
مركزية فتح: لن نجتمع مع أي 
فصيل ال يعترف بمنظمة التحرير 

رام الله/ االستقالل: 
أوص����ت اللجن����ة المركزي����ة لحرك����ة فت����ح، بعدم 
المشاركة في أي اجتماع مع أي فصيل فلسطيني 
ال يعت����رف بمنظمة التحرير الفلس����طينية ممثاًل 
ش����رعيًا ووحيدًا للشعب الفلس����طيني. وجاء ذلك 
خالل اجتماع للجن����ة المركزية لحركة فتح، عقدته 
أمس االثنين، بمقر التعبئة والتنظيم للحركة في 
مدينة رام الله. وجددت اللجنة المركزية تأكيدها 

على التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وفي 
مقدمتها قضية القدس ومقدس����اتها، ورفض كل 
الخطط والصفقات المش����بوهة كصفقة ما يسمى 
بصفقة الق����رن، وهدفها الوحيد انه����اء قضيتنا 
الوطنية عبر فصل الضف����ة الغربية عن قطاع غزة، 
والغاء حقوق شعبنا المشروعة بالحرية واالستقالل 
وإقامة دولتنا الفلس����طينية المستقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية على حدود العام 1967.
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تعطل العمل بمعبر »أبو سالم« .. 
الرصاصة األخيرة على اقتصاد غزة 

غزة / سماح المبحوح:
أكد محللون و خبراء اقتصاديون أن قرار مغادرة موظفي هيئة المعابر التابعة 

للس���لطة الفلسطينية في رام الله، معبر كرم أبو سالم في مدينة 
رفح جنوب قطاع غزة ، نتيجة المناكفات السياسية بين حركتي 

الحــراك البحــري الـ 24 ينطلــق اليــوم بغــزة 

غزة/ االستقالل:
شارك العش���رات من الموظفين المقطوعة رواتبهم يوم أمس، 

في وقف���ة احتجاجية أمام مجلس الوزراء بمدينة غزة؛ 
رفًضا لقطع الس���لطة رواتب آالف الموظفين وعوائل 

وقفة احتجاجية بغزة رفضًا لقطع رواتب 
أسر الشهداء واألسرى والموظفين

غزة/ خالد اشتيوي:
أعلن���ت هيئة الح���راك الوطني لكس���ر الحصار، 
عن انطالق المس���ير البحري الرابع والعش���رين 
في ش���مال غرب قطاع غزة اليوم؛ للمطالبة برفع 

الحصار وإنهاء معاناة المواطنين في غزة، والذي 
سيحمل عنوان »استمرار الحصار، نذير االنفجار.« 
ودعت الهيئة خ���الل مؤتمر صحفي لها  بميناء 
غزة أمس االثنين، للمش���اركة الواسعة في هذا 

الحراك، حيث س���تنطلق س���فن الحرية ومعها 
جماهير ش���عبنا الثائر من ميناء غزة لالحتشاد 

في مخيم هربيا ق���رب موقع زكيم 
العسكري أقصى شمال القطاع.

إدانـات فصائليــة وحقوقيــة واسعــة 
الستقطــاع االحتــالل أمــوال المقاصــة 

اعتداءات واعتقاالت للمصلين باألقصى 

الفصائل: االحتالل سيدفع ثمن جرائمه واستهدافه للمقدسات
القد�س املحتلة – غزة/ قا�سم الأغا: 

باإره��اب  الفل�سطيني��ة  الف�سائ��ل  ن��ّددت 
الحتالل »الإ�سرائيلي« املمنهج واملت�ساعد 
وامل�سج��د  املحتل��ة  القد���س  مدين��ة  �س��د 

اأبواب��ه،  اإغ��الق  ع��ر  املب��ارك  الأق�س��ى 
موؤكدًة على اأن ه��ذا الإرهاب ينذر بانفجار 
قريب يف وجه املحتل. ويف بيانات منف�سلة 
الف�سائ��ل  اعت��رت  »ال�ستق��الل«،  و�سل��ت 

ذل��ك ا�ستكمال مل�سل�سل الحتالل التهويدي 
للمدينة املقد�سة وامل�سجد الأق�سى، ل �سيما 

يف الوق��ت احل��ايل الت��ي ت�سه��د 
»الإ�سرائيلي��ة«  ال�ساح��ة  في��ه 

غزة/ محمود عمر:
تعيش السلطة الفلسطينية في مأزق حقيقي بعد قرار 
الكي���ان الصهيوني خصم جزء م���ن العائدات الضريبية 
الخاص���ة بالس���لطة، رغ���م خض���وع األخي���رة للضغوط 

اإلس���رائيلية بوق���ف ص���رف روات���ب عائالت األس���رى 
والشهداء إذ بدأت السلطة خالل األشهر الماضية بوقف 

ص���رف رواتب العش���رات من ه���ذه العوائل. 
صادق المجلس ال���وزاري المصغر في الكيان 

عقــب خصــم »إسرائيــل« أمــوال
 المقاصــة.. كيــف ستتعامــل السلطــة؟ 

غزة/ االستقالل: 
أصيب مس���اء االثنين ع���دد من الش���بان بالرصاص الحي واالختن���اق بالغاز 
المس���يل للدموع، جراء اعتداء قوات االحتالل اإلس���رائيلي على المتظاهرين 

المش���اركين في فعاليات "اإلرباك الليلي" ش���رقي مدينة غزة. 
أعلنت مصادر طبية عن اصابة 7  مواطنين بجراح مختلفة بينهم 

إصابات خالل قمع االحتالل 
فعاليات اإلرباك الليلي شرق غزة

تحديد تسعيرة العمرة ألهالي 
القطاع وموعد بدء التسجيل

غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسس���ة مهج���ة القدس 
للش���هداء واألس���رى، يوم أمس، 
أن إدارة س���جن الدام���ون قدمت 
م���واد غذائي���ة غير  لألس���يرات، 

لالستعمال  صالحة 
ومنتهية الصالحية.

اإدارة �سجن 
الدامون تقدم 

مواد غذائية غري 
�ساحلة للأ�سريات

08

الخليل/ االستقالل:
سلمت قوات االحتالل االسرائيلي، يوم أمس، إخطارات لهدم منازل وحظيرة أغنام ومحمية 
طبيعية وحديقة ألعاب لألطفال ش���رق يطا جنوب الخليل. وأفاد منسق اللجان الوطنية 
والش���عبية لمقاومة الجدار واالس���تيطان جنوب الخليل راتب الجب���ور، أن قوات االحتالل 

القدس المحتلة/ االستقالل:
وافق���ت اللجنة المركزية للتخطيط والبناء، التابعة لالحتالل في القدس، على خطة بناء 
منشأة عسكرية تحت األرض تضم كلية عسكرية للجيش االسرائيلي في منطقة عين 
كارم المهّجرة شمال غرب القدس. وذكرت صحيفة "هآرتس" أن بناء الكلية العسكرية 

االحتالل يسلم إخطارات لهدم 
منشآت فلسطينية جنوب الخليل

االحتالل يوافق على بناء منشأة 
عسكرية تحت األرض بالقدس

) APA images (      جانب من املوؤمتر ال�سحفي لهئية احلراك الوطني لك�سر احل�سار بغزة  اأم�س
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الخليل/ االستقالل:
سلمت قوات االحتالل االس���رائيلي، يوم أمس، إخطارات لهدم 
منازل وحظي���رة أغنام ومحمية طبيعية وحديقة ألعاب لألطفال 
شرق يطا جنوب الخليل. وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية 
لمقاومة الجدار واالستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، أن قوات 
االحتالل داهمت قرية الحالوة، وس���لمت المواطن علي محمد أبو 

عرام إخطارا لهدم مسكنه المكون من غرفتين.
ووفق الجبور؛ فقد داهمت  كذلك قرية التبان، وسلمت المواطن 
س���مير الحمامدة إخطارا بهدم مس���كنه المك���ون من غرفتين، 
والمواطن عيسى الحمامدة في القرية ذاتها سلمته إخطارا بهدم 
حظيرة ماش���يته، وفي قرية خشم الدرج أخطرت قوات االحتالل 

أهالي القرية بهدم محمية طبيعية وحديقة ألعاب لألطفال.
وناش���د الجبور المؤسس���ات الحقوقية واإلنس���انية واإلعالمية 
المحلي���ة والدولية كاف���ة بالتدخل للجم انته���اكات االحتالل، 
وحماية حق طلبة فلس���طين بالتعليم، وتوفير الحماية لألسرة 

التربوية الفلسطينية.
يذكر أن االحتالل أصدر عام 2012 قرارا يقضي بهدم  ثماني قرى 
في مسافر يطا وهي: )الفخيت، والحالوة، والمركز، وجنبا، وخروبة، 
ومجاز، والتبان، وصفي( وترحيل سكانها الذين يزيد عددهم عن 
1500 نسمة؛ بغية السيطرة على المزيد من األرض الفلسطينية 
وتوس���يع المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين، بهدف 

خلق مكان لتدريبات جيش االحتالل اإلسرائيلي.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ا، يوم أمس، باحات المسجد األقصى من جهة "باب  اقتحم 75 مستوطًنا يهودًيّ

المغاربة" الخاضع لسيطرة االحتالل اإلسرائيلي منذ عام 1967.
وأوضح���ت مصادر في دائرة األوقاف اإلس���المية في مدين���ة القدس، أن 55 
مستوطًنا اقتحموا المسجد يوم أمس، بحماية الشرطة اإلسرائيلية التي أّمنت 

لهم الحماية الكاملة خالل تجوالهم وأدائهم طقوًسا تلمودية.
وأضافت أن 20 طالًبا ومرش���ًدا س���ياحًيا اقتحموا األقصى كذلك خالل الجولة 
الصباحية ذاتها. ُيشار إلى أن الشرطة اإلسرائيلية وقواتها الخاصة المسّلحة 
تحمي المس���توطنين بشكل يومي خالل اقتحامهم من "باب المغاربة" وحتى 
"باب السلسلة". وتتم االقتحامات يومًيا ما عدا الجمعة والسبت، وخالل جولتين 

صباحية ومسائية بمعدل أربع ساعات ونصف إجمالية.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل االس����رائيلي مساء أمس االثنين أمين 
س����ر حركة فتح بالعيسوية ياسر درويش، واألسير المحرر أنور 

عبيد من القرية الواقعة شمالي شرق القدس المحتلة.
وذكر ش����هود عيان أن مواجهات عنيف����ة اندلعت في محيط 
مسجد األربعين بين الش����بان وقوات االحتالل عقب اقتحامها 

المسجد واعتدائها على المتواجدين داخله.
وأضاف����وا أن قوات االحتالل اعتقلت الش����ابين درويش وعبيد، 
فيما أصيب عدد من الش����بان بش����ظايا قنابل الصوت واألعيرة 

المطاطية.
وكان����ت ق����وات مكثفة من جن����ود االحتالل اقتحمت مس����جد 

األربعين بوسط قرية العيسوية إلزالة يافطة كتب عليها عبارة 
»القدس شعلة االنتفاضة والعاصمة األبدية لدولة فلسطين« 

وعلم فلسطين وراية للجبهة الديمقراطية.
وصدحت س����ماعات المسجد بنداء اس����تغاثة إثر اقتحامه من 
قوات االحتالل، وإطالقها قنابل الصوت في محيطه، خالل إزالة 

العلم الفلسطيني واليافطة.
وأغلق����ت القوات جمي����ع مداخ����ل القرية خ����الل المواجهات، 
واقتحمته����ا ع����دة م����رات، من أج����ل إزال����ة اليافط����ة والعلم 
الفلس����طيني. وتتعرض قرية العيسوية لالقتحام اليومي من 
قوات االحتالل؛ للتنكيل بس����كانها ومالحقة الشبان واالعتداء 

عليهم واعتقالهم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
وافق���ت اللجنة المركزية للتخطيط والبناء، التابعة لالحتالل في 
القدس، على خطة بناء منشأة عسكرية تحت األرض تضم كلية 
عس���كرية للجيش االس���رائيلي في منطقة عين كارم المهّجرة 
ش���مال غرب القدس. وذكرت صحيف���ة "هآرتس" أن بناء الكلية 
العسكرية وما سيتبعها من مرافق لها عالقة بالشأن العسكري 
واألمني، سيتم في منطقة مفتوحة بين أحياء "كريات مناحيم" 
وعين كارم، على الرغم من معارضة السكان والمنظمات الخضراء.

وأضافت الصحيفة أنه تم خالل مداوالت جرت األسبوع الماضي، 
الكش���ف عن أن القاعدة الجديدة ستش���مل لي���س فقط كلية 
للجيش، بل أيضا منش���أة أمنية تحت األرض تغطي مساحة 20 
ألف متر مربع، ووفقا لمعارضي المش���روع فإن مخطط المنش���أة 
األمنية قد تم إخفاؤه عنهم. وأوضحت "هآرتس" أن الخطة قدمت 
من قبل ما تس���مى بس���لطة تطوير القدس، والتي ستقام على 
مساحة 39 دونما على المشارف الشمالية لحي "كريات مناحيم".

وحذر معارضوا الخطة من مخاطر إقامة منشأة عسكرية ستصبح 

هدفا "للعدو" بالقرب من األحياء الس���كنية المكتظة بعشرات 
اآلالف من السكان الذين يعيشون في هذه المناطق.

وفي الماضي، ت���م التخطيط لنقل الكلي���ات إلى منطقة "جبل 

س���كوبس"، لكن اإلدارة األمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما 
أعربت عن معارضتها للخط���ة ونقل الكليات وراء الخط األخضر، 

وتم التخلي عنها.

نابلس/ االستقالل:
احتشد، يوم أمس، عشرات المستوطنين، قرب المدخل الجنوبي 

لقرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس بالضفة الغربية.
وأف���ادت مصادر محلية، ب���أن أربع حافالت وع���دة مركبات تقل 
عش���رات المس���توطنين توقفت عند المدخل الجنوبي للقرية 
)مدخ���ل ترابي يرفض االحتالل تعبي���ده(، وأنزلت من بداخلها. 
وأش���ارت المصادر ذاتها، إلى أن المس���توطنين انتش���روا في 

منطقة »جبل الرأس« ومنطقة »سريا« جنوب القرية.
يذكر أن هذه المناطق يستهدفها االحتالل ومستوطنوه، الذين 
حاولوا قبل عام الس���يطرة عليها، ونصب خيام على جبل الرأس، 

قبل أن يتصدى األهالي لهم ويطردوهم ويحرقوا الخيام.

