
قصف مدفعي إسرائيلي 
يستهدف القنيطرة السورية

دمشق/ االستقالل: 
االس���رائيلي،  االحتالل  اس���تهدفت مدفعي���ة 
مس���اء امس االثنين، عدة أه���داف في محافظة 
القنيط���رة جنوب غرب س���وريا. وق���ال محافظ 
محافظة القنيط���رة همام دبي���ات، إن مدفعية 
االحت���الل االس���رائيلي أطلق���ت 5 قذائف على 
أحراش ف���ي المحافظة، مما أس���فر ع���ن أضرار 

مادية. وأفادت وكالة األنباء السورية »سانا«، بأن 
العدوان اإلسرائيلي استهدف مشفى القنيطرة 
المدم���ر بعدة قذائف مدفعية كما اس���تهدف 
أحد المراصد في جباثا الخشب بالجوالن المحتل. 
وأش���ارت الى أن العدوان اإلسرائيلي استهدف 
أيضًا منطقة تل الدرعية في القنيطرة بعدد من 

القذائف، مخلفًا أضرارًا مادية.
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  آليات االحتالل تهدم منشأة ببيت لحم..
 وعشرات المستوطنين يقتحمون األقصى

غزة/ دعاء الحطاب: 
عودة وحدة االرباك الليلي الى نش���اطها داخل ميادين مسيرات 
العودة وكس���ر الحصار على حدود قطاع غزة من جديد بعد هدوء 

غزة/ سماح المبحوح: 
إنهاء االحتالل اإلس���رائيلي مهمة عمل بعثة المراقبين الدوليين 
في مدينة الخليل والتي تش���كلت بعد مج���زرة الحرم االبراهيمي 

غزة/ االستقالل:
أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمس���يرات العودة عن انطالق الحراك البحري ال� 23 
اليوم الثالثاء، في أقرب نقطة للحدود الشمالية، قرب شواطئ عسقالن شمال قطاع 
غ���زة. ودعت الهيئة خ���الل مؤتمر صحفي عقدته بميناء غ���زة، يوم أمس االثنين، 

غزة/ االستقالل:
شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة رفح جنوب قطاع غزة 
يوم أمس، جثماني: شهيد الواجب )الرائد عبد الحميد العكر(، والشهيد 

رام الله/ االستقالل: 
أفاد محامي هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين كريم عجوة، امس االثنين، ان عملية 
تشريح جثمان األسير الشهيد فارس بارود، ستتم صباح اليوم الثالثاء في معهد 

الطب العدلي "ابو كبير"، بحضور الطبيب الفلسطيني ريان العلي.

انطالق الحراك البحري الـ 23 اليوم

تشريــح جثمــان األسيــر 
الشهيــد بــارود اليــوم 

جماهير رفح تشيع جثماني
 شهيدين ارتقيا بنفٍق جنوب القطاع

األسيرات في سجن »الدامون« 
يواجهــن ظروفــا صعبــة

االحتـــالل يمــدد عــزل 
األسيــر أيمــن اطبيــش

الصحة بغزة: قطع رواتب كوادرنا 
ُيعرض حياة المرضى للخطر

احتجاجات في مدارس قطاع 
غزة ضد سياسة قطع الرواتب

غزة/ االستقالل:
احت���ج اآلالف من طلبة المدارس الحكومي���ة بمحافظات قطاع غزة، يوم أمس، 
رفضًا لسياس���ة قطع الروات���ب التي طالت المعلمين والعاملين في الس���لك 

الثوابتة لـ »االستقالل«: مسيرات 
العودة أداة مقاومة مشروعة لن تتوقف

غزة/ قاسم األغا: 
ق���ال عضو اللجن���ة المركزي���ة للجبهة الش���عبية لتحرير 
فلس���طين هان���ي الثوابت���ة إن جبهته س���تطرح »رؤية 

متكاملة« خالل اللقاءات الفلس���طينية الشاملة الُمنعقدة 
في العاصمة الروسية؛ لجهة رأب الصدع في 
الساحة الداخلية. وفي حوار مع »االستقالل« 

عودة »اإلرباك الليلي«.. رسالة
 شعبية لمواجهة جرائم االحتالل 

طرد االحتالل بعثة المراقبين الدوليين 
بالخليل.. ضوء أخضر للعنصرية 

ميالدينوف يدين 
قتل »اإ�سرائيل« 

طفلني بغزة 
اجلمعة املا�سية

02

موسكو/ االستقالل: 
انطلق���ت أمس االثنين في العاصمة الروس���ية موس���كو جلس���ات حوار بين 

الفصائ���ل الفلس���طينية، في محاول���ة لتقريب وجه���ات النظر، 
والسيما بين حركتي فتح وحماس في الحوارات التي يستضيفها 

انطــالق جلســات حــوار 
الفصائــل فــي موسكــو

فعاليات »اإلرباك الليلي« تتواصل  لليوم الثاني شرقي قطاع غزة

02

15

) APA images (   شبان ي�شعلون �أحد �لإطار�ت خالل فعاليات "�لإرباك �لليلي" �شرق غزة �أم�س�

غزة/ االستقالل: 
تواصل���ت فعاليات اإلرباك الليل���ي التي تنظمها  
الشرقية  الحدود  المتظاهرين على  مجموعات من 
لقطاع غزة لليوم الثاني على التوالي بعد أن ُعلقت 
فعالياته���ا في نوفمبر الماض���ي. وتوجه عدد من 

الش���بان مس���اء أمس االثنين،  نحو مخيم العودة 
)ملكة( شرق مدينة غزة، وقاموا بإشعال اإلطارات. 
وأفاد مراسلنا بتوجه عش���رات الشبان نحو مخيم 
العودة )ملكة( شرق مدينة غزة، وبلدة خزاعة شرق 
وخانيونس، وأشعلوا اإلطارات المطاطية، وأطلقوا 

المفرقع���ات الصوتية، وإضاءة الليزر باتجاه قوات 
االحت���الل، ضمن فعالي���ات اإلرب���اك التقليدية.  
وأشار مراسلنا الى قيام جنود االحتالل اإلسرائيلي 

بإطالق  الرص���اص الحي وقنابل الغاز 
المسيل للدموع بكثافة صوب الشبان؛ 
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غزة/ االستقالل:
أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمســـيرات العودة عن انطالق الحراك البحري الـ 23 
اليوم الثالثاء، في أقرب نقطة للحدود الشمالية، قرب شواطئ عسقالن شمال قطاع 
غـــزة. ودعت الهيئة خـــالل مؤتمر صحفي عقدته بميناء غـــزة، يوم أمس االثنين، 

جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة في الحراك البحري.
وأطلقت هيئة الحراك الوطني قبل نحو ثالثة أشهر عدة رحالت بحرية نحو العالم 
الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في محاولٍة لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، 
إال أن االحتالل قمع المشاركين فيها، وعمل على إفشالها واعتقال من على متنها.

ومنـــذ 30 آذار/مـــارس الماضي ينّظم المواطنون مظاهرات ســـلمية في مخيمات 
العودة شرقي محافظات قطاع غزة الخمس؛ للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالـــت صحيفة "هآرتس" العبريـــة، أمس االثنين، 
إن الحكومة "اإلسرائيلية" تخطط إلضفاء الشرعية 
على مباٍن في مستوطنة "عليه زهاف" المقامة على 
أراٍض فلســـطينية تابعة لبلدتي كفر الديك ودير 
بلوط غربي مدينة سلفيت )شمال القدس المحتلة(.

ونبهت الصحيفـــة العبرية، إلى أن المســـتوطنة 
المذكورة أقيمت على أراٍض فلسطينية ذات ملكية 
خاصة، مبينة أنه ســـيتم "شرعنتها بواسطة آلية 

قانونية ستشكل سابقة".
وأشـــارت إلى أن المستشـــار القانونـــي في دولة 
االحتالل أفيحاي مندلبليت، قـــد وافق على اآللية، 

التي ســـتقوم بــــ "تنظيـــم" البناء غيـــر القانوني 
علـــى األراضي الفلســـطينية بأثر رجعـــي إذا تم 
ا نتيجة "خطأ"،  تخصيصها لالســـتيطان بعد عدهِّ

كأراٍض حكومية.
وعـــّدت "األراضـــي التـــي بنيـــت عليهـــا المباني 
االستيطانية في "عليه زهاف"، باإلضافة إلى أراٍض 
إضافيـــة في جميع أنحاء الضفـــة الغربية، أراضي 
تابعة للدولة وفًقـــا للخرائط القديمة التي حددت 
بطريقة عشوائية واستناًدا إلى وسائل تكنولوجية 

قديمة".
وأضافت: "أما اليوم فيقـــوم فريق الخط األزرق في 
اإلدارة المدنيـــة )فريق عينته ســـلطات االحتالل 

لتحديـــد األراضي التي تدعي أنهـــا أراضي دولة( 
بإعادة فحص القســـائم التي عـــدت أراضي دولة 

وتصحح الحدود".
وأردفت هآرتس: "وهكذا تم االكتشـــاف أن بعض 
األراضي التي بنيت عليها المباني االســـتيطانية 

المذكورة هي في الواقع مملوكة للفلسطينيين".
ووفًقـــا لـــوزارة القضـــاء واإلدارة المدنيـــة )الذراع 
التنفيـــذي لجيش االحتالل فـــي الضفة الغربية(، 
سيؤدي التنفيذ الكامل لآللية إلى تنظيم )شرعنة( 
حوالي 2000 مبنى اســـتيطاني فـــي مناطق غير 
قانونية )حســـب القانون اإلســـرائيلي( في الوقت 

الحالي.

غزة/ االستقالل:
شـــيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا 
في محافظة رفح جنـــوب قطاع غزة يوم 
أمس، جثماني: شـــهيد الواجب )الرائد 
عبد الحميد العكر(، والشـــهيد المواطن 

)صبحي أبو قرشين(.
وحضر مراســـم التشـــييع اللواء تيسير 
البطـــش، المدير العام للشـــرطة وعدد 
من مســـاعديه، إلى جانب عدد من قادة 

الشرطة واألجهزة األمنية بالمحافظة.
وكان الشهيدان )العكر( و)أبو قرشين( 
استشــــهدا بعد استنشــــاق غاز سام 
داخل نفق على الحدود الجنوبية لقطاع 

غزة.
وكانـــت وزارة الداخليـــة واألمن الوطني 
في غزة، أعلنت استشهاد ضابط شرطة 
ومواطن اختناقا نتيجة استنشاق غازات 
ســـامة أثناء عمليات إنقاذ جرت في أحد 

األنفاق الحدودية مع مصر.
وقـــال إيـــاد البـــزم الناطق باســـم وزارة 

الداخليـــة في بيان صحفـــي: إن ضابط 
الشرطة رائد العكر )39 عاًما( استشهد 
خالل مهمة أمنيـــة لتفقد نفق حدودي 
جنوب قطاع غزة، إضافة للمواطن صبحي 
أبو قرشـــين )28 عامـــا( اختناقًا نتيجة 
استنشـــاق غازات ســـامة أثناء عمليات 

اإلنقـــاذ التي جـــرت في أحـــد األنفاق 
الحدودية.

وأضاف أن طواقم الدفاع المدني تمكنت 
من اســـتخراج جثماني الشهيدين من 
داخل النفق، بعد جهود كبيرة استمرت 
عدة ساعات، بينما تم إنقاذ عنصري أمن 

آخَرْيـــن، ونقال إلى المستشـــفى لتلقي 
العالج.

وكانت مصـــادر محلية في قطاع غزة قد 
أفادت أن الجيش المصري اســـتهدف 
نفقا تجاريا شـــرق رفح أول أمس األحد، 

بقنابل الغاز السامة.

نابلس / االستقالل:
جددت مجموعات المستوطنين اعتداءاتها على المواطنين وممتلكاتهم في 
بلدة حوارة جنوب نابلس، إذ اعتدى مستوطنون على سيارات المواطنين وكسروا 
زجاجها. وقال الصحفي رومل الشـــحروري من بلدة حوارة : إن المســـتوطنين 

كسروا زجاج مركبته وكذلك زجاج مركبة شقيقه.
ويتعمد المســـتوطنون تكســـير مركبات المواطنين في بلدة حوارة بين فترة 

وأخرى حيث يمر شارع التفافي استيطاني من وسط البلدة.
ويقوم المســـتوطنون بأعمال عربدة واعتداءات متواصلة على المواطنين في 
كل مناطق الضفـــة الغربية وخاصة القرى والبلدات التي تمر منها الشـــوارع 

االلتفافية االستيطانية.

غزة/ االستقالل: 
استنكر المنسق األممي الخاص لعملية السالم في 
الشرق األوسط، نيكوالي ميالدينوف، امس االثنين، 
قتل الجيش اإلسرائيلي طفلْين اثنين في قطاع غزة، 

الجمعة الماضي.
وقال ميالدينوف، في تغريدة نشرها على صفحته 
عبــــر موقع "تويتــــر": "لقد رّوعني مقتــــل اثنين من 
األطفال الفلســــطينيين بنيران إسرائيلية الجمعة 

في غزة".
ودعا إلى "وقف تلك الحوادث، وأن ال يتم اســــتخدام 

األطفال أهدافًا؛ إنما يجب حمايتهم".
وعد المســــؤول األممي أن القــــوة المميتة "يجب أن 
تســــتخدم خياًرا أخيــــًرا"، معّبرا عن "تعازيه ألســــرة 

الطفلين".
والجمعة الماضية، استشــــهد الطفالن حسن شلبي 
)14 عامًا(، وحمزة اشتيوي )17 عامًا(، برصاص قوات 
االحتالل اإلســــرائيلي قرب الحدود الشرقية لقطاع 
غزة، خالل مشاركتهم بمسيرة العودة وكسر الحصار.

ويشارك الفلســــطينيون منذ الـ 30 من آذار/ مارس 
الماضي، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل 

بين قطاع غزة واألراضي الفلســــطينية المحتلة عام 
1948؛ للمطالبة بعودة الالجئين إلى مدنهم وقراهم 

التي ُهجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.
ويقمع جيش االحتالل تلك المســــيرات الســــلمية 
بشــــّدة وإجرام؛ حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام 
والُمدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى الستشهاد 
264 مواطًنا؛ منهم 11 شــــهيدا احتجز جثامينهم، 
ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، 
في حين أصيب 27 ألًفا آخرين، منهم 500 في حالة 

الخطر الشديد.

رام الله/ االستقالل: 
أفاد محامي هيئة شـــؤون األسرى والمحررين كريم عجوة، امس االثنين، ان عملية 
تشريح جثمان األسير الشهيد فارس بارود، سيتم صباح اليوم الثالثاء في معهد 

الطب العدلي "ابو كبير"، بحضور الطبيب الفلسطيني ريان العلي.
وكان محامي الهيئة، قد تقدم الخميس الماضي بطلب لما تسمى بمحكمة االحتالل 
المركزية في بئر السبع لتشريح جثمان الشهيد األسير فارس بارود للوقوف على 

تفاصيل استشهاده، وتسليم جثمانه فور االنتهاء من عملية التشريح.
وأعلن مســـاء األربعاء الماضي، عن استشهاد األسير فارس محمد أحمد بارود )51 
عاما( من مخيم الشاطئ غرب غزة، داخل سجون االحتالل، بعد وقت قصير على نقله 

من معتقل "ريمون" إلى مستشفى "سوروكا" اإلسرائيلي.
وقالت الهيئة إن األســـير الشهيد بارود عانى منذ سنوات من وضع نفسي خاص، 
ولم تقدم له الرعاية المطلوبة، وبتاريـــخ 2018/11/18 أصيب بنزيف داخلي نقل 
إثره إلى مستشفى "سوروكا" مغمى عليه وخضع لمنظار، حيث تبين أنه يعاني من 

إشكالية بشريان يغذي الكبد، فتم استئصال هذا الشريان وجزء من الكبد.
يذكر أن األســـير الشـــهيد بارود اعتقل في مارس 1991 ومحكوم بالسجن المؤبد 

بتهمة قتل مستوطن، ويعاني من حرمان الزيارات منذ عام 2000.

انطالق الحراك البحري الـ 23 اليوم

مستوطنون يعتدون على 
المواطنين وسياراتهم بحوارة

مخطط صهيوني لـ »شرعنة« مستوطنات على أراٍض فلسطينية خاصة

ميالدينوف يدين قتل »إسرائيل« طفلين بغزة الجمعة الماضية

تشريح جثمان األسير 
الشهيد بارود اليوم 

الخليل / االستقالل:
اعتقلت قّوات االحتالل اإلســـرائيلي يوم أمس شـــاًبا فلســـطينًيا على حاجز 
عســـكري قرب المســـجد اإلبراهيمي بمدينة الخليل جنوبـــي الّضفة الغربية 

المحتلة بذريعة حيازته سكيًنا.
وأفادت مصادر محلية بأّن قّوة عســـكرية اعتقلت شاًبا على أحد الحواجز المؤّدية إلى 
المســـجد، بعد ادعاء جنود االحتالل العثور بحوزته على سّكين. وأشارت المصادر إلى 

أن قوات االحتالل نقلت الشاب المعتقل إلى أحد المراكز الشرطية للتحقيق معه.

قوات االحتالل تعتقل شابًا قرب المسجد 
اإلبراهيمي بذريعة حيازته سكينًا

جماهير رفح تشيع جثماني شهيدين ارتقيا بنفٍق جنوب القطاع

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
شّنت قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، فجر امس االثنين، حملة 
اقتحامات واســـعة شـــملت أنحاء متفرقة بالضفة الغربية 
المحتلة، أســـفرت عـــن اعتقال 22 مواطًنـــا؛ بينهم أطفال. 
وأوضحت مصادر فلســـطينية، أن قـــوات االحتالل اعتقلت 
ثالثة فلسطينيين من مدينة الخليل، وفتى من بلدة بيت أمر 
)شمالي المدينة( ومواطًنا من دورا )جنوًبا(. باإلضافة لثالثة 

شبان من بلدة بيت ريما )شمال غربي رام الله(.
وطالت االعتقاالت ، ثالثة شبان من بلدة الخضر )جنوبي 
بيت لحم(، واألســـير المحرر إبراهيـــم هاني صومان من 
»شارع الصف« وسط مدينة بيت لحم. باإلضافة لمواطن 

من مخيم جنين غربي المدينة وآخرين من المدينة.
وبّينت مصادر محلية أن قوات االحتالل اعتقلت الطفلْين 
إبراهيم حسن عيســـى )14 عاًما(، وكريم محمد دعدوع 

)14 عاًما(، باإلضافة لألسير المحرر أحمد علي عيسى )18 
عاًما(، عقب دهم منازل عائالتهم في بلدة الخضر.

وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن قـــوات االحتـــالل اعتقلت 
فلسطينيين من قرية اللبن الشرقية جنوبي مدينة نابلس. 
وفـــي جنين، قالت مصـــادر محلية، إن قـــوات من جيش 
االحتالل داهمت منطقة المخيم الجديد، واقتحمت عددا 

من منازل المواطنين وفتشتها واعتدت عليهم.

اعتقاالت إسرائيلية تطال 22 فلسطينيًا بالضفة بينهم أطفال

) APA images (    ت�شييع جثمان �ل�شهيد عبد �حلميد �لعكر برفح �أم�س
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وعادت وح���دة "اإلرب���اك الليلي"، ضم���ن فعاليات 
مسيرة العودة وكسر الحصار، مساء األحد الماضي، 
لتنفيذ نشاطاتها على الحدود الشرقية لقطاع غزة 
مع األراضي المحتلة، بعدما توقفت فعالياتها قبالة 
الحدود، قبل أشهر جراء تفاهمات إعادة الهدوء في 

قطاع غزة برعاية مصرية وقطرية وأممية.
وأدت اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي على مسيرات 
الع���ودة الجمع���ة الماضية الى استش���هاد الطفل 
حسن ش���لبي والفتى حمزة اش���تيوي في مدينتي 

خانيونس وغزة . 
كما أعلنت هيئ���ة الحراك الوطني لكس���ر الحصار 
ع���ن قطاع غزة انطالق المس���ير البحري ال�23، اليوم 
الثالث���اء، من مين���اء غزة البح���ري باتج���اه الحدود 

الشمالية الغربية لقطاع غزة.
وقال المتحدث باسم هيئة الحراك محمود مسعود، 
خالل وقفة في ميناء غزة، أمس: "إن الحراك البحري 
الثالث والعش���رين يحمل اس���م: )لن نرف���ع الراية 
البيضاء أم���ام الحص���ار("، مؤكًدا أن���ه يأتي ضمن 

التظاهرات البحرية المتجددة.

ال مانع من ا�ستخدامها 
عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر 
الحص���ار والقيادي ف���ي حركة الجهاد اإلس���المي، 
أحمد المدلل، بين أن اس���تخدام األدوات الس���لمية 

بمس���يرات العودة وكس���ر الحصار ) االرباك الليلي، 
الطائرات الورقية، الكوش���وك(، يأتي في اطار ارباك 
الع���دو الصهيوني الذي ُيماطل وُيس���وف بتنفيذ 
تفاهم���ات التهدئة الت���ي تمت برعاي���ة مصرية 

ووسطاء دوليين. 
اس���تخدام  أن  ل�"االس���تقالل"،  المدل���ل  وأوض���ح 
أدوات الُمقاومة الشعبية الس���لمية داخل ميادين 
مسيرات العودة الحدود، ُيعبر عن غضب الجماهير 
الفلسطينية على التس���ويف واالبتزاز الذي يتبعه 
االحتالل ضدهم، بعيدًا عن أي قرار رس���مي إلعادة 

تفعيلها. 
ولفت الى أن العودة الس���تخدام األدوات الس���لمية 
التي اس���تحدثها المتظاه���رون الثائرون في وجه 
االحت���الل والت���ي أحدثت ارب���اكا حقيقي���ا لجنود 
االحتالل ومس���توطني الغالف، مازال���ت في محط 
نقاش اجتماعات الهيئة العليا لمس���يرات العودة، 
وال مانع من استخدامها اذا ما تغول العدو في الدم 

الفلسطيني. 
 وبين أن األدوات التي ُتس���تخدم بمسيرات العودة 
ليست قتالية وليس���ت ممنوعة بالمواثيق الدولية، 
انما هي أدوات س���لمية تستخدمها كافة الشعوب 
الغاضبة على وضعها، والش���عب الفلسطيني جزء 
من شعوب العالم يستخدم أدواته بوجه االحتالل.

وش���دد على ض���رورة ان يش���عر االحت���الل بإرباك 
وهاجس وجوده خصوصًا في ظل إصراره على اتباع  
أسلوب التسويف والمماطلة في تنفيذ التفاهمات 
وكس���ر الحص���ار، ُموكدًا عل���ى اس���تمرار فعاليات 
مس���يرات العودة حتي تحقيق أهدافها كاملًة، فال 
ُيمكن توقفها مادام الش���عب الفلسطيني يعيش 

حالًة مأساوية.

تغول االحتالل 
ومن جانبه، أكد المحلل والكاتب السياس���ي تيسير 
محيس���ن أن فعالي���ات وأدوات مس���يرات العودة 
الكب���رى أمام مرحلة تصعيد كبيرة، من أجل تحريك 
المياه الراكدة ودفع االحتالل اإلسرائيلي نحو تنفيذ 

تفاهمات إعادة الهدوء الذي تنصل منها.
االحتالل  عل���ى  ل�"االس���تقالل":"  وق���ال محيس���ن 
اإلس���رائيلي أن يتوقع األس���واء ويقل���ق كثيرًا من 
عودة الزخم الجماهيري لميدان العودة واس���تخدام 
الش���باب الثائر األدوات واألس���اليب الُمبتدعة في 
ُمقاومت���ه ك�"االرب���اك الليل���ي، البالون���ات الحارقة، 
الكوش���وك وغيرها، الس���يما أن الجبه���ة الداخلية 
اإلسرائيلية وسكان الُمستوطنات لن يتحملوا عودة 

تلك الوسائل خاصًة بعد غيابها لفترة طويلة".
وأوض���ح أن تهرب االحت���الل وتنصله م���ن تنفيذ 
تفاهمات التهدئة، وزيادة تغوله ضد الُمتظاهرين 

الس���لميين، هو الذي أدى لتفعيل أنشطته وأدوات 
مس���يرات الع���ودة من جدي���د وأعاد حال���ة التوتر 

واالرباك بمنطقة الحدود الشرقية.    
وأش���ار إل���ى أن الع���ودة لفعاليات "وح���دة االرباك 
والبالونات  الورقي���ة  الطائرات  الكوش���وك،  الليلي، 
الحارقة وغيرها"، س���يزيد الضغط عل���ى الحكومة 
اإلس���رائيلية والُمس���توطنين في غالف غزة، األمر 
ال���ذي ُيمكن أن يفتح ش���هية االحت���الل أكثر نحو 
قتل ُمتعمد وعش���وائي في صف���وف الُمتظاهرين 
الس���لميين بهدف اخماد المس���يرات، بالتزامن مع 
صم���ت المجتمع الدولي عن جرائ���م االحتالل بحق 

الفلسطينيين. 
وتوقع محيسن في حال صعد االحتالل من جرائمه 
ضد الُمتظاهرين، أن تتده���ور األوضاع األمنية مع 
االحتالل وصواًل الى حالة اشتباك عسكري قد تمتد 
أليام، ذلك ألن الُمقاومة الفلسطينية لن تترك أبناء 
ش���عبها فريس���ة لقناصة جنوده وسترد بالقصف 

ضد أي جرائم ُترتكب بحقهم. 
 وبين أن االحتالل ال يرغب بالوصول لحالة اش���تباك 
عس���كري مع الُمقاومة في ظل الظ���روف الداخلية 
الس���يئة التي يعيش���ها على الصعيد االجتماعي 
والسياس���ي وبالتزامن مع اقتراب موعد االنتخابات 

المبكرة في شهر ابريل المقبل.  

غزة/ قاسم األغا: 
قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية 
لتحرير فلس���طين هاني الثوابتة إن جبهته 
س���تطرح »رؤي���ة متكاملة« خ���الل اللقاءات 
الفلسطينية الشاملة الُمنعقدة في العاصمة 
الروس���ية؛ لجه���ة رأب الصدع في الس���احة 

الداخلية.
وفي ح���وار مع »االس���تقالل« أم���س، أوضح 
الثوابتة أن طرح الرؤية في لقاءات »موسكو« 
يأتي تقديًرا إلى »دور روس���يا بالغ األهمية، 
ال س���ّيما وأنها قّوة إقليمية ف���ي المنطقة، 

وصاحبة تأثير في إدارة الملفات«. 
وانطلقت في »موس���كو« أمس، جلسات حوار 
بي���ن وفود من عش���ر فصائل فلس���طينية، 
من بينه���ا حركتا »فتح« و«حم���اس«، بدعوة 
التاب���ع للخارجية  من معهد »االستش���راق« 
الروس���ية، عل���ى أن تختتم الح���وارات بلقاء 
مع نائ���ب وزير الخارجي���ة المبعوث الخاص 
للرئي���س الروس���ي إل���ى الش���رق األوس���ط 

»ميخائيل بوغدانوف«.
وأك���د الثوابتة في الوقت ذات���ه على أن دور 
روسيا )الحالي( يأتي مكماًل لدور مصر، »التي 
ل���م تدخر جه���ًدا ومنذ س���نوات طويلة في 

تحقيق المصالحة الوطنية«.
وعن »رؤية الشعبية«، لفت إلى أنها تتلخص 

ف���ي كيفي���ة الدفع نح���و إنهاء االنقس���ام، 
باالس���تناد إل���ى تطبي���ق اتف���اق القاه���رة 
)مايو/2011(، الذي ُيش���ّكل مخرًجا لمعالجة 
كل الملفات العالقة، التي تحول دون تحقيق 

الوحدة. كما قال.
وأضاف: »اتفاق المصالحة لعام 2011، يقدم 
معالجة لكل الملف���ات الخالفية، على قاعدة 
الش���راكة والتعددية لكل مكونات الس���احة 

الفلسطينية«.
الش���عبية، تتمس���ك  الجبهة  وإلى جان���ب 
الفصائل الفلس���طينية األخرى بتطبيق هذا 
االتفاق لمعالجة القضايا كافة، التي نجمت 
عن حالة االنقس���ام المستمر منذ عام 2007، 
وتش���كلت على إثر االتفاق لجان رئيس���ية 
إلتمام المصالحة، وهي: إعادة هيكلة منظمة 
التحري���ر الفلس���طينية، وتش���كيل حكومة 
وحدة وطنية، و إجراء االنتخابات، والمصالحة 
المجتمعي���ة، والحريات العام���ة وبناء الثقة، 

وتفعيل المجلس التشريعي.
في المقاب���ل، ترفض حركة »فت���ح« وحدها 
ذلك، وتتمس���ك بتطبيق اّتف���اق المصالحة 
األخير )اإلجرائي( الموقع مع حركة »حماس« 
بالعاصم���ة المصري���ة ع���ام 2017، وال���ذي 
يشترط »التمكين الشامل والكامل« لحكومة 
»رامي الحمد الله« )تس���يير األعم���ال حالًيا( 

في قطاع غ���زة، دون معالجة الملفات األخرى 
العالقة. 

