأس الس���لطة كالمطرق���ة ،وجديده���ا
قط���ع التمويل ع���ن األجه���زة األمنية
ّ
س���بب بدوره ذعرا
الفلس���طينية الذي
لالحتالل اإلس���رائيلي لجه���ة «انفالت
الوضع األمن���ي في الضف���ة» ،وهو كما
يبدو مهمة السلطة الوحيدة هو الحرص
على عدم االنفالت ،ناهيك عن العقوبات
جزء من
اإلسرائيلية أيضا لجهة اقتطاع ٍ
عائدات الضرائب التي يجبيها االحتالل
لصالحه���ا ،لم���ا يس���ميها «تعويضات
لعائ���الت القتل���ى م���ن العملي���ات
الفلسطينية».
هذا اإلذالل السياس���ي ال���ذي ال يقيم
للس���لطة ش���أنا وال وزنا ،تقابله السلطة
باالحتجاج والتندي���د حصرا ،وهو يمثل

أقصى ح���االت العج���ز ،خصوصا أنها ال
تجرؤ عل���ى القيام باس���تعمال أي ورقة
ضغط على االحتالل اإلسرائيلي ،وأهمها
وقف التنس���يق األمني .في المقابل ما
يجري على الجهة الفلسطينية مختلف
تماما ،فالتعنت والعنجهية واالستعالء
والعقوب���ات والقم���ع ه���ي الصف���ة
السياس���ية الالزمة لممارسات السلطة
في الساحة الفلسطينية .
والس���ؤال الذي يطرح نفس���ه :هل هذا
يعبر عن أزمة خيارات أم وجود؟
أوصلت السلطة الفلس���طينية نفسها
الي���وم بالره���ان فق���ط عل���ى مش���روع
التس���وية عبر الوس���يط األميركي «غير
النزي���ه» تاريخيا إلى مس���تنقع ضحل،
لم تس���تطع الخروج من���ه ،وترتب عليه
واق���ع إس���رائيلي يبس���ط في���ه أذرعه
كاألخطبوط على فلس���طين ،استيطانا
وبن���اء وتقطيع���ا ألوصال حل���م الدولة
الفلس���طينية ،حت���ى أصب���ح االعتراف
اللفظ���ي بالدول���ة الفلس���طينية م���ن
األميركيين واإلسرائيليين مطلبا جديدا
يجب أن تسعى الس���لطة إلى تحصيله
من جديد ،بعد أن كان من المس���لمات.
إذن تدفع الس���لطة ثمن الخيار الوحيد
الذي اختارته الس���لطة لنفسها ،وتصر
عليه كالذي يتجرع السم حلو المذاق.
ولك���ن ما يج���ري حالي���ا أخط���ر بكثير،
فالعقوب���ات األميركي���ة واإلس���رائيلية
والتجاهل العرب���ي ،وخصوصا المصري
في بع���ض األحي���ان لها ،وأم���ام حالة
التطبي���ع المقن���ع م���ع االحت���الل الذي
يضعف الس���لطة يضاف إليها الفشل
في اس���تيعاب الفصائل الفلسطينية
في منظمة التحرير ،أفقدها للمشروعية
الدولية والفلس���طينية على حد س���واء،
ولك���ي تس���تعيد تلك «الش���رعية» من
الواضح أن الس���لطة تلجأ إلى استخدام

مسيرات العودة والهجمة المضادة
شكلت مسيرات العودة وكس���ر الحصار ,وهي تدخل
أسبوعها الس���ادس واألربعين ,مس���ارًا وطنيًا بامتياز
تج���اوزت من خالله���ا مخططات تحيي���د أهل غزة عن
الهموم الوطنية  ,وإش���غالهم باألزمات الحياتية التي
يراد منها أن تس���يطر عل���ى مس���احة التفكير اآلني
والمس���تقبلي وخاصة لذا أجيال الشباب الفلسطيني ,
وإبعاد ذلك الشباب عن أي محاولة للتفكير في قضيته
الوطنية ووسائل مقاومة اإلحتالل واإلنعتاق من براثنه
اآلثمة ,هذه هي بوصلة التفكير الوطني الذي يراد لها
أن تنحرف لصالح المش���اريع المش���بوهة والتطبيعية
التي تهدف لطمس القضية الفلس���طينية وش���رعنة
اإلحتالل الصهيوني واالعتراف به .
م���ن مقتضي���ات صفقة الق���رن األمريكي  ,تش���ويه
المقاومة ووس���ائلها المتنوعة الش���عبية والعسكرية
,وفرض حالة من االستسالم للمخطط األمريكي  ,التي
ب���دأت أول فصولها باعتبار الق���دس المحتلة عاصمة
للكيان الصهيوني  ,ووقع ه���ذا الحدث الخطير دونما
مقاومة تذكر عربيا وإس���الميا  ,إال على حدود قطاع غزة
المحاصر ,حيث كتب الدم الفلس���طيني القاني رفضه
الواضح للق���رار األمريكي المعادي لش���عبنا وقضيته
العادلة ,وحتى تمرر صفقة القرن يجب توفير الهدوء

الميداني ,بمعنى أن تقتل الضحية وتسلخ بال صراخ أو
حراك ,وهناك من يعمل على توفير هذا المناخ بحرصه
على منع المقاومة أن تقوم بدورها في الضفة المحتلة
ومحاصرتها وخنقها في غزة.
أم���ام المؤامرة الت���ي تتعرض لها قضيتن���ا  ,ال تكون
المقاومة حرك���ة تجميلية ألهداف حزبي���ة كما يروج
البعض ,وعلى وقع ش���دة إنغراس أنياب التهويد في
الق���دس والضفة ال يك���ون التمس���ك بالثوابت نزهة
ربيعية  ,بل مواجهة حقيقية أمام منظومة متوحش���ة
قاتل���ة ,فرض علين���ا أن نقاومها  ,وقبح أن نس���اومها
أو ننه���زم أمامها  ,فهي تس���عى إل���ى أكل القصعة
الفلس���طينية  ,وإلته���ام ما تبقى م���ن بقايا حية في
الجسد الفلسطينيُ ,تذكر بأن هناك شعبًا لهذا الوطن
السليب .
مس���يرات العودة وكس���ر الحصار ,كانت والزالت خيارًا
جماهيري���ا بالدرجة األول���ى ,ودليل ذلك ه���ذا النهر
الجماهيري المتدفق بال توقف في مس���يرات العودة,
ونحن على أعتاب اكتمال عامها األول  ,حيث نش���هد
مشاركة فئات متنوعة من الشعب الفلسطيني في غزة
ب���ال كلل أو ملل  ,بال خ���وف أو وجل  ,بال تعب أو هزيمة
س���يوال بش���رية
 ,يس���تمرون في كل جمعة بالتحرك
ً

تزداد في كل جمعة وال تنقص  ,وهذا يكش���ف لنا عن
إيمان عميق بالفكرة  ,وتمسك بأهدافها واالستعداد
للتضحية من أج���ل تحقيقها  ,ولو كان األمر غير ذلك
لوقع اإلنهيار وفشلت المسيرات.
الش���ك أن البعض يحاول التشكيك ويمارس طقوس
التش���ويه في إطار الحرب النفسية والهجمة المضادة
 ,وإش���اعة أجواء اإلحباط حول نجاع���ة عملية نضالية
تراكمية كمس���يرات الع���ودة في تحقي���ق األهداف
الوطنية ,وقد بدأ الهجوم مبكرًا على مس���يرات العودة
باعتبارها نموذجًا يتصادم مع النهج السياس���ي الذي
يرف���ض مقاومة اإلحتالل ومس���توطنيه ول���و بالحجر,
يستغل هؤالء إرتقاء الشهداء من أجل إدانة الضحية
وجلدها بألسنة حداد وتحميل المسيرات والمشاركين
فيها المس���ؤولية  ,وإسقاط أي مس���ؤولية عن كاهل
اإلحتالل المجرم.
الدم���اء التي تس���يل واألرواح التي ترتق���ي عبر تاريخ
نضالنا الوطنية ومن ضمنها محطة مس���يرات العودة,
غالي���ة وال تقدر بثمن  ,وتس���قط أم���ام عظمتها كل
االعتبارات والحس���ابات الضيقة ,طالما كان الش���هداء
مخزون���ا إس���تراتيجيًا وطني���ًا في مواجه���ة المخاطر
واإلس���تهدافات للوطن والقضية  ,ف���ي كل الثقافات

سياسة العصا تجاه الفصائل والشعب
الفلس���طيني في الضف���ة وغزة .فلجأت
إلى حل المجلس التشريعي والحكومة،
وصوال إل���ى القمع األمني ال���ذي يطال
حتى المسيرات الشعبية ذات المطالب
االجتماعية في الضفة ،وإجراءات عقابية
تسلطية على قطاع غزة تزداد تباعا في
محاولة بائسة الستعادة تلك الشرعية .
نحن أمام أزمة خيارات أدت في النهاية
إل���ى أزم���ة وجودي���ة تس���تجدي فيها
الس���لطة الس���ياط على ظهر الش���عب
الفلس���طيني وفصائله للع���ودة إلى ما
تعتبره بيت الطاعة ،وهي تسجل فشال
ذريعا على جمي���ع الصعد ،وبالتالي من
ينقذ السلطة الفلسطينية من نفسها،
وهي تتخبط خبط عشواء دوليا ومحليا؟
وإذا كن���ا نطلب ذلك فهو ال لش���يء إال
لس���بب واحد ،أنها تتس���بب بتش���طير
الساحة الفلسطينية وتساهم بتغطية
مش���اريع االحتالل اإلس���رائيلي ،وهذا
أصبح دوره���ا حالي���ا .وإذا كان المطلب
الفلسطيني الرسمي قديما باستجالب
الحماية الدولية للش���عب الفلسطيني
م���ن جرائم االحت���الل ،أصب���ح المطلب
الحال���ي :من يحمي الش���عب والقضية
الفلس���طينية م���ن مهاترات الس���لطة
ومغامراته���ا التي تعود بن���ا إلى الوراء،
وتعط���ي اليمي���ن اإلس���رائيلي هدايا
مجاني���ة على حس���اب تضحي���ات هذا
الشعب؟
م���ا يج���ري حاليا ،ب���كل ما ف���ي الكلمة
من معن���ى ،أن الفصائل الفلس���طينية
تسحب المزيد من البساط الشرعي على
حساب السلطة ،وما يجري حاليا سيؤدي
إلى مزيد من االنكماش والترهل ،ولربما
سنش���هد اليوم ال���ذي س���تندثر فيه
الس���لطة وجوديا بعد أن بدأت تباش���ير
انتهائها سياسيا ،فهل من منقذ؟

جبريل عودة
شعوب العالم للشهداء قدسية ال يمكن ألحد أن يجرؤ
على المس���اس بها ,فمال بال البع���ض يلوك لحمهم
بين أنياب حقده أو أضراس جهله  ,فالشهداء مناعتنا
الوطني���ة من اخت���راق فيروس���ات التهوي���د والعبث
بهويتنا الفلسطينية .
ال تبكي على الش���هيد وتلعن طريقه  ،تلك هي دموع
التماس���يح  ،ذه���ب الش���هيد طربا على عزف نش���يد
الواجب  ،ولحن تضحيته لن يعكره نهيق المخادعين
 ،جلس���ت على مقعد إبن س���لول تهزأ بهم وتس���خر
من صنيعه���م ،فما وهنوا من كيدكم وما اس���تكانت
عزائمه���م  ،فضح حقدكم إدعاء حرصكم ،كفوا مكركم
ُ
يكذب
عن الش���هداء األتقي���اء  ،علمنا التاري���خ وهو ال
أن الش���هداء رايات للهدى ،بهم تعرف دروب العزة ،
تخجل حروف اللغة عن قدحهم ،وتهرب العبارات عن
الذم فيهم  ،من حرص عليهم س���لك طريقهم ،فهم
الكرام فازوا باالصطفاء .
هذه ا الدماء المباركة كمنبتها أرض وإنسان  ,نزفها لن
يك���ون ترفا  ,تلك الدماء توقد مرجل الحق جمرا  ,ونداء
الثأر يولد من أرحام الغضب  ,تغيب الشمس ويسكن
الحزن مخيماتن���ا ولن يطول ,س���يببدد الفجر العويل
فرحا  ,ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا.
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غرفة محافظة الخليل توقع اتفاقية لتصدير
منتجات األحذية والجلود الى إيطاليا
الخليل /االستقالل:
وقعت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل وتجمع شغل
الخليل أمس األحد ،اتفاقية مشتركة مع جمعية (فينتو
دي تيرا) االيطالية والتي س���يتم من خاللها تأهيل أحد
مش���اغل األحذية والعم���ل على تس���ويق منتجاته في
الس���وق اإليطالي واألوروبي من خالل منهجية التجارية
العادل���ة والت���ي تهدف إل���ى تعزيز صم���ود االقتصاد
الفلسطيني.
وأكدت مديرة مكتب الجمعية بفلسطين جوليا سكالوب
أن المؤسس���ة تعمل في فلس���طين منذ الع���ام ،2006
وتركز في نش���اطاتها عل���ى قطاعات التعلي���م والدعم
النفس���ي والتمكي���ن االقتص���ادي للفئ���ات األقل حظًا.
وعمل���ت في مناطق متعددة مثل المخيمات والتجمعات