مستوطنون يحتشدون 
قرب اللبن الشرقية 

جنوب نابلس

االحتالل يسلم إخطارات لهدم 
منشآت فلسطينية جنوب الخليل

قوات االحتالل تعتقل شابين
 خالل مواجهات بالعيسوية

االحتالل يوافق على بناء منشأة عسكرية تحت األرض بالقدس

الرملة/ االستقالل:
قدمت مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان في الناصرة 
التماًس���ا للمحكمة العليا اإلسرائيلية في القدس 
المحتلة طالب���ت فيه بإصدار أم���ر احترازي بوقف 
أعمال انته���اك أرض مقبرة الزرنوق���ة في مدينة 

الرملة بالداخل الفلسطيني المحتل.
وقالت المؤسس���ة إن هذا االلتماس بعد أن وصلت 
أنباء حول أعمال بنى تحتية وتنفيذ مش���اريع على 
جزء من أرض المقبرة، وبع���د زيارة الموقع وفحص 
األمر، تبي���ن أن البلدية و"دائرة أراضي إس���رائيل" 
تقوم عل���ى مخطط كامل لتحويل ه���ذا الجزء إلى 

قسائم سكنية تباع هناك.
وأضاف���ت " وعليه ت���م تقديم ه���ذا االلتماس 
والمطالبة بوق���ف االنتهاك ألرض المقبرة وإلغاء 
كل المخطط وإع���ادة التخطيط إل���ى الوضعية 
السابقة وهي الحفاظ على وقفية وقدسية أرض 

المقبرة .
وق���ال المحام���ي مصطف���ى محاميد م���ن "ميزان" 
إن "قضي���ة األوقاف والمقدس���ات هي في س���لم 
أولوياتنا كمؤسسة حقوقية، والحفاظ عليها واجب 
من الدرج���ة األولى خاصة وأنه ف���ي اآلونة األخيرة 
تتعرض مقدس���اتنا وأوقافنا ألس���اليب الس���رقة 

والتزييف من قبل مؤسس���ات -الدولة- حيث يتم 
مصادرتها وتحويلها إلى متاحف وقسائم سكنية 
بالرغم من قدس���يتها ووقفيتها المسجلة، وعليه 
نسعى جاهدين للحفاظ بكل السبل على األوقاف 
والمقدسات من أي عملية انتهاك أو تغيير معالم 

لها".
يذكر أن الزرنوقة بلدة فلسطينية مهجرة تقع على 
بعد 10 كم جنوب غ���رب مدينة الرملة في منطقة 
الساحل، بلغ عدد سكانها 2,761 نسمة إبان النكبة، 
وعدد منازلها 585، وطردت العصابات الصهيونية 

سكانها في 27 أيار/ مايو 1948.

التماس لـ »العليا اإلسرائيلية« لوقف انتهاك أرض مقبرة الزرنوقة بالرملة عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى

يافا/ االستقالل:
داهمت قوات كبيرة من ش���رطة االحتالل 
اإلس���رائيلي برفقة مندوبين عما تسمى 
ومؤسس���ة  إس���رائيل«  أراضي  »س���لطة 
التأمين وش���ركات الكهرباء واتحاد المياه 
باإلضافة لممثلين ع���ن جمعيات »الرفق 
بالحيوان« حي بي���ارة دكة في مدينة يافا 

ي���وم أمس للم���رة الثانية خالل الش���هر 
الجاري .

وقالت مصادر محلي���ة إن هذه المداهمة 
ه���ي الثانية م���ن نوعها خ���الل أقل من 
ش���هر، وتأتي في إطار مالحقة الس���كان 
والتضييق  البي���ارة  في  الفلس���طينيين 
عليه���م ف���ي محاول���ة القتالعه���م من 

أراضيه���م التي حافظ���وا عليها منذ عام 
النكبة 1948. وأعرب عدد من األهالي عن 
استغرابهم من تصعيد السلطات وتكرار 
مداهم���ات بيارة دكة ف���ي اآلونة األخيرة، 
وذلك للمرة الرابعة خالل عام واحد، وهو ما 
من شأنه الدفع باتجاه مزيد من التضييق 

على العائالت الفلسطينية في يافا.

نابلس/ االستقالل:
جرفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، مساحات واسعة من أراضي بورين، جنوب 
نابلس في الضفة الغربية. وقال مس���ؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية 
غس���ان دغلس: إن قوات االحتالل ش���رعت بأعمال تجريف واس���عة في أراض خاصة 

مزروعة باللوزيات، بهدف توسعة البؤرة االستيطانية »جفعات رونيم« شرق بورين.

االحتالل يجرف أراضي بورين شرطة االحتالل تداهم حي بيارة دكة بيافا لمحاولة اقتالع سكانه
لصالح بؤرة استيطانية
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بيروت/ االستقالل:
أكد ممثل »حركة الجهاد اإلسالمي« في لبنان، 
إحسان عطايا، أن الحركة سعت إلى التوصل 
إل���ى صيغة وطني���ة تجمع بي���ن الفصائل 
الفلس���طينية كافة في اللق���اء الذي نظمته 
العاصمة الروس���ية موس���كو، إال أن البعض 
حاول إل���زام الجه���اد بما يخال���ف مبادئها 
الوطنية، مشددًا أن الحركة ملتزمة بثوابتها 
التي تعبر عن إجماع الش���عب الفلسطيني 

وحقوقه.
وذك���ر عطايا، الذي ش���ارك ف���ي وفد حركة 
الجه���اد إل���ى ح���وار موس���كو ف���ي مقابلة 
تلفزيونية مع فضائية »العربي الجديد«، أن 

الجهاد رفضت التوقيع على البيان الختامي 
للقاء، بسبب ما تضمنه البيان من إقامة دولة 
فلس���طينية مس���تقلة على حدود العام 67 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح أن الحركة ترفض كذلك اعتبار منظمة 
الحالية  الفلس���طينية بصيغته���ا  التحرير 
ممثاًل شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني دون 
إع���ادة بنائها وتطويرها، مؤكدًا أنه »ال بد من 
العودة إلى اتف���اق القاهرة في العام 2005، 
وأن تضم المنظمة كل القوى الفلس���طينية، 
ومن بينها حركتا الجهاد اإلسالمي وحماس«.

وحول ملف إنهاء االنقس���ام الفلس���طيني، 
رأى عطايا أن الح���ل الوحيد يتمثل باالتفاق 
على استراتيجية وطنية تحفظ حق الشعب 
الفلس���طيني في مقاوم���ة االحتالل وتحرير 

أرضه.

عطايا: الجهاد اإلسالمي متمسكة بثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه

وقال مدير المس����جد األقصى الش����يخ عمر 
الكسواني إن قوات االحتالل أغلقت بوابات 
المس����جد، بعد كس����ر ش����بان )مقدسيين( 
البوابة الحديدية التي وضعتها س����لطات 
االحتالل عن����د مدخل باب الرحمة، واعتدت 
على المصلين واعتقلت )5( شبان وفتاتين.

وأضاف الكس����واني: "ننظر بعين الخطورة 
لوض����ع االحت����الل السالس����ل الحديدي����ة 
والقفل عل����ى بوابة باب الرحم����ة، وتثبيته 
نقط����ة عس����كرية للجيش والش����رطة على 
قبة الباب"، معتبًرا "وضع السالسل محاولة 
لفرض الس����يادة"، "وهي أخطر من البوابات 
اإللكترونية، واعتداء على المسجد األقصى 

وسيادة األوقاف اإلسالمية".
وتابع: "هذا اعتداء على عقيدة المس����لمين 
والمس����جد، وترجمة للتقسيم المكاني في 
األقصى ونزع للسيادة من األوقاف، ويجب 
أن يزال ما وضع����ه االحتالل"، محذًرا من أن 
ذل����ك "قد يفج����ر الوضع بالق����دس وداخل 
األقص����ى، ال����ذي لي����س مج����ااًل للدعايات 
االنتخابي����ة التي يمارس����ها ف����ي تطرفه 

وانتهاكاته بحقه والمقدسات".
ودعا مدير المس����جد األقص����ى إلى موقف 
عربي وإسالمي إزاء االعتداء اإلسرائيلي على 
المس����جد األقصى، ومتابعة مع المسؤولين 
لما يجري من انتهاكات ممنهجة ومبرمجة.

�سيدفع الثمن
حرك����ة الجهاد اإلس����المي في فلس����طين، 
أّك����دت أن االحتالل س����يدفع ثمن جرائمه 
والمقدسيين،  للمقدس����ات  واس����تهدافه 
وتوظيف ملف القدس لحمالته االنتخابية 

المقبلة.
وق����ال المتحدث باس����م الحرك����ة مصعب 
البريم ل�"االس����تقالل": "إن حمالت اإلرهاب 
المرابطين في  أهلن����ا  الصهيون����ي ض����د 

القدس لن تكسر إرادتهم". 
وأش����ار البري����م أن "التطبي����ع ودعاته ممن 
يش����اركون في اللقاءات العلنية والس����رية 
م����ع االحت����الل الصهيوني يش����اركون في 
ه����ذا العدوان؛ فالتطبيع يش����جع االحتالل 

عل����ى تنفي����ذ مخططات����ه العدوانية التي 
إلى دعم  المقدس����ات." ودعا  تس����تهدف 
صمود أهلن����ا في الق����دس، وقطع الطريق 
على المؤسس����ات الصهيونية التي تمول 
المقدس����يين،  وترحيل  التهوي����د  حمالت 
إضاف����ة إلى تحقيق الوح����دة الوطنية على 
قاعدة مقاومة االحتالل حماية المقدس����ات 

والحقوق الفلسطينية.

ُتنذر باالنفجار 
م����ن جانبه����ا، ح����ّذرت حرك����ة المقاوم����ة 
اإلس����المية )حماس( من انفجار قريب في 
وج����ه االحتالل؛ إذا ما صّع����د من اعتداءات 
المتك����ررة بح����ق المصلي����ن ف����ي األقصى 

واإلغالق الدائم ألبوابه.
وشددت الحركة في بيان وصل "االستقالل" 
أمس، على أن المسجد األقصى "خط أحمر" 
لن يس����مح الشعب الفلس����طيني أليٍّ كان 
بالعبث بهويته اإلسالمية، "وقد أثبت تاريخ 
شعبنا أن األقصى كان شعلة االنتفاضات".

المرابطي����ن  تص����دي  أن  إل����ى  وأش����ارت 

والمصلي����ن لق����وات االحتالل بع����د إغالق 
باب الرحمة دليل على إصرار ش����عبنا على 
مواجه����ة كل محاوالت تقس����يم األقصى 

زمانيًا ومكانيًا.
العربي����ة  الش����عوب  "حم����اس"  ودع����ت 
القضي����ة  ح����ول  لاللتف����اف  واإلس����المية 
الفلس����طينية وف����ي مقدمته����ا الق����دس 
الش����ريف، والعمل الجاد على مواجهة كل 

محاوالت االختراق الصهيوني لألمة.

ت�سعيد خمطط له
 أما الجبهة الش����عبية لتحرير فلس����طين، 
فقد ووصفت استباحة االحتالل الممنهجة 
للقدس واألقصى ب�"التصعيد المخطط له"، 
مش����ددًة على أنه "ال استقرار في ظل هذه 

االستباحة المتواصلة".
الجبهة وفي بيان وصل "االستقالل"، قالت: 
"إن إغالق االحتالل باب الرحمة في المسجد 
األقصى، وشن حملة اعتقاالت بحق الشباب 
المقدس����ي، وطرد العائالت المقدسية من 

بيوتها سينقلب ناًرا وغضًبا عليه".

وتابع����ت: "ه����ذا التصعي����د يأت����ي ضمن 
سياسات التهويد التي لم تتوقف لحظة، 
والهادف����ة إلى الس����يطرة على المس����جد 
األقصى زمانًيا ومكانيًا، وفي سياق الدعاية 
االنتخابي����ة وكس����ب أصوات الش����ارع في 

الكيان الغارق في التطرف واإلجرام".
وشددت على أن "الرد الطبيعي على الهجمة 
الصهيونية المتواصلة على مدينة القدس 
تصعي����د االنتفاض����ة )الق����دس( وتأجيج 
لهيبها وتطويره����ا"، معربًة عن ثقتها أن 
أهالي الق����دس س����يجبرون االحتالل على 
فت����ح الباب )الرحم����ة(، كما نجحوا س����ابًقا 
في إفش����ال تركيب البواب����ات أمام مداخل 

المسجد األقصى.

اعتداء �سافر 
إلى ذلك، اعتبر مجلس األوقاف والش����ؤون 
وال�مقدسات اإلس����المية بالقدس المحتلة 
وضع ش����رطة االحتالل سالس����ل حديدية 
وقفال عل����ى الباب الواقع عل����ى رأس الدرج 
ال�م����ؤدي إلى مبن����ى باب الرحم����ة، بمثابة 

اعتداء س����افر على جزء أصيل من ال�مسجد 
األقصى.

ولفت المجلس إل����ى أن االحتالل أقدم في 
ع����ام 2003 على اتخاذ ق����رار بإغالقه بحجة 
وج����ود "منظمة إرهابية "ف����ي هذا المكان، 
وتجديد قرار اإلغالق رغ����م مطالبات دائرة 
بإلغاء هذا  المس����تمرة  األوقاف اإلسالمية 

القرار.
وتاب����ع: "ها هي ش����رطة االحت����الل أغلقت 
)أمس( باب الرحمة بالسالس����ل الحديدية؛ 
لتؤكد أطماعه����ا المبيتة والخبيثة تجاهه، 
في تصمي����م واض����ح على تغيي����ر الواقع 
الدين����ي والقانون����ي والتاريخ����ي كلًيا في 
ال�مسجد األقصى بالقوة، األمر الذي يشكل 
انته����اكا واضح����ًا لعقيدة أكث����ر من مليار 

وسبعمائة مليون مسلم حول العالم".
وأك����د أن" باب الرحم����ة هو ج����زء ال يتجزأ 
من ال�مس����جد األقصى، والحرم القدس����ي 
الشريف، بجميع مبانيه وبمساحته البالغة 
144 دونًم����ا ف����وق األرض وتحته����ا، وهو 
مسجد إسالمي خالص للمسلمين وحدهم.

انتهاك �سافر
وأدان����ت وزارة الخارجي����ة األردني����ة، إقدام 
ش����رطة االحتالل على إغالق أبواب المسجد 
األقص����ى المبارك وقيامه����ا باالعتداء على 

عدد من المصلين.
وطال����ب الناطق الرس����مي باس����م ال����وزارة 
س����فيان القض����اة ف����ي بيان مس����اء أمس 
االثنين، االحتالل اإلس����رائيلي، بإعادة فتح 
األبواب فورًا واحترام حرمة المكان المقدس 
وعدم إعاقة دخول المصلين وسحب جميع 
المظاه����ر األمني����ة في المس����جد األقصى 
المبارك واحترام مش����اعر المسلمين، وفقًا 

للقانون الدولي.
 وأك����د ان هذه اإلج����راءات تع����د انتهاكا 
س����افرا للوضع القائم التاريخي والقانوني، 
القانون  واللتزام����ات االحت����الل  بموج����ب 
الدولي والقانون الدولي اإلنس����اني، وحّمل 
"إس����رائيل" كامل المس����ؤولية عن سالمة 

المسجد األقصى المبارك.

اعتداءات واعتقاالت للمصلين باألقصى 

الفصائل: االحتالل سيدفع ثمن جرائمه واستهدافه للمقدسات
القد�س املحتلة – غزة/ قا�سم االأغا: 

االحتللال  باإرهللاب  الفل�سطينيللة  الف�سائللل  نللّددت 
»االإ�سرائيلللي« املمنهللج واملت�ساعللد �سد مدينللة القد�س 
املحتلللة وامل�سجد االأق�سللى املبارك عرب اإغللاق اأبوابه، 
موؤكللدًة علللى اأن هللذا االإرهاب ينللذر بانفجللار قريب يف 

وجلله املحتل. ويف بيانات منف�سلللة و�سلت »اال�ستقال«، 
اعتللربت الف�سائللل ذلللك ا�ستكمللال مل�سل�سللل االحتللال 
التهويدي للمدينللة املقد�سة وامل�سجد االأق�سى، ال �سيما 
يف الوقت احلايل التي ت�سهد فيه ال�ساحة »االإ�سرائيلية« 
انتخابات داخلية )الكني�ست(، واإقحام القد�س يف �سباق 

الدعاية االنتخابية بني ُقطعان ال�سيا�سيني املتطرفني. 
واأغلقللت �سرطللة االحتللال ظهر اأم�للس جميللع بوابات 
امل�سجللد االأق�سى، يف مدينللة القد�س املحتلللة، واعتدت 
علللى م�سلللني يف باحاته ب�سللكل وح�سي واعتقلللت عدًدا 

منهم، قبل اأن تعيد فتح البوابات يف وقت الحق.

