
نابلس/ االستقالل:
 افاد المكتب الوطني للدفاع عن االرض ومقاومة االس���تيطان التابع لمنظمة 

التحرير الفلس���طينية، ان حكومة االحت���الل تواصل العمل في 
شرعنة البؤر االستيطانية العشوائية المنتشرة في انحاء الضفة 

»الكابينت« يناقش اليوم خصم 
أموال عوائل الشهداء واألسرى 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكدت القن���اة 13 العبري���ة أن اجتماع���ًا 
للكابينت اإلس���رائيلي، س���يعقد  اليوم 

األحد.
وأضافت أنه سيتم مناقشة خصم األموال 
التي تحولها الس���لطة الفلسطينية إلى 
الفلسطينيين  الشهداء  وعوائل  األسرى 

م���ن عائ���دات الضرائب الت���ي تجمعها 
»إسرائيل« لصالح السلطة الفلسطينية.

كما س���يتناول االجتماع ع���رض وإحاطة 
الوزراء بحجم المبالغ المالية المحولة.

وبحس���ب القناة فإن مس���ؤوال إسرائيليًا 
كبي���ر قال إنه لم يتضح بع���د ما إذا كان 

سيتم اتخاذ قرار بخصم األموال.
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إدانة فلسطينية للهجوم على 
حاجز  للجيش المصري بسيناء 

السلطة تواصل اعتقال ثالثة
 من محرري الجهاد اإلسالمي 

القوى الوطنية احتجاز جثمان
 األسير الشهيد بارود إرهاب حقيقي 

الجهاد اإلسالمي: لن نقاتل 
من أجل اللقاء مع عزام األحمد  

غزة/ االستقالل: 
أدانت فصائل ومؤسسات رسمية الهجوم اإلرهابي، الذي استهدف 

مجموعة م���ن الجيش المصري، قرب مط���ار العريش في 
محافظة شمال سيناء، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 15 

غزة / االستقالل:
أكد ناهض شبات منسق لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية بقطاع غزة، قيام 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي باحتجاز جثمان األسير الشهيد فارس بارود ، واصفًا 
إياه باإلرهاب الحقيقي. وأشار شبات، وفق بيان صحفي، إلى ما تمارسه الحكومات 

غزة/ االستقالل: 
ردت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، مساء أمس السبت، على تصريحات 
عضو اللجن����ة المركزية لحركة فتح ع����زام األحمد، حول اتخاذ رئيس الس����لطة 

محمود عباس ، قراًرا بعدم الجلوس في أي اجتماع تحضره الجهاد.

جنين/ االستقالل:
تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية اعتقال ثالثة من 
محرري حركة الجهاد اإلسالمي في جنين وطولكرم، دون تقديم 

غزة/ محمود عمر:
أدانت فصائل فلس���طينية اللق���اءات التطبيعية 
الت���ي جرت بين رئي���س وزراء الكيان الصهيوني 

بنيامي���ن نتنياه���و، ومس���ؤولين ع���رب خ���الل 
مش���اركتهم في مؤتمر وارس���و يوم���ي األربعاء 
والخمي���س الماضيين، معتب���رة أن هذه اللقاءات 

تطبيق عملي لصفقة القرن القائمة على أس���اس 
تصفي���ة القضية الفلس���طينية. وزار 
وزي���ر الخارجية العماني، يوس���ف بن 

#أنقذوا_ مرضى _غزة.. حملة 
لتضميد جراح المرضى الفقراء بغزة  

 غزة / سماح المبحوح: 
جس���د نحيل ووج���ه ش���احب وآالم متواصلة، عالمات ومش���اهد 
كانت تختصر تفاصيل معاناة المريضة بسرطان الغدة الدرقية 

ناشطون يقدمون رسالة لمالدينوف 
حول قطع عباس للرواتب

غزة/ االستقالل:
أرسل قائمون على عريضة وطنية، رسالة إلى منسق األمم المتحدة 
لعملية التسوية في الش���رق األوسط نيكوالي مالدينوف بهدف 

»إسرائيل« تستخدم حيال 
قضائية لشرعنة البؤر االستيطانية

جلسة يوم غٍد للبت بقرار تسليم 
جثمان الشهيدة سماح مبارك

الفصائل: التطبيع العربي مع »إسرائيل« تطبيق فعلي لـ »صفقة القرن« 

انطــالق حملــة دوليــة رافضــة للتطبيــع مــن قطــاع غــزة

الأمــم املتحــدة حتــذر مــن 
خطــورة الأو�ضــاع فــي غــزة

جلنة املتابعة حتذر من تداعيات 
�ضيطرة الحتالل على باب الرحمة

خانيونس/ االستقالل: 
أصيب عدد كبير من الش���بان باالختناق الشديد 
مس���اء أمس الس���بت جراء اطالق جنود االحتالل 
الغاز الس���ام بكثافة تجاه مجموعات من الشبان 
الذي���ن تظاه���روا ش���رق بل���دة خزاعة ش���رقي 

خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأفاد مراس���لنا بنقل 10 إصابات إلى مستشفى 
العس���كري، منها باالختناق ج���راء إطالق قوات 
االحتالل قنابل الغاز على الشبان الذين تجمعوا 

شرق خانيونس خالل فعاليات وحدة االرباك. 

وتجمع عشرات الش���بان مساء امس، قرب حدود 
قطاع غزة الشرقية لبدء فعاليات يطلقون عليها 
"االرباك الليلي"، وأش���علوا اإلط���ارات المطاطية 

ش���رق خزاع���ة ش���رقي خانيونس 
ب���ادر االحتالل  القطاع فيما  جنوب 

اصابات بقمع  االحتالل فعاليات »اإلرباك الليلي« شرق خانيونس

قرار باإغالق برامج ماج�ضتري 
وبكالوريو�س بجامعة الأق�ضى بغزة

) APA images (     »توا�صل فعاليات »الإرباك الليلي
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غزة/ االستقالل:
أطلقت قوات االحتالل االسرائيلي، يوم أمس، النار تجاه األراضي الزراعية شرق 

قطاع غزة ، فيما استهدفت بحريته مراكب الصيادين في عرض البحر.
وأك���دت مصادر محلية، أّن قوات االحتالل المتمركزة حلف الس���ياج الحدودي 
الفاصل، أطلقت نيران رشاش���اتها تجاه األراضي الزراعية ش���رقي مدينة غزة، 

لحث المزارعين على ترك اراضيهم الزراعية، دون ان يبلغ عن وقوع اصابات.
كما واستهدفت بحرية االحتالل اإلسرائيلي صباح يوم أمس، مراكب الصيادين 

في عرض بحر قطاع غزة برشاشاتها.
وفي ذات السياق، أطلقت الزوارق الحربية االسرائيلية نيران اسلحتها الرشاشة 
باتجاه مراكب الصيادين في عرض بحر منطقة بيت الهيا شمال قطاع غزة، دون 

ان يبلغ عن وقوع اصابات في صفوف الصيادين او اضرار مادية.

نابلس/ االستقالل:
 افاد المكتب الوطني للدفاع عن االرض ومقاومة االستيطان 
التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ان حكومة االحتالل 
تواصل العمل في شرعنة البؤر االستيطانية العشوائية 

المنتشرة في انحاء الضفة الغربية.
واشار التقرير الصادر عن المكتب، يوم أمس، أن اسرائيل 
تستعين بالجهاز القضائي وبأس���اليب وحيل قضائية 
مختلفة بهدف االستيالء على األراض المحتلة، مؤكدًا أن 
حكومة االحتالل وما تس���مى ب� "وزارة القضاء" تستندان 
للمادة رقم 5 بشأن األمالك الحكومية في الضفة الغربية، 
واألمر العس���كري لعام 1967. وتن���ص اآللية على أن كل 
صفقة جرت بحس���ن نية بين المسؤول وبين شخص آخر 
في كل عقار اعتقد المس���ؤول في زم���ن الصفقة أنه من 
أمالك الحكومة، لن يتم إلغاؤها وستبقى سارية المفعول 
حتى إذا ثبت أن العقار لم يكن في ذلك الوقت من أمالك 

الحكومة.
ووفقا لذل���ك أبلغت الس���لطات االس���رائيلية المحكمة 
المركزية في القدس بنيتها شرعنة المباني االستيطانية 
التي أقيمت في مس���توطنة "عاليه زهاب" غرب سلفيت 
على اراض فلس���طينية خاصة، من خالل أنظمة قضائية 
جديدة، تعتبر سابقة منذ االحتالل االسرائيلي عام 1967.

وس���يتم تطبي���ق األنظمة الجدي���دة عل���ى المباني في 
المس���توطنة المذكورة للمرة األولى وهو ما يمهد الطريق 
لتطبيقه���ا في مختلف انحاء األراض���ي المحتلة، علما ان 
األراض���ي التي اقيمت عليها المبان���ي في "عاليه زهاف" 
ومثل اراٍض اخرى في الضفة الغربية اعتبرت اراضي دولة 

وفقا لخرائط قديمة رس���مت بواسطة تكنولوجيا قديمة. 
ويعمل طاقم الخط األزرق في ما يسمى "االدارة المدنية" 
على اعادة ترسيم قطع اراٍض اعلن عنها بالماضي اراضي 
دول���ة ويقوم الطاقم "تعديل الحدود" وهكذا اكتش���ف 
بان جزءا من االراضي الت���ي اقيمت عليها "عاليه زهاف" 
هي من الناحية العملية اراض فلس���طينية خاصة ووفقا 
لتقدي���رات وزارة القضاء االس���رائيلية و"االدارة المدنية" 
سيؤدي تطبيق االنظمة الجديدة الى شرعنة حوالي الفي 

مبنى تعتبر اليوم غير قانونية.

وبعد اكتشاف هذا االمر عام 2016 قدم مستوطنون في 
"عاليه زهاف" دعوى ضد ش���ركة مقاوالت "هاري زهاف" 
وضد وزارة الدفاع و"الهس���تدروت الصهيوني" العالمي 
مدعين ش���راءهم من الشركة اراضي غير قانونية اقيمت 
عليها منازلهم لكن أعلنت الدولة في كانون االول الماضي 
بانها س���تحاول ش���رعنة ملكية هذه االراضي من خالل 

انظمة جديدة.
وسمحت المحكمة للدولة بالبدء باجراءات شرعنة األراضي 
وجم���دت المداوالت ف���ي دعوى المس���توطنين وترتكز 

االنظم���ة الجديدة عل���ى "المادة 5" م���ن األمر بخصوص 
األمالك الحكومية في ما تسميه االدارة "يهودا والسامرة" 
وهو أمر عس���كري صادر ع���ام 1967 وهذه األنظمة التي 
تش���كل أنظمة موازية ألنظمة اكثر تشددا يطلق عليها 
انظمة الس���وق والس���ارية المفعول في اسرائيل وجرى 
تطبيقها عند ش���رعنة البؤرة االس���تيطانية "متس���يبه 
كرميم"باالس���تناد الى هذا النظام ، اذ صادقت المحكمة 
المركزية في القدس العام الماضي على ش���رعنة الموقع 
االس���تيطاني "متس���بيه كرميم" رغم اقامته على اراض 
ليس���ت اراضي دول���ة ويملكه���ا فلس���طينيون وقبلت 
المحكمة مواقف المستوطنين الذين ادعوا اقامة الموقع 

بعد تخصيص قسم االستيطان األرض لهم .
ومع ذلك يوجد فرق بين حالة "متسبييه كرميم " و" عاليه 
زهاف" اذ تدخلت السلطات االسرائيلية في اقامة الموقع 
بمكانه الحالي وتبحث المحكمة في اس���تخدام األنظمة 

الجديدة في ملف "متسبييه كرميم".
ومن الجدير ذك���ره بان "نظام الس���وق"ينص على أن أي 
صفق���ة تمت في الضفة الغربية برض���ى اإلدارة المدنية 
ودون اعتراضها فهي س���ارية حتى لو تمت على أراضي 
فلس���طينية خاصة، وبالتالي ففي حال استوطن اليهود 
أراض فلسطينية بالضفة الغربية برضى الحاكم العسكري 
“اإلدارة المدني���ة” فالبناء ش���رعي، وباإلمكان تعويض 
أصحاب األرض دون الحاجة إلخالء المس���توطنين والقرار 
المذك���ور ينعكس عل���ى مئات الوحدات االس���تيطانية 
بالضفة الغربية، بحيث لن تك���ون هنالك حاجة من اآلن 

فصاعدًا إلخالء هذه الوحدات.

»إسرائيل« تستخدم حيال قضائية لشرعنة البؤر االستيطانية

 الخليل/ االستقالل:
 اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، 4 مواطنين من محافظتي رام 

الله والخليل، وداهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها.
فف���ي مدينة الخليل اعتقلت قوات االحت���الل المواطنين: عبد الفتاح خالد أبو 
س���ل )21عاما(، ومحمد خالد سالمه الجندي )22عاما( من مخيم العروب شمال 
مدينة الخليل، بعد العبث بمحتويات منزليهما. وفي الس���ياق ذاته، داهمت 
ق���وات االحتالل عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزا عس���كرية على 
مدخل بلدة س���عير، وجسر حلحول شماال، وشرعت بإيقاف مركبات المواطنين 

وتفتيشها والتدقيق في البطاقات الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.
وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، شابين من 

قرية بيت ريما، عند حاجز نعلين العسكري غرب المدينة.
وأفادت مصادر أمنية ، أن اآلليات العس���كرية اإلسرائيلية اقتحمت قرية كفر 
نعمة غ���رب رام الله، وداهمت ع���دد من منازل المواطني���ن، عرف منها منزل 
المواطن نايف اشتيه ونجله هارون اشتيه، كذلك منزل المواطن مجدي مصلح 

الديك، دون التبليغ عن اعتقاالت.

االحتالل يعتقل 4 مواطنين من رام 
الله والخليل ويداهم عدة منازل

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت قوات االحتالل ان جيشها احبط خالل ساعة تقريبا محاولتي تسلل من قطاع غزة.

وافادت المصادر العبرية، بأن جن���ود االحتالل اطلقوا النار صوب مجموعة من 
الش���بان حاولوا التس���لل من قطاع غزة بعد قّص جزء من السياج الفاصل يوم 

أمس، مضيفة أنه تم اطالق النار صوب الشبان وعادوا لغزة.
جاءت عملية التسلل، في وقت تحدثت الصحف االسرائيلية عن سقوط »بالون 

حارق« في »كيبوتس« في اشكول بمنطقة »غالف« غزة دون وقوع اصابات.

محاولتا تسلل من القطاع 
وسقوط بالون حارق في أشكول

رام الله/ االستقالل:
ش���هد األسبوع الماضي استش���هاد فلسطيني وإصابة 
العش���رات بالرصاص الحي والمطاط���ي واالختناق، في 
حين أصيب »إس���رائيليان« اثنان، خالل 73 مواجهة في 

مختلف المدن الفلسطينية.
وأمس الجمعة، أصيب 22 فلس���طينيا بالرصاص الحي 
في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة لعش���رات حاالت 
االختناق، كم���ا أعلن عن إصابة جندي بع���د إلقاء أكواع 
ناس���فة على قوات االحتالل ش���رقي خانيونس، وألقى 
شبان فلس���طينيون زجاجاتهم الحارقة على مستوطنة 
»نتيفوت«؛ وذلك خالل 12 مواجهة تخللها إطالق نار في 
منطقة واد رحال وتفجير عبوة ناس���فة شرق خانيونس، 

وفق إحصائية نشرها موقع »الحرية نيوز«.
والخميس، أصيب فلس���طيني بالرصاص الحي في غزة، 
كما اعتقل ش���اب اجتاز الحدود اللبنانية الفلس���طينية 

وبحوزته سكين، وألقى ش���بان فلسطينيون زجاجاتهم 
الحارق���ة تجاه مخيم الع���روب، وحاجز قلنديا؛  ضمن 10 

مواجهات.
واألربعاء، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي شرق 
غزة، في حين ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة 
على »كيبوتس بئيري«، وع���زون، وأحصيت 12 مواجهة 
بين فلس���طينيين وجنود االحتالل في الضفة واألراضي 

المحتلة تخللها تفجير عبوة ناسفة شرق خانيونس.
وفي منتصف األسبوع، استشهد الفتى حسن نبيل أحمد 
نوف���ل )17 عاًما( جراء إصابته بقنبلة غاز في المواجهات 
ش���رق مخيم البريج، الجمع���ة 2019/9/8، كما أصيب 7 
مواطنين بالرصاص الحي، وعدة حاالت اختناق من الغاز 
المسيل للدموع في قطاع غزة، وأعلن عن إصابة مستوطن 
بعد مهاجمته بالعصي والحجارة في مستوطنة متسبيه 
يئير بالخليل، كما ألقى ش���بان فلسطينيون زجاجاتهم 

الحارق���ة تجاه االحتالل في البل���دة القديمة في الخليل؛ 
وذلك ضمن 11 مواجهة.

واالثنين الماضي، أصيب مواطن بالرصاص الحي ش���رق 
غ���زة، وألقى مجموعة من الش���بان زجاج���ات حارقة على 
قوات االحتالل على مستوطنة س���ديروت، والرام؛ ضمن 
12 مواجهة تخللها تفجير عبوة ناس���فة في مستوطنة 

ناحل عوز، ويعبد.
 واألحد، ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على 
منطقة لجيش االحتالل في بيت ريما؛ ضمن 9 مواجهات.

وأما الس���بت فقد اعتقل���ت قوات االحتالل ش���ابين من 
الضف���ة الغربية )17 و19 عاما( عل���ى حاجز قلنديا بزعم 
حيازتهما س���كاكين، في حين ألقى شبان فلسطينيون 
زجاجاتهم الحارقة على مس���توطنة كرمي تسور، مخيم 
العروب، والخضر؛ ضمن 7 مواجهات تخللها تفجير عبوة 

ناسفة في يعبد، ودير أبو مشعل.

حصاد األسبوع: شهيد وإصابة »إسرائيليين« و73 مواجهة

القدس المحتلة/ االستقالل:
تظاهر العشرات من المقدسيين ونشطاء اليسار اإلسرائيلي ومتضامنين أجانب يوم 
أمس في حي الش���يخ جراح بمدينة القدس، ضد ق���رار إخالء عائلة الصباغ من بنايتها 
لصالح المستوطنين. ورفع المشاركون شعارات باللغات العربية واالنجليزية والعبرية 
تندد باالستيطان في مدينة القدس عامة وحي الشيخ جراح وبلدة سلوان بشكل خاص.

وقال الناشط المقدسي محمد أبو الحمص » جئنا لنرفع صوتنا ضد االستيطان في حي الشيخ 
جراح«، مشيرا الى ان افراد من السلطات اإلسرائيلية طاردت مجموعة من األطفال كانوا يرفعون 
علم فلس���طين وقال » ان هذه الحادثة تعود بنا الى ذاك���رة االنتفاضة األولى عندما كان يتم 
مالحقة الملثمين وهم يرفعون العلم الفلس���طيني«. وأش���ار الى ان جلسة ستعقد األسبوع 
القادم بخصوص قضية عائلة الصباغ داعيا الفلسطينيين الى التواجد المكثف في مثل هذه 

التظاهرات لزيادة الضغوط من اجل وقف عملية تهجير عائلة الصباغ من بنايتها.

تظاهرة ضد إخالء منزل عائلة 
الصباغ في الشيخ جراح

قوات االحتالل تستهدف األراضي 
الزراعية ومراكب الصيادين في غزة

األحد 12 جمادى اآلخرة 1440 هــ 17 فبراير 2019 م

غزة/ االستقالل: 
أدان���ت فصائل ومؤسس���ات رس���مية 
الهج���وم اإلرهاب���ي، الذي اس���تهدف 
مجموعة من الجيش المصري، قرب مطار 
العريش في محافظة ش���مال سيناء، ما 
أس���فر عن استشهاد وإصابة 15 جنديا 

مصريا.
بدورها، أدانت حركة الجهاد اإلس���المي 
بش���دة الهج���وم ااٍلرهاب���ي اآلثم على 
الجيش المصري ف���ي العريش، مؤكدة 
بأن ه���ذا ااٍلرهاب ال يخدم س���وى أعداء 

مصر واعداء األمة العربية واإلسالمية.
التع���ازي  باح���ر  الحرك���ة  وتقدم���ت   
والمواس���اة للش���عب المصري وقيادته 
مص���ر  تبق���ى  أن  متمني���ة  وجيش���ه، 
عصية عل���ى أي محاولة لتقويض أمنها 

واس���تقرارها ، وأن ترتد سهام االرهاب 
مهزومة منكسرة.

من جهته، أدانت حركة حماس "العمل 
اإلجرامي الذي استهدف نقطة للجنود 
والذي  المصريين في ش���مال س���يناء، 
نعتبره عم���اًل إرهابًيا  يس���تهدف أمن 

مصر واستقرارها".
وشددت حماس في بيان صحفي تلقت 
"االس���تقالل" نس���خة عنه على أن "تلك 
األعم���ال البش���عة تهدف إل���ى تنفيذ 
مخططات ومش���اريع أعداء مصر وأعداء 
األم���ة، وإدخال المنطقة ف���ي دوامة من 
العن���ف واإلرهاب لتعطي���ل أي جهود 
من ش���أنها النه���وض بها واس���تقرار 

مسيرتها".
وتمنت حماس لمصر ولش���عبها العزيز 

الخير والسالمة واألمان.
كما، عبرت حركة فتح على لس���ان عضو 
لجنتها المركزية حس���ين الش���يخ، عن 
وقوفها إل���ى جانب القي���ادة المصرية 
والش���عب المصري الش���قيق في وجه 
االره���اب، وإدانته���ا بش���دة للهج���وم 
اإلرهاب���ي الذي اس���تهدف قوات األمن 

المصرية في سيناء.
وأدان���ت الجبه���ة الديمقراطية لتحرير 
فلس���طين الهج���وم اإلرهاب���ي ال���ذي 
استهدف الضباط و الجنود المصريين، 
مؤكدة تضامنه���ا مع مصر في مواجهة 
اإلرهاب ال���ذي لن يطول عم���ره، والذي 
ستفشله بإرادة شعبها وعزيمة جيشها 
وقيادته���ا، و ان مصر س���تتجاوز هذه 
المحن والتحديات التي لن تنال من دور 

مصر الريادي عربيًا وإقليميًا ودوليا.
من جه���ة ثاني���ة، قال حزب الش���عب 
الفلس���طيني :” إن اإلره���اب ل���ن ينال 
من أم���ن مص���ر و اس���تقرارها، وان كل 
المحاوالت اإلرهابية هو محاولة بائس���ة 
للمس���اس ب���دور مص���ر ومكانتها في 

اإلقليم و المنطقة العربية والعالم “.
وفي ذات الس���ياق، أكد االمي���ن العام 
لجبهة النضال الش���عبي الفلس���طيني 
عل���ى دع���م مص���ر ف���ي حربه���ا ض���د 
فيما  معه���ا  والتضام���ن  “اإلره���اب”، 
تتخ���ذه م���ن إج���راءات لتعزي���ز األمن 
وترسيخ اس���تقرار البالد ضد الهجمات 
التي تستهدف الجيش المصري، والتي 

وال تخدم سوى اعداء االمة.
وعب���رت الرئاس���ة الفلس���طينية ع���ن 

الفلسطيني  الشعب  ووقوف  تضامنها 
وقيادت���ه إل���ى جان���ب مصر، برئاس���ة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربها 
ضد اإلرهاب، وضد كل من يحاول المس 

باألمن القومي المصري”.
وأعل���ن الجي���ش المصري صب���اح أمس 
وإصابة 15 عس���كريا  الس���بت مقت���ل 
بينهم ضابط، والقضاء على 7 مسلحين، 
إث���ر تبادل إلط���الق النار عق���ب هجوم 

استهدف حاجزا أمنيا شمال سيناء.
ومن���ذ فبراي���ر/ ش���باط 2018، يخوض 
متواصلة  عس���كرية  عملي���ة  الجي���ش 
بمختل���ف أنحاء مصر، وتش���هد مناطق 
متفرق���ة بي���ن الحين واآلخ���ر، هجمات 
ضد الجيش والش���رطة والمدنيين لكن 

وتيرتها خفت مؤخًرا.

جنين/ االستقالل:
تواصل أجهزة أمن الس���لطة في الضفة الغربية اعتقال 
ثالثة م���ن محرري حرك���ة الجهاد اإلس���المي في جنين 
وطولك���رم، دون تقديم لوائح اته���ام ضدهم، ومن غير 

اإلفصاح عن ظروف اعتقالهم.
 ويعتقل جهاز األمن الوقائي في مخيم جنين األسيرين 
المحررين الشقيقين محمد وعبدالله أحمد دياب حصري، 

لليوم السادس على التوالي.
واعتقل األم���ن الوقائق، المحرر محم���د حصري يوم 
الثالث���اء الماضي أثن���اء مغادرته لمق���ر مبني بلدية 
جنين التي يعمل موظفًا فيه���ا، ونقله إلى مقره في 

مدينة أريحا.
والمعتقل محمد حصري تحرر من س���جون االحتالل بعد 

قضائه ثالث سنوات خلف القضبان.
كما اعتقل الوقائي األس���ير المحرر من سجون االحتالل 
عبد الله حص���ري، يوم الثالثاء الماض���ي أثناء عمله في 

س���وق الخضار التجاري بالقرب من ش���ارع أب���و بكر في 
جنين، وذلك بعد االعتداء عليه بالضرب المبرح. 

والمعتق���ل عبدالل���ه حصري أمضى عامين في س���جون 
االحتالل، ويتواجد حاليًا برفقة شقيقه محمد في سجون 

األجهزة األمنية بمدينة أريحا.
ويواص���ل جهاز األم���ن الوقائي اعتقال األس���ير المحرر 
أحم���د فضل محم���د صباح من بل���دة قفي���ن بطولكرم، 
لليوم الخام���س على التوالي، حيث ت���م اعتقاله بتاريخ 
2019/02/12 م���ن منزله، واقتياده لمقر الوقائي بمدينة 

طولكرم.
والمعتق���ل صباح أمضى في س���جون االحتالل زهاء أربع 
سنوات في اعتقاالت متفرقة، وسبق أن اعتقلته األجهزة 

األمنية بالضفة أكثر من مرة.
وطالب مصدر مسئول في الجهاد اإلسالمي، باإلفراج عن 
المعتقلين في السجون بالضفة، والتوقف عن "سياسة 

التنسيق األمني ومالحقة نشطاء المقاومة".

غزة / االستقالل:
أكد ناهض شبات منس����ق لجنة األسرى 
للق����وى الوطنية واإلس����المية بقطاع غزة، 
قي����ام س����لطات االحت����الل اإلس����رائيلي 
باحتجاز جثمان األس����ير الشهيد فارس 

بارود ، واصفًا إياه باإلرهاب الحقيقي.
وأش����ار ش����بات، وفق بي����ان صحفي، إلى 
م����ا تمارس����ه الحكوم����ات اإلس����رائيلية 
ضد ش����عبنا الفلس����طيني وضد أس����رانا 
األبطال في س����جون االحتالل اإلسرائيلي 
من سياس����ة اإلهم����ال الطب����ي المتعمد 
والحرم����ان م����ن الع����الج واعتق����ال أكثر 
من 6500 أس����ير وأس����يره في الس����جون 

والمعتقالت اإلسرائيلية.
 وطالب شبات، الس����لطة الوطنية بتقديم ملف احتجاز رفات 
وجثامين الش����هداء إلى المحكمة الجنائية الدولية لمالحقة 
قادة االحتالل اإلس����رائيلي برفضهم تس����ليم جثمان األسير 
الش����هيد فارس بارود بعد انتهاء تشريحه في معهد الطب 
العدل����ي "أبو كبي����ر" مؤكدًا أن احتجازهم جثامين الش����هداء 
مخال����ف لبنود اتفاقيات جنيف األولى والثانية والرابعة التي 
تؤكد على احترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية 

خالل عمليات الدفن عبر تسليمهم 
إلى ذويهم.

كما وطالب اللجنة الدولية للصليب 
األحمر الدولي والمؤسسات الدولية 
إلى  اإلنس����ان  حقوق  ومؤسس����ات 
تحّمل مسئولياتهم من أجل إنقاذ 
حياة األس����رى المرضى في سجون 
جثامين  تس����ليم  وأيضا  االحتالل، 
وما  إلى ذويهم  الش����هداء  األسرى 
يتعرض له األس����رى من سياس����ة 
عملي����ات القتل الممنه����ج نتيجة 
اإلهم����ال الطب����ي المتعمد من قبل 

سلطات االحتالل.
ويذكر أن األسير الش���هيد فارس بارود من مخيم الشاطئ 
بقطاع غ���زة يبلغ من العمر )51 عاًم���ا( حيث اعتقلته قوات 
االحتالل اإلس���رائيلي في شهر مارس من عام 1991 وحكم 
عليه بالس���جن المؤبد بتهمة قتل مستوطن، ومعتقل منذ 
ثمانية وعشرين عامًا واستش���هد نتيجة تعرضه لإلهمال 
الطبي الممنهج على مدار س���نوات اعتقاله وباستش���هاد 
بارود يرتفع ش���هداء الحركة األسيرة إلى 219 شهيدًا منذ 

عام 1967

إدانة فلسطينية للهجوم على حاجز  للجيش المصري بسيناء 

السلطة تواصل اعتقال ثالثة
 من محرري الجهاد اإلسالمي 

القوى الوطنية: احتجاز جثمان
 األسير الشهيد بارود إرهاب حقيقي 

غزة/ االستقالل: 
ردت حركة الجهاد اإلس����المي في فلس����طين، مساء أمس 
السبت، على تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
عزام األحمد، حول اتخاذ رئيس الس����لطة محمود عباس ، 

قراًرا بعدم الجلوس في أي اجتماع تحضره الجهاد.
وقال مس����ؤول المكتب اإلعالمي في الحركة داود شهاب 
في تصريحات صحفية : " تابعنا ما جاء علي لسان األستاذ 
ع����زام االحمد بأن األخ أبو مازن ق����رر أال يجتمعوا مع حركة 
الجهاد االس����المي، طالما لم تعت����رف الجهاد ببرنامجهم 

السياسي!!".
وأضاف ش����هاب : "نحن في الجهاد االس����المي، نؤكد أننا 
لن نقات����ل من أجل اللقاء مع عزام االحم����د، وما يمثله من 
سياس����ات وبرامج ال تخدم الش����عب الفلسطيني وتفرط 

بحقوقه". 
وأكد ش����هاب على تمس����ك حركته بالوح����دة الوطنية مع 
كافة ق����وى وفصائل العم����ل الوطني الفلس����طيني على 
أسس سياس����ية ووطنية واضحة. وبين أن موقف حركته 
بأنها مع منظمة التحرير الفلسطينية "التي تتمسك بحق 

ا منها بعد  الشعب الفلس����طيني"، مضيفا : "سنكون جزًء
إعادة بنائها وفقا ألسس سياسية وتنظيمية جديدة".