البدوية وغيرها.
وأشارت س���كالوب إلى أن المش���روع الحالي يرتكز على
التمكي���ن االقتصادي ،ويس���عى لبناء نم���وذج تمكين
اقتصادي يقوم على مبادئ التجارة العادلة ،ويهدف الى
تطوير قدرات المنشآت واالفراد المستهدفين من خالل
التدريب واالس���تثمار المشترك وتس���ويق منتجاتهم
محلية وعالمي���ًا ،مع التركي���ز على االبع���اد االجتماعية
للنم���وذج مثل تش���غيل النس���اء وذوي االعاق���ة ،يمتد
المشروع لمدة ثالث سنوات يتوقع في نهايتها الخروج
بنموذج جاهز للتطبيق في قطاعات اقتصادية متعددة.
م���ن جهته أكد رئي���س الغرفة التجاري���ة بالخليل عبده
ادريس على أهمية هذا المش���روع حيث إن نسبة 95%
من المنشآت االقتصادية في فلسطين هي من المنشآت

الصغيرة والمتوسطة ،مشيرًا إلى أن المشروع يتقاطع مع
عمل الغرفة التجارية ف���ي كثير من النقاط ،حيث يوجد
لدى الغرفة التجارية وحدة لسيدات االعمال لتمكينهن
أيضا دائرة للتدري���ب ،كما أن لدينا
اقتصاديًا ،ولدين���ا ُ
حاضن���ة اعمال هي االولى في مجتم���ع الغرف التجارية
الصناعي���ة الفلس���طينية ،وعملن���ا لعدة س���نوات على
تشغيل ذوي االعاقة ونجحنا في توظيف المئات منهم
في وظائف دائمة ،ونس���عى اآلن لتمكينهم من افتتاح
منشآتهم االقتصادية الخاصة بهم.
واكد الحض���ور من اعضاء مجل���س االدارة حرصهم على
خدم���ة كل قطاع م���ن قطاعات االقتصاد الفلس���طيني،
مشددين على ضرورة توس���يع قاعدة المستفيدين من
خدمات المشروع في أقرب فرصة.

االستقالل /وكاالت:
قالت صحيفة ألمانية أمس ،إنه في حال خروج بريطانيا
من االتحاد األوروبي بشكل غير منظم ،يمكن أن تخسر
ألمانيا مئة ألف مكان عمل.
وأضافت الصحيف���ة أن معهد البحوث االقتصادية في
مدينة هال���ي األلمانية ،وجد أنه س���يكون تأثير خروج
بريطاني���ا القوي عل���ى العمالة ملحوظا بش���كل خاص
في وسط صناعة الس���يارات ،األمر الذي يهدد موظفي
ش���ركات السيارات التالية ،فولكس فاجن وبي إم دبليو
في مدينة فولفسبورغ األلمانية ودينغولفينغ — الندآو
في محافظة بافاريا السفلى ،حسب الصحيفة.

باإلضافة إلى ذلك ،يمك���ن أن تحدث إقاالت من العمل
ف���ي بوبلينغي���ن ،حيث توج���د ش���ركات التكنولوجيا
الكب���رى مث���ل آي ب���ي إم وس���يمنز ،وكذلك ش���ركات
صناعة الس���يارات ،وقد يؤثر خروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي بشدة على العمالة في جنوب وستفاليا ،حيث
توجد العديد من ش���ركات التصدي���ر التي تعمل في
المستوى المتوسط .وقالت مدير صندوق النقد الدولي،
كريستين الغارد ،أمس األحد ،إن وضع التجارة العالمية
حاليا مرتبط بالبريكست والتباطؤ االقتصادي الصيني.
وبحس���ب صحيفة “تلغراف” البريطانية ،سيؤجل هذا
التأخير موعد االنس���حاب إلى  24مايو/أيار ،وفي الوقت

الراهن ،ف���إن الموعد المق���رر النس���حاب بريطانيا من
االتحاد األوروبي هو  29مارس/آذار.
يذكر أن المملك���ة المتحدة قد اتخذت ق���رارا بمغادرة
االتحاد األوروبي حسب استفتاء قامت به في  23يونيو/
حزي���ران  ،2016وبدأت بعده رس���ميا مفاوضات خروج
البالد من االتحاد األوروب���ي عبر تفعيلها للمادة  50من
اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.
ّ
وص���وت مجلس العم���وم البريطاني الثالث���اء الماضي
بالرفض على الخطة التي اتفقت عليها رئيس���ة الوزراء
تيريزا ماي مع االتحاد األوروبي ،بأغلبية بلغت  432نائبا،
مقابل  202وافقوا على الخطة.

اتحاد رجال األعمال الفلسطيني التركي
ينتخب مجلس إدارة جديد برئاسة الحساسنة
رام الله /االستقالل:
انتخب اتحاد رجال األعمال الفلسطيني التركي ،مجلس إدارة جديد برئاسة
مازن الحساسنة ،وذلك خالل المؤتمر االنتخابي الخامس لالتحاد.
وأف���رزت النتائج ،أيضا ،فوز جمال مصطفى نائبا للرئيس ،وعيس���ى الخواجا
أمينا للس���ر ،وطالل الحولي المس���ؤول المالي ،وزياد الدهليز عضوا ،فيما فاز
كل من راجح نصار ،ويوسف شاهين ،وزكريا شاهين ،بعضوية لجنة الرقابة.
وقال الحساس���نة ،إن المؤتم���ر عقد بحضور نخبة كبيرة م���ن أعضاء الهيئة
العام���ة لالتحاد ،حيث جرى إطالع الحضور على إنجازات مجلس اإلدارة ،وأهم
البرامج والمحطات التي مر بها االتحاد ،وكيف تحولت األفكار إلى نجاحات.

صفقة «البنك الوطني» ترفع
إعالم :المانيا قد تخسر أكثر من  100ألف مكان عمل بسبب بريكست تداوالت بورصة فلسطين في يناير

مصر :التضخم السنوي يرتفع
إلى  12.2بالمائة في يناير
االستقالل /األناضول:
ارتفع معدل التضخم الس���نوي في مص���ر ،إلى  12.2بالمائة في يناير/
كانون الثاني  2019مقابل  11.1بالمائة في الشهر السابق له.
وقال الجهاز المركزي والتعبئة واإلحصاء (حكومي) ،األحد ،إن التضخم
الش���هري ارتف���ع  0.8بالمائة خ���الل يناير الماضي  ،مقارنة بالش���هر
السابق له.
وحس���ب رصد األناضول ،اس���تنادا على بيانات «اإلحصاء» ،فإن يونيو/
حزيران  ،2018ش���هد عودة معدل التضخم الس���نوي للصعود مجددا،
للمرة األولى بعد  10أش���هر من الهبوط المتواصل ،وبلغ الذروة ب�34.2
بالمائة في يوليو /تموز .2017
وب���دأ التضخم ،مع موجة صعود منذ تحرير س���عر صرف الجنيه ،في 3
نوفمبر /تشرين الثاني .2016
وم���ن المرتقب أن تخفض مصر الدعم ع���ن الوقود والكهرباء في وقت
الحق من العام الجاري ،حسب تصريحات حكومية.
وقال البنك المركزي المصري ،في وقت س���ابق ،إن مخاطر محلية وأخرى
خارجية ،تهدد النظرة المس���تقبلية ألسعار المستهلك (التضخم) في
الب���الد ،مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أس���عار الوقود ،وزيادة أس���عار
الفائدة العالمية.
وفي  10مايو/أيار  ،2018رفعت الحكومة أسعار تذاكر مترو األنفاق في
العاصمة القاهرة ،بنسب  50و 150و 250بالمائة.
وفي يونيو /حزيران  2018الماضي ،رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب
لالس���تخدام المنزلي ،للم���رة الثانية في غضون أقل من عام ،بنس���ب
وصلت  44.4بالمائة.
كما رفعت أس���عار شرائح اس���تهالك الكهرباء لالس���تخدام المنزلي،
بمتوسط  26بالمائة ووصلت  69.2بالمائة ،وزادت أسعار الوقود بنسب
وصلت  66.6بالمائة.
بينما في  21يوليو/تموز ،قررت الحكومة ،رفع أس���عار الغاز المستخدم
في المنازل والنشاط التجاري ،بزيادة  75بالمائة ،اعتبارا من أغسطس/
آب الماضي.
وفي نهاية ديسمبر /كانون األول  ،2018أبقى البنك المركزي المصري
على معدالت الفائدة ثابتة عند  16.75بالمائة لإليداع و 17.75بالمائة
لإلقراض.

رام الله /االستقالل:
أظهر مس���ح لموقع االقتص���ادي ارتفاع تداوالت بورصة فلس���طين في يناير /كانون
ثاني الماضي بنس���بة  89.3%على أساس ش���هري ،مقارنة مع ديسمبر /كانون أول
الس���ابق له .وجاء في المسح واس���تند على بيانات لبورصة فلسطين ،أمس األحد ،أن
قيمة تداوالت البورصة بلغت الش���هر الماضي  33.7ملي���ون دوالر ،صعودا من 17.7
مليون دوالر في ديسمبر /كانون أول السابق له.أتى االرتفاع الكبير ،بفعل صفقة على
أس���هم البنك الوطني ،بقيمة بلغت  19مليون دوالر ،الشهر الماضي ،كان لها أثر في
صعود التداوالت .أما على أساس سنوي ،فقد تراجعت قيمة تداوالت البورصة بنسبة
 ،7.9%نزوال من  36.8مليون دوالر أمريكي في يناير .2017
إال أن القيمة السوقية للشركات المدرجة ببورصة فلسطين ،تراجعت ،الشهر الماضي،
إلى  3.728مليارات دوالر ،مقارنة مع  3.734مليارات دوالر في ديسمبر.

تراجع العجز التجاري الجزائري بـ 53%في 2018
االستقالل /وكاالت:
سجل العجز في الميزان التجاري للجزائر تراجعا بقرابة
 54%خالل العام الماضي مقارنة ب� ،2017ليستقر في
مستوى  5.03مليارات دوالر.
جاء ذلك وف���ق بيانات إلدارة الجمارك نش���رتها أمس
وكالة األنباء الجزائرية الرسمية (حكومية).
وأوضح المصدر ذاته أن العجز التجاري الجزائري نهاية
 2018بلغ  5.84مليارات دوالر ،نزوال من  10.87مليارات
دوالر نهاية 2017؛ ما يمثل تراجعا ب�.53.73%
وارتفعت ص���ادرات الجزائر نهاي���ة  2018لتصل إلى
 41.168ملي���ار دوالر مقاب���ل  35.191ملي���ار دوالر في
 ،2017مسجلة زيادة بنسبة .17%
ويعود ارتفاع الصادرات الجزائرية إلى تعافي أس���عار
النفط في السوق الدولية.
وفيما يتعلق بال���واردات ،فقد ُقدرت ب���� 46.197مليار
دوالر سنة  ،2018مقابل  46.059مليار دوالر في ،2017
بارتفاع قدره  138مليون دوالر ( .)0.3%
وغطت الصادرات  89%من الواردات خالل سنة ،2018
مقابل  76%خالل العام .2017
ومثلث ص���ادرات الجزائر من المحروقات (النفط والغاز)

 93%من إي���رادات البالد خ���الل  2018لتبلغ 38.338
ملي���ار دوالر .وبلغت الصادرات غي���ر النفطية 2.83%
خالل الفترة ذاتها بزيادة بلغت .46.63%
وتراجعت واردات الجزائر م���ن الوقود بما يقارب 50%
( ،)49.05%وانتقلت من  1.992مليار دوالر في ،2017
إلى  1.015مليار دوالر نهاية .2018
ويعزى ه���ذا التراجع إل���ى إقدام الجزائ���ر على تكرير
نفطه���ا الخام في مص���اف بإيطاليا وإع���ادة جلبه إلى

البلد في ش���كل وقود (بنزين وديزل) .وأظهرت بيانات
الجمارك أن تركيا حلت كسادس شريك تجاري للجزائر
في العام  ،2018سواء من حيث الصادرات أو الواردات،
بمبادالت بلغت  4.628مليار دوالر.
وقب���ل أيام ،أعلنت الجزائر تعليق م���ا يفوق ألف منتج
إلى البالد ،وإقرار نظام إجراءات حمائية بفرض رس���وم
على الواردات تتراوح من  30إلى  ،200%بهدف حماية
اإلنتاج المحلي.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /روضه عيسى محموو دلول
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )911136349فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /خليل عبد الفتاح خليل دعابس
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم
( )906635743فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /عمر يوسف محمد ابو دقة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )803141340فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /سامر رشوان حمودة رشوان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )906553987فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االثنين  6جمادى اآلخرة  1440هــ  11فبراير  2019م

الصين :إجبار أقلية اإليغور المسلمة على أكل الخنزير وشرب الخمر مصر تتسلم رئاسة االتحاد اإلفريقي
وتؤكد صعوبة إنهاء االقتتال بالقارة

االستقالل /وكاالت:
قال سكان من أقلية اإليغور المسلمة
ف����ي إقلي����م تركس����تان الش����رقية
(ش����نغيانغ) أقص����ى غرب����ي الصين
إنه����م مجب����رون عل����ى تن����اول لحم
الخنزير وش����رب الخم����ر ،خالل عطلة
رأس الس����نة الصينية (عام الخنزير)
في البالد.
وأوضح صينيون مسلمون بالمنطقة
التي تش����هد أعمال عنف من حينآلخ����ر -أن دع����وات وجه����ت إليهم
لتناول عش����اء رأس السنة الصينية،
حي����ث يقدم لحم الخنزي����ر والخمور،
وفقا لتقرير بثته إذاعة آس����يا الحرة
ونقلت����ه أيضا صحيف����ة ديلي ميل
البريطانية.
وأش����اروا إلى تهديد من مس����ؤولين
صينيين بإرس����الهم إلى معسكرات
"إع����ادة التثقي����ف" إذا رفض����وا
المشاركة ،حسب المصدر نفسه.
وأظه����رت الصور -التي أرس����لت إلى
الرادي����و -مس����ؤوال صيني����ا بمدينة
يينينغ باإلقليم يزور أس����را مس����لمة
ويوزع لحم الخنزير األسبوع الماضي
عشية االحتفال بالعام الجديد.