االستقالل/ وكاالت: 
أعلن مبعوث الرئيس الروس���ي الخاص إلى الش���رق األوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، تأجيل زيارة 

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى العاصمة الروسية حتى إشعار آخر.
وق���ال بوغدانوف في تصريح���ات صحفية امس االثنين: "اللقاء مؤجل، ولي���س هناك موعد محدد له"، 
وأضاف: "هذه المس���ألة ليس���ت على جدول األعمال حاليا، ألننا حرصنا عل���ى توفير أرضية للحوار بين 

الفلسطينيين في موسكو، بما يخدم توصلهم لإلجماع على األسس المبدئية للقضية الفلسطينية".
كما لم يس���تبعد بوغدانوف زيارات قادة فصائل فلسطينية أخرى وقال: "نتلقى طلبات من هذا النوع، 

والحوار مع كافة الفصائل الفلسطينية سيستمر".
وكان من المقرر أن يصل إسماعيل هنية إلى موسكو بزيارة رسمية أواسط يناير الماضي، لكن "حماس" 
أعلنت في 10 يناير عن إرجاء الزيارة "لوقت آخر"، موضحة أن سبب ذلك يعود ل�"انشغال" وزير الخارجية 

الروسي سيرغي الفروف.
واس���تضافت موس���كو بين 11 و13 فبراير اجتماعا للحوار الفلسطيني ش���اركت فيه 12 من الفصائل 

واألحزاب والحركات السياسية الفلسطينية األساسية

موسكو تعلن تأجيل زيارة هنية



الثالثاء 14 جمادى اآلخرة 1440 هــ 19 فبراير 2019 م

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )84/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
جمال محمود عايش الطيب من سكان جباليا هوية رقم 921443339 
بصفته وكيال عن: ايمان ومجدي وأبو بكر / أبناء محمود عايش الطيب

بموجب وكال���ة رقم: 3720 / 2005 الصادرة عن اس���تراليا + 4350 / 
2005 كندا + 111 / 2004 الرياض

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 1806 قسيمة 8 المدينة جباليا

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

المعاملة. التاريخ: 2/18/ 2019م

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

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )83/ 2019(
يعل���ن للعموم ان���ه تقدم ل���إلدارة العامة لألراضي والعق���ارات بغزة 
السيد: خليل أحمد محمد أبو ظريفة من سكان بني سهيال هوية رقم 
959310533 بصفت���ه وكيال عن: خليل ومحمد وع���ادل / أبناء محمد 

خليل مصبح
بموجب وكالة رقم: 1277 / 2019 الصادرة عن خانيونس

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 250 قسيمة 18 + 21 المدينة عبسان

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم 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: 2/18/ 2019م

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

وخالل المداوالت التي جرت في جلسة )الكابينت(، 
قدم المسؤولون األمنيون تقريرا يرصد ما دفعته 
الفلس���طينية كرواتب لألسرى وعائالت  السلطة 
الش���هداء خالل عام 2018، وتقرر أن يتم تجميد 

المبلغ وخصمه من عائدات السلطة.
وفي ش���هر تم���وز/ يولي���و الماض���ي، وافقت 
الكنيست االس���رائيلية على مش���روع "قانون" 
لخصم رواتب األسرى وأس���ر الشهداء، وصوت 
لصالح "القانون" 87 من أعضاء الكنيست بينما 

عارضه 15 عضوا.
وكانت الس���لطة الفلس���طينية ارسلت رسالة إلى 
"إس���رائيل"، عبر وزير الش���ؤون المدنية حس���ين 
الش���يخ، أبلغتها من خاللها انها ترفض استالم 
أموال المقاّصة في حال جرى اقتطاع أي مبلغ مالي 

من تلك االموال.
وأكد رئيس الحكومة رامي الحمد الله، أن القانون 
الخاص بخصم مخصصات االس���رى والجرحى من 
أموال المقاص���ة الضريبية الذي أق���ره الكابينت 
"يهدد قدرتن���ا على االلتزام بدف���ع رواتب وأجور 

الموظفين في مواعيدها المقررة".
وق���ال الحم���د الل���ه في تصري���ح عب���ر صفحته 
الش���خصية على فيس���بوك إن "القرار يأتي ايضا 
ضمن مخطط لتدمير السلطة وسلبها قدرتها على 

االستمرار في تقديم الخدمات والوفاء بالتزاماتها 
تجاه مواطنيه���ا، فاقتطاع أم���وال المقاصة، إنما 

يضع االقتصاد الفلسطيني في دائرة الخطر".
العجل���ة  دوران  يعط���ل  الق���رار  "إن  وأض���اف: 
االقتصادية، مس���تدركًا "لكننا نع���ود ونؤكد أننا 
لن نقايض حقوقن���ا ومواقفنا الراس���خة بالمال، 
وإننا مستعدون لكافة الس���يناريوهات في حال 
أقدم���ت الحكومة اإلس���رائيلية فعليًا على تنفيذ 

تهديداتها".

�سرائب جديدة
ووص���ف وكي���ل وزارة االقتص���اد الوطني هيثم 
الوحيدي، القرار الذي أقره الكابينت اإلس���رائيلي، 
الموازن���ة  يم���س  ال���ذي  الخطي���ر  بالتهدي���د 
الفلس���طينية وحق���وق الفلس���طينيين الخاصة 

بأمواله. 
وق���ال الوحيدي ل�"االس���تقالل": "ه���ذا القرار هو 
مخالفة أخرى ترتكبها إسرائيل لبروتوكول باريس 
االقتص���ادي الذي يح���دد العالق���ة االقتصادية 
بين دولة فلس���طين واالحتالل اإلسرائيلي، وهي 
تش���كل خطرًا عل���ى الحرك���ة االقتصادية وعلى 
المؤش���رات االقتصادية ويقلل من قدرة الحكومة 
على توفير فرص عمل وتنفيذ مش���اريع تنموية 
تش���غيلية وهذا س���يؤدي في مجمله إلى تدهور 

الوضع االقتصادي الصعب".
وبّي���ن أن هناك س���يناريوهات عديدة، س���يتم 
التباح���ث فيه���ا على مس���توى قيادة الس���لطة 
الفلس���طينية والحكوم���ة لمواجهة ه���ذا القرار 
ودراس���ة تداعيات���ه وتحدياته، وم���ن بين هذه 
الس���يناريوهات إج���راء تعدي���الت ف���ي النظام 
جدي���دة  ضريبي���ة  ش���رائح  وإدراج  الضريب���ي 

تستهدف الشركات التي ال تدفع الضرائب.
ودع���ا الوحي���دي المجتم���ع الدولي إل���ى تحمل 
مس���ئولياته تجاه الق���رار اإلس���رائيلي، الهادف 
إلطباق حصار مشدد على الس���لطة الفلسطينية 
والبتزاز الش���عب الفلس���طيني مالي���ًا بتواطؤ مع 

اإلدارة األمريكية.

اأهداف الإجراء الإ�سرائيلي
من ناحيته، ي���رى المحلل السياس���ي الخبير في 
الش���أن اإلس���رائيلي، إبراهيم جاب���ر، أن مصادقة 
نتنياهو على ق���رار إجراء اقتطاع م���ن العائدات 
الضريبية للس���لطة، يرمي لتحقيق عدة أهداف، 
أهمها تحقيق مكاس���ب سياسية في االنتخابات 

اإلسرائيلية المزمع عقدها في إبريل القادم.
وقال جابر ل�"االستقالل": "كما يهدف هذا اإلجراء 
إلى توجيه ضربة اقتصادية للسلطة الفلسطينية 
بع���د ضربات ع���دة واجهتها بس���بب انس���حاب 

العديد من دول العال���م عن دعم موازنة الحكومة 
الفلس���طينية مثل أمريكا واس���تراليا، في الوقت 
الذي تعتمد فيه السلطة بشكل رئيس على هذه 

الضرائب كمصدر للمال".
واستبعد أن تكون دولة االحتالل تسعى من خالل 
هذا اإلجراء إلى حل السلطة الفلسطينية، مضيفًا: 
"إسرائيل ال تريد حل السلطة الفلسطينية فهي 
تفع���ل لها الكثير من األش���ياء الت���ي توفر على 
الجيش اإلسرائيلي الوقت والجهد والمال، ولكنها 
تريد معاقبة الس���لطة بس���بب رفضه���ا العودة 

لطاولة المفاوضات".
ولفت جابر النظر إلى أن السلطة الفلسطينية التي 
تصدر تصريحات على لس���ان العديد من قادتها 
وأبرزه���ا محمود عب���اس حول التمس���ك بصرف 
رواتب األسرى والش���هداء، بدأت تتعاطى فعليًا 
مع هذا القرار بعد قيامها خالل األش���هر الماضية 

بوقف صرف رواتب عشرات األسرى والشهداء.
وبّين جابر أن العديد من عائالت األسرى والشهداء 
واألس���رى المحررين فوجئوا بعدم وجود أي رواتب 
لهم خالل الدفعات الس���ابقة، األمر الذي يش���ير 
إلى أن السلطة تستجيب إلى الضغوط األمريكية 
واإلسرائيلية الرامية لوقف صرف رواتب عائالت 

الشهداء واألسرى. 

عقب خصم »إسرائيل« أموال المقاصة.. كيف ستتعامل السلطة؟! 
غزة/ حممود عمر:

تعي�ش ال�سلطة الفل�سطينية يف ماأزق حقيقي 
بعد قرار الكيان ال�سهيوين خ�سم جزء من 

العائدات ال�سريبية اخلا�سة بال�سلطة، رغم 
خ�سوع الأخرية لل�سغوط الإ�سرائيلية بوقف 

�سرف رواتب عائالت الأ�سرى وال�سهداء اإذ 
بداأت ال�سلطة خالل الأ�سهر املا�سية بوقف 

�سرف رواتب الع�سرات من هذه العوائل.
�سادق املجل�ش الوزاري امل�سغر يف الكيان 

ال�سهيوين )الكابينت(، م�ساء الأحد املا�سي، 
على اقتطاع 502 مليون �سيكل من العائدات 

ال�سريبية لل�سلطة الفل�سطينية، والتي تقول 
»اإ�سرائيل« اإنها تعادل رواتب اأ�سر ال�سهداء 

والأ�سرى الفل�سطينيني.

طوباس / االستقالل
 نظمت أطر وفعاليات طوباس شمالي الضفة الغربية 
المحتل���ة يوم أمس وقفة ضد ق���رار حكومة االحتالل 
اإلس���رائيلي اقتط���اع أموال المقاصة الفلس���طينية 

احتجاًجا على دفع مخصصات األسرى والشهداء.
وأكد المشاركون الذين تجمعوا وسط مدينة طوباس 
ض���رورة التصدي للقرار اإلس���رائيلي بكافة الس���بل 

محلًيا ودولًيا.
وش���ددوا على الوق���وف إلى جانب عائالت األس���رى 
والش���هداء مهما كانت التضحي���ات، وعدم االنجرار 

خلف مخططات االحتالل.
وأشار رئيس نادي األسير بطوباس محمود صوافطة 
في كلمة له إلى أن قضية األس���رى ستبقى القضية 
المركزية، وأن شعبنا لن يتخلى عن أسراه وحقوقهم.

وقفة بطوباس ضد 
قرار االحتالل مصادرة 

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )85/ 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
عماد عارف علي مسمح من سكان خانيونس هوية رقم 901368985 
بصفته وكي���ا عن: رياض وج���واد ومحمد / أبناء عارف علي مس���مح 

وعارف علي عودة مسمح
بموجب وكالة رقم: 4317 / 2013 الصادرة عن خانيونس

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 79 قسيمة 33 المدينة خانيونس

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خال مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ هذا اإلعان وبخاف ذلك س���وف يتم الب���دء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 2/18/ 2019م

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

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )82/ 2019(

يعل���ن للعموم ان���ه تقدم ل���إلدارة العامة لألراضي والعق���ارات بغزة 
السيد: خليل أحمد محمد أبو ظريفة من سكان بني سهيا هوية رقم 
959310533 بصفته وكيا عن: حربة وحمدة / بنتي نمر حس���ين أبو 

جامع وإبراهيم محمد نمر أبو جامع
بموجب وكالة رقم: 1278 / 2019 الصادرة عن خانيونس

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 215 قسيمة 25 المدينة بني سهيا

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خال مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ هذا اإلعان وبخاف ذلك س���وف يتم الب���دء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 2/18/ 2019م

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

في المقاب���ل نفى المتحدث باس���م وزارة 
الداخلية بغزة، إياد البزم ، االتهامات التي 
وردت قائ���ا : " إن م���ا تقوم ب���ه األجهزة 
األمني���ة عل���ى معبر ك���رم أبو س���الم هو 
إجراءات تتطلبها الضرورة األمنية، خاصة 
بعد األحداث التي وقعت مؤخًرا في القطاع 
"، مضيف���ا: " رف���ض موظفو الس���لطة في 
المعبر التعاون مع تلك اإلجراءات منذ عدة 
أيام ، والي���وم تفاجأنا بمغادرة الموظفين 

للمعبر" . 
ويعد معبر كرم أبو س���الم المعبر التجاري 
الوحيد الذي يربط غزة مع العالم الخارجي ؛ 
ويسيطر االحتال اإلسرائيلي على المعبر 
، ويدي���ر عملية إدخال البضائ���ع منه إلى 
القطاع ، فيما يتولى موظفون من الحكومة 
ف���ي رام الله ، إدارة الجانب الفلس���طيني 
من المعب���ر ، وتتول���ي األجه���زة األمنية 
التابعة لحركة حماس في قطاع غزة عملية 

تفتي���ش وفحص البضائع قب���ل دخولها 
للقطاع.

وف���ي 7 كان���ون الثاني/ يناي���ر الماضي ، 
س���حبت السلطة الفلس���طينية موظفيها 
من معبر رفح الب���ري على الحدود مع مصر، 
واتهم���ت حركة "حماس " بإعاقة عملهم ، 
عبر استدعاءات واعتقاالت وتنكيل "، وهو 

ما نفته الحركة.

كارثة جديدة
المختص االقتصادي مازن العجلة اعتبر أن 
تعطيل  العمل في معبر كرم أبو سالم جراء 
انسحاب موظفي السلطة منه في ظل االزمة 
السياسية بين حركتي فتح وحماس ، كارثة 
جديدة تضاف لمجم���وع الكوارث واألزمات 
االقتصادية التي يعان���ي منها قطاع غزة ، 
في ظل الحصار اإلس���رائيلي المفروض على 

القطاع منذ ما يزيد عن 12 عاما.  
ورأى العجلة في حديثه ل�"االستقال " أن 

تعطيل العمل في المعبر س���يزيد الوضع 
االقتصادي بقطاع غزة س���وءًا، وس���يلقى 
بظال���ه عل���ى العائات والتج���ار، في ظل 
توق���ف عجل���ة االقتصاد في غزة بش���كل 
ش���به كامل ، مما أدى إلغاق عدد كبير من 
المصان���ع والمحال التجارية وتعمق األزمة 

االقتصادية والمعيشية . 
وأوض���ح أن معبر ك���رم أبو س���الم المعبر 
الوحي���د المتخص���ص بإدخ���ال البضائع 
للعائات واإلنتاجية  الازمة  االستهاكية 
ألصح���اب المح���ات وال���ورش بالقطاع ، 
مبين���ا أن تعطل عم���ل المعبر س���يؤدي 
لشح البضائع باألس���واق المحلية وتعطل 

الواردات والصادرات . 
وش���دد على أن جميع التوقعات س���تبقى 
س���وداوية في حل تعثر عجلة المصالحة ، 

وعدم التوصل لحلول سياسية . 
قال :"أصبحن���ا  في الوقت الحالي بعيدين 

عن مواجهة الخافات الداخلية، األمر الذي 
يزي���د من االنفصال بي���ن الضفة والقطاع 
وسيزيد من الصعوبات التي يتعرض لها 

الفلسطينيون في الفترة القادمة".