وتابع : "أما منظمة علي مقاس عزام األحمد، فإننا لن نكون 
فيها"، مردفا : " هذا ما عبرنا عنه في موس����كو، ونعبر عنه 

في كل مكان".
وبين ش����هاب أن حركته جمعتها رحلة ومس����يرة نضال 
وجهاد وعمليات مشتركة وطويلة تشهد لها كل ساحات 
الوطن مع حركة فتح وكتائب شهداء األقصى، مشيًرا إلى 

أنها ستبقى وفية لهذه المسيرة.
وكان األحمد، كش����ف في تصريحات له أمس السبت، عن 
قرار اتخذه الرئيس عباس، بشأن العالقة مع حركة الجهاد 
اإلس����المي في الفترة المقبلة. وق����ال األحمد  : "لن نجلس 
بعد اليوم في أي اجتماع تحضره حركة الجهاد اإلسالمي"، 
موضحا أن هذا قرار اتخذه الرئيس عباس قبل يومين بعد 

أن استمع لوفد حركته عقب عودته من موسكو.
وأضاف : "الذي ال يعترف بمنظمة التحرير الفلس����طينية، 
لن نجلس معه، لكن لو تراجعوا عن موقفهم الخاطئ، فإن 

صدورنا مفتوحة الحتضانهم مجددا". وفق تعبيره.

الناصرة/ االستقالل:
طالبت لجن���ة المتابعة العليا للجماهي���ر العربية في األراضي 
المحتلة عام 1948 باس���تمرار التواصل م���ع الهيئات الوطنية 
والدينية للتصدي لمخطط اس���تهداف المسجد األقصى في 
أعقاب س���يطرة االحتالل عل���ى باب الرحم���ة، ومتابعة قضية 

مسجد البحر في طبريا.
كم���ا دعت اللجنة، لمس���اندة أهالي قري���ة العراقيب، في إطار 
المعرك���ة الش���املة ضد جرائ���م تدمير البي���وت واالقتالع من 
األراضي الفلس���طينية حيث قدم رئيس المتابعة محمد بركة 
بيانًا حول األحداث، إضافة الى البرامج المس���تقبلية وعرض ما 
يتم تداوله بش���أن مخطط اجرامي جديد في المسجد األقصى، 
في أعقاب س���يطرة االحتالل على ب���اب الرحمة، في ما يبدو أنه 
بداية مخطط لزرع كنيس يهودي عند أسوار المسجد المبارك.

وقال بركة:" إننا نتابع باهتمام ش���ديد ما يجري حول المسجد 
األقصى، وعلين���ا أن نبقى على تواصل م���ع الهيئات الوطنية 
والدينية في القدس المحتلة للتنس���يق"، محذرًا من محاوالت 

بلدي���ة طبرية المراوغة، والتراجع عن إعالنها بأن ال يتم تحويل 
مس���جد البحر الى متحف، والعمل على صيانة مس���جدي البحر 

والعمري في المدينة.
كما اس���تعرض بركة آخر التطورات عل���ى قضية جرائم تدمير 
البي���وت العربية، في قلنس���وة وغيرها، وأيض���ًا جريمة اقتالع 
العراقيب، مش���ددًا على ضرورة تنفيذ ق���رارات لجنة المتابعة 
الس���ابقة، بش���أن التواجد األس���بوعي في القرية، طيلة الوقت 
ال���ذي يقبع فيه ش���يخ العراقيب في الس���جن الجائر. وحذرت 
لجنة المتابعة العليا من أي مخطط عدواني جديد يس���تهدف 
المسجد األقصى المبارك، وتش���دد على أننا كما أفشل شعبنا 
مخططات عدوانية س���ابقة، تستهدف المس���جد كونه مكانًا 
مقدس���ًا للمس���لمين وحدهم، فإن ش���عبنا قادر على نس���ف 
كل مخط���ط عدواني آخر. ودعت  لجنة المتابعة الى اس���تمرار 
المعركة ضد جرائم تدمير البيوت العربية في قلنسوة وغيرها، 
وه���ذه معرك���ة مفتوحة ومتواصل���ة طالما لم تص���در قرارات 

رسمية بوقف أوامر الهدم.

لجنة المتابعة تحذر من تداعيات 
سيطرة االحتالل على باب الرحمة

ردأ على قرار عباس 

الجهاد اإلسالمي : لن نقاتل 
من أجل اللقاء مع عزام األحمد  



األحد 12 جمادى اآلخرة 1440 هــ 17 فبراير 2019 م

غزة/ االستقالل: 
أدان���ت فصائل ومؤسس���ات رس���مية 
الهج���وم اإلرهاب���ي، الذي اس���تهدف 
مجموعة من الجيش المصري، قرب مطار 
العريش في محافظة ش���مال سيناء، ما 
أس���فر عن استشهاد وإصابة 15 جنديا 

مصريا.
بدورها، أدانت حركة الجهاد اإلس���المي 
بش���دة الهج���وم ااٍلرهاب���ي اآلثم على 
الجيش المصري ف���ي العريش، مؤكدة 
بأن ه���ذا ااٍلرهاب ال يخدم س���وى أعداء 

مصر واعداء األمة العربية واإلسالمية.
التع���ازي  باح���ر  الحرك���ة  وتقدم���ت   
والمواس���اة للش���عب المصري وقيادته 
مص���ر  تبق���ى  أن  متمني���ة  وجيش���ه، 
عصية عل���ى أي محاولة لتقويض أمنها 

واس���تقرارها ، وأن ترتد سهام االرهاب 
مهزومة منكسرة.

من جهته، أدانت حركة حماس "العمل 
اإلجرامي الذي استهدف نقطة للجنود 
والذي  المصريين في ش���مال س���يناء، 
نعتبره عم���اًل إرهابًيا  يس���تهدف أمن 

مصر واستقرارها".
وشددت حماس في بيان صحفي تلقت 
"االس���تقالل" نس���خة عنه على أن "تلك 
األعم���ال البش���عة تهدف إل���ى تنفيذ 
مخططات ومش���اريع أعداء مصر وأعداء 
األم���ة، وإدخال المنطقة ف���ي دوامة من 
العن���ف واإلرهاب لتعطي���ل أي جهود 
من ش���أنها النه���وض بها واس���تقرار 

مسيرتها".
وتمنت حماس لمصر ولش���عبها العزيز 

الخير والسالمة واألمان.
كما، عبرت حركة فتح على لس���ان عضو 
لجنتها المركزية حس���ين الش���يخ، عن 
وقوفها إل���ى جانب القي���ادة المصرية 
والش���عب المصري الش���قيق في وجه 
االره���اب، وإدانته���ا بش���دة للهج���وم 
اإلرهاب���ي الذي اس���تهدف قوات األمن 

المصرية في سيناء.
وأدان���ت الجبه���ة الديمقراطية لتحرير 
فلس���طين الهج���وم اإلرهاب���ي ال���ذي 
استهدف الضباط و الجنود المصريين، 
مؤكدة تضامنه���ا مع مصر في مواجهة 
اإلرهاب ال���ذي لن يطول عم���ره، والذي 
ستفشله بإرادة شعبها وعزيمة جيشها 
وقيادته���ا، و ان مصر س���تتجاوز هذه 
المحن والتحديات التي لن تنال من دور 

مصر الريادي عربيًا وإقليميًا ودوليا.
من جه���ة ثاني���ة، قال حزب الش���عب 
الفلس���طيني :” إن اإلره���اب ل���ن ينال 
من أم���ن مص���ر و اس���تقرارها، وان كل 
المحاوالت اإلرهابية هو محاولة بائس���ة 
للمس���اس ب���دور مص���ر ومكانتها في 

اإلقليم و المنطقة العربية والعالم “.
وفي ذات الس���ياق، أكد االمي���ن العام 
لجبهة النضال الش���عبي الفلس���طيني 
عل���ى دع���م مص���ر ف���ي حربه���ا ض���د 
فيما  معه���ا  والتضام���ن  “اإلره���اب”، 
تتخ���ذه م���ن إج���راءات لتعزي���ز األمن 
وترسيخ اس���تقرار البالد ضد الهجمات 
التي تستهدف الجيش المصري، والتي 

وال تخدم سوى اعداء االمة.
وعب���رت الرئاس���ة الفلس���طينية ع���ن 

الفلسطيني  الشعب  ووقوف  تضامنها 
وقيادت���ه إل���ى جان���ب مصر، برئاس���ة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربها 
ضد اإلرهاب، وضد كل من يحاول المس 

باألمن القومي المصري”.
وأعل���ن الجي���ش المصري صب���اح أمس 
وإصابة 15 عس���كريا  الس���بت مقت���ل 
بينهم ضابط، والقضاء على 7 مسلحين، 
إث���ر تبادل إلط���الق النار عق���ب هجوم 

استهدف حاجزا أمنيا شمال سيناء.
ومن���ذ فبراي���ر/ ش���باط 2018، يخوض 
متواصلة  عس���كرية  عملي���ة  الجي���ش 
بمختل���ف أنحاء مصر، وتش���هد مناطق 
متفرق���ة بي���ن الحين واآلخ���ر، هجمات 
ضد الجيش والش���رطة والمدنيين لكن 

وتيرتها خفت مؤخًرا.

جنين/ االستقالل:
تواصل أجهزة أمن الس���لطة في الضفة الغربية اعتقال 
ثالثة م���ن محرري حرك���ة الجهاد اإلس���المي في جنين 
وطولك���رم، دون تقديم لوائح اته���ام ضدهم، ومن غير 

اإلفصاح عن ظروف اعتقالهم.
 ويعتقل جهاز األمن الوقائي في مخيم جنين األسيرين 
المحررين الشقيقين محمد وعبدالله أحمد دياب حصري، 

لليوم السادس على التوالي.
واعتقل األم���ن الوقائق، المحرر محم���د حصري يوم 
الثالث���اء الماضي أثن���اء مغادرته لمق���ر مبني بلدية 
جنين التي يعمل موظفًا فيه���ا، ونقله إلى مقره في 

مدينة أريحا.
والمعتقل محمد حصري تحرر من س���جون االحتالل بعد 

قضائه ثالث سنوات خلف القضبان.
كما اعتقل الوقائي األس���ير المحرر من سجون االحتالل 
عبد الله حص���ري، يوم الثالثاء الماض���ي أثناء عمله في 

س���وق الخضار التجاري بالقرب من ش���ارع أب���و بكر في 
جنين، وذلك بعد االعتداء عليه بالضرب المبرح. 

والمعتق���ل عبدالل���ه حصري أمضى عامين في س���جون 
االحتالل، ويتواجد حاليًا برفقة شقيقه محمد في سجون 

األجهزة األمنية بمدينة أريحا.
ويواص���ل جهاز األم���ن الوقائي اعتقال األس���ير المحرر 
أحم���د فضل محم���د صباح من بل���دة قفي���ن بطولكرم، 
لليوم الخام���س على التوالي، حيث ت���م اعتقاله بتاريخ 
2019/02/12 م���ن منزله، واقتياده لمقر الوقائي بمدينة 

طولكرم.
والمعتق���ل صباح أمضى في س���جون االحتالل زهاء أربع 
سنوات في اعتقاالت متفرقة، وسبق أن اعتقلته األجهزة 

األمنية بالضفة أكثر من مرة.
وطالب مصدر مسئول في الجهاد اإلسالمي، باإلفراج عن 
المعتقلين في السجون بالضفة، والتوقف عن "سياسة 

التنسيق األمني ومالحقة نشطاء المقاومة".

غزة / االستقالل:
أكد ناهض شبات منس����ق لجنة األسرى 
للق����وى الوطنية واإلس����المية بقطاع غزة، 
قي����ام س����لطات االحت����الل اإلس����رائيلي 
باحتجاز جثمان األس����ير الشهيد فارس 

بارود ، واصفًا إياه باإلرهاب الحقيقي.
وأش����ار ش����بات، وفق بي����ان صحفي، إلى 
م����ا تمارس����ه الحكوم����ات اإلس����رائيلية 
ضد ش����عبنا الفلس����طيني وضد أس����رانا 
األبطال في س����جون االحتالل اإلسرائيلي 
من سياس����ة اإلهم����ال الطب����ي المتعمد 
والحرم����ان م����ن الع����الج واعتق����ال أكثر 
من 6500 أس����ير وأس����يره في الس����جون 

والمعتقالت اإلسرائيلية.
 وطالب شبات، الس����لطة الوطنية بتقديم ملف احتجاز رفات 
وجثامين الش����هداء إلى المحكمة الجنائية الدولية لمالحقة 
قادة االحتالل اإلس����رائيلي برفضهم تس����ليم جثمان األسير 
الش����هيد فارس بارود بعد انتهاء تشريحه في معهد الطب 
العدل����ي "أبو كبي����ر" مؤكدًا أن احتجازهم جثامين الش����هداء 
مخال����ف لبنود اتفاقيات جنيف األولى والثانية والرابعة التي 
تؤكد على احترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية 

خالل عمليات الدفن عبر تسليمهم 
إلى ذويهم.

كما وطالب اللجنة الدولية للصليب 
األحمر الدولي والمؤسسات الدولية 
إلى  اإلنس����ان  حقوق  ومؤسس����ات 
تحّمل مسئولياتهم من أجل إنقاذ 
حياة األس����رى المرضى في سجون 
جثامين  تس����ليم  وأيضا  االحتالل، 
وما  إلى ذويهم  الش����هداء  األسرى 
يتعرض له األس����رى من سياس����ة 
عملي����ات القتل الممنه����ج نتيجة 
اإلهم����ال الطب����ي المتعمد من قبل 

سلطات االحتالل.
ويذكر أن األسير الش���هيد فارس بارود من مخيم الشاطئ 
بقطاع غ���زة يبلغ من العمر )51 عاًم���ا( حيث اعتقلته قوات 
االحتالل اإلس���رائيلي في شهر مارس من عام 1991 وحكم 
عليه بالس���جن المؤبد بتهمة قتل مستوطن، ومعتقل منذ 
ثمانية وعشرين عامًا واستش���هد نتيجة تعرضه لإلهمال 
الطبي الممنهج على مدار س���نوات اعتقاله وباستش���هاد 
بارود يرتفع ش���هداء الحركة األسيرة إلى 219 شهيدًا منذ 

عام 1967

إدانة فلسطينية للهجوم على حاجز  للجيش المصري بسيناء 

السلطة تواصل اعتقال ثالثة
 من محرري الجهاد اإلسالمي 

القوى الوطنية: احتجاز جثمان
 األسير الشهيد بارود إرهاب حقيقي 

غزة/ االستقالل: 
ردت حركة الجهاد اإلس����المي في فلس����طين، مساء أمس 
السبت، على تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
عزام األحمد، حول اتخاذ رئيس الس����لطة محمود عباس ، 

قراًرا بعدم الجلوس في أي اجتماع تحضره الجهاد.
وقال مس����ؤول المكتب اإلعالمي في الحركة داود شهاب 
في تصريحات صحفية : " تابعنا ما جاء علي لسان األستاذ 
ع����زام االحمد بأن األخ أبو مازن ق����رر أال يجتمعوا مع حركة 
الجهاد االس����المي، طالما لم تعت����رف الجهاد ببرنامجهم 

السياسي!!".
وأضاف ش����هاب : "نحن في الجهاد االس����المي، نؤكد أننا 
لن نقات����ل من أجل اللقاء مع عزام االحم����د، وما يمثله من 
سياس����ات وبرامج ال تخدم الش����عب الفلسطيني وتفرط 

بحقوقه". 
وأكد ش����هاب على تمس����ك حركته بالوح����دة الوطنية مع 
كافة ق����وى وفصائل العم����ل الوطني الفلس����طيني على 
أسس سياس����ية ووطنية واضحة. وبين أن موقف حركته 
بأنها مع منظمة التحرير الفلسطينية "التي تتمسك بحق 

ا منها بعد  الشعب الفلس����طيني"، مضيفا : "سنكون جزًء
إعادة بنائها وفقا ألسس سياسية وتنظيمية جديدة".

وتابع : "أما منظمة علي مقاس عزام األحمد، فإننا لن نكون 
فيها"، مردفا : " هذا ما عبرنا عنه في موس����كو، ونعبر عنه 

في كل مكان".
وبين ش����هاب أن حركته جمعتها رحلة ومس����يرة نضال 
وجهاد وعمليات مشتركة وطويلة تشهد لها كل ساحات 
الوطن مع حركة فتح وكتائب شهداء األقصى، مشيًرا إلى 

أنها ستبقى وفية لهذه المسيرة.
وكان األحمد، كش����ف في تصريحات له أمس السبت، عن 
قرار اتخذه الرئيس عباس، بشأن العالقة مع حركة الجهاد 
اإلس����المي في الفترة المقبلة. وق����ال األحمد  : "لن نجلس 
بعد اليوم في أي اجتماع تحضره حركة الجهاد اإلسالمي"، 
موضحا أن هذا قرار اتخذه الرئيس عباس قبل يومين بعد 

أن استمع لوفد حركته عقب عودته من موسكو.
وأضاف : "الذي ال يعترف بمنظمة التحرير الفلس����طينية، 
لن نجلس معه، لكن لو تراجعوا عن موقفهم الخاطئ، فإن 

صدورنا مفتوحة الحتضانهم مجددا". وفق تعبيره.

الناصرة/ االستقالل:
طالبت لجن���ة المتابعة العليا للجماهي���ر العربية في األراضي 
المحتلة عام 1948 باس���تمرار التواصل م���ع الهيئات الوطنية 
والدينية للتصدي لمخطط اس���تهداف المسجد األقصى في 
أعقاب س���يطرة االحتالل عل���ى باب الرحم���ة، ومتابعة قضية 

مسجد البحر في طبريا.
كم���ا دعت اللجنة، لمس���اندة أهالي قري���ة العراقيب، في إطار 
المعرك���ة الش���املة ضد جرائ���م تدمير البي���وت واالقتالع من 
األراضي الفلس���طينية حيث قدم رئيس المتابعة محمد بركة 
بيانًا حول األحداث، إضافة الى البرامج المس���تقبلية وعرض ما 
يتم تداوله بش���أن مخطط اجرامي جديد في المسجد األقصى، 
في أعقاب س���يطرة االحتالل على ب���اب الرحمة، في ما يبدو أنه 
بداية مخطط لزرع كنيس يهودي عند أسوار المسجد المبارك.

وقال بركة:" إننا نتابع باهتمام ش���ديد ما يجري حول المسجد 
األقصى، وعلين���ا أن نبقى على تواصل م���ع الهيئات الوطنية 
والدينية في القدس المحتلة للتنس���يق"، محذرًا من محاوالت 

بلدي���ة طبرية المراوغة، والتراجع عن إعالنها بأن ال يتم تحويل 
مس���جد البحر الى متحف، والعمل على صيانة مس���جدي البحر 

والعمري في المدينة.
كما اس���تعرض بركة آخر التطورات عل���ى قضية جرائم تدمير 
البي���وت العربية، في قلنس���وة وغيرها، وأيض���ًا جريمة اقتالع 
العراقيب، مش���ددًا على ضرورة تنفيذ ق���رارات لجنة المتابعة 
الس���ابقة، بش���أن التواجد األس���بوعي في القرية، طيلة الوقت 
ال���ذي يقبع فيه ش���يخ العراقيب في الس���جن الجائر. وحذرت 
لجنة المتابعة العليا من أي مخطط عدواني جديد يس���تهدف 
المسجد األقصى المبارك، وتش���دد على أننا كما أفشل شعبنا 
مخططات عدوانية س���ابقة، تستهدف المس���جد كونه مكانًا 
مقدس���ًا للمس���لمين وحدهم، فإن ش���عبنا قادر على نس���ف 
كل مخط���ط عدواني آخر. ودعت  لجنة المتابعة الى اس���تمرار 
المعركة ضد جرائم تدمير البيوت العربية في قلنسوة وغيرها، 
وه���ذه معرك���ة مفتوحة ومتواصل���ة طالما لم تص���در قرارات 

رسمية بوقف أوامر الهدم.

لجنة المتابعة تحذر من تداعيات 
سيطرة االحتالل على باب الرحمة

ردأ على قرار عباس 

الجهاد اإلسالمي : لن نقاتل 
من أجل اللقاء مع عزام األحمد  
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
وزارة احلكم املحلى

إعالن  صادر عن اللجنة المركزية لألبنية 
وتنظيم المدن بمحافظات غزة

  إيداع مخطط تفصيلي لشوارع القطعة رقم )40( ضمن حي السطر والكتيبة 
  منطقة تنظيم : خانيونس

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للجمهور 
الكري���م انها قد قررت بجلس���تها رق���م 2018/36 المنعق���دة بتاريخ 
2018/10/3 إيداع مخطط تفصيلي لش���وارع القطعة رقم )40( ضمن 
حي الس���طر والكتيب���ة – وذلك طبق���ا للمخطط  الم���ودع بمقر لجنة 
التنظيم المحلي���ة لبلدية خانيونس تطبيقا لنص المادة السادس���ة 

عشر من قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 وتعديالته .
وعليه واس���تنادا لنص المادة الس���ابعة  عش���ر من ذات القانون فانه يجوز لجميع ذوي 
الحقوق في األراضي واألمالك واألبنية المشمولة بهذا المشروع او بأي مشروع اخر اودع 
بمقتضى المادة السادسة عشرة سواء بصفتهم من أصحاب األمالك او بأي صفة أخرى 
االط���الع على المخطط الم���ودع وتقديم اعتراضاتهم عليه الى مكت���ب اللجنة المحلية 
خانيونس خالل ساعات الدوام الرسمي ولمدة ثالثين يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن .

))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذه التاريخ ((.

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )79/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
موس���ى يوسف حسين شراب من سكان غزة هوية رقم 925729204 
بصفته وكيال عن: أمين محمد دياب المبيض وأس���مهان محمد دياب 

المبيض وهالة عبد الله راشد بهار
بموجب وكالة رقم: 9314 / 2018 الصادرة عن غزة

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 724 قسيمة 245 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: 2/14/ 2019م

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة دائرة التنفيذ
   إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة 

تنفيذ محكمة بداية غزة في القضية  
التنفيذية رقم 8560/ 2018

الى المنفذ ضده / ش���ركة يوسف احمد إسماعيل الكحلوت ويمثلها / 
يوسف احمد إسماعيل الكحلوت  - مجهول محل اإلقامة 

طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الشيك المسحوب 
على البنك اإلس���المي الفلس���طيني  ويحمل رقم 20000332 والبالغ 
قيمته $12000 والصادر لصالح طالب التنفيذ / احمد سامي يوسف 
الخضري والقاضي بالزامك بدفع قيمة الش���يك لصالح طالب التنفيذ 
وعلي���ه تم إيقاع الحجز التنفيذي على البدروم المملوك لك في عمارة 
الكحلوت الواقعة في ارض القس���يمة رق���م 11 من القطعة رقم 724 
بالقرب من تقاط���ع الجالء من العيون وذلك بناء على قرار األس���تاذ / 

قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 2018/11/7
لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون أس���بوعين واذا لم 
تحضرا خ���الل المدة المذكورة فانكما تع���دان ممتنعين عن التنفيذ 

ومن ثم تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري
حرر في 2019/1/10م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة

ومم���ا زاد م���ن غض���ب اليمنيين هو م���ا تحدث به مس���ؤولون 
أميركيون وإس���رائيليون عن أن المس���ؤول اليمني بادر بإعارة 
مكبر الصوت الخاص به لنتنياهو بعد أن تعطل الجهاز الخاص 

باألخير خالل المؤتمر.
فيم���ا قال وزير خارجية البحرين، خال���د بن أحمد آل خليفة، إنه 
يؤمن بأنه س���ُتقام عالقات دبلوماس���ية مع الكيان الصهيوني 
مس���تقباًل، مش���ددًا في الوقت ذاته على أن المشكلة مع إيران 

أهم من القضية الفلسطينية.
فيما وصف الش���يخ حمد بن جاس���م آل ثاني، رئيس وزراء قطر 
األسبق ما حصل في العاصمة البولندية، وارسو، ب�"العرس" على 

حد تعبيره، معلنًا أنه ليس ضد التطبيع. 
وعلى هامش المؤتم���ر -الذي اختتم الخمي���س الماضي- قال 
نتنياهو للمراس���لين اإلس���رائيليين: "إن مؤتمر السالم واألمن 
في الش���رق األوس���ط في وارس���و كان إنج���ازا تاريخي���ا في ما 
يتعلق بالعالقات بين "إسرائيل" والعرب، وإن تحريم االجتماع 

اإلسرائيلي مع القادة العرب قد تم كسره".
وأضاف أن "إس���رائيل" يمكنها أن تق���وم بتطبيع العالقات مع 

العالم العربي دون حل الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني.
وكش���ف اإلعالم اإلس���رائيلي مؤخرًا عن زيارات سرية قام بها 

نتنياهو العام الماضي إلى أربع دول عربية. 
وذكر مراس���ل القناة الثانية اإلسرائيلية من وارسو أن نتنياهو 
زار العام الماضي بش���كل سري أربع دول عربية ال تقيم عالقات 
مع "إس���رائيل"، دون توضيح هوية هذه ال���دول أو تاريخ هذه 

الزيارات.
وعلى أثر التطبيع العربي الخطير مع الكيان الصهيوني شهدت 
ُعم���ان والكويت حملتين مضادتي���ن للتطبيع عبر #كويتيون_

ضد_التطبي���ع و#عمانيون_ضد_التطبيع ال���ذي تصدر قائمة 
أكثر الهاش���تاغات انتشارا في البالد ردًا على لقاء وزير خارجية 

عمان بنتنياهو في وارسو.
كما أطلقت الهيئة الش���عبية لمسيرات العودة وكسر الحصار 
بغزة مساء أمس، حملة إلكترونية للتغريد عبر وسم #التطبيع_

خيانة.

اجلهاد تدين

ودانت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين المشاركة العربية 
في هذا "االجتم���اع التآمري وما صاحبه من لقاءات ومصافحات 
علنية وس���رية مع ق���ادة الع���دو ورأس اإلره���اب الصهيوني 
نتنياهو، مؤكدة أن تلك اللقاءات تشكل وصمة عار على جبين 
أولئ���ك المتهافتين عل���ى التطبيع وإقامة عالق���ات مع العدو 

اإلسرائيلي". 
وأضاف���ت الحركة في بيان لها: إن "إدارة ترامب تواصل عداءها 
المعل���ن وتحريضها الس���افر ضد القضية الفلس���طينية، وها 
ه���ي تعقد اجتماعًا جديدًا في )وارس���و( لتدش���ين فصل آخر 
من فصول الخداع والتضليل وإغراق عالمنا العربي واإلس���المي 
في الفتن والصراعات، مقابل تأمين جبهة العدو اإلس���رائيلي 

وحمايته". 
وأكدت الحركة، رفضها لكل ما تمخض عن هذا االجتماع "الذي 
نعتبره حلقة في سياق مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، 
داعية لوحدة الموقف الفلس���طيني الرافض لهذه المخططات 
والصفقات ومواجهة كل أش���كال الضغوط والحصار والعدوان، 
ال���ذي تنفذه أمريكا والكيان "الصهيوني" في محاولة يائس���ة 

منهم لتركيع وإخضاع شعبنا". 