وف���ي مع���رض رّده عل���ى خطوات الس���لطة 
الفلس���طينية وحركة »فتح« أحادية الجانب، 
بما ف���ي ذلك اإلصرار على تش���كيل حكومة 
سياسية جديدة، جّدد عضو اللجنة المركزية 
للجبهة الشعبية التأكيد على رفض الجبهة 

لكل تلك الخطوات. 

تفعيل دور املنظمة
وقال: »إن أّية إج���راءات أحادية هنا أو هناك 
)بالضف���ة وغزة( لن تزي���د الحال���ة إاّل مزيًدا 

م���ن التعقيد«، مطالًبا بض���رورة عقد اجتماع 
عاج���ل لإلطار القيادي )يضم األمناء العامين 
للفصائل( المؤق���ت لمنظمة التحرير، ووضع 
اتفاق المصالحة بالقاهرة لعام 2011 موضع 

التطبيق الشامل.
وأش���ار إلى أن الحالة الداخلية تتطّلب إعادة 
تطوير وتفعيل دور منظمة التحرير باعتبارها 
ممثاًل ش���رعًيا وحيًدا لش���عبنا الفلسطيني، 
)المجل���س  الش���املة  االنتخاب���ات  وإج���راء 
الوطني للمنظمة، رئاس���ة السلطة، المجلس 
التش���ريعي(؛ »للح���د من تنازع الش���رعيات 

القائم حالًيا وتجاوز مربع االنقسام الخطير«.
وتاب���ع: »هذا األمر يحتاج إلى إرادة ش���عبية 
وجماهيرية يرافقها ضغوط سياس���ية في 
االتجاه���ات كاّفة على قطبي االنقس���ام، من 
جانب القوى والفصائل األخرى، خصوًصا في 
القرن(  والمخططات )صفقة  المش���اريع  ظل 
التي تس���تهدف تصفي���ة القضية وثوابت 

شعبنا«.

اأداة مقاومة م�سروعة
أما بش���أن »مس���يرات العودة«، فقد ش���ّدد 
الثوابتة - وهو عضو اللجن���ة الوطنية العليا 
للمس���يرات - على أنها لن تتوقف باعتبارها 
أداة مقاومة مش���روعة في مواجهة االحتالل 

»اإلسرائيلي«.

وعّبر عن رفضه لمحاوالت االحتالل االلتفاف 
عل���ى ه���ذه المس���يرات، من خ���الل إجرامه 
المم���ارس على األرض، وتنصل���ه من تنفيذ 

تفاهمات كسر حصار غزة، برعاية مصرية.
وعن عودة فعاليات وحدات »اإلرباك الليلي« 
على ط���ول المناطق الش���رقية لقط���اع غزة، 
عّق���ب بالق���ول: »دائًما في أش���كال النضال 
الفلس���طيني تبرز هناك تكتي���كات، تكون 
مرتبط���ة بمتطلب���ات المرحل���ة السياس���ية 
والميدان، ومن ه���ذا المنطلق نجد أن هيئة 

العودة حاضرة لكل الخيارات«.  
ومس���اء األح���د الماضي، اس���تأنف وحدات 
اإلرباك فعالياته���ا، بعد توقفها في نوفمبر 
الماضي، على إثر تفاهم���ات »إعادة الهدوء 
وكس���ر الحصار« برعاية أممية وعربية )مصر 
وقطر(، يخفف االحت���الل بموجبها تدريجًيا 
من حص���اره، قبل أن يتنصل م���ن تنفيذها 
باالمتناع عن إدخال أم���وال المنحة القطرية 
للقط���اع، ورفض »حماس« اس���تقبالها فيما 

بعد. 
وتهدف فعالي���ات »اإلرباك الليل���ي« إلبقاء 
جنود االحتالل في حالة اس���تنفار دائم على 
الس���لك الفاصل، من خالل إشعال اإلطارات 
التالفة وإطالق األلعاب النارية، وأضواء الليزر 

صوب الجنود.

الثوابتة لـ »االستقالل«: مسيرات العودة أداة مقاومة مشروعة لن تتوقف

 آخرها استشهاد طفلين الجمعة الماضية 

عودة »اإلرباك الليلي«.. رسالة شعبية لمواجهة جرائم االحتالل 
غزة/ دعاء احلطاب: 

عودة وحدة االرباك الليلي اىل ن�ساطها داخل ميادين 
م�سريات العودة وك�س��ر احل�سار على حدود قطاع غزة 
م��ن جديد بعد هدوء ا�س��تمر لثالثة اأ�س��هر، بالتزامن 
مع تن�سل االحتالل من تنفيذ تفاهمات اإعادة الهدوء 

الت��ي متت برعاية م�س��رية وو�س��طاء دوليني يف قطاع 
غزة، ر�سالة �سعبية �سد موا�سلة االحتالل االإ�سرائيلي 
ا�س��تخدام العنف �س��د املواطن��ني وخا�س��ة االأطفال.  
ورجح م�س��وؤولون ومراقبون اأن ت�سهد املرحلة القادمة 
اإع��ادة تفعي��ل كاف��ة االأدوات والو�س��ائل املُ�س��تخدمة 

وتن�س��ل   ه��روب  ا�س��تمر  م��ا  اذا   ، الع��ودة  مب�س��ريات 
االحت��الل م��ن التفاهم��ات، االأم��ر ال��ذي يفتح �س��هية 
االحتالل ملوا�سلة اعتداءاته جتاه املواطنني االأبرياء 
، وقد يدفع االأمور باجتاه مواجهة ع�س��كرية مع قطاع 

غزة . 

»الشعبية« تطرح »رؤية متكاملة« للمصالحة بلقاءات »موسكو«
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )77 / 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
احم���د جبريل محمد نوفل من س���كان غزة هوية رق���م 410043533 

بصفته وكيال عن: فايز شحتة احمد شراب 
بموج���ب وكالة رق���م: 834 / 2018 الص���ادرة عن القنصلي���ة العامة 

باإلسكندرية 
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 78 قسيمة 30 المدينة خان يونس 
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن علي���ه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم الب���دء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 2/11/ 2019م

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )76/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
حازم محمود خليل لولو من سكان غزة هوية رقم 951398320 بصفته 

وكيال عن: باسمة كمال عيسى أبو كويك 
بموجب وكالة رقم: 6940 / 2012 الصادرة عن غزة

مالحظات / البيع لصالح : سليمان كمال عيسى أبو كويك
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 726 قسيمة 86 المدينة غزة الدرج
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن علي���ه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم الب���دء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 2/11/ 2019م

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

وش���كلت البعثة الدولية ، البالغ عدد أفرادها 
64 عنص���را، وتأسس���ت ع���ام 1997 ، ف���ي 
أعقاب المجزرة التي ارتكبه���ا الحاخام باروخ 
غولدش���تاين ، داخ���ل المس���جد اإلبراهيمي 
في ش���هر رمضان ع���ام 1994، م���ا أدى إلى 
استش���هاد 30 فلس���طينًيا وجرح العشرات 
أثناء تأديتهم صالة الفجر ، حيث أن مهمتها 
الرئيس���ية هي المراقبة وكتابة التقارير عن 
الوضع ف���ي المناطق الخاضع���ة لعملها في 
الخليل ، بهدف إع���ادة الحياة الطبيعية إلى 

المدينة.
وكان���ت البعثة جزءا م���ن البروتوكول الخاص 
بمدينة الخليل في اتفاق أوسلو ، الذي سمح 
ل�"إس���رائيل "  بإعادة نشر قواتها العسكرية 
جزئي���ا في أنح���اء المدينة الت���ي ظلت تحت 
س���يطرتها ، والحقا تم توس���يع هذه القوات 
كجزء من مذكرة واي ريف���ر ، التي وقع عليها 
"  نتنياه���و "  بفترة واليت���ه األولى كرئيس 
للوزراء ، والزعيم الفلس���طيني ياس���ر عرفات 

عام 1998.
وردا على طرد البعثة ش���كل تجمع شباب ضد 

االستيطان مجموعات حماية وتوثيق شبابية 
من النش���طاء واألهال���ي ، لمرافق���ة األطفال 
لمدارس���هم ، والتواجد بالمناطق الحساس���ة 

وبالقرب من الحواجز االحتاللية بالمدينة . 
وكان���ت الس���لطة قد علقت عل���ى وقف عمل 
البعثة الدولية، حيث أصدر الناطق الرس���مي 
باسم الرئاسة الفلس���طينية نبيل أبو ردينة، 
بيان���ًا عقب ص���دور القرار قال في���ه:"إن عدم 
تجديد الحكومة اإلس���رائيلية لقوات التواجد 
الدولي في الخليل يعني تخليها عن تطبيق 
اتفاقيات وقع���ت برعاية دولية، وتخليها عن 
الوفاء بالتزاماتها بموج���ب هذه االتفاقيات، 

وهو أمر مرفوض، ولن نقبل به إطالقا".

حراك دبلوما�سي 
أمي���ن مقبول القي���ادي ف���ي حركة فتح 
أك���د أن ما أقدمت علي���ه حكومة االحتالل 
المراقبي���ن  بعث���ة  بط���رد  اإلس���رائيلي 
الدوليين من مدين���ة الخليل قرار عدائي 
القوانين  ويخال���ف  الفلس���طينيين  ضد 
واألع���راف الدولية ، معتب���را أن الموقف 
الدولي إزاء القرار ال يرتقى لمس���توى عال 

لوضع حد للغطرسة اإلسرائيلية . 
وأش���ار مقبول ل� "االستقالل" الى أن الحكومة 
الفلس���طينية عملت على إبالغ األمم المتحدة 
والدول المش���اركة بالبعثة والجهات المعنية 
، بما أقدمت عليه الحكومة اإلس���رائيلية بطرد 
البعث���ة الدولي���ة من مدينة الخلي���ل ، والتي 
ٌعينت لمراقبة انتهاكات االحتالل وجرائمه . 

 ولفت الى أن لغة التنديد واالستنكار الدولية 
والتي باتت تشكل الموقف الرسمي  للعديد 
من الدول و لمجلس األم���ن واألمم المتحدة ، 
لم تعد تنفع مع االحتالل اإلس���رائيلي ، الذي 
يضرب بع���رض الحائ���ط كاف���ة االتفاقيات 

والقوانين الموقع عليها . 
 وبين أن التحرك الدبلوماسي الفلسطيني لم 
ولن يتوقف عند حد قرار االحتالل اإلسرائيلي 
بط���رد البعث���ة الدولية ، بل تعم���ل الجهات 
الرس���مية على بحث كاف���ة االنتهاكات التي 
والبلدات  الم���دن  بكاف���ة  باس���تمرار  تحدث 
الفلس���طينية ، بما فيها تدنيس المس���جد 
األقصى واالعتداء على المتظاهرين في قطاع 

غزة . 

�سيا�سة اأمر واقع
وم���ن جهت���ه، المحل���ل والمختص بالش���أن 
اإلسرائيلي عمر جعارة اعتبر أن طرد االحتالل 
اإلسرائيلي البعثة الدولية من مدينة الخليل 
، يهدف لفرض سياس���ة أمر واقع بالمدينة ، 
بمزيد من اإلجراءات التعس���فية بحق سكان 

المدينة . 
وأوضح  جع���ارة ل�"االس���تقالل " أن االحتالل 
اإلس���رائيلي بع���د ط���رد البعث���ة س���يعمل 
عل���ى زي���ادة االس���تيطان بالمدين���ة ويقوم 
بطرد س���كانها ، عدا ع���ن زي���ادة اعتداءات 
المس���توطنين اليومية ض���د المواطنين في 

المدينة. 
وبي���ن أن االحتالل اإلس���رائيلي قام بخطوته 
بدعم وتأيي���د اإلدارة األمريكية ، التي تعمل 
ليل نه���ار ضد الفلس���طينيين وقضيتهم ، 
مشيرا إلى أن المس���توطنين قاموا باالعتداء 
عل���ى س���كان المدينة بم���ا فيه���م األطفال 
والنس���اء والش���يوخ باليوم التال���ي من طرد 
البعث���ة ، متوقعا أن يتكرر المش���هد بصورة 

أكبر بشكل يومي.  

وأش���ار إلى أن االحتالل اإلس���رائيلي يريد أن 
تكون المدينة خالية من الوجود الفلسطيني 
، بحيث ال شراكة  أو سيادة ألي جهة بالمدينة 
س���واه ، بعكس ما نصت عليه اتفاقية اوسلو 
وج���ود البعث���ة، والت���ي اكدت عل���ى وجود 

فلسطيني يهودي بالمدينة. 
ولفت إلى أن كافة الش���كاوى التي ستقدمها 
الجه���ات الفلس���طينية س���واء الرس���مية أو 
الش���عبية ، س���تذهب أدراج الرياح ، نتيجة 
الموقف األمريكي الداعم لالحتالل والموقف 
الدول���ي الصام���ت والمتف���رج إزاء م���ا حدث 

ويحدث ضد الفلسطينيين . 
ونب���ه إل���ى أن كاف���ة االنته���اكات والجرائم 
التي ترتكبها حكومة االحتالل اإلس���رائيلي 
ضد الفلس���طينيين تتم بموافقة أمريكية ، 
في سياق المحاوالت المس���تميتة ، لتطبيق 

صفقة القرن على أرض الواقع. 
والخلي���ل هي أكب���ر مدينة فلس���طينية في 
الضف���ة الغربي���ة المحتل���ة ويعي���ش فيها 
نحو 600 مس���توطن يحميه���م االف الجنود 

االسرائيليين بين نحو 200 الف فلسطيني.

استخفاف بالمجتمع الدولي

طرد االحتالل بعثة المراقبين الدوليين بالخليل.. ضوء أخضر للعنصرية 
غزة/ �سماح املبحوح: 

اإنهاء الحتالل الإ�سرائيلي مهمة عمل بعثة املراقبني الدوليني يف 
مدينة اخلليل والتي ت�سكلت بعد جمزرة احلرم البراهيمي عام 

1997 ، والتي كانت مكلفة مبراقبة النتهاكات واجلرائم التي 
ميار�سها الحتالل، يوؤكد ذلك نيته ت�سعيد اعتداءاته الوح�سية 

�سد الفل�سطينيني يف املدينة، وزيادة وترية ال�ستيطان التي مل 
تتوقف يوما وفر�ض �سيا�سة اأمر واقع جديدة باملدينة.  وكان 

رئي�ض احلكومة الإ�سرائيلية "  بنيامني نتنياهو "  اأعلن نهاية ال�سهر 
املا�سي ، عن عدم التجديد للبعثة العاملة مبدينة اخلليل ، والتي 

تعر�ست لهجوم وحتري�ض من الإعالم الإ�سرائيلي الذي يتهمها 
بـ "حماباة وتاأييد الفل�سطينيني" .  ويعد قرار طرد املراقبني اأن 

"اإ�سرائيل" تتعمد توجيه اإهانة للدول امل�ساركة يف بعثة املراقبني 
الدوليني وهي الرنويج و�سوي�سرا وال�سويد واإيطاليا وتركيا، وياأتي 
يف وقت تت�ساعد فيه اجلرائم املرتكبة �سد الفل�سطينيني من قبل 

امل�ستعمرين امل�ستوطنني ومن قبل جي�ض الحتالل.

غزة/ االستقالل:
أدانت وزارة الس���ياحة واآلثار في غزة قرار س���لطات االحتالل االس���رائيلي بإزالة 

مقبرة مأمن الله التاريخية في  القدس المحتلة بهدف فتح شارع مكانها.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن قرار االحتالل بمثابة جريمة غير مس���بوقة بحق 
اآلثار والمقدسات اإلسالمية, مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد قيام االحتالل 
بانتهاك حرمة األموات وتجريف القبور الموجودة داخل المقبرة خالل الش���هور 
والس���نوات الماضية مما يؤكد عربدته الواضحة وانتهاكه الصارخ لقدسية هذه 

المعالم األثرية المقدسة.
وقالت الوزارة إن "االحتالل لم يكن ليصل إلى هذه المرحلة لوال الصمت العالمي 
المس���تمر على ه���ذه االنته���اكات بحق اآلثار والمقدس���ات"، مؤك���دًة أن هذه 
السياس���ات تدلل بش���كل واضح أن االحتالل قائم على تزوير وطمس الحقائق 

التاريخية وادعاء تاريخ مزور.
وأضاف���ت أن ه���ذا المخطط يهدف إلى تدمير وطمس ه���ذه المقبرة التاريخية 
لم ولن يثبت حق االحتالل بهذه األرض أبدًا ألن كل ش���بر في فلس���طين يشهد 
عل���ى حق الفلس���طينيين في ترابها وارضها ومقدس���اتها. ودع���ت الوزارة كل 
المنظمات والمؤسسات الدولية وخصوصا منظمة اليونسكو إلثبات مصداقيتها 
ف���ي الحفاظ والدفاع عن اآلثار التاريخية والخ���روج عن صمتها بهدف وضع حد 

لسياسات االحتالل الواضحة ضد هذا الموروث التاريخي المقدس.

سياحة غزة تدين  قرار االحتالل إزالة 
مقبرة مأمن الله التاريخية بالقدس
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

إعالن وراثة  صادر عن 
محكمة بني سهيال الشرعية 

تق���دم لمحكمة  بني س���هيال  مضبطة موقعة من مخت���ار عائلة أبو 
دق���ة  مؤرخة في 2019/2/11م  تتضم���ن أن    هنية محمد مصطفى 
القمحاوي من مصر   وس���كانها ق���د توفيت الى رحمته تعالى بتاريخ 
1986/12/8م  وانحص���ر ارثها الش���رعي واالنتقالي ف���ي أوالدها من 
زوجها س���ليمان س���لمان  خضر أبو دقة المتوف���ى قبلها وهم محمد 
ونبيل ومصطفى وأمالك ثم بتاريخ 2015/6/17 م توفي نبيل المذكور 
وانحصر ارثه الش���رعي في زوجته ليلى عبد الحميد أمين وفي أوالده 

منها وهم أحمد ودارين ولينا ونادين وريهام ومي فقط .
وال وارث للمتوفاة المذكورة س���وى من ذكر  وليس لها وصية واجبة أو 
اختياري���ة وال أوالد كبار توفوا حال حياته���ا وتركوا ورثة، فمن له حق 
االعتراض مراجعة محكمة بني س���هيال  الش���رعية خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وحرر في يوم االثنين 11 جمادي أول  

لسنة 1440ه  وفق 2019/2/11 م 

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )75/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
-1محمد عصام طه دكه من سكان جباليا هوية رقم 801383878 
-2أسماء طه خليل دكه من سكان جباليا هوية رقم 931211692

بصفت���ه وكيال عن: ايمان وخضر وعامر وطه وحليمة / أبناء عصام طه 
دكه ووهيبة خضر خليل دكه وغازي طه خليل دكه 

بموجب وكالة رق���م: 2530 / 2017 الصادرة عن جباليا + 40813848 
/ 2019 السعودية

  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 1797 قسيمة 17 المدينة جباليا

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

المعاملة. التاريخ: 2/10/ 2019م

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

وفيم����ا قاطعت الس����لطة الفلس����طينية 
هذه القمة، وأعلنت فصائل فلس����طينية 
عن رفضها باعتباره����ا خطوة نحو تمرير 
الرؤية األمريكية حيال الصراع في الشرق 
األوس����ط وخاصة فيما يتعل����ق بالملف 
القرن"،  ب�"صفقة  والمتمثلة  الفلسطيني 
تلق����ى رئي����س وزراء االحت����الل بنيامين 
نتنياهو دعوة للمشاركة في هذه القمة، 

إلى جانب وزراء خارجية عرب.
كبي����ر  يتجه����ز  بينم����ا  ذل����ك  ويأت����ي 
مستشاري البيت األبيض، جاريد كوشنر، 
والمبعوث األمريكي للتسوية في الشرق 
األوسط، جيسون غرينبالت، للسفر إلى 5 
دول عربية، على األقل، في أواخر فبراير/ 
ش����باط الجاري. وذكرت القن����اة العبرية 
ال�"13"، أن كوش����نر وغرينبالت، يعتزمان 
زيارة سلطنة عمان والبحرين والسعودية 
واإلم����ارات وقط����ر ف����ي جولتهم����ا التي 

ستستغرق أسبوعًا.
وكانت وس����ائل اإلعالم العبرية أش����ارت 
إل����ى أن الرئيس ترامب يرغب في نش����ر 
"صفقة القرن" خالل شهر أبريل/ نيسان 
المقبل، وبعيد االنته����اء من االنتخابات 
اإلس����رائيلية للكنيس����ت، المق����ررة في 

التاسع من الشهر الجاري.

ت�سفية الق�سية الفل�سطينية
التنفيذية  اللجن����ة  تيس����ير خالد عضو 
لمنظم����ة التحرير الفلس����طينية، وعضو 
المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، 
حذر ال����دول العربية من المش����اركة في 
القضية  الهادف لتصفية  مؤتمر وارسو 

الفلسطينية. 
وق����ال خال����د ل�"االس����تقالل": "ينبغ����ي 

مقاطعة ه����ذه القمة الت����ي تهدف إلى 
انت����زاع الحقوق الفلس����طينية وتحطيم 
حل����م قيام دولة فلس����طينية على حدود 
عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

وبّين أن هذا المؤتمر، يدعو لتوس����يع 
التطبي����ع العرب����ي مع االحت����الل بما 
يتنافى مع كافة القواعد التي وضعها 
"إس����رائيل"  العالقة مع  ف����ي  العرب 
خالل القم����م العربية الس����ابقة مثل 
الالءات  ال����ذي وضع  الخرطوم  مؤتمر 
الث����الث الت����ي تضمن����ت ال للتطبيع 
مع "إس����رائيل" قبل إنه����اء االحتالل 

اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية.
ولف����ت خالد النظ����ر إلى أن ه����ذه القمة 
تهدف أيضًا إلزاح����ة االهتمام العالمي 
ح����ول القضية الفلس����طينية وصبه في 
الملف اإليراني، م����ن خالل تعظيم خطر 
إيران في الش����رق األوس����ط، وخلق نقاط 
مشتركة بين دول عربية مثل السعودية 

واإلمارات مع دولة االحتالل اإلسرائيلي.
وبخصوص زيارة كوشنير وغرينبالت إلى 
المنطقة العربية عقب المؤتمر، دعا خالد 
ال����دول العربية لحصر الح����وار مع االدارة 
االمريكي����ة بدعوة واش����نطن الى احترام 

القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية 
وس����حب اعترافه����ا بالق����دس عاصمة ل� 
"إس����رائيل" وع����دم نقل س����فارتها الى 
المدينة المقدسة فضال عن التراجع عن 
جميع االج����راءات الت����ي اتخذتها إدارة 
الرئي����س دونال����د ترامب ضد الش����عب 

الفلسطيني.

اإعادة ر�سم التحالفات
من جهته، يرى المحلل السياس����ي أحمد 
رفي����ق ع����وض، أن قمة وارس����و تهدف 
إلى تمري����ر صفقة القرن وإلعادة رس����م 
التحالف����ات في المنطق����ة، وزيادة وتيرة 

التطبي����ع بين ال����دول العربي����ة والكيان 
الصهيون����ي، وإنهاء فك����رة وجود صراع 
عربي مع "إسرائيل" وجعله صراعا إيرانيًا 

عربيًا.
وقال عوض لصحيفة "االس����تقالل": "إن 
ه����ذه القمة س����تمثل مكانًا ومناس����بًة 
مناس����بين لإلدارة األمريكية لمناقش����ة 
صفقة الق����رن خاصة بحض����ور نتنياهو 
ووزراء خارجية عرب، مشيرًا إلى أن أمريكا 
ستطرح على الدول العربية ضمان أمنها 
من التهديد اإليراني مقابل المرونة تجاه 

صفقة القرن".
ورأى أن هذه القمة تهدف إلعادة ترتيب 
المنطقة ورسم تحالفات جديدة، في ظل 
اس����تمرار العمل الروس����ي واإليراني في 
س����وريا وهو األمر الذي أث����ر على النفوذ 
األمريكي����ة في المنطقة وش����كل حائطًا 

أمام المخططات والرؤى األمريكية.
وأضاف ع����وض: "رغم التناغ����م اإليراني 
الروس����ي في مس����ألة الوجود في سوريا، 
إال أن هناك اختالفًا بينهما في مس����ألة 
ال  روس����يا  أن  إذ  التص����دي إلس����رائيل، 
ترغ����ب بتوتير العالقات مع "إس����رائيل" 
على عكس إيران الت����ي تحتفظ بفاتورة 
مفتوحة من الهجمات اإلس����رائيلية ضد 

أهداف إيرانية جرت مؤخرًا".
ولف����ت النظ����ر إل����ى أن اإلدارة األمريكية 
أرادت م����ن خ����الل عقد ه����ذه القمة في 
معق����ل حل����ف "وارس����و" القدي����م الذي 
فككته أمريكا، توجيه رس����الة إلى روسيا 
ب����أن أمري����كا ه����ي المهيمن����ة والقادرة 
على تغيي����ر التحالفات ورس����م الخطط 

وتمريرها في الشرق األوسط.

إعادة رسم تحالفات جديدة في الشرق األوسط 

»قمة وارسو«.. أمريكا تجند العالم لتمرير »صفقة القرن«
غزة/ حممود عمر: 

ت�س��عى الإدارة الأمريكي��ة م��ن خ��ال عق��د قم��ة 
وار�س��و اإىل تذويب واإنهاء فكرة وجود �سراع عربي 
مع »اإ�سرائيل« وجعله �سراعا اإيرانيًا عربيًا، واإعادة 

ر�سم التحالفات يف املنطقة العربية، ومترير �سفقة 
الق��رن ومناق�س��تها مع ال��دول العربية احلا�س��رة، 
العربي��ة  ال��دول  ب��ني  التطبي��ع  وت��رة  وزي��ادة 
والكيان ال�س��هيوين. ومن املقرر اأن ت�س��هد العا�سمة 

البولندي��ة وار�س��و قم��ة عاملية دعت له��ا الوليات 
املتحدة، �س��تعقد يف 13 و 14 فرباير اجلاري، حتت 
م�س��مى حتقيق ا�س��تقرار ال�س��رق الأو�س��ط، وت�س��ع 

امللف الإيراين على راأ�س اأجندتها.

غزة/ االستقالل:
قال عضو المكتب السياس���ي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، موسى أبو مرزوق، 

إن الحوار الفصائلي الفلسطيني، انطلق أمس في العاصمة الروسية "موسكو".
وش���دد أبو مرزوق في تصريح صحفي مقتض���ب له، امس االثنين، على وجود "إصرار" 
بالخروج من الحالة الفلس���طينية الراهنة، مبينًا أنه يج���ب التوافق على ثالث قضايا 
أساس���ية؛ "التصدي لكل مش���اريع تصفية القضية الفلس���طينية، الوحدة الوطنية 

وترتيب البيت الفلسطيني، والحصار المفروض على غزة".
وكان وفد حركة "حماس"، قد وصل األحد الماضي، إلى العاصمة الروس���ية )موسكو(، 
للمش���اركة في حوارات الفصائل الفلس���طينية التي س���تناقش مل���ف المصالحة، 
والتحدي���ات التي تواجه القضية الفلس���طينية. وصّرحت حرك���ة "حماس" في بيان 
مقتضب لها أول أمس، بأن وفدها المكون من عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب 
العالقات الدولية موسى أبو مرزوق، وعضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العالقات 
الوطنية حس���ام بدران، قد وصل موس���كو. وذكرت "حماس"، ف���ي 28 يناير الماضي، 
أنها تلقت دعوة لزيارة موس���كو، بداية ش���هر ش���باط 2019، مؤكدة أنها تتطلع إلى 
اس���تغالل هذه الفرصة المهمة إلعادة ترتيب البيت الفلس���طيني، وتحقيق الوحدة 
وإنهاء االنقسام، استناًدا إلى ما تم التوافق عليه سابًقا بين فصائل العمل الوطني.