انهيار تام
بدوره ، أكد المخت���ص االقتصادي محمد 
مق���داد أن المس���تفيد األول واألخي���ر من 
تعط���ل عم���ل معبر ك���رم أبو س���الم هو 
إلى  الذي يس���عى  االحتال اإلس���رائيلي 
ضخ مزيد م���ن األزمات لطرفي االنقس���ام 
لتطبيق صفقة القرن ، التي ال يعرف أحد 

مضمونها . 
وش���دد مقداد في حديثه ل�"االس���تقال " 
أن الوض���ع االقتصادي في غ���زة وصل حد 
االنهيار التام ، نتيجة  الهشاشة والضعف 
الكبير الذي يعاني منه ، في ظل الضغوط 

المتزايدة التي تمارس ضد المواطنين . 
وأش���ار إلى أن معبر كرم أبو سالم التجاري 

يعد شريان الحياة الحقيقي لغزة ، نتيجة 
ف���ي اس���تيراد وتصدير  االعتم���اد عليه 
البضائ���ع  م���ن  وإلى " إس���رائيل " ودول 
الخ���ارج ، الفتا تعطل عمل المعبر بس���بب 
منها  يتض���رر  السياس���ية،  المناكف���ات 
باألس���اس العائات والتج���ار التي أغلقت 

شركاتهم وأصبحوا بالسجون. 
وتمن���ى أن تعي���د الحكوم���ة  النظ���ر في 
سياس���اتها تج���اه غزة ، بإع���ادة التعامل 
مع���ه كوحدة واح���دة ال يتجزأ ع���ن باقي 
الوطن ، لعدم تحمل المواطن الغزي مزيدًا 
م���ن األزمات االقتصادي���ة التي تؤثر على 
كافة مناحي حياته ، مش���يرا إلى أن نسبة 
الفقر  وصلت لقرابة %70 ، كما أن اآلالف 
من المواطنين يعانون م���ن انعدام األمن 
الغذائي ، عدا عن زيادة نس���بة الشيكات 
المرجعة التي أدت لدخول مئات من التجار 

للسجون. 

بعد مغادرة موظفي السلطة 

تعطل العمل بمعبر »أبو سالم« .. الرصاصة األخيرة على اقتصاد غزة 
غزة / �سماح املبحوح:

اأكد حمللون و خرباء اقت�ساديون اأن قرار مغادرة 
موظفي هيئة املعابر التابعة لل�سلطة الفل�سطينية يف 

رام اهلل، معرب كرم اأبو �سامل يف مدينة رفح جنوب قطاع 
غزة ، نتيجة املناكفات ال�سيا�سية بني حركتي فتح 

وحما�س، وقيام الحتالل بتعطيل العمل داخل املعرب يف 
اأعقاب ذلك، �سيوؤدي لنهيار الو�سع القت�سادي يف غزة 
ب�سكل كامل.  وقال موقع "والال" الإخباري العربي، اإن 
�س لنقل الب�سائع  العمل يف معرب "كرم اأبو �سامل" املخ�سّ

اإىل قطاع غزة، قد تعطل اأم�س الثنني، ب�سبب عدم 
و�سول املوظفني التابعني لل�سلطة الفل�سطينية. وكان 
موظفو هيئة املعابر التابعة لل�سلطة الفل�سطينية يف 

رام اهلل ، غادروا معرب "كرم اأبو �سامل" التجاري جنوب 
قطاع غزة ، متهمني الأجهزة المنية بغزة بطردهم 
وحظرت التواجد داخل املعرب، ملدة ثالثة اأيام حتت 

حجج وذرائع واهية .

غزة/ االستقال:
أدانت حركة المقاومة اإلس���امية "حماس" القرار الذي أعلن عنه عزام األحمد بمقاطعة 

حركة فتح و رئيس السلطة محمود عباس لحركة الجهاد اإلسامي.
و قال���ت حماس في بي���ان صحفي يوم أم���س االثنين: "إن اإلمع���ان في العداء 
لفصائ���ل المقاومة من طرف حركة فتح عباس إنم���ا يعكس العزلة التي يعاني 
منها هذا الفريق في رام الله، والتي حس���مت أمرها تماًما مع االحتال والتنسيق 

األمني والحرب على المقاومة".
و أكدت الحركة وقوفها مع حركة الجهاد اإلسامي كحركة مجاهدة ومكون 
أصيل من مكونات الشعب الفلسطيني، ال يضرها إجراءات فريق المقاطعة 

ورجاالته.
وقبل يومين قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد إن قرارا أصدره الرئيس 
محمود عب���اس ينص على عدم جلوس حركته في أي اجتم���اع تحضره حركة الجهاد 

اإلسامي "ألنها ال تعترف بمنظمة التحرير".
وعن س���بب القرار قال األحمد، إن صيغًا عدة ُطرحت لاتف���اق خال حوارات الفصائل 
بموسكو، "لكن حركة الجهاد قادت عملية رفض أي اتفاق بالتنسيق مع حركة حماس".

وكانت العاصمة الروس���ية استضافت يومي 11 و12 فبراير حوارات بين عشر فصائل 
فلسطينية في محاولة لتقريب وجهات النظر والسيما بين حركتي فتح وحماس، لكن 

الحوارات انتهت دون إصدار بيان مشترك.

حماس: مقاطعة فتح للجهاد االسالمي 
إمعان في العداء لفصائل المقاومة
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دولة فل�سطني
حمكمة �سلح دير البلح

في القضية الحقوقية رقم 2018/744
في الطلب الحقوقي2019/187

المدعي / مصعب نظمي يوسف فياض – سكان دير البلح – هوية رقم 411945603 
وكيله المحامي / ادهم فياض

المدعى عليه / س���الم محمد فتوح عجور – غزة – ش���ارع الجالء سابقا – 
مجهول محل اإلقامة حاليا .

نوع الدعوى / اثبات وفاء
قيمة الدعوى / )2000 دوالر امريكي ( 

 مذكرة تبليغ حكم بالنشر المستبدل
   في الحكم الصادر في القضية الحقوقية رقم 2018/744

   الحكم    بسم الله الحق العدل  ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني
حكمت المحكمة ) بإثبات وفاء المدعي / مصعب نظمي يوسف فياض 
لم���ا قيمت���ه )2000 دوالر امريكي ( موضوع القضي���ة التنفيذية رقم 
)2018/1708( صلح دير البلح والمثبتة في السند طي المبرز م/1عدد3 
والزام المدعى عليه بالرسوم وبالمصاريف و100 شيكل اتعاب محاماة 
( لذل���ك وخ���الل 30 يوم من تاريخ نش���ر التبليغ واال س���يصار بإتخاد 
المقتضي القانوني في حقك حسب األصول . حكما صدر وافهم علنا 

يوم 2019/2/17م تحريرا في 2019/2/18م

 رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح 
اأ.اكرم اأبو طعيمة 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
في القضية رقم 417 / 2018 

في الطلب المستعجل رقم 685 / 2018
في الطلب 1227 / 2018

المس���تدعي/ أشرف شعبان حس���ين يوس���ف – غزة الشيخ رضوان 
الشارع األول هوية رقم/ 900583568    وكيله المحامي/ محمد القر

المس���تدعى ضده/ أحمد حسن محمد أحمد الشنطي بصفته الشريك 
المتضامن لشركة الشنطي للبالستيك – من غزة الرمال شارع الشهداء 

مقابل منزل الحاج توفيق اليازجي "مجهول محل اإلقامة حاليًا"
ن���وع الطلب: إيقاف إجراءات التنفيذ في قضية التنفيذ رقم )8794 / 

2017( بداية غزة
اشعار بتقديم طلب

إلى المس���تدعى ضده/ أحمد حس���ن محمد أحمد الش���نطي بصفته 
الشريك المتضامن لشركة الشنطي للبالستيك – من غزة الرمال شارع 
الش���هداء مقابل منزل الحاج توفيق اليازج���ي "مجهول محل اإلقامة 
حاليًا". ُخذ علمًا ب���أن الطلب المقدم من المس���تدعي لهذه المحكمة 
والمرفق نسخة منه مع هذا االشعار قد تعين لنظره جلسة يوم األحد 
الموافق 2019/5/22م الس���اعة التاسعة صباحًا. وليكن معلومًا لديك 

انك اذا تخلفت عن الحضور سينظر في الطلب باعتبارك حاضرًا.

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

غزة/ خالد اشتيوي:
الوطني لكسر  الحراك  أعلنت هيئة 
الحصار، عن انطالق المسير البحري 
الرابع والعش���رين في ش���مال غرب 
قط���اع غزة الي���وم؛ للمطالب���ة برفع 
المواطنين  الحصار وإنهاء معان���اة 
ف���ي غزة، وال���ذي س���يحمل عنوان 

"استمرار الحصار، نذير االنفجار."
ودعت الهيئة خالل مؤتمر صحفي 
له���ا  بميناء غ���زة أم���س االثنين، 
للمشاركة الواسعة في هذا الحراك، 
حيث ستنطلق سفن الحرية ومعها 
جماهير شعبنا الثائر من ميناء غزة 
لالحتش���اد في مخي���م هربيا قرب 
موقع زكيم العسكري أقصى شمال 

القطاع.
هيئة  باس���م  المتح���دث  وطال���ب 
الح���راك الوطن���ي لكس���ر الحصار 
محمد أب���و عويمر، جميع الوس���طاء 
التي  التفاهم���ات  ش���هدوا  الذين 
من شأنها العمل على رفع الحصار، 
بان يلزموا االحت���الل بتطبيق هذه 
أن  مؤكدًا  بحذافيره���ا،  التفاهمات 
ما فرضه ش���عبنا خالل ثورته البرية 
والبحري���ة ل���ن يك���ون ورقة ضغط 
وابتزاز ضده، وإن محاوالت االلتفاف 

على مكتس���باتنا لن تزيد شعبنا إال 
عزيمة وإصرارًا في استمرار حراكه.

الس���لطة  وق���وف  واس���تنكر 
العقبة في  موق���ف  الفلس���طينية 
طري���ق المصالح���ة، ب���ل وموق���ف 
المشارك في تش���ديد الخناق على 
في  واس���تمرارهم  ش���عبنا،  أبن���اء 
سياس���ة قطع الرواتب ش���هرا بعد 

شهر.
وحم���ل المتح���دث باس���م الهيئة 
الجرائم  مسؤولية  الدولي  المجتمع 

يرتكبه���ا  الت���ي  واالنته���اكات 
المتظاهري���ن  ض���د  االحت���الل 
السلميين، ومس���ؤولية االعتداءات 
األقصى،  المسجد  على  المس���تمرة 
باإلضاف���ة إلى الحصار الذي لم يجد 
الدولي  المجتمع  وقفة حقيقية من 
للضغط على االحتالل من أجل رفعه 

عن شعبنا.
وبّين عضو الهيئ���ة الوطنية العليا 
لمس���يرات العودة وكس���ر الحصار 
حس���ين منصور أن رس���الة الحراك 

البح���ري اليوم الت���ي تحمل عنوان 
"اس���تمرار الحصار نذي���ر االنفجار" 
ما هي إاّل رس���الًة يجب أن يفهمها 

العدو جّيًدا بضرورة رفع الحصار.
وأوضح منصور أن استمرار مسيرات 
العودة "ما هي إاّل وسيلًة من وسائل 
وحدة ش���عبنا في مواجهة مؤامرات 
التصفية لقضيتنا التي تجري على 
قدم وس���اق في العواص���م الغربية 
التي  التطبي���ع والخيانة  ولق���اءات 

تجريها بعض األنظمة العربية".

الحراك البحري الـ 24 ينطلق اليوم بغزة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال موقع "والال" اإلخباري العبري، إن العمل في معبر "كرم أبو سالم" المخّصص لنقل 
البضائ���ع إلى قطاع غزة، قد تعطل يوم أمس االثنين، بس���بب عدم وصول الموظفين 

التابعين للسلطة الفلسطينية.
ونق���ل الموقع العب���ري عن مصادر في القيادة الجنوبية لجي���ش االحتالل، قولها "إن 
الس���لطة في رام الله، قررت عدم إرس���ال موظفيها للعمل على المعبر بسبب التوسع 

في مرور البضائع من مصر إلى قطاع غزة".
وأضافت المصادر، أن السلطة الفلس���طينية انتقدت بشدة العالقات المتنامية بين 
حركة "حماس" ومصر، مش���يرة إلى أن حجم الش���احنات الت���ي كانت تمر من الجانب 
اإلسرائيلي إلى غزة قد تناقص في األشهر األخيرة، وأن السلع التي تدخل عن طريق 

المعبر تقتصر على الوقود والغاز الذي تبرعت به قطر.
ونوه الموقع العبري، المقّرب من المؤسس���ة األمنية اإلسرائيلية، إلى استمرار دخول 
ش���احنات البضائع من مص���ر إلى قطاع غزة عن طريق معبر "رفح" البري، رغم س���حب 
الس���لطة لموظفيها من���ه. وذكر أنه وفًق���ا لالتفاقيات اإلقليمية، ال تس���تطيع مصر 
ا، وسط صمت من  تش���غيل معبر رفح بالتعاون مع "حماس"؛ إال أنها قامت بذلك فعلّيً

جانب إسرائيل وانتقادات قاسية من السلطة الفلسطينية.
وأش���ار إلى أن مصر تكسب الكثير من المال من صادراتها إلى قطاع غزة، مضيًفا أنه 
ف���ي الوقت الذي زاد في���ه حجم الواردات المصرية إلى غ���زة، انخفض حجم البضائع 

القادمة من الدولة العبرية إلى القطاع بشكل كبير.
ون���وه بأن محادثات تجري بين تل أبيب ورام الله، إلعادة موظفي الس���لطة إلى العمل 
في المعبر. ويعتبر معبر "كرم أبو سالم" هو المعبر التجاري الوحيد الذي تمر من خالله 
البضائع والمواد الغذائية والتموينية ومواد البناء والمحروقات والمستلزمات الطبية 

واألدوية ألهالي قطاع غزة المحاصر.

غزة/ االستقالل:
شارك العش���رات من الموظفين المقطوعة رواتبهم يوم أمس، 
في وقف���ة احتجاجية أم���ام مجلس الوزراء بمدين���ة غزة؛ رفًضا 
لقطع السلطة رواتب آالف الموظفين وعوائل الشهداء واألسرى 

والجرحى.
وعبر هؤالء خالل وقفة نظمته���ا وزارة التنمية االجتماعية أمام 
خيمة التضامن مع الموظفين المقطوعة رواتبهم، المقامة أمام 
مجل���س الوزراء بمدينة غ���زة، عن غضبهم الش���ديد، ورفضهم 

عقوبات السلطة على غزة.
وأك���د المدير العام في وزارة التنمية االجتماعية رياض البيطار، 
أن قطع الرواتب انتهاك لحقوق الموظفين، مش���ددًا أن سياسة 
قطع الرواتب تعني تجويع عوائل الش���هداء والجرحى واألسرى 
والموظفين، ما يعني زيادة نسبة الفقر والبطالة، وانعدام األمن 

الغذائي في قطاع غزة.
وحذر من تفاقم حالة الضغط الداخلي التي ستس���رع من حالة 

االنفجار في وجه االحتالل وأعوانه.
وتس���اءل البيطار: "كيف س���يتم رعاية أس���ر فق���دت مصادر 
دخله���ا؟!"، مش���يًرا إلى أن قط���ع رواتب الموظفين والش���هداء 
والجرحى واألسرى، هي قضية وطنية تخص الكل الفلسطيني 

وليست فردية.