جدية ت�سفية الق�سية
فيما أكدت حركة حماس أن مؤتمر وارس���و "لن ينجح في تمرير 
صفقة القرن أو االلتفاف على حقوق شعبنا المشروعة وتصفية 

قضيته العادلة". 
وقال المتحدث باس���م حركة حماس عب���د اللطيف القانوع في 
بيان رس���مي نش���ر مؤخرًا: "إن لقاء وزير خارجية ُعمان برئيس 
وزراء العدو اإلسرائيلي على هامش المؤتمر استفزاز للشعوب 
وتنكر إلرادتها وتجميل لوجه االحتالل وستفشل كل محاوالت 

شرعنة االحتالل وستظل العدو الرئيس ألمتنا".
جدية حقيقية 

فيم���ا قال عضو اللجنة المركزية في الجبهة الش���عبية لتحرير 
فلس���طين ماهر مزهر، إن م���ا جرى من لق���اءات تطبيعية بين 
مس���ؤولين عرب ومس���ؤولين صهاينة، في وارس���و، يدلل على 

جدية صفقة القرن، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بغطاء سعودي.
وأض���اف ل�"االس���تقالل": "مؤتمر وارس���و هو مؤتم���ر تصفية 
القضية الفلسطينية، ومد جسور التطبيع والتعاون بين العرب 

واالحت���الل. هذا المؤتمر جاء لكي الوع���ي العربي تجاه الصراع 
العربي اإلس���رائيلي. ولك���ن نؤمن أن الش���عوب العربية تكره 
وترفض مثل هذا التطبيع وال تريد نس���ج أي عالقات مع الكيان 

الصهيوني".
وتابع: "هذا المؤتم���ر وما تخلله من لقاءات تطبيعية، هو حلقة 
جديدة من حلقات التآمر على الشعب الفلسطيني، واالنقضاض 
على الحقوق والقضية الوطنية عبر محاولة تمرير صفقة القرن، 
واس���تهدافه لمح���ور المقاومة والق���وى الدولي���ة التي تعاند 

السياسات األمريكية في المستويين الدولي واإلقليمي".
وح���ذر مزهر ال���دول العربية م���ن محاولة االس���تمرار في هذا 
التطبيع، ال���ذي قد يترجم على أرض الواقع بإجراءات علنية من 
خالل فتح سفارات متبادلة بين دول عربية والكيان الصهيوني 

فضاًل عن إقامة عالقات تجارية واقتصادية بينهما.

مدخل لتطبيق ال�سفقة
كما اعتبر نائب األمين الع���ام للجبهة الديمقراطية قيس عبد 
الكريم مؤتمر وارس���و مدخ���اًل حقيقيًا لتطبي���ق صفقة القرن 
الهادفة لتصفية القضية الفلس���طينية عبر حلول اقتصادية 

تكون ثمنًا للتطبيع العربي مع "إسرائيل".
وقال عبد الكريم ل�"االس���تقالل": "ما شهدناه من لقاءات عربية 
بنتنياه���و يدلل على أن هن���اك دواًل عربية ال يهمها القضية 
الفلس���طينية، وكل هدفه���ا ه���و مواجهة إي���ران باعتبارها 
"تهديدا" ولألس���ف هذا ما حاولت أمريكا و")إسرائيل" تعزيزه 

منذ سنوات طويلة حتى بات واقعًا".
واعتبر اللقاءات التي جرت أو ستجري مع قادة االحتالل المجرم، 
"لقاءات تشجع القتلة على االستمرار في جرائمهم ضد شعبنا 

وأمتنا وبذلك يكونون شركاء في القتل". 
وأض���اف عبد الكريم: "من المؤس���ف أن ه���ذه اللقاءات تأتي 
بعد الخط���وات األمريكية ضد القضية الفلس���طينية وأبرزها 
االعتراف بالقدس عاصمة لدولة "إس���رائيل" وشن حرب مالية 
ضد وكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين األونروا، 
وقراراتها ضد الالجئين الفلس���طينيين، وإنهاء كافة أش���كال 
المساعدة للفلس���طينيين بسبب رواتب لألس���رى والشهداء 

الفلسطينيين".

لقاءات عربية بنتنياهو وتصريحات مثيرة للجدل 

الفصائل: التطبيع العربي مع »إسرائيل« تطبيق فعلي لـ »صفقة القرن« 
غزة/ حممود عمر:

اأدانت ف�سائ��ل فل�سطينية اللق��اءات التطبيعية التي جرت 
نتنياه��و،  بنيام��ني  ال�سهي��وين  الكي��ان  وزراء  رئي���س  ب��ني 
وم�س��وؤولني ع��رب خ��لل م�س��اركتهم يف موؤمتر وار�س��و يومي 
الأربع��اء واخلمي���س املا�س��يني، معت��رة اأن ه��ذه اللق��اءات 

تطبيق عملي ل�س��فقة القرن القائمة على اأ�س��ا�س ت�س��فية 
الق�سية الفل�سطينية. وزار وزير اخلارجية العماين، يو�سف 
ب��ن علوي، نتنياه��و يف الفندق الذي يقي��م فيه على خلفية 
م�ساركته يف موؤمتر وار�سو، ويف وقت لحق خلل هذا املوؤمتر 
التقى بن علوى برئي�سة وزراء الكيان ال�سابقة ت�سيبي ليفني 

مهند�سة جرمية قتل الفل�س��طينيني يف حرب 2008. ولعل 
امل�س��هد اللف��ت يف موؤمتر وار�س��و هو ظهور وزي��ر اخلارجية 
اليمني خالد اليماين اإىل جانب بنيامني نتنياهو على طاولة 
املوؤمتر، ما اأثار غ�سبًا يف اأو�ساط اليمنيني يف مواقع التوا�سل 

الجتماعي، وو�سف مغردون ما حدث باأنه »تطبيع ناعم«.
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية خانيون�س
الى المنفذ ضده / عالء عبد الله إسماعيل أبو الكاس  وعنوانه مجهول محل اإلقامة 

 الموضوع / إشعار حضور جلسة 
بناء على قرار قاضى التنفيذ بمحكمة بداية خانيونس الصادر بتاريخ 
2019/2/14 عل���ى صفحات القضية رق���م  2017/6591     والقاضي 
باشعاركم بحضور ااالستشكال المقدم من المستشكلة  : تمام محمد 
يوسف خلف , بتاريخ 2019/2/14 وذلك بموعد الجلسة المحددة لها 

يوم االثنين الموافق 2019/3/12 للنظر في االستشكال .
وعليه نش���عركم بالحضور لدائرة التنفيذ باليوم المحدد أعاله لحضور 
الجلسة بطلب االستش���كال المقدم واال سوف تقوم المحكمة باتخاد 

المقتضي القانوني بحقك حسب األصول .
" وتفضلوا بقبول فائق االحترام "

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س

  دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة دائرة التنفيذ
إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة 

تنفيذ محكمة بداية غزة في 
القضية التنفيذية رقم 2019/486

الى المنفذ ضده / أيمن سليم محمد السوسي – مجهول محل اإلقامة 
طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في السند المنفذ ) 
عقد ايجار ( والقاضي بإخالء المأجور محل عقد اإليجار المحرر بتاريخ 
19-3-2018 والمسجل لدى بلدية غزة رقم 924 وذلك لصالح طالب 
التنفيذ / نعيم حمدي ش���اكر البيطار بواسطة وكيله السيد / رامي 
نعيم البيطار لذلك عليك تنفيذ االلتزام الواقع عليك بإخالء المأجور 

حسب األصول .
لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون اسبوعين واذا لم 
تحضرا خالل المدة المذك���ورة فانكما تعدان ممتنعان عن التنفيذ 

ومن ثم تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري .
حرر في / 2019-2-15

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة

 دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

الإدارة العامة للأرا�سي والعقارات
إعالن بشأن تصحيح اسم في 

سجالت الطابو لدى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات

ليكن معلوما للجميع بان الس���يدة / زهور حلمي عبد الرحيم النجار من 
سكان خانيونس هوية رقم )929231066( 

تقدم بطلب لتصحيح اسم جدها ///
والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // خليل سالم علي

القطعة 76 القسيمة 7 أراضي خانيونس 
الى االسم الصحيح لها // خليل سالم علي الجبور 

لذلك ف���ان اللجنة المختص���ة تحيط الجميع علما به���ذا الطلب فمن 
له اعتراض بهذا الش���أن علي���ه التقدم باعتراضه ال���ى اإلدارة العامة 
لتسجيل األراضي والعقارات خالل مدة أقصاها ثالثون يوما من تاريخ 
اإلعالن واال فس���يتم التصحيح في س���جالت الطابو كما هو مشار اليه 

في هذا اإلعالن 

 م�سجل اأرا�سي غزة
ع�سام عبد الرحمن احلمارنة

غزة/ االستقالل:
أرسل قائمون على عريضة وطنية، رسالة إلى منسق األمم 
المتحدة لعملية التس���وية في الش���رق األوسط نيكوالي 
مالدينوف بهدف ثني رئيس السلطة محمود عباس عن 
سياسة قطع الرواتب في قطاع غزة على خلفية سياسية.

وأف���اد القائمون على العريضة التي تحمل اس���م "صوت 
العدال���ة الوطنية"، في بيان له���م، أن  العريضة ترجمت 
إلى ثماني لغ���ات بهدف إيصال رس���ائل التظلم آلالف 
الموظفي���ن وأهال���ي الش���هداء واألس���رى والجرحى في 

القطاع.
يذك���ر أن العريض���ة جمع���ت تواقي���ع 316 ش���خصية 
فلس���طينية وعربية من الفاعلين من أبناء شعبنا واألحرار 
من الشعوب العربية؛ رفًضا لسياسة عباس قطع الرواتب.

وقال���ت العريض���ة: إنه ف���ي الوقت ال���ذي تتعرض فيه 
القضية الوطنية لتحديات خطيرة وغير مس���بوقة، يأتي 
القرار التعس���في الجائر، والذي جاء بعد سلسلة إجراءات 
ظالمة؛ ليضيف آالف الموظفين من قطاع غزة إلى قائمة 

المقطوعة رواتبهم تعسًفا.
ولفت���ت إلى أن تلك اإلجراءات تأتي في س���ياق الهجمة 
اإلس���رائيلية الشرس���ة ضد أهلنا في غزة عبر تش���ديد 
جريمة الحصار واس���تمرار االنتهاكات، وتصاعد العدوان 

الذي طال كل األرض الفلس���طينية. وأكدت العريضة أن 
ا، وجاء ألغراض سياس���ية باستهداف  القرار كان انتقائّيً
موظفي���ن من حماس والجهاد والتي���ار اإلصالحي لحركة 

فتح باإلضافة ألسر الشهداء واألسرى.
وأدانت بأش���د العبارات كل اإلجراءات والممارس���ات غير 

الدس���تورية وغير القانوني���ة التي تمس حق���وق أهلنا 
ف���ي قطاع غزة والضفة الغربي���ة، والتي طالت الموظفين 

ورواتب الشهداء واألسرى والنواب.
وطالبت أعضاء اللجنة التنفيذي���ة لمنظمة التحرير -وإن 
كان���وا قد تصدروا ه���ذا الموقع بنزعة متف���ردة- بضرورة 

القيام بدور مس���ؤول، واتخاذ مواقف فاعلة ُتنهي نزيف 
الق���رارات الجائ���رة والممارس���ات العدواني���ة من رئيس 

السلطة.
كم���ا طالبت العريضة المؤسس���ات والمراك���ز الحقوقية 
بتبني قضايا الموظفين والعمل على نقلها إلى الهيئات 
القضائية المختلفة في أسرع وقت. ودعت األمم المتحدة 
ومبعوثه���ا في المنطقة نيك���والى ميالدينوف واالتحاد 
األوروب���ي وبعثتها في األراضي الفلس���طينية، ومنظمة 
التعاون اإلسالمي للتدخل الفوري لوضع حد لحالة االبتزاز 

والعربدة الممارسة من رئاسة السلطة.
وتواصل���ت خصوم���ات حكوم���ة الس���لطة عل���ى رواتب 
الموظفي���ن بغزة بنس���بة تصل إل���ى %50 فيما قطعت 
روات���ب اآلالف، وأحالت بعضهم للتقاعد المبكر، في حين 

تلقى الموظفون بالضفة الغربية المحتّلة رواتب كاملة.
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 األسرى 
والش���هداء والجرحى، دون إبداء أي أسباب للقطع، ويأتي 
ذلك في سياق تشديد العقوبات التي تفرضها السلطة 
ضد قطاع غزة، وتش���مل تقلي���ص الرواتب وإحالة اآلالف 

للتقاعد اإلجباري المبكر.

غزة/ االستقالل: 
أطلق���ت الهيئ���ة الوطني���ة 
العلي���ا لمس���يرات الع���ودة 
أم���س  الحص���ار،  وكس���ر 
رافضة  دولية  حملة  السبت، 
للتطبيع العربي مع االحتالل 
وهش���تاق  االس���رائيلي، 

)التطبيع خيانة(.
وتجم���ع الش���بان ونش���طاء 
مواق���ع التواصل االجتماعي 
ف���ي أماكن مختلف���ة بقطاع 
غزة، للتغريد على هش���تاق 
الذي دعت  خيانة(  )التطبيع 
الع���ودة  مس���يرات  هيئ���ة 
رفضا  أم���س؛  أول  إلطالق���ه 

لمؤتمر وارسو.
وف���ي كلمة له خ���الل إطالق 
الحملة، ، قال داود ش���هاب 
اإلعالمي  المكتب  مس���ؤول 
في حركة الجهاد اإلس���المي 
إن »حالة التطبيع خارجة عن 
وع���ي وثقافة االمة«، موضحا 
والمسلمين يرون  أن »العرب 

في »إس���رائيل« عدًوا مركزيا 
بما تمثله من ش���ر وإرهاب، 
مقوم���ات  دون كل  يح���ول 
النهضة والق���وة في العالم 

العربي واالسالمي«. 
وأض���اف : »ننظر بخطر لما 
تقوم به بعض االنظمة من 
تطبيع علن���ي او غير علني 
أن  معتبرا  اس���رائيل«،  مع 
كل من ش���ارك في مؤتمر 
وارس���و ال يعبر ع���ن األمة 
وأخالقه���ا وأعرافها وأنها 
»وجوه منس���لخة عن تاريخ 
األمة العربية واإلس���المية، 
الري���ادي  وفه���م دوره���ا 

والحضاري«.
 وتابع : »اليوم من خالل هذا 
التجمع الش���بابي الكبير من 
غزة والوطن العربي  والعالم، 
هن���اك تعبي���ر حقيقي عن 
برفض  االم���ة،  وضمير  وعي 
التطبي���ع واعتب���اره خيان���ة 

كبرى«.

ب���دوره، قال هان���ي الثوابتة 
المركزي���ة  اللجن���ة  عض���و 
الش���عبية  للجبهة  العام���ة 
إن المطبع���ون ال يمثلون إال 
عل���ى  مش���ددا  انفس���هم، 
سيس���قط  أن التطبي���ع 
كل  س���قطت  مثلم���ا 
مش���اريع التصفي���ة الت���ي 
وثوابتنا  حقوقنا  تستهدف 

الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم كتائب 
القس���ام الجناح العس���كري 
التطبيع  لحركة حم���اس إن 
مع االحتالل، طعنة في ظهر 
مقاوم���ة شعبنا المتمس���ك 
منذ  يداف���ع  والذي  بأرض���ه 
عشرات الس���نين عن عروبة 

وإسالمية فلسطين. 

وأض���اف أب���و عبي���دة ف���ي 
»تليجرام«   عل���ى  له  تصريح 
أن ذلك »خيانة لدماء اآلالف 
من ش���هداء ش���عبنا وأمتنا، 
التاري���خ كل من  وس���يلعن 
زائفة  ش���رعية  إعطاء  حاول 
دخيل«.  مغتص���ب  لكي���ان 

وفق تعبيره.
ودعا أبو عبيدة، »الشرفاء في 
األم���ة« للرد على التطبيع من 
اس���تراتيجيات  تبني  خالل 
مادي���ا  المقاوم���ة  لدع���م 
وسياس���يا وثقافي���ا، مؤكدا 
أن المقاوم���ة ه���ي الكفيلة 
بإس���قاط مش���اريع التطبيع 
وتبعاته���ا الكارثي���ة عل���ى 
وقضيتنا  أمتن���ا  مس���تقبل 

ومقدساتنا

رام الله / االستقالل:
واصلت حركة حماس يوم أمس، تعليقها على مؤتمر )وارس���و( 
حول الش���رق األوس���ط، الذي ُعقد في العاصمة البولندية، يومي 

األربعاء والخميس الماضيين، بمشاركة عربية إسرائيلية. 
وق���ال المتحدث باس���م الحركة، حازم قاس���م ف���ي تغريدة عبر 
)تويتر(: إن حجم االحتفاء من رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي 
لقائه بقيادات عربية في مؤتمر )وارس���و(، يكشف حجم الخدمة 
المجانية التي حصل عليها نتنياهو من هذه اللقاءات، وس���عيه 
لالس���تفادة من ه���ذه اللقاءات لرفع أس���همه ف���ي االنتخابات 

اإلسرائيلية".
يش���ار إلى أن الواليات المتحدة قامت برعاية مؤتمر حول الشرق 
األوسط يومي األربعاء والخميس الماضيين، في وارسو، بمشاركة 
وزراء خارجي���ة وممثلين من عدة دول عربية، باإلضافة إلى رئيس 

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وترك���ز الحوار ف���ي المؤتمر ح���ول إيران والصراع الفلس���طيني 

اإلسرائيلي، دون مشاركة السلطة الفلسطينية.

ناشطون يقدمون رسالة لمالدينوف حول قطع عباس للرواتب

حماس: مؤتمر وارسو رفع أسهم 
نتنياهو باالنتخابات المقبلة

انطالق حملة دولية رافضة للتطبيع من قطاع غزة
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
وزارة احلكم املحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية 
وتنظيم المدن بمحافظات غزة

 بإيداع مخطط تفصيلي لشوارع القطعة رقم )66( حي قيزان أبو رشوان 
منطقة تنظيم : خانيونس

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها 
رق���م )2018/14( المنعقدة بتاريخ 2018/4/11  ع���ن إيداع المخطط 
التفصيلي لش���وارع القطعة رق���م )66( ضمن حي قيزان أبو رش���وان 
-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2( بالقس���ائم  والمار 

18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30(م���ن القطع���ة رقم 
)66( والقسيمة رقم )14( من القطعة رقم )88( ارضى حكومية .

لالعتراض خالل مدة شهرين من تاريخ هذا اإلعالن .
وعليه فانه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك 
األخرى المش���مولة بهذا المش���روع االطالع على خارطة المشروع مجانا 
خالل س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه الى مكتب 

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

اللجنة املركزية للأبنية  وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
وزارة احلكم املحلى

 إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية 
وتنظيم المدن بمحافظات غزة

  بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )7129( والشارع 
رقم )7121( والشارع رقم )7062( 

نطقة تنظيم – خانيونس 
 قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم انها 
قد قررت بجلستها رقم 2018/23 المنعقدة بتاريخ 2018/6/27 التصديق 
النهائي على المخطط التفصيلي لمس���ار الش���ارع للش���ارع رقم )7129( 
بعرض )8( متر دون ارتداد والش���ارع رق���م )7121( بعرض )10( متر دون 
ارتداد والش���ارع رقم )7062( بعرض )10( متر دون ارتداد ضمن حي جورة 

اللوت والمار بالقسائم رقم )6-7-13-14-15-16-25( من القطعة )60( .
الس���ابق إيداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدة الحياة بتاريخ 2017/5/18 .
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المشروع موضع التنفيذ بعد مرور 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية وفي 

صحيفتين يوميتين محليتين ايهما اقرب .
وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن .

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
  مبحافظات غزة

إعالن تسجيل مركبة
أعل���ن أنا / أحمد حماد عبد الكريم أبو حجر  من س���كان غزة هوية  رقم 
)800257545( ع���ن رغبتي بتس���جيل المركبة رق���م )3364310( من 
 ) VF3504V01( وتحمل شاصي رقم )نوع )بيجو( انتاج س���نة )1980
لون )بيج( والمس���جلة سابقا باس���م المواطن  / محمد  سالم موسى أبو 
مصطف���ي-  رقم الهوي���ة )903432342(  مجهول محل اإلقامة  حيث 
أنني اشتريت المركبة سابقا وارغب بتسجيلها على اسمي لدى دائرة 
ترخي���ص غزة فمن لديه اعتراض على ذلك عليه ن يس���جل اعتراضه 
لدى الدائرة المذكورة التابعة لوزارة النقل والمواصالت الفلس���طينية 

خالل عشرة ايام من تاريخ نشر هذا اإلعالن . 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ريم جبر حسين الطويل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901443788( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/غدير فرج حمدي العجل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400021655( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

وأوضح���ت الع���ر ل�"االس���تقالل " أنها 
كانت من ضمن المسجلين على قوائم 
االنتظار إلجراء عملية استئصال للورم 
بمستشفى الشفاء بغزة ، والتي تحتاج 
إلى أش���هر وقد تصل لس���نة ، قبل أن 
يأتيها ال���دور، لكثرة أع���داد المرضى 

المسجلين . 
ولفتت أن أح���د القائمين على الحملة 
تواصل معه���ا ، وأخبرها بوجود متبرع 
، لدي���ة الق���درة المالية عل���ى تغطية 
تكالي���ف العملية ، فم���ا كان منها إال 
الموافقة ، لتحصل على نتيجة مرضية 

لها وألفراد عائلتها . 
أن  إل���ى  أش���ارت  بالغ���ة  وبس���عادة 
القائمي���ن عل���ى الحمل���ة اختص���روا 
عليه���ا أيامًا وش���هورًا طويلة من األلم 
واألوجاع ، كانت س���تضاعف معاناتها 
وهي تنتظ���ر أن يأتي دورها حس���ب 
كشوفات المستشفى، لسوء أوضاعها 
المعيش���ية وظروف زوجه���ا الموظف 
بالسلطة الفلسطينية و الذي يتقاضى 

نصف راتب. 

عودة احلياة
ورس���مت حملة# أنقذوا _مرضي_ غزة 
البس���مة على ش���فاه المواط���ن فادي 
الوديع الذي كان يس���يطر عليه الحزن 
والب���ؤس ج���راء حاجة ابن���ه المصاب 
بانسداد الحالب لعملية جراحية عاجلة 
حتى تجنبه اإلصابة بفشل كلوي، ومن 
خالل توفير المبلغ المالي الذي يحتاجه 

اجراء العملية الجراحية لطفله.
وأوضح المواطن الوديع ل�"االس���تقالل" 
أن���ه حصل على تغطي���ة مالية بقيمة 
2500 دوالر م���ن رام الله إلجراء عملية 
البنه، إال أنه لم يس���تفد منها، نتيجة 
اصاب���ة ابنه بوعكة صحي���ة قبل موعد 
الس���فر بأيام، ونتيجة لذلك فقد حقه 
في االستفادة من التغطية من المالية. 
وبي���ن أن وضعه المعيش���ي صعب 
للغاي���ة، لذلك لم يس���تطع أن يجري 
العملية البنه على حسابه الشخصي، 
المعال���ج  الطبي���ب  م���ن  كان  فم���ا 

والمش���رف عل���ى حال���ة ابن���ه، إال أن 
يضعه على قائمة المشاريع الخيرية 

بأحد المستشفيات . 
وأشار إلى أن الطبيب المعالج اتصل به، 
ليبلغه بفرحة عارم���ة عن وجود متبرع 
مالي ضمن حملة #انقذوا _ مرضى غزة، 
يتكفل بمصاريف عملية ابنه، قبل أن 
يصاب بفش���ل كلوى يالزمه على مدى 

الحياة. 

ح�سد الدعم للمر�سى 
منس���ق الحملة أدهم أبو س���لمية أكد 
أن تنفيذ الحملة جاء استجابة للكارثة 
اإلنسانية التي تعصف بوزارة الصحة 
وقوائ���م االنتظار الطويل���ة للمرضى و 
التي تصل حتى نهاية العام 2020م، 
في ظ���ل الدعوة م���ن لجن���ة الجرحى 
للمؤسسات بالمس���اندة إلنهاء معاناة 
ع���دد من الجرح���ى الذي���ن يحتاجون 
في  متوف���رة  متخصص���ة  لعملي���ات 
القطاع الخاص وغير متوفرة لدى وزارة 

الصحة.

وأوضح أبو س���لمية ل�"االس���تقالل" أن 
للمرضى  الدعم  الحملة تعمل لحش���د 
وجرحى مس���يرة العودة م���ن الفقراء، 
وف���ي ذات الوقت للفت أنظ���ار العالم 
لمعاناة القطاع الصحي في غزة ، مبينا 
أن مؤسس���ة الخي���ر الدولي���ة القائمة 
عل���ى الحمل���ة ته���دف ؛ لتوفير دعم 
ل���� 50 حالة م���ن الحاالت الت���ي يبلغ 
متوس���ط عملياتهم الجراحية 1000$ 
ضمن تخصصات )العظام ، األعصاب، 

العيون( بشكل رئيسي .
وأش���ار إلى تجاوزهم للع���دد المطروح 
لالس���تفادة من الحملة وهو 50 عملية 
جراحي���ة ، بع���د وص���ول تعه���دات 
وتبرعات ل� 80 عملية جراحية ، مش���يرا 
إل���ى احتمالية ارتفاع الع���دد  ل� 100 
الش���هر  م���ع نهاية  عملي���ة جراحية 

الجاري .
ولفت إلى وجود لجنة الختيار أس���ماء 
المس���تفيدين من الحمل���ة من قوائم 
بالمستش���فيات  الموجودة  االنتظ���ار 

الت���ي ال  الح���االت  ، وه���ي  الخاص���ة 
يوجد لها عمليات ف���ي وزارة الصحة ، 
وأصحابها غير قادري���ن على إجرائها 

لدى القطاع الخاص .
وأوضح أن العملي���ات أجريت في عدد 
من المستشفيات منها الخدمة العامة 
، ويافا، ودار السالم ومستشفى حيفا، 
مشددا على أن نجاح الحملة جاء نتيجة 
للتع���اون الكبي���ر من المستش���فيات 
الداعمة للحملة، حيث تعمل المؤسسة 
الراعي���ة على دف���ع نص���ف التكلفة، 
والنصف اآلخر تتكفل به المستشفى 

واألطباء. 
وأكد أن القائمين على الحملة يبذلون 
جه���ودًا مضني���ة؛ الس���تمرار الحملة 
انش���اء وتطوي���ر صندوق  من خ���الل 
دع���م المري���ض الفقير، م���ع مختلف 
، إلنهاء  والدولية  المحلية  المؤسسات 
أزمة قوائم االنتظار المليئة بالمرضى، 
مما يس���اهم بتخفيف األعباء عن وزارة 

الصحة الفلسطينية. 

#أنقذوا_ مرضى _غزة.. حملة لتضميد جراح المرضى الفقراء بغزة  
 غزة / �سماح املبحوح: 

ج�سد نحيل ووجه �ساحب واآالم متوا�سلة، 
علمات وم�ساهد كانت تخت�سر تفا�سيل معاناة 

املري�سة ب�سرطان الغدة الدرقية املواطنة 
»منى العر« من �سمال قطاع غزة، قبل اأن تخ�سع 
لعملية ا�ستئ�سال قبل نحو ع�سرة اأيام.  واأعادت 

حملة #انقذوا_ مر�سى _غزة ، املواطنة 
العر للحياة بعد اأن حت�سنت حالتها ال�سحية 

بعد اجرائها العملية، لتعود مرة اأخرى ملمار�سة 
مهامها كمربية منزل واأم لـت�سعة اأفراد ، بعد اأن 
عانت من االآالم واالأوجاع التي �سببها لها مر�ض 

ال�سرطان على مدار اأ�سهر طويلة.  ت�ستهدف 
حملة انقذوا_ مر�سى _غزة الع�سرات من 

املر�سى من ذوى االأ�سر الفقرية، غري املقتدرين 
على دفع تكاليف العمليات اجلراحية، يف 

م�ست�سفيات قطاع غزة . 



األحد 12 جمادى اآلخرة 1440 هــ 17 فبراير 2019 م

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة ال�سلح املوقرة 
في القضية رقم 1996/648
في الطلب رقم 2019/222

المستدعون /  1-محمد احمد مصباح عاشور – مقيم في جمهورية مصرية العربية .
2- عبد الرحمن احمد مصباح عاشور – مقيم في جمهورية مصرية العربية .

3- نازك احمد مصباح عاشور – مقيم في جمهورية مصرية العربية .
4- مصباح احمد مصباح عاشور – مقيم في جمهورية مصرية العربية .

وجميعهم بصفتهم ورثة والدهم : احمد عاشور ووالدتهم : فوزية احمد حسونة باإلضافة لتركتهما 
وكيله���م : محم���د عبد الكريم أب���و راس بموجب وكالة صادرة عن مصلحة الش���هر 

العقاري بتاريخ 4-3-2018 جمهورية مصر العربية المحامي غزة .
المستدعى ضدهم /

عزمي محمود مصباح عاشور – من سكان غزة خلف السويدي ) مجهول محل اإلقامة  حاليا ( .
محمد محمود مصباح عاشور – من سكان غزة خلف السويدي ) مجهول محل اإلقامة حاليا ( .
نهلة محمود مصباح عاشور – من سكان غزة خلف السويدي ) مجهول محل اإلقامة حاليا ( .
امين مصباح محمود عاشور – من سكان غزة خلف السويدي ) مجهول محل اإلقامة حاليا ( .

رنا عيد مصباح محمود عاشور – من سكان غزة خلف السويدي ) مجهول محل اإلقامة حاليا ( .
ريم عيد مصباح محمود عاشور – من سكان غزة خلف السويدي ) مجهول محل اإلقامة حاليا ( .
لينا عيد مصباح محمود عاشور – من سكان غزة خلف السويدي ) مجهول محل اإلقامة حاليا ( .
روال عيد مصباح محمود عاشور – من سكان غزة خلف السويدي ) مجهول محل اإلقامة حاليا ( .