وكان معهد الدراسات الروسي ذاته، قد سّلم دعوات لعدد من الفصائل الفلسطينية 
الت���ي التقت في العام الماضي بموس���كو للبحث في ملفات عدي���دة، وِفي مقدمتها 

الوضع الفلسطيني الداخلي، وإمكان إنجاز المصالحة وإنهاء االنقسام.
وقد أبدت روسيا استعدادها لعقد لقاء بين حركتي "فتح" و"حماس" الفلسطينيتين 

في موسكو؛ ل� "اإلسهام في المصالحة الوطنية بين األطراف".

أبو مرزوق: يجب التوافق على ثالث 
قضايا أساسية بحوارات موسكو
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 دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية

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

إعالن طالق 
الى هالة س���ليمان عبده البريم المش���هورة أب���و حية من بني 
سهيال وس���كان األردن حاليا لقد تم تطليقك من قبل زوجك 
مجدي فوزي محمد عودة أبو حية من بني س���هيال وس���كانها 
بتاريخ 2018/11/1م طلقة واحدة رجعية حال غياب الزوجة وقد 
تم تسجيل إقرار بهذا الطالق المذكور بتاريخ 2019/2/11م , 

لذلك صار تبليغك حسب األصول .

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/وسام خالد ابراهيم ابو عمشه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803604768  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ س���عديه سعيد إبراهيم اللداوي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)904935350( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ يحيى محمد حسن حسنين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800577579( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رامي رزق العبد سكر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903085306( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مروان صقر محمد ابو عواد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403754054( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أن���ا المواطن/ أمج���د إبراهيم محمد حس���ين                     
.عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)803861913  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ياسمين معروف محمود الفراني 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)02895110( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطن/ احمد س���عد الدين احمد الريس 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404599532( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي زياد ثابت أن سياس���ة قطع الرواتب 

األخيرة طالت 400 معلم وموظف في قطاع التعليم بمحافظات غزة.
جاء ذلك خالل مش���اركته في الوقفة االحتجاجي���ة التي نفذتها يوم أمس، 
وزارة التعلي���م ونقابة المعلمين والموظفين احتجاجًا على قطع الرواتب أمام 

مقر حكومة الوفاق الوطني بمدينة غزة.
وأوضح ثابت أن سياسة قطع الرواتب من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي خطير 
على العملية التعليمية خاصة وأنها جاءت بعد سلس���لة من العقوبات التي 
ُفرضت مثل التقاعد االجباري والتضييق المالي على المعلمين في قطاع غزة

وشدد ثابت أن قرارات قطع الرواتب ال تستند إلى أي أساس قانوني وأخالقي 
ووطني ومن يرغب في تطوير التعليم ال يمكن أن يتبع هذه القرارات الظالمة 

التي تصب في خدمة االحتالل واالنقسام.
ودعا ثابت جميع دول العالم وجميع المؤسسات التي تعنى بحقوق اإلنسان 
وبحق���وق الطفولة بالضغط في اتجاه عودة روات���ب المعلمين وعودة رواتب 
جميع الموظفين ورواتب الش���هداء واألس���رى والجرحى والعمل على إنهاء 

العقوبات والحصار عن غزة.

غزة/ االستقالل:
حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من عواقب إقدام الس���لطة على قطع رواتب 

المئات من الكوادر الصحية.
وقال الناطق باس���م وزارة الصحة أش���رف القدرة في تصريح له: إن السلطة 
قطعت رواتب 263 من الكوادر الصحي���ة، معتبرًا ذلك انتهاكا صارخا للحق 

في الصحة، محذرا من أنه يضع حياة المرضى في خطر.
وتعاني المرافق الصحية في قطاع غزة من أزمات متواصلة بس���بب تقليص 

الدعم الحكومي لها، والنقص الكبير في األدوية والمعدات والوقود.
وتسود قطاع غزة حالة من االحتقان والسخط تجاه إقدام السلطة الفلسطينية 
على قطع رواتب آالف من الموظفين من مختلف الوزارات وكذلك رواتب آالف 
من ذوي األس���رى والش���هداء والجرحى، بدون إبداء أي أسباب للقطع، ويأتي 
ذلك في س���ياق تش���ديد العقوبات التي تفرضها الس���لطة ضد قطاع غزة 

وتشمل تقليص الرواتب وإحالة اآلالف للتقاعد المبكر اإلجباري.

ثابت: سياسة قطع الرواتب طالت 
400 معلم وموظف بتعليم غزة

الصحة بغزة: قطع رواتب كوادرنا 
ُيعرض حياة المرضى للخطر

غزة/ االستقالل:
احت���ج اآلالف م���ن طلب���ة الم���دارس الحكومي���ة 
بمحافظات قطاع غزة، يوم أمس، رفضًا لسياس���ة 
قطع الرواتب التي طالت المعلمين والعاملين في 

السلك التعليمي.
واس���تثمر الطلب���ة اإلذاعة المدرس���ية من خالل 
تنفيذ وقفة احتجاجية قبل الدوام المدرسي رفع 
خاللها ش���عارات منددة بقط���ع الرواتب كما ألقى 

الطلبة بيانات صحفية في هذا المجال.

وأك���دوا في بياناتهم أنه ف���ي كل العالم؛ المعلم 
ل���ه احترام وحق���وق، ويق���در ويمنح ش���هادات 
الشكر والتقدير ألنه يؤدي رسالة نبيلة وشريفة، 

وفلسطين إحدى الدول التي تقدر المعلم.
وأوضح الطلبة أن األمر المس���تغرب والخطير، أننا 
تفاجأنا قبل أيام بقطع رواتب المعلمين بدون أي 

سبب وبدون أي مبرر.
وأضاف الطلبة في بياناتهم: "معلمونا ومعلماتنا 
في غزة م���ن أكف���أ المعلمين يؤدون رس���التهم 

بأمانة، يعلموننا ويربوننا على القيم والعلم النافع 
حتى نبني المس���تقبل ونحق���ق طموحاتنا،  لماذا 

تقطع رواتبهم؟”.
وعبر طلبة المدارس عن تضامنهم  مع معلميهم 
المقطوع���ة رواتبه���م، وطالب���وا بإع���ادة روات���ب 
المعلمين فورًا، كما طالبوا جميع أطياف المجتمع 
الفلس���طيني والفصائل وأولي���اء األمور أن يكون 
لهم موقف رافض لقطع رواتب المعلمين والعمل 

على إعادتها فورًا.

غزة/ االستقالل:
عقد المجلس التش���ريعي، ورش���ة عمل 
بعن���وان "المس���ؤولية الوطنية في ظل 
إجراءات سلطة رام الله األحادية"، وذلك 
في ظ���ل زيادة اإلج���راءات التي تنفذها 
الس���لطة تجاه قطاع غزة خالل األش���هر 

األخيرة الماضية.
البردويل  النائب صالح  الورش���ة  وحضر 
والنائ���ب أش���رف جمع���ة، إل���ى جانب 
مجموع���ة م���ن المحللين السياس���يين 
والكتاب وقادة العمل الوطني في قطاع 

غزة.
وأك���د النائ���ب البردوي���ل أن اإلجراءات 
األحادية من قبل الس���لطة الفلسطينية 
بدأت من اتفاق أوس���لو وليس���ت وليدة 
اللحظ���ة، إنما كانت منذ بداية المأس���اة 
عندما ذهب فريق م���ن منظمة التحرير 
وحركة فت���ح لعقد اتفاق أوس���لو ألجل 
الخروج من أزمة ش���خصية بفئة معينة 

على حساب الشعب الفلسطيني.
وأكد أن اإلجراءات المس���تمرة من سلطة 
رام الله بحق الشعب الفلسطيني تؤشر 

إلى عدم جدية حركة فتح في المصالحة 
وفق اتف���اق وطني ش���امل وجامع للكل 

الفلسطيني.
وأش���ار إلى أن إجراءات السلطة األحادية 
ع���ززت االنقس���ام الفلس���طيني وزادت 
م���ن حدت���ه االقتصادي���ة والنفس���ية 
البردويل، إلى ضرورة  واالجتماعية. ودعا 
إعادة هيكلة منظمة التحرير على أساس 
الش���راكة الوطنية ووحدة وطنية شاملة، 

وضرورة التخلص من اتفاق أوسلو بشكل 
كامل. من جانبه؛ ق���ال النائب جمعة إن 
إجراءات السلطة األحادية ال مبرر لها من 
الناحية القانونية واألخالقية واإلنسانية 
فهي تؤثر على الكل الفلس���طيني دون 

استثناء.
وأوضح أنه منذ بداية اإلجراءات األحادية 
في ع���ام 2017 وقطع المس���اعدات عن 
وزارت���ي الصح���ة والتعلي���م كانت هذه 

مؤش���رات عما حدث خالل ه���ذه األيام 
من قطع رواتب العشرات من الموظفين 
واألس���رى والش���هداء، ف���ي محاولة من 

السلطة لفصل غزة سياسًيا.
وفي نهاية الورش���ة طالب المش���اركون 
بضرورة الضغط على س���لطة رام الله من 
أجل التوقف عن الخطوات األحادية التي 
تتخذها بش���كل مس���تمر بحق الشعب 

الفلسطيني.

»التشريعي« يدعو لوقف إجراءات سلطة رام الله األحادية

رفح/ االستقالل: 
افتتح التجمع االعالمي الفلسطيني باالتحاد االسالمي 
للنقابات المهنية بمدينة في رفح، أمس االثنين دورة 
تدريبي���ة في "المراس���لة والتقديم اإلذاع���ي " لطلبة 
وخريجي الصحافة االعالم. ويش���ارك في الدورة التي 
يقدمها الصحفي باس���ل القاضي 40 متدربًا ومتدربة 

بواقع 20 ساعة تدريبية.
 وق���ال مدي���ر التجمع اإلعالم���ي بالمدينة ياس���ر أبو 

ع���اذرة":" إن التجمع يهدف من خ���الل هذه الدورات 
إلى صقل المه���ارات العملية ل���دى الصحفيين، من 
أجل تأهيلهم لس���وق العمل".  وأكد على عزم التجمع 
اإلعالم���ي مواصلة دع���م الصحفيي���ن وتقديم كافة 
الخدمات لهم م���ن خالل الدورات المختلفة وورش���ة 

العمل والندوات واللقاءات البناءة .
 وم���ن جهته أوض���ح القاضي أن الدورة س���يتخللها 
جوانب نظرية وعملية حول فن المراس���لة والتقديم 

اإلذاعي، وكيفية كتابة التقارير اإلذاعية وتحريرها.
وأشار إلى أن الدورة س���تنمي قدرات خريجي اإلعالم 
الجدد ف���ي الجانب العمل���ي، باإلضافة إل���ى الجانب 
النظ���ري ال���ذي يتلقونه ف���ي الجامع���ات، مؤكدا أن 
التدري���ب العمل���ي يس���اهم ف���ي فتح اآلف���اق أمام 

المتدربين لالنخراط في سوق العمل بقوة.
وتأتي الدورة ضمن سلس���لة ال���دورات التي يعكف 

التجمع اإلعالمي على تنظيمها خالل العام الحالي.

التجمع اإلعالمي يفتتح دورة »المراسلة والتقديم اإلذاعي« برفح

احتجاجات في مدارس قطاع غزة ضد سياسة قطع الرواتب

الثالثاء 7 جمادى اآلخرة 1440 هــ 12 فبراير 2019 م
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أعلن أنا المواطن/ عبدالله توفيق حماد ابو مكتومه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801469883 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أحمد محمد حسين شحادة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800081135( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطن/ احمد »محمد ش���عبان » ابراهيم 
الهندي ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )800683534( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فادي جهاد محمود سليمان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800729113( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبد الرازق جبر سليم البطريخى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801222910( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سليم عبد اباسط محمد شعت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803849447( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ادهم عدنان سليمان الديري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801432147( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سامح جليل عبد الهادي اشتيوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803658764( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  نور الهدى راسم جابر عبيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411082852( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة / االستقالل:
تمكن���ت بلدية غزة من جم���ع وترحيل نحو 16 
ألف طن من النفايات خالل شهر كانون ثاني / 
يناير الماضي من كافة أحياء وشوارع المدينة 
ضم���ن جهوده���ا للحفاظ عل���ى نظافة وصحة 
المدينة رغ���م النقص الحاد ف���ي عدد اآلليات 

الالزمة للعمل .
ودعت البلدية المواطنين ف���ي المدينة إلتباع 
إرشادات النظافة المعلنة والتي تتضمن؛ وضع 
النفايات ف���ي أكياس بالس���تيكية وإخراجها 
مبك���را وقبل الس���اعة 7 لضم���ان ترحيلها في 
نف���س اليوم، وع���دم إلقاء النفاي���ات في جزر 
الش���وارع، والحف���اظ عل���ى الحاوي���ات وع���دم 
إحراقه���ا، باإلضافة إلى المش���اركة في نش���ر 

التوعية البيئية .
وأوضحت أن���ه تم خالل ش���هر يناير الماضي 
كن���س و " قح���ط " 1500 طن م���ن األتربة من 
ش���وارع مختلفة م���ن المدينة س���حبتها مياه 
األمطار، وتنظيم 7 حم���الت للنظافة بالتعاون 
مع مؤسسات مختلفة، وتشغيل 218 عاماًل مع 
كارة في أعمال جمع النفايات وكنس الشوارع .

وبينت أن مكب النفايات الرئيس شرق المدينة 
استقبل خالل نفس الفترة نحو ) 21( ألف طن 
من النفايات منها 16 ألف طن من بلدية غزة و 
4 أالف طن من وكالة غوث وتش���غيل الالجئين 
) األون���روا (  و)108( طنا من بلدي���ة المغراقة، 
و)100( طن���ا من بلدية الزه���راء، و)56( طنا من 
بلدي���ة وادي غزة، باإلضافة إل���ى 25 حاوية من 

المنطقة الصناعية شرق المدينة . 
ودع���ت البلدية المواطنين لتقديم الش���كاوي 
المختلف���ة المتعلق���ة بخدماته���ا المختلف���ة 
الس���يما النظافة عل���ى رقم وحدة الش���كاوي 
والمعلومات 115 و صفحة البلدية على الفيس 
بوك، وموقعها عل���ى اإلنترنت، وتطبيق بلدية 
غزة على الهواتف الذكية، وتطبيق الواتس آب 

على رقم 00970599815600 .
وكانت بلدية غزة وبلدي���ات القطاع األخرى قد 
أعلنت حالة الط���وارئ منذ بداية العام الماضي 
2018 بس���بب اش���تداد الحص���ار وتقلي���ص 
المساعدات والمشاريع الخدماتية والتطويرية، 
ونقص اآلليات والسوالر الالزم لتشغيل األليات 

والمرافق الخدماتية .

خانيونس/ االستقالل:
كرمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة الفائزين 
في مس���ابقتي ميدان المحافظة وس���احة القلعة والتي 
أعلن عنها مؤخ���رًا ضمن فعاليات م���رور مائة عام على 

تأسيس البلدية.
وحضر حف���ل التكريم رئيس البلدي���ة المهندس عالء 
الدين البطة، والرئيس الس���ابق يحيى األسطل، والقائم 
بأعم���ال مدير ع���ام البلدي���ة محم�د األس���طل، ومدير 
دائ���رة التخطيط والتنظيم محم�د الفرا، ورئيس قس���م 
التخطيط الحضري ياس���ين األس���طل، وأعض���اء لجنة 

التقييم والمشاركين وذويهم وحشد من المهتمين.
وخالل كلمته الترحيبية نقل الفرا شكر بلدية خانيونس 
لكافة المشاركين، مشيرًا إلى أهمية المسابقتين اللتين 
جاءتا ضمن فعاليات ذكرى مرور مائة عام على تأسيس 
البلدية، مبينًا أن البلدية تتبع نهج الشراكة المجتمعية 
في معظم مش���اريعها وتحاول جاهدة االس���تفادة قدر 
المستطاع من  األفكار الخالقة لدى جمهور المختصين 
وفي كافة المج���االت إلبراز الدور الحيوي والهام للبلدية 

والمدينة على حد سواء.
ومن جانبه شدد البطة على أهمية الشراكة المجتمعية 
في اختيار المشاريع التي تعبر عن مستقبل خانيونس 
الحض���ري في ظل التوجه العام لدى المجلس في تعزيز 
مبدأ المش���اركة المجتمعية وتحقيق ش���فافية العمل، 
الفتًا إل���ى الدور التكاملي مع بلدي���ات المحافظة ولجنة 
التقييم التي أفضت إلى اختيار أفضل تصميم حضري 
لميدان المحافظ���ة الذي يعتبر مدخ���ل خانيونس من 
الناحية الشرقية وتشترك فيه كافة بلديات المحافظات 
الجنوبية كون الميدان ممرًا للقادمين من شمال القطاع 

إلى الجنوب وبالعكس.

وش���كر البط���ة كاف���ة المهندس���ين الذي���ن قدم���وا 
بمشاركاتهم النوعية إضافات جديدة لمعاني التصميم 
الحض���ري حيث قامت لجن���ة التقييم الت���ي تضم في 
عضويتها خبراء ومختصين بهذا المجال باختيار أفضل 
التصميمات الت���ي تعبر عن أصال���ة مدينة خانيونس 

وحاضرها وتاريخها ومستقبلها.
ومن جانبه بين م. األس���طل وج���ود توجه عام لدى إدارة 
البلدية ف���ي إحداث النق���الت النوعية ف���ي التخطيط 
الحضري المعاص���ر وذلك من خالل إعادة صياغة الطابع 
العمراني للمدين���ة وتطوير كافة الميادين والمفترقات 
الرئيس���ية بما يحقق التنمية المس���تدامة ويعزز دور 
البلدية في المجتمع باإلضاف���ة إلى تطوير مركز مدينة 

خانيون���س وجهود صياغ���ة رؤيته بطريقة تش���اركية 
فاعلة.

وفي ختام الحفل أعلن عن أس���ماء الفائزين بمس���ابقة 
تصمي���م مي���دان المحافظة حي���ث ف���از بالمركز األول 
المهندس فخري ناصر المجايدة  وفازت بالمركز الثاني 
المهندسة دعاء جمال غنيم، والمركز الثالث المهندس 
أحم���د الجوج���و والمهن���دس أيمن أبو دق���ة، حيث تم 
تسليهم المركزين األول والثاني مبلغًا ماليًا وشهادات 

شكر لباقي المشاركين.
ومن جهة أخرى كرمت إدارة البلدية الفائزين بمس���ابقة 
"ساحة القلعة" من خالل منح كافة المشاركين شهادات 

شكر وتقدير تقديرًا لمساهماتهم في المسابقة.

 المغازي/ االستقالل:
التقى رئيس  بلدية  المغازي محمد النجار بلجان األحياء 
بالمخيم  بحضور مسؤول العالقات  العامة  في  البلدية  
أديب أبو غزال. ورحب رئيس البلدية، بالحضور وشكرهم 
على اهتمامه���م بقضايا مجتمعهم، مؤكدًا على ضرورة 
المحافظة على اس���تمرارية العالقات بين أعضاء اللجان 

واالجتماع  الدوري باألسبوع األول من كل شهر.
وأشار إلى أهمية عقد لقاءات موسعة مع  أعضاء  اللجان 
للخ���روج بخطة عمل موحدة بهدف تفعيل دورها،منوهًا 
إلى أن البلدية اعدت مشاريع للتمويل مثل مشروع شارع 
عمر بن الخطاب ,وهو عبارة عن  ش���ارع متكامل مع إنارة 
حيث تم تأجيل تنفيذه عدة مرات ألس���باب خارجة عن 
اإلرادة،  اضاف���ة  لش���ارع اخر يربط  بي���ن قرية المصدر 
والمغازي، ومشروع انش���اء متنزه، وشارع السلطاني من 
مدرس���ة الثانوية الذي يربط البريج بالمغازي، وانش���اء  

قوس تعريفي لمدخل المغازي .
وفيما يخص الش���وارع الهيكلية نوه إلى أنه ال يتم عمل 
أي تغيرات بشارع الرشيد وش���ارع صالح الدين اال بأخذ 
موافقة خطية من وزارة األش���غال، موضحًا أن هناك عدة 
مطالب لم يتم االس���تجابة لها مثل : عمل إشارة ضوئية  
لمدخ���ل المغ���ازي , وفت���ح المدخل الش���مالي بطريقة  

قانونية ولكن جار متابعتها مع الجهات الرسمية.
وفي نهاية اللق���اء اتفق الحضور على تكثيف اللقاءات 
فيما بي���ن اعضاء لج���ان االحي���اء والخ���روج بتوصيات 

ومقترحات لتقديمها للبلدية.

بيت حانون/ االستقالل:
قامت  بلدية سالتش���وكلو بوكونيا  التركية بتزويد بلدية بيت حانون شمال قطاع غزة 
بعشرة آالف وأربعين لتر سوالر لتمكين البلدية من تشغيل آليات النظافة وآبار المياه 
ومضخات الصرف الصحى وتقديم خدماتها للمواطنين بالشكل المناسب،  وذلك من 
خالل الهالل األحمر التركى. جاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين البلديتين وثمرة 
لزي���ارة رئيس بلدية بيت حانون د.محمد نازك الكفارن���ة لجمهورية تركيا. واتصل د. 
الكفارنة هاتفيًا مع رئيس بلدية سالتشوكلو مقدمًا له الشكر الجزيل  واتحاد بلديات 
تركيا والحكومة التركية والش���عب التركى على وقوفهم بجانب الشعب الفلسطيني 

ومد يد العون والمساعدة للبلدية فى ظل الحصار الجائر والمفروض على قطاع غزة.
وم���ن الجدير بالذكر أن رئيس البلدي���ة قام بتوقيع اتفاقية توأم���ة بين بلدية بيت 

حانون وبلدية سالتسوكلو التركية في مدينة كونيا عام 2012 .

بلدية تركية تزود بلدية بلدية غزة تجمع 16 ألف طن من النفايات بيناير
بيت حانون بالسوالر

بلدية خانيونس تكرم الفائزين بمسابقتي ميدان المحافظة وساحة القلعة بلدية المغازي 
تلتقي بأعضاء لجان 
األحياء في المخيم

جانب من حفل التكرمي 
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أعلن أنا المواطن/ عبدالله توفيق حماد ابو مكتومه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801469883 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أحمد محمد حسين شحادة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800081135( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطن/ احمد »محمد ش���عبان » ابراهيم 
الهندي ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )800683534( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فادي جهاد محمود سليمان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800729113( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبد الرازق جبر سليم البطريخى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801222910( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سليم عبد اباسط محمد شعت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803849447( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ادهم عدنان سليمان الديري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801432147( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سامح جليل عبد الهادي اشتيوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803658764( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  نور الهدى راسم جابر عبيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411082852( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة / االستقالل:
تمكن���ت بلدية غزة من جم���ع وترحيل نحو 16 
ألف طن من النفايات خالل شهر كانون ثاني / 
يناير الماضي من كافة أحياء وشوارع المدينة 
ضم���ن جهوده���ا للحفاظ عل���ى نظافة وصحة 
المدينة رغ���م النقص الحاد ف���ي عدد اآلليات 

الالزمة للعمل .
ودعت البلدية المواطنين ف���ي المدينة إلتباع 
إرشادات النظافة المعلنة والتي تتضمن؛ وضع 
النفايات ف���ي أكياس بالس���تيكية وإخراجها 
مبك���را وقبل الس���اعة 7 لضم���ان ترحيلها في 
نف���س اليوم، وع���دم إلقاء النفاي���ات في جزر 
الش���وارع، والحف���اظ عل���ى الحاوي���ات وع���دم 
إحراقه���ا، باإلضافة إلى المش���اركة في نش���ر 

التوعية البيئية .
وأوضحت أن���ه تم خالل ش���هر يناير الماضي 
كن���س و " قح���ط " 1500 طن م���ن األتربة من 
ش���وارع مختلفة م���ن المدينة س���حبتها مياه 
األمطار، وتنظيم 7 حم���الت للنظافة بالتعاون 
مع مؤسسات مختلفة، وتشغيل 218 عاماًل مع 
كارة في أعمال جمع النفايات وكنس الشوارع .

وبينت أن مكب النفايات الرئيس شرق المدينة 
استقبل خالل نفس الفترة نحو ) 21( ألف طن 
من النفايات منها 16 ألف طن من بلدية غزة و 
4 أالف طن من وكالة غوث وتش���غيل الالجئين 
) األون���روا (  و)108( طنا من بلدي���ة المغراقة، 
و)100( طن���ا من بلدية الزه���راء، و)56( طنا من 
بلدي���ة وادي غزة، باإلضافة إل���ى 25 حاوية من 

المنطقة الصناعية شرق المدينة . 
ودع���ت البلدية المواطنين لتقديم الش���كاوي 
المختلف���ة المتعلق���ة بخدماته���ا المختلف���ة 
الس���يما النظافة عل���ى رقم وحدة الش���كاوي 
والمعلومات 115 و صفحة البلدية على الفيس 
بوك، وموقعها عل���ى اإلنترنت، وتطبيق بلدية 
غزة على الهواتف الذكية، وتطبيق الواتس آب 

على رقم 00970599815600 .
وكانت بلدية غزة وبلدي���ات القطاع األخرى قد 
أعلنت حالة الط���وارئ منذ بداية العام الماضي 
2018 بس���بب اش���تداد الحص���ار وتقلي���ص 
المساعدات والمشاريع الخدماتية والتطويرية، 
ونقص اآلليات والسوالر الالزم لتشغيل األليات 

والمرافق الخدماتية .

خانيونس/ االستقالل:
كرمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة الفائزين 
في مس���ابقتي ميدان المحافظة وس���احة القلعة والتي 
أعلن عنها مؤخ���رًا ضمن فعاليات م���رور مائة عام على 

تأسيس البلدية.
وحضر حف���ل التكريم رئيس البلدي���ة المهندس عالء 
الدين البطة، والرئيس الس���ابق يحيى األسطل، والقائم 
بأعم���ال مدير ع���ام البلدي���ة محم�د األس���طل، ومدير 
دائ���رة التخطيط والتنظيم محم�د الفرا، ورئيس قس���م 
التخطيط الحضري ياس���ين األس���طل، وأعض���اء لجنة 

التقييم والمشاركين وذويهم وحشد من المهتمين.
وخالل كلمته الترحيبية نقل الفرا شكر بلدية خانيونس 
لكافة المشاركين، مشيرًا إلى أهمية المسابقتين اللتين 
جاءتا ضمن فعاليات ذكرى مرور مائة عام على تأسيس 
البلدية، مبينًا أن البلدية تتبع نهج الشراكة المجتمعية 
في معظم مش���اريعها وتحاول جاهدة االس���تفادة قدر 
المستطاع من  األفكار الخالقة لدى جمهور المختصين 
وفي كافة المج���االت إلبراز الدور الحيوي والهام للبلدية 

والمدينة على حد سواء.
ومن جانبه شدد البطة على أهمية الشراكة المجتمعية 
في اختيار المشاريع التي تعبر عن مستقبل خانيونس 
الحض���ري في ظل التوجه العام لدى المجلس في تعزيز 
مبدأ المش���اركة المجتمعية وتحقيق ش���فافية العمل، 
الفتًا إل���ى الدور التكاملي مع بلدي���ات المحافظة ولجنة 
التقييم التي أفضت إلى اختيار أفضل تصميم حضري 
لميدان المحافظ���ة الذي يعتبر مدخ���ل خانيونس من 
الناحية الشرقية وتشترك فيه كافة بلديات المحافظات 
الجنوبية كون الميدان ممرًا للقادمين من شمال القطاع 

إلى الجنوب وبالعكس.

وش���كر البط���ة كاف���ة المهندس���ين الذي���ن قدم���وا 
بمشاركاتهم النوعية إضافات جديدة لمعاني التصميم 
الحض���ري حيث قامت لجن���ة التقييم الت���ي تضم في 
عضويتها خبراء ومختصين بهذا المجال باختيار أفضل 
التصميمات الت���ي تعبر عن أصال���ة مدينة خانيونس 

وحاضرها وتاريخها ومستقبلها.
ومن جانبه بين م. األس���طل وج���ود توجه عام لدى إدارة 
البلدية ف���ي إحداث النق���الت النوعية ف���ي التخطيط 
الحضري المعاص���ر وذلك من خالل إعادة صياغة الطابع 
العمراني للمدين���ة وتطوير كافة الميادين والمفترقات 
الرئيس���ية بما يحقق التنمية المس���تدامة ويعزز دور 
البلدية في المجتمع باإلضاف���ة إلى تطوير مركز مدينة 

خانيون���س وجهود صياغ���ة رؤيته بطريقة تش���اركية 
فاعلة.