وقفة احتجاجية بغزة رفضًا 
لقطع رواتب أسر الشهداء 

واألسرى والموظفين

الدوحة/ االستقالل:
حذر االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، من تداعيات 
تحال����ف دول عربي����ة مع »الع����دو المحت����ل، بدعوى 
مواجهة إيران، واعتبر أن »المستهدف الحقيقي هو 

القضية الفلسطينية«.
وقال االتحاد، في بيان له، »تابع المس����لمون بحس����رة 
م����ا وقع في مؤتم����ر وارس����و )األربع����اء الماضي( من 
اجتماع عدد كبير من مسؤولي الدول العربية برئيس 
وزراء إس����رائيل، التي تحتل قدس����هم وأرضهم في 

فلس����طين وتقت����ل أبناءها وتحاصر مدنه����ا وُتّهود 
القدس وفلسطين بعد مباركة أمريكا.

وتابع: »خرج )رئيس وزراء إسرائيل بنيامين( نتنياهو 
مزهوا في ه����ذا المؤتمر قائال: إنه����ا نقلة تاريخية، 
وطالب وزي����ر خارجية أمريكا بالتق����ارب والعمل على 
تحقيق المصالح المش����تركة بين العرب وإس����رائيل 
ونسي هؤالء العرب الحاضرون كل ما فعلته إسرائيل 

وما تفعله في القدس والضفة، وغزة وغيرها«.
واستدرك: »بل قابل بعضهم بالعبارات الدبلوماسية 

والتأييد لما يفعله االحتالل في فلسطين، والتنديد 
بما يفعل����ه المقاومون المحاص����رون، كل ذلك ألجل 

إقناع أمريكا وإسرائيل بضرب إيران«.
وش����دد عل����ى أن »كل المؤش����رات ت����دل عل����ى أن 
المس����تهدف الحقيقي هو القضية الفلس����طينية، 
وتحقيق ما يس����مى صفقة الق����رن«، داعيا إلى »عدم 

التفريط بالقدس وفلسطين«.
وش����دد على أن »أمن العالم اإلس����المي، بما فيه أمن 
المنطقة، ل����ن يتحقق من خالل التع����اون والتحالف 

مع العدو المحت����ل المتربص الذي ش����عاره المرفوع 
فوق الكنيس����ت: من النيل إلى الفرات«، مش����يرًا إلى 
أن المش����روع الصهيوني يقوم عل����ى تفكيك األمة، 
والفوضى الخالقة لتنشغل األمة بمشاكلها وحروبها 

وتبقى هي متفرجة محققة أمنها واستقرارها.
وحذر من أن »الش����راكة والتحال����ف مع العدو المحتل 
خطر كبير، بل عّده علماء األمة منذ الخمس����ينات في 
مصر، والسعودية والعراق، وسوريا، والمغرب وغيرها، 

خيانًة عظمى«.

»علماء المسلمين« يحذر من تداعيات تحالف دول عربية مع االحتالل

السلطة تعاقب غزة بسبب تنامي 
عالقاتها التجارية مع مصر

) APA images (   جانب من املوؤمتر  ال�سحفي بغزة اأم�س
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حمكمة بداية غزة

 مذكرة حضور بالنشر المستبدل
المدعية / الفت عبد الحكيم عاشور نبهان من سكان جباليا البلد بجوار 

محطة السلطان للبترول      وكيلها المحامي / محمود احمد القانوع 
المدع���ى عليه���م /  -1 عص���ام ربحي عط���ا المزيني باألصالة عن نفس���ه 
وباإلضافة  الى باقي ورثة المرحوم والده ربحي عطا محمد المزيني وتركته .

-2 ربحي هشام ربحي المزيني باألصالة عن نفسه وبوكالته عن باقي ورثة 
المرحوم والده هش���ام ربحي عطا المزيني وذل���ك بموجب الوكالة العدلي 

المطلقة رقم )2015/580 ( كاتب عدل غزة 
عنوانهما / غزة سوق الشيخ رضوان شارع ناجي العلى عمارة المزيني ) مجهول محل اإلقامة ( 

في الدعوى رقم )2015/150( 
   في الطلب رقم 2019/251 

ال����ى المدعى عليهم المذكورين أعاله المقيمين خارج البالد حاليا بما ان المدعية قد اقامت 
الدع����وى المرقومة أعاله لدى محكمة بداية غزة تطالبك فيها بما هو وارد في الئحة الدعوى 
استنادا لما تدعيه في الئحة الدعوى المحفوظة لك نسخة عنها لدى قلم محكمة بداية غزة 
لذلك يقتضى عليك ان تحضر الى  هذه المحكمة للرد على الدعوى المعين له جلسة يوم 
الخمي����س الموافق 2019/3/21 كما يقتضى عليك ان تودع قلم المحكمة ردكم التحريري 
خالل 15 يوم من تاريخ النش����ر ف����ي الصحيفة وليكن معلوما لديك ان����ك اذا تخلفت عن 
الحضور يجوز للمدعى ان يطلب محاكمتك غيابا حسب األصول . تحريرا في 2019/2/17م

 رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
    الأ�ستاذ / حممد مطر 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/احسان عبد العال علي المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)919915256( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أن���ا المواطن���ة/ زين���ب خميس ف���ارس بكر                                                  
.عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)903177806( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

وأضاف ،" من المؤس���ف أن ق���رار الحكومة 
الصهيوني���ة، س���بقه قط���ع حكوم���ة رامي 
الحمد الله في رام الله رواتب ذوي الشهداء 

واألسرى في قطاع غزة".
فيما، حذرت رئاسة السلطة الفلسطينية من 
أن قرار المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر 
)الكابنيت(  واألمنية  السياس���ية  للش���ؤون 
اقتطاع رواتب الش���هداء واألسرى من أموال 
المقاصة للس���لطة س���يكون ل���ه تداعيات 

خطيرة على كافة المستويات.

�سطو واإرهاب 
لتحرير  الش���عبية  الجبهة  اعتبرت  وبدورها 
فلس���طين، أن ما أقدمت عليه حكومة العدو 
اإلس���رائيلي، من اقتطاع مس���تحقات أسر 
الشهداء واألس���رى من المقاصة الضريبية، 
هو تأكيد على الس���طو واإلرهاب والعدوان 
اإلس���رائيلي ال���ذي ال يتوقف ضد ش���عبنا، 
ومحاولة لتجريم نضال الش���هداء واألسرى، 
ووصم نضالهم ومقاومتهم من أجل تحقيق 
"باإلرهاب"،  حرية ش���عبنا وتقرير مصي���ره 
حيث دأبت الحكومة اإلسرائيلية ومن خلفها 
اإلدارة األمريكية على ذلك منذ زمن طويل".

وقالت الجبهة، وفق بيان وصل " االستقالل" 
نس���خة عنه، :" إن ما أقدم���ت عليه حكومة 
نتنياهو هو تأكيد أيضًا على أن االتفاقيات 
الموقع���ة م���ع كيانها ق���د رهن���ت الوضع 
الفلسطيني برمته تقريًبا بيد العدو، ومّكنته 
من اإلقدام على إجراءات يس���عى من خاللها 
لخلق وقائع ال يمكن التراجع عنها بسهولة، 
إال إذا دفع ثمًنا غالًيا لقاء ذلك، وهو ما يتطلب 
من قيادتي المنظمة والس���لطة اإلسراع في 
طي اتفاق أوس���لو وملحقاته، والخالص من 
القي���ود التي ترتبت عليه���ا، ووقف الرهان 

على نهج التسوية والمفاوضات مع العدو".
بلطجة مرفوضة

العربي���ة  الجبه���ة  قال���ت  جهته���ا،  م���ن 
الفلس���طينية:" إن ق���رار "كابينت" االحتالل 
اإلس���رائيلي اقتط���اع نصف مليار ش���يقل 
من أم���وال العائ���دات الضريبية للس���لطة 
الفلس���طينية هو بلطج���ة مرفوضة من قبل 
االحت���الل، وقرصن���ة سياس���ية وقانوني���ة 
واقتصادية، ويش���كل مخالفة لكافة قواعد 

القانون الدولي".
وأضافت الجبهة ف���ي تصريح صحفي،:" إن 
حكومة االحتالل التي تس���عى إلى تضييق 
الخناق على القيادة الفلس���طينية كجزء من 
الرئي���س األمريك���ي دونالد ترامب  مخطط 

في الضغط على القي���ادة من اجل تمرير ما 
يسمى ب�" صفقة القرن ".

تداعيات خطرية
وقال الناطق باس���م الرئاسة نبيل أبو ردينة 
في بيان صحفي أن "هذا القرار س���يكون له 
تداعيات خطي���رة على المس���تويات كافة، 
وس���يتم وضعه عل���ى رأس أولويات اجتماع 
القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس خالل 

أيام".
وشدد على أن أي اقتطاع من أموال المقاصة 
الفلسطينية مرفوض تماما، ويعتبر قرصنة 

ألموال الشعب الفلسطيني.
تس���يير  حكوم���ة  رئي���س  ق���ال  ب���دوره، 
األعمال رامي الحمد الله، إن اقتطاع االحتالل 

ا من أموال الضرائب الفلسطينية، يضع  جزًء
اقتصاد البالد في دائرة الخطر ويهدد قدرة 

الحكومة على دفع رواتب موظفيها.
وأضاف "الحمد الله"، في تدوينه على موقع 
في���س بوك، أن اإلجراء اإلس���رائيلي "يعطل 

دوران العجلة االقتصادية في فلسطين".
سرقة ألموال الشعب 

ومن جانبها، أدانت الجامعة العربية بش���دة 
قرار س���لطات االحتالل االسرائيلي االقتطاع 
م���ن أموال الضرائب المس���تحقة للس���لطة 
الفلس���طينية )أموال المقاص���ة(، واعتبرته 
يأت���ي ف���ي نط���اق مواصل���ة مخططاته���ا 
وتكثي���ف الضغوط وبكافة الوس���ائل على 
قيادة السلطة واس���تمرار سلطات االحتالل 

تنفيذ سياس���اتها ومخططاته���ا لتدميرها 
ومنع إقامة دولة فلسطينية.

وأكد األمين العام المساعد لقطاع فلسطين 
الس���فير سعيد  المحتلة  العربية  واألراضي 
أبو علي في تصري���ح صحفي أمس االثنين، 
"أن هذا القرار اإلس���رائيلي لن يثني القيادة 
والشعب الفلس���طيني عن مواصلة الصمود 
والنضال ورفض الخضوع واالبتزاز، وما هو إال 
استمرار للقرصنة اإلسرائيلية وسرقة ألموال 

الشعب الفلسطيني ونهب موارده".
واعتبر أن اقتطاع األموال ممارس���ة لسياسة 
الس���طو والبلطجة الرس���مية والمعلنة على 
موارد وأموال الشعب الفلسطيني باعتبارها 
نهجا وعقيدة إس���رائيلية في التعاطي مع 

حقوقه.
وح���ذر مركز المي���زان لحقوق اإلنس���ان من 
خطورة ق���رار حكومة دولة االحتالل، القاضي 
باقتط���اع أم���وال م���ن عائ���دات الضرائب 
"المقاصة"، التي تحولها إلى الخزينة العامة 
الفلس���طينية بموجب  الوطني���ة  للس���لطة 
االتفاقيات الموقعة بين الجانبين، ال س���يما 
اتفاقي���ة باريس االقتصادي���ة لعام 1994، 
ويرى المركز أنها ُتش���كل انتهاكًا للقانون 
الدولي، والس���يادة الوطنية والم���ال العام، 

ومجمل االتفاقيات الموقعة.
هذا وكان مجلس الوزراء المصغر )الكابنيت( 
التابع لحكومة دولة االحتالل، قد أقر مس���اء 
األحد، خ���الل اجتماعه، تنفيذ قانون تجميد 
الفلس���طينيين  المعتقلي���ن  مخصص���ات 
وعائالتهم الذي أقره الكنيست اإلسرائيلي، 
بتاريخ 8 يوليو/ تموز 2018، وذلك بعد عدة 
محاوالت تش���ريعية بدأها الكنيس���ت منذ 

يونيو/ حزيران 2017.

إدانات فصائلية وحقوقية واسعة الستقطاع االحتالل أموال المقاصة 
غزة/ ال�ستقالل:

ادانت ف�سائ��ل وهيئات عربية وحقوقي��ة اقتطاع حكومة 
ال�سرائ��ب«  عائ��دات  م��ن  اأم��واًل  الإ�سرائيل��ي  الحت��الل 
لل�سلط��ة  العام��ة  اخلزين��ة  اإىل  حتوله��ا  الت��ي  املقا�س��ة« 
الوطني��ة الفل�سطينية، معتربي��ن ذلك ا�ستم��رارًا ل�سيا�سة 

العرب��دة والبلطجة التي ميار�سها الحت��الل �سد كل اأبناء 
�سعبن��ا، وانتهاكًا للقانون ال��دويل وال�سيادة الوطنية. واأكد 
املتح��دث با�سم حرك��ة املقاوم��ة الإ�سالمي��ة حما�س حازم 
قا�س��م، اأن ق��رار حكومة الحت��الل القتطاع م��ن الأموال 
الفل�سطيني��ة ؛ ا�ستمرار ل�سيا�سة العرب��دة والبلطجة التي 

ميار�سه��ا الحت��الل �س��د كل اأبن��اء �سعبن��ا. وق��ال قا�س��م 
يف ت�سري��ح �سحف��ي و�س��ل »ال�ستق��الل« ن�سخه عن��ه اأم�س 
الثنني، »اإن ال�سلوك املتهاون واخلطاب الناعم من ال�سلطة  
جتاه ممار�سات الحتالل، هو الذي �سجعت حكومة نتنياهو 

على ارتكاب مزيد من اجلرائم«. 

عمان / االستقالل:
انشأ مس���ؤولون أردنيون وفلس���طينيون مجلسًا 
مش���تركًا إلدارة األماكن المقدس���ة ف���ي القدس؛ 
لمواجهة خطة الس���الم األمريكية " صفقة القرن 
"، ويضم المجلس 18 شخصية سياسية بارزة من 

السلطة الفلسطينية والحكومة األردنية.
ونقلت صحيفة "اس���رائيل هيوم" االس���رائيلية 
عن مس���ؤولين فلس���طينيين في مكتب الرئيس 
عباس قولهم "إن التعاون في المسألة قد تسارع 
في اآلونة األخيرة، قبل نش���ر "صفقة القرن" التي 

يعمل عليها ترامب.
وق���ال مص���در فلس���طيني للصحيفة إن إنش���اء 
المجلس المشترك هو خطوة عملية مستمدة من 
التفاهم���ات التي توصل إليه���ا العاهل األردني 
الملك عبد الله وأبو مازن في آب / أغسطس 2017 
، ف���ي أعقاب أزمة البوابات على مداخل المس���جد 

االقصى، بحسب وكالة معا.