كم����ا أجب����ر المس����ؤولون الس����كان
المحليين بوالية تركستان الشرقية
التي تتمتع بالحك����م الذاتي -علىعرض زخارف رأس الس����نة الصينية
الجديدة مث����ل الفواني����س الحمراء
خارج منازلهم.
وفي السياق ذاته ،اعتبرت تركيا أن
طريقة تعامل بكين مع أقلية اإليغور
المسلمة تشكل "عارا على اإلنسانية"
في أول رد فعل لدولة مس����لمة على

اضطه����اد ه����ذه األقلي����ة الناطق����ة
بالتركي����ة والذي تندد ب����ه منظمات
حقوقي����ة .وق����ال المتحدث باس����م
الخارجية حامي إكسوي في بيان إن
ظهور معسكرات االعتقال من جديد
في القرن ال�  21وسياس����ة التطهير
العرقي المنظم بحق اإليغور األتراك
تمثل "وصمة عار على اإلنسانية".
ومن����ذ  ،1949تس����يطر الصين على
إقلي����م تركس����تان الش����رقية الذي

يع����د موطن أقلية اإليغ����ور التركية
المسلمة ،وتطلق عليه اسم شنغيانغ
أي الحدود الجديدة.
وتش����ير إحصاءات رسمية إلى وجود
ثالثي����ن ملي����ون مواطن مس����لم في
البالد 23 ،مليون����ا منهم من اإليغور.
بينم����ا تؤكد تقارير غير رس����مية أن
أعداد المس����لمين تناهز مئة مليون
أي نح����و  9.5%من مجموع س����كان
الصين.

عمان :الحكم بإعدام اثنين من
المدانين في هجوم الكرك

رد ًا على واشنطن

مشروع قرار روسي في مجلس األمن بشأن فنزويال
االستقالل /وكاالت:
أعلن مص���در دبلوماس���ي مطلع أن روس���يا أعدت
مشروع قرار خاصًا بها لمجلس األمن الدولي بشأن
فنزويال.
وبحس���ب ما نقلته «الميادين» ع���ن المصدر ،يندد
المشروع بالتدخل في الش���ؤون الداخلية لفنزويال
وبالتهديدات باستخدام القوة ضد األخيرة.
وكانت طرحت واش���نطن في مجلس األمن الدولي
مشروع قرار يدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية في
فنزويال .وينص المش���روع األميركي على أن يبدي
مجلس األمن تأيي���ده الكامل للجمعي���ة الوطنية
باعتبارها المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديموقراطيا
في فنزويال.

وتشهد فنزويال توترا ،منذ  23يناير/كانون الثاني
الماضي ،إث���ر إعالن زعيم المعارضة ،خوان غوايدو،
نفس���ه «رئيس���ا مؤقتا» للبالد ،وإعالن مادورو ،قطع
العالقات الدبلوماس���ية مع واشنطن ،متهما إياها
بتدبير محاولة انقالب ضده.
وس���ارع الرئيس األمريك���ي ،دونال���د ترامب ،إلى
االعت���راف بزعي���م المعارض���ة «رئيس���ا انتقاليا»،
وتبعته كل من كندا ،وكولومبيا ،وبيرو ،واإلكوادور،
وباراغواي ،والبرازيل ،وش���يلي ،وبنما ،واألرجنتين،
وكوستاريكا ،وأستراليا ،وغواتيماال ثم بريطانيا.
وبالمقابل ،أيدت كل من تركيا وروسيا والمكسيك
وبوليفيا شرعية مادورو ،الذي أدى قبل أيام اليمين
الدستورية رئيسا لفترة جديدة من  6سنوات.

روسيا تدعو «إسرائيل»
للتوقف عن القصف على سوريا

االستقالل /وكاالت:
دعا س���يرغي فيرش���ينين ،نائب وزير الخارجية الروسى" ،إسرائيل" إلى الحد من
هجمات على اهداف في األراضي الس���ورية ،قائ���ال "إن كل ضربة تثير احتمال
اندالع المزيد من الصراع في المنطقة.
وقال فيرش���ينين ،وفق���ا لما أوردته وكالة األنباء الروس���ية "س���بوتنيك" األحد:
"بالنس���بة إلى الهجمات اإلس���رائيلية األخيرة ،لقد قلن���ا إن مثل هذه الهجمات
التعسفية على األراضي السورية ذات السيادة يجب إيقافها واستبعادها.
وتابع ان أي غارات كهذه ،ستزعزع الوضع أكثر وأكثر .ويجب ّأال يقوم أي شخص
بإجراءات في سوريا تتجاوز نطاق أهداف مكافحة اإلرهاب".
م���ن ناحيتها ،تقول "إس���رائيل" إنها نف���ذت المئات من الغ���ارات الجوية على
أهداف إيرانية كجزء من حملة تشنها لمنع طهران من تعزيز وجودها العسكري
في سوريا.
وأعلن رئيس الوزراء اإلس���رائيلي ،بنيامين نتنياهو ،أنه سيزور موسكو لالجتماع
مع الرئيس الروس���ي فالديمير بوتين ،وهو أول اجتماع رس���مي لهما منذ حادثة
إسقاط الطائرة العسكرية الروسية في سوريا.
وق���ال نتنياهو إنه س���يتوجه إلى روس���يا في  21ش���باط/فبراير الج���اري إلجراء
محادثات تركز على ما أس���ماه "الجهود اإليرانية الرامية إلى إقامة وجود عسكري
في سوريا".

االستقالل /وكاالت:
أعلن الرئيس المصري ،عبد الفتاح السيسي ،األحد ،تسلم بالده قيادة االتحاد
اإلفريقي خالل هذا العام ،مؤكدا صعوبة األوضاع بالقارة.
ووجه السيس���ي الش���كر لمنح مصر «قيادة دفة االتحاد اإلفريقي خالل عام
 ،»2019مؤك���دا أن بالده تعي «حجم المس���ئولية الكبيرة لتنس���يق العمل
المشترك في ظرف دولي وقاري دقيق ،تعصف به نزعات التطرف
اإلفريقي ُ
وموجات اإلرهاب ،وتتعاظم فيه تطلعات الشعوب».
وأوضح أهمية ترس���يخ مب���دأ «الحلول اإلفريقية للمش���اكل اإلفريقية»،
المشتركة التي
مش���يرا إلى أنه الس���بيل الوحيد للتعامل مع التحديات ُ
تواجهنا.
وبش���أن خطة االتحاد الطموحة إلسكات البنادق في كافة أرجاء القارة بحلول
طويال إلنهاء
ع���ام  ،2020قال إنه «ال يخفى عليك���م أن الطريق أمامنا ال يزال
ً
االقتتال في إفريقيا ،وعلينا أن نس���تمر في السعي سويًا لطي تلك الصفحة
األليمة من تاريخ النزاعات في إفريقيا ،والتي نالت من آمال التنمية بالقارة».
وأكد أن «اإلرهاب يظل س���رطانًا خبيثًا يس���عى للتغلغل في أجساد األوطان
اإلفريقية».
وش���دد على أن «مكافحة اإلرهاب بشكل ش���امل تتطلب منا تحديد داعميه
ومموليه ،ومواجهتهم سويًا في إطار جماعي وكاشف ،ومع إدراكنا لصعوبة
تلك المعركة وتعقيدها ،تظل ه���ي الطريق األمثل الجتثاث جذور اإلرهاب
والقضاء عليه».
ويضم االتحاد  55دولة افريقية ،ومن بين أهدافه تحقيق االندماج والتعاون
بين األعضاء ،وتعزيز المصالح المشتركة ،وتيسير عملية التنمية.

االستقالل /وكاالت:
أع���ادت محكمة أمن الدولة األردنية األح���د محاكمة اثنين من
المدانين في قضية هجوم الكرك الذي أوقع نهاية عام 2016
عش���رة قتلى وتبناه تنظيم «داعش» ،وحكمت عليهما باإلعدام
شنقا حتى الموت.
وبحس����ب مراس����لة وكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة،
حكم رئيس محكمة أمن الدولة األحد في جلس����ة علنية على
األخوين خالد المجالي وحمزة المجالي ب�”اإلعدام ش����نقا حتى
الموت”.
وكان���ت محكمة التميي���ز ،وهي أعلى هيئ���ة قضائية باألردن،
نقضت حكم المحكمة الس���ابق والصادر في تش���رين الثاني/
نوفمبر  2018والقاضي بالسجن المؤبد بحق األخوين.
وكان مصدر قضائي أردني أكد لوكالة فرانس برس ان “أفعال

المتهمين ساهمت في إثارة الفوضى والفزع والرعب بين أفراد
المجتمع األردني والسياح األجانب وأدت إلى تهديد أمن البالد
واستقراره ،وأدت الى استشهاد رجال أمن ومواطنين وسائحة
أجنبية وإصابة العديد من رجال األمن العام”.
وأصدرت محكمة أم���ن الدولة في  13تش���رين الثاني/نوفمبر
الماضي أحكاما تراوحت بين الس���جن  3أعوام والمؤبد بحق 10
مدانين في قضية هجوم الكرك ( 118كلم جنوب عمان) الذي
أوقع في  19كانون األول/ديس���مبر  2016عش���رة قتلى بينهم
سبعة رجال أمن وسائحة كندية ،و 34جريحا هم  15من عناصر
االمن و 17مدنيا وأجنبيان.
وبعد هجوم الكرك بيوم واحد اعتقل ممول الهجوم في مداهمة
لمنزله أدت الى مقتل أربعة من رجال االمن وأحد االرهابيين ،ثم
جرت عمليات توقيف الحقا لعدد من المشتبه بهم.

ظريف يجدد عرض إيران تسليح الجيش اللبناني
االستقالل /وكاالت:
جدد وزير الخارجي���ة اإليراني محمد جواد ظريف،
األحد ،عرض بالده تقديم مس���اعدات عس���كرية
للجيش اللبناني إذا أبدت بيروت رغبة في ذلك.
ج���اء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الوزير
اإليراني بمطار بيروت الدولي في مستهل زيارته
األولى إلى لبنان منذ تش���كيل الحكومة الجديدة

في هذا البلد العربي أواخر الشهر الماضي ،حسب
وكالة األنباء اللبنانية الرسمية.
ففي رده على سؤال بش���أن استعداد بالده لدعم
الجيش اللبناني عسكريا ،قال ظريف« :نحن لدينا
دائما مثل هذا االس���تعداد ،وكنا قد أعلنا في غير
مناسبة عن هذا التوجه في إيران ،لكننا بانتظار أن
تكون هذه الرغبة متوفرة لدى الجانب اللبناني».

وأوض���ح أن هن���اك هدفين لزيارت���ه؛ «األول
هو إع���الن التضام���ن والوقوف إل���ى جانب
لبن���ان ،والثاني إعالن الجمهوري���ة اإليرانية
اس���تعدادها الكامل لتقديم الدعم للحكومة
اللبنانية على الصعد كافة».
وهنأ ظريف الش���عب اللبناني بتشكيل الحكومة
الجديدة.