وفي ختام الحفل أعلن عن أس���ماء الفائزين بمس���ابقة 
تصمي���م مي���دان المحافظة حي���ث ف���از بالمركز األول 
المهندس فخري ناصر المجايدة  وفازت بالمركز الثاني 
المهندسة دعاء جمال غنيم، والمركز الثالث المهندس 
أحم���د الجوج���و والمهن���دس أيمن أبو دق���ة، حيث تم 
تسليهم المركزين األول والثاني مبلغًا ماليًا وشهادات 

شكر لباقي المشاركين.
ومن جهة أخرى كرمت إدارة البلدية الفائزين بمس���ابقة 
"ساحة القلعة" من خالل منح كافة المشاركين شهادات 

شكر وتقدير تقديرًا لمساهماتهم في المسابقة.

 المغازي/ االستقالل:
التقى رئيس  بلدية  المغازي محمد النجار بلجان األحياء 
بالمخيم  بحضور مسؤول العالقات  العامة  في  البلدية  
أديب أبو غزال. ورحب رئيس البلدية، بالحضور وشكرهم 
على اهتمامه���م بقضايا مجتمعهم، مؤكدًا على ضرورة 
المحافظة على اس���تمرارية العالقات بين أعضاء اللجان 

واالجتماع  الدوري باألسبوع األول من كل شهر.
وأشار إلى أهمية عقد لقاءات موسعة مع  أعضاء  اللجان 
للخ���روج بخطة عمل موحدة بهدف تفعيل دورها،منوهًا 
إلى أن البلدية اعدت مشاريع للتمويل مثل مشروع شارع 
عمر بن الخطاب ,وهو عبارة عن  ش���ارع متكامل مع إنارة 
حيث تم تأجيل تنفيذه عدة مرات ألس���باب خارجة عن 
اإلرادة،  اضاف���ة  لش���ارع اخر يربط  بي���ن قرية المصدر 
والمغازي، ومشروع انش���اء متنزه، وشارع السلطاني من 
مدرس���ة الثانوية الذي يربط البريج بالمغازي، وانش���اء  

قوس تعريفي لمدخل المغازي .
وفيما يخص الش���وارع الهيكلية نوه إلى أنه ال يتم عمل 
أي تغيرات بشارع الرشيد وش���ارع صالح الدين اال بأخذ 
موافقة خطية من وزارة األش���غال، موضحًا أن هناك عدة 
مطالب لم يتم االس���تجابة لها مثل : عمل إشارة ضوئية  
لمدخ���ل المغ���ازي , وفت���ح المدخل الش���مالي بطريقة  

قانونية ولكن جار متابعتها مع الجهات الرسمية.
وفي نهاية اللق���اء اتفق الحضور على تكثيف اللقاءات 
فيما بي���ن اعضاء لج���ان االحي���اء والخ���روج بتوصيات 

ومقترحات لتقديمها للبلدية.

بيت حانون/ االستقالل:
قامت  بلدية سالتش���وكلو بوكونيا  التركية بتزويد بلدية بيت حانون شمال قطاع غزة 
بعشرة آالف وأربعين لتر سوالر لتمكين البلدية من تشغيل آليات النظافة وآبار المياه 
ومضخات الصرف الصحى وتقديم خدماتها للمواطنين بالشكل المناسب،  وذلك من 
خالل الهالل األحمر التركى. جاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين البلديتين وثمرة 
لزي���ارة رئيس بلدية بيت حانون د.محمد نازك الكفارن���ة لجمهورية تركيا. واتصل د. 
الكفارنة هاتفيًا مع رئيس بلدية سالتشوكلو مقدمًا له الشكر الجزيل  واتحاد بلديات 
تركيا والحكومة التركية والش���عب التركى على وقوفهم بجانب الشعب الفلسطيني 

ومد يد العون والمساعدة للبلدية فى ظل الحصار الجائر والمفروض على قطاع غزة.
وم���ن الجدير بالذكر أن رئيس البلدي���ة قام بتوقيع اتفاقية توأم���ة بين بلدية بيت 

حانون وبلدية سالتسوكلو التركية في مدينة كونيا عام 2012 .

بلدية تركية تزود بلدية بلدية غزة تجمع 16 ألف طن من النفايات بيناير
بيت حانون بالسوالر

بلدية خانيونس تكرم الفائزين بمسابقتي ميدان المحافظة وساحة القلعة بلدية المغازي 
تلتقي بأعضاء لجان 
األحياء في المخيم

جانب من حفل التكرمي 
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أعلن أنا المواطنة/أسماء جابر عبد الله الرفاتي
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
802530030( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ محاسن صالح مصطفى النعيزي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900837816 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن اشرف اياد محمد فرحات
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400940268( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد عبد الخالق موسى االسطل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)954374583( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ وردة ايمن حمد شلط
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407898295 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/هشام علي محمد جبر
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)961673670( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/والء ماجد محمد الحاج احمد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403074800( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/رواء عوده عاشور عودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400973079( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/انوار فوزي عارف ابو شعير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905374542( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة / االستقالل:
أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
أمس االثنين، أن األس���يرات في سجن "الدامون" 
يواجهن ظروًفا حياتية صعبة نتيجة سوء أوضاع 
الس���جن من جميع النواحي، وتعنت إدارة السجن 

في االستجابة لمطالبهن الحياتية واإلنسانية.
وأوضحت األس���يرات في رس���الة وصلت "مهجة 
القدس" نس���خًة عنها، أن أوضاعه���ن الحياتية 
والمعيشية في سجن "الدامون" سيئة جًدا بسبب 
افتقار هذا السجن المتهالك لكل مقومات الحياة 
اإلنسانية والرطوبة العالية، إضافًة لعدم استجابة 
إدارة السجن للكثير من طلباتهن واحتياجاتهن.  

وأش���ارت األس���يرات إل���ى أن هن���اك عديدًا من 
الطلبات واالحتياجات بحاجة لهن وترفض اإلدارة 
الرد عليها أو االستجابة لها منها رفضها أن تكون 
هناك س���اعة اس���تحمام لهن خاص���ة وأن وجود 
أماكن االس���تحمام خارج الغرف وأن هذا موضوع 
ه���ام ألنه يتع���ارض مع خصوصياته���ن، ووقت 

االستحمام هو على حساب الفورة.
وفيما يتعلق بتجهيزات الغرف، "فالوضع كما هو 
الخزائ���ن مليئة بالصدأ وقديمة، وال يوجد لديهن 
مقاعد فقط عندهن اسكمالت بدون ظهر مهترئة 
ومكسرة وال تكفي للجميع"، كما ال يوجد مطبخ وال 
مكتبة وغير مسموح بإدخال كتب، وممنوع تجمع 

األس���يرات، باإلضافة الى أن ظروف زيارات األهل 
صعبة جًدا حيث ينتظرون في براكس بالخارج من 

زينكو وال يوجد به حمامات.
وأوضحت األسيرات أن موضوع الكاميرات، ممنوع 
الحدي���ث فيه وبمجرد طرح الموضوع يقولون هذا 
الموض���وع مغلق ومن تفتح ه���ذا الموضوع يتم 
عزله���ا، باإلضافة إلى أن االس���يرات اللواتي يتم 
اعتقالهن ال يذهبن للتحقيق، وفي الس���ابق كان 
يتم إحضارهن فوًرا لس���جن "الش���ارون"، أما اآلن 
وكما يح���دث حالًيا مع والدة صالح البرغوثي التي 
لم تصل اليهن حتى اآلن وال يتم التحقيق معها، 
فهي موجودة في "معبار الشارون"، ويوم الجمعة 

يت���م أخذها لمعبار آخر، واألمر يس���تغرق من 10 
أيام حتى الشهر إلى أن يتم إحضارها إلى سجن 

"الدامون".
وأضاف���ت األس���يرات في رس���التهن أن���ه توجد 
لديهن مش���كلة كبيرة وخطرة تتعلق بالس���احة 
وحالة التزحلق بس���بب المطر، ومشكلة الكهرباء 
ألن "الفي���وزات" تنفجر عندهن بس���بب الضغط، 

وأن أحد الفيوزات احترق بجانب أسيرة.
وأوضحن أنهن طالبن م���ن اإلدارة إصالحها نظًرا 
لخطورته���ا عل���ى حياتهن إال أنها ال تس���تجيب 
لذلك وتق���ول لهن بأنه���ا بحاجة إل���ى ميزانية 
إلجراء اإلصالحات. وأكدت األس���يرات أن مطلبهن 

األساس���ي على حد وصفهن ه���و الخروج من هذا 
الجحيم سجن

"الدامون" ونقلهن إلى سجن أوضاعه أفضل. 
من جهتها، طالبت "مهجة القدس" المؤسس���ات 
الحقوقية واإلنس���انية، وخاص���ة اللجنة الدولية 
للصلي���ب األحمر، ومجلس حقوق اإلنس���ان التابع 
لألم���م المتحدة بالتدخل لدى س���لطات االحتالل 
الصهيون���ي لوض���ع ح���د لمعان���اة األس���يرات 
الفلسطينيات وظروفهن غير اإلنسانية. وشددت 
على ض���رورة مراعاة خصوصياتهن في س���جون 
االحت���الل، وفضح انته���اكات مصلحة س���جون 

االحتالل بحقهن.

الخليل/ االستقالل:
أفادت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء 
واألس���رى أمس االثنين ب���أن إدارة مصلحة 
س���جون االحتالل اإلس���رائيلية مددت عزل 
األس���ير القائد أيمن علي سليمان اطبيش 
)39 عاًما(، م���ن دورا قض���اء مدينة الخليل 

حتى تاريخ 2019/03/11.
وأك���د األس���ير اطبيش في رس���الة وصلت 
"مهجة القدس"، أنه مازال يقبع في س���جن 
"أيالون" قس���م العزل من���ذ 2018/12/23، 
وذلك بعد المش���كلة التي حدثت معه في 
سجن "رامون" عندما دخلت وحدة ما تسمى 
)الدرور( التابعة لما يسمى جهاز )الشاباك( 
لقس���م )4( واقتحمت غرفة )46( المتواجد 

فيها أسرى الحركة بشكل استفزازي.
وأوضح أن تلك الوحدة اإلس���رائيلية اعتدت 
عليه وعلى األسيرين عرفات الزير ومنيف أبو 
عطوان وأخرجت جميع األس���رى من الغرفة، 
واعت���دت علي���ه وتصرف���ت مع���ه بطريقة 
وحشية وهمجية وطرحته أرًضا وقيدته ومن 

ثمن أخرجته من الغرفة ونقلته للعزل بقرار 
من جهاز )الشاباك( بدون ذكر أي أسباب.

وأضافت مهجة القدس أن إدارة السجن 
أبلغت���ه بتاري���خ 2019/01/06 بقرار منع 
زيارة أهل���ه حتى تاري���خ 2019/02/26، 
وذلك على خلفية المشكلة التي حصلت 

في سجن "رامون".
وكان���ت ق���وات االحتالل اعتقلت األس���ير 
اطبي���ش بتاري���خ 2016/08/02م، وحولته 
لالعتق���ال اإلداري ب���دون أن توجه ضده أي 

اتهام.
وأش���ارت مهجة الق���دس إلى أن األس���ير 
اطبيش ُيعد أحد أبرز أبطال معارك األمعاء 
الخاوية ضد سياسة االعتقال اإلداري، حيث 
خ���اض إضراًبا مفتوًحا عن الطعام اس���تمر 
في���ه لمدة 105 أيام عل���ى التوالي، وكذلك 
أضرب لم���دة زادت عن 100 يوم أخرى ضد 
االعتقال اإلداري، نظًرا لتنصل االحتالل من 
تعهده باإلفراج عنه خالل اعتقاله السابق.

جدي���ر بالذكر أن األس���ير اطبيش طالب لم 
يكمل دراس���ته الجامعية بسبب االعتقاالت 
المتك���ررة من قبل االحت���الل، حيث تعرض 
لالعتقال خمس مرات سابقة أمضى خاللها 
ما يزيد عن 13 عاًما في سجون االحتالل على 
خلفي���ة انتمائه وعضويته ونش���اطاته في 

صفوف حركة الجهاد اإلسالمي.

رام الله/ االستقالل:
قال نادي األس���ير، إن إدارة مصلحة س���جون االحتالل، أعادت األس���ير وليد خالد ش���رف )25 
عامًا(، إلى معتقل "عيادة الرملة". وكان األس���ير ش���رف نقل إلى مستشفى "أساف هروفيه" 
اإلس���رائيلي، عقب تدهور طرأ على وضعه الصحي، وس���بق أن ُنقل إلى مستش���فى "شعاري 

تسيدك".
وقال األسير ش���رف للمحامي: إنه يعاني من ضمور في الجلد منذ الوالدة، وقد تفاقم وضعه 
الصحي بس���بب اعتقاالت���ه المتكررة، األمر الذي أدى إلى إصابته بمش���اكل صحية أخرى في 

الكبد والجهاز البولي، وأصبح يعتمد على أكياس خاصة لقضاء حاجته.
وأضاف: أن تدهورًا آخر طرأ على وضعه الصحي خالل الفترة القليلة الماضية بعد إعادته إلى 
معتقل "عيادة الرملة"، وعلى إثره ُنقل مجددًا إلى مستش���فى "أس���اف هروفيه"، حيث خضع 
لفحوص طبية، وبعد اس���تقرار وضعه ُأعيد مجددًا إلى معتقل "الرملة". ولفت إلى أن محكمة 
االحتالل كانت قد أصدرت قرارًا بتخفيض مدة اعتقاله اإلداري بعد تدهور وضعه الصحي، إال 
أن مخابرات االحتالل أوصت مجددًا تجديد اعتقاله اإلداري، وعليه فقد صدر بحقه أمر اعتقال 

إداري لمدة ستة شهور.
يذكر أن سلطات االحتالل اعتقلت األسير شرف بتاريخ العاشر من حزيران/ يونيو 2018، علمًا 

أن مجموع سنوات اعتقاله قرابة خمس سنوات بين أحكام واعتقال إداري. 

األسيــرات فــي سجــن »الدامــون« يواجهــن ظروفــا صعبــة

رام الله/ االستقالل:
األس���رى  ش���ؤون  هيئ���ة  محام���ي  أف���اد 
والمحرري���ن كريم عجوة أم���س، بأن الوضع 
الصح���ي لألس���ير الفتى أنس اس���ماعيل 
موس���ى ) 18 عاما( من بل���دة الخضر قضاء 
بيت لحم، والذي يقبع حالًيا في مستشفى 
"شعار تصيدك" االسرائيلي، آخذ بالتحسن 

المتواصل واالستقرار.
وق���ال عجوة في بي���ان تلقت االس���تقالل 
نس���خة عنه: إن األس���ير موس���ى كان قد 
أصيب مطلع ش���هر فبراير الجاري برصاص 
الجيش االسرائيلي في قدميه، بزعم إلقائه 
زجاجات حارقة على س���يارات مستوطنين 
بالقرب من بلدة الخضر، وقد تم إجراء عملية 

جراحية له قبل عشرة أيام وأخرى اول أمس، 
تم خاللها اس���تئصال الرصاصتين وزراعة 
براٍغ بالقدم اليسرى. وأضاف أنه من المقرر 
عقد جلس���ة تمديد توقيف في المحكمة 
العسكرية ب�"عوفر" لألسير موسى األسبوع 
المقب���ل، وق���د تعق���د دون حض���وره نظرا 

لوضعه الصحي.

االحتالل يعيد األسير وليد شرف 
مجددًا إلى معتقل »عيادة الرملة”

هيئة: تحسن مستمر على صحة األسير المصاب أنس موسى

االحتالل يمدد عزل األسير أيمن اطبيش

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفرجت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس االثنين، عن الطفل المقدس���ي يوسف 
سامي داري "14 عاما" من سكان بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، بشرط الحبس 

المنزلي.
وشملت ش���روط االحتالل حبس الطفل داري الذي اعتقل قبل أيام منزليا لمدة خمسة أيام، 

وكفالة طرف ثالث بقيمة 5000 شيقل.

االحتالل يفرج عن طفل 
مقدسي بشرط الحبس المنزلي
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تح���اول الدبلوماس���ية الروس���ية ان تلع���ب دورا في حل 
القضية الفلسطينية، لكن قبل الخوض في هذا الموضوع 
علينا ان نستذكر اإلستراتيجية التي قامت عليها روسيا 
والت���ي تتمث���ل ب “تقوم أهداف روس���يا عل���ى أولوية 
مصال���ح موس���كو االقتصادية ونفوذه���ا الدولي” ، هذه 
اإلس���تراتيجية هي األس���اس اإليديولوج���ي الذي تقوم 
عليه، بمعنى أنها ال تتدخل في شأن ال يصب لمصلحتها.

يح���اول ال���روس ان يكونوا ش���ركاء في منطقة الش���رق 
األوس���ط ومنطقة ش���رق آس���يا ليجدوا فرصة نموذجية 
للع���ب دور ُيعيد دورهم السياس���ي ال���ى الواجهة، ومن 
هذه األدوار اس���تضافة معهد الدراسات الشرقية التابع 
لوزارة الخارجية الروس���ية يومي 11و12 من شباط الجاري 
لقاء يضم وفودُا فصائلية فلس���طينية لوضع أوراق عمل 
تستطيع بها روسيا وضع دراسة معينة وبناًء عليها ُتقرر 

ماذا ستفعل روسيا بالشأن الفلسطيني مستقباًل.
هذا اللقاء هو ليس ضمن إطار رس���مي بل لقاء دراس���ي 
بمعنى لق���اًء يضم ملف���ًا بحثيًا يتضمن رؤي���ة وأهدافًا 

ونتائ���ج، وال يه���دف اللقاء إل���ى حل مش���كلة معينة أو 
لتقارب وجهات النظر بين الفصائل او لتحقيق مصالحة 
بين فتح وحماس، الن المتتبع للسياس���ة الروس���ية تجاه 
القضية الفلس���طينية ال يوجد لديها رؤية مستقبلية او 
خطة إلقامة سالم في المنطقة وال يوجد لروسيا أطروحات 

حول القضية.
بل العكس روس���يا ” تعترف بالكيان اإلسرائيلي وتقبل 
به عضوًا باألمم المتحدة وتعترف بدولة إس���رائيل كدولة 
ذات حدود وس���يادة، وأيضا تسعى روس���يا للحفاظ على 
امن إس���رائيل وال تنش���ط باألم���م المتح���دة للدفاع عن 
الالجئي���ن كون س���يخل بالتوازن اإلس���رائيلي، ما تهتم 
به روس���يا كحق تقري���ر مصير الفلس���طينيين بحيث ال 
يمس بأمن إس���رائيل، أيضا روسيا تدعم الطرح األمريكي 
باالس���تمرار بالمفاوض���ات، وهذا ما أش���ار إليه فالديمير 
بوتي���ن في المؤتمر الذي انعقد في 2 اكتوبر2013، الذي 
قال فيه ” نؤيد االتصاالت المباش���رة بين الفلسطينيين 
واإلسرائيليين ونريد ان تؤدي هذه االتصاالت إلى إيجاد 

ح���ل طويل األمد للنزاع الفلس���طيني اإلس���رائيلي وقال 
“يمكنن���ا ان نس���اعد ونكون ضامنا لذل���ك” وهذا القول 

نفس األطروحات األمريكية .
ما تقوم به روس���يا حاليا كمناورة فقط للتدخل في الشأن 
الفلس���طيني ووضع بصمة لها في هذا الملف الن روسيا 
تريد الحفاظ على الخط الس���اخن بينها وبين إس���رائيل 
كتكتيك بس���بب وجود النفوذ اإليراني في س���وريا، تريد 
روس���يا الحفاظ على امن إس���رائيل وبذات الوقت الحفاظ 
على مصالحها في سوريا ومنطقة البحر األبيض المتوسط 

ووصولها إلى المياه الدافئة وإيصال الغاز الى أوروبا.
م���ا يحدث فعليا عل���ى ارض الواقع ه���و الفصل النهائي 
والحديث عن المصالحة من قبل الفصائل هو فقط إرضاء 
الرأي العام، فال يوجد إرادة سياسية من الطرفين الستكمال 
محادث���ات المصالحة، والتقدير س���تبقى األمور كما هي إلى 

حين انتهاء االنتخابات اإلسرائيلية.
أما مؤتمر وارس���و والذي س���ينعقد في بولندا 13 و14 شباط 
الج���اري وبوجود دول عربي���ة هو من اجل تش���كيل 6 لجان 

لمواجهة إيران، ومنع امتالكها األسلحة النووية والعمل على 
كيفية عدم تمركز إيران في سوريا، أما القضية الفلسطينية 
فال وجود لها في هذا المؤتمر فهي بالنس���بة لبعض الدول 
انته���ت وم���ا بقي إال رت���وش اس���تكمال الصفق���ة الكبرى 
ومراحل التطبيع والتركيز على المش���روع االقتصادي والذي 
سُيركز عليه في نهاية الش���هر الجاري فريق أمريكي يضم 
المستشار لدونالد ترامب جاريد كوشنر والمبعوث غرينبالت 
سيتوجه إلى منطقة الشرق األوسط الستقطاب الدعم حول 
خطة الس���الم األمريكية قبل اإلفصاح عنها والجولة تضم ” 

السعودية، قطر، اإلمارات، إسرائيل، بحرين، ُعمان، األردن “.
خالصة:- ما يجري ليس له عالقة بالمصالحة، وإنما سيستمر 
تطبيق ملفات الهدوء، وترتيب العالقة بين الفصائل في غزة 
نظرا لخروج بعضها من الغرفة المش���تركة، وترتيب عالقات 
بي���ن الجهاد وحماس وتوحيد قرار الس���لم والحرب ومنع أي 

انزالق يؤدي إلى حرب.
مؤتمرات هنا وهناك هي لكس���ب الوقت لحين االنتهاء من 

االنتخابات اإلسرائيلية.

فاجأتنا وزارتا التعليم والصحة في قطاع غزة بعدد الموظفين الذين قطعت رواتبهم من السلطة الفلسطينية في 
الش����هر الماضي, حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن سياس����ة قطع الرواتب األخيرة، طالت 400 معلم وموظف 
في قطاع التعليم بمحافظات غزة، فيما تحدثت وزارة الصحة عن قطع رواتب 263 من موظفيها من قبل الس����لطة 
الفلسطينية, ومن شأن هذه السياسة »الحمقاء« أن تؤثر بشكل سلبي خطير على العملية التعليمية، خاصة وأنها 
جاءت بعد سلس����لة من العقوبات التي ُفرضت س����ابقا مثل التقاعد اإلجباري، والتضييق المالي على المعلمين في 
قطاع غزة, وهذا سيخلق حالة فراغ داخل المؤسسة التعليمية ونقص في الكادر البشري, ونحن نقترب من نهاية 
العام الدراسي, ونفس األمر ينطبق على وزارة الصحة التي افرغت من أعداد كبيرة من موظفيها مما خلق أزمة داخل 

المستشفيات ونقص في الكادر الطبي والبشري إضافة الزمات أخرى.
استهداف اكبر وزارتين خدميتين في قطاع غزة يعني ان السلطة توجه ضربات صعبة جدا لقطاعات هامة في غزة, 
والبح����ث عن حلول لمثل هذه األزمات كمن يبحث عن إبرة في أكوام من القش, فال يكاد يوجد حل للخروج من هذه 
األزمات, فنحن ال زلنا في حالة توصيف للحالة االقتصادية الصعبة التي نعيشها, ونفتقد فعليا للحلول الجذرية 
لالزم����ات الت����ي نعاني منها, ألن البديل صعب جدا, وقد يفجر مزيدا من األزم����ات, ويزيد من التباين في المواقف 
الداخلية, لذلك يبقى الجهد منحصرا في دائرة الضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للتراجع عن 
ه����ذه القرارات, وهو ما يزيد من حالة العناد والتصلب في المواقف من الرئيس عباس, ويدفعه إلى اتخاذ عقوبات 
جديدة تفرض ضغوط  اكبر على الغزيين, فقطع رواتب بعض الموظفين واألسرى والشهداء خلق مشكالت عديدة 
لدى الغزيين, وتدخلت جهات كثيرة إلثناء رئيس الس����لطة عن هذا القرار, وأثناء ذلك اتخذت الس����لطة قرارا أكثر 
صعوبة بقطع رواتب أربعمائة معلم في غزة, وأكثر من 260 من الكادر الطبي في القطاع, وصوال إلى اعتبار قطاع غزة 
إقليما متمردا كما لوح بذلك عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد,  ما يعني ان رئيس السلطة ماض في 
سياسته العقابية ضد الغزيين, ويعتبر أنها الوسيلة األنجع إلخضاع غزة لسياساته, والوصول إلى فرض هيمنته 

على القطاع, والطريق الوحيد لتطبيق قاعدته الشعيرة ) إما .. أو(. 
يجب على الفصائل الفلسطينية الخروج من حالة التوصيف والشرح للمشكالت, والتعامل مع الواقع كما هو بعيدا 
عن التأويل والتحليل الذي ال يوصلنا إلى نتائج تنهي كل المش����كالت, نحن ال نتحدث عن بديل لمنظمة التحرير, 
وال بديل ألي مؤسس����ة وطنية فلسطينية, ولكننا مثال ندعو فصائل المنظمة مثل الجبهة الشعبية والديمقراطية 
كأبرز فصيلين داخلها, إلى استخدام حقهما في الدعوة النعقاد اإلطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية بما 
في ذلك دعوة حماس والجهاد اإلسالمي للمشاركة في االجتماعات, واتخاذ مواقف وطنية تعيد اللحمة والتماسك 
داخل المؤسس����ات الوطنية وعلى المستوى الشعبي, فالخالص من هذه المناكفات والخالفات الداخلية والمواقف 
المجحفة التي يفرضها رئيس السلطة الفلسطينية على الغزيين لن يتم إال بإنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة 
الفلس����طينية, يجب ان تفرض المصالحة فرضا على الرئيس ألنها إرادة ش����عبية ووطنية وفصائلية, وال يجب ان 

يتوقف قطار المصالحة عند رغبة أو عدم رغبة أحد طالما ان عليها إجماعا وطنيا.  
من الذي يمكنه ان يدافع عن موقف الرئيس محمود عباس في قطع رواتب الشهداء واألسرى ونحو خمسة آالف من 
موظفي الس����لطة الذين يتبعون لرام الله, ومن الذي يقبل بتعطيل العمل في المدارس والمستشفيات في قطاع 
غزة واستخدام الناس كسلعة من اجل تمرير قرارات ومواقف تطرحها السلطة وتصر عليها, ومن الذي يجرؤ على 
إعالن قطاع غزة إقليما متمردا, وهو الذي ينتفض في وجه االحتالل, ويحبط مخططات الحل النهائي الجائرة والتي 
طرحتها »إس����رائيل« وتبنتها اإلدارة األمريكية, هذا القطاع الثائر والذي يمنع تقسيم الوطن جغرافيا, ويتصدى 
لصفقة القرن, يدافع عن شرف هذه األمة ويحميها من أخطار االحتالل التوسعية, لقد أن األوان لفصائل المقاومة 
الفلسطينية ان تتعامل مع الواقع بال رتوش, وتتخذ مواقف عملية من هذا الذي يحدث لغزة, وعلى حماس بصفتها 
المس����ؤولة اآلن عن إدارة ش����ؤون القطاع ان تتحمل مس����ؤولياتها تجاه الناس, فاألوضاع وصلت إلى مرحلة صعبة 
وحرجة, تحتاج إلى تكاتف الجميع للبحث عن حلول لهذه األزمات المعيشية التي تعصف بالغزيين, وتفاقم من 

مشكالتهم الحياتية والمعيشية, أننا ننتظر حلوال للمشكالت المتالحقة وليس توصيفا لالزمات.   