   )) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((
الى المس����تدعى ضدهم المذكورين أعاله , بما ان المس����تدعين المذكورين ق����د تقدما لدى محكمة الصلح 
بغ����زة في القضية المرقومة أعاله اس����تنادا الى م����ا يدعيه في الئحة دعواهم ونظ����را ألنكم مجهولي محل 
االقامة وحس����ب اختصاص محكم����ة الصلح بغزة في نظر ه����ذا الطلب وعمال بالم����ادة 20 من قانون أصول 
المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس����نة 2001 وبناءا على قرار الس����يد قاضي محكمة الصلح في الطلب 

رقم 2019/222 بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضي عليكم ان تحضروا لهذه المحكمة يوم ) األربعاء ( الموافق )2019/3/6( التاس����عة صباحا كما 
يقتضي عليكم إيداع جوابكم التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديكم إنكم 

إذا تخلفتم عن ذلك فسينظر في القضية باعتباركم حاضرين . حرر في 27-1-2019    )) مع االحترام ((

    رئي�س قلم حمكمة ال�سلح بغزة

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة البداية بغزة املوقرة
في القضية رقم 465 / 2018
في الطلب رقم 193 / 2019

المستدعي/ طلب جميل خليل الضاني- من سكان غزة الزيتون هوية رقم 
410302517. وكيله العدلي الس���يد/ ممدوح س���عيد سليم الضاني من 
سكان غزة هوية رقم 900922360 بموجب وكالة عدلية صادرة عن كاتب 

عدل غزة تحمل الرقم 12703 / 2016 وكيلته المحامية/ علياء مرتجى
المستدعى ضدهم /-1 سهام محمد علي غريب بكري- من سكان غزة 
دير الالتين سابقًا مجهول محل اإلقامة حاليًا خارج البالد -2طارق زياد 
جميل خليل الضاني من س���كان غزة دير الالتين سابقًا مجهول محل 
اإلقامة حاليًا خارج البالد -3هال زياد جميل خليل الضاني من س���كان 
غزة دير الالتين س���ابقًا مجهول محل اإلقامة حاليًا خارج البالد -4 وفاء 
زياد جميل خليل الضاني من س���كان غزة دير الالتين سابقًا مجهول 
مح���ل اإلقامة حاليًا خارج البالد -5 لين���ا زياد جميل خليل الضاني من 

سكان غزة دير الالتين سابقًا مجهول محل اإلقامة حاليًا خارج البالد 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

إلى المس���تدعى ضدهم بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة 
بداي���ة غزة ف���ي القضي���ة رق���م 465 / 2018 مطالبًا فيه���ا تنفيذ عيني 
اس���تنادًا لما يدعيه ف���ي الئحة دعواه ونظرًا ألنك���م مجهول محل اإلقامة 
وحس���ب اختصاص محكمة البداية بغزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 
20 من قان���ون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
وبناًء على قرار الس���يد قاضي محكمة البداية في الطلب رقم 193/ 2019 
بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل لذلك يقتضي عليكم أن 
تحضروا لهذه المحكمة يوم الخميس الموافق 2019/3/7 التاسعة صباحًا 
كما يقتضي عليكم إيداع جوابكم التحريري خالل خمس���ة عشر يومًا من 
تاريخ النشر، وليكن معلومًا لديكم أنكم اذا تخلفتم عن ذلك فسينظر في 

القضية باعتباركم حاضرين. حرر في 2019/2/13م

رئي�س قلم حمكمة البداية بغزة
اأ.حممد مطر 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/نمر فتحي نمر بصل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800001034( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم عزيز محمود عسلية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404129983( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ خالد حامد حمدان عابد 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802558593( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

بيت لحم/ االستقالل:
 نف���ذت جمعية مزارعي بيت لحم حملة لزراعة أش���جار الزيتون في 
قرية واد فوكين غرب بيت لحم في األراضي المحاذية لمس���توطنة 

"تسور هداسا".
ويأتي تنفيذ هذه الفعاليات ضمن مشروع "أشجار الحياة" في بيت 

لحم والممول من العربية لحماية الطبيعة.
ووزع 10900 ش���جرة مثمرة لالراضي المه���ددة بالمصادرة في بيت 

لحم.

»مزارعو بيت لحم« تنفذ حملة 
زراعة أشجار الزيتون بواد فوكين

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، يوم أمس، تنفيذ الخطوة الرابعة 
لتس���وية أوض���اع طلبة وخريجي قط���اع غزة، وهذه الم���رة في جامعة 

األقصى.
وأشارت التربية، في بيان صحفي، إلى أن هذه الخطوة جاءت بقرار أصدره 
وزير التربي���ة والتعليم العالي د. صبري صيدم، إثر الزيارة األخيرة لهيئة 
االعتماد والجودة في مؤسس���ات التعليم العال���ي لقطاع غزة وتوصيتها 
بش���أن تصويب أوضاع برامج جامعة األقصى، من خالل اإلعالن رسميًا عن 
إغالق برامج: ماجس���تير اللغ���ة العربية/ األدب والنقد، وماجس���تير اللغة 
العربية/ نحو ولغة، وبكالوري���وس: اإلذاعة والتلفزيون، والعالقات العامة، 
والصحافة، والُس���نة والس���يرة وتحقيق المخطوطات، والدعوة واإلرش���اد 
والخطاب���ة، الفتًة إلى أن القرار يتضمن المصادقة على ش���هادات الطلبة 
بعد تخرجهم وش���هادات خريجي هذه التخصصات مع عدم اس���تقبال 

طلبة جدد فيها.
كما جاء في نص القرار تعديل مس���مى ومحتوى تخصص بكالوريوس نظم 
المعلومات اإلدارية؛ ليصبح بكالوريوس النظم اإلدارية والتجارية المعاصرة؛ 
إذ س���يعتمد من الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية حسب األصول 

بما يتناسب واحتياجات سوق العمل.
وفي هذا الس���ياق، أوضح الوزير صيدم أن هذا القرار والذي جاء بالتوافق مع 
رئاسة الجامعة يأتي استكمااًل للخطوات واإلجراءات السابقة التي أطلقتها 
الوزارة بهذا الش���أن، وذلك من أجل حل مش���كالت آالف خريجي مؤسس���ات 
التعلي���م العالي في القط���اع، وتأكيدًا على ضمان الحف���اظ على االلتزامات 
الوطني���ة و العربي���ة والدولي���ة لإلبقاء على المس���توى الالزم م���ن االعتراف 

بشهادات خريجي مؤسسات التعليم  العالي الفلسطينية.
وأشاد صيدم بجميع مؤسسات التعليم العالي والطلبة في قطاع غزة، مؤكدًا 
عل���ى ديموم���ة العمل بروح إيجابي���ة إلنهاء هذا الملف الش���ائك وتكثيف 
التخصصات المهنية والتقنية التي من ش���أنها خلق فرص عمل مناس���بة 

للشباب  تتواءم واحتياجات سوق العمل.
وأش���ار الوزير إلى أن "التربية" ستعلن خالل الفترة المقبلة عن خطوات أخرى 
تستهدف اس���تكمال تسوية أوضاع خريجي مؤسسات التعليم العالي في 

قطاع غزة.

قرار بإغالق برامج ماجستير 
وبكالوريوس بجامعة األقصى بغزة

خان يونس/ االستقالل:
أكد رئيس بلدية خانيونس م. عالء الدين البطة على 
ض���رورة قيام المجتمع الدولي بإنهاء كافة أش���كال 
الحصار اإلس���رائيلي المفروض على أبناء شعبنا في 
قطاع غزة والذي يتنافى مع المواثيق الدولية، مبينًا 
أن الحصار فاقم معاناة الفلسطينيين وعطل أشكال 
الحياة وألحق أضرارًا كارثية بكافة مكونات المجتمع 

الفلسطيني.
جاء ذلك خالل مش���اركة م. البط���ة في حفل إطالق 
حملة الضغط والمناصرة "ضوء خافت" التي نظمتها 
جمعية الثقافة والفكر الحر ضمن مش���روع "أطفالنا 
مس���تقبلنا " الممول من  IDRF، حول )تأثير إنقطاع 
التيار الكهربائي على حقهم بالتعليم( بمش���اركة 
نحو )50( فتى وفتاة ما بي���ن )12-16( عامًا، والذين 
عبروا ع���ن معاناتهم ومعان���اة اقرانهم في القطاع 
المحاصر من اس���تمرار انقطاع  التي���ار الكهربائي 

بش���كل عام واثره السلبى على تحصيلهم الدراسي 
والعملية التعليمية بشكل خاص.

وش���دد م. البطة على ضرورة االستمرار في الضغط 
بكل الوسائل التي من ش���أنها تسليط الضوء على 
آث���ار الحصار وت���دق ناقوس الخط���ر والتحذير من 
خط���ورة الواقع الراهن ال���ذي أفرزه انقط���اع التيار 

الكهربائي على جميع مجاالت الحياة في قطاع  في 
قطاع غزة.

 وبين أن تجاهل األزمة القائمة وعدم اإلس���راع في 
وضع الحلول المناس���بة التي تكف���ل ضمان تزويد 
القطاع بالكمي���ات الالزمة من الطاق���ة الكهربائية، 

سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

جباليا/ االستقالل:
 أشرفت بلدية جباليا النزلة على أضخم جولة تفتيش 
صح����ي لألس����واق والمطاع����م والمح����ال التجارية في 
نفوذها  وذلك بمشاركة 14 مفتشا من 4 جهات ذات 

اختصاص.
وش���ارك في الجولة مفتشون صحيون من قسم مراقبة 
األغذية في البلدية ، وقس���م الط���ب الوقائي في وزارة 
الصحة، ودائرة حماية المس���تهلك في وزارة االقتصاد 

الوطني، والمباحث العامة، ووزارة الزراعة.
وقال مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية جباليا النزلة 
ناصر النج���ار: إن الجولة األولى من نوعها اس���تهدفت 
س���وق جباليا البلد، وس���وق مخي���م جبالي���ا وعددًا من 
المح���ال التجارية والمطاعم ف���ي المدينة، وتم خاللها 
ضبط كميات من اللحوم الفاس���دة، والمعلبات منتهية 
الصالحية، حي���ث تمت مصادرته���ا وتحرير مخالفات 

ألصحابها.

وأشاد النجار بسالمة إجراءات البيع واحترام المستهلك 
لدى معظ���م التجار، مؤكدا اس���تمرار جمي���ع الجهات 
بتنظيم جوالت التفتيش الدوري���ة والمفاجئة انطالقا 

من الحرص على سالمة وصحة المواطنين.
وتوج���ه النجار بالش���كر الجزيل لجمي���ع الجهات التي 
ش���اركت في جولة التفتي���ش المش���تركة، مؤكدا أن 
األطراف المختصة اتفقت على تنظيم جوالت مشابهة 

مرة كل شهر.

بلدية خانيونس: الحصار فاقم معاناة 
الفلسطينيين والحق أضرارًا كارثية بالمجتمع

بلدية جباليا تشرف على أضخم جولة تفتيش صحي لألسواق
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أعلن أنا المواطن/احمد محمد سعيد الزيان
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)804662922( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ توفيق يوسف توفيق
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410165369( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ هدى يوسف سالم المشوخي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)700139504( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/يسرى صالح سليم سعده.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802794867( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/باسل رضوان زايد المصري
عن فقد وثيقة س���فر  التي تحم���ل رقم )2123( 
فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها مش���كورا إلى 

أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/سوزان جواد ابراهيم مشتهى
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)900336355( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/حسان احمد عياده ابو عمرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801011768( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/صباح اسماعيل عياده عابد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901314708( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد فايز حلمي جندية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802891606 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

بيت لحم/ االستقالل:
ق���ال األمي���ن الع���ام لألم���م المتح���دة أنطوني���و 
غوتيريس، أن على إسرائيل وفق القانون اإلنساني 
الدولي مس���ؤولية ممارس���ة أقص���ى درجات ضبط 
النف���س وع���دم اس���تخدام الق���وة المميتة بحق 
الفلس���طينيين، مؤكدًا دعم األمم المتحدة الثابت 
للمصالحة الفلس���طينية، مرحبًا بالجهود المصرية 

في هذا المجال.
جاء ذلك خالل كلمة غوتيريس في االجتماع األول 
خ���الل ع���ام 2019 للجنة األمم المتح���دة المعنية 
بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة 

للتصرف.
وأضاف غوتيريس، أن المظاهرات في غزة أدت إلى 
مقتل المئات وإصابة اآلالف، بفعل استخدام قوات 
االحتالل اإلس���رائيلية للقوة في قمع المتظاهرين، 
مش���يرًا إلى أنه بفضل جهود الوس���اطة من األمم 
المتح���دة ومصر تم تجنب ح���دوث تصعيد كبير 

لألوضاع.
وعن وضع السكان هناك قال غوتيريس "ما زال نحو 
مليوني فلس���طيني غارقين في فقر متزايد وبطالة 
ال تتوف���ر لهم خدمات كافية ف���ي مجاالت الصحة 
والتعليم والمياه والكهرباء وال يرى الش���باب سوى 

أمل ضئيل في إمكانية وجود مستقبل أفضل".

وح���ث األمين الع���ام إس���رائيل على رف���ع القيود 
المفروض���ة على حرك���ة الناس والبضائ���ع والتي 
تق���وض أيضا جه���ود األمم المتح���دة وغيرها من 
الوكاالت اإلنسانية مع األخذ في االعتبار "المخاوف 
األمنية المشروعة"، مؤكدا ضرورة أن يزيد المجتمع 

الدولي جهوده بشكل كبير إلحياء اقتصاد غزة.

وأوضح أن غزة جزء متكامل من الدولة الفلسطينية 
المس���تقبلية وإن الوح���دة الفلس���طينية ضرورية 
لقي���ام دولة مس���تقلة وذات س���يادة ومس���تقرة 
سياس���يا وقادرة على االس���تمرار اقتصاديا، داعيا 

الى معالجة االزمة اإلنسانية في غزة بشكل فوري.
وأشاد بعمل وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل 

الالجئين الفلس���طينيين )اونروا( الحيوي في غزة 
والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية 
وبأنحاء المنطقة رغم األزمة المالية غير المس���بوقة 

التي واجهتها الوكالة عام 2018.
وشكر غوتيريس الممولين الذين زادوا تعهداتهم 
ليواصل الجئو فلسطين تلقي الخدمات األساسية 

التي تقدمها لهم )اونروا(.
وتط���رق األمين العام إلى الضف���ة الغربية ومخاطر 
تصاع���د االضطرابات هن���اك قائال "يتوس���ع بناء 
وتخطيط المس���توطنات من إس���رائيل إلى مناطق 
أعمق في المنطق���ة )ج( من الضفة الغربية بما في 
ذلك القدس الشرقية فالمستوطنات غير قانونية 
وف���ق القانون الدولي تعمق الش���عور بعدم الثقة 

وتقوض حل الدولتين".
وأبدى األمين العام أيضا األسف بشأن قرار إسرائيل 
بع���دم تجديد والية بعثة التواج���د الدولي المؤقت 
ف���ي الخليل معربا عن امله ف���ي التوصل الى اتفاق 

بين األطراف للحفاظ على هذا التدبير المهم.
وتاب���ع غوتيريس قائال "ألكثر من نصف قرن عانى 
الفلس���طينيون من االحت���الل والحرمان من حقهم 
المش���روع في تقرير المصير وأدعو الى تغيير هذا 
المس���ار الس���لبي وتمهيد الطريق باتجاه السالم 

واالستقرار والمصالحة".

األمــم المتحــدة تحــذر مــن خطــورة األوضــاع فــي غــزة

ميونخ/ االستقالل:
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم 
أمس، أن عدم تس���وية القضية الفلس���طينية 
بص���ورة عادلة ونهائية يمثل المصدر الرئيس 
لعدم االس���تقرار في الش���رق األوس���ط، داعيا 
للتخفيف من المعاناة اليومية للفلسطينيين.

وقال السيس���ي في كلمة ألقاه���ا خالل مؤتمر 
ميوني���خ أن القضية الفلس���طينية هي أقدم 
صراع سياس���ي نحمل���ه معنا أرث���ا ثقيال على 
ضمائرنا من���ذ بدايات القرن20، مؤكدًا أن بالده 
تؤكد على أن عدم تسوية القضية الفلسطينية 

يمثل عاماًل رئيسًيا لعدم االستقرار.
وأض���اف السيس���ي خ���الل كلمت���ه بالمؤتمر 
يوم أمس، أن تلك التس���وية يج���ب أن تكون 
بصورة عادلة ونهائية، مطالبًا المجتمع الدولي 
بمضاف���رة الجه���ود لوض���ع حد ط���ال انتظاره 
لهذا الصراع وفق���ا للمرجعيات الدولية وإعماال 
لمبدأ ح���ل الدولتين وحق الفلس���طينيين في 

إقامة دولتهم المس���تقلة على حدود الرابع من 
حزيران عام 1967 والتخفي���ف من معاناتهم 
اليومية، مش���يرًا إلى أن تحقيق ذلك سيشكل 
نواة االنطالق الفعلي���ة للتوصل لحلول ناجحة 

للصراعات االخرى.
وكان السيس���ي وصل يوم أم���س مقر مؤتمر 
ميونخ لألمن في ألماني���ا، وبدأ في إلقاء كلمته 
ضمن فعاليات الجلس���ة الرئيس���ية بمشاركة 

عدد من قادة وزعماء الدول.
ويس���تمر المؤتمر حتى الي���وم األحد، بحضور 
أكث���ر من 40 رئيس دول���ة ورئيس وزراء وأكثر 
من 100 وزير دف���اع ووزير خارجية و60 رئيس 

جهاز استخبارات من مختلف بلدان العالم.
ويعتب���ر "مؤتم���ر ميونخ الدول���ي لألمن"، أهم 
وأكبر محفل دولي يعقد سنوًيا لبحث القضايا 
العالمي���ة المختلف���ة ف���ي المج���االت األمنية 
والسياسية والعس���كرية، واألزمات والصراعات 

في العالم.

السيسي: يجب تخفيف معاناة الفلسطينيين 
اليومية وإقامة دولتهم المستقلة

القدس المحتلة/ االستقالل:
طال����ب المطران عط����ا الله حنا رئيس اس����اقفة 
سبس����طية لل����روم االرثوذك����س، ي����وم أمس، 
المجتم����ع الدولي بضرورة االس����تمرار في دعم 

االونروا.
وقال المطران خالل استقباله وفدًا من موظفي 
األون����روا: إن اله����دف الذي من اجله انش����ئت 
المؤسس����ة االنس����انية الت����ي ُتعن����ى برعاية 
الالجئي����ن الذين نكب����وا عام 48، م����ا زال قائما 
فش����عبنا ما زال يعاني من تداعيات النكبة في 
مخيمات اللجوء وما زالوا ينتظرون يوم عودتهم 
الى وطنهم ولذلك وجب العمل وبكافة الوسائل 
المتاح����ة من اج����ل بقاء هذه المؤسس����ة التي 
تخدم شريحة كبيرة من ابناء الشعب ويجب ان 
يبقى العاملون والموظفون فيها والذين يؤدون 

واجبهم ورسالتهم االنسانية تجاه الشعب.
واضاف "ندعو كافة الدول الصديقة لضرورة ان 
تقف الى جانب االونروا الن اغالقها وتخفيض 

وتقلي����ل خدماته����ا يعني مزيدا م����ن المعاناة 
واالالم بحق شعبنا الفلسطيني".

وأكد أن الهدف الذي يتوق اليه الشعب هو ان 
يعودوا الى وطنهم فال بدي����ل عن حق العودة 
ولم يخولوا احدا لكي يتنازل باس����مهم عن حق 
الع����ودة ومن تنازل تنازل باس����مه الش����خصي 
ولم يتنازل باس����م ش����عبنا الن شعبنا بغالبيته 
الساحقة متمسك بهذا الحق المشروع وهو حق 

العودة الى فلسطين.
وش����دد على أن االونروا هي مؤسس����ة انسانية 
بالدرجة االولى ولذلك وجب ان تبقى وان تستمر 
في تأدية رسالتها وخاصة في المخيمات حيث 
يعيش الالجئون في ظروف كارثية تكاد تكون 

أسوأ من العالم الثالث.
وأك����د المطران ضرورة تحم����ل المجتمع الدولي 
مسؤولياته تجاه تقديم الدعم والتمويل لهذه 
المؤسس����ة لكي تتمكن من االستمرار بالقيام 

بمسؤولياتها وواجباتها تجاه الشعب.

المطران حنا: على المجتمع الدولي 
تحمل مسؤولياته تجاه »أونروا«
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في مؤتمر وارسو، الذي ترعاه الواليات المتحدة األميركية، إلحكام الحصار 
االقتصادي والسياسي على إيران وتسويق »صفقة القرن« باسم »تعزيز 
األمن والس���ام في الشرق األوس���ط«، كّل أسباب الفش���ل المسبق. قدر 
التناقضات ال يوّفر أّي مقومات ش���به متماس���كة لتأسيس حلف جديد 

يحمل اسم العاصمة البولندية وارسو.
م���ن الملفت لانتباه – أواًل - حجم التحّفظ األوروبي، المعلن وغير المعلن، 
على فك���رة المؤتمر نفس���ها بالنظر إل���ى الخافات المعلن���ة مع اإلدارة 
األميركي���ة بش���أن إدارة األزمة مع إيران، كم���ا على اختي���ار بولندا مقّرًا 
الجتماعاته بدواعي التوجس من أن يكون الهدف ش���ق صفوف االتحاد 
األوروبي وإفقاد سياس���ته الخارجية قدرتها على التوحد. هناك استثمار 
سياس���ي أميركي في الحكومات اليمينية الش���عبوية في ش���رق أوروبا، 
والمؤتمر بمكان انعقاده تعبي���ر عن نوع من الصراع المفتوح مع المراكز 

األوروبية الكبرى. 
– ثانيًا – حجم التنازع مع موسكو التي اعترضت على المؤتمر وغابت عنه 
عل���ى خلفية أهدافه المعلنة. عند النظر في أّي ترتيبات محتملة ألوضاع 
الش���رق األوس���ط ال يمكن تجاهل الاعب الروسي، فهو حاضر ومتداخل، 
ومس���توى دوره يتزايد ف���ي أكثر من ملف إقليمي. ومم���ا له داللة رمزية 
عل���ى حجم ذلك التنازع أيضًا انعقاد قمة روس���ية ��� تركي���ة ��� إيرانية 
تبحث ضمن جدول أعمالها ترتيبات ما بعد االنس���حاب األميركي المزمع 
من سوريا بالتزامن مع مؤتمر وارسو. التزامن – بذاته – يعكس الحسابات 

المعّقدة في موازين القوى اإلقليمية.
التصعيد األميركي مع إيران فيه إدراك لعدم كفاية العقوبات المفروضة 
عليه���ا لتحجيم أدوارها اإلقليمية. من أكث���ر التعبيرات تداواًل في أجواء 
المؤتمر وما قبله »ضبط إي���ران«، وهو يعني في أّي جملة مفيدة »وفق ما 

تطلبه إس���رائيل«. ما هو مطلوب: وقف المش���روع الصاروخي الباليستي 
اإليراني وتحجيم نفوذها اإلقليمي.

المش���كلة في العالم العربي أن���ه ال يوجد تنبه كاف للف���ارق بين ما هو 
طبيع���ي ومصطنع في اإلقلي���م؛ فإيران دولة طبيعية في���ه ومن ركائزه 
الكبرى، كمصر وتركيا، فيما إس���رائيل دولة عنصرية مصطنعة نش���أت 
في قلبه لمن���ع توّحده. أن تتحول إيران، أّيًا كان���ت االنتقادات، إلى عدو 
وإس���رائيل، أّيًا كانت اإلغواءات، إلى حليف، معن���اه أن الجهاز العصبي 

للنظم العربية اختّل على نحو ينذر بكوارث جديدة مقبلة.
– ثالثًا – توقيت انعقاد مؤتمر وارسو بالتزامن مع ذكرى مرور أربعين عامًا 
على الثورة اإليرانية، كأنه المقصود اإليحاء أن تلك السنوات تكفي. كان 
ع���ام )1979( مفعمًا بالتحوالت الحاّدة؛ فف���ي توقيت واحد وّقع الرئيس 
األس���بق أنور السادات معاهدة الس���ام المصرية – اإلس���رائيلية التي 
أذن���ت بالخروج المنفرد من الصراع العربي اإلس���رائيلي فيما كانت إيران 
تس���قط حكم الشاه الحليف األول إلس���رائيل في اإلقليم وتتبنى خطابًا 
جديدًا مفارقًا. أفلتت فرصة تاريخية في بناء أوس���ع تحالف إقليمي ضد 
الهيمنة األميركية واإلس���رائيلية وكانت التداعيات كارثية. لذا، فإن من 
مس���تهدفات مؤتمر وارسو المضمرة قطع الطريق على أي ظروف تسمح 

بتكرار هذه الفرصة التي أفلتت.
»حلف وارسو« في االتجاه المضاد النظر إلى المؤتمر باعتباره استدعاًء رمزيًا ل�

– رابعًا – الغياب الفلس���طيني عن مؤتمر وارسو والحضور اإلسرائيلي فيه. 
في أّي صفقة تنس���ب للس���ام، يفترض أن تكون هناك تفاهمات بشأن 
قواع���د اللعب���ة، وإال فإنها تتحول إلى عقد إذعان، أو تس���وية تفرض بقوة 
الوعيد والتهديد. الغياب الفلسطيني أسبابه معلنة، وقد ذهبت إلى وصف 
مؤتمر وارسو ب�«المؤامرة األميركية لتصفية القضية الفلسطينية«. تأّسس 

الغياب على قطع االتصاالت السياس���ية مع اإلدارة األميركية إثر اعترافها 
بالقدس عاصمة إلسرائيل في كانون األول / ديسمبر )2017(، وما كشفته 

التسريبات اإلسرائيلية عن طبيعة »صفقة القرن«.
من بين ما تس���ّرب ضم الكتل االس���تيطانية في الضفة الغربية للدولة 
العبرية، وش���طب حقوق الاجئين إلى األبد، وإحالة القضية الفلسطينية 
إلى محض أزمة إنس���انية تتطلب خططًا اقتصادية تخفف المعاناة في 
قطاع غزة ببعض المساعدات والمش���روعات بما يعني إفقادها جوهرها 

الوطني لشعب تحت االحتال.
 ومن بين ما تسّرب مشروع »غزة الكبرى«، الذي بمقتضاه يعزل القطاع عن 
الضفة الغربية وتنقطع صلته بالقضية الفلسطينية، على حساب أراض 
مصرية في س���يناء كوطن بديل، وهو طلب متع���ذر في بلد حارب طوال 
تاريخه م���ن أجل تأكيد مصريتها، كما من المتعذر تمريره فلس���طينيًا. 
ال شيء في وارس���و يدفع فلسطينيًا واحدًا إلى الرهان على مؤتمره. بقدر 
آخر، فإن الحضور اإلسرائيلي وسط عدد من وزراء الخارجية العرب أغلبهم 
ال تربطه بالدولة العبرية عاقات دبلوماس���ية، مكس���ب ال يس���تهان به 
لحكومة بنيامين نتنياهو قبل االنتخابات اإلسرائيلية في نيسان / أبريل 
المقبل، وخطوة غير مسبوقة في مستويات التطبيع من دون أدنى التزام 
بالمبادرة العربية للسام التي ترهن التطبيع الكامل باالنسحاب الشامل 

من األراضي العربية المحتلة منذ عام )1967(.
نحن أمام حالة موت س���ريري التفاقية »أوسلو« وللمبادرة العربية للسام 
معًا من دون أن يجرؤ أحد، ال في الس���لطة الفلسطينية وال النظم العربية، 

على إعان الحقيقة.
– خامس���ًا – في عرض »صفقة القرن« على مؤتمر وارسو تجّنب أّي إشارة 
إلى ما يطلق عليه »الش���ق السياس���ي«، وحصر اإلفادات والمداوالت في 

»الش���ق االقتص���ادي« – وهذا ن���وع من االس���تخفاف ب���وزراء الخارجية 
المش���اركين كأنهم يتلقون محاضرات مدرسية في ضرورة رفع المعاناة 
عن أهالي غزة تبش���يرًا بتحس���ين أحوالهم مع تنفيذ »صفقة القرن« مع 
تجاهل الحصار الذي تفرضه الواليات المتحدة على القطاع، والذي وصل 
ذروته بوقف تمويل وكالة األمم لغوث الاجئين الفلسطينيين »األونروا«.

األكثر إث���ارة التعويل األميرك���ي على تمويل مش���روعات صفقة القرن 
بأم���وال خليجية. كما هو مقرر س���لفًا، يق���وم أواخر هذا الش���هر جاريد 
كوشنر، مهندس »صفقة القرن« وصهر الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
بجول���ة في المنطقة لهذا الغرض، كأن���ه مطلوب من العرب تمويل خطة 

تستهدف ضياع ما تبقى من حقوق عربية في فلسطين.
– سادس���ًا – التوصيفات ش���به المتطابقة التي ش���اعت في التغطيات 
والتعليقات الصحافية باتساع العالم في النظر إلى مؤتمر وارسو باعتباره 
اس���تدعاًء رمزيًا ل�«حلف وارسو« في االتجاه المضاد. بعد الحرب العالمية 
الثانية وانقسام العالم إلى معس���كرين متناقضين، نشأ حلف »وارسو« 
عام )1955( بقيادة االتحاد الس���وفياتي السابق لمواجهة حلف »الناتو« 

بقيادة الواليات المتحدة.
العال���م اختل���ف اآلن تمامًا، حلف »وارس���و« انه���ار مع انهي���ار االتحاد 
الس���وفياتي وحلف »الناتو« اهتزت مقومات وحدته على خلفية مواقف 
ترامب الس���لبية تجاهه ودعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعم 
ألماني إلى إنشاء جيش أوروبي. رغم ذلك كله، هناك نزوع أميركي ال يجد 
أرضية صلبة يقف عليها إلنش���اء حلف »وارس���و« جديد، أو »ناتو« عربي 

يضم إسرائيل إليه لمواجهة إيران من مصادر التمويل نفسها.
هكذا يبدو مؤتمر وارس���و مرشحًا للفشل المس���بق بأثر التناقضات فيه 

وحوله، كأنها ألغام سياسية توشك أن تنفجر.