بوتفليقة يتعهد بإطالق حوار وطني حال فوزه باالنتخابات
االستقالل /وكاالت:
تعه���د الرئي���س الجزائ���ري عب���د العزيز
بوتفليقة ،األحد ،بعقد مؤتمر للحوار الوطني،
خالل العام الج���اري ،للقيام بإصالحات ،في
حال فوزه بانتخابات الرئاسة.
ج���اء ذلك في رس���الة للجزائريين نش���رت
مضمونه���ا وكال���ة األنباء الرس���مية ،أعلن

م���ن خاللها بوتفليقة رس���ميا عزمه خوض
سباق الرئاسة المقرر في  18أبريل /نيسان
المقبل.
وقال بوتفليقة "إذا ما ش���رفتموني بثقتكم
الغالية في أفريل (أبريل) المقبل ،س���أدعو
في غضون هذه الس���نة كل ُقوى الش���عب
السياس���ية واالقتصادية واالجتماعية ،إلى

عقد ندوة وطنية".
ِ
وأضاف أن المؤتمر س���يخصص ل�"تحقيق
التوافق حول اإلصالح���ات والتحوالت التي
ينبغي أن تباش���رها بالدنا بغرض ال�م ِّ
ضي
ُ
قب���ل في بناء مصيرها ،وألجل
أبعد من ذي
َ
ٍ
معا،
بالعيش
االستمرار
من
مواطنينا
تمكين
ً
أفضل وأفضل ،في كنف السلم واالزدهار".

االثنين  6جمادى اآلخرة  1440هــ  11فبراير  2019م

مصرع مستوطنين وإصابة  40في انقالب حافلة قرب رام الله
رام الله /االستقالل:
لقي مستوطنان مصرعهما وأصيب
 40آخ���رون بج���روح مختلفة أمس
األحد ،جراء انقالب حافلة إسرائيلية
قرب مستوطنة بيت حورون القريبة
م���ن رام الله وس���ط الضفة الغربية
المحتلة.
وبحس���ب وس���ائل إع���الم عبري���ة
متطابق���ة ،ف���إن س���يارة صغي���رة
توقف���ت للحظ���ات عن���د اقت���راب
الحافلة منها ما تسبب في انقالبها،
حي���ث هرعت قوات كبي���رة للمكان
وتم نقل المصابين للمستشفيات
في القدس المحتلة.
وأش���ارت إل���ى أن حالتي���ن م���ن
المصابي���ن حرج���ة ،ومثلهما بحالة
خطيرة ،فيم���ا تفاوت���ت اإلصابات
الباقية ما بين متوسطة إلى طفيفة.

ليبرمان :نتنياهو سيتوصل إلى صفقة مساومة قبل االنتخابات
القدس المحتلة /االستقالل:
قال وزير الجيش اإلس���رائيلي المس���تقيل زعيم
حزب «إس���رائيل بيتنا» أفيغ���دور ليبرمان إنه إذا
ُق ِّدمت الئحة اتهام ضد رئيس الحكومة بنيامين
نتنياهو ف���إن فرصة تش���كيله الحكومة المقبلة
ضعيفة.
وحس���ب القن���اة  13العبرية أض���اف ليبرمان أن

الليك���ود مرجح أن يفوز ف���ي االنتخابات المقبلة،
ولك���ن إذا ما تقرر توجيه اتهام���ات ضد نتنياهو
قب���ل االنتخابات ف���إن فرصة تش���كيله الحكومة
الجديدة تساوي صفرا».
وتاب���ع« :لذل���ك ال اس���تبعد احتم���ال أن يتوصل
نتنياهو إلى صفقة مساومة قبل االنتخابات مثل
التي وقعها الرئيس الس���ابق عيزر وايزمان ،وهو

تقاعده مقابل عدم تقديمه للمحاكمة ،لكن ليس
من الواضح كيف ستنتهي».
وأش���ار ليبرمان إلى أن زعيم حزب اليمين الجديد
نفتالي بينيت هو أول من يمس���ك بالسكين في
ظه���ر نتنياهو ويقف أم���ام الكاميرات ويتحدث
بحم���اس عن س���يادة القان���ون والنزاهة ،وبعض
الشركاء اآلخرين سيفعلون الشيء نفسه».

«معاريف »:قادة الجيش
اإلسرائيلي ال يؤمنون بقدرة
جيشهم على االنتصار
القدس المحتلة /االستقالل
أفادت صحيفة معاريف» العبري���ة ،أن قادة جيش االحتالل
اإلسرائيلي ،ال يؤمنون بقدرة جيشهم على تحقيق االنتصار.
وقالت الصحيفة في مقال لها نش���رته األح���د ،إنه «إذا كان
كبار قادة الجيش اإلس���رائيلي ال يؤمنون بقدرة الجيش على
تحقي���ق أهدافه وتحقي���ق االنتصار ،فالق���ادة األقل درجة
تحد جديد لرئيس األركان كوخافي،
س���يؤمنون بذلك ،وهذا ٍ
ال���ذي عليه أن يعم���ل على إعادة الثقة بق���درة الجيش على
االنتصار».
وأضافت أن الهدوء النس���بي الحاصل في الجنوب والشمال،
«هدوء ه���ش» ،لكنه يوفر لنا فرص���ة لتغيير جدول األعمال
األمني والسياس���ي .في الشمال إيران قلصت جهودها لنقل
األس���لحة الدقيقة لحزب الله ،وغزة حتى اآلن مازالت تذكرنا
بوجودها ،لكن هناك احتماالت ضعيفة بنجاح مصر للتوصل
الى اتفاقية تهدئة طويلة.
وتابع���ت الصحيفة «على ال���ورق يعد الجيش اإلس���رائيلي
الخط���ط العملية والبدائ���ل لكافة الس���يناريوهات ،ويجري
العديد من التدريب���ات والمناورات البرية ،لكن كافة الضباط
الكبار في الجيش النظامي واالحتياط يؤمنون منذ فترة ،أنه
ال يوجد شخص قادر على تنفيذ هذه المخططات».
ولفتت إلى أن كل الضباط يعتمدون على سالح الجو ،اإلسهام
في إنهاء جولة القتال بس���رعة ،وع���دم الثقة المتزايدة منذ
عقدي���ن ،بقدرة ذراع الب���ر على تحقيق أهدافه ،في حس���م
المعرك���ة أو تحقي���ق االنتصار ،يقلص أس���س ذراع البر في
الجيش.

االنتخابات اإلسرائيلية :تحطم «العمل» وتحديات نتنياهو
مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية
في ظل توقعات استطالعات الرأي اإلسرائيلية
التي تنب����أت بتحطم ح����زب «العم����ل» وتراجع
تمثيله في الكنيس����ت القادم����ة من  24مقعدًا
باسم «المعسكر الصهيوني» (تحالف «العمل»
مع حزب ليفني) إلى ما بين  8-5مقاعد؛ سيجري
���دا االثني����ن انتخاباته التمهيدي����ة الداخلية
غ� ً
لقائمته االنتخابية .وبحس����ب اللوائح الداخلية
للحزب ،فإن ما يقارب ال�  60ألف عضو س����يكون
���دا ممثليهم في
م����ن حقه����م أن ينتخب����وا غ� ً
القائمة االنتخابية ،إال أن أجواء اإلحباط والشعور
بالهزيم����ة ُتنبئ بأن العدد األكب����ر من أصحاب
حق االقتراع سيعزفون عن المشاركة ،وأن نسبة
المش����اركين لن تتجاوز ال�  ،25%بخالف األجواء
االحتفالية التي س����ادت االنتخابات التمهيدية
داخل حزب «الليكود» ،التي جرت قبل أيام.
ع����زوف النس����بة األكب����ر ع����ن المش����اركة في
االنتخابات الداخلية س����تجعل فرص من يملك
ممن
التنظيم والقدرة اللوجس����تية والفنية أكبر ّ
يعتم����د على األصوات الطوعية الحرة ،وهذا ربما
سيعمل لصالح عمير بيرتس وايتسيك شمولي
في الصراع على المكان األول بعد رئيس الحزب
ّ
غب����اي ،ألن ذل����ك يعني دفعة قوي����ة للتنافس
القادم على رئاسة الحزب.
ليس فقط أن أعضاء الح����زب ال يجدون دافعية
للمشاركه ويعزفون بغالبيتهم ،وربما بعضهم
سيصوت ألحزاب أخرى أو تحولوا ألصوات عائمة،
أي لي����س لها رأي محدد وواضح ،ب����ل ان ّ
غباي -
رئيس الحزب الذي صارع م����ن أجل منحه الحق
بتحصي����ن ثالثة مقاعد ،لتخصيصها لنجوم من
خارج الحزب يستطيع من خاللهم تعزيز جاذبية

القائمة  -لم يس����تطع حت����ى اآلن تجنيد أي من
الش����خصيات الهامة ،فال أح����د من هؤالء تغريه
حزب من وجهة نظرهم
المناصب المحصنة في ٍ
ب����ات يفق����د بريق����ه وحيويته ،وبات����ت هويته
تتلخص في تغيي����ر نتنياهو دون الحديث عن
أجندات واضحة ومصممة ومختلفة ،وهو أمر ربما
سيختلف بعد االنتخابات التمهيدية ،وبعد أن
وصلوا في االس����تطالعات إلى الق����اع االنتخابي؛
األمر الذي قد يدفعهم ألن يختطوا ألنفس����هم
وضوحا ،الس����يما في
خطا وأجندة مغايرة وأكثر
ً
البعد السياسي  -األمني.
م����ن جهة أخرى ،ف����إن نتنياهو  -ال����ذي يراقب
تطورات المش����هد االنتخابي بالكثير من القلق،
الس����يما وهو يرى تقدم ح����زب غانتس «مناعة
إلس����رائيل» وتهديد تحالف غانت����س مع لبيد
 يعتقد ب����أن هذه ال����دورة االنتخابي����ة تعتبروتهديدا لمس����تقبله
من أكثره����ا دراماتيكية
ً
ً
كثيرا من أن
السياس����ي والشخصي ،ويخش����ى
احتم����ال عدم قدرت����ه على تش����كيل الحكومة
ً
كبيرا ،ال س����يما في ظل
���اال
القادم����ة بات
احتم� ً
ْ
ْ
كبيرين يش����خصهما نتنياهو :األول
تهديدين
يتمثل بتقديم الئحة اته����ام ضده ،األمر الذي
س����يؤثر على جزء من مصوتي «الليكود» الذين
أيضا قي����م المحافظة عل����ى القانون
يهمه����م ً
أيضا عل����ى األصوات
���يؤثر
�
وس
،
د
���
ونظاف����ة الي�
ً
العائمة التي ال زالت لم تقرر بعد لمن س����تدلي
بأصواتها ،وهي ذات نسبة كبيرة ،وتعتبر األكبر
في ه����ذه الدورة االنتخابية بنس����بة تقترب من
 25%من بين أصحاب حق االنتخاب ،وهي عادة
تحس����م رأيها في اللحظة األخيرة وبعضها أمام
صندوق االنتخ����اب ،كما ان تقديم الئحة اتهام

س����يجعل البعض يرفض المشاركة في ائتالف
يش����كله نتنياهو ،وسيرفض التوصية بتكليفه
من قبل الرئيس لتشكيل الحكومة.
أم����ا التهدي����د الثاني فهو كث����رة األحزاب التي
تنتمي لمعسكر اليمين ،والمهددة بعدم تجاوز
نسبة الحس����م في حال أصرت على الدخول في
االنتخابات بقوائم مس����تقلة دون أن تتوحد مع
بعضها البعض ،األمر الذي س����يعني خس����ارة
معس����كر نتنياه����و االنتخاب����ي لمئ����ات آالف
األص����وات؛ لذلك فهو ينش����غل بوحدة األحزاب
ووقتا
جهدا
اليميني����ة ويبذل في هذا االتج����اه
ً
ً
ْ
كبيري����ن ،فيتصل بح����زب «البي����ت اليهودي»
وبحزب االتحاد الوطني ،ويضغط عليهم بضرورة
الوحدة ،ويطالبهم بضم حزب «قوة إلس����رائيل»،
وهو من أتباع حزب «كهانا حي» الذين يمثلهم
ب����اروخ مرزيل وبن غبي����ر وميخائيل ب����ن ارييه،
وه����م عنصريون بمعايي����ر قان����ون االنتخابات
اإلسرائيلي.
ُيذكر أن عدد أصحاب ح����ق االنتخاب يصل إلى
قرابة س����تة ماليي����ن وأربعين ألف نس����مة ،وأن
نس����بة المش����اركين في االنتخابات القادمة من
قائمة
المتوق����ع أن تصل إل����ى  ،73%أي ان كل
ٍ
يجب أن تحصل على قرابة ال�  150ألف صوت أو
يزيد لكي تتعدى نسبة الحسم.
من جه����ة أخرى ،األصوات العائم����ة (المترددة)
هي األكبر على مدار الدورات االنتخابية السابقة،
حيث تصل في بعض االستطالعات إلى ،30%
وهي ناتجة عن عدم المب����االة واالهتمام ،وهذه
���اء على حدث
النس����بة قد تغير رأيها فجأة وبن� ً
معين أمني أو سياسي أو اقتصادي أو قانوني.
الوحدة بين حزب����ي غانتس ولبيد هي الموضوع