ننتظر حلواًل وليس توصيفًا لألزمات

تمارا حدادروسيا ودورها الدبلوماسي في الملف الفلسطيني

رأي
مؤتمر » وارسو » الذي دعت له الواليات 
المتح���دة األمريكية ، يب���دأ أعماله غدا 
)12-2( وعلى مدار يومين، يش���ارك في 
المؤتمر أكثر م���ن )40( دولة ، بينهما 
)12( دول���ة عربي���ة أبرزها الس���عودية 
واإلم���ارات ، اللت���ان تش���اركان بوزيرا 
خارجيتهما جنبا إل���ى جنب مع رئيس 
 ، نتانياهو  بنيامين  الصهيوني  الوزراء 
في أول لقاء تطبيعي رس���مي على هذا 
المس���توى ، العنوان الرئيسي للمؤتمر 
ال���ذي تحتضنه العاصم���ة البولندية ، 
وكما أعلن وزير الخارجية األمريكي هو 
تعزيز األمن واالستقرار بالشرق األوسط 
والتصدي للممارس���ات اإليرانية ، وهذا 
عنوان تتحم���س له ال���دول الخليجية 
كحجة تبريري���ة لخطواتها التطبيعية 
مع الكيان الصهيوني أمام ش���عوبها ، 
تلك الشعوب التي تم شحنها إعالميا ، 
وبشكل مركز ضد ما يطلق عليه الخطر 

اإليراني .
يأت���ي المؤتمر في إط���ار تمرير صفقة 
القرن األمريكية ،حيث يش���ارك عرابها 
ومستش���ار  كوش���نر، صه���ر  جاري���د 
الرئي���س ترام���ب ،حي���ث س���يتحدث 
ع���ن المالم���ح العام���ة لخط���ة صفقة 
الق���رن، والت���ي ته���دف إل���ى طمس 
القضية الفلس���طينية وشرعنة الكيان 
الصهيوني ودمج���ه في المنطقة ، عبر 
تشكيل حلف أمريكي عربي صهيوني 
، لمواجهة العدو الوهمي ممثال بإيران 
، ولو كان ثمن ذل���ك التفريط بالحقوق 
،وخ���ذالن  الفلس���طينية  والثواب���ت 
تطلعات ش���عبنا في الع���ودة والحرية 

واإلنعتاق من اإلحتالل .
مما الشك فيه بأن المش���اركة العربية 
في مؤتمر » وارس���و« ، تعتب���ر إعترافا 
رس���ميا بكيان اإلحتالل عب���ر الجلوس 
على طاولة تش���اورية مع قاتل األطفال 
نتانياهو ، وهذا الحدث الخطير يشكل 
إختراق���ًا كبيرًا ف���ي الموق���ف العربي 
الرس���مي ، الذي يلتزم بدعم ومساندة 
القضية الفلسطينية وأن الشئ يمكن 

قبوله في العالقة مع » إسرائيل » اال بعد 
أن يوافق الفلسطينيون أنفسهم على 
ذلك ، علما بأن الس���لطة الفلس���طينية 
تقاطع مؤتمر »وارسو« وتعتبره معاديًا 

للحقوق الفلسطينية .
إستحضار فزاعة إيران ، في إطار عملية 
تغيي���ر األعداء ف���ي المنطق���ة ، التي 
كانت تعتب���ر عدوها المرك���زي ممثاًل 
بالكيان الصهيوني اإلس���تيطاني على 
أرض فلسطين ، حيث يشكل االحتالل 
الصهيون���ي خنجرا مغروس���ًا في قلب 
األم���ة العربي���ة ، يدنس مقدس���اتها 
ويعت���دي عل���ي ش���عوبها وثرواتها ، 
وإنحراف بوصلة الع���داء المركزي نحو 
إيران ، اليخدم إستقرار المنطقة وهذا 
ما تس���عى إلي���ه اإلدارة األمريكية من 
العربي���ة ماليًا  الدولة  أجل إس���تنزاف 
تحت ذرائع الحماية العس���كرية وشراء 
الس���الح ، وه���ذا ما أصب���ح واضحًا في 
عالقة إدارة الرئي���س ترامب مع الدول 
الخليجي���ة على وجه الخصوص ، ولماذا 
نجعل أمريكا هي التي تحدد لنا عدونا 
، إذا كان الب���د أن نتخ���ذ لن���ا عدوًا فإن 
العدو الصهيوني هو أولى بالعداوة من 
غي���ره ، إما فيما يخ���ص العالقة بإيران 
فإن متطلبات مواجهة سياس���اتها في 
المنطقة له مس���ارًا أخ���ر غير اإلنحراف 
والتحالف  الصهيون���ي  الكيان  بإتجاه 
مع���ه ، فلي���س بالض���رورة أن يك���ون 
اإلعتراف ب� »إسرائيل« والتطبيع معها 
بوابة إتقاء الش���رور اإليرانية ، والغريب 
أن أنظمة الخليج بما فيها الس���عودية 
تقدم الدعم المادي للعراق وُتقيم معه 
وهي  الكاملة،  الدبلوماس���ية  العالقات 
تعلم علم اليقين حجم التأثير اإليراني 
على السياس���ات العامة للع���راق ، كما 
ش���اهدنا مؤخرًا حملة تطبيع العالقات 
مع النظام السوري التي قامت بها دوال 
خليجية بهدف مقاومة الخطر اإليراني 
، وال يخف���ى عل���ى أحد حج���م التدخل 
اإليراني على األرض الس���ورية ، فلماذا 
ه���ذا التناقض الحاد في السياس���ات 

العربية الرس���مية ، أم أن األمر ال يعدو 
كونه توجيهات من جهات عليا تفرض 
عل���ى األنظم���ة العربي���ة اإلعت���راف ب� 

»إسرائيل« وتطبيع العالقات معها ؟!.
العرب دائما هم الخاس���رون ، ولترامب 
مآرب ع���دة ، الراب���ح األبرز م���ن مؤتمر 
»وارس���و« هو نتانياهو سواء كان ذلك 
إنج���ازًا ل���� » إس���رائيل« بتحقيق هذا 
التحالف العربي األمريكي في مواجهة 
المخاطر الوجودي���ة التي يتعرض لها 
كي���ان اإلحت���الل ، وهي عق���دة تالزم 
ب���أن كيانهم  الصهاين���ة إليمانه���م 
ُمكون غري���ب وطارئ عل���ى المنطقة ، 
وس���يتم لفظه إلى خارجه���ا في حالة 
إس���تعادة المناع���ة العربي���ة قوتها ، 
كما يش���كل مؤتم���ر »وارس���و« دعاية 
إنتخابية لنتانياه���و بتحقيقه إختراقا 
في التطبي���ع مع ال���دول العربية ،وهو 
أحد الشعارات اإلنتخابية التي يرفعها 

حزب الليكود.
كفلس���طينيين لماذا ال يكون مؤتمر 
» وارس���و« وخطط���ه الخبيث���ة التي 
تس���تهدف قضيتن���ا ، أم���ام ه���ذا 
 ، والخ���ذالن  والتواط���ؤ  التقاع���س 
علين���ا أن نلوذ بوحدتن���ا الوطنية ،لن 
المؤامرة متفرقين  نستطيع مواجهة 
، تأب���ى العصي إذ اجتمعن تكس���را 
، وفلس���طين جرحنا ال���ذي يوحدنا ، 
وجرحن���ا الذي ال يش���عر ب���ه اال نحن 
بالدرج���ة األول���ي ، ال يؤل���م الجرح إال 
من به أل���ُم ، أليس كل ذلك مدعاة لنا 
من أجل إس���تدراك ماف���ات ، والعمل 
على وجه الس���رعة في ترتيب البيت 
الفلس���طيني عب���ر تعزي���ز الوح���دة 
الوطنية ،وس���حب اإلعت���راف وإعادة 
صياغ���ة الرؤية السياس���ية الوطنية 
،وتضم���ن  الحق���وق  الت���ي تحف���ظ 
إس���تعادة المقاومة الش���املة كخيار 
إستراتيجي لشعبنا على طريق تحرير 
األرض وتطهير المقدس���ات ، وإعالن 
الكفاح الثوري في كافة أماكن تواجد 
شعبنا تمهيدًا للعودة إلى فلسطين .

مؤتمر »وارسو« بين العدو الوهمي والثمن المطلوب
جبريل عودة
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الخليل/ االستقالل:
وقع رئيس س���لطة المياه م. مازن غنيم 
االثنين، مع ش���ركة ألكي لإلنش���اءات 
والصناع���ة والتج���ارة التركي���ة عقدي 
التنفيذ والتش���غيل والصيانة الخاص 
بمحطة التحلية المركزية للخليل بقيمة 
مالي���ة بلغ���ت 36 ملي���ون دوالر ضمن 
مشروع إدارة المياه العادمة في الخليل.

وقامت س���لطة المياه باستكمال جميع 
العقود  لتوقي���ع  الترس���ية  إج���راءات 
الخاص���ة بتصميم وتنفيذ وتش���غيل 
وصيانة محطة التنقية المركزية، تبلغ 
قيم���ة عقد االنش���اء 30 ملي���ون دوالر، 
وقيم���ة عق���د التش���غيل والصيانة 6 

مليون دوالر.
المعالجة  اقام���ة محطة  ويأتي تمويل 
م���ن قبل الوكال���ة الفرنس���ية للتنمية 
بقيمة مالي���ة تصل ال���ى 17.5 مليون 
ي���ورو، واالتحاد األوروب���ي بقيمة مالية 
تص ال���ى 13.5 مليون ي���ورو، وكذلك 

من البنك الدولي الذي رصد 5.5 مليون 
دوالر.

وتس���عى س���لطة المياه ألن تس���اهم 
المحطة بح���ل جذري لمش���كلة المياه 

العادمة المتدفقة حي���ث من المتوقع 
أن تكون الطاق���ة اإلنتاجية لها حوالي 
23 الف كوب يوميًا، س���يتم معالجتها 
التكنولوجي���ا  وس���ائل  باس���تخدام 

المتطورة بهدف حل ومعالجة مشكلة 
الص���رف الصح���ي التي عان���ت منها 
محافظ���ة الخليل عموم���ًا ومدينة يطا 

وتجمعات جنوب الخليل خصوصًا. 

توقيع عقدي التنفيذ والتشغيل والصيانة 
لمحطة التنقية المركزية في الخليل

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة االقتصاد الوطني االثنين، فتح باب االشتراك في مسابقة »قوت 

بيوتنا« اعتبارا من أمس االثنين وحتى األول من الشهر المقبل.
وأكدت الوزارة ف���ي بيان، دورها في تعزيز وتمكي���ن المرأة في االقتصاد 
الفلس���طيني، مشددة على أهمية استهداف الجائزة للنساء العامالت في 
مج���ال التصنيع الغذائي، كون هذا القطاع يس���اهم في إعالة العديد من 
األس���ر ويشكل مصدر دخل للنساء بش���كل عام والرياديات منهن بشكل 

خاص.
جاء ذلك خالل ورش���ة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع مش���روع خلق فرص 
اقتصادية للنساء والشباب في الضفة الغربية )GROW( الممول من حكومة 

كندا.
وبينت الوزارة أن االش���تراك في هذه الجائزة س���يمكنها م���ن الوصول الي 
المش���اريع الريادي���ة التي تحتاج الى دعم وتطوير وبالتالي س���تحظى هذه 

المشاريع بأولوية لدى الوزارة من خالل استهدافها ببرامجها التنموية،
كما دعت النس���اء العامالت في قطاع التصنيع الغذائي وصاحبات المشاريع 
الفردية، وكذلك التعاونيات النسوية، للمشاركة الفاعلة في هذه المسابقة 

http://www.mne.gov.ps/qootb.htm :من خالل الرابط التالي

حتى األول من الشهر المقبل

االقتصاد: فتح باب االشتراك 
في مسابقة »قوت بيوتنا« 

رام الله/ االستقالل:
أفصحت شركة االتصاالت الفلسطينية، لبورصة فلسطين  
أمس االثنين، عن أمور جوهرية، تتمثل بش����راء حصة في 

شركة بوابة أريحا لالستثمار العقاري.
وج����اء في اإلفصاح، »أنه وباالس����تناد إلى نظ����ام اإلفصاح 
المعم����ول به في بورصة فلس����طين، يرج����ى العلم أنه تم 
مؤخرا شراء حصة إضافية في شركة بوابة أريحا لالستثمار 
العقاري من مجموعة ش����ركات باديك����و القابضة، تعادل 
%25، من رأسمال الش����ركة المذكورة وبقيمة إجمالية 26 

مليون دينار أردني«.
بذلك، ارتفعت ملكية ش����ركة االتصاالت الفلسطينية في 
ش����ركة بوابة أريحا إلى %75؛ ولن يك����ون لهذه الصفقة 
أي أثر مالي على بيانات ش����ركة االتصاالت الفلس����طينية 

للعام 2018. وتقوم شركة االتصاالت الفلسطينية، حاليًا، 
بدراس����ة األثر المتوقع للعام 2019 بالتنسيق مع المدقق 

الخارجي وحسب معايير المحاسبة الدولية ذات العالقة.
وشركة بوابة أريحا لالستثمار العقاري، ومركزها الرئيسي 
مدينة أريحا، هي ش����ركة مس����اهمة خصوصية تأسست 
في 2011 من قبل كل من ش����ركة االتصاالت الفلسطينية 

ومجموعة شركات باديكو القابضة.
وتعم����ل الش����ركة في مج����ال االس����تثمار ف����ي العقارات 
والمشاريع السياحية، وتس����عى لتنفيذ مشروع تطويري 
س����ياحي ضخم هو األول من نوعه في فلسطين يتضمن 
تطوير مرافق س����ياحية وترفيهية متنوعة، باإلضافة إلى 
بناء فلل س����كنية، وفن����ادق ومنتجع����ات، ومدينة ألعاب 

رياضية، ومدينة ألعاب ترفيهية ومائية، ومجمع تجاري.

رام الله/ االستقالل:
كش���فت ش���رطة محافظة رام الله والبيرة االثنين، 
مالبس���ات س���رقة ارصدة ج���وال بقيم���ة مليون و 
400 الف ش���يكل، من 40 مح���ال تجاريًا في رام الله 

وخارجه���ا.
وحول تفاصيل القضية، قال الناطق باسم الشرطة 
العقيد لؤي ارزيقات، إن المباحث العامة بشرطة رام 
الله تلقت قبل عدة ايام ش���كوى من احد المواطنين 
قال فيها بانه تعرض لعملية س���رقة ارصدة شحن 
جوال وبناء على ذلك باشرت المباحث اجراءات البحث 
والتحري ومتابعة االرصدة المس���روقة بالتعاون مع 
وحدة مكافح���ة الجريمة االلكترونية والنيابة العامة 
واثناء ذلك اش���تبهت المباحث بشخص قام بإنشاء 

ش���ركة وحصل عل���ى وكالة اتص���االت وكان يقوم 
باس���تقطاع وارجاع بعض االرصدة من معظم نقاط 
البيع الخاصة بها دون عل���م اصحابها وبدون وصل 

رسالة لهم تبين الرصيد المسترجع .
واض���اف ارزيق���ات ب���ان ادراة المباح���ث احضرت 
الشخص المش���تبه به  » صاحب الشركة » وبالبحث 
معه افاد بقيامه بس���رقة ارصدة جوال من 40 محال 
تجاريًا ف���ي رام الله وخارجها على مدار عامي 2017 
و 2018 وبلغت قيمة المس���روقات مليونًا و400الف 

شيكل .
وبّي���ن ارزيقات بان الش���رطة تواصلت مع عدد كبير 
من اصحاب المحال المس���روقة واعلمتهم بالسرقة 

وطلبت منهم الحضور وتقديم شكوى .

االتصاالت الفلسطينية
 تفصح عن »أمور جوهرية«

كشف مالبسات سرقة أرصدة هواتف 
بمليون و400 ألف شيكل برام الله

االستقالل/ األناضول:
أعل���ن البنك المرك���زي المصري، االثنين، عن طرح عط���اء أذون خزانة بقيمة مليار 

دوالر لمدة عام.
وق���ال »المركزي« على موقعه اإللكتروني، أمس إن »أذون الخزانة المقومة بالدوالر 

مستحقة السداد في 11 فبراير/ شباط 2020«.
ويط���رح المركزي المص���ري نيابة ع���ن وزارة المالية، أذونًا وس���ندات خزانة على 

المؤسسات المالية المحلية واألجنبية.
وأذون الخزان���ة هي أداة من أدوات الدين قصيرة األجل تصدرها الحكومة لغرض 
االقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ االستحقاق، 

وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثالثة أشهر، وستة أشهر، وعام.
ويس���تهدف الطرح، الحص���ول على س���يولة بالنقد األجنبي لتلبي���ة احتياجات 
الحكومة وس���داد التزاماتها الخارجية من النقد األجنبي، وللحفاظ على احتياطي 

النقد.
ويأتي طرح أذون الخزانة، بعدما أعلنت مصر األربعاء الماضي عن تس���لم الدفعة 
الخامس���ة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة ملياري دوالر، ليصل إجمالي ما 

تسلمته 10 مليارات دوالر من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دوالر.
وارتفع الدين الخارجي لمصر 15.2 بالمائة إلى 93.130 مليار دوالر حتى سبتمبر/ 
أيلول 2018، مقابل 80.831 مليار دوالر في نفس الشهر من 2017، وفقا لبيانات 

المركزي المصري.

االستقالل/ وكاالت:
أفادت وكالة بلومبيرغ أن مؤشر القطاع العقاري بسوق دبي المالي انخفض األسبوع المنصرم 
ب� %7، وهو أكبر تراجع أس���بوعي منذ مايو/أيار 2016. وس���ط مخاوف من أن تتعمق خسائر 

بورصة دبي بسبب توقعات بخروج عدد من األسهم من مؤشر األسواق الناشئة.
وقالت الوكالة في تقرير لها أمس، إن أس���هم دبي تقدم للمس���تثمرين معلومات عن حجم 

التحديات والمشاكل التي تواجه الصناعة العقارية المحلية.
وأضافت أن س���هم ش���ركة "إعمار للتطوير" هبط األسبوع المنصرم إلى أدنى مستوى له على 

اإلطالق.
وأوقفت إعمار -أكبر ش���ركة تطوير عقاري مدرجة في دبي- األسبوع الماضي خطط بيع ديون 

جديدة مع زيادة أسعار الفائدة.
وذك���رت الوكالة أن فائض المعروض من العقارات بدبي يمثل عبئا على الش���ركات العقارية 

وقطاع تطوير العقارات، في وقت تواجه المنطقة تراجعا بأسعار النفط.
وفي جلس���ة أمس األحد، فانخفض مؤش���ر سوق دبي ب� %0.5 عند 2530 نقطة بفعل هبوط 

سهم داماك العقارية %3.2. وتضررت الشركة بشدة جراء تباطؤ قطاع العقارات في دبي.
وتقول رويترز إن أداء أسهم إعمار للتطوير وإعمار مولز وداماك على مدار العام المنقضي قد 
يفضي إلى حذفها من مؤشر "أم أس سي آي" لألسواق الناشئة في مايو/أيار بموجب معايير 

العضوية لشركة مؤشرات األسواق، مما يؤثر سلبا على تلك األسهم.
ويتوقع مراقبون أن يس���تمر س���وق دبي في التذبذب حتى اإلعالن عن باقي نتائج الشركات 

القيادية وأبرزها العقارية، وفق ما يذكر موقع مباشر.

أسوأ أسبوع لسوق العقارات 
في دبي منذ 2016

المركزي المصري يطرح
 أذون خزانة بقيمة مليار دوالر

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الحكومة الس���ودانية، اإلثنين، أن عائدات 
صادرات الصم���غ العربي، صعدت بنس���بة 3.2 
بالمائة في 2018، إل���ى 109.477 ماليين دوالر، 

مقابل 106 ماليين دوالر في 2017.
جاء ذل���ك، في تقرير صادر ع���ن مجلس الصمغ 
العرب���ي )حكوم���ي(، وال���ذي أوض���ح أن إجمالي 

صادرات الصمغ العربي بلغ 73.675 طنا.
ويس���تأثر الس���ودان على 75 بالمائة من إنتاج 
الصمغ العربي عالميًا، وفق أرقام رسمية. ويمتد 
حزام الصمغ العربي السوداني، في 12 والية على 
حدود البالد المتاخمة مع إثيوبيا وأرتريا ش���رقًا، 
ومع دولة تش���اد وأفريقيا الوسطى غربا. وتشكل 
مس���احة الصمغ العربي 500 ألف كيلو متر مربع، 

بما يقرب من ثلث مساحة السودان.

السودان: 109 ماليين 
دوالر صادرات الصمغ 

العربي في 2018
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االستقالل/ وكاالت:
حذرت األم���م المتحدة، االثنين، من 
قام  التي  الحب���وب  تعرض كميات 
برنامج األغذي���ة العالمي بتخزينها 
ف���ي مطاح���ن البح���ر األحم���ر في 
الحدي���دة اليمني���ة لخط���ر التلف، 

نتيجة عوائق الوصول إليها.
وق���ال بيان مش���ترك م���ن مكتب 
المبعوث األمم���ي إلى اليمن، مارتن 
جريفيث، ووكيل األمين العام لألمم 
المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق 
االغاث���ة الطارئة م���ارك لوكوك، إن 
أهمي���ة وصول األم���م المتحدة إلى 
مطاح���ن البحر األحم���ر تتزايد يومًا 

بعد يوم.
وأض���اف البيان، "تعذر الوصول إلى 
كمي���ات الحبوب التي ق���ام برنامج 
األغذي���ة العالم���ي بتخزينه���ا في 
المطاح���ن- والكافي���ة إلطعام 3.7 
ماليين شخص لمدة شهر، ولم يكن 
من الممكن الوصول إليها ألكثر من 
خمسة أش���هر مضت مما يعرضها 

لخطر التلف".
وأوضح البي���ان أن األم���م المتحدة 
تعمل في الوقت ذاته على توسيع 
نطاق تقديم المساعدات الغذائية 
إلى ما يقرب من 12 مليون ش���خص 

اليم���ن، يكافحون  أنحاء  في جميع 
للحصول على احتياجاتهم اليومية 
م���ن الغ���ذاء "همنا الرئيس���ي هو 
مصلحتهم والحفاظ على حياتهم".

التأكي���د من جانب  البي���ان،  وثمن 
بتنفيذ  التزامهم  عل���ى  الله  أنصار 
اتفاقي���ة الحدي���دة، قائ���ال، "نقدر 
جهوده���م الس���ابقة إلع���ادة فتح 
المطاحن  إل���ى  الم���ؤدي  الطري���ق 

الت���ي تمت في ظل ظ���روف صعبة 
وخطيرة".

وكان���ت القوات الحكومية بإس���ناد 
من قوات التحال���ف العربي بقيادة 
الس���عودية واإلم���ارات، ق���د بدأت 
منتص���ف الع���ام الماض���ي عملية 
عس���كرية ضد جماعة "أنصار الله"، 
للس���يطرة عل���ى مدين���ة وموان���ئ 
الحدي���دة، إال أن المع���ارك توقفت 

بع���د ضغ���وط دولي���ة وأممية بعد 
اقتراب القوات إلى مركز المحافظة.

وتس���عى تلك األطراف في الوقت 
الراهن بدعم أممي ورقابة دولية إلى 
النار وإعادة االنتش���ار  وقف إطالق 
ف���ي الحدي���دة وموانئه���ا تنفيذًا 
التفاق س���توكهولم الذي عقد في 
كان���ون أول/ديس���مبر الماضي في 

السويد.

األمم المتحدة تحذر من تلف أغذية تكفي 
إلطعام ماليين األشخاص في اليمن

االستقالل/ وكاالت:
قال���ت منظمة األمم المتحدة للطفولة »يونيس���يف«، االثنين، إن »عش���رات 
اآلالف من األطفال يجري اس���تغاللهم ويس���تخدمون كجن���ود في نزاعات 

مسلحة بجميع أنحاء العالم«.
جاء ذلك ف���ي تقرير للمنظمة الدولية بمناس���بة »الي���وم العالمي لمكافحة 

استغالل األطفال كجنود« الموافق الثالثاء.
وأضافت »يونيسيف«، أنه »يتم إساءة استخدام عشرات اآلالف من الفتيات 
والفتيان على مس���توى العالم واس���تغاللهم كجنود في الحروب والنزاعات 
المس���لحة، وإلى جانب اإلجبار على القتال، ُيجب���ر األطفال أيضًا على األعمال 

الشاقة«.
وأوضح���ت المنظمة، أنه »عل���ى الرغم من أن هناك قصورا ف���ي توفير أرقام 
موثوق���ة، فإن بعض التقديرات تفترض وجود ما يصل إلى 250 ألف جندي 

طفل«.
كما يتم إس���اءة اس���تغالل كثير من األطفال على أيدي أطراف متنازعة في 
الصراع���ات طويلة األمد في جنوب الس���ودان وجمهورية إفريقيا الوس���طى 
وجمهوري���ة الكونغ���و الديمقراطي���ة والصومال وس���وريا واليمن ألغراضها 

الخاصة، حسب المصدر نفسه.
وأضاف���ت المنظمة أنه »تم أيضا اس���تخدام فتيات وفتيان كجنود أطفال أو 

مساعدين لجماعات مسلحة في أفغانستان ومالي و ميانمار«.
وذكرت أنه »ليس جميع األطفال يش���اركون في القت���ال، لكن يضطر كثير 

منهم للعمل ككشافة أو رسل أو يتعين عليهم الطهي أو جمع الخشب«.
وأضافت أنه »يتم تزويج بعض الفتيات قس���را بمقاتلين، ويتم اس���تغالل 

بعض الفتيات وكذلك الفتيان جنسيا أيضا«.
وأشارت أنه »في أسوأ الحاالت يتم إجبار أطفال على العمل كدروع بشرية، أو 

تفجير أنفسهم في ساحات مزدحمة«.
وناش���دت المنظمة جمي���ع الحكومات تكثيف جهودها ف���ي مواجهة هذه 

االنتهاكات الشديدة لحقوق األطفال.

»يونيسيف«: ربع مليون طفل ُيزج 
بهم في نزاعات مسلحة بالعالم

االستقالل/ وكاالت:
كش���ف تقرير ميونخ لألمن 2019، ارتفاع واردات الشرق 
األوسط من األسلحة للضعفين بين عامي 2013 و2017، 

مقارنة باألعوام الخمسة التي سبقتها.
ويأت���ي هذا التقرير الذي نش���ر االثني���ن، قبيل انعقاد 
مؤتمر ميونخ لألمن بين 15 و17 فبراير/ ش���باط الجاري، 
بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء دفاع من 80 دولة 

حول العالم.
ويبين التقرير أن 53 بالمائة من صادرات األسلحة لدول 
الشرق األوس���ط كانت من الواليات المتحدة األمريكية، 
و11 بالمائة من فرنسا، و10 بالمائة من المملكة المتحدة، 

و2 بالمائة من تركيا.

كما يس���لط التقري���ر الضوء على عدم ممارس���ة االتحاد 
األوروبي أي دور في مستقبل سوريا، بعد إعالن الواليات 
المتحدة األمريكية االنس���حاب من سوريا، والدور الكبير 

لكل من روسيا وإيران وتركيا فيها.
وحذر التقرير من »خطر اشتباك« في الشرق األوسط 
بين الس����عودية وأمريكا و«إس����رائيل« وإي����ران، وأن 
االش����تباك قد يندلع في اليم����ن أو الخليج العربي أو 

العراق.
كم���ا ذكر التقرير أنه ف���ي حال تزعزع النظ���ام العالمي 
الحالي، س���تؤدي ال���دول الهامة في االتح���اد األوروبي 
كفرنسا وبريطانيا وألمانيا دورا من أجل حفظ االستقرار 

في منطقتها.

االستقالل/ وكاالت:
دعا عضو المجلس األعل���ى للروهنغيا، عبد الله حافظ، االثنين، 
منظمات المجتمع المدني التونسية، إلى »التضامن مع قضية 

الروهنغيا اإلنسانية، ونصرة المظلومين في أراكان«.
وق���ال حافظ، خالل ندوة بمركز تونس لحرية الصحافة، إن وفدا 
من المجلس األعلى للروهنغيا، توجه للبرلمان التونس���ي، للقاء 

رئيسه محمد الناصر، من أجل مناقشة قضية الروهنغيا.
ومنذ أغس���طس/ آب 2017، أس���فرت جرائم تستهدف أقلية 
الروهنغيا المسلمين في إقليم أراكان )راخين(، من قبل جيش 
ميانمار ومليش���يات بوذية متطرفة، عن مقتل آالف الروهنغيا، 
حس���ب مصادر محلية ودولية متطابق���ة؛ فضال عن لجوء قرابة 

مليون إلى الجارة بنغالديش، وفق األمم المتحدة.