ال اعتق���د ان التاريخ يصنع من خال خطاي���ا اآلخرين ومواقفهم غير 
المس���ؤولة, ألن ه���ذه الخطايا تبقى ملتصقة بصاحبه���ا واقل بكثير 
من ان تصنع تاريخا ألحد, صناعة التاريخ تأتي من مواقف الش���عوب 
وليس األشخاص قاعدتها اإلرادة والعزيمة واإليمان واليقين, نتنياهو 
حاول خداع اإلس���رائيليين مجددا بالحديث عن صناعته لتاريخ دولته 
اللقيطة المس���ماة »إس���رائيل«, لكن يكذب على شعبه فمجرد لقائه 
بوزير الخارجية اليمني خالد اليماني، ووزير الخارجية البحريني خالد بن 
أحمد آل خليفة. وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي. ووزير الدولة 
للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزير الخارجية اإلماراتي عبد 
الله بن زايد، ووزير الخارجية األردن���ي أيمن الصفدي، ووزير الخارجية 
القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونائب وزير الخارجية الكويتي 
خالد الجار الله في وارس���و أثناء انعقاد مؤتم���ر »العار« هناك ال يعني 
ان نتنياهو صنع التاريخ, ألن هؤالء ال يمثلون ش���عوبهم وال يمكنهم 
ان يعبروا عن إرادة هذه الش���عوب, إنما هم يمثلون حكوماتهم التي 
ضلت الطريق, بعيدا عن إرادة الشعوب ورغباتها, وطالما ان الشعوب 
هي التي تصنع التاريخ, فان نتنياهو لن يستطيع ترويض الشعوب 
وكس���ب ودها واختراق الجدار الش���عبي المتين الذي يناصر الحقوق 
الفلس���طينية, وان كان نتنياهو يس���تخدم هذا األس���لوب الدعائي 
ألغ���راض انتخابية, فعليه ان يتوجه بالخطاب لإلس���رائيليين كيفما 
يشاء وباللغة التي يشاء, ويخدع شعبه الصهيوني كيفما يشاء, لكن 

لن يستطيع خداع امتنا وشعوبنا مطلقا.
ه����ذا ال يمنعنا من اإلقرار بأن هذا اللقاء الرس����مي العربي بنتنياهو في 
وارس����و لم يضر بنا, نعم هو احدث اختراق����ًا خطيرًا في الجدار العربي, 
وستبنى عليه خطوات في المس����تقبل القريب, لكنه في نفس الوقت 
تبقى الخطوات دائما حبيس����ة األروقة الرس����مية ولن ت����رى النور, ألن 
الش����عوب هي التي تتحكم في فضاءات بلدانها وليس����ت الحكومات, 
إس����رائيل س����تبقى معزولة وغي����ر مرغوبة ولن يت����م التعايش معها, 
ومكاسبها ستبقى في جوانب رسمية وداخل الجدران المحصنة, حتى 
وان انحدر الخطاب الرسمي العربي إلى مستوى متدٍن للغاية, حتى وان 
وص����ل إلى ترويج أكاذيب دعائية يردده����ا اإلعام العربي عبر أبواقهم 
المتناثرة هنا وهناك لتبرير تخليهم عن واجبهم تجاه فلسطين, تارة 
بإلصاق صفة اإلرهاب بالفلس����طينيين, وتارة أخرى بالتذرع باالنقسام 
الداخلي الفلسطيني, ومرة بتخلي الفلسطينيين عن أرضهم ووطنهم, 

ومرة أخرى بالتعامل مع الواقع وان »إس����رائيل« أصبحت واقعا ال يمكن 
تجاوزه, وهى قوة فعلية من الممكن االس����تفادة منها والتحالف معها 
لمواجهة أية أخطار أو أطماع خارجية, متناس����ين ان أمريكا و«إسرائيل« 
هما الخطر األكبر الذي يمثل تهديدا لحال األمة, العرب يعلمون جيدا 
خطورة صفق����ة القرن على بلدانهم, ويعرف����ون مخطط الحل النهائي 
للقضية الفلسطينية والذي يسلب الفلسطينيين أرضهم ومقدساتهم 
وعاصمته����م األبدية الق����دس, لكنهم يغضون الط����رف عن كل هذا 
ويخدعون أنفس����هم بالمزيد من الوالء والطاعة ألمريكا وإسرائيل حتى 

ترضى عنهم, وتحفظ لهم عروشهم وسلطانهم.     
العرب ذهبوا إلى وارس���و ليعطوا ال ليأخذوا, ذهبوا ليقدموا قرابين 
الوالء والطاعة, ذهبوا بدون رؤية أو هدف إنما امتثاال لما تريده اإلدارة 
األمريكية واالحتال الصهيوني تحقيقا لمصالحهما, دون ان يسألوا 
أنفس���هم ونحن أين مصلحتنا؟ لم يس���ألوا أنفسهم لماذا نجلس 
على طاول���ة واحدة مع هذا المجرم الصهيون���ي بنيامين نتنياهو, 
ما هو القاس���م المشترك الذي يجمعنا, وهل نحن بالفعل نعبر عن 
مواقف ش���عوبنا, أم أننا نغرد خارج الس���رب, ونسبح ضد التيار, لم 
يسألوا أنفس���هم هل نحن نغامر بمستقبل أوطاننا وشعوبنا, هل 
نغامر بمس���تقبلنا السياسي إذا استفاقت الشعوب يوما وحاسبتنا 
على هذه الخطايا, هل »إس���رائيل« ستبقى وتدوم وستحمينا في 
أرضنا ومن نقمة تتربص بنا, أم أنه���ا إلى زوال, هل يملكون إجابة 
عن كل هذه التساؤالت, أم أنهم وضعوا عصابة على أعينهم وبقوا 
يدورون كثور كالساقية معصوبي العين دون ان يخرجوا بقطرة ماء, 
ثم الم يقل هؤالء العرب أنهم يقبلون بما يقبل به الفلس���طينيون, 
ويقصدون بذلك ما تقبل به الس���لطة الفلس���طينية, والسلطة لم 
توافق على مؤتمر وارس���و ووصفه صائب عريقات أمين سر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس���طينية، بالقول )إن مؤتمر وارسو 
حول الشرق األوسط محاولة لجعل االنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق 
الفلسطينية واقعا طبيعيا, مضيفا لن نقوم بإضفاء الشرعية عليه, 
وم���ا تقوم به الوالي���ات المتحدة بالتعاون م���ع الحكومة البولندية، 
يصب في خدمة تصفية المش���روع الوطني الفلسطيني, وأشار إلى 
أن المؤتمر، يهدف إلى تجاوز مبادرة السام العربية، ومنح إسرائيل 
الفرص���ة لتطبيع عاقاتها مع دول المنطقة( فعام اس���تندتم في 

مشاركتكم بهذا المؤتمر؟, أجيبونا ان كنتم تستطيعون .     

لكي تصنع التاريخ 

  عبد الله السناوي   ألغــام مؤتمــر وارســو

رأي
خلق الل���ه تعالى الك���ون والحياة، وجعل لذلك س���ننًا 
ال تتب���ّدل ونوامي���س ال تتح���ّول. فالك���ون بذلك قائٌم 
بمش���يئته، واألم���ور تجري بق���دره وتقدي���ره وإرادته، 
طوع���ًا أو َكرها لكّل المخلوق���ات.. وإن أًعطى الله تعالى 
الثقلين الجّن واإلنس خصوصية التكليف والحس���اب 
على العمل ال���ذي ُأعطيا به نصيبًا م���ن حرّية االختيار 
واإلرادة.. بينما أعطى الله اإلنسان دون الجاّن خصوصية 
الخافة في األرض، فكان هو سّيدها المعّمر المتصرف 
فيها  تحت مش���يئة الل���ه تعالى وعين���ه وهديه.. وال 
ج���دال أّن اإلنس���ان - باجتهاده وتبص���رة عقله وصنع 
ي���ده، من ق���دراٍت وهبها الله له- يبحث ويستكش���ف 
 جهاده 

ّ
ويصيب ويخط���ئ.. لكن بجهاده ف���ي الله حق

وعلى هدًى مما أوحى إلى رس���له، فإنه يهتدي السبيل 
فا يضّل ويصيب فا يزّل؛ إذ يقول س���بحانه وتعالى: 
»والذي���ن جاهدوا فينا لنهديّنهم س���بَلنا وإّن الله لمع 
المحس���نين«)العنكبوت:69( ويق���ول: »والذين اهتدوا 

زادهم هدًى وآتاهم تقواهم«)محمد:17(
والس���نن اإللهية تقول بأّن الذنب والخط���أ يقّومان بالتوبة 
والتصحي���ح، أما ال���داء فيعالج بالدواء.. وق���د ال يكفي عاج 
األع���راض والفروع الت���ي تتولد عن تل���ف العضو المصاب 
أو ضعف���ه؛  حتى ُيحتاج إلى اس���تئصاله وقلعه من جذوره 
وأصله؛ وإال فش���ا واس���تعصى الداء عل���ى كّل دواء! ونأخذ 
الش���جرة مثااًل لذلك: حي���ث إنها تقوم عل���ى الجذور التي 
تغذيها وتمدها بلوازم الحياة والنمّو، س���اقًا فأفرعًا فأوراقًا 
ثم ثمارًا.. فلو تلفت منها بعض الفروع أو األوراق لقام الزارع 
بقّصها أو رشها بالمبيدات الزراعية.. لكن ما الذي يحدث لو 
دّب التلف إلى الجذور؟ ال شّك أّن الشجرة جميعها ستتلف، 
وس���يعمد الزارع إلى اس���تئصالها من الجذور؛ خوفًا من أن 
تتس���رب آفتها إلى جذور األش���جار المج���اورة! وال يختلف 
وضعن���ا العربي وما يسوس���ه م���ن أنظمة وحكام وساس���ة 
وعلماء سلطان كثيرًا عن الشجرة التي أصابها العفن والداء 
في مقتل من الجذور.. وإنم���ا نذهب لعاج ما تفرع عن هذا 
الداء الجذري من أعراض وآف���ات جانبية، تاركين أصل الداء 
وج���ذره يزداد اس���تفحااًل وتمكنًا فينا! وأكب���ر دائنا وأوغره 
فينا ه���و تبعية أنظمتنا لألجنبي ومواالته التي حذرنا منها 

ديننا الحنيف إذ يقول س���بحانه في كتاب���ه المجيد: »ومن 
يشاقق الرسوَل من بعد ما تبّين له الهدى ويّتبْع غير سبيل 
ه ما توّلى..«)النس���اء. 115( ويق���ول: ».. ومن  المؤمني���ن نولِّ

يتوّلهم منكم فإنه منهم..«)المائدة:51(.
 نعم هذه أنظمتنا العربية.. فبعضها هرول للتطبيع مع 
العدّو الغاش���م المغتصب، وبعضها استعان باألجنبي 
على حرب أخيه العربي، وبعضها استمرأ كرسّي الملك 
يحفظه له هذا األجنبي بما يدفع له من قوت ش���عبه بل 
من عزت���ه وكرامته! فضًا عن أّن ه���ذه األنظمة جميعًا 
لم تتخذ س���بيل الله س���بيلها وال حكمه حكمها! فإالم 
نغمض األعي���ن عن صور االنحراف ؟ وإالم نقفل اآلذان 
عن نش���از أصوات الضال؟ إالم ال تقتلع جذور الفس���اد 
واالنح���ال؟ أإل���ى أن تذبل كل األوراق وتئول الش���جرة 
إل���ى الزوال؟ أم أنها قد زال���ت بالفعل وماتت معها أمة 
العرب كما أعلن ذلك بعض ش���عرائها المعدودين في 
إح���دى قصائ���ده.. وإن كنت ال أري���د أن أبلغ من اليأس 
والتشاؤم ما بلغا منه أو من غيره.. فشجرة األمة العربية 
التي حملت خاتم الرساالت السماوية اإللهية، وامتدت 
فروعها ش���رقًا وغربًا.. ش���مااًل وجنوبًا في األرض؛ لتثمر 
األمة اإلس���امية العظيمة، ذات الحض���ارة التي بلغت 
ف���ي نهضتها األولى مبلغ الش���مس والنج���وم.. حتى 
لتضع المستش���رقة األلمانية »زيغريد هونكه« كتابها 
الموسوم »ش���مس العرب تس���طع على الغرب!« والتي 
تعت���رف فيه بفض���ل الحضارة العربي���ة القديمة على 
مدنية الغرب الجدي���دة.. وال بّد أن تعود هذه الحضارة 
ش���امخًة كما بدأت وكان���ت.. وذلك عل���ى أكتاف جنٍد 
لله صادقين.. مع وعد الل���ه قادمين.. ومجددين للدين 
ينهض���ون به نهضت���ه الثانية التي وع���د الله تعالى 
بها المؤمنين بإتمام ن���وره ولو كره الكافرون المنكرون، 
وظهور دينه ومعه حض���ارة هذا الدين على الدين كله 
ولو ك���ره المش���ركون.. أال فليعمل العامل���ون ولينظروا 
معاوَلهم من أين تبدأ ه���دم الجُدر الخِربة ليقوم البناء 
العامر.. ولينظر الزّراع من أين تبدأ مقاريضهم القطع بل 
تشرع  فؤوُسهم القلع والبتر؛ لتحصد مناجلهم أحسن 

الثمر!

من الجذور يكون التغيير!
رفيق احمد علي
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االستقالل/ وكاالت:
ق����ال الرئي����س األمريك����ي دونالد 
ترامب، إنه قد يمدد مهلة تنتهي 
ف����ي مطلع آذار/ مارس للوصول إلى 
اتف����اق تج����اري مع الصي����ن بينما 
الجمركية  الرس����وم  عل����ى  يبق����ي 

الحالية سارية.
وأض����اف ترام����ب خ����الل مؤتم����ر 
بأنني  احتم����ال  »هن����اك  صحفي: 
س����أمدد تاري����خ انته����اء المهلة. 
لكن إذا فعل����ت ذلك وإذا رأيت أننا 
قريب����ون من اتف����اق، أو أن االتفاق 
فإنني  الصحيح،  االتجاه  يسير في 
المس����توى  عن����د نفس  س����أفعل 
الحالي للرس����وم الجمركية. لن أزيد 

الرسوم الجمركية«.
في س����ياق متصل، عبرت وس����ائل 
أمس  الصين  ف����ي  رس����مية  إعالم 
الس����بت عن تفاؤلها الحذر بش����أن 
الواليات  بي����ن  التجارة  مباحث����ات 
المتحدة والصي����ن، وذلك بعد يوم 
من تصريحات للرئيس ش����ي جين 
بينغ ق����ال فيه����ا إن أس����بوعا من 
المحادث����ات حقق تقدم����ا »خطوة 

بخطوة«.
وأدل����ى الرئيس ش����ي جي����ن بينغ 
اجتماع  خ����الل  التصريحات  بهذه 

الجمع����ة م����ع الممث����ل التج����اري 
األمريكي روب����رت اليتهايزر ووزير 
في  منوتش����ين  س����تيفن  الخزانة 
بكين، بعد أسبوع من مباحثات على 

مستوى رفيع.
دايلي(  )بيبول����ز  صحيف����ة  وقالت 
الشيوعي  للحزب  التابعة  الرسمية 
الحاك����م ف����ي تعلي����ق إن اجتماع 
المفاوضين  م����ع  بينغ  ش����ي جين 
األمريكيي����ن أك����د التق����دم الذي 

تحقق في مباحثات سابقة و«أعطى 
زخم����ا جديدا للمرحل����ة التالية من 
تطور العالقات التجارية األمريكية 
الصيني����ة«. وقال����ت الصحيفة في 
نس����ختها المحلي����ة إن المباحثات 
للجولة  تقدم����ًا مهم����ًا«  »حقق����ت 
ف����ي  المفاوض����ات  م����ن  التالي����ة 

واشنطن األسبوع المقبل.
وأضافت أن »من المأمول أن يحافظ 
الجانب����ان عل����ى الزخ����م الجيد في 

المشاورات الحالية وأن يسعيا من 
أجل التوصل إلى اتفاق في النطاق 

الزمني المحدد«.
وم����ن المق����رر أن ترتفع الرس����وم 
الجمركية األمريكي����ة على واردات 
صينية بقيمة 200 مليار دوالر إلى 
25 بالمائ����ة من مس����تواها الحالي 
البال����غ 10 في المائ����ة إذا لم يتم 
التوصل التف����اق بحلول أول مارس 

آذار.

أمريكا تتجه لتمديد مهلة االتفاق التجاري مع بكين

غزة/ االستقالل
أصدر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي »برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني«، 
يوم الس���بت، تنويها مهما للمواطنين في قطاع غزة، حول ما نش���ر بش���أن 

التسجيل في القسائم الشرائية.
وق���ال البرنامج عب���ر صفحته الرس���مية على موق���ع التواص���ل االجتماعي 
)فيسبوك( أمس السبت: »ننوه لحضرتكم أن الرابط المنتشر حول التسجيل 

في القسائم الشرائية هو رابط غير صحيح«.
وأضاف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أنه »حاليا ال يعمل ضمن أي مش���روع 

يدعم القسائم الشرائية«.

االستقالل/ وكاالت:
نما االقتصاد التونس���ي بنسبة 2.5 بالمائة خالل 
2018، مقابل 1.9 بالمائة في 2017، متس���قا مع 
توقعات س���ابقة ص���درت، الش���هر الماضي، عن 

صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك، ف���ي بيانات أصدره���ا المعهد الوطني 

لإلحصاء )حكومي(، خالل ساعة متأخرة الجمعة. 
وقال المعهد إن الناتج المحلي اإلجمالي في الربع 
الراب���ع 2018 تباطأ إلى 2.2 بالمائة مقارنة مع 2.4 

بالمائة في الربع الثالث لذات العام. 
ولم تنجح نسب النمو المسجلة في 2018 بخفض 
نس���ب البطال���ة التي تش���هدها الب���الد، البالغة 

15.5 بالمائ���ة في الربع األخي���ر 2018، وهي ذات 
النس���بة المس���جلة في الربع الثالث لذات العام، 
والربع األخير 2017. وبحسب بيانات المعهد، بلغ 
عدد العاطلين عن العم���ل 644.9 ألفا من مجموع 
السكان النشيطين خالل الربع الرابع 2018 مقابل 

642.8 ألف عاطل في الربع الثالث لذات العام.

االستقالل/ وكاالت:
أكد معهد اإلحص���اء الوطني التركي، ارتفاع مع���دل البطالة ليصل 
%12.3 خ���الل الفترة الممت���دة بين أكتوبر وديس���مبر الماضي في 

اعقاب األزمة االقتصادية التي تواجهها تركيا.
وأش���ارت البيانات اإلحصائية التي نشرت الجمعة، إلى بلوغ متوسط 
مع���دل البطالة في الفترة بين س���بتمبر ونوفمبر %11.6، بحس���ب 
رويترز، فيما سجلت البطالة خارج القطاع الزراعي صعودًا من 13.6% 

إلى 14.3%.
يذكر أن نسبة التضخم في تركيا تفوق ثالثة أمثال متوسط نسبتها 
في الدول ذات األسواق الناش���ئة المماثلة، وأصبحت البالد في سلة 
واح���دة مع البالد التي تعاني معدالت تضخم ضخمة مثل األرجنتين 

)%22.9( وأوكرانيا )13.6%(.
وفي ش���هر أكتوب���ر الماضي ارتفع مع���دل التضخم الس���نوي إلى 
%25.2، األمر الذي انعكس على المس���تثمرين في قطاع اإلس���كان، 
فتعرضوا لخس���ائر بنسبة %17 على أساس القيمة الحقيقية، وفقًا 

ل�« سكاي نيوز«.

تنويه مهم من UNDP حول 
رابط القسائم الشرائية في غزة

اقتصاد تونس ينمو بـ 2.5 بالمائة في 2018

بطالة تركيا ترتفع مع خسائر 
المستثمرين في أنقرة

االستقالل/ وكاالت:
س���جلت تحويالت األردنيين العاملين في الخارج انخفاضًا بنس���بة 1.4 في 
المائة خالل ال�11 ش���هرًا األولى من العام الماضي إل���ى حوالي 3.4 مليارات 
دوالر، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، بحس���ب التقرير الشهري للبنك 

المركزي األردني.
وبحس���ب بيانات رسمية، يقدر عدد األردنيين العاملين في الخارج بأكثر من 

600 ألف مواطن معظمهم في دول الخليج العربي.
وق���ال رئيس المرصد العمالي األردني أحمد عوض، ل�«العربي الجديد« أمس، 
إن انخفاض تحويالت األردنيين العاملي���ن في الخارج يعود بالدرجة األولى 
إلى ع���ودة العديد منهم لألردن خالل العام الماض���ي، إضافة إلى تخفيض 
بع���ض دول الخليج وخاصة الس���عودية لألجور، ما أثر عل���ى األوضاع المالية 

للمغتربين بشكل عام.
وأض���اف أن تخفيضات الرواتب انعكس���ت بش���كل واضح عل���ى تحويالت 
المغتربين، مش���يرا إلى أن تش���غيل عدد من األردنيين في قطر ساهم في 

الحد من نسبة تراجع تلك التحويالت.
وكان���ت قطر ق���د أعلنت الع���ام الماضي ع���ن توفي���ر 10 آالف فرصة عمل 
لألردنيين لتمكين األردن من الحد من مشكلة البطالة إلى جانب حزمة أخرى 

من المساعدات المالية.
وشرح عوض أن المنحة القطرية التي ستأخذ زخما كبيرا خالل الفترة المقبلة 
ستؤدي إلى تحسن تحويالت المغتربين األردنيين وارتفاعها بشكل واضح.

المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل محمد الخطيب قال، ل�«العربي الجديد«، 
إن وزارة العمل تتابع مع الجانب القطري توظيف األردنيين بموجب المبادرة 
القطرية بتش���غيل 10 آالف أردني في العديد من القطاعات. وأش���ار إلى أن 

اتصاالت ستجريها وزارة العمل مع الجانب القطري بهذا الشأن قريبًا.
ويبل���غ معدل البطالة في األردن 18.6 ف���ي المائة، وفقا ألحدث تقارير دائرة 

اإلحصاءات العامة األردنية.

االستقالل/ وكاالت:
على الرغم من عدم التوصل ألي اتفاق بش���أن 
اتف���اق الخ���روج من االتح���اد األوروب���ي، فإن 
البريكست يكلف بريطانيا حاليا حوالي مليار 
دوالر أسبوعيا بحس���ب خبير في بنك إنجلترا، 
بحس���ب ما ذكرته أمس صحيفة االندبندنت 

البريطانية.
ووفقا للخبي���ر االقتصادي في بن���ك إنجلترا، 
يان فيليغي، فإن البريكست يكلف االقتصاد 

البريطاني سنويا، منذ التصويت 
علي���ه في عام 2016، حوالي 51 مليار دوالر، أو 

ما يعادل مليار دوالر أسبوعيا.
ويقدر الخبير االقتصاد أن بريطانيا تخسر منذ 
التصويت على البريكست حوالي 2 في المائة 
م���ن إجمالي الناتج المحل���ي أو ما يعادل 100 

مليار دوالر خالل العامين الماضيين.
ناجم���ة  ليس���ت  الخس���ائر  إن  ي���ان  وق���ال 
ع���ن أي تغيي���ر ف���ي العالق���ات التجاري���ة 
بين بريطانيا واالتح���اد األوروب���ي، وإنم���ا من 
التوقعات المتعلقة بالتغيرات المس���تقبلية 

وعدم اليقين بشأن هذه التغيرات.
وأش���ار إلى أن الشركات أبلغت البنك المركزي 
بأن المخاوف بشأن البريكست وجهت صفعة 
قوية لالس���تثمار، وفي األثناء تدرس العديد 
م���ن الش���ركات التراج���ع عن خطط س���ابقة 

بالتوسع.
وأضاف يان أن الشكوك المحيطة بالبريكست 
تلقي بظاللها على معدل س���عر صرف العملة 
وبالتالي قوة اإلنف���اق المنزلي، وهو عامل آخر 

في التباطؤ االقتصادي.

النقدية  وأوضح يان، عضو لجنة السياس���ات 
في البن���ك، أن مع���دالت الفائ���دة تميل إلى 
االنخفاض على األرجح في حال خروج بريطانيا 

من االتحاد األوروبي من دون اتفاق.
وقال إن تقيي���م هذا األمر، أي الخروج من دون 
اتف���اق، والحك���م عليه ينبغ���ي أن يكون في 
وق���ت حدوثه، خصوصا م���ن ناحية التوقعات 
بش���أن التضخم ورد فعل االستهالك المنزلي 
والتجاري على الفوضى واإلرباك الذي سينجم 

عن ذلك.
وتأت���ي تصريحات يان هذه بعد أس���بوع على 
تقليص بن���ك إنجلترا لتوقعاته بش���أن النمو 

االقتصادي للعام المقبل.
وقال البن���ك إن فرص حدوث ركود اقتصادية 

في العام 2019 أصبحت 25 في المائة.

»البريكست« يكلف بريطانيا »رقمًا خرافيًا« كل أسبوع

االستقالل/ وكاالت:
دع���ا وزير االقتص���اد األلماني، بيت���ر التماير، 
الشباب أمس الس���بت إلى اإلقبال على الحرف 

اليدوية.
وفي تصريح���ات لصحيفة »بيل���د« األلمانية، 
ق���ال الوزي���ر المنتمي إلى حزب المستش���ارة 
انجيال ميركل المس���يحي الديمقراطي :«غالبا 
ما يكون لدى الش���باب تص���ورات خاطئة، أو ال 

تك���ون لديهم تصورات، عن التدريب المهني 
أو العمل في الحرف اليدوية«.

وأضاف التماي���ر أن الحرف اليدوية تتس���م 
بالحداثة واالبتكار، وقال إن »أنظمة المساعدة 
اك«  الرقمي���ة تع���د اليوم م���ن أدوات الس���بَّ
تمام���ا كالع���دد اليدوية. ولف���ت التماير إلى 
أن »فرص الكس���ب من خالل الحرف اليدوية 
جيدة للغاية س���واء عم���ل الفرد في وظيفة أو 

لحس���ابه الخاص.« وأعرب التماير عن اعتقاده 
بأن التدريب على العمل الحر أو لدى ش���ركات 
»من الكفاءات األساس���ية التي ينبغي علينا 
أن نتعلمها في المداراس )الخاصة بالتدريب 

المهني(«.
من جانبها، قالت انيا كاليتسك، وزيرة التعليم، 
إن هن���اك حاجة س���واء للعم���ال الحرفيين أو 

المهندسين أو األكاديميين.

وزير االقتصاد األلماني يدعو الشباب إلى اإلقبال على الحرف اليدوية

انخفاض تحويالت المغتربين 
األردنيين بنسبة 1.4 % خالل 2018
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االستقالل/ وكاالت:
نظم عشرات الناشطين التونسيين، 
السبت، وقفة تضامنية مع حكومة 
الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو 
بمقر س���فارة ك���راكاس بالعاصمة 

تونس.
الفعالية التي انطلقت تحت عنوان 
»ملتق���ى مس���اندة لدع���م حكومة 
الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو 
الش���رعية« تم خاللها رفع أعالم كل 

من فنزويال وتونس وفلسطين.
وش����ارك ف����ي الوقف����ة منظمات 
وجمعي����ات غي����ر حكومي����ة على 
غ����رار »الهيئ����ة الوطني����ة لدعم 
المقاوم����ة العربي����ة ومناهض����ة 
و«الرابطة  والصهيونية«  التطبيع 
اإلنس����ان«  لحق����وق  التونس����ية 
وممثلي����ن ع����ن »االتح����اد العام 
التونس����ي للش����غل« )أكبر نقابة 

عمالية في تونس(.
وفي تصري���ح لألناضول، قال أحمد 
الوطنية  الهيئة  الكحالوي رئي���س 
لدع���م المقاوم���ة العربي���ة: »اليوم 
نج���دد العه���د مع ش���عب فنزويال 
إننا  الوطنية ونقول لهم:  وقياداته 
ل���ن نتراجع أبدا عن دع���م هذا البلد 
الّذي وقف م���ع قضايانا وأمتنا في 

أحلك فتراتها.«

تعان���ي  »فنزوي���ال  أن  واعتب���ر 
واإلمبريالي���ة  االس���تعمار  م���ن 
والصهيونية«، مضيفا: »نحن أيضا 
في بلداننا العرّبية نعاني من نفس 

العدو فنحن في خندق واحد«.
وأردف قائال: »س���ننتصر حتما في 
فلس���طين وفنزوي���ال وكل الوط���ن 
ومقاومتنا  بفضل شهدائنا  العربي 
وعزيمتن���ا الت���ي ال تلي���ن التي لن 
أم���ام هذا العدوان  تجعلنا نتراجع 

الّذي يفتك بشعوب العالم«.

وتشهد فنزويال توترا متصاعدا منذ 
23 يناير/كان���ون الثان���ي الماضي، 
إث���ر زع���م خ���وان غواي���دو، رئيس 
المعارضة، حقه  وزعي���م  البرلم���ان 
بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء 

انتخابات جديدة.
الرئي���س  اعت���رف  م���ا  وس���رعان 
األمريكي دونالد ترامب، ب�«غوايدو«، 
رئيس���ا انتقاليا لفنزوي���ال، وتبعته 
كن���دا ودول من أمري���كا الالتينية 

وأوروبا.