���تعاال ف����ي التخمين����ات والتكهنات
األكثر اش�
ً
السياس����ية ،وانضمام رئيس األركان الس����ابق
أيض����ا دعوتهم
غابي اش����كنازي إليه����م ،وربما ً
لباراك لتزع����م الكتلة االنتخابي����ة ،أمور ال زالت
محتمل����ة ،وربم����ا لن يتم حس����م أمره����ا إال قبل
الموعد النهائ����ي لتقديم القوائ����م االنتخابية
للجن����ه االنتخابات المركزي����ة ،وهناك من يقول
بأن االتف����اق على األقل بين لبي����د وغانتس قد
ُحس����م ،كما ُحس����م أمر تزعم القائمة بالتناوب،
ولكن ق����رروا عدم اإلعالن حتى اليوم األخير لكي
ال يش����كلوا دافعا ً
قويا لوحدة قوائم اليمين مع
ً
ُ
عددا
«الليكود» .يذكر أن نتنياهو كان قد حصن ً
من المقاعد المضمون����ة في قائمته لصالح ضم
شخصيات أو أحزاب إلى قائمته.
أما التمثيل العربي في الكنيس����ت القادمة فهو
تحدي����ا ً
ً
كبيرا ،وعل����ى عكس رغبة
اآلخ����ر يواجه
الوح����دة في الق����وى الصهيونية؛ ف����إن العرب
يتجهون نحو االنش����قاق ،حيث أعل����ن الطيبي
ً
بعيدا
نهائي����ا رغبته في خ����وض االنتخاب����ات
ً
عن القائمه المش����تركة ،ويعتمد في ذلك على
قياسه لمدى شعبيته وش����عبية حزبه «الحركة
العربية للتغيير» ،حيث تمنحهم االستطالعات
س����تة مقاعد ،وق����د عزز ذلك تحالف����ه مع قائمة
«ناصرت����ي» بزعامة رئيس بلدي����ة الناصرة على
س����الم ،ومع ش����خصيات وازنة أخ����رىُ .يذكر أن
أصحاب ح����ق االقتراع من فلس����طينيي الداخل
يصل إل����ى قرابة المليون نس����مة ،م����ن بينهم
خمس����ين ألف يقيمون في الخارج ،وأن نس����بة
مش����اركتهم في االنتخابات تصل إلى حدود ال�
قليال هم
 ،63%أي ان س����تمائة ألف أو يزيدون ً
الذين يذهبون للمشاركة في االنتخابات.
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لصحة أفضل ..عليكم ّ
بحب الذات
االستقالل /وكاالت:
تقول دراس���ة جديدة أجرتها جامعتا أكس���فورد
وإكس���تر ،إن ح���ب الذات جيد لصحتن���ا ويمنحنا
طاقة إيجابية كبيرة.
وشملت الدراس���ة متطوعين قاموا باالستماع إلى
مقاط���ع صوتية تش���جعهم عل���ى التعاطف مع
أنفسهم .وبعد مرور  11دقيقة ،شهد المشاركون
انخفاض���ا ملحوظا ف���ي معدالت ضرب���ات القلب،
مقارنة م���ع األفراد الذي���ن ركزوا عل���ى «ناقدهم
الداخلي».
وقال الباحثون :إن معدل ضربات القلب المنخفض
يس���اعدنا على االس���ترخاء ال���ذي يمنحنا أفضل
فرصة للشفاء من المرض.
وبقي���ادة الدكتور أنكه كارل ،وهو محاضر في علم
النفس بجامعة إكستر ،قسم الباحثون  135طالبا
جامعيا إلى  5مجموعات ،اس���تمعت كل منها إلى
مجموعة مختلفة من التعليمات.
وطل���ب م���ن إح���دى المجموع���ات التركي���ز على
ُ
أحاسيس مختلفة في الجسد ،بقليل من االهتمام
واله���دوء .بينما ُو ّجه أفراد مجموعة أخرى للتفكير
بأنفسهم وأحبائهم بصورة إيجابية.
واس���تمعت المجموعت���ان الثالث���ة والرابعة إلى
تس���جيالت تش���مل وضع األف���راد ف���ي «نموذج

وطلب من
وم ّ
حسن ذاتيا»ُ .
إيجابي ولكنه تنافسي ُ
المجموعة األخيرة تخيل القيام بالتسوق في وضع
«محايد عاطفيا».
وكشفت النتائج المنش���ورة في مجلة «Clinical
 ،»Psychological Scienceع���ن أن قلوب أولئك
الذين س���معوا «رس���ائل الح���ب» ،تنبض بمعدل
مرتين إلى  3مرات أقل ،مقارنة مع قلوب المجموعة
السلبية.
وعندما ينبض القلب بس���رعة كبي���رة ،يصبح أقل
كفاءة في ضخ الدم ،وبالتالي األكسجين ،في جميع
أنحاء الجسم ،ما يزيد احتمال اإلصابة بنوبة قلبية.
ووج���دت الدراس���ة أيضا أن حب ال���ذات أدى إلى
اخت���الف أكبر بي���ن دق���ات قلوب المش���اركين،
باإلضافة إل���ى انخفاض معدل التع���رق المفرط،
الناجم عن القلق والتوتر.
وف���ي الوق���ت نفس���ه ،ش���هد أولئ���ك الذين تم
تشجيعهم على التفكير السلبي تجاه أنفسهم،
معدل ضربات قلب مرتفع وتعرق أكبر.
ويعتقد المعد المش���ارك ،ويليام كويكين ،أستاذ
علم النفس الس���ريري في جامعة أكس���فورد ،أن
النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،تضيف وزنا
إلى األبحاث السابقة التي تشير إلى فوائد الحب،
بالنسبة للمصابين باضطرابات الصحة العقلية.

حل مدهش ..القضاء على األرق يبدأ من القدمين
االستقالل /وكاالت:
س���لطت خبيرة في الطب التكميل���ي الضوء على حل جديد
يمكن أن يس���اعد الناس على النوم بسرعة ويقضي بشكل
نهائي على األرق.
ونقلت صحيف���ة “ذا صن” البريطانية ع���ن أخصائية علم
المنعكسات ،ميشيل س���تيفنز ،قولها إن تدليك القدمين
يمكن أن يساعد الناس في الحصول على نوم أفضل.
وتابع���ت “تحت���وي أقدامن���ا عل���ى  26عظم���ة وأكثر من
 7000نهاية عصبي���ة تدعى المنعكس���ات ..وترتبط تلك
المنعكسات بكل أعضاء أجسادنا”.
ويعتمد الحل ،حسب ستيفنز ،على ممارسة تمرين تدليك
القدمين ،كل يوم قبل النوم ،وذلك من خالل الضغط بهدوء

على “نقاط المنعكسات” على األقدام.
وتوج���د “نقاط المنعكس���ات” في إبهام الق���دم (األصبع
الكبير) ،باإلضافة إل���ى المنطقة التي تأتي قبل األصابع من
الجهة الس���فلى .وتس���اهم هذه التقنية في إعادة الجسم
إلى توازنه الطبيعي ،من خالل تحفيز الجهاز العصبي وفتح
مسارات الطاقة ،التي قد تكون مسدودة.
وقال���ت األخصائية “ه���ذه العملية البس���يطة التي تدوم
دقائق قليلة ،تساعد على االسترخاء وتشجع على التنفس
العميق ،وبالتالي زيادة نسبة األوكسجين في مختلف أنحاء
الجس���م” .ويعتبر األرق مش���كلة عالمية كبيرة ،تؤثر على
حوالي ثلث الرجال والنس���اء في الثالثينيات واألربعينيات
من العمر ،ونحو نصف النساء فوق سن الخامسة والستين.

مــن ال يستخــدم عقلــه يتلــف 13 ..مقولــة شائعــة أثبتهــا العلــم!
االستقالل /وكاالت
يتداول الناس بع���ض النصائح الصحية،
دون س���ند علمي ،في بعض األحيان ،لكن
الكثي���ر من تلك األقاوي���ل الرائجة أثبتت
نجاعتها إل���ى حد كبير ف���ي بحوث طبية
حديثة.
المقولة األولى تش���ير إل���ى أن أكل تفاحة
كل يوم يبقي اإلنس���ان بعيدا عن الطبيب،
وكش���فت دراس���ة من جامعة أوكسفورد
أن بريطانيا بوس���عها أن تتفادى أو تؤخر
 8500حالة وفاة س���نويا بس���بب النوبات
القلبية لو أن كل ش���خص بعد الخمس���ين
حرص على تناول تفاحة واحدة في اليوم.
وألن األمه���ات ينصح���ن أبناءه���ن عل���ى
ال���دوام بأخذ قس���ط كاف م���ن النوم في

وسط األسبوع ،ألن النوم في يوم اإلجازة ال
يعوض عن الس���هر في باقي األيام ،أكدت
دراس���ة س���ويدية هذا األم���ر ،ووجدت أن
األش���خاص الذين ال ينامون عدد الساعات
المطل���وب ،معرض���ون للمتاع���ب الصحية
حت���ى وإن حاولوا إطالة الن���وم في نهاية
األسبوع.
ويوص���ي الناس بعضهم البعض منذ زمن
طوي���ل بع���دم األكل في وق���ت متأخر من
اللي���ل ،وهذا األمر صار ثابت���ا ،في لحظتنا
المعاص���رة ،وأوردت دراس���ات حديثة أن
األش���خاص الذين يعت���ادون األكل خالل
المساء يصبحون أكثر استهالكا للسعرات
الحرارية كما أن ضبط الس���كر في دمهم ال
يحصل بشكل دقيق.

وفي مقولة أخ���رى ،دأب الناس على القول
بأن م���ن يخرج من البيت في الش���تاء دون
معطف يعرض نفسه لنزلة برد ،وهذا األمر
أضحى صحيحا ،وتكش���ف دراس���ة لمجلة
« »PNASالصحية في الواليات المتحدة أن
الجسم الذي يرتعش من جراء هبوط درجة
الحرارة يصبح أكثر عرضة للفيروسات.
وبما أننا نتلقى نصائح دائمة حتى نبتعد
عن شاش���ة التلفاز ألن في األمر ضررا على
عيوننا ،ق���ال باحثون ف���ي جامعة توليدو
إن الض���وء األزرق المنبعث من الشاش���ات
والهوات���ف الذكي���ة يؤدي إلى مش���اكل
خطي���رة ف���ي ش���بكية العي���ن فضال عن
تسريع فقدان البصر لدى األشخاص الذين
يعانون مرض «التنكس البقعي».

وإذا كنت م���ن المهتمين بفق���دان الوزن
الزائد ،فإن الفكرة التي تتحدث عن فوائد
الفلفل الح���ار صحيحة بالفع���ل ،وأوردت
دراس���ة أن مادة الكابسيس���ين الموجودة
في الثمرة تحفز عامال حراريا في الجس���م
وتساعد على حرق الدهون المتراكمة.
فضال عن ذلك ،ثبت علميا أن عصير المخلل
يخفف التش���نجات التي تصيب الجسم،
كما أن منافع الرياضة ال تقف عند الرشاقة
بل تجعل اإلنس���ان أقوى شخصية وأكثر
ذكاء.
وفي دراس���ة أخرى ،ظهر أن النساء الالئي
يعانين حرقة في المعدة خالل فترة الحمل
ينجبن رضعا برؤوس يكسوها الشعر على
نح���و ملحوظ ،أما م���ن يتناولون الجبن قبل

تطبيقات شائعة تسجل نشاطات المستخدم «سرًا» ودون إذن!
االستقالل /وكاالت:
انتش���ر تقري���ر جديد مثير
للغضب يقول إن العديد من
تطبيقات آيفون الش���ائعة
في متجر آبل تسجل كل ما
يفعله المس���تخدمون سرا
على شاش���ة الهاتف ،وغالبا
ما يحدث ذلك دون علمهم.
وبعد سلس���لة من عمليات
الكش���ف المفاج���ئ ع���ن
كيفية التعامل مع البيانات
الخاصة للمستخدمين ،فإن
ثقة الجمهور في ش���ركات
التكنولوجيا الكبرى قريبة من
أدنى مستوياتها على اإلطالق.
وم���ع ذل���ك ،يش���ير تقري���ر جدي���د نش���ره
" ،"TechCrunchإل���ى أن انع���دام الثق���ة مب���رر،
وربما ينبغي أن يكون الناس أكثر حذرا بش���أن ما
يقومون بتحميله في هواتفهم.
ويزع���م التحقي���ق أن التطبيق���ات ال تقوم بجمع

البيان���ات الش���خصية فقط ،حيث يتي���ح برنامج
س���ري إمكانية كش���ف كيفية اس���تخدامها من
قبل المس���تخدمين ،باإلضافة إلى عرض البيانات
الحساسة دون قصد في بعض األحيان.
ومن بين الش���ركات المذكورة في التحقيقAir" :
 "Canadaوإكسبيديا و" "Hotels.comوالخطوط
الجوية السنغافورية ،وكذلك "& Abercrombie

 ."Fitchوتتضمن التطبيقات
برنامج "إعادة تش���غيل" من
شركة تسمى "،"Glassbox
يمك���ن المطوري���ن م���ن
ّ
تسجيل نش���اطات الشاشة،
لمعرف���ة كيفية اس���تخدام
التطبيقات .ما يعني أنه من
المحتمل أن يتم تس���جيل
كل تفاع���ل أس���اس عب���ر
لقطات الشاشة.
وم���ن المفت���رض أن يحمي
البرنامج مجموع���ة البيانات
الحساسة في هذه اللقطات،
إال أن تحقيق���ا أخي���را أجرته
" ،"AppAnalystوج���د أن تطبيق ""Air Canada
لم يكن يعمل على نحو صحيح.
ووج���دت " "TechCrunchأن بع���ض الش���ركات
أرسلت لقطات الشاش���ة إلى " ،"Glassboxبينما
قام���ت ش���ركات أخرى بإرس���الها إل���ى خوادمها
الخاصة.