وقد اتخذت الخطوة األولى قبل بضعة أيام ، عندما 
وافقت الحكومة األردنية على تعليمات الملك عبد 
الل���ه لزيادة عدد أعض���اء المجلس من 11 إلى 18، 
باإلضافة إلى ذلك ، تم ألول مرة ضم ش���خصيات 
سياس���ية بارزة من الس���لطة الفلسطينية وحركة 

فتح إلى المجلس بموافقة أردنية.
ووفق���ًا للصحيفة فإن ذلك يعتبر "تغيرا تاريخيا" 
ف���ي موقف األردن، حيث أن األردن امتنع عن مثل 
هذا التح���رك منذ توقي���ع اتفاقية الس���الم عام 

.1994
وأوضح���ت الصحيف���ة أن دبلوماس���يًا عربيًا بارزًا 
أخبر الصحيف���ة العبرية أن الخطوة تمت بموافقة 
األردن والمملك���ة العربية الس���عودية ، مش���يرة 
إلى أن أحد كبار الش���خصيات الفلسطينية التي 
انضمت للمجلس الموسع هو وزير شؤون القدس 
عدن���ان الحس���يني. كما تم إش���راك وزير الصحة 
الفلسطيني السابق هاني عابدين ووزير االقتصاد 

السابق مازن سنقرط. 
وقالت الصحيفة إن الحكومة اإلس���رائيلية يمكن 
أن تمن���ع مثل هذا التحرك، لكن حتى اآلن لم يتم 
اتخ���اذ أي خطوات بش���أن هذه المس���ألة حتى ال 

تحدث أزمة دبلوماسية مع األردن.
ووفًقا لدراس���ة أجراها يوني ب���ن مناحيم الباحث 
ف���ي مركز الق���دس للش���ؤون العامة، ف���إن هذه 
الخطوة تنتهك اتفاق أوسلو وتضر بشكل خطير 

بالسيادة اإلسرائيلية على القدس.
وأك���د أكثر من مس���ؤول فلس���طيني للصحيفة، 
التعاون المش���ترك مع األردن وتس���ارعه في ظل 

اقتراب نشر الخطة األميركية. 
وأش���ار أحدهم إلى أن هذه الخطوة مستمدة من 
التفاهمات التي ت���م التوصل إليها بين الرئيس 
محمود عب���اس والعاهل األردن���ي عبدالله الثاني 
في شهر أغس���طس/ آب 2017 بعد أزمة البوابات 

االلكترونية التي وضعتها إسرائيل.

مجلس أردني فلسطيني مشترك لحماية القدس
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فقد 
هوية

إعالن فقد 
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مصرية
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هوية
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هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/حنين محمد عبد العزيز البيومي
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)401196050( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/عادل عادل أحمد خليل طبش
ع���ن فقد وثيق���ة س���فر مصرية الت���ي تحمل رقم 
)p00014500( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/مدحت سعيد موسى سالم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931537542( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/وفاء سرحان سليمان الشاعر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)930046719( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/مالك خالد جمعه الشنباري
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)413045634( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ليندا سمير عمر سعديه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804352581( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عرفات وليد احمد السعودي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403669138 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/احمد محمد احمد فتوح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410955413( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ايمن سليمان احمد العبادلة
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)934672742( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
أف���ادت إذاعة "صوت االس���رى" أن خمس���ة 
أسرى من الضفة وقطاع غزة يدخلون، أعواًما 
جديدة في س���جون االحتالل، بينهم اثنان 

محكومان بالمؤبد مدى الحياة.
وأوضحت اإلذاعة أن األس���رى وهم: األس���ير 
فراس ص���ادق محم���د غان���م )45 عاًما( من 
المؤبد  بالس���جن  المحكوم  المحتلة  القدس 
مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2002 وأمضى 

17 عاًما في س���جون االحتالل، باإلضافة إلى 
األسير ميس���ر زهير محمود قزمار )39 عاًما( 
م���ن قلقيلية المحك���وم بالس���جن 28 عاًما 
ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عاًما في 

سجون االحتالل.
ومن بين االسرى أيضا، األسير إياد فوزي عبد 
الكريم رضوان )39 عاًما( من مدينة طولكرم 
المحكوم بالس���جن 25 عاًم���ا، ومعتقل منذ 
ع���ام 2003، وأمضى 16 عاًما في الس���جون، 

باإلضافة إلى األسير صالح الدين صالح عبد 
الجواد برغال )30 عاًما( من رام الله المحكوم 
بالس���جن تس���عة أعوام ومعتق���ل منذ عام 
2012، وأمضى سبعة أعوام داخل السجون.

ومن مدينة غزة يدخل األس���ير بدر إبراهيم 
عطية أبو سنينة المحكوم بالسجن 10 أعوام 
ومعتقل منذ عام 2012، عامًا جديدًا، بعد أن 
أمضى س���بعة أعوام متواصلة داخل سجون 

االحتالل.

رام  الله/ االستقالل:
أفادت هيئة شؤون االسرى والمحررين يوم أمس، 
أن سلطات االحتالل اإلس���رائيلي تواصل إهمال 
الحالة الصحية لألس���ير زياد النواجعة )48 عامًا( 
من بلدة يطا قض���اء الخليل والمعتقل إدارًيا منذ 

عدة أشهر، ويقبع حاليًا في سجن النقب.
وأوضح���ت الهيئ���ة في بيان صحفي أن األس���ير 

النواجع���ة يش���تكي م���ن ارتف���اع مس���تمر في 
كولس���تيرول الدم، ومن ديسكات وغضاريف في 
ظهره ُتس���بب له آالم حادة، وفي كثير األحيان ال 

يقوى على الحركة أو المشي.
وذكرت أن األسير يعاني من مشاكل في األسنان 
ومن ضع���ف في النظر، وقد راجع عيادة المعتقل 
أكثر م���ن مرة، لكنها اكتفت بإعطائه مس���كنات 

لألوجاع بدون تقديم ع���الج له أو اجراء فحوصات 
طبية.

وقال���ت الهيئ���ة إن االحت���الل وإدارة س���جونه 
ينتهجان سياسة التسويف والمماطلة في اجراء 
الفحوص���ات الالزمة لألس���رى والمرضى وتمتنع 
عن تقديم اية عالج���ات حقيقية لهم، وتكتفي 

بإعطائهم حبة األكامول أو المسكنات.

غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى، يوم أمس، أن إدارة سجن الدامون قدمت 

لألسيرات، مواد غذائية غير صالحة لالستعمال ومنتهية الصالحية.
وأوضحت األسيرات في رسالة نقلتها "مهجة القدس"، أن "أوضاعهن الحياتية والمعيشية 
في سجن الدامون ازدادت س���وءًا، حيث إن اإلدارة في اآلونة األخيرة لم تستجب لمطالبهن 
بمعالجة العديد من المش���كالت؛ منها االس���تحمام والفورة والمطب���خ، والمكتبة والرطوبة، 
وكاميرات المراقبة التي تنتهك خصوصياتهن، ومش���كلة األسيرات الموقوفات والكهرباء 

في السجن وخطورتها على حياتهن".
وتابعن بالرس���ال: "بل ازداد األمر سوءًا، بأنها )إدارة سجن الدامون( تقدم لهن مواد غذائية 
غير صالحة لالس���تعمال وتاريخ صالحيتها منتٍه، وكذل���ك األمر الخبز عفن والبطاطا واللبن 

كلها غير صالحة لالستعمال".
وطالبت األس���يرات في رس���التهن بضرورة أن تتم مراجعة وزارة الصحة لتقوم بالرقابة على 
المنتوجات والمواد الغذائية التي تقدم لهن ومعالجة هذا األمر مع المس���ؤولين والجهات 

الحقوقية واإلنسانية واللجنة الدولية للصليب األحمر.
وأش���ارت األسيرات في رسالتهن، إلى أنهن أمهلن اإلدارة أسبوعين لحل األمور واالستجابة 
لمطالبهن اإلنسانية العادلة، وإن لم يكن هناك أي تغيير سيتخذن خطوات، وعمل برنامج 

مدروس للخطوات االحتجاجية.
وشددن على أنهن لن يتوقفن إال إذا تم تحقيق مطالبهن ونقلهن من هذا السجن الذي ال 

يصلح أبدًا للعيش فيه، إذ يفتقر لكل مقومات الحياة اإلنسانية.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
جددت قوات االحتالل اإلسرائيلي حملة 
المواطنين في  اعتقاالتها في صف���وف 
الضفة الغربية المحتل���ة، حيث اعتقلت 
يوم أم���س، 16 فلس���طينيا بعد اقتحام 
منازله���م والعبث ف���ي محتوياتها، كما 
اعتقل���ت اثني���ن آخري���ن ف���ي القدس 

المحتلة.
ففي عرابة جن���وب جنين، اعتقلت قوات 
المواط���ن حازم  اإلس���رائيلي  االحت���الل 
العط���اري، فيما اعتقل جن���ود االحتالل 
محمد عدنان ن���زال وإبراهيم زكارنة بعد 
اقتحام منزلهما في قباطية جنوب جنين.

كما اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي 
أده���م زاي���د المص���ري من عقاب���ا قرب 
طوب���اس، وأحمد أبو ذراع من مخيم بالطة 
بنابلس، كما اعتقلت حمدان دحيلية من 

طولكرم.
وف���ي الوق���ت ذات���ه، اقتحم���ت ق���وات 
االحتالل اإلسرائيلي بلدة كوبر شمال رام 
الله واعتقلت األس���ير المحرر منير العبد 
شقيق األسير عمر العبد، وعبد الله محمد 

عصف���ور البرغوثي، كم���ا اعتقلت قوات 
إبراهيم  الش���اب  اإلس���رائيلي  االحتالل 
العاروري على حاجز عطارة شمال رام الله.

في الس���ياق، اقتحمت ق���وات االحتالل 
اإلسرائيلي منزل األسير المحرر كرم عمرو 

في دورا جنوب الخلي���ل، ومنزل المواطن 
نمر عصاف���رة في بيت كاح���ل غربا، كما 
االحت���الل مدينة قلقيلية،  اقتحم جنود 
واندلع���ت مواجهات في بي���ر زيت وأبو 

شخيدم شمال رام الله.

كما اندلعت  مواجهات مع قوات االحتالل 
لمدينة  الجنوبي  الح���ي  الصهيوني في 
طولكرم ش���مال الضف���ة الغربية تخللها 
إطالق للقنابل الصوتية والغاز المس���يل 

للدموع.

وقالت مص���ادر محلي���ة : إن المواجهات 
اندلعت عق���ب اقتحام ق���وات االحتالل 
منزل األس���ير المحرر فخري الش���لبي في 
الحي المذكور وتفتيشه في إطار البحث 
عنه حي���ث اتصل ب���ه ضاب���ط مخابرات 
صهيون���ي وه���دده في حال لم يس���لم 

نفسه.
كم���ا اقتحم���ت قوات االحت���الل ضاحية 
ش���ويكة في طولكرم وتمركزت في حارة 
النعالوة، واعتقلت الش���اب حمدان مروان 

دحيلية.
وقالت الشرطة اإلس���رائيلية، إن قواتها 
اعتقلت طفلين فلس���طينيين من مدينة 

القدس المحتلة.
وأوضح���ت ش���رطة االحت���الل ف���ي بيان 
مقتضب، أن ق���وة عس���كرية تابعة لها 
اعتقل���ت ي���وم أم���س االثني���ن، طفلين 
فلس���طينيين يبلغان من العمر 14 عاما، 
وذلك عل���ى خلفية االش���تباه بقيامهما 
برش���ق الحجارة على القط���ار التهويدي 
الخفي���ف قرب بلدة ش���عفاط ش���مالي 

المدينة.

قوات االحتالل تعتقل 18 فلسطينيًا في الضفة والقدس

إدارة سجن الدامون تقدم مواد 
غذائية غير صالحة لألسيرات

 5  أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون االحتالل

االحتالل يواصل إهمال الحالة الصحية لألسير زياد نواجعة
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ل���م يعد خافيا على أح���د أّن بنيامين نتنياه���و رئيس وزراء 
»إسرائيل« يسعى إلى البقاء في رئاسة وزراء »إسرائيل« إلى 
آخر يوم في حياته، ويريد أن يسّجل أّنه رئيس الوزراء األقوى 
في تاريخ »إس���رائيل«، وحّتى أّنه يزاود على بن غوريون أّول 
رئيس وزراء إلسرائيل، والذي أعلن قيام دولة »إسرائيل« في 
15-5-1948 في ظروف أكثر صعوب���ة من تلك التي توّفرت 

وتتوّفر لنتنياهو في هذه المرحلة. 
ونتنياه���و الذي يحظى بدع���م ال محدود م���ن رونالد ترامب 
رئيس الوالي���ات المّتح���دة األمريكّية يس���تغّل كّل فرصة 
متاحة لتثبيت رئاس���ته لحزب الليكود اليمينّي، تمام مثلما 
يس���عى أن يكون حزبه الحزب األّول في »إس���رائيل«. ويبدو 
أّن مؤتمر وارس���و األخير كان الهدف منه الّدعاية اإلنتخابّية 

لنتنياهو وحزبه في االنتخابات البرلمانّية اإلسرائيلّية المزمع 
إجراؤه���ا في 9 ابريل القادم. فإذا كان���ت الّدعاية اإلنتخابّية 
اإلسرائيلّية تتمحور حول المزاودة في ضّم األراضي العربّية 
المحتّلة إلس���رائيل، والّتوّسع اإلستيطانّي بشكل هستيرّي، 
بعد ش���طب ح���ّل الّدولتين وقض���اء إس���رائيل عليه، وحول 
البطش بالّش���عب الفلس���طينّي ومنعه من حّق���ه في تقرير 
مصيره وإقامة دولته المستقّلة بعاصمتها القدس الّشريف، 
ف���إّن نتنياهو ومعه ترامب يس���عيان إل���ى تضليل الّناخب 
اإلس���رائيلّي وإقناعه بأّن نتنياهو هو من سيجلب له الّسالم 
مع اإلحتف���اظ باألراض���ي العربّية المحتّل���ة، وهضم حقوق 

الّشعب الفلسطينّي.
 وم���ن هنا فإّن نتنياهو ما عاد قادرا أو ما عاد يس���أل عن 

حفظ ماء الوجه لألنظمة العربّية التي خضعت للضغوط 
األمريكّية بتطبيع العالقات مع إس���رائيل بش���كل سّرّي 
كبادرة »حس���ن نّية«من جانبها تج���اه نتنياهو، لإلعالن 
عنه���ا في الوقت المناس���ب، وفي محاولة م���ن نتنياهو 
لكس���ب أصوات الّناخبين اإلسرائيليين فإّنه وبالّتنسيق 
مع حليفه ترامب فضح عملّيات التطبيع مع أنظمة عربّية، 
وأعلن على رؤوس األشهاد أّنه زار أربع دول عربّية واجتمع 
مع قادتها، وليس من باب المصادفة وال من باب العفوّية 
نشر صورته بجانب وزير خارجّية اليمن صاحب »عاصفة 
الحزم العربّية«، وكذلك اجتماعاته مع وزراء خارجّية ُعمان 
والبحرين والمغرب، والّتكهّنات حول زيارته للس���عودّية 
وغيره���ا، ف���كّل هذه األم���ور تصّب ف���ي ب���اب الّدعاية 

اإلنتخابّية لنتنياهو ولحزبه »الليكود«. 
وبالّتأكي���د فإّن األس���ابيع القليل���ة القادمة الت���ي تفصلنا 
ع���ن اإلنتخابات اإلس���رائيلّية القادمة ستش���هد »فضائح« 
جدي���دة لألنظمة العربّي���ة، التي تخّلت عالني���ة عّما يعرف 
»بالمبادرة العربّية للّس���الم« التي انطلق���ت عام 2002 دون 
اإلع���الن عن موتها، وليس من باب زّلة اللس���ان ما أعلنه وزير 
خارجّي���ة البحرين ب���أّن األولوّية في ه���ذه المرحلة ما عادت 
للقضّي���ة الفلس���طينّية، بل للّتصّدي إليران. فهل س���يعلن 
نتنياهو قبيل االنتخابات اإلس���رائيلّية عن تحالفاته األمنّية 
والعسكرّية مع أنظمة عربّية لمحاربة إيران؟ وهذا أمر لم يعد 
مس���تبعدا في ظّل خضوع غالبّية األنظمة العربّية لما تمليه 

أمريكا وإسرائيل عليها.