وأوض���ح حافظ، وه���و أيضا أمين ع���ام منظم���ة »المهجرين« 
العالمية، أن نحو مليوني شخص نزحوا إلى خارج إقليم أراكان، 

منذ بدء األحداث في 2017.
وأض���اف »إل���ى جان���ب اآلالف الذين غرق���وا ف���ي البحر خالل 
النزوح، هناك مئات اآلالف من الروهنغيا يعيش���ون في حدود 

بنغالديش مثل الحشرات«. وفق تعبيره.
كما لفت إلى وجود أكثر من 400 ألف طفل بحاجة إلى تعليم.

وتعتبر حكومة ميانمار، الروهينغيا »مهاجرين غير نظاميين« 
من بنغالدش، فيم���ا تصنفهم األمم المتحدة ب�«األقلية األكثر 
اضطه���اًدا في العالم«. والمجلس األعلى للروهنغيا، مؤسس���ة 
مدني���ة مقرها هولندا، وتمثل عرقي���ة الروهنغيا المهجرة من 

ميانمار في كافة أنحاء العالم.

مجلس الروهنغيا: يدعو منظمات 
حقوقية تونسية لنصرة أراكان

واردات الشرق األوسط من األسلحة 
ترتفع لضعفين خالل 5 سنوات

االستقالل/ األناضول:
يبدأ برلمان مصر، األربعاء المقبل، مناقش���ة تقرير 
مبدئ���ي بخصوص مقترحات لتعديل الدس���تور، 
بينه���ا مد فترة الرئاس���ة إلى 6 س���نوات بدال من 
4 ورفع الحظر عن ترش���ح الرئي���س الحالي لوالية 
جديدة. وق���رر علي عب���د الع���ال، رئيس مجلس 
النواب )البرلمان المصري(، في بيان، تقديم موعد 
انعقاد جلس���ات المجلس العامة لتصبح األربعاء 

المقبل بدال من األحد.
ووفق مص���در برلماني تحدثت إليه األناضول، 
متحفظ���ا عل���ى ذكر اس���مه، ينتظ���ر أن يبدأ 
المجلس األربعاء، مناقشة تقرير اللجنة العامة 
للمجل���س الذي ت���م الموافقة عليه األس���بوع 

الماض���ي، بش���أن تعديالت الدس���تور، ضمن 
جدول عادي يشمل بحث الرأي النهائي بشأن 

عدد من القوانين.
ووف���ق الئح���ة البرلم���ان، يحق ألعضائ���ه اقتراح 
تعديل الدس���تور بن���اًء على طل���ب كتابي يقدم 
لرئيس البرلمان موقع من ُخمس عدد األعضاء على 
األقل )120 م���ن 596(، ويجب أن يتضمن الطلب 
تحديَد مواد الدستور المطلوب تعديُلها وأسباَب 

هذا التعديل ومبرراِته.
وتش���مل الالئحة ع���رض رئيس البرلم���ان الطلب 
المق���دم باقتراح تعديل الدس���تور م���ن أعضاء 
المجلس خ���الل 7 أيام من تقديم���ه على اللجنة 
العامة للنظ���ر فى مدى توفر األحكام والش���روط 

المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور.
وإذا وافق���ت اللجنة على طل���ب التعديل، تناقش 
نصوص التعديل، على أن تشمل في نهاية األمر 
موافق���ة ثلثي أعض���اء البرلمان، عل���ى أن تعرض 
التعديالت لالستفتاء الشعبي خالل 30 يوما من 

الموافقة.
ومن أب���رز التعديالت المقترح���ة والمتداولة في 
وس���ائل إعالم وبيانات برلمانية: مد فترة الرئاسة 
إلى س���ت س���نوات بدال من أربع، ورفع الحظر عن 

ترشح السيسي لواليات رئاسية جديدة.
كما تش���مل التعديالت، أيض���ا، تعيين أكثر من 
نائ���ب للرئي���س، وإع���ادة صياغ���ة وتعميق دور 

الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية. 

تشمل مد فترة الرئاسة

برلمان مصر يبدأ األربعاء مناقشة تعديالت دستورية 
االستقالل/ وكاالت:

أكد الرئيس اإليراني حس���ن روحاني، االثني���ن، أن بالده ال تنتظر إذنا من 
أحد لتعزيز قدراتها العسكرية.

وفي كلمته بمناس���بة ذك���رى الثورة اإلس���المية، قال روحان���ي :«لم ولن 
نستأذن أحدا في تعزيز قدراتنا العسكرية من أجل الدفاع عن بالدنا«.

وشدد على أن قوة بالده تضاعفت عدة مرات خالل العقود الماضية.
وأش���اد بما أس���ماه »إس���المية النظام«، وقال: »صمدنا وانتصرنا على كل 
المؤامرات بفضل إس���المية النظام وجمهوريته، ولو كانت ثورتنا وطنية 

وليس إسالمية لما صمدت بوجه كل هذه المؤامرات«.
وُتحي���ي إيران ه���ذه األيام الذكرى الس���نوية األربعين النتص���ار الثورة 
اإلسالمية على نظام الشاه الموالي في حينه للواليات المتحدة و«إسرائيل« 

والغرب

الرئيس اإليراني: لن نستأذن أحدا 
في تعزيز قدراتنا العسكرية
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القدس المحتلة/ االستقالل:
كش����فت القن����اة 13 العبري����ة النقاب عن س����عى 
البحري����ن وبخط����وات حثيثة إلى تطبي����ع عالقاتها 
مع "إس����رائيل"، ومررت رس����الة بهذا الخصوص إلى 
رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبل 

حوالي سنتين.
ونقلت القناة أمس عن موظفين إسرائيليين رفيعي 
المستوى قولهم إن وزير خارجية البحرين، خالد بن 
أحم����د آل خليف����ة، حمل خالل لقاء س����ري مع وزيرة 
الخارجية اإلس����رائيلية الس����ابقة، عضو الكنيست 
تسيبي ليفني، رسالة لتنقلها إلى نتنياهو. والتقى 
آل خليف����ة وليفني على هامش المؤتمر األمني في 

ميونيخ، في شباط/فبراير 2017.

وقال الموظفون اإلس����رائيليون إن الوزير البحريني 
أبل����غ ليفن����ي أن ملك البحرين، حمد بن عيس����ى آل 
خليف����ة، اتخذ قرارا بالتقدم باتجاه تطبيع العالقات 
مع "إسرائيل". وطلب الوزير البحريني من ليفني أن 
تنقل رس����الة إلى نتنياهو مفادها أن البحرين تريد 

دفع عالقاتها مع "إسرائيل". 
وأش����ارت القن����اة إل����ى أن ليفني أبلغ����ت نتنياهو 
بالرسالة البحرينية، لكنها رفضت التطرق إلى اللقاء 

مع الوزير البحريني ومضمونه.
وقالت ليفن����ي للقناة 13 إن "البحرين دولة متميزة. 
وفي الس����ياق اليهودي أيضا. فق����د كانت لديهم 
س����فيرة يهودية في واشنطن. وهم مهذبون جدا. 
وهم معتدلون في المس����ألة الدينية وكذلك تجاه 

دولة إسرائيل". وفق تعبيرها.
وأش����ارت القناة إل����ى أن العالقات بين "إس����رائيل" 
والبحرين مستمرة منذ أكثر من 25 عاما، وجّل هذه 
العالق����ات س����رية. وتدير "إس����رائيل" عالقاتها مع 
البحرين، كما ه����و الحال مع دول خليجية أخرى، من 
خالل جهتين. األولى هي الموساد. والجهة الثانية 
ه����ي وزارة الخارجي����ة اإلس����رائيلية، أو على األصح 

دبلوماسي واحد يعمل بشكل سري.
وكانت البحري����ن الدولة األولى الت����ي رحبت بزيارة 
نتنياه����و إلى س����لطنة عم����ان. وصادق����ت الرقابة 
العس����كرية اإلسرائيلية، قبل ش����هرين وألول مرة، 
على أن إس����رائيل تجري اتص����االت مع البحرين من 

أجل تطبيع العالقات.

القدس المحتلة/ االستقالل:
للجن���ة  جدي���د  تقري���ر  كش���ف 
الخارجي���ة واألمن في الكنيس���ت 
حكومة  رئيس  أن  »اإلس���رائيلي«، 
فقد  نتنياهو،  بنيامي���ن  االحتالل 
الثق���ة ب�«س���الح الب���ّر« في جيش 

االحتالل.
وأوضح التقرير ال���ذي أعده عضوا 
الكنيس���ت عوف���ر ش���يلح وعومر 
بارليف أن نتنياهو قرر تخصيص 
40 مليار شيكل، لتقوية الدفاعات 
اإلس���رائيلية بالش���مال، ب���دال من 
ذراع  ق���درات  لتعزيز  تخصيصها 

البر بالجيش اإلسرائيلي.
وح���ذر التقري���ر م���ن سياس���ات 
نتنياهو األمنية والعسكرية، الفتا 
إل���ى أنه س���يبّذر ه���ذا المبلغ في 
أمور غي���ر ضرورية؛ ألنه فقد الثقة 
بس���الح البر، وبقدرته على تحقيق 

االنتصار في المعارك البرية.
وأك���د أعضاء الكنيس���ت من لجنة 
تقريرهم  ف���ي  واألمن  الخارجي���ة 
»الجيش  العن���وان  حم���ل  ال���ذي 

اإلس���رائيلي 2030« أن نتنياه���و 
قرر تخصيص مبالغ كبيرة لتعزيز 
الدفاعات الجوي���ة والتحت أرضية 
بالشمال؛ بسبب عدم إيمانه بذراع 
الب���ر، عاّدي���ن أن »عليه تخصيص 

هذه المبالغ لذراع البر«.
وأض���اف التقري���ر أن���ه ب���دال من 

تخصيص ه���ذه المبالغ على أمور 
غي���ر ضرورية، يج���ب تخصيصها 
لذراع البر بالجي���ش، غير المحمّي، 
الحس���م،  عل���ى  الق���درة  وفاق���د 
مشيرين إلى أن »عدم القيام بذلك، 
سيترتب عليه إطالة مدة أي حرب 

في المستقبل ضد إسرائيل«.

ولفتت القن���اة العبرية إلى أن هذا 
التقرير ج���اء ليؤكد مرة أخرى على 
انتقادات مندوب الشكاوى السابق 
بالجيش اإلسرائيلي، اللواء احتياط 
»أس���حاق بي���رك«، الذي ق���ال: إن 
الجيش اإلس���رائيلي غير مستعد 

للحرب القادمة.

حّذر من سياساته األمنية والعسكرية

تقرير: نتنياهو فقد الثقة بذراع البّر في الجيش »اإلسرائيلي«

القدس المحتلة/ االستقالل:
قرر مراقب كيان االحتالل اإلس���رائيلي القاضي »يوس���ف شابيرا«، إجراء 

فحص لعملية شراء طائرة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكرت صحيف���ة »هآرتس« العبرية، في عدده���ا الصادر أمس االثنين، 
أن مراق���ب الدولة أص���در تعليماته لوح���دة مراقبة الجه���از األمني في 
مكتبه بإجراء فحص شامل لمشروع شراء طائرة مخصصة لرئيس الوزراء 

نتنياهو.
وقالت الصحيفة العبرية إن مكتب المراقب العام للدولة قرر البدء بفحص 

هذا المشروع في أعقاب تقديم  شكاوى عدة حول هذا الموضوع.
وبحس���ب الصحيف���ة العبرية، فق���د ُأبلغت جميع الجه���ات ذات الصلة 
والمعنية بتس���هيل مهمة الموظفين من مكتب مراقب الدولة، لفحص 

المشروع، وااللتزام بتزويدهم بجميع المواد الالزمة لتنفيذه.
وأش���ارت الصحيف���ة العبرية إل���ى أن فحص مش���روع طائ���رة نتنياهو 
س���يتضمن أسئلة بش���أن مدى ضرورتها وتكلفتها، من أجل المصادقة 

على هذا المشروع أو عدمها.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أجريت أم���س االثنين االنتخابات التمهيدي���ة »البرايمرز« 
لحزب العمل االسرائيلي الختيار قائمة مرشحيه النتخابات 

الكنيست، المقررة في نيسان المقبل.
وذكرت الصحافة االس���رائيلية أن 60 ألف منتسب للحزب 

توجهوا الى 84 مركز اقتراع الختيار مرشحيهم.
ويشار إلى أن استطالعات الرأي العام في الشارع االسرائيلي 

ُتظهر حصول حزب العمل ما بين 5-7 مقاعد بالكنيست.
وذك���رت قن���اة »كان« العبرية أنه س���يتنافس على دخول 

القائمة 40 عضوا من مركز الحزب.
وقالت القناة العبرية إن هناك منافسة شديدة بين أعضاء 
مركز الحزب، على عدد قليل م���ن المقاعد المتوقع حصول 

الحزب عليها في االنتخابات القادمة.
يش���ار هنا إلى أن أعداد منسبي حزب العمل أيام اسحق 
رابي���ن كان يص���ل لنصف ملي���ون، وكان يحصد غالبية 
أعضاء الكنيس���ت ووصل إلى درجة أنه يمكنه تشكيل 
حكومة لوحده، لكن بعد قتل اس���حق رابين على يد أحد 
مؤيدي اليمين الصهيوني عام 1995، يعاني الحزب من 
أزم���ة فقدان القادة وقد تناوب علي���ه زعماء ال يحصلون 
على ش���عبية وال يملكون الكاريزما من شمعون بيريس 
وحت���ى عمير بيرتس فتحطم الحزب حتى صار عبرة لمن 

اعتبر.

حزب العمل »اإلسرائيلي«.. 
كان صرحا من خيال فهوى!

النقب المحتل/ االستقالل:
أكدت معطيات »إسرائيلية« رسمية، تصاعد وتيرة 
هدم بيوت العرب البدو من س����نة إلى أخرى بذريعة 

البناء غير المرخص. 
وأظه����رت معطي����ات زودتها وزارة األم����ن الداخلي 
لصحيف����ة »هآرت����س«، التي نش����رتها االثنين، أن 
غالبية عمليات هدم البيوت نفذها أصحاب البيوت 
بأنفس����هم، بعد أن أصدرت سلطات االحتالل أوامر 
هدم، وذلك م����ن أجل االمتناع ع����ن تكبد تكاليف 

الهدم التي تفرضها عليهم السلطات االحتاللية.
وتش����ير معطيات ما يس����مى وزارة األم����ن الداخلي 
إل����ى أنه ف����ي الع����ام 2013 جرى ه����دم 697 بيتا، 
بينها 397 بيتا هدمها أصحابها بأنفس����هم، وفي 
العام 2014 جرى هدم 1073 بيتا، بينها 718 بيتا 
هدمها اصحابها بأنفسهم، وفي العام 2015 جرى 

هدم 982 بيتا، بينه����ا 617 بيتا هدمها أصحابها 
بأنفسهم، وفي العام 2016 جرى هدم 1158 بيتا، 
بينها 746 بيتا هدمها أصحابها بأنفس����هم، وفي 
الع����ام 2017 تضاعف العدد إلى 2220 بيتا، بينها 
1579 بيتا هدمها أصحابها بأنفس����هم، وفي العام 
2018 ج����رى ه����دم 2326 بيتا، بينه����ا 2064 بيتا 

هدمها أصحابها بأنفسهم.
وقال����ت الصحيف����ة إن ه����دم البيوت عل����ى أيدي 
أصحابها هي السياس����ة المفضلة لدى السلطات، 
ألنها توفر بذل����ك في تكاليف اله����دم، وال تجلب 
ق����وات وعتاد الهدم، وال تحضر الش����رطة إلى موقع 
البيت المهدد بالهدم، ما يمنع االحتكاك بين قوات 

الشرطة والمواطنين.
ومن أجل تنفيذ س����لطات االحتالل هذه السياسة، 
فإنها ته����دد المواطنين لدى تس����ليمهم إخطارا 

بالهدم، بأنها ستطالبهم بتسديد تكاليف الهدم. 
ويستدل من المعطيات أعاله، بحسب الصحيفة، أن 
الس����لطات نجحت في ردع المواطنين البدو، وهو ما 
يتبين من معطيات الع����ام الماضي، حيث بلغ عدد 

البيوت التي هدمتها السلطات كان الحد األدنى.
ويش����ار إلى أن أغلبية البي����وت الصادر ضدها أوامر 
هدم تقع في القرى المس����لوبة االعتراف في النقب 
المحتل، حيث ال تعترف سلطات االحتالل بعشرات 
الق����رى البدوية وال تزودها بأية خدمات، وتس����عى 
إلى تهجير س����كانها منها من أجل االستيالء على 
أراضيهم، وبالتالي فإن هذه القرى تخلو من خرائط 
هيكلية ومخطط����ات بناء وليس بإمكان س����كانها 
الحصول على تصاريح بناء مأوى لهم. وفي المقابل 
تضع الحكومة اإلسرائيلية مخططات، نفذت قسما 

منها، إلقامة بلدات أو مزارع كبيرة لليهود فقط.

بناء على أوامر احتاللية

معطيات رسمية: اتساع ظاهرة هدم البيوت بالنقب وبأيدي أصحابها
مراقب الكيان يبدأ بفحص 

مشروع »طائرة نتنياهو«

القدس المحتلة/ االستقالل:
وصف وزير جيش االحتالل »اإلس���رائيلي« الس���ابق »عمير بيرتس« تصرفات رئيس 
الحكومة اإلسرائيلية »بنيامين نتنياهو« في فترة حكمه بأنها تصرفات خطأ وفاشلة.

ووفق���ًا لما أوردته القناة 13 العبرية االثنين، أضاف بيرتس: »ما فعله نتنياهو أخيرًا 
ه���و تقوية لحركة حماس في غزة، وإضعاف ألبي مازن في الضفة الغربية«. وأش���ار 
بيرتس إلى أن األفضل ل�«إس���رائيل« التعامل مع ش���خص يطل���ق الكلمات وليس 

الصواريخ. على حد قوله.

القناة 13 تكشف: خطوات بحرينية 
حثيثــة للتطبيــع مــع الكيــان

»بيرتس«: ما فعله نتنياهو 
أضعف السلطة أمام »حماس«

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة رهف طارق إس���ماعيل  مصطفى 
الرياش���ي عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )407740737( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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االستقالل/ وكاالت:
وضعت ش���ركة “ستاتيستا” قائمة بالهواتف الذكية األخطر 
على اإلنسان، والتي يمكن وصفها بأنها بدرجة “قاتل للمخ”.

ونش���ر موقع “ديجتال تريندز” التقن���ي المتخصص، 
قائمًة بالهواتف األكثر على مستوى اإلشعاع، والهواتف 
األقل على مستوى اإلش���عاع، والتي أجراها بالتعاون مع 
المكتب االتحادي األلماني. وَتَصّدرت هواتف ش���ركتْي 
“ش���اومي” و”وان بلس” الصينيتين الرائدتين، قائمة 
الهوات���ف الذكي���ة األكثر إص���دارًا لإلش���عاع. وحّذرت 
اإلحصائية من أن الهواتف األكثر إصدارًا لإلش���عاعات؛ 
ينبغي أن تك���ون بعيدة لفترة كافية عن المس���تخدم؛ 

حتى ال يتعاظم تأثيرها عليهم، وخاصة األطفال.

وج���اءت قائمة الهواتف األكثر إصدارًا لإلش���عاعات على 
النحو التالي:

-1 شاومي مي إيه وان.    -2 وان بلس 5 تي.
-3 شاومي مي ماكس 3.

-4 وان بلس 6 تي. -5 إتش تي سي يو 12 اليت.
-6 شاومي مي ميكس 3. -7 جوجل بيكسل 3 إكس إل.

-8 وان بلس 5.  -9 آيفون 7.
-10 سوني إكسبيريا إكس زد 1 كومباكت.

-11 إتش إي سي ديزاير 12/12 بلس.
-12 جوجل بيكسل 3.  -13 وان بلس 6.

-14 آيفون 8.  -15 شاومي ريدمي نوت 5.
-16 زد تي إي آكسون 7 ميني.

»قاتلة للمخ«.. قائمة بالهواتف 
الذكية األخطر على اإلنسان!

االستقالل/ وكاالت:
اقتربت مجموع����ة من العلماء م����ن الوصول إلى حل 
»ثوري« لمكافحة لدغات البعوض للبش����ر، مما يبشر 
بوضع حد لألمراض التي تنتش����ر عبر هذه الحش����رة 

الضارة.
ووفقا لموقع »س����ي إن إن«، فق����د توصل العلماء إلى 
أن األدوية التي يستخدمها البشر للحمية الغذائية، 
يمك����ن أن ُتفقد إناث البعوض ش����هيتها للحصول 

على الدم البشري.
وجاء ف���ي الدراس���ة الت���ي ال ت���زال في 

مراحله���ا األولى، أن مث���ل هذه األدوية 
تج���ري تعدي���ال ف���ي هرمون���ات 

البع���وض، مما  إناث 
تش���عر  يجعله���ا 

 ، » لش���بع با «
لتبتع���د عن لدغ 

اإلنسان للحصول على الدم.
ونج����ح فريق م����ن الباحثي����ن بجماع����ة روكفيلر في 
نيوي����ورك، في إدخ����ال ال����دواء الذي يمتل����ك مواد 
كيماوي����ة »مثبط����ة« للش����هية إلى إن����اث البعوض، 

وأشاروا إلى نتائجه المذهلة.
لكن »س����ي إن إن« ل����م تذكر الطريق����ة التي تم بها 

إدخال الدواء إلى جسد البعوض.
ونجحت التجربة بإبعاد اإلناث، التي تعتمد على الدم 
البشري للحصول على البروتين الالزم لتكوين ووضع 

البيض، عن مهاجمة البشر.
وتتس���بب األمراض المنقول���ة بالبعوض، في 
مقت���ل الماليي���ن من األش���خاص كل عام، 
وأبرزها »زيكا« والحمى الصفراء وحمى 
الضنك، علم���ا أن اإلناث فقط هي 

التي تقوم باللدغ.

حل »ثوري« لمكافحة البعوض
 يبشر بإنقاذ حياة الماليين

االستقالل/ وكاالت:
ق���د تحت���اج إلى اتخ���اذ بعض الق���رارات 
ومحاول���ة تنفيذه���ا ولو ش���يئًا فش���يئًا، 
لتحس���ين نم���ط حياتك والتمتع بجس���م 

سليم وصحي.
خبي���رة التغذية في "فيتنس فيرس���ت"، 
بنين ش���اهين تقدم لك بع���ض النصائح 
الت���ي تس���اعدك ف���ي تحقي���ق أهدافك 

الصحية:
الغذاء الصحي والس���ليم: هناك فرق كبير 
بي���ن األكل الصحي واتب���اع حمية غذائية، 
ف���األول يعني تن���اول الطع���ام المفيد مع 

الكميات المناس���بة المطلوبة، في حين أّن 
الحمي���ة الغذائية تعن���ي كميات أقل من 
الطع���ام، بغض النظ���ر عم���ا إذا كان غذاًء 

صحّيا أم ال.
ممارس���ة التمارين الرياضية: من الضروري 
ممارس���ة الرياضة بش���كل منتظم، كونها 
تس���اعد في عملية االس���تقالب وتنشيط 
ال���دورة الدموية، باإلضافة إل���ى دورها في 
النفسية وتحسين  الصحة  المحافظة على 

المزاج.
ا أساسّيا من  النوم الكافي: يعتبر النوم جزًء
نمط الحياة الصحي، فهو يس���اعد الجسم 

على تنظيم الهرمونات وتحسين وظائفه.
ش���رب الم���اء: الترطي���ب مش���كلة غالًبا ما 
يعاني منها الناس في الدول الحاّرة وحيث 
الرطوبة، إذ غالًبا ما يغفلون عن شرب الماء. 
من المهم جّدا تناول ما ال يقل عن 2.5 لتر 

من الماء يومّيا.
تن���اول الطع���ام باعت���دال: االعت���دال في 
الكمي���ات ه���و أس���اس الخط���ة الغذائية 
الصحيح���ة، إذ من المهم تن���اول كميات 
معقولة من الطعام مع الحرص على التنويع 
في العناص���ر الغذائية على الدوام، لتزويد 
الجس���م بجميع العناص���ر الغذائية التي 

يحتاجها.
التعامل مع التحديات: إن التحّلي بالهدوء 
والتعام���ل مع ضغوط الحي���اة بحكمة، هو 
أمر فائ���ق األهمية، إذ يؤث���ر اإلجهاد على 
عادات���ك اليومية بطريقة س���لبية للغاية، 
فضاًل عن كونه يشتت الذهن عن تحقيق 

األهداف.
شّد العزيمة: بغض النظر عن التغيير الذي 
تريدين أن تبدئي به، س���واء كان ممارسة 
الرياض���ة أو اتباع نم���ط غدائي صحي، من 
األفضل التدّرج في تنفيذه. فعلى س���بيل 
المثال يمكن أن يؤدي اتباع حمية غذائية 

تقوم على تناول سعرات حرارية منخفضة 
جدًا، أو إجهاد الجسم بالتمرين، إلى نتائج 
عكس���ية من ش���أنها أن تثب���ط عزيمتك، 

فتعودي إلى عاداتك القديمة. 
لذا عليك إعطاء جس���مك وقًتا كافًيا لتقّبل 
التغييرات والبدء تدريجّيا. كما عليك فهم 
نقاط ضعفك، الت���ي يمكن أن تؤخرك عن 

اتباع المسار الصحيح 
قم بإج���راء فحوص لجس���مك، وجالس من 
يش���اركك الش���غف واالهتمام، فمن شأن 
ذلك تش���جعيك على البقاء ضمن المسار 

الصحيح.

سبــع نصائــح تغّيــر حياتــك نحــو األفضــل

االستقالل/ وكاالت:
أشارت دراس����ة كبيرة إلى أن مرضى السكري من 

النوع األول يكونون أكثر عرضة لكسور العظام 
عند ارتفاع مستويات السكر في الدم لدرجة 

خطيرة.
وفحص الباحثون بيانات أكثر من 47 ألف 
مص���اب بالس���كري بينه���م 3329 مريضًا 

بالن���وع األول، وهو أق���ل أنواع 
ش���يوعًا  الس���كري 
وتح���دث اإلصاب���ة 
مرحلة  في  عادة  به 

الطفولة أو المراهقة 
عندم���ا  المبك���رة 

يفشل البنكرياس في إفراز اإلنسولين.
وكان باقي المش����اركين في الدراسة من المصابين بالسكري 
من النوع الثاني المرتبط بالبدانة والتقدم في العمر، وتحدث 
اإلصابة به عندما ال يس����تطيع الجس����م اس����تخدام أو إفراز ما 

يكفي من اإلنسولين لتحويل السكر في الدم إلى طاقة.

وخلصت الدراس����ة إلى أن مخاطر كس����ر 
العظ����ام كان����ت أكب����ر ل����دى مرضى 
األول عندما كان متوس����ط  النوع 
مس����تويات الس����كر ف����ي ال����دم 

لديهم مرتفعًا على نحو خطير.
ال�ضكري ُي�ضعف النظر

ويمكن لبعض مضاعفات الس����كري 
أن تزيد مخاطر السقوط والكسور ومن 
بينها الخلل المعرفي وتلف األعصاب 
الذي يحد من اإلحس����اس في القدم 
العين،  شبكية  اعتالل  وكذلك 
مما يجعل من الصعب على 
المريض رؤية أي عراقيل في 

طريقه وقد يتسبب هذا في سقوطه.
وأظهرت الدراس����ة أن مرضى النوع األول من الس����كري الذين 
يعان����ون مضاعف����ات مثل اعتالل الش����بكية يكون����ون أكثر 
عرضة للكس����ور بنس����بة %29 مقارنة بمن ل����م يصابوا بهذه 

المضاعفات.

مرضى »السكري من النوع األول«
»كسور العظام«  أكثر عرضة لـ

االستقالل/ وكاالت:
كشفت ش���ركة جوجل مؤخرًا عن نس���خة أندرويد 9، 
وال���ذي يعرف ب���� Pie، إال أن أحدث تقرير كش���ف أن 
الش���ركة بدأت بالفع���ل العمل على نظام التش���غيل 
أندرويد 10، والذي سيحمل حرف Q، كعادة شركة أبل 
في ترتيب أس���ماء إصدارات أنظمة التشغيل التابعة 
لها، وفيما يلي نعرض مجموعة من المعلومات عن هذا 
التحدي���ث الجديد المنتظر وفقًا لبعض التس���ريبات 

التي ظهرت كما يلي:
-1 من المنتظر أن يحمل نظام التشغيل الجديد حرف 
 Quesito، Quindim، في اس���مه، لذلك ربما يكون Q

.Quiche، Qottab، Quince، Quarabiya
-2 م���ن المنتظ���ر أن يتم الكش���ف ع���ن أول معاينة 
للمطوري���ن من النظام خالل ش���هر م���ارس، بعد ذلك 
ف���ي مؤتمر I / O تط���رح Google معاينة لإلصدار مع 
بعض المعلومات اإلضافية حول الميزات والتغييرات 

الجديدة، لتصل النس���خة النهائية في األسبوع األول 
من شهر أغسطس.