الخلود إلى النوم فمعرض���ون لرؤية أحالم
غريبة.
وبما أن مثال ش���عبيا مت���داوال في عدد من
دول العال���م يق���ول إن م���ن ال يس���تخدم
عقله ينتهي به األمر بخس���ارته ،أوضحت
دراس���ات طبية أن المواظبة على األنشطة
الذهنية يساعد بالفعل على حفظ القدرات
العقلية ،أما التوقف والكسل فيؤديان إلى
الخرف وأمراض أخرى.
وتؤكد دراس���ة منش���ورة في مجلة الصحة
األميركي���ة « »JAMAأن أكل الج���زر يقوي
النظ���ر ويحافظ على صح���ة العيون ،وهذا
األمر طالما س���معناه في أيام الصغر لكننا
ق���د نعتقد في بعض األحي���ان أنه محض
خرافة.

«جوجل» تطلق آخر إصدارات
«كروم» ..بميزات مريحة
االستقالل /وكاالت:
نقلت جوجل أحدث إصدار من نظام التشغيل  Chromeمن اإلصدار
التجريب���ي إلى وض���ع اإلصدار ،والذي جاء تحت اس���م Chrome OS
 ،72حي���ث يض���م العديد من التغيي���رات التي يمك���ن مالحظتها،
للمستخدمين الذين يعتمدون على هذا النوع من األجهزة.
ووفق���ًا لما نش���ره موق���ع  Phonearenaالهن���دي ،فإن أح���د أكبر
التعدي���الت في النظام الجديد هو التكامل األصلي لمس���اعد جوجل
مع نظام التش���غيل أندرويد  ،9وهو م���ا يعنى وصوله إلى المزيد من
أجهزة .Chromebook
وعلى غرار نظام التش���غيل أندرويد ،يوجد شريط في وسط الشاشة
ليتمكن المس���تخدمون من الكتابة فيه أو الوصول
يمكن توس���يعه
ّ
إليه عبر عناصر التحكم في الصوت.
وإذا كنت تس���تخدم نظام التش���غيل  Chromeعلى بعض أجهزة
الكمبيوتر القابلة للتحويل مثل  ،Pixel Slateفستتمكن على األرجح
من تحديث متصفح  Chromeالتي تس���هل التحكم في الشاش���ة
التي تعمل باللمس أثناء استخدام وضع الجهاز اللوحي.
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ّ
يتفوق على «الهالل» و «البحرية» تتخطى «الزعيم»
«الصداقة»
غزة  /عبدالله نصيف:
هز نادي الصداقة شباك هالل غزة بثالثة أهداف نظيفة  ،فيما
تخطى خدمات الشاطئ فريق شباب رفح بثالثة أهداف مقابل
هدف وحيد ،وذلك في المباري���ات التي جمعتهم أمس األحد،
ضمن لقاء األسبوع الثامن عشر من بطولة دوري أوريدو الممتاز
ألندية قطاع غزة .
وحق���ق نادي "الصداقة" فوزًا مهمًا وغاليًا على نادي "هالل غزة"
بنتيجة  ، 0_3في اللقاء الذي أقيم أمس.
فوز عزز من خالله الصداقة من حظوظه لتفادي السقوط للدرجة
األولى  ،والبقاء بين الكبار بعد موس���م ل���م يقدم فيه الصداقة
المع���روف عن���ه  ،خاصة و أنه توج بلقب ال���دوري و الكأس قبل
عامين.
وبه���ذا الفوز رف���ع "المدفعجية" رصيده إل���ى  19نقطة ويظل
بالمركز العاشر بفارق  5نقاط عن متذيلي الترتيب بيت حانون

األهلي وخدمات خانيون���س ،فيما تجمد رصيد الهالل عند 26
نقطة بالمركز الخامس.
وس���جل ثالثية "الصداقة" عاهد أبو مراحي���ل من ضربتي جزاء
ف���ي الدقائ���ق  22و  ، 25وأضاف أحمد الكرن���ز الهدف الثالث
بالدقيقة .30
وفي لقاء تحس���ين المراكز ،تفوق خدمات الشاطئ على شباب
رفح بنتيجة . 1_ 3
ف���وز رفع من خالل���ه البحرية رصيده إلى  25نقط���ة في المركز
الس���ادس متفوقا بع���دد األهداف عن الزعي���م صاحب المركز
السابع.
وس���جل للبحرية عالء إس���ماعيل هدفين بالدقائ���ق  17و ، 25
وأضاف س���ليمان العبيد الهدف الثالث بالدقيقة  ، 55وقلص
سعيد السباخي النتيجة ّ
وسجل هدف الزعيم الوحيد بالدقيقة
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ألول مرة في تاريخه

بيت حانون الرياضي يتأهل إلى مصاف الدوري الممتاز
غزة  /عبدالله نصيف:
ّ
سجل نادي بيت حانون الرياضي إنجازًا تاريخيا بصعوده للدوري
الممتاز ألول مرة في تاريخه ،وجاء هذا اإلنجاز بعد تحقيقه الفوز
باألمس على نادي القادسية واعتالء صدارة جدول دوري الدرجة
األولى الغزي.
وبهذا الفوز رفع الحوانين رصيده���م قبل نهاية الدوري بأربعة
أس���ابيع إلى  46نقطة ،فيما ظل القادسية عند  19نقطة وهبط
يؤمن نفسه من البقاء.
للمركز الثامن ولم ّ
وسجل ثالثية الحوانين جمال األفغاني في الدقيقة  58ومحمد
أبو ريالة في الدقيقة . 87

وألغى الحكم الهدف الثالث الذي سجله محمود عارضة بالدقيقة
 ، 94بس���بب دخول دكة البدالء والجه���از الفني ألرضية الملعب
قبل أن تتخطى الكرة خط المرمى.
وف���ي لقاء آخر ،عاد المغازي لقواعده بس���الم ،بفوزه الثمين على
الجالء . 0_2
وبه���ذا الفوز رفع المغازي رصيده إلى  22نقطة بالمركز الس���ابع
مبتعدا خطوة كبيرة عن منطقة الهبوط ،فيما تجمد رصيد الجالء
عند  25نقطة بالمركز الرابع مؤقتا.
وسجل ثنائية المغازي ،محمد عويضة في الدقيقة  77ومحمود
إسماعيل في الدقيقة . 93

إحصائية مذهلة
لفاردي ضد عمالقة
البريميرليج

مانشستر سيتي يحطم
تشيلسي بسداسية مهينة
االستقالل /وكاالت:
سحق مانشستر س���يتي ضيفه تشيلسي بستة أهداف نظيفة مساء أمس
األحد ،على ملعب "االتحاد" ،ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من
الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأحرز أهداف مانشستر س���يتي كل من رحيم سترلينج ( 4و )80وسيرجيو
أجويرو ( 13و 19و )56وإلكاي جوندوجان (.)25
وبهذه النتيجة ،يس���تعيد مانشس���تر س���يتي ص���دارة المس���ابقة ،بفارق
األهداف ع���ن ليفربول ،برصيد  65نقطة لكل منهما علما بأن س���يتي لعب
مباراة أكثر ،فيما تجمد رصيد تشيلس���ي عند  50نقطة في المركز السادس،
بفارق األهداف المسجلة وراء الخامس أرسنال.
مهما على ضيفه ليس���تر سيتي ( ،)1-3في اللقاء
هذا و حقق توتنهام
فوزا ً
ً
الذي أقيم على ملعب ويمبلي.
وأحرز أهداف توتنهام كل من ،دافينس���ون سانشيز وإريكسن وسون ،في
الدقائق ( 33و 63و ،)1+90بينما جاء هدف ليس���تر عن طريق جيمي فاردي،
ف���ي الدقيقة  .76وبذلك ،ارتفع رصيد الس���بيرز إل���ى  60نقطة ،في المركز
الثالث ،بينما توقف الثعالب عند  32نقطة ،في المركز ال�.12

االستقالل /وكاالت:
نجح جيمي فاردي ،مهاجم ليستر سيتي ،في هز شباك
توتنهام على ملعب «ويمبلي» ،أمس األحد ،ضمن الجولة
ال� 26من البريميرليج ،خالل هزيمة فريقه (.)1-3
وفي هذا الصدد ،ذكرت ش���بكة «أوبتا» لإلحصائيات أن
فاردي ،وص���ل لهدفه رقم  29في  52مب���اراة ،أمام ال�6
الكبار في البريميرليج.
ويعد فاردي أكثر العب يسجل في شباك الكبار ،بالدوري
اإلنجلي���زي الممتاز ،منذ موس���م  ،2015/2014بفارق 3
أهداف عن أقرب منافسيه.
وجاءت أهداف فاردي أمام عمالقة البريميرليج كالتالي:
س���جل في ش���باك ليفربول  7أهداف وأمام آرس���نال 6
أهداف وتوتنهام  5أهداف وش���باك مانشستر سيتي
تلقت  4أهداف ،و نفس���ها ش���باك مانشستر يونايتد،
وأخيرا تشيلسي  3أهداف .

صفقة تبادلية محتملة بين ميالن وتشيلسي
االستقالل /وكاالت:
يدرس نادي تشيلسي االستفادة من العبه
الفرنس���ي تيموي باكايوك���و ،الذي يقضي
فترة إعارة مع ميالن في الموسم الحالي.
وأشارت صحيفة «ديلي س���تار» اإلنجليزية
إلى س���عي تشيلسي لالس���تفادة من رغبة
باكايوكو ومي���الن في تحوي���ل اإلعارة إلى
عقد دائم ،والتعاقد مع العب الروس���ونيري،

اإليفواري فرانك كيسي.
قادما من
ميالن
صفوف
وانتقل كيسي إلى
ً
أتاالنتا على س���بيل اإلعارة لمدة موس���مين
ونص���ف ،ويه���دف الروس���ونيري لش���راء
كيسي بشكل دائم ،ثم إعادة بيعه من أجل
تمويل صفق���ة انتقال باكايوكو إلى النادي
اإليطالي.
وم���ن المتوق���ع أن يق���دم تشيلس���ي

اقتراح���ا إلدارة مي���الن بصفقة تبادلية
ً
بين الالعبين بحيث ينضم كيس���ي إلى
البل���وز ،بينما ينتقل باكايوكو بش���كل
دائم إلى ميالن.
يذكر أن كيس���ي ش���ارك مع ميالن في 26
مب���اراة ف���ي جميع المس���ابقات بالموس���م
الحال���ي ،وتمكن م���ن إحراز ثالث���ة أهداف
وصناعة هدفين آخرين.
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مؤسسات وفعاليات القدس تدعو
إلى مقاطعة مؤتمر وارسو «التآمري»
القدس المحتلة /االستقالل:
دعت مؤسس����ات مدينة الق����دس وفعالياتها الوطنية
والدينية والشعبية ،إلى «مقاطعة مؤتمر وارسو التآمري،
الذي سيش����كل منصة ستسعى من خاللها إدارة ترمب
إلى تس����ويق (صفقة القرن) الت����ي تحيكها مع حكومة
االحت����الل ،وتحمل ف����ي طياتها ما من ش����أنه تكريس
استعمار فلسطين ،وأسرلة القدس ،وتعميق االنقسام
لبلوغ االنفصال ،وإلغاء حق الع����ودة ،وفرض مرجعيات
جديدة تلغي الشرعية الدولية ،واالتفاقات القائمة بين
كافة األطراف ،لتدفع بالمنطقة برمتها نحو أتون صدام
غير معلوم النهايات».
وحي����ت فعاليات ومؤسس����ات القدس عاصم����ة الدولة
الفلسطينية ،أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين،
في بيان لها ،أمس األحد« ،الموقف الشجاع الذي اتخذته

العديد من الدول الش����قيقة والصديقة بمقاطعة هذا
المؤتمر التآمري الذي يشكل حلقة جديدة في مساعي
بأيد اسرائيلية وواجهة
إلغاء الحق الوطني الفلسطيني ٍ
أميركية».
ودعت «كاف����ة ال����دول العربية التي وجه����ت لها هذه
الدع����وة إل����ى مقاطعت����ه ،وتفويت الفرص����ة على هذه
األيادي اآلثمة التي تعبث بقضية القدس وفلس����طين،
وأال تسمح لنفس����ها بأن تتحول ألداة في تلك األيدي،
ولترس����ل بذلك رس����الة واضح����ة بأن الق����دس والحق
الفلس����طيني هم����ا مفت����اح األم����ن واالس����تقرار وبناء
التحالفات الجادة والمتينة التي تقوم على قيم العدل
والمساواة والشرعية الدولية ،وما دونها لن يتعدى إطار
المجامالت العابرة التي ستتبدد عند أول منعطف يحيد
عن القدس عاصمة لفلسطين».