س���ؤال يدور في األذهان ويحتاج إلجابة ش���افية وصريحة, من الذي جرأ »إس���رائيل« على اتخاذ 
قرار بقطع 138 مليون دوالر من قيمة أموال المقاصة التي من المفترض ان تتس���لمها الس���لطة 
الفلس���طينية من عائدات الضرائب بذريعة أنها أموال تقدم للشهداء واألسرى الفلسطينيين, 
أي أنها توجه لجهات »إرهابية« أو تدعم »اإلرهاب« حس���ب المصادر الصهيونية, أطراف كثيرة 
ومواقف عدة جرأت االحتالل على هذا القرار العنجهي الذي يدل على عقلية الحكومة الصهيونية 
في التعامل مع السلطة الفلسطينية, والتنكر لكل التزاماتها تجاهها, فقد خدعوها عندما قالوا 
أننا سنحول أراضي السلطة إلى سنغافورة, وسنحل كل المشكالت االقتصادية للفلسطينيين, 
وها هم يدفعون االقتصاد الفلس���طيني إلى الهاوية, ويش���غلوننا بمشاكل حياتية ومعيشية, 
بعيدا عن مشاكلنا السياسية ومطالبنا المشروعة بالحرية واالستقالل والعيش الكريم, والحقيقة 
ان هناك عوامل داخلية وخارجية س���اعدت »إسرائيل« على تنفيذ مخططها االقتصادي الهادف 

إلى تجويع الشعب الفلسطيني والبحث عن لقمة العيش.  
م���ن العوامل الداخلية التي اس���تغلها االحت���الل الصهيوني لتمرير مخط���ط تدمير االقتصاد 

الفلسطيني: 
أ/ اس���تغالل حالة االنقس���ام وتباين المواقف الذي أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية كبيرة من 
السلطة الفلس���طينية على قطاع غزة, مما اوجد حالة من التراشق اإلعالمي بين حماس وفصائل 

أخرى والسلطة وحركة فتح. 
ب/ جرأة الس���لطة على قطع رواتب الموظفين, ورواتب الش���هداء واألس���رى في قطاع غزة, دفع 
االحتالل لإلقدام على نفس الخطوة بقطع كل األموال التي تقدمها الس���لطة للشهداء واألسرى, 

بعد ان وجد ما يبرر خطوته هذه. 
ج/ عدم وجود وزارة لألس���رى تتبن���ى قضاياهم وتدافع عن حقوقهم في المؤسس���ات الدولية, 
وتتواصل م���ع العالم الخارجي لفضح ممارس���ات االحتالل تجاه األس���رى والش���هداء, وتطالب 

بمحاسبته على جرائمه بحقهم. 
أما العوامل الخارجية فهي كثيرة ومتعددة نذكر بعضها باختصار شديد في هذه النقاط الثالث 
أ/ الجرأة التي اكتسبتها »إسرائيل« في ضرب الشعب الفلسطيني ممثال بالسلطة جاءت بتشجيع 
من اإلدارة األمريكية التي أوقفت الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية وأغلقت مكاتبها وحرضت 

العالم عليها. 
ب/ عدم قدرة الس���لطة الفلس���طينية على الرد على خطوات االحتالل الصهيوني, س���واء بحملة 
دبلوماس���ية عالمية, أو من خالل مالحقة ق���ادة االحتالل في المحاكم الدولية, أو من خالل تجنيد 

دول العالم ضد سياسة »إسرائيل«. 
ج/ ان ال���دول العربية لم تعد قادرة على مواجهة سياس���ات »إس���رائيل«, وه���ى غير قادرة على 
تعويض العجز المالي الذي تعاني منه الس���لطة خوفا من اإلدارة األمريكية و«إسرائيل« وبالتالي 
مثل هذه الخطوات كفيلة حس���ب تقديرات االحتالل إلرغام السلطة على تنفيذ السياسات التي 
تمليها »إسرائيل«, خاصة ان السلطة ال تملك أية أوراق ضغط على االحتالل الصهيوني, بعد ان 

اختارت »السالم« كطريق وحيد لمواجهة االحتالل وسياساته. 
االحتالل يس���عى دائما إلى تقزيم الس���لطة ووضعها في الزاوية لك���ي تبقى في حالة دفاع عن 
النفس وتستنجد باآلخرين, ولألسف الشديد ان السلطة هي من سمح لالحتالل بذلك, وال يكفي 
تهديد السلطة بحل نفسها الجبار االحتالل على التراجع عن خطواته بحقها, يجب على السلطة 
ان تملك أوراق ضغط بيدها كي يتعامل معها االحتالل ويعيد إليها حقوقها, وأول هذه الخطوات 
تتطل���ب التوافق الداخلي الفلس���طيني وتعدد خيارات المواجهة مع االحت���الل, وإعادة هيكلة 
المؤسسات الفلسطينية على قاعدة الشراكة الوطنية, والتوافق على برنامج وطني يحكم العالقة 
بين الفصائل الفلسطينية في كل المجاالت. ان إعادة أموال المقاصة التي اقتنصها االحتالل من 
أموال الضرائب الفلسطينية يحتاج إلى قرار جريء من السلطة الفلسطينية باالنسحاب من مسار 
التس���وية الذي يتحكم به االحتالل ويريد ان يفرضه على الفلس���طينيين, ان جرأة االحتالل على 
السطو على الحقوق الفلسطينية وصلت لذروتها, وان لم تتدارك السلطة هذا الموقف فستدفع 

أثمانًا أخرى باهظة جدا في المستقبل القريب.  

أثمان تدفع وال تنتهي

جميل السلحوتنتنياهــو يكشــف حلفــاءه العــرب

رأي

يتهم���ون الغير وينس���ون أنفس���هم، أال س���اء 
والتعليق���ات  األق���الم  تنب���ري  يصنع���ون.  م���ا 
والتصريح���ات والش���روحات ح���ول األخطار التي 
يفرضها رئيس أمريكا على القضية الفلسطينية، 
واألخطار القديمة الحديثة التي يس���ببها حكام 
العرب لفلس���طين وأهلها، لكن قلما نس���مع عن 
األخط���ار الت���ي تصنعه���ا قيادات فلس���طينية 
لفلس���طين وأهلها. والمجامالت ف���ي التعليقات 
والتحليالت تبقى سيدة الموقف، ومنها للمحاباة 
والنف���اق، ومنها عن جهل بم���ا تتطلبه المصلحة 

الفلسطينية.
ترامب وكل ال���دول الغربية االس���تعمارية وعلى 
رأسها فرنس���ا وبريطانيا يش���كلون خطرا محدقا 
بالقضية الفلس���طينية ومنذ اتفاقية س���ايكس 
بيكو وتصريح بلف���ور وصكوك االنتداب على بالد 
الشام والعراق. ومواقف الحكام العرب مؤذية جدا 
وكارثية وهي على مدى عشرات السنين تصب في 
مصال���ح الحركة الصهيونية والكيان الصهيوني. 
ال جديد في مواقف حكام العرب وفي سياس���ات 
أهل الغرب سوى أنها أخذت تتكثف بالمزيد بعد 
اتفاق أوس���لو وتتكشف بوقاحة وصالفة وحقارة. 
حكام العرب يقيم���ون عالقات مع الصهاينة منذ 
عش���رينات القرن الماضي، وه���م الذين تعمدوا 
خسارة حرب عام 1948 من أجل أن يتوسع الكيان 
الصهيوني في الجغرافيا الفلس���طينية. أما أهل 
الغ���رب فلم يتوانوا لحظ���ة واحدة عن تقديم كل 
أن���واع الدعم للكي���ان الصهيوني ليبق���ى القوة 
األعظم في المنطقة العربية ويتمكن من تحقيق 
االنتصارات على كل العرب منفردين ومجتمعين.  
ح���كام العرب ه���م الذين تآمروا دوم���ا على األمة 
البغ���اة  العربي���ة، وصعروه���ا لخدم���ة الطغ���اة 
الغربيي���ن والصهاينة من أجل  االس���تعماريين 
المحافظة على عروشهم وكراسي حكمهم. وهم 
الذين ب���ذروا األموال وأنفقوها على ش���هواتهم 
ونزواتهم ورغباتهم. ال ثقة بهم وال مهرب إليهم. 
وهم دائما عوامل هدم وليس���وا عوامل بناء. لقد 
أذلوا األمة وأبقوها ضحية الجهل والفقر والمرض 

واالنحطاط.
وعين���ا بالمخططات االس���تعمارية والصهيونية 
وح���كام العرب يفرض علينا اآلن ومس���تقبال كما 
كان يفرض علينا بالماضي المحافظة على وحدتنا 
الوطنية وتماسكنا األخالقي واكتساب القوة لكي 
نكون قادرين عل���ى مواجهة التحديات. والمقولة 
الفلس���طينية الخال���دة تنص عل���ى أن أي مبادرة 

سياسية بشأن حل القضية الفلسطينية تتغذى 
عل���ى وحدتنا الفلس���طينية مرفوضة قطعا مهما 
كان���ت الفوائد السياس���ية المترتب���ة عليها. كل 
الفوائد السياس���ية واالقتصادي���ة والمالية التي 
يمكن أن يجنيها الش���عب الفلسطيني ال توازي 
أبدا خس���ارته للوح���دة الوطنية. خس���ارة الوحدة 

الوطنية هي خسارة القوة الفلسطينية.
وآل  الحس���يني  آل  أش���غلنا  ع���ام 1948،  قب���ل 
وقيادتهم  ووجاهاتهم  بأنفس���هم  النشاشيبي 
للش���عب، وقس���موا الن���اس إلى مجلس���ين ) أي 
مع الحاج أمين الحس���يني( ومع���ارض )أي مع دار 
النشاش���يبي(. الصهاينة كانوا يس���رقون األرض 
ويبنون المستوطنات، ويقيمون جيشا واقتصادا 
خاصا بهم، ونحن كنا نتلهى بالصراعات الداخلية 
بي���ن العائالت التي انقس���مت إلى نشاش���يبي 
وحس���يني. وضاعت البالد، وجّل همنا انصب على 

الوجاهة والزعامة الزائفة.
نحن اآلن منقس���مون إلى قبائل فصائلية، وغالبا 
إل���ى آل فت���ح وآل حماس. الصهاينة يس���تولون 
على األرض والمقدس���ات ويبنون المس���توطنات 
ويكتس���بون المزيد م���ن القوة، ونحن ننش���غل 
بالمصالح���ة بي���ن دار فتح ودار حم���اس. الوحدة 
الوطنية غي���ر موجودة. المجتمع غير متماس���ك 
بتات���ا والمنظوم���ة القيمية األخالقي���ة منهارة. 
ومثلما وقف���ت القيادات السياس���ية عام 1936 
ضد الثوار وآثرت االس���تمرار في طريق الفس���اد 
واإلفساد والحشد القبلي المقيت، تفعل القيادات 
اآلن، وتالحق المقاومين لالحتالل والمستوطنين. 
ب���ل نحن اآلن في وضع أس���وأ من وضع عام 1936 
من حيث أننا ننس���ق مع االحتالل أمنيا ونقدم له 
المعلومات التي تجعله أكثر قدرة على النيل منا.

اتفاق أوس���لو تجاوز كل المحرمات الفلس���طينية 
وداس على دماء الشهداء، ودنس كل التضحيات 
التي قدمها الشعب الفلس���طيني من أجل إنقاذ 
وطن���ه، وانته���ك كل المق���ررات الفلس���طينية 
والعه���ود والمواثيق واأليمان الت���ي ُأطلقت عبر 
الزمن لتحرير فلسطين. ورغم كل الصرخات التي 
أطلقها فلسطينيون وما زالوا يطلقونها، ورغم كل 
األضرار التي ألحقها االتفاق بشعب فلسطين إال 
أن القي���ادات ما زالت تصر على تمزيق الش���عب 

الفلسطيني وتحشيده بعضه ضد بعض.
تمزق الش���عب وانقس���م على نفس���ه وانهارت 
المنظوم���ة األخالقي���ة، واإلصرار على االس���تمرار 
ف���ي طريق الهاوي���ة ما زال س���يد الموقف. ومنذ 

سنوات والقيادات تش���غل الشعب الفلسطيني 
بالح���وارات بي���ن دار فتح ودار حم���اس. وكل مرة 
تجتمع فيه هذه القيادات تمني الش���عب باتفاق 
ال يت���م تنفي���ذه. إنه���م يكذبون عل���ى الناس، 
ويكسبون صمتهم بتمنيات ال تتحقق.  والسؤال 
المط���روح على هذه القيادات البائس���ة: إذا كنتم 
تتوصلون إل���ى اتفاق في كل م���رة، وال تنفذون، 
فمن هو المس���ؤول عن هذا الخ���ذالن؟ ال أظن أنه 
الش���عب الفلس���طيني، وال أمريكا وال الصهاينة. 
أنتم  المس���ؤولون، وم���ا دام الفش���ل الذريع هو 
نت���اج قياداتكم فلماذا تبق���ون في مواقعكم؟ أال 
تريحون الش���عب الفلسطيني من شروركم؟ أنتم 
المأس���اة، وأنتم العقبة الكأداء في طريق الشعب 
الفلسطيني. أنتم تسيئون للشعب والقضية، بل 
أنتم الخطر الحقيقي على القضية الفلس���طينية، 
ولوالكم أنتم الذين اعترفتم بالصهاينة، وسرتم 
معه���م يدا بيد ضد ش���عب فلس���طين، لما تجرأ 
ح���كام الع���رب على التهاف���ت نح���و الصهاينة 
وإقام���ة عالقات معه���م، ولما تج���رأ العرب على 
تبن���ي المبادرة العربية البيروتية عام 2002. أنتم 
الخاسئون المارقون الكاذبون المتآمرون، والتاريخ 

سيسجلكم في قوائم الخائنين.
باألمس ذهبتم إلى موس���كو لتتحاوروا، وطبعا 
كلفتم الش���عب الفلسطيني الش���يء الكثير، 
وكان م���ن األج���دى أن تقدموا م���ا أنفقتم من 
مال لفقير فلس���طيني ال يجد ما ي���أكل. أنتم 
فق���ط تبذرون األموال، ول���و كان لديكم الكثير 
لم���ا اختلفتم في تبذيركم واس���تهتاركم عن 
حكام الخليج. وعدتم تلومون الجهاد اإلسالمي 
أن مواقف���ه حال���ت دون إصدار بي���ان. الجهاد 
اإلس���المي اس���تند في مواقفه إل���ى المواثيق 
والمقررات الفلسطينية والعهود الفلسطينية 
الت���ي كتبتموها أنت���م، وباقيكم اس���تند إلى 
التميع والتنطع. وكم من بيان مشترك أصدرتم 
في السابق، وماذا كان الحصاد. ألم تكتبوا أنتم 
القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية؟ 

هل تطبقونه على أنفسكم؟
الخدمة األكب���ر التي يمك���ن أن يقدمها قيادات 
فلسطين البائس���ة هي الغروب عن وجه الشعب 
الفلس���طيني. إنهم يقودون العب���اد نحو المزيد 
من االنقس���امات واالقتتال واإلفس���اد. وغروبهم 
عن وجوهنا يوفر علينا الكثير من اآلالم واألحزان. 
والمأساة أن أحدهم ال يخجل وهو يتحدث التلفاز  

عن االلتزام الوطني ويكيل التهم لآلخرين.