بينها  بل���دان  أيدت  المقاب���ل،  في 
وبوليفيا  والمكسيك  وتركيا  روسيا 
م���ادورو،  الحالي  الرئيس  ش���رعية 
ال���ذي أدى في 10 يناي���ر الماضي 
اليمين الدس���تورية رئيس���ا لفترة 

جديدة من 6 سنوات.
وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو قطع 
الواليات  مع  الدبلوماسية  العالقات 
المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة 
انقالب ضده، وطرد الدبلوماس���يين 

األمريكيين من بالده.

تونسيون ينظمون وقفة تضامنية مع الرئيس الفنزويلي مادورو

االستقالل/ وكاالت:
التقى مسؤولون في الحكومتين البريطانية والروسية السبت في ألمانيا، 
في مؤش���ر على استئناف رس���مي للحوار على أعلى مس���توى بين لندن 
وموس���كو بعد تجميد عالقاتهما الدبلوماس���ية في اذار/مارس 2018 اثر 

قضية سكريبال.
وذك���رت وزارة الخارجي���ة البريطانية ف���ي بيان أن وزير الدولة للش���ؤون 
االوروبية آالن دنكن ونائب وزير الخارجية الروسي فالديمير تيتوف أجريا 
محادثات على هامش مؤتمر ميونيخ لالمن. وأكدت الوزارة لوكالة فرانس 
برس أن هذا هو اول اجتماع ثنائي على مستوى حكومي منذ 11 شهرا.

وخالل المحادثات، اكد دنكن ان الخالفات بين الدولتين مازالت »عميقة« 
وطالب روسيا ب«اختيار طريق مختلف« والعمل »كشريك مسؤول«، وفقا 

لما ذكرته الوزارة.
وكرر دنكن »الموقف الثابت للمملكة المتحدة وحلفائها حيال استخدام 

روسيا غير المسؤول لألسلحة الكيميائية في سالزبري«.
وف���ي الرابع من اذار/مارس 2018، تم اس���تهداف الجاس���وس 
المزدوج الروس���ي السابق سيرغي س���كريبال في سالزبري في 
جن���وب غرب انكلترا وابنته يوليا بس���م االعصاب الس���وفياتي 
الصنع »نوفيتش���وك«. وقد تعافيا بعد دخولهما المستش���فى 

لعدة أسابيع في حالة حرجة.
واتهمت لندن موسكو بأنها مسؤولة عن محاولة التسمم، وأعلنت تجميد 

العالقات الثنائية وطرد 23 دبلوماسيا روسيا.
وف���ي 14 اذار/مارس، أعلنت رئيس���ة الوزراء تيريزا م���اي تعليق »جميع 

االتصاالت الثنائية رفيعة المستوى«.
ردا على ذلك، أمر الكرملين بطرد دبلوماس���يين بريطانيين ووقف أنشطة 

المجلس الثقافي البريطاني في روسيا.

عودة الحوار بين موسكو ولندن 
بعد انقطاع دام 11 شهرًا

االستقالل/ وكاالت:
أدانت مصر، الس���بت، هجوما انتحاريا استهدف األربعاء 
حافل���ة لقوات »الحرس الثوري« اإليراني، واصفة الحادث 

بأنه »إرهابي«. 
وفي بي���ان، قال���ت الخارجية المصري���ة »ندين الهجوم 
اإلرهاب���ي الذي اس���تهدف حافلة عس���كرية بمحافظة 

سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. 
وأعربت مصر التي تجمعها عالقات دبلوماسية منخفضة 
مع إيران، عن خالص التعازي والمواس���اة ألسر الضحايا، 
مؤكدة عل���ى أهمية تكاتف الجه���ود الدولية لمكافحة 

ظاهرة اإلرهاب. 
وفي وقت سابق السبت، اتهم قائد الحرس الثوري محمد 

علي جعفري، كالاً من باكس���تان والس���عودية واإلمارات، 
ب�«دع���م« الهجوم االنتح���اري الذي وقع في سيس���تان 

وبلوشستان المتاخمة للحدود الباكستانية. 
ولم يصدر تعليقات فورية من إس���الم آب���اد أو الرياض 
أو أب���و ظبي، حول االتهامات الت���ي وجهها قائد الحرس 

الثوري اإليراني. 
واألربع���اء، اس���تهدف هج���وم انتحاري حافل���ة لقوات 
الحرس الثوري اإليراني في سيستان وبلوشستان، أسفر 

ا وإصابة 13 آخرين.  عن مقتل 27 عنصراً
وتبنى »جيش العدل« الهجوم، وهو تنظيم مسلح ينشط 
جنوبي البالد؛ يقول إنه يدافع عن حقوق »البلوش« )أقلية 

ا«. عرقية سّنّية(، فيما تعتبره طهران »إرهابياً

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت لجنة العالقات الدولية بمجلس اللوردات البريطاني، أن 
بيع بريطانيا األس����لحة إلى السعودية مخالف للقانون الدولي 

اإلنساني بسبب التدخل العسكري لألخيرة في اليمن.
وقال����ت اللجنة، ف����ي تقرير لها الس����بت، إن بريطانيا ال تجري 
ا مس����تقالاً عما إذا كانت الس����عودية تس����تخدم هذه  تحقيقاً
األس����لحة بطريقة مخالفة للقوانين أم ال، وتأخذ بعين االعتبار 
فقط التحقيقات غير الكافية الصادرة من الجانب السعودي.

ووصفت اللجنة العمليات العس����كرية التي يجريها التحالف 
بقيادة الس����عودية في اليمن بأنها وحش����ية، وأن األس����لحة 
المس����تخدمة هناك تتس����بب بخس����ائر كبي����رة في صفوف 

المدنيين.

وطالبت الحكومة البريطانية بإدانة انتهاكات التحالف الذي 
تقوده الرياض، للقانون الدولي اإلنس����اني، بشكل فوري، بما 

في ذلك القيود المفروضة على تأمين األغذية واألدوية.
ا إلى االس����تعداد من أجل تعليق  ودعت اللجنة الحكومة أيضاً
بيع بعض األس����لحة المهمة إلى بعض الدول المش����اركة في 
التحال����ف. وأعربت عن قلقها العميق حيال إس����اءة التحالف 
استخدام األس����لحة والتسبب بوقوع خس����ائر من المدنيين، 

عمدا أو عن طريق الخطأ.
ومن����ذ أكث����ر من 4 أعوام يش����هد اليم����ن حربا بي����ن القوات 
الحكومية المدعومة من قبل التحالف الذي يضم الس����عودية 
واإلمارات، وبين جماعة »أنصار الله«، ما تسببت بأزمة إنسانية 

وصحية، صنفتها األمم المتحدة بأنها »األسوأ في العالم«.

مصر تدين هجومًا  إرهابيًا 
استهدف »الحرس الثوري« اإليراني

»اللوردات« البريطاني: بيع أسلحة 
للسعودية مخالف للقانون الدولي

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال وزير الش���ؤون الخارجي���ة العماني يوس���ف عل���وي، إن 
ا عن تطلع بالده النفراجة  »إسرائيل« دولة بالشرق األوسط، معرباً
في األزمة الخليجية بالمستقبل. وتحدث بن علوي، خالل مقابلة 
متلفزة مع قناة »DW« األلمانية، بثتها السبت، أن بالده »تعتبر 

أن »إسرائيل« دولة من دول الشرق األوسط«.
واس���تدرك الوزير الذي يش���ارك بمؤتمر موين���خ لألمن، »لكن 
أعتقد أنها »إس���رائيل« ربما تتخوف من التبعات التي س���وف 

تتحملها إذا أقرت بأنها دولة من دول الشرق األوسط«.
وأك���د اس���تمرار ب���الده في دع���م الوس���اطة بين فلس���طين 
و«إس���رائيل« إليجاد حلول، كاش���فا عن وض���ع توجيهات بهذا 
الصدد بالمش���اركة مع أطراف أخرى، إلحالل قواعد الس���الم في 

القضية، متحفظا على المزيد من التفاصيل.
وفي الشأن اإليراني، قال: »ستس���تمر عالقتنا مع ايران ويعلم 
إخواننا ف���ي الخليج ذل���ك«، فقاطعه المحاور متس���ائال: »رغم 

التقارب مع إس���رائيل؟«، قبل أن يجيب: »رغ���م التقارب مع أي 
طرف«. وكان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقى 
بن علوي في مؤتمر بهولندا ل�«السالم«، الخميس، وسط احتفاء 
»إس���رائيلي« بالتقارب م���ع الخليج، بعد نحو أش���هر قليلة من 
زيارته لس���لطنة ُعمان نهاية أكتوبر/تشرين أول 2018، حيث 
التقى السلطان قابوس. كما التقى بن علوي رئيسة المعارضة 
اإلس���رائيلية وزيرة الخارجية اإلس���رائيلية الس���ابقة تسيبي 

ليفني على هامش مؤتمر وارسو للشرق األوسط.
وكتب مراسل القناة العبرية ال�«13« باراك رافيد أن بن علوي التقى 
بليفني على هامش مؤتمر وارسو لألمن والسلم في الشرق األوسط 
ف���ي بولندا. وتواج���ه ليفني دعاوى قضائي���ة رفعتها مجموعات 
فلسطينية بسبب ارتكابها جرائم حرب أبرزها دورها في العدوان 
اإلس���رائيلي على قطاع غزة بين عامي 2008 و2009. واستش���هد 
أكثر من 1400 فلس���طيني وهدمت مئ���ات البيوت خالل العدوان 

اإلسرائيلي في الفترة بين 27 ديسمبر 2008 و18 يناير 2009.

وزير خارجية عمان يعتبر »إسرائيل« دولة 
بالشرق األوسط ويلتقي ليفني ونتنياهو

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن الجي���ش المصري في بي���ان له، أمس  الس���بت، 
أن���ه تمكن م���ن قتل س���بعة تكفيريي���ن، فيما أصيب 
واستش���هد 15 عنصرا عس���كريا بينه���م ضابط، خالل 
هجوم لالرهابيين على نقطة تفتيش في شمال سيناء.

وقال الناطق باسم الجيش المصري تامر الرفاعي، بحسب 
ما نقلته وكالة االنباء الفرنس���ية: »إن العناصر اإلرهابية 
قامت بمهاجمة إحدى اإلرتكازات األمنية بشمال سيناء، 
وقامت ق���وة االرتكاز األمني بالتصدي لهم وتمكنت من 

القضاء على سبعة أفراد تكفيريين«.
وأض���اف، »نتيج���ة لتبادل إط���الق النيران، ت���م إصابة 

واستشهاد ضابط و14 عسكريا آخرين.

استشهاد واصابة 15 
عسكريًا مصريًا في هجوم 

»إرهابي« شمال سيناء
االستقالل/ وكاالت:

بعد 3 أش����هر من التظاهر، يريد محتجو »السترات الصفراء« التحرك 
في جميع أنحاء فرنس����ا، الس����بت، وكذلك األحد، بوسائل وشعارات 
مختلف����ة في بعض األحيان. ففي باريس، ستس����تمر التعبئة طوال 
نهاية األسبوع إلحياء ذكرى مرور 3 أشهر على بدء التظاهرات األحد.

وأطلقت دعوة على موقع فيسبوك، تشهد متابعة واسعة إلى 
»تحركات عصيان« و«إغالق س���احة النجمة ألطول مدة ممكنة« 
الس���بت. وفي تحرك آخر يلقى ش���عبية أوس���ع على ش���بكة 
التواصل االجتماعي، أطلقت دعوة إلى تحرك األحد في المكان 
نفس���ه لتظاهرة »سلمية«. وحذرت ش���رطة باريس من أنها »ال 
تس���تبعد أن تجري خالل هذين اليومين تجمعات غير رسمية 
وتشكيل مواكب غير منضبطة«، مؤكدة أنها ستنشر »العديد 

المناسب من القوات« لضمان أمن العاصمة الفرنسية.

تصعيد جديد 
»للسترات الصفراء« في 
ذكرى »الشهر الثالث«
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االستقالل/ وكاالت:
أدى اصط���دام قاطرة بطائرة رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
ف���ي مط���ار العاصم���ة البولندي���ة 
وارس���و إلى تأخير رحلة عودته إلى 

»إسرائيل« عدة ساعات.
وأفادت وكال���ة »األناضول« التركية 
السبت، أن قاطرة اصطدمت بطائرة 
الجمعة  ليل���ة  منتصف  نتنياه���و 
بينما كانت على وشك اإلقالع لتقل 

نتنياهو من وارسو إلى »تل أبيب«.
وتعرضت الطائرة طراز »بوينغ 777« 
ألض���رار جراء اصطدامه���ا بالقاطرة 
حس���ب م���ا أعلنت ش���ركة الطيران 
اإلس���رائيلية »الع���ال«، مبّينًة أنها 
أرس���لت طائرة جديدة إلى وارس���و 
إلعادة نتنياه���و والوفد المرافق له 

وفقًا لموقع »تايمز أوف إسرائيل«.
وأوض���ح الموق���ع أن���ه ت���م وض���ع 
الصحفيي���ن المرافقي���ن للوفد في 
فندق قريب من المط���ار، بينما عاد 
كل م���ن نتنياه���و وزوجته س���ارة 
وكبار المسؤولين معهم إلى فندق 
العاصم���ة  ف���ي  »انتركونتنت���ال« 

وارسو.

يش���ار إل���ى أن نتنياه���و تواج���د 
ف���ي العاصم���ة البولندية وارس���و 
للمشاركة في مؤتمر السالم واألمن 
في الشرق األوسط الذي عقد يومي 
الماضيي���ن  والخمي���س  األربع���اء 
برعاية أمريكية وبمشاركة 60 دولة 

بينها دول عربية.
وتطمح »إس���رائيل« م���ن خالل هذا 
المؤتمر إلى زي���ادة الضغط الدولي 
على إيران، وتقوية تحالفها مع عدد 
من الدول العربية للوقوف في وجه 

ما تسميه »الخطر اإليراني«.

وتضم���ن البيان الختام���ي للمؤتمر 
انتقادات واسعة إليران إذ اتهمت 
بزعزع���ة االس���تقرار ف���ي المنطقة 
ووصفها وزي���ر الخارجية األمريكية 
باإلرهاب داعيًا إل���ى تطبيق المزيد 

من اإلجراءات والعقوبات ضدها.

لماذا تم تغيير طائرة نتنياهو في بولندا؟!

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشف رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن قيامه بزياره عدة دول عربية 
بش���كل س���ري، خالل العام الماضي.  وقالت القناة الثانية العبرية مساء الجمعة، إن 
رئيس الوزراء نتنياهو، كش���ف قبل عودته من مؤتمر »وارس���وا« في بولندا، أنه قام 

بزيارة 4 دول عربية، بشكل سري، ال تربطها عالقات رسمية مع »إسرائيل«.
وبحس���ب القناة العبرية، وعد رئيس الوزراء نتنياهو، بأن يكون هناك تطور 

كبير في العالقات بين »إسرائيل« والدول العربية، في المستقبل القريب. 
وأش���ارت القناة العبرية، الى أن نتنياهو، كش���ف خالل هذه المحادثة، عن  
قيام »الموس���اد« اإلس���رائيلي، بإحباط 4 محاوالت إيراني���ة، لتنفيذ عمليات 

تفجيرية في 5 دول أوربية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذر رئيس لواء األبحاث في ركن االس���تخبارات العس���كرية العميد درور شالوم من 
المخاطر المحدقة بالجبهة الداخلية اإلس���رائيلية في ح���ال اندلعت حرب صاروخية 
جديدة. ووفق���ا لموقع والال العبري، حّذر درور من خطر أبراج ناطحات الس���حاب التي 
س���يصل عددها مع حلول عام 2020 إلى أكثر من 40 ناطحة س���حاب يصل ارتفاعها 

إلى أكثر من 120 متًرا، على الجبهة الداخلية في الحرب المقبلة.
وأوض���ح درور أن هذه الناطحات ستش���كل تحديًا كبيرًا أمام ق���وات اإلنقاذ التابعة 

للجبهة الداخلية في حال تدمرت بفعل سقوط الصواريخ.
وأضاف، أن االستخدام المتزايد للجدران الزجاجية في األبراج والبنايات خالل األعوام 

األخيرة يشكل أيضا تحديًا كبيرًا أمام قوات اإلنقاذ في الحرب المقبلة.
وح���ذر درور أيضا من أن البناء المتزايد للكراجات التحت أرضية في إس���رائيل عموما 
وفي مدينة تل أبيب خصوصًا، األمر الذي من ش���أنه أن يعيق عمل قوات اإلنقاذ في 

حال تدمرت هذه المرافئ نتيجة سقوط الصواريخ.

في الحرب المقبلة..

»ناطحات السحاب«.. تحٍد كبير 
للجبهة الداخلية اإلسرائيلية

نتنياهو يكشف: زرت أربع 
دول عربية »سرًا« خالل 2018

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذك���رت قن���اة »كان« العبرية، الس���بت، أن رئيس 
حكوم���ة الكيان »اإلس���رائيلي« بنيامين نتنياهو، 
س���يتوجه إلى العاصمة الروس���ية موس���كو، يوم 
الخمي���س المقبل، وس���يرافقه ضابط���ان كبيران 
من الجي���ش اإلس���رائيلي، وهما: رئي���س هيئة 
االس���تخبارات تامي���ر هيمان، وقائد س���الح الجو 

عميكام نوركين.
وأش���ارت القناة، إلى أنه لم يتم بعد إغالق قائمة 
الوف���د المرافق لنتنياهو، وق���د ينضم إليه ضباط 
كب���ار آخرون. ووفقًا للقناة، س���يكون هذا أول لقاء 
عمل يعقده رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين 
نتنياهو مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين منذ 

حادثة إسقاط الطائرة الروسية في سوريا.

وف���ي الس���ياق، ذك���رت القن���اة ال����11 العبرية، 
أن »إس���رائيل« غي���ر راضية عن اس���تمرار إيران 
بالعمل في س���وريا داخل مناطق تعهدت روسيا 

ل�«إسرائيل« بإخالئها من التواجد اإليراني.
وُتشير تقييمات إسرائيلية، إلى أن أنظمة الدفاع 
الجوي التي نقلتها روسيا إلى الجيش السوري، قد 

تصبح عملياتية ويتم استخدامها.

نتنياهو يزور موسكو على رأس وفد من كبار الضباط

القدس المحتلة/ االستقالل:
كتبت صحيفة معاريف العبرية، في عددها الصادر، السبت، 
أنه في الوق���ت الحالي يبدو أن الطري���ق نحو غزة يؤدي في 
اتج���اه واحد: »التصعيد«، وهناك تصاع���د للمواجهات عند 

السياج والحرائق ستعود بعد انتهاء األمطار.
وقال���ت الصحيف���ة: إن هناك جدال حول سياس���ة الحكومة 
ضد قطاع غزة، حيث يتعرض رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، 
بنيامين نتنياهو، للهجوم من اليمين والوس���ط وينظر إليه 
على أن���ه ضعيف في مواجهة حماس، بعد 10 أش���هر مما 
أس���مته الصحيفة ب�«العنف« ال يوجد أي تقدم سياسي في 

األفق.
وأضافت، »يبدو أن كال الطرفين )حماس إسرائيل( يعتقدان 

أن تسوية جديدة لن تتحقق إال بعد مواجهة عسكرية«.
وأوضح���ت الصحيفة، أن »إس���رائيل« تهتم في هذه األثناء 
بش���راء الوقت واله���دوء وترد على بعض األح���داث بصورة 
مقي���دة وتحرص على ع���دم رفع وتيرة الرد بش���كل كبير أو 

تنفيذ اغتياالت.
وأش���ارت إل���ى أن الحكومة اإلس���رائيلية تمتن���ع عن اتخاذ 
القرارات وال توفر بدياًل سياس���ًيا أو عس���كرًيا، ومن يتحكم 

ويحدد وتيرة األحداث هي المنظمات في قطاع غزة.
وفي ضوء إمكاني���ة المواجهة العس���كرية، »يقوم الجيش 
اإلس���رائيلي بتس���ريع تحضيرات���ه عن طري���ق وضع خطط 
تش���غيلية وتدريب القوات البرية عل���ى المناورة وتحديث 
وتعبئة بنك االهداف وش���راء المعدات القتالية وتحس���ين 

األوامر التشغيلية«، حسب الصحيفة.
وتؤكد »معاري���ف«، أن الجولة األخيرة من التصعيد هي أمر 

مزعج ومقلق حول قدرة الجيش اإلس���رائيلي على االستجابة 
لتهديدات الصواريخ من قطاع غزة.

وبين���ت الصحيف���ة، أن التهديد الصاروخي ه���و التهديد 
رقم واحد بالنس���بة ل� »إس���رائيل«، رغم تهديد األنفاق، ألن 
الض���رر التراكمي للصواريخ له آثار إضافية لألمن واالقتصاد 

والمطارات والموانئ واألهم من ذلك على المستوطنين.
وفي الجولة األخيرة من التصعي���د، تقول معاريف، أطلقت 

»حماس« حوالي 500 صاروخ في يوم واحد.
وألمح���ت الصحيف���ة، أن التركيز على تهدي���د األنفاق -في 
الس���نوات األخيرة- واالعتم���اد على نظام القب���ة الحديدية 
أدى إلى التأثير واس���تنزاف القدرات الهجومية التي كانت 
بمستوى عاٍل جًدا في وحدات الهجوم في القيادة الجنوبية 

وفرقة غزة.
وحث���ت الصحيفة العبري���ة، قوات الجيش اإلس���رائيلي أن 
تعمل من الج���و واألرض لتخفيض القدرات الصاروخية في 

غزة.
وأش���ارت إلى أن هذا الموضوع ينطب���ق أيًضا على األحداث 
الصغيرة مثل عملي���ات إطالق الهاون على المس���توطنات 

المحيطة.
وأكدت معاريف، أن قدرات الجيش يجب أن تعتمد بالدرجة 
األولى على ضرب أنظمة الصواريخ التابعة لحماس والجهاد 
على مس���توى المعلوم���ات االس���تخباراتية المتقدمة التي 

يجمعها الجيش اإلسرائيلي.
وش���عرت الصحيفة باألس���ف ألنه تم إهمال هذا األمر في 
الس���نوات األخيرة، وتم استبعادها من األولويات الرئيسية 

بسبب أولويات أخرى.

االستقالل/ وكاالت:
احتج���زت س���لطات مطار »ب���ن غوري���ون« في تل 
أبي���ب، نحو 140 س���ائحا أوكرانيا لعدة س���اعات، 
فيما يبدو أنه رد إس���رائيلي عل���ى احتجاز أوكرانيا 
عشرات السياح اإلسرائيليين بمطار بوريسبيل في 
العاصمة كييف في األيام الماضية، وترحيل عدد 

منهم. 
وذكرت صحيف���ة »يديعوت أحرون���وت« العبرية، 
السبت، أن س���لطات المطار أخضعت المحتجزين 
للتحقيق حول أس���باب زيارتهم إلى »إس���رائيل« 

الجمعة.
ونقل���ت الصحيفة ع���ن أحد الس���ياح األوكرانيين 
قال���ت إن اس���مه األول »ت���اراس«، إن جميع ركاب 
الطائرة التي وصل بها نقلوا إلى مكاتب للتحقيق 

بعد مصادرة جوازات سفرهم.
وأوضح أن المحققين اإلس���رائيليين سألوهم عن 
س���بب زيارتهم وإن كان لهم أقارب في إسرائيل، 

وعن أماكن عملهم في أوكرانيا.
وأضاف الس���ائح األوكراني، أنه ت���م أخذ بصمات 
أصابعه���م، وبعد التحقيق طل���ب منهم االنتظار 
دون ج���وازات س���فر أو حقائب، وت���م اقتياد نحو 
ثالثين منهم إلى ممر مغلق لدرجة انقطاع إش���ارة 

هواتفهم الخلوية.
وق���ال إن رجال األمن اإلس���رائيليين ف���ي المطار 

أبلغوهم أن احتجازهم سيس���تمر حسبما يتطلب 
الوضع، ولم يفسروا لهم أسباب االحتجاز.

وأضاف أنه لم يقدم له���م الطعام، بل الماء فقط، 
ولدى محاولة أحد الس���ياح الذهاب إلى دورة المياه 

دون مرافقة األمن تعرض للدفع من قبلهم.
وأردف أنه وبعد سبع ساعات تم إطالق سراحهم، 
ولدى توجههم لس���فارة بالدهم ل���دى تل أبيب، 
أبلغتهم أن اإلجراء جاء ردا على احتجاز الس���لطات 
األوكراني���ة عش���رات اإلس���رائيليين ف���ي مط���ار 

بوريسبيل الدولي مؤخرا.
واحتجز عش���رات السياح اإلس���رائيليين في مطار 
بوريس���بيل الدولي في األي���ام الماضية، والجمعة 
تدخلت السفارة اإلس���رائيلية في كييف لضمان 

انتهاء احتجاز 35 إسرائيليا في المطار.
وق���درت الصحيف���ة أن س���بب مبادرة الس���لطات 
األوكرانية إلى احتجاز اإلس���رائيليين هو للرد على 
رفض السلطات اإلسرائيلية المتصاعد في السماح 

لسياح أوكرانيين بدخول إسرائيل.
وأش���ارت »يديع���وت أحرونوت« إلى أن س���لطات 
الهجرة والسكان اإلسرائيلية منعت دخول 4430 
أوكرانيا إلى »إس���رائيل« عام 2018، مقابل 1400 
أوكراني في 2017، علم���ا أن هناك اتفاقا متبادال 
بين »إس���رائيل« وأوكرانيا يسمح بدخول مواطني 

كل دولة إلى األخرى دون الحاجة لتأشيرة دخو

»معاريــف«: الطريــق إلــى 
غــزة فــي اتجــاه واحــد!

احتجاز سياح متبادل بين 
»إسرائيل« وأوكرانيا في المطارات
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االستقالل/ وكاالت:
ف���ي ظل اس���تغالل المعلوم���ات الش���خصية، يج���ري الكثير من 
التج���اوزات، وتحدث خروقات للبيانات بصفة مس���تمرة، فال توجد 
حماي���ة مضمونة، حيث يمكن أن يتح���ول التطبيق الذي يتصرف 
بش���كل جيد اليوم إلى تطبيق سيء غدًا إذا بيعت الشركة المطورة 

للتطبيق، أو تغير اتجاهها.
ل���ذا نس���تعرض فيما يلي أب���رز 7 نصائح أمنية لحماي���ة بياناتك 
الشخصية عند اس���تخدام التطبيقات، وإيقاف سرقة البيانات من 

قبل التطبيقات.
1. استخدم كلمات مرور قوية

تعتبر مس���ألة وجود كلمة مرور قوية بمثابة الخطوة األولى للحفاظ 
على أمان بياناتك الشخصية، وُتقاس قوة كلمة المرور استنادًا إلى 
قدرتها على تحمل هجوم القوة الغاش���مة من القراصنة، وتتشكل 

أقوى كلمات المرور من سالسل عشوائية من األحرف.
2. استخدم VPN على شبكة الواي فاي العامة

تحاف���ظ على بياناتك من تطفل أش���خاص آخرين متواجدين على 
نفس الشبكة العامة، كما يمكن لهذه الشبكات إخفاء نقل بياناتك، 

وتجنب الرقابة على اإلنترنت، والس���ماح بالوصول إلى مجموعة متنوعة من المحتوى 
في جميع أنحاء العالم.

3. ضع في اعتبارك أذونات التطبيق
ينبغ���ي فحص كافة األذونات دائمًا أثناء تثبيت التطبيق وإبطال أكبر عدد ممكن من 

األذونات في إعدادات الجهاز. ويجب أيضًا أن تسأل نفسك ما إذا كان من المنطقي أن 
يطل���ب تطبيق ما بعض األذونات، بحيث إذا طلب أحد التطبيقات الوصول إلى بيانات 

غير مالئمة لوظائفه، فهذا عالمة تحذير رئيسية.
4. البحث في التطبيق أو الشركة

يمكن أن تس���اعدك عملية البحث عبر غوغل في معرفة ما إذا كان التطبيق آمنًا، حيث 

ينبغي البحث عن اس���م التطبيق مع عبارات مثل »ضحية بيانات«، 
لتخبرك نتائج البحث ما إذا كانت الشركة قد تعرضت ألي تسريب 

أو مشاكل خصوصية بيانات حديثة.
5. الحد من كشف بياناتك على منصات التواصل االجتماعي

م���ن الحكم���ة أن تحد من كمي���ة المعلومات التي تش���اركها على 
الشبكات االجتماعية، وتوفير الحد األدنى من المعلومات الضرورية، 
فكلما زادت المعلومات التي تقدمها في الملف الش���خصي، زادت 
إمكاني���ة تع���رض تلك المعلوم���ات للخطر في ح���ال حدوث خرق 

للبيانات.
6. حافظ على التحديثات

تعد مسألة تحديث نظام تشغيل الهاتف الذكي والتطبيقات أمر 
ضروري، ويمكن أن تساعدك مس���ألة الحصول على آخر تحديثات 
النظام التش���غيلي والتطبيقات في الحفاظ على جهازك وبياناتك 

وجعلها أكثر أمانًا.
7. تنزيل التطبيقات من متاجر أبل وغوغل فقط

بالرغم من أن التطبيقات في متجر »آبل ستور« أو غوغل بالي ليست 
جميعها موثوقة بنسبة %100، لكن الخبراء يقولون إنه يجب عليك 
تنزي���ل التطبيقات من هذه األماكن فقط، حيث يتم التحقق من التطبيقات المتاحة 
عل���ى هذه المتاجر من أجل التأكد من أنها تلبي الجودة القياس���ية لحماية البيانات، 
كم���ا أنها مجبرة تبعًا لذلك على توفير سياس���ة خصوصية تخبرك بكيفية حمايتها 

لبياناتك.