وترفض استئناف نجلها

محكمة االحتالل تجمد قرار اإلفراج
عن والدة الشهيد البرغوثي
رام الله /االستقالل:
قال محامي نادي األس���ير منذر أبو أحمد «إن محكمة االحتالل العس���كرية في «عوفر»
جم���دت وللمرة الثانية قرارها القاضي باإلفراج عن األس���يرة س���هير البرغوثي والدة
الش���هيد صالح البرغوثي ،ووالدة األس���رى عاصم وعاصف ومحمد وزوجة األسير عمر
البرغوثي ،وذلك لمدة ( )48ساعة».
وجاء قرار محكمة االحتالل مس���اء أم���س األحد ،بعد قرارين س���ابقين باإلفراج عنها
بكفالة مالي���ة ،ففي قرارها األول بلغت قيمة الكفالة  6000ش���يقل ،في حين بلغت
قيمة الكفالة المالية في قراراها الثاني عشرة آالف شيقل.
وأوض���ح المحامي أبو أحمد ،أن نيابة االحتالل طلبت في الجلس���ة األولى التي عقدت
لألس���يرة البرغوثي إعطاءه���ا مهلة بعد أن أعلنت نيتها عن تقديم اس���تئناف على
القرار ،وخالل الجلس���ة التي عقدت اليوم قدمت نياب���ة االحتالل الئحة اتهام بحقها
تتعلق بقضية نجلها عاصمُ .يش���ار إلى أن األس���يرة البرغوثي والدة الش���هيد صالح
ُاعتقلت في تاريخ الخامس من ش���باط /فبراير  2019من منزلها في بلدة كوبر ،علمًا أن
أربعة من أفراد عائلتها ُاعتقلوا س���ابقًا كان آخره���م نجلها عاصم ،إضافة إلى زوجها
ال���ذي ُاعتقل ه���و ونجلها عاصف وذل���ك عقب اإلعالن عن استش���هاد نجلها صالح
البرغوثي في تاريخ الثاني عشر من ديسمبر /كانون األول .2018
وفي س���ياق متصل رفضت محكمة االس���تئنافات العس���كرية التابعة لالحتالل في
«عوفر» اس���تئناف باسم األسير عاصم البرغوثي ،وذلك ضد قرار تمديد اعتقاله الذي
قررته المحكمة العسكرية في «المسكوبية» الستكمال التحقيق.

وفد من ..
وفق بيان للحركة ،وصل االس���تقالل" ،فإن "وفد الحركة يرأسه عضو المكتب
السياس���ي رئيس الدائرة السياسية الدكتور محمد الهندي ،إلى جانب عضو
المكتب السياس���ي عبد العزيز الميناوي ،وممثل الحركة في لبنان إحس���ان
عطايا".
ّ
ع���زز الجهود الهادفة
ت
بنتائج،
اللقاءات
تخرج
أن
ف���ي
أمله
عن
البيان
وعب���ر
ُ ّ
والتوحد في مواجهة العدوان "اإلسرائيلي".
للخروج من المأزق الداخلي،
ّ

وحد�ت ..
يق���وم االحتالل بموجبها بتخفيف حصاره عل���ى القطاع المتواصل منذ أكثر
سنة ،من خالل توس���يع مساحة الصيد ،والسماح بإدخال المساعدات
من ً 12
المالية القطرية إلى غزة ،وغيرها.
ورفضت حركة "حماس" في يناير الماضي اس���تالم الدفعة الثالثة من أموال
وتنكرها للتفاهمات
المنحة القطرية؛ لتلكؤ س���لطات االحتالل في إدخالهاّ ،
التي رعاها الوسطاء.
وتشمل فعاليات "اإلرباك الليلي" إشعال اإلطارات التالفة (الكوشوك) ،إضافة
أغان ثورية وأصوات صافرات إنذار عبر مكبرات الصوت ،مع إطالق
إلى تشغيل ٍ
أضواء الليزر تجاه الجنود المتمركزين قرب السياج.
وتهدف الوحدة م���ن خالل عملها الليلي إلى إبقاء جن���ود االحتالل في حالة
استنفار دائم على الحدود الستنزافهم وإرباكهم ،بحسب القائمين عليها.

االحتالل يعيد األسير وليد شرف
مجددًا إلى معتقل «عيادة الرملة»
رام الله /االستقالل:
قال نادي األس���ير ،إن إدارة مصلحة سجون االحتالل،
أعادت األسير وليد خالد شرف ( 25عامًا) ،إلى معتقل
«عيادة الرملة».
وكان األس���ير ش���رف نقل إلى مستش���فى «أساف
هروفيه» اإلس���رائيلي ،عقب تدهور طرأ على وضعه
الصحي ،وس���بق أن ُنقل إلى مستش���فى «ش���عاري
تسيدك».
وقال األسير ش���رف للمحامي :إنه يعاني من ضمور
في الجل���د منذ الوالدة ،وقد تفاق���م وضعه الصحي
بس���بب اعتقاالت���ه المتك���ررة ،األمر ال���ذي أدى إلى
إصابته بمش���اكل صحية أخرى ف���ي الكبد والجهاز
البول���ي ،وأصبح يعتمد على أكي���اس خاصة لقضاء
حاجته.

وأض���اف :أن تده���ورًا آخر طرأ عل���ى وضعه الصحي
خالل الفترة القليلة الماضية بعد إعادته إلى معتقل
«عيادة الرملة» ،وعلى إثره ُنقل مجددًا إلى مستشفى
«أس���اف هروفيه» ،حيث خضع لفحوص طبية ،وبعد
استقرار وضعه ُأعيد مجددًا إلى معتقل «الرملة».
ولفت إلى أن محكمة االحتالل كانت قد أصدرت قرارًا
بتخفيض مدة اعتقال���ه اإلداري بعد تدهور وضعه
الصح���ي ،إال أن مخاب���رات االحتالل أوص���ت مجددًا
تجديد اعتقال���ه اإلداري ،وعليه فقد صدر بحقه أمر
اعتقال إداري لمدة ستة شهور.
يذكر أن س���لطات االحتالل اعتقلت األس���ير شرف
بتاريخ العاش���ر من حزيران /يوني���و  ،2018علمًا أن
مجموع س���نوات اعتقاله قرابة خمس س���نوات بين
أحكام واعتقال إداري.

مصدر أمني :إجراءات وقائية على معبر
«أبو سالم» عقب عملية «إسرائيل» الفاشلة
غزة  /االستقالل:
أفاد مصدر أمني في غزة أمس االحد ،بأن األجهزة األمنية
ً
مؤخ���را «إجراءات وقائية على دخول ش���احنات
اتخذت
البضائ���ع القادمة عب���ر معبر كرم أبو س���الم» مع الكيان
اإلسرائيلي جنوبي قطاع غزة.
وذكر المصدر أن تلك اإلجراءات جاءت في أعقاب العملية
الفاشلة للقوات اإلسرائيلية الخاصة التي تسللت شرقي
خانيونس يوم  11نوفمبر من العام الماضي.
وأوض���ح المص���در ،أن التحقيقات في عملية التس���لل
أظهرت تهريب معدات تقنية ولوجستية في شاحنات
البضائع التي تدخل للقطاع عبر المعبر ،وثبت استخدام

هذه المعدات -التي ُضبطت فيما بعد -من القوة الخاصة
التي تسللت إلى القطاع.
وأش���ار إل���ى أن «تلك اإلج���راءات الوقائي���ة تأتي ضمن
اس���تخالصات األجهزة األمنية من ه���ذا الحدث األمني،
وإجراءاتها الوقائية لمنع تكراره».
وكش���فت كتائب القس���ام ً
مؤخرا عن بعض التفاصيل
«التي ُسمح بنش���رها» من نتائج تحقيقاتها في عملية
«حد السيف» ،التي طالت قوة إسرائيلية خاصة تسللت
إلى القطاع.
وأوض���ح المتحدث باس���م الكتائب «أب���و عبيدة» أن
القس���ام تمكن من «كش���ف أفراد القوة بأسمائهم

وصورهم وطبيع���ة مهماتهم والوحدة التي يعملون
فيه���ا ،وأس���اليب عملها ،ونش���اطها االس���تخباري
والتخريبي في العديد من الساحات األخرى»ّ .
وبين أن
«القسام س���يطر على أجهزة تقنية ومعدات تحتوي
على أس���رار كبيرة ظن العدو أنها تبخرت باستهدافه
لمركبات ومعدات القوة».
وذك���ر أن «العملية بدأت قبل التنفيذ بعدة أش���هر من
خالل إدخال المعدات الفنية واللوجس���تية والس���يارات
ً
تهريبا على مراحل مختلفة عبر المعابر
المخصصة له���ا
المؤدية إلى القطاع ،وخاصة معبر كرم أبوسالم المخصص
للبضائع واالحتياجات اإلنسانية والمعيشية».

«أمن غزة» يلقي القبض على االحتالل يمنع معلمات من الوصول
متخابر «المهام الخاصة» إلى مدرسة «بيت إكسا» شمال القدس

غزة /االستقالل:
تمكن���ت األجهزة األمنية في قط���اع غزة قبل أيام ،من إلقاء القب���ض على متخابر مع
االحتالل اإلسرائيلي وصفته ب� "عميل المهام الخاصة".
وحول ما ُس���مح بنش���ره ،ذكر موقع المجد األمني أمس األحد ،أن العميل صاحب الرمز
( )07/13قد فش���ل في إح���دى أخطر مهامه ،والتي تمثلت ف���ي إدخال "فالش "USB
لمدة  3دقائق في حاسوب (الب توب) أحد أقاربه من عناصر المقاومة الفلسطينية.
وكان ضابط المخابرات اإلس���رائيلي أكد للعميل على ضرورة إتالف الفالش بعد إتمام
المهمة ،مبينًا له أن البيانات بداخل الحاس���وب ستصله خالل  3دقائق بمجرد اتصال
الفالش بالحاسوب .ووفق اعترافاته فإنه تلقى "الفالش" من إحدى النقاط الميتة ،التي
يس���تخدمها االحتالل للتواصل مع عمالئه .وارتبط العميل بالمخابرات اإلس���رائيلية
منذ عام 2009م ،وتم إس���قاطه خالل تلقيه اتصال من فتاة ّعرفت عن نفس���ها باسم
"شيرين" وكانت أوهمته أنها تتبع لمؤسسة تقدم مساعدات للمحتاجين.
ونب���ه "المجد األمني" بضرورة اتخاذ اإلجراءات األمني���ة الالزمة في حماية المعلومات
كافة سيما الخاصة بالمقاومة لقطع الطريق على االحتالل وعمالئه.

هجمات و�أعمال ..
النش���طاء والصحفيين أثن���اء إطالق عمل "لجان الحماية
بالضرب على عدد من ّ
والتوثيق" في المناطق المغلقة.
وأكدت مصادر في تجمع شباب ضد االستيطان ،أن المستوطنين ّ
شوشوا على
ّ
ّ
ّ
ّ
والدفع على
الصحفيين والنش���طاء في فعاليتهم ،واعتدى بعضهم بالضرب ّ
بعض المتواجدين.
كما الحق مستوطنون طلبة مدرس���ة قرطبة في شارع الشهداء ،ووجهوا ً
سبابا
لمديرة المدرسة.
وتأتي هذه االعتداءات ،بعد تجمعات للمستوطنين في عدد من األحياء القريبة
من مس���توطنة "كريات أرب���ع" المقامة على أراض���ي المواطنين ،ومهاجمتهم
عددا من المنازل الفلسطينية ،دون إصابات.
بالحجارة ً

القدس المحتلة /االستقالل:
منعت قوات االحتالل الصهيون���ي ،أمس األحد ،معلمات من دخول قرية بيت
إكسا شمال القدس ،للوصول إلى المدرسة.
وقال رئيس مجلس قروي بيت إكس���ا سعادة الخطيب ،في تصريح صحفي ،إن
قوات االحتالل منعت  5معلمات من دخول القرية ،والوصول إلى مدرس���ة بيت
إكسا الثانوية للبنات ،ما أدى إلى تعطيل التدريس هناك .وأضاف أن المعلمات
وبالتنس���يق مع وزارة التربية والتعليم العالي توجهن للتدريس في قرية بدو
ش���مال المدينة ،مشيرا الى أن س���لطات االحتالل تقوم بسلسلة من االجراءات
التعس���فية بحق الشعب الفلس���طيني ،األمر الذي يدلل على مدى العنصرية
والعنجهية لديه.