-3 من المتوقع أن يتضمن نظام التشغيل المقبل ميزة 
“الوضع المظلم” بشكل افتراضي في نظام التشغيل.

 ،Desktop Mode 4 س���يتيح النظام المقبل مي���زة-
والتي تشبه إلى حد كبير ميزة Samsung Dex لتوفر 
تجربة تش���به الكمبيوتر الش���خصي كاملة مع س���طح 

المكتب القياسي وتطبيقات كاملة الحجم.
-5 سيضم نظام التش���غيل المقبل من جوجل المزيد 
من مزايا الخصوصية التي نش���رتها جوجل باستخدام 

.Android Pie
-6 إزالة ميزة Android Beam، وهي الميزة التي يتم 

استخدامها لمشاركة الملفات بين األجهزة.
-7 م���ن المنتظ���ر أن يمتل���ك Android 10 خاصية 

التعرف على الوجه في المنزل.
-8 سيمتلك خطوطًا وأيقونات وألونًا جديدة.

8 معلومات مهمة عن نظام التشغيل 
»Q المقبــل »جوجــل أندرويــد
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غزة / عبدالله نصيف: 
فقد متص���در الترتيب خدمات رفح نقطة ثمينة 
، بعدم���ا خطف ش���باب جباليا ه���دف التعادل 
بالوق���ت القاتل من المب���اراة  لتنتهي بالتعادل 
اإليجابي 1_1. ورف���ع »األخضر الرفحي » رصيده 
إلى 39 نقطة وظل بالصدارة ، بينما رفع »الثوار« 
نقاطه إل���ى 26  وتقدم للمرك���ز الخامس بفارق 

األهداف عن هالل غزة .
و بهذا التعادل تأجل حسم الدوري إلى األسبوع 
القادم ، حيث يحتاج خدمات رفح لفوز يتوج من 

خالله بلقب الدوري للمرة الخامسة في تاريخه .
وسجل هدف« األخضر« محمد الجرمي بالدقيقة 
42 ، و أدرك ط���ارق العط���ار التع���ادل للث���وار 

بالدقيقة 92 .
ه���ذا و انته���ى ديربي خانيون���س و الذي جمع 

الش���باب و االتحاد بالتعادل السلبي ، في اللقاء 
الجماهي���ري الكبي���ر و الذي أقيم على اس���تاد 

خانيونس جنوب القطاع .
و به���ذا التعادل يرفع الفريق���ان رصيدهما معًا 
للنقط���ة 29 ويرتقي الش���باب للمرك���ز الثاني 

واالتحاد للمركز الثالث بفارق األهداف .
وسيطر الخوف على الفريقين في مهاجمة االخر 
منذ بداية اللقاء ، و ترك مس���احات في الخطوط 
الخلفية و التي س���تؤدي إلى اس���تقبال هدف ، 
ليخرج الش���وط األول بالتعادل الس���لبي نتيجة 

وأداء .
و في الش���وط الثان���ي لم يتغير الح���ال كثيرا ، 
رغم األفضلية النس���بية للنش���امى ، لكن جميع 
المحاوالت فش���لت لتس���جيل ه���دف التقدم ، 

لينتهي اللقاء كما بدأ سلبيا بين الفريقين .

و ف���ي دوري الدرج���ة األولى ، واص���ل أهلي غزة 
انتصاراته ، و السير نحو عودة الفريق من جديد 
لل���دوري الممتاز بعد س���قوطه العام الماضي ، و 
خط���ف فوزًا غالي���ًا 2 _ 1 من أني���اب بيت الهيا 
الجريح الذي تأزم موقف���ه وبات مهدد بالهبوط 

لمصاف الدرجة الثانية .
فوز رفع م���ن خالله األهلي رصيده إلى 36 نقطة 
في الوصافة ، فيما تجمد رصيد اللهاونة عند 12 

نقطة في قاع الجدول .
وتق���دم في البداي���ة بيت الهيا ع���ن طريق عبد 
الرحمن س���لمان ف���ي الدقيق���ة 9 ، وعاد األهلي 
وتعادل مع نهاية الشوط األول عن طريق سامي 
الداعور في الدقيق���ة الثانية من الوقت الضائع 
47 ، قبل أن يتمك���ن أحمد المدهون من خطف 

هدف الفوز في الدقيقة 90 .

» الثوار« يخطفون »األخضر« و »دربي« 
خانيــونس خاٍل مــن الدســم 

غزة / االستقالل: 
صع���د فريق نم���اء لدوري الدرج���ة األولى ألول م���رة في تاريخه 
بفوزه على الرضوان ، فيما ودع المشتل المسابقة إثر تعادله مع 
الوفاق ، وذلك ضمن ختام مباريات األسبوع الثالث عشر لفرع غزة 

والشمال، من دوري الدرجة الثانية.
و حقق فريق نم���اء الفوز على الرضوان، ليصع���د للدرجة األولى 

للمرة األولى في تاريخه، بعد تصدره لفرعه برصيد 27 نقطة.
وسجل هدفي نماء فادي عساف من ضربة جزاء في الدقيقة 68 

ومؤمن أبو عودة في الدقيقة 86 .
وشهد اللقاء طرد العب الرضوان أنس حمدونة بعد حصوله على 

بطاقتين صفراوين في الدقيقة 67 .
ه���ذا و ودع فري���ق المش���تل دوري الثانية وهب���ط للثالثة، بعد 
تعادل���ه اإليجابي بهدفين لمثلهما أم���ام الوفاق، ليهبط بفارق 
المواجهات أمام الس���الم بعد التس���اوي بالنقاط برصيد 9 نقاط 

لكل فريق، وتفوق السالم بالفوز ذهابًا والتعادل إيابًا.
وسجل للمش���تل عبد الله نسمان في الدقيقة 29 وأحمد خطاب 
في الدقيقة 57، وسجل للوفاق بالل مقبل في الدقيقة 9 ومؤمن 

المدهون في الدقيقة 79 .
وش���هد اللقاء تصدي حارس المش���تل نور الدين القوقا لضربة 

جزاء من العب الوفاق محمد غباين في الدقيقة 68

نماء يصعد للدرجة األولى 
و المشتل يهبط للثالثة

مسقط/ االستقالل: 
يس���تضيف النصر العماني، اليوم الثالث���اء، في مجمع صاللة، 
هالل القدس الفلسطيني، في إياب مرحلة التصفيات المؤهلة 

لدوري المجموعات ببطولة كأس االتحاد اآلسيوي.
ومن المنتظر أن يش���هد اللقاء، حضوًرا جماهيرًيا كبيًرا، خاصة 
من نادي النصر، في وقت زحفت فيه الجماهير الفلس���طينية، 
إل���ى محافظة ظفار، م���ع تواجد الجاليات الموجودة بالس���لطنة 
م���ن أجل الوقوف خلف فريقها. كان لق���اء الذهاب، الذي أقيم 
الثالثاء الماض���ي في ملعب فيصل الحس���يني بضيافة نادي 

هالل القدس، انتهى بفوز األخير )1-2(.
ويكف���ي هالل الق���دس، تحقيق التعادل، ك���ي يضمن تأهله 
لدوري المجموعات، بينما يحتاج النصر للفوز بهدف نظيف أو 

فارق هدفين، حال مني مرماه بأي أهداف، كي يتأهل.
يذك���ر أن المتأهل من النصر العماني، وهالل القدس س���وف 
يكون في المجموعة األولى التي تضم الجيش السوري والنجمة 

اللبناني، والوحدات أو الفيصلي من األردن.
 الفريق، استعد 

َّ
من جهته قال أمجد طه، مدرب هالل القدس، إن

بشكل جيد للغاية، للقاء اليوم أمام مضيفه النصر العماني في 
إياب الدور التمهيدي من بطولة كأس االتحاد اآلسيوي.

���ع طه في تصريح���ات صحفية، أن تك���ون المباراة قوية،  وتوقَّ
مشيًرا إلى أن فريقه سيبذل أقصى جهد له من أجل التأهل.

د قائد الفريق تامر صالح، أن جميع الالعبين على أتم الجاهزية،  و أكَّ
وس���يخوضون اللقاء بهدف الفوز والتأهل لدوري المجموعات رغم 

صعوبة المنافس الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره.

هالل القدس في لقاء مصيري
 أمام النصر العماني اليوم

االستقالل/ وكاالت: 
بعد فترة بيات ش���توي لمدة ش���هرين، تس���تأنف بطولة 
دوري أبطال أوروبا، نش���اطها اليوم الثالثاء، بأول مباراتين 
في ذه���اب ثم���ن النهائي، حي���ث يصطدم مانشس���تر 
يونايتد بباريس سان جيرمان، فيما يلتقي روما مع بورتو.

وش���هدت الفت���رة الماضي���ة، تحس���ًنا ف���ي أداء ونتائج 
مانشس���تر يونايتد على المس���توى المحل���ي، منذ إقالة 
الم���درب جوزيه موريني���و، وقدوم النرويج���ي أولي جونار 
سولس���كاير، مسؤولية الفريق بش���كل مؤقت حتى نهاية 
الموسم. لكن الفريق س���يكون على موعد مع مواجهة في 
غاية الصعوب���ة بالبطولة األوروبية، حيث يصطدم بباريس 
سان جيرمان أحد المرشحين للقب في البطولة األهم على 

الساحة األوروبية.
ورغ���م قوة المباراة األخرى بين روم���ا وبورتو، يتركز معظم 
االهتمام على اس���تاد أول���د ترافورد، والذي يس���تضيف 

المباراة بين مانشستر يونايتد وسان جيرمان.
وتمثل المب���اراة، اختبارا صعبا للغاية بالنس���بة ألصحاب 
األرض الذين حققوا الفوز في عشر من 11 مباراة خاضوها 

منذ تولي سولسكاير المسؤولية.
وتضاعفت آمال مانشس���تر يونايتد ف���ي الخروج من هذا 
االختبار بنتيج���ة جيدة، نظرا لغي���اب البرازيلي نيمار عن 
صفوف س���ان جيرمان لإلصابة، إضافة إلى الشكوك التي 

تحيط بمشاركة إدينسون كافاني .
ويستعد سولس���كاير إلعادة المهاجم ماركوس راشفورد 
والمداف���ع فيكتور ليندلوف إلى التش���كيلة األساس���ية 
لمانشس���تر يونايتد في مباراة اليوم ، بعد منحهما الراحة 

في مباراة الفريق الماضية أمام فولهام.
وحرص سولس���كاير أيضا على إخراج الالعبين الفرنسيين 
أنتوني مارس���يال وبول بوجبا مبكرا من الملعب في مباراة 

فولهام لتوفير جهدهما لمباراة اليوم .
وقال التش���يلي أليكسيس سانش���يز مهاجم مانشستر 
يونايت���د، إن الفريق يجب أن يك���ون واثقا من قدرته على 

التقدم بشكل أكبر في األدوار النهائية للبطولة.
وأوضح »مانشستر يونايتد يتمتع بتاريخ عريض ويمكنه 
التغل���ب على أي مناف���س، إذا فزنا في أول���د ترافورد ولم 
تهتز ش���باكنا، أعتقد أننا س���نكون المرش���ح األقوى في 
مباراة اإلي���اب«. وفي المباراة األخرى ، يلتقي روما الذي بلغ 
المربع الذهبي للبطولة الموسم الماضي، نظيره بورتو، على 

االستاد األولمبي بالعاصمة اإليطالية.
ويتطلع روما إلى الخروج من دوامة النتائج المتذبذبة، رغم 
غياب نجمه التركي الش���اب والموهوب س���ينجيز أوندير 
بس���بب اإلصابة. في المقابل، يفتقد بورتو عدة العبين في 
هذه المباراة، من بينهم موسى ماريجا الذي سجل خمسة 

أهداف للفريق في دور المجموعات بالبطولة.

دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد يختبر
 قوته أمام سان جيرمان

الثالثاء 7 جمادى اآلخرة 1440 هــ 12 فبراير 2019 م

  آليات االحتالل تهدم منشأة ببيت لحم.. وعشرات المستوطنين يقتحمون األقصى

الرياض/ االستقالل: 
وصل رئيس  السلطة الفلسطينية  محمود عباس، 
مس���اء امس االثني���ن، إلى العاصمة الس���عودية 

الرياض، في زيارة رسمية تستمر ليومين.
وم���ن المق���رر أن يلتق���ي عباس خ���ادم الحرمين 
الش���ريفين س���لمان بن عبد العزيز، لبحث الوضع 
السياس���ي الراه���ن وم���ا تتع���رض ل���ه القضية 

الفلسطينية من أخطار، خاصة مدينة القدس.

وقال سفير فلس���طين لدى الس���عودية باسم اآلغا إن 
الزيارة تأتي استمرارا للتواصل بينهما في ظل الظروف 
الدولية الصعبة، ومحاوالت إنهاء القضية الفلسطينية.

وأش���ار إلى أن مواقف الس���عودية متقدمة دائما 
تجاه القضية الفلس���طينية، مذكرا بإطالق خادم 
الحرمين الشريفين اسم "قمة القدس" على "قمة 
الظه���ران"، والتبرع ب�150 ملي���ون دوالر لألوقاف 
االس���المية في القدس، و50 مليون دوالر لألونروا، 

ما يؤكد هذه المواقف المتقدمة.
ويراف���ق عباس ف���ي زيارت���ه: أمين س���ر اللجنة 
التنفيذي���ة لمنظم���ة التحرير صائ���ب عريقات، 
ورئيس جهاز المخاب���رات العامة اللواء ماجد فرج، 
وعض���و اللجنة المركزي���ة لحركة "فت���ح"، رئيس 
الهيئة العامة للش���ؤون المدنية الوزير حس���ين 
الشيخ، ومستش���ار الرئيس للشؤون الدبلوماسية 

مجدي الخالدي.

رام الله/ االستقالل: 
اإلس���رائيلي االثنين،  االحتالل  س���لطات  جددت 
االعتقال اإلداري بحق األسيرة فداء محمد دعمس 
)24عاما(  من بلدة بيت أمر ش���مال مدينة الخليل 

جنوب الضفة الغربية المحتلة، لمدة 4 أشهر.
وأفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين في بيان 
لها اس���م االثنين أن دعمس القابعة حالًيا بسجن 

"الدامون"، اعتقلت بتاريخ 2018/5/29، وضربتها 
مجندة بالس���الح على كتفها لحظة االعتقال، كما 
كبلوه���ا بقيود بالس���تيكية بش���دة وعنف خالل 
نقلها بالجيب إل���ى مركز تحقيق "عتصيون" قبل 

نقلها الحقا لسجن "هشارون".
ولفتت إل���ى أن االحت���الل أص���در بعي���د اعتقال 
دعمس، ق���راًرا باعتقاله���ا إدارًيا لمدة 6 أش���هر، 

منتصف العام الماضي، ليجدد لها أربعة أش���هر 
جديدة أمس.

وأوضح���ت الهيئ���ة أن 50 أس���يرة يقبع���ن في 
الدامون، م���ن بينهن أس���يرتان معتقلتان إدارًيا 
هم���َا خال���دة ج���رار، والتي قضت 20 ش���هًرا في 
االعتقال اإلداري ينتهي نهاية الش���هر الحالي، 

وفداء دعمش.

عباس يصل الرياض في زيارة تستمر يومين

االحتالل يجدد »اإلداري« لألسيرة دعمس 4 أشهر

النقب المحتل/ االستقالل:
ش���ارك عش���رات من أهل النق���ب وش���خصيات سياس���ية واجتماعية ف���ي الوقفة 
االحتجاجية األس���بوعية، على مفترق »لهافي���م- رهط«، نصرة لقضية قرية العراقيب 
المهددة بالتهجير وتضامًنا مع األسير الشيخ صياح الطوري الذي يقضي يومه ال�48 

في السجن بعدما فرضت المحكمة عليه السجن 10 أشهر.
واس���تنكر المتظاهرون عبر الفتات حملوها هدم المنازل وهدم قرية العراقيب للمرة 
140 يوم الخميس الماضي. وطالب المحتجون باالعتراف بقرى النقب ووقف المالحقة 
السياسية وجرائم هدم المنازل. وتنظم اللجنة الشعبية في قرية العراقيب نشاطات 
أسبوعية في القرية مسلوبة االعتراف والمهددة بالتهجير، منها الوقفة االحتجاجية 
األس���بوعية على مفترق »لهافيم- رهط« باإلضافة إلى إش���عال شعلة الحرية للشيخ 

صياح الطوري للمرة 47 وصالة الجمعة على أرض قرية العراقيب وغيرها.
وكانت النيابة العامة اإلس���رائيلية ممثلة عن المؤسسة الرسمية اإلسرائيلية، قدمت 
طلًبا إلى »محكم���ة الصلح«، بإصدار حكم يقضي بترحي���ل أهالي قرية العراقيب في 
النقب الفلس���طيني المحتل فوًرا. كما طلبت النيابة في جلسة لمحاكمة شيخ القرية 
صي���اح الط���وري، بفرض غرامة على أهال���ي القرية بمبلغ 8 أالف ش���يقل عن كل يوم 
لوجوده���م في العراقيب. وتحاك���م محكمة االحتالل الطوري بتهم���ة إهانة القضاء 
إل���ى جانب محاكمة عدد من أفراد العائلة من قرية العراقيب، التي هدمتها س���لطات 

االحتالل اإلسرائيلي 140 مرة على التوالي.

العشرات بالنقب يشاركون بوقفة 
أسبوعية نصرة للعراقيب

بيت لحم- القدس المحتلة/ االستقالل: 
هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح امس 
االثنين، من���زال مأهوال في قرية الولجة ش���مال 
غرب بيت لحم. وقال الناش���ط في مجال مقاومة 
االس���تيطان بالولج���ة، إبراهيم ع���وض الله، إن 
عدًدا من آليات االحتالل ترافقها جرافة دهمت 
منطقة حي عين الجويزة بالقرية، وهدمت منزل 
المواط���ن مجدي الش���ويكي بحج���ة البناء دون 
ترخيص. وأوضح الناشط عوض الله : أن المنزل 
المهدوم بمس���احة 100 متر مربع يؤوي أس���رة 
فلسطينية مكونة من خمسة أفراد، وقد تسبب 
ه���دم االحتالل له بتش���ريد العائل���ة في أجواء 
المطر والبرد الش���ديد. ولفت إل���ى أن االحتالل 
يخطر عشرات المنازل في منطقة "عين الجويزة" 
بالهدم بحجة عدم الترخيص، وينفذ أعمال هدم 

مستمرة في قرية الولجة.
وأف���اد عوض الل���ه، بأن هن���اك 180 قضية في 
القرية تتعلق بإخطار من���ازل بالهدم، منها 40 

منزاًل فيها قرارات هدم إداري.
كما امهلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عائلة 
أب���و عصب في حي القرمي ف���ي البلدة القديمة 

بالق���دس المحتلة حتى الي���ومٍ  الثالثاء إلخالء 
منزلها، لصالح جمعيات استيطانية متطرفة.

وناش���دت العائل���ة أه���ل البل���دة والمدين���ة 
والمؤسس���ات المقدس���ية بالوقوف والتضامن 
معها ضد إخالء المنزل للمستوطنين، موضحة 
أن تجمعا واعتصامًا سيتم تنظيمه عند الساعة 
الخامسة من مساء الغد في منزلها الُمهّدد. فيما 
أعادت قّوات االحت���الل  أمس االثنين، تجريف 
طريق يربط قرى مس���افر يّط���ا جنوب محافظة 

الخليل بالّضفة الغربية المحتلة.
وأف���ادت مصادر محلي���ة : بأّن ق���ّوات االحتالل 
جّرفت الطريق الزراعي المؤّدي إلى خربة "شعب 
البطم" الواقعة بمسافر يّطا جنوب الخليل، وهي 
طري���ق رابطة بعدد من الق���رى والخرب التابعة 

للمسافر.
وأوضحت أّن قّوات االحت���الل أحضرت حفارات 
وجرافات، وبدأت عمليات التجريف، للمّرة الثانية 
عل���ى التوالي خالل أيام قليلة، بذريعة ش���ّقها 
ف���ي أراٍض مصّنفة ضمن مناطق )ج(، الخاضعة 

للّسيطرة األمنية والمدنية اإلسرائيلية.
وف���ي س���ياق اخ���ر، أّمن���ت ش���رطة االحتالل 

"اإلسرائيلي" والقوات الخاصة التابعة لها، أمس 
االثنين، الحماية الكاملة لعشرات المستوطنين 
اليه���ود؛ خ���الل اقتحامه���م باحات المس���جد 

األقصى المبارك من جهة "باب المغاربة”.
وأف���ادت مصادر في دائرة األوقاف اإلس���المية 
بالق���دس المحتلة، بأن 53 مس���توطًنا يهودًيا 

اقتحموا يوم أمس، باحات المسجد األقصى.
وقالت المصادر إن الشرطة "اإلسرائيلية" نشرت 
قواته���ا إلى جانب عناصر م���ن القوات الخاصة 
المس���ّلحة،  لتأمين اقتحامات المس���توطنين 

اليهود.
وأش���ارت إلى أن 41 مستوطًنا اقتحموا األقصى 
من "باب المغاربة"، الخاضع لس���يطرة االحتالل 
من���ذ الع���ام 1967، وتجولوا ف���ي باحاته ضمن 
مسارات محّددة برفقة الشرطة. وأوضحت أن 12 
مس���توطًنا من طالب المعاهد الدينية اقتحموا 

المسجد كذلك خالل فترة االقتحامات ذاتها.
وُيش���ار إلى أن االقتحامات تتم بش���كل يومي، 
وعلى فترتي���ن صباحية ومس���ائية ولمدة أربع 
س���اعات ونص���ف إجمالي���ة، وذلك م���ن "باب 

المغاربة" وحتى "باب السلسلة”.

فعاليات " الإرباك الليلي"..

انطالق جل�سات

غزة / االستقالل:
وجه رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة عصام 
يوس���ف، نداًء إلنقاذ أطفال قطاع غ���زة خاصة في ظل 
التحذيرات من انتشار سوء التغذية في صفوف الطلبة.

ودعا يوس���ف ف���ي تصريح صحف���ي أم���س االثنين، 
المؤسسات الخيرية وفاعلي الخير للمشاركة في حملة 

»وجبة بدوالر تنقذ طالب« )1000 دوالر أللف يوم(.
وأشار إلى أن الحملة تعتمد على توفير وجبة غذاء يوميا 

للطلبة خالل الدوام الدراسي.
وأك���د أن الوضع االقتصادي والمعيش���ي في المدارس 
صعب للغاية وكارثي وال ينفصل عن الحالة المأساوية 
في غزة بسبب الحصار واإلغالق واالعتداءات المستمرة.

وأش���ار يوسف إلى أن ارتفاع نس���بة الفقر لما يزيد عن 
 % 80 ، ونس���بة البطالة نحو  %65  ينعكس سلبًا على 

واقع الطلبة بسبب ما تعانيه عائالتهم من فقر.
وبين أن توفير الوجبات اليومية للطلبة أبس���ط الحقوق 

لهم، وهو ما يتطلب من الجميع المشاركة بقوة وفاعلية 
في ه���ذه الحمل���ة لحماية جي���ل كامل م���ن األمراض 
والجهل. وأوضح يوسف أن هذه الحملة ستسهم أيضا 
في تحس���ين التحصيل الدراسي للطلبة، حيث أن هذه 
األزمة س���تؤثر س���لبًا عليهم وعلى دراس���تهم، مشيًرا 
إلى أن الش���عب الفلس���طيني ش���عب متعلم ومتميز 
واس���تهداف التعليم ب���كل مكوناته ج���زء من الحرب 

والحصار اإلسرائيلي.

يوسف يدعو لحملة »وجبة بدوالر« إلنقاذ 1000 طفل في غزة

معهد االستشراق الروسي التابع لوزارة الخارجية.
وي���رأس وفد حركة الجهاد اإلس���المي ف���ي لقاءات موس���كو  عضو المكتب 
السياس���ي رئي���س الدائرة السياس���ية  د. محمد الهن���دي، وعضو المكتب 
السياس���ي للحركة عبد العزي���ز الميناوي، وممثل الحركة في لبنان احس���ان 
عطايا، ويمثل وفد حماس القياديان موس���ى أبو مرزوق وحس���ام بدران، فيما 

يمثل حركة "فتح" القياديان عزام األحمد وروحي فتوح. 
وقال أبو مرزوق عبر حسابه على "تويتر" امس إن الحوار الفصائلي ينطلق "مع 

إصرار بالخروج من الحالة الراهنة".
وذك���ر "أن أه���م ما يج���ب التوافق علي���ه، قضاي���ا التصدي لكل مش���اريع 
تصفية القضية الفلس���طينية، باإلضافة إلى الوحدة الوطنية وترتيب بيتنا 

الفلسطيني، والحصار المفروض على أهلنا في غزة".
أما الجبهة الديمقراطية فأوضحت أن الوفد يضم القياديين فهد س���ليمان، 
ومعتصم حمادة، ونمر شعبان، وعددًا من كوادر الجبهة الناشطين في أوروبا.

وأوضحت الجبهة في بيان وصل "االس���تقالل " نس���خه عنه أن "الوفد يحمل 
في جعبته اقتراحات ومبادرات إلنهاء االنقسام وإعادة بناء الوحدة الداخلية".

وقال أمين عام حزب الش���عب بس���ام الصالحي " االثنين ، انه سيتم تنظيم 
لقاءات بين مختلف الفصائل بوجود روس���ي رس���مي لبحث المعيقات التي 
تواجه القضية الفلسطينية والمصالحة الوطنية تمهيدا للقاء وزير الخارجية 

الروسي الثالثاء.
وم���ن المقرر أن تلتق���ي الفصائل بعد الح���وارات مع نائب وزي���ر الخارجية 

المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق األوسط ميخائيل بوغدانوف.
وتأتي تلك اللقاءات في ظل تحركات نش���طة يقوم بها مسؤولون أميركيون 
في المنطقة، ومباحثات في عدد من العواصم العربية قبيل اإلعالن عن فحوى 

"صفقة القرن" األمريكية إلنهاء القضية الفلسطينية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصدرت سلطات االحتالل االسرائيلي حكمًا يقضي بسجن الشاب محمود عبد 

اللطيف من مدينة القدس المحتلة لمدة ستة أشهر إداريًا.
وقال المحام���ي خالد زبارقة إن رئيس حكوم���ة االحتالل ووزير الحرب 
"بنيامين نتنياهو" صادق ش���خصيًا على قرار السجن اإلداري لألسير 

عبد اللطيف.
وقد داهمت قوات كبيرة من االحتالل منزل األسير عبد اللطيف فجر امس 
في ش���ارع الزهراء بالق���دس المحتلة، حيث أقيم حف���ل زفافه قبل حوالي 

الشهر.
وكان االحتالل أصدر قرارًا الش���هر الماضي  يقضي بسجن األسير المقدسي 
رامي الفاخوري لمدة ستة أش���هر، حيث اعتقل األسير الفاخوري برفقة عدد 

من الشبان بتهمة التحريض في حفل زفاف األسير الفاخوري.
وُأفرج عنهم فيما قام االحتالل بتمديد اعتقال األسير الفاخوري حتى إصدار 

القرار اإلداري بحقه.

نتنياهو يصدر أمر اعتقال 
إداري بحق شاب مقدسي

ما أّدى إلصابة عدد منهم باالختناق.
وتوقف����ت فعاليات »اإلرب����اك« في نوفمبر 
الماض����ي بع����د تفاهمات توصل����ت إليها 
وأممية؛ يقوم  وس����اطات مصرية وقطرية 
االحتالل بموجبه����ا بتخفيف حصاره على 
القطاع المتواصل منذ أكثر من 12 س����نًة، 
من خالل توسيع مساحة الصيد، والسماح 
بإدخال المس����اعدات المالية القطرية إلى 

غزة، وغيرها.
هذا وأصيب شاب، مس���اء أمس االثنين، 
برص���اص ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، 
ضم���ن فعالي���ات االرباك الليلي ش���رق 

مدينة غزة.
وأفاد  ش���هود عيان  بأن قوات االحتالل 
أطلقت نيرانها ص���وب جموع المواطنين 
في منطقة ملكة شرق حي الزيتون، شرق 

مدينة غزة، ما أدى إلصابة شاب برصاصة 
في قدمه.