7 نصائح أمنية إليقاف سرقة بيانات هاتفك الذكي

االستقالل/ وكاالت:
قدمت إنزيمات توجد في الجمبري وبعض القش���ريات، 
حاًل يساعد في تطوير أحد العالجات المناعية للسرطان، 
والمعروفة بخاليا كارت���ي )CAR – T(، التي دخلت حاليًا 

مرحلة التجارب السريرية.
ويس���تخدم العالج بخاليا كارتي )CAR – T( مستقبالت 
صناعي���ة تع���رف باس���م »CAR« أو »كار«، لكن التحدي 
األساس���ي الذي يواجه العلماء في ه���ذا اإلطار، هو عدم 
وج���ود اختبار س���ريع واقتصادي ودقيق للكش���ف عن 
نجاح »كار« في اس���تهداف األورام، وهي المشكلة التي 
عالجه���ا فريق بحث���ي أميركي في بحثه المنش���ور في 
دورية »Scientific Reports« أول من أمس، باس���تخدام 
إنزيم���ات توجد في الجمبري وبعض القش���ريات ُتعرف 
باس���م لوس���يفيراز »luciferases«، الت���ي تمن���ح هذه 

الكائن���ات التوهج والقدرة على إنت���اج الضوء في أعماق 
»الشرق األوسط«. البحار، وفقا ل�

ويقول د.بريت تش���ودري، الباحث الرئيس���ي بالدراسة 
: »نح���ن ببس���اطة ندمج إنزيم���ات لوس���يفيراز البحرية 
مع المس���تقبالت الصناعي���ة )كار( داخ���ل خاليا كارتي 
 CD19 –( المصنعة، إلنتاج بروتين يجمع بينهما يسمى

Luciferase( أو )سي دي 19 – لوسيفيراز(«.
ويضي���ف: »عندما تتم إع���ادة خاليا كارت���ي المصنعة 
من الخاليا التائية التي تحت���وي على البروتين الجديد، 
فإنها ستس���تهدف بروتينات )CD19( الخاصة باألورام 
الس���رطانية داخل الجس���م، وتس���اعد خاصية التوهج 
بإنزيم لوس���يفيراز على خروج كمية م���ن الضوء يمكن 
قياسها وتكون مؤشرًا على مراقبة توسع واستمرار خاليا 

كارتي بعد إعطائها للمرضى«.

الجمبري يساعد في تطوير
 عالج مناعي للسرطان

االستقالل/ وكاالت:
حصل���ت خدمة التراس���ل 

“واتس���اب”  الف���وري 
على تحديث تجريبي 

تصمي���م  يعي���د 
إعداداته  صفح���ة 
بشكل كامل، حيث 
تم إع���ادة تصميم 

الصفحة.
بع���ض  وكذل���ك 

بش���كل  األقس���ام 
كام���ل، بم���ا ف���ي ذلك 

التخلص من الفواصل بين 
الخطوط، وإضافة بعض الرموز 

الجديدة الملونة باللون األخضر، إضافة 
إل���ى بعض التغييرات في واجهة اس���تخدام 

البيانات.
وعند االنتقال اآلن لشاشة اإلعدادات الرئيسية 
س���يمكن للمس���تخدم مالحظ���ة األيقون���ات 
الجديدة، واألقس���ام الفرعية ل���كل عنصر، مع 

إعادة تنظيم بعض العناصر.
وفيما يخص بقية اإلعدادات فهي تتبع نفس 
النمط، حي���ث ال مزيد من الخط���وط الفاصلة، 

وال مزي���د من مربع���ات االختيار، وال 
مزيد م���ن الخلفي���ات الرمادية 

لتفاصيل بعض اإلعدادات.
ويمكن اآلن للمستخدمين 
رؤي���ة كل اإلحصائي���ات 
أس���فل عنوان كل قسم 
يس���مح  مم���ا  مباش���رة؛ 
بالحك���م  للمس���تخدم 
مق���دار  عل���ى  بس���رعة 
ما ق���ام به واتس���اب من 
سعة تخزين، أو استهالك 

للبيانات.
كم���ا تم إع���ادة تنظيم 
اس���تخدام  شاش���ة 
 Network“ الش���بكة 
Usage” بش���كل كامل، حيث كان س���ابقًا من 
المس���تحيل تحليله���ا؛ وفقًا لما نش���ره موقع 

androidpolice األمريكي.
ولكن اآلن تم اس���تبدال البيان���ات والعناوين 
برس���وم بيانية يمكن قراءتها بس���هولة، ول� 
6 أن���واع م���ن البيان���ات وه���ي: “المكالمات، 
الوس���ائط، النس���خ االحتياطي ف���ي درايف، 

الرسائل، الحاالت، التجوال”.

تحديث في »واتساب« يتيح إعادة 
تصميم صفحة اإلعدادات بالكامل

االستقالل/ وكاالت:
يجمع العلماء على أن األطعمة المعالجة 
كالنقان���ق والبرغ���ر والوجب���ات الجاهزة 
والكعك والبكس���ويت تتس���بب بأضرار 

صحية كبيرة على المدى البعيد.
وتشمل األطعمة المعالجة أيضًا، الحليب 
والجب���ن ولب���ن الزبادي والزي���ت، غير أن 
تناول هذه األطعم���ة ال يعني بأنه خيار 
س���يء أو غير صحي، ألن بعض األطعمة 

تحتاج إلى المعالج���ة لجعلها أكثر أمنًا، 
كما هو الحال عندما يتم تعقيم الحليب، 
أو لجعلها مناس���بة لالس���تخدام كما هو 

الحال عند عصر البذور لصنع الزيت.
إال أن الكثي���ر م���ن األطعم���ة المعالجة 
األخرى تحت���وي على مس���تويات عالية 
من الملح والس���كر والدهون، لتحس���ين 
طعمها، وتمديد فترة صالحيتها. ولهذا 
الس���بب فإن هذا النوع م���ن األطعمة هو 

الذي يتسبب بأضرار لصحة اإلنسان.
وتق���ول خبيرة التغذية س���ونال ش���اه: 
»إن األطعمة المعالجة، تش���مل الوجبات 
الخفيف���ة الحل���وة أو ذات الطعم اللذيذ 
مثل رقائق البطاطس، والس���لع المخبوزة 
المعب���أة مث���ل الكع���ك، والبس���كويت، 
ومنتجات  المجمدة،  الجاه���زة  والوجبات 
والمكرونة  تصنيعه���ا،  المع���اد  اللحوم 
سريعة التحضير، والش���وربات الجاهزة، 

والمشروبات الغازية.«
ه���ذه األطعمة تحتوي عل���ى الكثير من 
المكون���ات، وهي غنية بالس���كر والملح، 
وتفتقر للفيتامينات والمعادن واأللياف.

وقد حللت دراس���ة حديثة أجريت في 
فرنس���ا، وجبات 44551 م���ن البالغين 
الفرنس���يين الذين تتج���اوز أعمارهم 
45 عامًا، لم���دة عامين. وخالل العامين، 
توف���ي 602 م���ن األش���خاص الذي���ن 

خضعوا للدراسة.
المواد  الدراس���ة فإن أض���رار  وبحس���ب 
المعالج���ة عل���ى الصحة تش���مل زيادة 
الوزن واإلصابة بمرض السكري من النوع 
2 والمش���اكل الهضمي���ة، إضاف���ة إلى 
االصطناعية في  الكيميائي���ة  المواد  أن 
األطعمة والمش���روبات يمك���ن أن تؤدي 
إلى اإلصابة بالسرطان على المدى البعيد، 

وفق ما نقل موقع »ميترو« اإللكتروني.

مــا هــي األطعمــة المعالجــة ومــا تأثيرهــا علــى الصحــة؟
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غزة / عبدالله نصيف: 
اس���تعاد زعيم الكرة الفلسطينية ش���باب رفح توازنه بعض 
الش���يء بفوزه الكبير على بيت حان���ون األهلي بنتيجة 1 / 4 
، في اللقاء الذي أقيم أمس الس���بت على ملعب بيت حانون ، 
ضمن افتتاح الجولة التاس���عة عشرة  من بطولة دوي أوريدو 

الممتاز ألندية غزة .
وتقدم شباب رفح »الزعيم« للمركز الخامس مؤقتا بفوزه على 

بيت حانون األهلي الذي تأزم موقفه من البقاء بين الكبار .
و في الشوط األول فرض الزعيم سيطرته على مجريات المباراة، 
و ظه���ر اختالف كبير في أداء الفريق  من خالل التحكم برتم 
المباراة، و كان واضح���ًا منذ البداية عزيمة »الزعيم« القتناص 
الفوز ، ليستثمر سعيد السباخي انفراده التام بالحارس بعد 
تمريرة زميله وليد أبو دان ، ليس���جل هدف التقدم بالدقيقة 
45 ، و في الدقيقة 47 يعود الس���باخي من جديد و يس���جل 

الثاني للزعيم ، ليحقق الس���باخي تاريخًا جديدًا  و يس���جل 
هدفه ال100 و ال101 في بطولة دوري غزة الممتاز .

و في الشوط الثاني يتأزم موقف الحوانين بطرد العبه يوسف 
مصلح بالبطاقة الحمراء المباشرة ، و يواصل »الزعيم« هيمنته 
على المباراة ، و يس���جل وليد أبو دان الهدف الثالث بالدقيقة 

. 63
و في الوقت بدل الضائع، يضاعف يس���ار الصباحين النتيجة 

بتسجيله الهدف الرابع من انفراد تام  بالحارس.
و في الثواني األخيرة يسجل األهلي هدفه الوحيد من ضربة 

جزاء عن طريق الالعب يوسف لولو في الدقيقة 95 .
لينته���ي اللقاء بفوز »الزعي���م« برباعية لهدف وحيد لألهلي 
و يتقدم برصيد 28 نقط���ة بالمركز الخامس مؤقتا، و يتجمد 
رصيد بيت حانون األهلي عند 14 نقطة بالمركز الحادي عشر 

و قبل األخير .

غزة / عبدالله نصيف: 
س���يطر التعادل الس���لبي على مجريات لقاء خدمات النصيرات بالمتصدر 
بيت حانون الرياضي ، فيما نجح العطاء في تأمين نفسه بالبقاء بفوزه على 
القادسية الجريح ، فيما اقتنص الزيتون فوزا غاليا من أنياب المغازي ، في 
افتتاح لقاءات األسبوع التاسع عشر من بطولة دوري الدرجة األولى الغزي .

وفش���ل خدمات النصي���رات » الغواصات« من تحقي���ق انتصار يبعده عن 
منطقة الهبوط ، بتعادله الس���لبي أمام البط���ل بيت حانون الرياضي ، في 
اللق���اء الذي أقيم عل���ى ملعب النصيرات البلدي . و به���ذا التعادل واصل 
الحوانين صدارتهم برصيد 47 نقطة دون هزيمة و حقق االنجاز األس���بوع 
الماضي و صعد للدوري الممتاز ، فيما رفع النصيرات رصيده إلى 19 نقطة 

وتقدم للمركز الثامن مؤقتا .

وف���ي مباراة أخ���رى،  أمن فريق العطاء من تواجده بي���ن فرق دوري الدرجة 
األولى ، بعد فوزه على القادس���ية بهدف دون رد . و بهذا الفوز رفع العطاء 
رصيده إلى 26 نقطة ويتقدم للمركز الخامس مؤقتا ، فيما ظل القادس���ية 
ف���ي صراعه نحو البقاء بعد أن توقف رصيده عند 19 نقطة و تراجع للمركز 

التاسع و سجل هدف المباراة الوحيد تامر مكرم بالدقيقة 85 .
و خط���ف فري���ق الزيتون فوزًا قات���اًل ومعنويًا على حس���اب فريق خدمات 
المغازي بهدفين لهدف، ليرفع الزيتون رصيده إلى 29 نقطة ويعزز مركزه 
الراب���ع ، فيما ظل المغازي عند 22 نقطة بالمركز الس���ابع و يحتاج لفوز في 

الجولة القادمة لتأمين نفسه و االبتعاد عن الهبوط .
وافتتح العب المغازي محمد األبزل بالدقيقة األولى . و في الشوط الثاني سجل 

نجم الزيتون عبد الرحمن وشاح هدفين في الدقيقة 53 والدقيقة 91 .

»الزعيم« يستعيد بريقه ويضرب شباك بيت حانون برباعية 

دوري الدرجة األولى 

المتصــدر و »الغواصــات« حبايــب
 و العطــاء يؤمــن نفســه بالبقــاء

روما/ االستقالل: 
أبدى كريس���تيانو رونالدو العب يوفنتوس اإليطالي، تحمسه الشديد 
التم���ام صفقة انتقال محمد صالح جناح ليفرب���ول والمنتخب الوطني، 

إلى صفوف السيدة العجوز خالل موسم االنتقاالت الصيفية المقبل.
كش���فت صحيفة »مي���رور« البريطانية، أن ال���دون البرتغالي منح إدارة 
فريق���ه الض���وء األخضر لض���م الفرعون المص���ري، بع���د األداء الالفت 
ال���ذي يقدمه مع الريدز، والذي يحتل على إث���ره صدارة هدافي الدوري 

اإلنجليزي بالمشاركة مع سيرجيو أجويرو.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه على الرغم من التعاقد مع آرون رامسي الذي 
س���يتم اتمام انتقاله مع نهاية الموسم الحالي، إال أنه ترغب في تعزيز 

الفريق بمراكز قوة أكبر، ستتحقق بوجود محمد صالح.

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
تغلب ترجي واد النيص على ش���باب األمعري )3-2(، ضمن منافسات الجولة 

الثالثة عشرة من دوري المحترفين.
وس���جل ثالثية واد النيص أشرف نعمان »هدفين« )30 و93( من ركلة جزاء, 
ومحمد نضال )7(, بينما أحرز هدفي األمعري يحيى السباخي )24(, وإبراهيم 

الحبيبي )40(.
وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء لألمعري نفذها موسى أبو جزر )59(.

ورف���ع الفائز رصيده إلى 23 نقط���ة في المركز الثالث مؤقت���ا, وبقي رصيد 
الخاسر 17 نقطة في المركز السابع.

وفي لقاء آخر, س���قط متص���در الترتيب فريق مركز بالط���ة في كمين فريق 
شباب الظاهرية بالتعادل معه بهدف لهدف.

فوز ثمين للنيص على 
األمعري وبالطة يسقط 
في كمين الظاهرية 

»رونالدو« يتدخل 
لحسم صفقة انتقال 
»صالح« إلى يوفنتوس

مدريد/ االستقالل:
ُيواجه سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد، خطر الغياب عن كالسيكو الليجا، أمام 

برشلونة المقرر يوم 2 مارس/أذار المقبل، بالجولة ال�26 من الدوري اإلسباني.
وقالت صحيفة "ماركا" اإلسبانية ، إن راموس، يمتلك 4 إنذارات، وهو ما سيؤدي 

إليقافه مباراة واحدة، حال حصوله على بطاقة صفراء أخرى.
وسيلعب ريال مدريد، في الليجا قبل مواجهة الكالسيكو مع جيرونا اليوم األحد، 

ثم ليفانتي يوم 24 فبراير/شباط الجاري.
وأك���دت الصحيفة أن رام���وس ، قد يلجأ للحصول على إنذار ف���ي مباراة اليوم ، 

ليغيب عن مواجهة ليفانتي، ثم يكون مؤهاًل للمشاركة في كالسيكو الليجا.
و كان راموس، حصل على بطاقة صفراء في مباراة فريقه أمام أياكس الهولندي، 

بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأكد غيابه عن مباراة العودة.
وفتح االتحاد األوروبي تحقيق���ا للتأكد من حقيقة تعمد مدافع الريال الحصول 

على البطاقة، ليشارك في ربع النهائي في حالة تأهل فريقه إلى هذا الدور.
وختم���ت الصحيفة بأن رام���وس، يواجه نف���س المأزق ببطول���ة الكأس، حيث 
س���يغيب عن المب���اراة النهائية )حال تأهل ريال مدريد له���ا(، إذا تلقى بطاقة 

صفراء في إياب نصف النهائي أمام برشلونة.

راموس في مأزق 
قبل الكالسيكو

االحتالل يعتقل شابًا بزعم 
اجتيازه حدود قطاع غزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مساء امس السبت، مواطنًا  بذريعة 
محاولته التس���لل باتجاه األراضي المحتلة عام 1948عبر السياج االمني 

الفاصل شرق القطاع. 
ووفقا لموقع حدش���وت 24 العبري، اعتقلت قوة من الجيش اإلسرائيلي 
فلس���طينيًا غير مس���لح عبر السياج الحدودي من ش���مال قطاع غزة إلى 

الداخل.
ولفت الموقع العبري الى أن الفلسطيني المعتقل تم تحويله للتحقيق.
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القدس المحتلة / االستقالل:
قال مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في 
األرض الفلسطينية المحتلة، إن اعتداءات المستوطنين 
بح���ق الفلس���طينيين وممتلكاته���م تصاع���دت خالل 
األسبوعين الماضيين، حيث أتلفوا نحو 425 شجرة خالل 

هجمات نفذوها في الضفة الغربية المحتلة.
وأوض���ح المكتب في تقري���ر »حماي���ة المدنيين« الذي 
يغط���ي الفت���رة بي���ن 29يناير-11فبراي���ر الج���اري، أن 
المستوطنين أعطبوا 14 مركبة وأصابوا فلسطينًيا بجروح، 
بالقرب من قرية جيبيا برام الله، وقريتي التواني وسعير 
ن  بَّ ف���ي الخليل وقرية جالود في نابل���س، وفي قريتي اللُّ
الش���رقية وحّوارة في نابلس ومنطقة الخاليلة بالقدس، 
وحاولوا إضرام النار في مسجد بقرية دير دبوان برام الله.

وأض���اف أن »االتج���اه التصاع���دي، الذي س���ّجله عنف 
المستوطنين خالل الس���نوات القليلة الماضية، ال يزال 
متواص���اًل منذ مطلع العام 2019، حيث وصل متوس���ط 
الهجمات األس���بوعية التي ش���ّنوها إلى س���بع هجمات 
تتس���ّبب بإصابات أو أضرار بالممتلكات، بالمقارنة مع ما 
معّدله خمس هجمات ف���ي العام 2018 وثالث هجمات 

في العام 2017«.

وذكر أن قوات االحتالل اإلس���رائيلي قتلت طفلين خالل 
االحتجاج���ات التي ش���هدتها »مس���يرات العودة« على 
حدود قطاع غزة الشرقية، يوم الجمعة الموافق 8 شباط/
فبراير، ولم يكونا يشّكالن أي تهديد للقوات اإلسرائيلية.

وأشار إلى أن مواطنين آخرين استشهدا متأثرين بجروح 
ُأصيبا بها في وقت سابق، فيما أصيَب 530 آخرين بجروح، 
الفًتا إلى أن »فيما ال يقّل عن 40 مناس���بة خارج س���ياق 
ه���ذه االحتجاجات، أطلقت القوات اإلس���رائيلية النيران 
د الوص���ول إليها باتجاه  التحذيري���ة في المناطق المقيَّ
األراضي والبح���ر في غزة، وقد ُأصيَب فلس���طيني واحد 

بجروح خالل هذه الحوادث«.
وفي ثالث مناسبات أخرى، دخلت قوات االحتالل إلى غزة 
ونّف���ذت عمليات تجريف وحفر على مقربة من الس���ياج 
الحدودي. وفي الضفة الغربي���ة، أطلقت قوات االحتالل 
الن���ار باتجاه فلس���طينيّين، أحدهما فت���اة، وقتلتهما، 
وأصاب���ت فًتى بجروح في هجومين مزعومين بالقرب من 

حواجز إسرائيلية.
ولفت التقري���ر األممي إلى أنه منذ مطل���ع العام 2019، 
قتلت ق���وات االحتالل ثالثة فلس���طينيين، من بينهم 

ذت في الضفة. طفل، في هجمات أو هجمات مزعومة ُنفِّ

وأف���اد بأن ق���وات االحت���الل أصابت خالل الفت���رة التي 
يغطيه���ا التقرير 35 مواطًنا، م���ن بينهم 11 طفاًل على 

األقل، بجروح خالل احتجاجات واشتباكات.
كما ُأصيَب 16 مواطًنا خالل المظاهرات األسبوعية التي 
م احتجاًجا على التوس���ع االس���تيطاني على أراضي  ُتنظَّ
ر ب���رام الله، حيث قتل المس���توطنون أحد  قري���ة المغيِّ

سكانها وأصابوا تسعة آخرين بجروح.
وأوضح التقري���ر أن قوات االحتالل نف���ذت 163 عملية 
تفتيش واعتقال واعتقلت 117 مواطًنا، بينهم تس���عة 
أطفال. وم���ن بين العدد الكلي للمصابي���ن خالل الفترة 
التي يغطيها هذا التقرير، ُأصيَب 34% منهم بالذخيرة 
الحية، و31% نتيجة استنش���اق الغاز المسيل للدموع 
والذي اس���تلزم الحصول على عالج طبي، و31% باألعيرة 
المعدنية المغلف���ة بالمطاط، بينما لحقت إصابات أخرى 

ب� %4.
وبين التقري���ر أن قوات االحتالل أقامت ما ال يقل عن 68 
حاجًزا »مفاجًئا« في الضفة، ونشرت الجنود ونّفذت أعمال 
التفتيش عل���ى »حواجز جزئية«، م���ا أدى لزيادة حاالت 
التأخير وأوقات الس���فر وتعطيل قدرة األش���خاص على 

الوصول إلى الخدمات وُسبل عيشهم.

ام الفحم/االستقالل:
ه���دم مواطن من مدينة ام الفحم، بيده مخزنه الزراعي المقام من ألواح صفيح، 

بعد تلقيه اخطارا بالهدم من قبل السلطات االسرائيلية.
وذك���ر صاحب المخزن عبد الله جبارين انه تلقى اخطارا بهدم المخزن، 
وتهديد بتدفيع���ه تكاليف الهدم وغرامة مالي���ة ان لم يقم بهدمه 

بنفسه.
واشار المواطن جبارين الى انه أنشأ هذا المخزن قبل عام وعدة اشهر من الواح 

الصفيح فقط ليخزن فيه المزروعات وادوات الزراعة الرضه.

بيروت / االستقالل:
تلقى مدير عام مؤسس���ة القدس الدولية ياسين حمود 
يوم أمس، رسالة من المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 
والثقاف���ة "ايسيس���كو" بخص���وص مش���روع التلفريك 
التهوي���دي الذي تنوي س���لطات االحت���الل تنفيذه في 

مدينة القدس المحتلة.
وق���ال مدير الثقافة ف���ي المنظمة نجي���ب الغياتي في 
رس���الة للمؤسس���ة إننا" نش���اطركم الرأي بخطورة هذا 
المشروع التهويدي، وسنعمل على عرضه على االجتماع 
العاش���ر للجنة خبراء اإليسيس���كو األثاريين المكلفين 
برصد االنتهاكات واالعتداءات اإلس���رائيلية على مدينة 
القدس والمس���جد األقص���ى المبارك، وعل���ى االجتماع 

الثامن للجنة التراث في العالم اإلسالمي لدراسته".
وأجرت مؤسس���ة القدس الدولية خ���الل األيام الماضية 
سلس���لة من االتصاالت والمراسالت مع عدد من الهيئات 
الحكومية والشعبية في العالم العربي واإلسالمي بهدف 
اطالعهم على آخر مس���تجدات مدينة القدس ومشاريع 

االحتالل التهويدية، ال سيما مش���روع "التلفريك" الذي 
تسعى سلطات االحتالل لتنفيذه بالمدينة بهدف تغّيُر 

وجَهها العربي اإلسالمي.
واعتب���رت أن ه���ذا المخطط اس���تهداف غير مس���بوق 
لفضاء المدينة، بعدما أوغَل االحتالل في تهويد أرضها 
وباطنها، حيث س���يخترق سماء القدس، ويزرع العشرات 
من أعمدته في صدر المدينة، وينقل آالف المستوطنين 
المتطرفين إلى حدود البلدة القديمة والمسجد األقصى 
لرفع عدد مقتحميه وتس���هيل الطريق أمامهم. وأشارت 
إلى أن هذا المشروع سيمر في سماء القدس، وفوق بيوت 
المقدس���يين بعش���رات العربات الضخمة المعلقة التي 
يراد لها أن تكس���ر حصرّية المشهد العربي واإلسالمي 
للق���دس. وكان���ت "اللجن���ة الُقطري���ة للُبن���ى التحتّية" 
اإلس���رائيلّية أقّرت المرحلة األول���ى من مخطط بناء قطار 
هوائ���ي "تلفريك" يغّي���ُر وجَه القدس، وينقُل مش���روَع 
تهويد المدينة إلى مرحلة متقّدمة عبر تشويِه فضائها 

العربّي واإلسالمّي.

القدس المحتلة / االستقالل:
أفادت لجنة أهالي األسرى والمعتقلين المقدسيين بأن سلطات 
االحت����الل اإلس����رائيلي أفرجت الخمي����س الماضي، عن األس����ير 
المقدس����ي طارق زياد عبد القادر بخاري )20 عاًما(، بعد أن أمضى 

مدة محكوميته البالغة 17 شهًرا.
وكان في اس����تقبال األس����ير المحرر بخاري، أمام س����جن "ريمون" 

الصحراوي، العشرات من أفراد عائلته وأصدقائه.
يذكر أن ق����وات االحتالل اعتقلته بتاري����خ 14-9-2017، وهو من 
س����كان بلدة شعفاط ش����مال القدس المحتلة، وقد تنقل في عدة 

سجون.
وس����بق لألس����ير المحرر أن اعتقل عدة مرات وه����و قاصر وأمضى 

وقتها 18 شهًرا.

رام الله/ االستقالل:
 ذكرت إذاعة صوت األسرى أن أسيرين من الضفة الغربية المحتلة دخال يوم 

أمس، أعواما جديدة في سجون االحتالل االسرائيلي.
وأوضحت اإلذاعة أن األس���يرين هما:األسير ياسر نبيل عمران الشرباتي )45 
عاًما( من مدينة الخليل، محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة منذ اعتقاله عام 
2003، وأمضى 16 عاًما في س���جون االحتالل، باإلضافة إلى األسير أحمد عبد 
الفتاح حمزة عواد )40 عاًما( من مدينة طولكرم، محكوم بالسجن 30 عاًما منذ 

اعتقاله عام 2003، وأمضى 16 عاًما في المعتقالت اإلسرائيلية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكر خال الش���هيدة س���ماح مب���ارك: إن محكمة 
االحتالل ستعقد يوم غٍد االثنين جلسة للبت في 

قرار تسليم جثمان الشهيدة سماح لذويها.
ونّوه أن جلس���ة المحكمة تأتي بعد التماس قدمه 

محامي مرك���ز معلومات وادي حلوة محمد محمود، 
لمنع االحت���الل من دفن الش���هيدة ف���ي "مقابر 

األرقام".
وطالبت ش���رطة االحتالل بدفن س���ماح وجثماني 
شهيدين آخرين في "مقابر األرقام" لكن المحكمة 

رفضت.
واستشهدت الفتاة سماح مبارك )16 عاما( نهاية 
الشهر الماضي برصاص جنود االحتالل عند حاجز 
الزعيم شرق مدينة القدس، بزعم محاولتها تنفيذ 

عملية طعن.

رام الله/ االستقالل: 
طالب االئتالف من أجل النزاهة والمس���اءلة )أمان( مجلس 
الوزراء، المباشرة بتنس���يب رئيس جديد لهيئة مكافحة 
الفس���اد، خاصة مع قرب انتهاء والية الرئيس الحالي في 

شهر مارس القادم.
وأكد االئت���الف أن تعيين رئيس جدي���د للهيئة يصبح 
ا عاجاًل، اس���تنادا للمادة )5( من القرار  اس���تحقاًقا قانونًيّ
بقانون مكافحة الفس���اد المعدل لعام 2018. ودعا رئيس 
مجل���س إدارة ائتالف "أم���ان" عبد القادر الحس���يني في 
رس���الة وجهها لرئاسة الوزراء للتنبه إلى وجود اشتراطات 
ومعايير قانونية مهمة لش���غل المنص���ب المذكور نظًرا 
لحساس���يته وخطورته، بناء على المواد المنصوص عليها 

في القانون المعدل.
وشدد على ضرورة أن االستجابة التامة لجميع االشتراطات 
والمعايير في تعيين رئيس هيئة جديد حسبما جاء في 
المادة )9( من القان���ون المعدل، خاصة معياري الحيادية 
واالس���تقاللية، "واللتين تعنيان تحييد أي اعتبارات غير 

مهني���ة، وخصوصا االعتبار الحزبي ف���ي عملية التعيين، 
إضاف���ة إلى اش���تراط التفرغ في الوظيف���ة، إذ ال يجوز أن 
يجمع رئي���س الهيئة بين وظيفته في الهيئة وعضويته 
في مجلس إدارة أي ش���ركة أو مؤسسة أو هيئة، حكومية 
كانت أو غير حكومية، وذلك استنادا لما نصت عليه أيضا 

المادة )9( من القانون المعدل".
وأش���ار إلى أن تلك المطالبة تأتي اس���تكمااًل لما جاء في 
"بي���ان القدس" الموقع في نهاية تش���رين الثاني 2018، 
إذ أطلق المش���اركون فيه ش���رارة البدء في حملة للوقوف 
ضد الفس���اد والظلم في فلس���طين، انطالًقا من إيمانهم 

بالمسؤولية الثقيلة واألمانة المجتمعية.
وأجمع كل من نش���طاء وممثلين ومؤسس���ات وائتالفات 
المجتمع المدني، والقوى الوطنية واإلسالمية والبرلمانية، 
والهيئ���ة المس���تقلة لحقوق اإلنس���ان، والش���خصيات 
األكاديمي���ة واالعتبارية والمس���تقلة، على ضرورة ش���ن 
حرب واس���عة على الفساد تبدأ بوضع خطة وطنية شاملة 

لمحاربته.