أسيران من جنين يدخالن
أعوامًا جديدة في األسر
جنين /االستقالل:
دخل أس���يران من جني���ن ،امس األح���د ،أعوامًا جديدة في س���جون االحتالل
الصهيون���ي .وأفاد مدير نادي األس���ير في جنين منتصر س���مور في تصريح
صحفي ،بأن األس���ير عمر صبري قاسم عطاطرة من بلدة يعبد دخل عامه ال�20
واألخير ،فيما دخل األسير محمود يوسف نمر خطيب من الخلجان عامه ال� ،9وهو
محكوم مدى الحياة  .وأوضح س���مور ،أن عائلتي األسيرين يعانون منذ سنوات
طويلة من رحلة العذاب ،وهم يتنقلون بين س���جون االحتالل الذي أصر بعدم
وضعهما في معتقل قريب من مكان سكناهما بمحاذاة أراضي عام ال�. 48
واعتقل األس���ير عطاطرة عام  ،2000/2/11وال���ذي كان يعاني من وضع صحي
مترد ،وحرم من وداع والدته التي توفيت وهو في األسر.
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مؤامرة حماة لتغيير
اســم حفيدهــا

املقعد الدرا�ضي لل�ضهيد الطفل ح�ضن �ضلبي ( 14عام ًا) الذي ق�ضى بر�ضا�ص االحتالل اجلمعة املا�ضي

حاول شراء سيارة على اإلنترنت..
فتلقى مفاجأة هائلة
لندن /االستقالل:
بينم���ا كان دانيال فوك���س يتصفح اإلنترنت محاوال ش���راء
س���يارة ميني حدباء قديمة لم يخطر على باله أنه قد يتعثر
بذكري���ات قديمة تع���ود إلى  25عاما ،وفق���ا لموقع «فوكس
نيوز» اإلخباري.
وكان دانيال ،البالغ من العمر  36عاما والمهووس بالسيارات
القديمة ،يتصفح موقع بيع السيارات المستعملة عندما وقع
بصره على سيارة تقليدية قديمة شعر أنها مألوفة لديه.
فقد كانت السيارة التي ش���اهدها في الموقع شبيه إلى حد
كبير مع سيارة جدته الراحلة التي اشترتها عام  1983مقابل
 535دوالرًا وظلت تملكها حتى وفاتها عام .1990
ووفقا لدانيال فإن س���يارة ميني التقليدية التي ش���اهدها
على اإلنترنت كانت تحتوي على عجلة القيادة نفس���ها التي

الدب القطبي يغزو جزيرة
روسية ويرعب سكانها

كانت تستخدمها جدته ،وكذلك نفس جهاز الراديو.
باإلضافة إلى ذلك ،فإنه تذكر آخر رقمين في لوحة الس���يارة،
لكنه ل���م يكن متأكدا من أن الرقم على اللوحة هو نفس رقم
لوحة سيارة جدته.
وباكتش���اف كل ذل���ك ،اتص���ل دانيال ،م���ن منطقة غريت
غرانسدن في كامبريدج شاير ،بالبائع على اإلنترنت للحصول
على مزيد م���ن المعلومات ،فأصبح مدركا تماما أنها س���يارة
جدته المسروقة.
وتبين أن الس���يارة ظلت محفوظة داخ���ل كراج في نورفلوك
طوال  20عاما ،األمر الذي ساعد في بقائها أصلية تماما لهذا
النوع من السيارات.
ومع ذلك ،لم يستعد دانيال السيارة ألنها مسروقة ،فاضطر
إلى شرائها «بمبلغ كبير» ،رغم أنها كانت معطلة وال تسير.

أسد يهاجم مذيعة في مبنى
اإلذاعة والتلفزيون المصري
القاهرة /االستقالل:
تفاجأ العاملون في مبنى إتحاد اإلذاعة والتلفزيون ماسبيرو إلى هجوم أسد عليهم أثناء دخولهم المبنى،
مما أصابهم بالذعر الس���يما وان إحدى مذيعات الراديو قد أصيبت أثناء الهجوم بجروح ،نقلت على إثرها
ال���ى مرك���ز المصل واللقاح من أجل أن يت���م تطعيمها .جاءت الواقعة عندما ح���اول معدي برنامج «بنات
حكايات» ،إدخال ش���بل إلى مبنى إتحاد اإلذاعة والتلفزيون ولكن األمن رفض ،مطالبًا وضعه داخل قفص
حديدي ،وأثناء الحديث المتبادل بين األمن ومدربه ،هاجم الش���بل العاملين المتواجدين في المكان مما
أصاب إحدى المذيعات التي تم نقلها إلى مستشفى القصر العيني الذي أحالها إلى المصل واللقاح.

كلب ينقذ صاحبه
ويتلقى بدال منه طعنة
لندن /االستقالل:
يقال إن الكلب أوفى صديق لإلنسان ،لكن أحد الكالب أثبت ذلك بالفعل.
وفقا لما نش���رته صحيف���ة «ديلى ميل» البريطاني���ة ،تلقى كلب طعنة في جمجمت���ه بينما يدافع عن
صاحب���ه ،فبينما كان صاحب الكلب يتعرض لمحاولة س���رقة تحت تهديد الس���الح ،قام الكلب بتلقي
الضربة عنه لتستقر السكين في رأسه .أظهرت األشعة السينية مكان السكين ،وخضع الكلب لعملية
جراحية أنقذت حياته ،وهنا اجتمع الكلب بصاحبه في لحظات رائعة بعد أن أنقذ حياته بالفعل.

( ) APA images

واشنطن /االستقالل:
قالت امرأة أميركية إن حماتها استغلت وضعها الصحي الصعب بعد
اإلنجاب ،ودبرت «مؤامرة» حتى تمنح المولود االسم الذي تريده.
وبحس���ب صحيفة «ميرور» البريطانية ،فإن األم حديثة الوالدة اتفقت
م���ع زوجها على إطالق اس���م فينلي ( )Finleyقب���ل أن تخضع ل�عملية
قيصرية.
حماتها ابنها
أقنعت
الجراحية،
العملية
من
تتعافى
األم
كانت
وفيم���ا
ُ
بتس���جيل االبن في الوثائق الرسمية باس���م فينالي ( )Finlayوهو ما
كانت ترفضه الوالدة.
وتقول األم إنها لم تكتش���ف حقيقة االسم إال بعد مضي شهرين ،إذ
فوجئت وهي تمأل إحدى الوثائق بأنها تعرضت لخدعة كبرى.
وكتبت ع���ن تجربتها المريرة في أحد المواقع ،وش���كت ما تعرضت له
على يد حماتها وزوجها الذي يرى وأمه أن اس���م «فينالي» أكثر ذكورة
من «فينلي».
وأبدى معلق���ون تضامنهم مع األم ،قائلين إنه م���ن المعيب أال تكون
المرأة على دراية باسم ابنها الحقيقي علما بعدما تكبدت مشاقا كبرى
في الحمل والوالدة.
وعاتب آخرون األم وقالوا إنه كان من المفترض أال يجري السماح للحماة
بأن تتدخل في حياة الزوجين منذ اللحظات األولى.

موسكو /االستقالل:
أعلنت منطقة روس���ية ،تقع في الدائرة القطبية ،حالة الطوارئ
بعد تعرضها للغزو من قبل الدببة القطبية ،فأشاعت أجواء من
الرعب وس���ط الس���كان ،وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل»
البريطانية .فقد هاجم  52دب���ا قطبيا أرخبيل جزر نوفايا زمليا
الروسية والحقت س���كانها البالغ عددهم قرابة  3آالف نسمة
واقتحمت منازل بعضهم ،بينما بات باقي الس���كان يخش���ون
الخروج من بيوتهم.
وجاء في تحذير المس���ؤولين الروس من أن المنطقة تتعرض
لما وصفته «هجوما واس���ع النطاق» من قبل الدببة ،مشيرة إلى
أنها اجتاحت بالفعل مس���توطنة «بيلوشيا غوبا» الكبيرة ،وكان
سلوكها «عدائيا للغاية».
وقال نائ���ب رئي���س اإلدارة المحلية في المنطقة ألكس���اندر

ميناييف إن الس���كان خائفون ويخش���ون الخروج من منازلهم
بس���بب غزو الدبب���ة القطبية ،وأصبح���ت الحي���اة اليومية في
المنطقة مضطربة ومربكة.
وأضاف أن اآلباء يخش���ون الخروج وترك أبنائهم يذهبون إلى
المدارس ودور الحضانة وحدهم ،مشيرا إلى السلوك العدائي
للدببة ومحاوالتها اقتحام المن���ازل والمكاتب اإلدارية وغيرها
في المستوطنة البشرية.
وأوضح مسؤول آخر أن هناك ما ال يقل عن  10دببة داخل البلدة
باإلضافة إلى دببة أخرى في الثكنة العس���كرية ،وهي «تطارد
السكان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى».
وطالب المسؤولون في البلدة من الجهات المعنية في موسكو
السماح لهم بإطالق النار على الدببة ،لكن تم رفض طلبهم من
قبل المسؤولين عن حماية الطبيعة.

ما قصة «الطفل الذئب» في الهند؟
نيودلهي /االستقالل:
يعان���ي أحد التالم���ذة في الهند م���ن حالة نادرة
تعرف باس���م «متالزم���ة الذئ���ب» ،جعلت وجهه
مغطى بالشعر الكثيف.
ولد التلمي���ذ ،الليت باتيدار ،البال���غ من العمر 13
عاما ،في مدينة راتالم بوالية ماديا براديش بوسط
الهن���د ،وه���و يعاني منذ صغره من فرط الش���عر
الخلقي ،بحس���ب تقرير نش���رته صحيفة «ديلي
ميل» البريطانية الجمعة.
هو ناجح ومش���هور في مدرس���ته ،كما أنه متقبل

لمظهره ،لك���ن الغرباء يرمون الحجارة عليه أحيانا،
ويطلقون عليه تسمية «قرد» ،بحسب قوله.
وعل���ى الرغم من حالت���ه ،فإنه يحلم ب���أن يصبح
ذات يوم ضابط ش���رطة وأن «يضع كل اللصوص
والمجرمين في السجن».
يق���ول الليت« :ولدت بش���عر كثي���ر على وجهي،
وهذا يجعلن���ي مختلفا عن اآلخرين ،أحيانا أتمنى
لو أنني مثل بقي���ة األطفال ،لكن ال يمكنني فعل
شئ حيال ذلك .لقد اعتدت على حالتي ،وعادة ما
أشعر باالرتياح تجاه نفسي».

وتس���بب «متالزمة الذئب» المستعصية كميات
غير طبيعية من الش���عر  ،يصل طولها إلى  5سم،
ويغطي وجه الش���خص وذراعيه وأجزاء أخرى من
جس���ده وتقول والدة الليت إنه« :بعد س���اعة من
والدته دهشت لرؤية جس���ده مغطى بكمية غير
عادية من الش���عر ،طلبن���ا على الف���ور من طبيب
األطفال المحلي أن يفحصه ،فقص ش���عره الزائد
وقال إن���ه ال يوجد ع���الج لهذا» .وتضي���ف« :إنه
مختلف ولكن ما زال مميزا للغاية بالنسبة لي ،ألنه
ولد بعد العديد من الصلوات الخاصة».

«أســواق بــال نفايــات» فــي كنــدا
أوتاوا /االستقالل:
لم يع���د ممكنًا للعم���الء في متج���ر لألطعمة
بفانكوفر ،أن يجدوا رفوفًا للسلع المعبأة بشكل
فردي أو لفات من األكياس البالس���تيكية التي
يستخدمونها لنقل أطعمتهم إلى المنزل.
وليس ف���ي األمر س���هو أو خطأ ،فق���د أتاحت

سلس���لة التوريد الش���هيرة لمتجر «ندى» ،بيع
المئات من المنتج���ات الغذائية دون تغليف،
لالس���تخدام المفرد ،الذي يضي���ف النفايات
إلى حاويات القمامة .ويتم ذلك من خالل وضع
األطعمة ف���ي أوعية قابلة إلعادة االس���تخدام،
يجلبها الزبون معه من المنزل.

وصاحبة المتج���ر عضو في مجموع���ة من رواد
األعمال المهتمين بالبيئة ،الذين يتبنون شعار
«أس���واق بال نفايات» ،في جميع أنحاء كندا ،في
محاولة لمس���اعدة الكنديي���ن وصناعة البقالة،
عل���ى تقلي���ل النفايات ،وس���ط تخم���ة قمامة
عالمية.