وتشمل فعاليات »اإلرباك الليلي« إشعال 
إلى  )الكوشوك(، إضافة  التالفة  اإلطارات 
تش���غيل أغاٍن ثورية وأص���وات صافرات 
إن���ذار عبر مكب���رات الصوت، م���ع إطالق 
أض���واء الليزر تجاه الجن���ود المتمركزين 

قرب السياج.
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  آليات االحتالل تهدم منشأة ببيت لحم.. وعشرات المستوطنين يقتحمون األقصى

الرياض/ االستقالل: 
وصل رئيس  السلطة الفلسطينية  محمود عباس، 
مس���اء امس االثني���ن، إلى العاصمة الس���عودية 

الرياض، في زيارة رسمية تستمر ليومين.
وم���ن المق���رر أن يلتق���ي عباس خ���ادم الحرمين 
الش���ريفين س���لمان بن عبد العزيز، لبحث الوضع 
السياس���ي الراه���ن وم���ا تتع���رض ل���ه القضية 

الفلسطينية من أخطار، خاصة مدينة القدس.

وقال سفير فلس���طين لدى الس���عودية باسم اآلغا إن 
الزيارة تأتي استمرارا للتواصل بينهما في ظل الظروف 
الدولية الصعبة، ومحاوالت إنهاء القضية الفلسطينية.

وأش���ار إلى أن مواقف الس���عودية متقدمة دائما 
تجاه القضية الفلس���طينية، مذكرا بإطالق خادم 
الحرمين الشريفين اسم "قمة القدس" على "قمة 
الظه���ران"، والتبرع ب�150 ملي���ون دوالر لألوقاف 
االس���المية في القدس، و50 مليون دوالر لألونروا، 

ما يؤكد هذه المواقف المتقدمة.
ويراف���ق عباس ف���ي زيارت���ه: أمين س���ر اللجنة 
التنفيذي���ة لمنظم���ة التحرير صائ���ب عريقات، 
ورئيس جهاز المخاب���رات العامة اللواء ماجد فرج، 
وعض���و اللجنة المركزي���ة لحركة "فت���ح"، رئيس 
الهيئة العامة للش���ؤون المدنية الوزير حس���ين 
الشيخ، ومستش���ار الرئيس للشؤون الدبلوماسية 

مجدي الخالدي.

رام الله/ االستقالل: 
اإلس���رائيلي االثنين،  االحتالل  س���لطات  جددت 
االعتقال اإلداري بحق األسيرة فداء محمد دعمس 
)24عاما(  من بلدة بيت أمر ش���مال مدينة الخليل 

جنوب الضفة الغربية المحتلة، لمدة 4 أشهر.
وأفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين في بيان 
لها اس���م االثنين أن دعمس القابعة حالًيا بسجن 

"الدامون"، اعتقلت بتاريخ 2018/5/29، وضربتها 
مجندة بالس���الح على كتفها لحظة االعتقال، كما 
كبلوه���ا بقيود بالس���تيكية بش���دة وعنف خالل 
نقلها بالجيب إل���ى مركز تحقيق "عتصيون" قبل 

نقلها الحقا لسجن "هشارون".
ولفتت إل���ى أن االحت���الل أص���در بعي���د اعتقال 
دعمس، ق���راًرا باعتقاله���ا إدارًيا لمدة 6 أش���هر، 

منتصف العام الماضي، ليجدد لها أربعة أش���هر 
جديدة أمس.

وأوضح���ت الهيئ���ة أن 50 أس���يرة يقبع���ن في 
الدامون، م���ن بينهن أس���يرتان معتقلتان إدارًيا 
هم���َا خال���دة ج���رار، والتي قضت 20 ش���هًرا في 
االعتقال اإلداري ينتهي نهاية الش���هر الحالي، 

وفداء دعمش.

عباس يصل الرياض في زيارة تستمر يومين

االحتالل يجدد »اإلداري« لألسيرة دعمس 4 أشهر

النقب المحتل/ االستقالل:
ش���ارك عش���رات من أهل النق���ب وش���خصيات سياس���ية واجتماعية ف���ي الوقفة 
االحتجاجية األس���بوعية، على مفترق »لهافي���م- رهط«، نصرة لقضية قرية العراقيب 
المهددة بالتهجير وتضامًنا مع األسير الشيخ صياح الطوري الذي يقضي يومه ال�48 

في السجن بعدما فرضت المحكمة عليه السجن 10 أشهر.
واس���تنكر المتظاهرون عبر الفتات حملوها هدم المنازل وهدم قرية العراقيب للمرة 
140 يوم الخميس الماضي. وطالب المحتجون باالعتراف بقرى النقب ووقف المالحقة 
السياسية وجرائم هدم المنازل. وتنظم اللجنة الشعبية في قرية العراقيب نشاطات 
أسبوعية في القرية مسلوبة االعتراف والمهددة بالتهجير، منها الوقفة االحتجاجية 
األس���بوعية على مفترق »لهافيم- رهط« باإلضافة إلى إش���عال شعلة الحرية للشيخ 

صياح الطوري للمرة 47 وصالة الجمعة على أرض قرية العراقيب وغيرها.
وكانت النيابة العامة اإلس���رائيلية ممثلة عن المؤسسة الرسمية اإلسرائيلية، قدمت 
طلًبا إلى »محكم���ة الصلح«، بإصدار حكم يقضي بترحي���ل أهالي قرية العراقيب في 
النقب الفلس���طيني المحتل فوًرا. كما طلبت النيابة في جلسة لمحاكمة شيخ القرية 
صي���اح الط���وري، بفرض غرامة على أهال���ي القرية بمبلغ 8 أالف ش���يقل عن كل يوم 
لوجوده���م في العراقيب. وتحاك���م محكمة االحتالل الطوري بتهم���ة إهانة القضاء 
إل���ى جانب محاكمة عدد من أفراد العائلة من قرية العراقيب، التي هدمتها س���لطات 

االحتالل اإلسرائيلي 140 مرة على التوالي.

العشرات بالنقب يشاركون بوقفة 
أسبوعية نصرة للعراقيب

بيت لحم- القدس المحتلة/ االستقالل: 
هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح امس 
االثنين، من���زال مأهوال في قرية الولجة ش���مال 
غرب بيت لحم. وقال الناش���ط في مجال مقاومة 
االس���تيطان بالولج���ة، إبراهيم ع���وض الله، إن 
عدًدا من آليات االحتالل ترافقها جرافة دهمت 
منطقة حي عين الجويزة بالقرية، وهدمت منزل 
المواط���ن مجدي الش���ويكي بحج���ة البناء دون 
ترخيص. وأوضح الناشط عوض الله : أن المنزل 
المهدوم بمس���احة 100 متر مربع يؤوي أس���رة 
فلسطينية مكونة من خمسة أفراد، وقد تسبب 
ه���دم االحتالل له بتش���ريد العائل���ة في أجواء 
المطر والبرد الش���ديد. ولفت إل���ى أن االحتالل 
يخطر عشرات المنازل في منطقة "عين الجويزة" 
بالهدم بحجة عدم الترخيص، وينفذ أعمال هدم 

مستمرة في قرية الولجة.
وأف���اد عوض الل���ه، بأن هن���اك 180 قضية في 
القرية تتعلق بإخطار من���ازل بالهدم، منها 40 

منزاًل فيها قرارات هدم إداري.
كما امهلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عائلة 
أب���و عصب في حي القرمي ف���ي البلدة القديمة 

بالق���دس المحتلة حتى الي���ومٍ  الثالثاء إلخالء 
منزلها، لصالح جمعيات استيطانية متطرفة.

وناش���دت العائل���ة أه���ل البل���دة والمدين���ة 
والمؤسس���ات المقدس���ية بالوقوف والتضامن 
معها ضد إخالء المنزل للمستوطنين، موضحة 
أن تجمعا واعتصامًا سيتم تنظيمه عند الساعة 
الخامسة من مساء الغد في منزلها الُمهّدد. فيما 
أعادت قّوات االحت���الل  أمس االثنين، تجريف 
طريق يربط قرى مس���افر يّط���ا جنوب محافظة 

الخليل بالّضفة الغربية المحتلة.
وأف���ادت مصادر محلي���ة : بأّن ق���ّوات االحتالل 
جّرفت الطريق الزراعي المؤّدي إلى خربة "شعب 
البطم" الواقعة بمسافر يّطا جنوب الخليل، وهي 
طري���ق رابطة بعدد من الق���رى والخرب التابعة 

للمسافر.
وأوضحت أّن قّوات االحت���الل أحضرت حفارات 
وجرافات، وبدأت عمليات التجريف، للمّرة الثانية 
عل���ى التوالي خالل أيام قليلة، بذريعة ش���ّقها 
ف���ي أراٍض مصّنفة ضمن مناطق )ج(، الخاضعة 

للّسيطرة األمنية والمدنية اإلسرائيلية.
وف���ي س���ياق اخ���ر، أّمن���ت ش���رطة االحتالل 

"اإلسرائيلي" والقوات الخاصة التابعة لها، أمس 
االثنين، الحماية الكاملة لعشرات المستوطنين 
اليه���ود؛ خ���الل اقتحامه���م باحات المس���جد 

األقصى المبارك من جهة "باب المغاربة”.
وأف���ادت مصادر في دائرة األوقاف اإلس���المية 
بالق���دس المحتلة، بأن 53 مس���توطًنا يهودًيا 

اقتحموا يوم أمس، باحات المسجد األقصى.
وقالت المصادر إن الشرطة "اإلسرائيلية" نشرت 
قواته���ا إلى جانب عناصر م���ن القوات الخاصة 
المس���ّلحة،  لتأمين اقتحامات المس���توطنين 

اليهود.
وأش���ارت إلى أن 41 مستوطًنا اقتحموا األقصى 
من "باب المغاربة"، الخاضع لس���يطرة االحتالل 
من���ذ الع���ام 1967، وتجولوا ف���ي باحاته ضمن 
مسارات محّددة برفقة الشرطة. وأوضحت أن 12 
مس���توطًنا من طالب المعاهد الدينية اقتحموا 

المسجد كذلك خالل فترة االقتحامات ذاتها.
وُيش���ار إلى أن االقتحامات تتم بش���كل يومي، 
وعلى فترتي���ن صباحية ومس���ائية ولمدة أربع 
س���اعات ونص���ف إجمالي���ة، وذلك م���ن "باب 

المغاربة" وحتى "باب السلسلة”.

فعاليات " الإرباك الليلي"..

انطالق جل�سات

غزة / االستقالل:
وجه رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة عصام 
يوس���ف، نداًء إلنقاذ أطفال قطاع غ���زة خاصة في ظل 
التحذيرات من انتشار سوء التغذية في صفوف الطلبة.

ودعا يوس���ف ف���ي تصريح صحف���ي أم���س االثنين، 
المؤسسات الخيرية وفاعلي الخير للمشاركة في حملة 

»وجبة بدوالر تنقذ طالب« )1000 دوالر أللف يوم(.
وأشار إلى أن الحملة تعتمد على توفير وجبة غذاء يوميا 

للطلبة خالل الدوام الدراسي.
وأك���د أن الوضع االقتصادي والمعيش���ي في المدارس 
صعب للغاية وكارثي وال ينفصل عن الحالة المأساوية 
في غزة بسبب الحصار واإلغالق واالعتداءات المستمرة.

وأش���ار يوسف إلى أن ارتفاع نس���بة الفقر لما يزيد عن 
 % 80 ، ونس���بة البطالة نحو  %65  ينعكس سلبًا على 

واقع الطلبة بسبب ما تعانيه عائالتهم من فقر.
وبين أن توفير الوجبات اليومية للطلبة أبس���ط الحقوق 

لهم، وهو ما يتطلب من الجميع المشاركة بقوة وفاعلية 
في ه���ذه الحمل���ة لحماية جي���ل كامل م���ن األمراض 
والجهل. وأوضح يوسف أن هذه الحملة ستسهم أيضا 
في تحس���ين التحصيل الدراسي للطلبة، حيث أن هذه 
األزمة س���تؤثر س���لبًا عليهم وعلى دراس���تهم، مشيًرا 
إلى أن الش���عب الفلس���طيني ش���عب متعلم ومتميز 
واس���تهداف التعليم ب���كل مكوناته ج���زء من الحرب 

والحصار اإلسرائيلي.

يوسف يدعو لحملة »وجبة بدوالر« إلنقاذ 1000 طفل في غزة

معهد االستشراق الروسي التابع لوزارة الخارجية.
وي���رأس وفد حركة الجهاد اإلس���المي ف���ي لقاءات موس���كو  عضو المكتب 
السياس���ي رئي���س الدائرة السياس���ية  د. محمد الهن���دي، وعضو المكتب 
السياس���ي للحركة عبد العزي���ز الميناوي، وممثل الحركة في لبنان احس���ان 
عطايا، ويمثل وفد حماس القياديان موس���ى أبو مرزوق وحس���ام بدران، فيما 

يمثل حركة "فتح" القياديان عزام األحمد وروحي فتوح. 
وقال أبو مرزوق عبر حسابه على "تويتر" امس إن الحوار الفصائلي ينطلق "مع 

إصرار بالخروج من الحالة الراهنة".
وذك���ر "أن أه���م ما يج���ب التوافق علي���ه، قضاي���ا التصدي لكل مش���اريع 
تصفية القضية الفلس���طينية، باإلضافة إلى الوحدة الوطنية وترتيب بيتنا 

الفلسطيني، والحصار المفروض على أهلنا في غزة".
أما الجبهة الديمقراطية فأوضحت أن الوفد يضم القياديين فهد س���ليمان، 
ومعتصم حمادة، ونمر شعبان، وعددًا من كوادر الجبهة الناشطين في أوروبا.

وأوضحت الجبهة في بيان وصل "االس���تقالل " نس���خه عنه أن "الوفد يحمل 
في جعبته اقتراحات ومبادرات إلنهاء االنقسام وإعادة بناء الوحدة الداخلية".

وقال أمين عام حزب الش���عب بس���ام الصالحي " االثنين ، انه سيتم تنظيم 
لقاءات بين مختلف الفصائل بوجود روس���ي رس���مي لبحث المعيقات التي 
تواجه القضية الفلسطينية والمصالحة الوطنية تمهيدا للقاء وزير الخارجية 

الروسي الثالثاء.
وم���ن المقرر أن تلتق���ي الفصائل بعد الح���وارات مع نائب وزي���ر الخارجية 

المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق األوسط ميخائيل بوغدانوف.
وتأتي تلك اللقاءات في ظل تحركات نش���طة يقوم بها مسؤولون أميركيون 
في المنطقة، ومباحثات في عدد من العواصم العربية قبيل اإلعالن عن فحوى 

"صفقة القرن" األمريكية إلنهاء القضية الفلسطينية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصدرت سلطات االحتالل االسرائيلي حكمًا يقضي بسجن الشاب محمود عبد 

اللطيف من مدينة القدس المحتلة لمدة ستة أشهر إداريًا.
وقال المحام���ي خالد زبارقة إن رئيس حكوم���ة االحتالل ووزير الحرب 
"بنيامين نتنياهو" صادق ش���خصيًا على قرار السجن اإلداري لألسير 

عبد اللطيف.
وقد داهمت قوات كبيرة من االحتالل منزل األسير عبد اللطيف فجر امس 
في ش���ارع الزهراء بالق���دس المحتلة، حيث أقيم حف���ل زفافه قبل حوالي 

الشهر.
وكان االحتالل أصدر قرارًا الش���هر الماضي  يقضي بسجن األسير المقدسي 
رامي الفاخوري لمدة ستة أش���هر، حيث اعتقل األسير الفاخوري برفقة عدد 

من الشبان بتهمة التحريض في حفل زفاف األسير الفاخوري.
وُأفرج عنهم فيما قام االحتالل بتمديد اعتقال األسير الفاخوري حتى إصدار 

القرار اإلداري بحقه.

نتنياهو يصدر أمر اعتقال 
إداري بحق شاب مقدسي

ما أّدى إلصابة عدد منهم باالختناق.
وتوقف����ت فعاليات »اإلرب����اك« في نوفمبر 
الماض����ي بع����د تفاهمات توصل����ت إليها 
وأممية؛ يقوم  وس����اطات مصرية وقطرية 
االحتالل بموجبه����ا بتخفيف حصاره على 
القطاع المتواصل منذ أكثر من 12 س����نًة، 
من خالل توسيع مساحة الصيد، والسماح 
بإدخال المس����اعدات المالية القطرية إلى 

غزة، وغيرها.
هذا وأصيب شاب، مس���اء أمس االثنين، 
برص���اص ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، 
ضم���ن فعالي���ات االرباك الليلي ش���رق 

مدينة غزة.
وأفاد  ش���هود عيان  بأن قوات االحتالل 
أطلقت نيرانها ص���وب جموع المواطنين 
في منطقة ملكة شرق حي الزيتون، شرق 

مدينة غزة، ما أدى إلصابة شاب برصاصة 
في قدمه.

وتشمل فعاليات »اإلرباك الليلي« إشعال 
إلى  )الكوشوك(، إضافة  التالفة  اإلطارات 
تش���غيل أغاٍن ثورية وأص���وات صافرات 
إن���ذار عبر مكب���رات الصوت، م���ع إطالق 
أض���واء الليزر تجاه الجن���ود المتمركزين 

قرب السياج.
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أوهايو/ االستقالل: 
اتق ش���ر من أحس���نت إليه.. هذا المثل ينطبق على رج���ل في والية أوهايو 
األمريكية، قامت الشرطة بإنقاذ حياته، قبل أن يسرق سيارة الدورية وينطلق 

بها.
وذكر متحدث باسم قسم شرطة كولومبوس على فيس بوك أنه تم استدعاء 
ضباط الش���رطة إلى منزل صباح يوم الخميس الماضي، حيث وجدوا جيريمي 
ديفز )25 عامًا( في حالة صحية س���يئة، بعدما تن���اول جرعة زائدة من مادة 

مخدرة.
وعل���ى الفور، قام ضباط الش���رطة بإعط���اء ديفز عقار ن���اركان، وهو أول دواء 

يستخدمه المسعفون عادة للتعامل مع مثل هذه الحاالت.
وبع���د وضع ديفز في س���يارة اإلس���عاف، بدأ رجال الش���رطة البحث 
في س���جله القانوني، وعند هذه النقطة، قفز من س���يارة اإلسعاف، 
واس���تقل س���يارة دورية الش���رطة وفر بها من المكان، بحسب موقع 

إنسايد إيدشن.
وال تزال الش���رطة تبحث عن ديفز، الذي سيواجه تهمة السرقة لدى القبض 
عليه، وناش���دت السلطات أي ش���خص يملك معلومات عنه التقدم بها إلى 

أقرب مركز للشرطة.

أنقذت الشرطة حياته.. 
فسرق سيارة الدورية

مانشستر/ االستقالل: 
في حال���ة غريبة، وربم���ا الوحيدة من نوعه���ا في تاريخ 
الطيران، ُأجبرت طائرة تابعة لخطوط “جيت 2” متجهة 
من اسكتلندا إلى إسبانيا على الهبوط في إنجلترا لسبب 

غريب، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية بريطانية.
وفوج���ئ ركاب الطائ���رة المتوجه���ة من غالس���كو إلى 
تينيرفي على الهبوط في مدينة مانشس���تر اإلنجليزية، 
والس���بب عدم وجود م���اء كاف إلعداد القهوة والش���اي 

للمسافرين، بحسب ما ذكرت صحيفة مترو البريطانية.
وكانت الرحلة انطلقت صباح األحد من غالس���كو، لكنها 
اضط���رت إل���ى تغيير وجهته���ا، بعد قلي���ل لتحط في 

مانشستر، وذلك بعد اكتشاف مشكلة المياه.
وكان يفترض ف���ي الطائرة أن تمر فوق أج���واء أيرلندا، 

بحسب المسار المقرر للرحلة، وقبل أن تغير وجهتها.

وكتبت إحدى المس���افرات على الطائرة واسمها صوفي 
كالير موريس���ون مغردة على حسابها في تويتر موجهة 
تغريدتها إلى ش���ركة الطي���ران “جيت 2” تقول “رحلة 
الطائرة من غالس���كو إلى تنيريفي اضطرت إلى تحويل 
مسارها والهبوط اضطراريا في مانشستر لعدم وجود ماء 
كاف إلعداد المشروبات الساخنة.. يا للهول، قدموا عذرًا 
مقبواًل المرة المقبلة”، وأضافت قائلة إنها ستسافر في 

المرات المقبلة على متن خطوط جوية أخرى.
واعتذرت شركة الخطوط الجوية عن الواقعة، لكنها قالت 
إن المس���افرين نقلوا على وجه السرعة إلى طائرة أخرى، 
بعدما حطت في مانشس���تر مباشرة. وأكد متحدث باسم 
“جي���ت 2” أن الطائ���رة الثانية توجه���ت إلى تنيريفي 
وحطت بأمن وسالم، مشيرا إلى أن تأخيرا بسيطا نجم عن 

هذا “الحادث العارض”.

نيويورك/ االستقالل: 
تبحث الش���رطة األميركية عن امرأة رصدتها كاميرات 
المراقبة، وه���ي تحطم الواجهة الزجاجية لمطعم في 

مدينة نيويورك بواسطة هراوة.
وذكرت ش���بكة »فوكس نيوز«، األحد، أن المرأة وصلت 
إلى المطعم مساء أحد األيام في شهر يناير الماضي، 
واستش���اطت غضب���ا بعدم���ا علم���ت أن الوجبة التي 

طلبتها نفدت من المطعم.
وذكرت أحد الموظفات أن المرأة غادرت المكان، قبل أن 
تعود حاملة هراوة وتشرع في تحطيم نافذة المطعم 

الزجاجية وأحد األبواب.
ونش���رت الفيديو الش���رطة األميركية السبت وأظهر 
واحد من المارة وه���و يحاول ثنيها عن االعتداء، لكنه 
تراج���ع أمام الم���رأة الجائعة والغاضب���ة، فيما غادرت 

الم���رأة المكان بعد االعتداء، ف���ي حين لم يصب أحد 
بأذى.

وقال مالك المطعم الواق���ع بحي برونكس في مدينة 
نيويورك إن المرأة تسببت بأضرار مادية بلغت 2000 
دوالر، مضيفا: »س���معنا صوتا حادا. اعتقد أنه إطالق 
نار أو ش���يء من هذا القبيل، فالزجاج المتحطم تناثر 

في المكان«.
وق���ال عاملون ف���ي المطع���م إن المرأة كان���ت زبونة 
منتظمة تتردد على المطعم، حتى حدث االنقالب غير 
المفهوم وقت االعتداء، عندما طلبت فطيرة لحم بقري، 

وكان الجواب أنها »نفدت«.
ورصدت الش���رطة األميركية نحو 2500 دوالر، مكافأة، 
لمن يدل���ي بمعلومات تؤدي إل���ى القبض على المرأة 

المعتدية على المطعم.

»القهوة والشاي« تجبران
 طائرة على الهبوط اضطراريًا

امرأة غاضبة تحطم نوافذ مطعم 
بعد نفاد وجبتها المفضلة  

لندن/ االستقالل: 
تم العثور على امرأة مفقودة بعد أن تم تغيير صورتها على 
فيس بوك إلى صورة تقشعر لها األبدان والتي تظهر هاتفًا 

محطمًا مغطى بالدماء.
تم اإلبالغ عن فقدان آش���لي ديالرد مساء الجمعة المنصرم 
بعد أن شوهدت آلخر مرة وهي تستقل سيارة زرقاء، وبدأت 
عملي���ات البحث المحمومة عنها دون أن يتم العثور على أي 

أثر لها.
إال أن تغيرًا طرأ على صورة ملفها على فيس����بوك أوحى 
بأنه����ا قد تعرضت لحادث م����ا، إذ أظهرت الصورة التي 
تغيرت بش����كل غامض، هاتف آش����لي محطمًا ومليئًا 

بالدماء.
وكان���ت والدة تريس���ي باركر قد تلقت مكالم���ة من ابنتها 
األخرى التي أخبرتها بأن اتص���ااًل ورد إليها من امرأة ادعت 
بأن آشلي طلبت منها أن تنبه أسرتها وأنها كانت في مكان 

ما وتحتاج لالتصال بالطوارئ.
وفي نهاية المطاف تم العثور على آش���لي على قيد الحياة 
في منطقة إيسلي، بوالية ساوث كارولينا، وما زالت الشرطة 
تحقق في مالبس���ات الحادث، وهوية م���ن غّير الصورة على 
صفحة آش���لي على فيس���بوك، بحس���ب ما ورد في صحيفة 

ميرور البريطانية. 

أنقرة/ االستقالل: 
حاول رجل س����رقة خاتم ألماس بطريقة ظن أنها س����تخلصه من المالحقة القانونية، 

لكنه سيضطر لقضاء سنوات طويلة في السجن.
وفي التفاصيل التي أوردته����ا صحيفة »حرييت« التركية، أن محكمة جنائية قضت 
بس����جن رجل أيرلندي لمدة 8 س����نوات و9 أش����هر، بعد إدانته بمحاولة سرقة خاتم 

ألماس في أكتوبر الماضي.
وكان إي����ان كامبل )54 عاما( يقضي عطلته في مقاطع����ة موغال بجنوب غربي تركيا، 
مطل����ع أكتوبر الماضي، عندما دخل محل مجوهرات هن����اك وابتلع خاتم ألماس وزنه 

3.5 قيراط، يصل ثمنه إلى 40 ألف دوالر أميركي.
في محاولة للتملص أمام مدع تركي، قال كامبل إنه ابتلع األلماس ألنه وقع في غيبوبة 
لحظة رؤيته، وبعدما اس����تعاد وعيه كان الخاتم في جوفه، لكن المس����ؤول لم يقتنع 

بكالم السائح.
وأمرت الشرطة بنقل الس����ارق إلى المستشفى، من أجل إجراء عملية جراحية للعثور 

على الخاتم، ما لم يعد األيرلندي الخاتم ب�«الطريقة الطبيعية«.
وتابعت وس����ائل إعالم تركية »رحلة« الخاتم، لحظ����ة بلحظة لمدة يومين كان خاللها 
اللص ينتظر في المستشفى بعدما تناول أدوية تسّهل اإلخراج، وذلك تحت حراسة 

الشرطة.
وقد قفز مرارا في المستش����فى لتحريك الخاتم في أحش����ائه لمدة 36 س����اعة، لكن 
جهوده كانت بال جدوى، وبعد ذلك لجأت السلطات إلى استخراج األلماس عبر عملية 

جراحية.
والسائح، الموقوف لدى السلطات في انتظار المحاكمة، وصدور الحكم بشأنه.

صورة على فيس بوك
 تنقذ حياة امرأة مفقودة

ابتلع األلماس.. ودفع 
الثمن »باهظًا جدًا«

لندن/ االستقالل: 
بحث ملياردير غامض عن مالك ألحد الجبال 
أو جرف مرتفع لش���رائه منه بهدف نحت 
وجوه أس���رته عليه، على نسق جبل رشمور 
المنح���وت علي���ه وجوه رؤس���اء أمريكيين 

بارزين.
الفاخ���ر  اإلنترن���ت  س���وق  وكش���ف 
أخي���رًا، ع���ن تق���دم   )HushHush.com(
الملياردير للموقع بطلب غير عادي للغاية، 
فهو يتطلع لشراء جبل أو جرف في المملكة 
المتحدة حتى يتمكن من تحويله إلى جبل 

رشمور شخصي.
وأبدى الرجل استعداده لدفع ما يصل إلى 
12 مليون جنيه إس���ترليني )15.5 مليون 
دوالر( ثمن���ًا للجبل، وق���د خصص ميزانية 
منفصلة لفريق م���ن النحاتين لنحت صور 

العائلة.

ملياردير يعرض 
شراء جبل لنحت 
وجوه عائلته عليه

عائلة الطفل نادر حجازي تفتقد طفلها املعتقل يف �سجون الإحتالل منذ ا�سبوع وتنتظر عودته حلياته الطبيعية ومقاعد الدرا�سة        ) وفا (