االحتالل يجبر مواطنًا على »أوتشا«: تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين بالضفة
هدم مخزن زراعي بيده 

جلسة يوم غٍد للبث بقرار تسليم جثمان الشهيدة سماح مبارك

االحتالل ُيفرج عن أسير 
مقدسي بعد اعتقاله 17 شهًرا

»إيسيسكو«: سنعرض مشروع »التلفريك« 
التهويدي على اجتماع لجنة التراث

»أمان« تطالب بتنسيب رئيس
 جديد لهيئة مكافحة الفساد

بإطالق النار.
كم���ا أطلق���ت آلية عس���كرية إس���رائيلية النار تج���اه أراضي 
المواطنين الزراعية بمنطقة الس���ناطي ش���رقي بلدة عبس���ان 

الكبيرة، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.
وأف���ادت مصادر محلية، عن س���ماع  أص���وات انفجارات قوية 
ناتجة عن اطالق الشبان القنابل االنبوبية محلية الصنع وألعاب 

نارية، كما يستخدم الشبان أضواء "ليزر" في فعالياتهم.
ويواصل عش���رات الش���بان الفلس���طينيين فعاليات "اإلرباك 
الليل���ي" التي توافقت عليها الفصائل في قطاع غزة، في إطار 
سلس���لة الفعاليات والمس���يرات االحتجاجي���ة للمطالبة برفع 

الحصار.

أسيران يدخالن أعوامًا 
جديدة في سجون االحتالل

ا�صابات بقمع 



االحتالل يعتقل شابًا بزعم 
اجتيازه حدود قطاع غزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مساء امس السبت، مواطنًا  بذريعة 
محاولته التس���لل باتجاه األراضي المحتلة عام 1948عبر السياج االمني 

الفاصل شرق القطاع. 
ووفقا لموقع حدش���وت 24 العبري، اعتقلت قوة من الجيش اإلسرائيلي 
فلس���طينيًا غير مس���لح عبر السياج الحدودي من ش���مال قطاع غزة إلى 

الداخل.
ولفت الموقع العبري الى أن الفلسطيني المعتقل تم تحويله للتحقيق.

األحد 12 جمادى اآلخرة 1440 هــ 17 فبراير 2019 م

القدس المحتلة / االستقالل:
قال مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في 
األرض الفلسطينية المحتلة، إن اعتداءات المستوطنين 
بح���ق الفلس���طينيين وممتلكاته���م تصاع���دت خالل 
األسبوعين الماضيين، حيث أتلفوا نحو 425 شجرة خالل 

هجمات نفذوها في الضفة الغربية المحتلة.
وأوض���ح المكتب في تقري���ر »حماي���ة المدنيين« الذي 
يغط���ي الفت���رة بي���ن 29يناير-11فبراي���ر الج���اري، أن 
المستوطنين أعطبوا 14 مركبة وأصابوا فلسطينًيا بجروح، 
بالقرب من قرية جيبيا برام الله، وقريتي التواني وسعير 
ن  بَّ ف���ي الخليل وقرية جالود في نابل���س، وفي قريتي اللُّ
الش���رقية وحّوارة في نابلس ومنطقة الخاليلة بالقدس، 
وحاولوا إضرام النار في مسجد بقرية دير دبوان برام الله.

وأض���اف أن »االتج���اه التصاع���دي، الذي س���ّجله عنف 
المستوطنين خالل الس���نوات القليلة الماضية، ال يزال 
متواص���اًل منذ مطلع العام 2019، حيث وصل متوس���ط 
الهجمات األس���بوعية التي ش���ّنوها إلى س���بع هجمات 
تتس���ّبب بإصابات أو أضرار بالممتلكات، بالمقارنة مع ما 
معّدله خمس هجمات ف���ي العام 2018 وثالث هجمات 

في العام 2017«.

وذكر أن قوات االحتالل اإلس���رائيلي قتلت طفلين خالل 
االحتجاج���ات التي ش���هدتها »مس���يرات العودة« على 
حدود قطاع غزة الشرقية، يوم الجمعة الموافق 8 شباط/
فبراير، ولم يكونا يشّكالن أي تهديد للقوات اإلسرائيلية.

وأشار إلى أن مواطنين آخرين استشهدا متأثرين بجروح 
ُأصيبا بها في وقت سابق، فيما أصيَب 530 آخرين بجروح، 
الفًتا إلى أن »فيما ال يقّل عن 40 مناس���بة خارج س���ياق 
ه���ذه االحتجاجات، أطلقت القوات اإلس���رائيلية النيران 
د الوص���ول إليها باتجاه  التحذيري���ة في المناطق المقيَّ
األراضي والبح���ر في غزة، وقد ُأصيَب فلس���طيني واحد 

بجروح خالل هذه الحوادث«.
وفي ثالث مناسبات أخرى، دخلت قوات االحتالل إلى غزة 
ونّف���ذت عمليات تجريف وحفر على مقربة من الس���ياج 
الحدودي. وفي الضفة الغربي���ة، أطلقت قوات االحتالل 
الن���ار باتجاه فلس���طينيّين، أحدهما فت���اة، وقتلتهما، 
وأصاب���ت فًتى بجروح في هجومين مزعومين بالقرب من 

حواجز إسرائيلية.
ولفت التقري���ر األممي إلى أنه منذ مطل���ع العام 2019، 
قتلت ق���وات االحتالل ثالثة فلس���طينيين، من بينهم 

ذت في الضفة. طفل، في هجمات أو هجمات مزعومة ُنفِّ

وأف���اد بأن ق���وات االحت���الل أصابت خالل الفت���رة التي 
يغطيه���ا التقرير 35 مواطًنا، م���ن بينهم 11 طفاًل على 

األقل، بجروح خالل احتجاجات واشتباكات.
كما ُأصيَب 16 مواطًنا خالل المظاهرات األسبوعية التي 
م احتجاًجا على التوس���ع االس���تيطاني على أراضي  ُتنظَّ
ر ب���رام الله، حيث قتل المس���توطنون أحد  قري���ة المغيِّ

سكانها وأصابوا تسعة آخرين بجروح.
وأوضح التقري���ر أن قوات االحتالل نف���ذت 163 عملية 
تفتيش واعتقال واعتقلت 117 مواطًنا، بينهم تس���عة 
أطفال. وم���ن بين العدد الكلي للمصابي���ن خالل الفترة 
التي يغطيها هذا التقرير، ُأصيَب 34% منهم بالذخيرة 
الحية، و31% نتيجة استنش���اق الغاز المسيل للدموع 
والذي اس���تلزم الحصول على عالج طبي، و31% باألعيرة 
المعدنية المغلف���ة بالمطاط، بينما لحقت إصابات أخرى 

ب� %4.
وبين التقري���ر أن قوات االحتالل أقامت ما ال يقل عن 68 
حاجًزا »مفاجًئا« في الضفة، ونشرت الجنود ونّفذت أعمال 
التفتيش عل���ى »حواجز جزئية«، م���ا أدى لزيادة حاالت 
التأخير وأوقات الس���فر وتعطيل قدرة األش���خاص على 

الوصول إلى الخدمات وُسبل عيشهم.

ام الفحم/االستقالل:
ه���دم مواطن من مدينة ام الفحم، بيده مخزنه الزراعي المقام من ألواح صفيح، 

بعد تلقيه اخطارا بالهدم من قبل السلطات االسرائيلية.
وذك���ر صاحب المخزن عبد الله جبارين انه تلقى اخطارا بهدم المخزن، 
وتهديد بتدفيع���ه تكاليف الهدم وغرامة مالي���ة ان لم يقم بهدمه 

بنفسه.
واشار المواطن جبارين الى انه أنشأ هذا المخزن قبل عام وعدة اشهر من الواح 

الصفيح فقط ليخزن فيه المزروعات وادوات الزراعة الرضه.

بيروت / االستقالل:
تلقى مدير عام مؤسس���ة القدس الدولية ياسين حمود 
يوم أمس، رسالة من المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 
والثقاف���ة "ايسيس���كو" بخص���وص مش���روع التلفريك 
التهوي���دي الذي تنوي س���لطات االحت���الل تنفيذه في 

مدينة القدس المحتلة.
وق���ال مدير الثقافة ف���ي المنظمة نجي���ب الغياتي في 
رس���الة للمؤسس���ة إننا" نش���اطركم الرأي بخطورة هذا 
المشروع التهويدي، وسنعمل على عرضه على االجتماع 
العاش���ر للجنة خبراء اإليسيس���كو األثاريين المكلفين 
برصد االنتهاكات واالعتداءات اإلس���رائيلية على مدينة 
القدس والمس���جد األقص���ى المبارك، وعل���ى االجتماع 

الثامن للجنة التراث في العالم اإلسالمي لدراسته".
وأجرت مؤسس���ة القدس الدولية خ���الل األيام الماضية 
سلس���لة من االتصاالت والمراسالت مع عدد من الهيئات 
الحكومية والشعبية في العالم العربي واإلسالمي بهدف 
اطالعهم على آخر مس���تجدات مدينة القدس ومشاريع 

االحتالل التهويدية، ال سيما مش���روع "التلفريك" الذي 
تسعى سلطات االحتالل لتنفيذه بالمدينة بهدف تغّيُر 

وجَهها العربي اإلسالمي.
واعتب���رت أن ه���ذا المخطط اس���تهداف غير مس���بوق 
لفضاء المدينة، بعدما أوغَل االحتالل في تهويد أرضها 
وباطنها، حيث س���يخترق سماء القدس، ويزرع العشرات 
من أعمدته في صدر المدينة، وينقل آالف المستوطنين 
المتطرفين إلى حدود البلدة القديمة والمسجد األقصى 
لرفع عدد مقتحميه وتس���هيل الطريق أمامهم. وأشارت 
إلى أن هذا المشروع سيمر في سماء القدس، وفوق بيوت 
المقدس���يين بعش���رات العربات الضخمة المعلقة التي 
يراد لها أن تكس���ر حصرّية المشهد العربي واإلسالمي 
للق���دس. وكان���ت "اللجن���ة الُقطري���ة للُبن���ى التحتّية" 
اإلس���رائيلّية أقّرت المرحلة األول���ى من مخطط بناء قطار 
هوائ���ي "تلفريك" يغّي���ُر وجَه القدس، وينقُل مش���روَع 
تهويد المدينة إلى مرحلة متقّدمة عبر تشويِه فضائها 

العربّي واإلسالمّي.

القدس المحتلة / االستقالل:
أفادت لجنة أهالي األسرى والمعتقلين المقدسيين بأن سلطات 
االحت����الل اإلس����رائيلي أفرجت الخمي����س الماضي، عن األس����ير 
المقدس����ي طارق زياد عبد القادر بخاري )20 عاًما(، بعد أن أمضى 

مدة محكوميته البالغة 17 شهًرا.
وكان في اس����تقبال األس����ير المحرر بخاري، أمام س����جن "ريمون" 

الصحراوي، العشرات من أفراد عائلته وأصدقائه.
يذكر أن ق����وات االحتالل اعتقلته بتاري����خ 14-9-2017، وهو من 
س����كان بلدة شعفاط ش����مال القدس المحتلة، وقد تنقل في عدة 

سجون.
وس����بق لألس����ير المحرر أن اعتقل عدة مرات وه����و قاصر وأمضى 

وقتها 18 شهًرا.

رام الله/ االستقالل:
 ذكرت إذاعة صوت األسرى أن أسيرين من الضفة الغربية المحتلة دخال يوم 

أمس، أعواما جديدة في سجون االحتالل االسرائيلي.
وأوضحت اإلذاعة أن األس���يرين هما:األسير ياسر نبيل عمران الشرباتي )45 
عاًما( من مدينة الخليل، محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة منذ اعتقاله عام 
2003، وأمضى 16 عاًما في س���جون االحتالل، باإلضافة إلى األسير أحمد عبد 
الفتاح حمزة عواد )40 عاًما( من مدينة طولكرم، محكوم بالسجن 30 عاًما منذ 

اعتقاله عام 2003، وأمضى 16 عاًما في المعتقالت اإلسرائيلية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكر خال الش���هيدة س���ماح مب���ارك: إن محكمة 
االحتالل ستعقد يوم غٍد االثنين جلسة للبت في 

قرار تسليم جثمان الشهيدة سماح لذويها.
ونّوه أن جلس���ة المحكمة تأتي بعد التماس قدمه 

محامي مرك���ز معلومات وادي حلوة محمد محمود، 
لمنع االحت���الل من دفن الش���هيدة ف���ي "مقابر 

األرقام".
وطالبت ش���رطة االحتالل بدفن س���ماح وجثماني 
شهيدين آخرين في "مقابر األرقام" لكن المحكمة 

رفضت.
واستشهدت الفتاة سماح مبارك )16 عاما( نهاية 
الشهر الماضي برصاص جنود االحتالل عند حاجز 
الزعيم شرق مدينة القدس، بزعم محاولتها تنفيذ 

عملية طعن.

رام الله/ االستقالل: 
طالب االئتالف من أجل النزاهة والمس���اءلة )أمان( مجلس 
الوزراء، المباشرة بتنس���يب رئيس جديد لهيئة مكافحة 
الفس���اد، خاصة مع قرب انتهاء والية الرئيس الحالي في 

شهر مارس القادم.
وأكد االئت���الف أن تعيين رئيس جدي���د للهيئة يصبح 
ا عاجاًل، اس���تنادا للمادة )5( من القرار  اس���تحقاًقا قانونًيّ
بقانون مكافحة الفس���اد المعدل لعام 2018. ودعا رئيس 
مجل���س إدارة ائتالف "أم���ان" عبد القادر الحس���يني في 
رس���الة وجهها لرئاسة الوزراء للتنبه إلى وجود اشتراطات 
ومعايير قانونية مهمة لش���غل المنص���ب المذكور نظًرا 
لحساس���يته وخطورته، بناء على المواد المنصوص عليها 

في القانون المعدل.
وشدد على ضرورة أن االستجابة التامة لجميع االشتراطات 
والمعايير في تعيين رئيس هيئة جديد حسبما جاء في 
المادة )9( من القان���ون المعدل، خاصة معياري الحيادية 
واالس���تقاللية، "واللتين تعنيان تحييد أي اعتبارات غير 

مهني���ة، وخصوصا االعتبار الحزبي ف���ي عملية التعيين، 
إضاف���ة إلى اش���تراط التفرغ في الوظيف���ة، إذ ال يجوز أن 
يجمع رئي���س الهيئة بين وظيفته في الهيئة وعضويته 
في مجلس إدارة أي ش���ركة أو مؤسسة أو هيئة، حكومية 
كانت أو غير حكومية، وذلك استنادا لما نصت عليه أيضا 

المادة )9( من القانون المعدل".
وأش���ار إلى أن تلك المطالبة تأتي اس���تكمااًل لما جاء في 
"بي���ان القدس" الموقع في نهاية تش���رين الثاني 2018، 
إذ أطلق المش���اركون فيه ش���رارة البدء في حملة للوقوف 
ضد الفس���اد والظلم في فلس���طين، انطالًقا من إيمانهم 

بالمسؤولية الثقيلة واألمانة المجتمعية.
وأجمع كل من نش���طاء وممثلين ومؤسس���ات وائتالفات 
المجتمع المدني، والقوى الوطنية واإلسالمية والبرلمانية، 
والهيئ���ة المس���تقلة لحقوق اإلنس���ان، والش���خصيات 
األكاديمي���ة واالعتبارية والمس���تقلة، على ضرورة ش���ن 
حرب واس���عة على الفساد تبدأ بوضع خطة وطنية شاملة 

لمحاربته.

االحتالل يجبر مواطنًا على »أوتشا«: تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين بالضفة
هدم مخزن زراعي بيده 

جلسة يوم غٍد للبث بقرار تسليم جثمان الشهيدة سماح مبارك

االحتالل ُيفرج عن أسير 
مقدسي بعد اعتقاله 17 شهًرا

»إيسيسكو«: سنعرض مشروع »التلفريك« 
التهويدي على اجتماع لجنة التراث

»أمان« تطالب بتنسيب رئيس
 جديد لهيئة مكافحة الفساد

بإطالق النار.
كم���ا أطلق���ت آلية عس���كرية إس���رائيلية النار تج���اه أراضي 
المواطنين الزراعية بمنطقة الس���ناطي ش���رقي بلدة عبس���ان 

الكبيرة، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.
وأف���ادت مصادر محلية، عن س���ماع  أص���وات انفجارات قوية 
ناتجة عن اطالق الشبان القنابل االنبوبية محلية الصنع وألعاب 

نارية، كما يستخدم الشبان أضواء "ليزر" في فعالياتهم.
ويواصل عش���رات الش���بان الفلس���طينيين فعاليات "اإلرباك 
الليل���ي" التي توافقت عليها الفصائل في قطاع غزة، في إطار 
سلس���لة الفعاليات والمس���يرات االحتجاجي���ة للمطالبة برفع 

الحصار.

أسيران يدخالن أعوامًا 
جديدة في سجون االحتالل

ا�صابات بقمع 
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) APA images (     ي�شنع املجوهرات يف ور�شة عمله بقطاع غزة )نيقوالي ترزي �شائغ فل�شطيني )62 عاما

ويلينغتون/ االستقالل: 
وافق مجلس اس���كتلندي رسميا على منح الموظفين »إجازات عمل آمنة«، في حال 

تعرضهم لحوادث عنف منزلي.
وق���ام مجل���س »South Ayrshire« ف���ي مقاطع���ة »Ayrshire« االس���كتلندية، 
بالسماح للشركات بمنح أولئك الموظفين »إجازات آمنة« لعشرة أيام، كحد أقصى، 

لكي يتمكنوا من توفير الدعم الالزم والمساعدة ألنفسهم ولعائالتهم.
وتسمح »اإلجازة اآلمنة« للموظفين بزيارة األطباء والخضوع للعالج الطبي الضروري، 
واتخ���اذ اإلجراءات القانونية ضد المعتدي، وكذلك زيارة المنظمات المعنية بدعم 

ضحايا العنف المنزلي.
واس���توحى المجلس االسكتلندي التشريع السابق من قانون مماثل أقر مؤخرا في 
نيوزيلندا، حيث وافق أعضاء المجلس باإلجماع على التش���ريع، في شهر ديسمبر 

الماضي، وجرت الموافقة عليه مؤخرا.
وف���ي تعليقه على الخبر، تحدث عضو المجلس االس���كتلندي، بيتر هيندرس���ون، 
قائ���ال، إن »منح الموظفين المعت���دى عليهم إجازة آمنة لعش���رة أيام، يعطيهم 
الوقت الذي يحتاجونه لطلب المس���اعدة والدعم الالزم، دون التعرض للقلق حول 
دخلهم المالي أو اس���تخدام أيام من إجازتهم السنوية، ما يساعد على تغير حياة 
هؤالء األشخاص إلى األبد.. وذلك من خالل اتخاذ خطوات أولية تجاه الحصول على 

حياة أكثر أمانا، لهم ولعائالتهم«.
وكانت نيوزيلندا قد أق���رت، في يوليو 2018، قانونا جديدا لحماية ضحايا العنف 

المنزلي، لتصبح ثاني دولة في العالم تتبنى إجراء من هذا النوع، بعد الفلبين.

مقاطعة أوروبية تمنح 
موظفيها إجازات من نوع خاص

فلوريدا/االستقالل: 
تناقلت مواق���ع التواصل االجتماعي مقطع فيديو 
ص���ادم، يظهر فيه طبيب وه���و يعتدي بالضرب 

على رجل يقدم العناية لصديقه المريض.
وكان ماثي���و كوب���الن، يعتن���ي بصديق���ه ف���ي أح���د 
مستشفيات والية فلوريدا األمريكية في يونيو )حزيران( 
من العام الماض���ي، عندما وقع جدال بينه وبين الطبيب 

ويالم سانشيز، سرعان ما تحول إلى شجار بينهما.
وش���وهد الطبي���ب ف���ي الفيديو ال���ذي صورته 
كامي���رات المراقبة في أروقة المستش���فى، وهو 
ينه���ال بالضرب على كوبالن ع���دة مرات، قبل أن 

يتم الفصل بينهما في نهاية المطاف.

وعّلق كوبالن عل���ى الحادثة بالقول: "خرج من باب 
الغرفة وهو يشتمني، وراح يلوح بيده في الهواء، 
قبل أن يلكمني على رأس���ي، ووض���ع يديه حول 

حنجرتي".
واضطر سانش���ير إلى أخ���ذ إجازة بع���د الحادثة، 
في الوق���ت الذي تقوم الس���لطات بالتحقيق في 

المشاهد التي انتشرت على مواقع التواصل.
ورف���ض المدعون العام���ون في مقاطع���ة بروارد 
توجيه اتهامات إلى سانش���يز، معتبرين أنه كان 
يدافع عن نفس���ه، في حين يفكر كوبالن في رفع 
دع���وى قضائية مدني���ة، بعد أن اضط���ر لدخول 
المستش���فى لتلق���ي العالج بعد االعت���داء الذي 

تعرض له عل���ى يدي الطبيب، بحس���ب صحيفة 
"ديلي ميل" البريطانية.

وعاد سانشيز بعد عدة أيام لممارسة عمله بشكل 
طبيعي في المستش���فى، في الوق���ت الذي علق 
متحدث باس���م المستش���فى بالق���ول "إن نظام 
ميموري���ال للرعاية الصحية ملت���زم بتوفير بيئة 
آمنة تعزز الرعاية العالجية لمرضاه، وكذلك بيئة 
عمل آمنة وتعاونية يتم فيها تمكين األطباء من 

العمل على رعاية المرضى".
وأض���اف المتحدث "يس���عدنا أن نعلم أن مكتب 
النائ���ب العام في مقاطعة ب���روارد قد برأ الدكتور 

سانشيز من أي تهم جنائية".

طبيب يعتدي بالضرب على مرافق مريض

هيوستن/ االستقالل: 
ألقي القبض على امرأة بناًء على ش���ريط فيديو أوضح قيامها بس���رقة شاحنة سحب 

داخل إحدى محطات البنزين في مدينة هيوستن األمريكية.
لقط���ات الفيديو الت���ي أبرزها موقع الي���ف اليك أظهرت قيام س���ائق أحد األوناش 
الخاصة بقطر الس���يارات بدخول الحمام الخاص بمحطة البنزين على الطريق السريع 

بجنوب مدينة هيوستن، فاستغلت إحدى السيدات ذلك لسرقة السيارة.
السيدة استغلت غياب السائق وعدم تواجده فدخلت إلى السيارة وقامت بقيادتها، 
طمعا في س���رقة الس���يارة التي كانت تقطرها. فيديو المراقبة أظهر خروج س���ائق 
الشاحنة في وقت الحق من المتجر ليكتشف أن شاحنته قد اختفت، وألقت الشرطة 

على السيدة، وتم احتجاز المرأة، وانتشلت الشاحنة المسروقة.

سيدة تسرق »ونش« 
لسحب السيارات

كوينزالند/ االستقالل: 
أدت أمط���ار غزي���رة، هطلت على الجزء الش���مالي 
الش���رقي من والي���ة كوينزالند األس���ترالية، إلى 
ح���دوث فيض���ان هائل بنه���ر »فاين���درز«، غطى 
مناطق شاسعة على جانبيه، بل وعمل على تطوير 

»نظام طقس« خاص به.
وأش���ارت الس���لطات في والية كوينزالند إلى أن 
الفيض���ان على جانب���ي النهر امتد على مس���افة 
60 كيلومترا، وذلك خالل أس���ابيع قليلة، وفقا لما 

ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.
ولجأت الس���لطات إلى نش���ر قوات م���ن الجيش 
األس���ترالي في المنطقة للتعامل مع الفيضانات، 
التي وصفت بأنها »تحدث مرة واحدة في القرن«.

وأظهرت صور باألقمار الصناعية، نش���رتها وكالة 
المنكوب���ة،  األميركية ناس���ا، المنطقة  الفض���اء 
وكش���فت عن الحجم الهائل للفيض���ان، وكتبت 
دائرة األرصاد الجوية في كوينزالند على حسابها 
في تويتر تقول »فيض���ان هائل لدرجة أنه صنع 

طقسه الخاص به«.
وقالت الدائ���رة »إن الرطوبة الزائ���دة الناجمة عن 
الفيضان تس���ببت بحدوث نظام بيئي وعواصف 

رعدية .
الجدي���ر بالذكر أن شمال أس���تراليا يتعرض في 
الع���ادة لهط���ول أمطار غزيرة ف���ي فصل األمطار 
الموس���مية، لكن ما تش���هده المنطقة من ظروف 
مناخية وحالة طقس غير مسبوقة أدت إلى سقوط 

أمطار غزيرة بكميات تعادل، خالل أسبوع واحد، ما 
يسقط على المنطقة من أمطار خالل عام كامل.

وبحس���ب الس���لطات في كوينزالند، ف���إن أعداد 
قطعان الماش���ية تراجعت بشكل كبير بعد نفوق 
اآلالف منها، وأوضحت أن أكثر من 500 ألف بقرة 
قيمتها تعادل 300 مليون دوالر أسترالي نفقت 
منذ بدء هطول األمطار في يناير الماضي، بحسب 

ما ذكرت شبكة »سي إن إن«.
وباتت مياه الفيضان واألوساخ الناجمة عن تدفق 
مج���اري األنهار في المنطقة ته���دد حتى الحيد 
المرجاني الكبير، الذي يمتد على مساحة أكثر من 
344 ألف كيلومتر مربع، ويبعد عن البر الش���مالي 

في أستراليا حوالي 600 كيلومتر.

كولورادو/االستقالل:
في قصة تبدو غريب���ة وخارج المألوف، دخل رجل في صراع 
دام م���ع أس���د جبلي، باغته أثن���اء التنزه ف���ي منطقة برية 
بوالية كول���ورادو األميركية. ووفقا للتفاصيل التي أوردتها 
شبكة "فوكس نيوز"، الجمعة، فقد كان الرياضي، ترافيس 
كوفمان، يركض وحي���دا في منطقة غابات جبلية بمقاطعة 

الريمير بوالية كولورادو، في الرابع من فبراير الجاري.

وكانت األمور تس���ير كالمعتاد، وق���ت الظهيرة، إلى أن 
س���مع كوفمان، صوتا خلف أش���جار الصنوبر، معتقدا أن 
غزاال أو أرنب���ا يتحرك، لكنه فوجئ بأس���د جبال، يعيش 

عادة في النصف الغربي من الكرة األرضية.
وي���روي كوفمان )31 عاما( أنه س���ارع إلى رفع يديه عاليا 
وصرخ قبل أن يبادر إلى الهجوم على الحيوان المفترس، 

وبدأت جولة "المصارعة بين الطرفين".

تكساس/ االستقالل:
حكمت هيئة محلفين في والية تكس���اس األميركية بمبلغ 37 
مليون دوالر لسيدة أصيبت بشلل جراء حادث سيارة عام 2015.  
كانت السيدة قد تعرضت لذلك الحادث عندما استقلت سيارة 
»أوبر« من طراز هوندا. قطع س���ائقها إش���ارة حمراء، واصطدم 
بش���احنة م���ا أدى إلى إصابة الس���يدة بجروح وضرب���ات، وقال 

محاميها إن تصميم حزام األمان ساهم في تفاقمها.

وتسبب الحادث في كس���ر العمود الفقري للسيدة البالغة 27 
عامًا من عمرها، ما تركها بحالة ش���لل تام. وقال متحدث باسم 
ش���ركة هوندا إن الشركة ستستأنف القضية. وشددت هوندا 
على عدم مسؤوليتها عن اإلصابة، ألن هذا الطراز من سياراتها 
يطاب���ق حزام األمان في���ه المواصفات والمقايي���س الفدرالية 
المطلوبة. بينما وضح محامي الس���يدة أن الحزام في الس���يارة 

كان مكونًا من نظام يصعب استخدامه لكثير من الناس.

هوندا تعوض راكبة بـ37 مليون دوالرقتل أسدا بيديه.. واعتبرها »جولة مصارعة«

كوااللمبور / االستقالل:  
ضجت مواقع التواصل االجتماعي بخبر مأس���اة افتراس تمساح لرجل ماليزي 
وه���و حي أمام عيني ابن أخيه. وذكرت صحيف���ة ديلي ميل، أن الحادث وقع 
ي���وم الثالثاء 12 فبراي���ر الجاري، أثناء رحلة نهرية في والية س���اراواك في 
ماليزي���ا، حيث اختفى، موه طاهر مجيد صي���ام، فانطلق على الفور ابن أخيه 

البالغ من العمر 24 عاما للبحث عنه.
وأكد ضابط الش���رطة المحلية، محمد صبري زينول، أن الشاب رأى رأس عمه 

البالغ من العمر 40 عاما فوق سطح ماء النهر، ومن ثم غاص رأسه لألعماق.
وعث���ر على جثة الضحية مش���وهة، ي���وم األربعاء 13 فبراي���ر الجاري، حيث 
نهش���ت من كل جوانبها. ونتيجة لذلك، استنتجت الشرطة أن تمساحا في 

المياه هو الذي افترس الرجل وقتله.

تمساح »يلتهم« رجال أمطار غزيرة تقتل نصف مليون بقرة خالل أيام
أمام أنظار ابن أخيه!