قيادات فلسطين هم الخطر 
األكبر على القضية الفلسطينية

د. عبد الستار قاسم



الثالثاء 14 جمادى اآلخرة 1440 هــ 19 فبراير 2019 م

رام الله/ االستقالل:
قالت س���لطة النقد الفلس���طينية في بيانات نش���رتها 
االثنين إن قيمة الش���يكات المرتجعة بما فيها المعادة 
لعدم كفاية الرصيد ش���هدت تراجع���ًا في العام 2018 
عنها في العام 2017، من 1.154 مليون دوالر الى 1.125 

مليون دوالر.
وأوضحت النق���د أن %85 منها بواقع ش���يكات معادة 
لعدم كفاية الرصيد، فيما تعاد النس���بة الباقية )15%( 
ألسباب أخرى، كعدم مطابقة التوقيع، أو الخطأ والشطب 

في تعبئة ورقة الشيك، وغيرها من األسباب الفنية.
وجاء في بياناتها أنه ف���ي العام 2018 قدمت للتقاص 
ش���يكات بقي���ة 12.7 ملي���ار دوالر، فيما بلغ���ت قيمة 
الش���يكات المرتجعة بقيم���ة 1.125 مليون دوالر، منها 
966 مليون دوالر أعيدت لعدم كفاية الرصيد، بينما في 
العام 2017 قدمت ش���يكات للتق���اص بقيمة 15 مليار 
دوالر، أعيد منها شيكات بقيمة 1.154 مليار دوالر، منها 
شيكات أعيدت لعدم كفاية الرصيد بقيمة 974 مليون 

دوالر.
وقال مدير دائرة انضباط الس���وق في سلطة النقد علي 
فرعون »إن ظاهرة الشيكات المعادة في تناقص، لكنها 

ما زالت مقلقة، وتستدعي اجراءات للحد منها«.
وبّين أنه في العام 2010 بدأت سلطة النقد تطبيق نظام 
الكتروني لتقاص الش���يكات، يشمل س���لما متصاعدا 

لإلجراءات بحق الحس���ابات التي تعود شيكات مسحوبة 
عليه���ا لعدم كفاية الرصيد، الكترونيًا وبدون تدخل من 
البنوك، ومنذ ذل���ك التاريخ وقيمة الش���يكات المعادة 
في تصاعد، مع اس���تثناءات في بعض السنوات، وكانت 
أقله���ا في العام 2014 )390 مليون دوالر، وبلغت الذروة 

في العام 2017 )974 مليون دوالر(.
 لكن هذه األرقام ال تعكس حجم هذه الظاهرة والقيمة 

الفعلية للشيكات المعادة، بحسب فرعون.
كم���ا قال: »قبل تطبيق نظام التق���اص االلكتروني، كان 
اإلفصاح عنها رهًن���ا برغبة البن���وك، واألرقام المجمعة 
لدى سلطة النقد كانت تس���تند إلى إفصاحات البنوك، 
في النظام الجديد، فإن الش���يك المعاد يسجل تلقائيًا 

وبطريقة الكترونية، دون أي تدخل من البنوك«.
واس���تدرك » لهذا باتت األرقام تعك���س حجم الظاهرة 

وقيمته���ا الفعلية بش���كل دقيق، وهذا يفس���ر ارتفاع 
قيمة الشيكات المرتجعة ألي من االسباب، بما في ذلك 

عدم كفاية الرصيد.«
ولفت إل���ى أنه قطاعًيا، ف���إن المنش���آت الصغيرة هي 
المصدر األكبر للش���يكات المعادة، بنسبة %40 وبواقع 
حوال���ي 400 ملي���ون دوالر من إجمال���ي القيمة، ترتفع 
النس���بة الى حوال���ي %60  بإضافة الش���ركات الكبيرة 
والمتوسطة، فيما تشكل الشيكات المعادة من األفراد، 
وفي معظمهم من موظفو القطاع العام، بنس���بة 23% 

من قيمة الشيكات المعادة، بواقع 319 مليون دوالر.
وأض���اف أن »األوضاع االقتصادية غير المس���تقرة أهم 
اسباب ظاهرة الش���يكات المعادة، حيث تعتمد معظم 
القطاع���ات االقتصادي���ة على الش���يكات في تس���يير 
أعمالها، وكذلك موظفي القطاعين العام والخاص لتلبية 
احتياجاتهم المعيش���ية، وحالة اإلفراط في االستدانة 
لهؤالء الموظفين، ما يدفعهم لالعتماد بشكل كبير على 

الشيكات لتغطية نفقاتهم«.
وأضاف »للحد من ارتفاع نس���بة الش���يكات المعادة من 
قبل الشركات الصغيرة والمتوس���طة بادرنا الى منحها 
نظام االس���تعالم االئتماني عن االفراد مجانا. هدفنا هو 
حماية الش���ركات والمواطنين معا، ما أدى في المحصلة 
الى تراجع في قيمة الشيكات المعادة، نتوقع ان يستمر 

هذا التراجع خالل السنوات المقبلة«.

النقد: تناقص ظاهرة الشيكات المعادة خالل 2018

رام الله/ االستقالل:
قال���ت وزارة المالي���ة والتخطي���ط ف���ي 
حكومة تس���يير األعمال إنها لم تتفاجأ 
من القرار اإلس���رائيلي الذي اتخذ مس���اء 
األحد، باقتط���اع مبالغ مخصصات ضحايا 
االحتالل بما فيهم أسرى الحرب والجرحى 
وعائالت الش���هداء من أم���وال وعائدات 

الشعب الفلسطيني.
وأش���ارت ال���وزارة في بيان ص���ادر عنها 
االثنين إلى أنها عملت منذ ش���هر تموز 
الخطط  الماضي على تحضي���ر وتفعيل 
واإلج���راءات الالزمة للتعامل مع مثل هذا 

القرار غير اإلنساني.
وأك���دت أن القرار اإلس���رائيلي األحادي 
الجانب باقتطاع مبلغ 502 مليون شيكل 
الفلس���طينية  الضرائب  عائ���دات  م���ن 

الش���عب  والمدفوع���ة أص���اًل م���ن قبل 
الفلس���طيني هو بمثابة رصاصة الرحمة 
عل���ى م���ا تبق���ى م���ن اتفاقي���ة باريس 

االقتصادية.
وذك���رت أن ه���ذا اإلجراء »يض���اف إلى 
تتخذه���ا  الت���ي  اإلج���راءات  سلس���لة 

»إسرائيل« الستغالل أموالنا«.
وج���اء في بيان الوزارة »أنه آن األوان للبدء 
الفعل���ي باالنفكاك ع���ن اتفاقية باريس 
االقتصادي���ة والتي يومًا بعد يوم تجعل 
م���ن االحتالل اإلس���رائيلي احتالاًل مريحًا 

وبالغ الربح«.
وفي ذات الس���ياق أك���دت أن »القرارات 
السياسية س���تؤخذ وتقر من قبل قيادة 
الس���لطة الفلس���طينية ولك���ن بطبيعة 
الحال م���ن واجبن���ا ومهمتنا ف���ي وزارة 

المالي���ة أن نؤم���ن المس���اندة المالي���ة 
السياس���ي من خالل توفير  للمس���توى 
األرضية المالية الالزمة للحد من التبعات 
السلبية التي قد تنتج عن هذه اإلجراءات 

اإلسرائيلية«.
وذك���رت أيًضا أن المجتمع الفلس���طيني 
قيادة وش���عبًا س���يثبت للعالم صالبته 
وصموده في وجه القرارات اإلس���رائيلية 
وسنعمل يدًا بيد لمواجهة هذا التحدي 
األخي���ر وتجني���ده لصالحنا ف���ي نهاية 

المطاف، حسبما جاء في بيانها.
»الكابينت« اإلسرائيلي مساء األحد  وقرر 
خصم نحو 139 مليون دوالر من عائدات 
الضرائ���ب المقاصة، والت���ي تخصصها 
السلطة الفلسطينية لدفع رواتب األسرى 

وعائالت الشهداء.

غزة/ االستقالل:
ح����ذر ت جمعية رجال األعمال، االثنين، من توقف مؤش����رات النمو ف����ي قطاع غزة كليًا ووصول 
االقتصاد لح����د اإلفالس بفعل تعمق األزمات اإلنس����انية. وقال رئي����س الجمعية علي الحايك 
ف����ي تصريح صحفي إن مواصلة الخس����ائر اليومي����ة للقطاعات االقتصادية سيكش����ف خالل 
األيام القادمة عن تضخم في األزمات, هو األخطر واألش����د قس����وة منذ بداية االنقسام والحصار 

اإلسرائيلي.
وذكر أن تلك األزمات تتمثل في صعيد معدالت البطالة والفقر واالنعدام الغذائي، التي ترتكز 

مؤشراتها بشكل أساسي على نشاط المصانع والمنشآت االقتصادية، والتجارة في األسواق.
وأض����اف الحاي����ك أن الكارثة القادمة تكمن ف����ي التحول الخطير الحاصل ف����ي بنية وهيكلية 
االقتص����اد من الجانب الصناعي اإلنتاجي المش����غل للعمالة إلى نظيره التجاري االس����تهالكي، 
والذي يعزز سلوك ونمط االستهالك و يدمر محاوالت القضاء على األزمات المنتشرة في القطاع.

وأك����د الحايك أن غزة بحاجة إلعادة اس����تنهاض الجهود إلعادة إحي����اء القطاعات االقتصادية، 
م����ن خالل إتمام المصالحة، الس����يما وأن انعدام التوافق السياس����ي واالقتصادي بين األطراف 

الفلسطينية زاد من تدني فرص نهوض االقتصاد بغزة لمستوى هو األعلى.
ويعاني سكان القطاع حاليا من أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة والتعقيد مع تواصل الحصار 

اإلسرائيلي وفرض السلطة الفلسطينية منذ 10 أشهر إجراءات عقابية على سكان القطاع.

المالية: أعددنا الخطط واإلجراءات الالزمة 
للتعامل مع قرار اقتطاع »المقاصة«

»رجال األعمال« بغزة تحذر من 
»إفالس« اقتصاد القطاع

االستقالل/ وكاالت:
كشفت الحكومة في نيوزيلندا عن خطط لفرض 
ضريبة للدخل على الشركات متعددة الجنسيات 

مثل »فيسبوك« و«إير.بي.إن.بي« و«جوجل«.
وقال وزير المالية جرانت روبرتس���ون :«ش���ركات 
الرقمن���ة الحديثة، عل���ى غرار تل���ك التي تقدم 
ش���بكات التواصل االجتماعي، ومنصات التداول، 
واإلعالن���ات عبر اإلنترنت، تحق���ق إيرادات كبيرة 
من المس���تهلكين في نيوزيلن���دا دون أن تكون 
مساءلة من الناحية القانونية بدفع ضرائب على 

الدخل«.
وأضاف روبرتسون، في بيان، أن القواعد الضريبية 
الدولي���ة ل���م تواكب تط���ورات نم���اذج األعمال 
الحديث���ة ما يعطي ميزة تنافس���ية للش���ركات 

األجنبية في مجال الخدمات الرقمية.
وتشير التقديرات إلى أن قيمة الخدمات الرقمية 
العابرة للحدود في نيوزيلندا تقترب من نحو 7ر2 

مليار دوالر نيوزيلندي )85ر1 مليار دوالر(.
ولفت الوزير إلى أن بالده س���تعمل على التوصل 
لحل م���ع »منظمة التعاون االقتصادي والتنمية«، 
إال أنها ستمضي بتنفيذ خططها بصورة أحادية 

حتى تتوصل المنظمة إلى قرار.
وهذا ه���و النهج نفس���ه ال���ذي أعلنت���ه الجارة 
أس���تراليا، الت���ي نش���رت أواخر الع���ام الماضي 
وثيق���ة تتضمن األفكار والمقترحات التي يمكن 
أن تشكل األس���اس للتعامل مع نفس القضية. 
وتعتزم الحكومة نش���ر وثيق���ة مفصلة في أيار/

مايو القادم.

رام الله/ االستقالل:
سجلت ش���ركة فلسطين للتنمية واالستثمار 
المحدودة "باديكو القابضة"، نموا في صافي 
أرباحها الموحدة بعد الضريبة، بنسبة 213% 

في 2018 مقارنة مع 2017.
وجاء في إفصاح "باديكو"، لبورصة فلسطين 
اإلثني���ن، أن صافي أرباحها بعد الضرائب بلغ 
15.57 مليون دوالر، صعودا من 4.96 ماليين 

دوالر في 2017.
يأتي هذا االرتف���اع الالفت في األرباح، بفعل 
خفض النفقات بش���كل كبير خ���الل 2018 
مقارن���ة مع 2017، على الرغم من وجود تراجع 

ملحوظ في إجمالي اإليرادات.
وبلغ مجمل المصاريف التشغيلية في 2018 
نح���و 103.8 ملي���ون دوالر، ن���زوال من 121.8 

مليون دوالر في 2017.
والمخصصات  المصاري���ف  تراجعت  كذلك، 
األخرى بنس���بة %92.8 إلى مليون دوالر في 
2018، مقارن���ة مع 14.13 ملي���ون دوالر في 

.2017
ف���ي المقاب���ل، تراجع���ت إيرادات الش���ركة 
الموحدة في 2018 بنس���بة %14.9 إلى 121 
مليون دوالر، نزوال من 142.2 مليون دوالر في 

.2017

نيوزيلندا تدرس فرض ضريبة 
للدخل على »فيسبوك« و »غوغل«

خفض النفقات يصعد بصافي
 أرباح »باديكو« 213 % في 2018
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االستقالل/ وكاالت:
أدانت الجامعة العربية بش���دة قرار »إسرائيل« االقتطاع 
من أموال الضرائب المس���تحقة للس���لطة الفلسطينية 
)أم���وال المقاص���ة(، بذريع���ة م���ا تقدمه الس���لطة من 
مس���تحقات مالية الى أسر األس���رى الفلسطينيين في 

السجون االسرائيلية.
وقال األمين العام المس���اعد لقطاع فلسطين واألراضي 
العربية المحتلة الس���فير س���عيد أبو علي، في تصريح 
صحف���ي االثني���ن إن: »ذل���ك يأتي في نط���اق مواصلة 
س���لطات االحت���الل اإلس���رائيلية مخططاته���ا لتدمير 
الس���لطة الفلس���طينية، ورفض إقامة دولة فلس���طين 
المستقلة كاملة الس���يادة على حدود الرابع من حزيران/ 

يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية«.
وأكد أن »هذا القرار اإلس���رائيلي الذي لن يثني القيادة 
والش���عب الفلس���طيني عن مواصلة الصمود والنضال 

ورفض الخض���وع واالبتزاز، ما هو إال اس���تمرار للقرصنة 
اإلسرائيلية وس���رقة ألموال الشعب الفلسطيني ونهب 
موارده، وممارس���ة لسياسة الس���طو والبلطجة الرسمية 
والمعلن���ة على م���وارد وأموال الش���عب الفلس���طيني، 
باعتباره���ا نهجا وعقيدة إس���رائيلية ف���ي التعاطي مع 

حقوقه«.
وأش���ار إلى أن القرار يمثل مخالفة واضحة وخرقا فاضحا 
اللتزام���ات االحتالل وفق االتفاقي���ات الموقعة، وخاصة 
بروتوكول باريس االقتصادي، واخالال س���افرا بكل مبادئ 

القانون الدولي وقانون المعاهدات«.
وطال���ب أب���و علي هيئ���ات األم���م المتح���دة المعنية ب� 
»التصدي له���ذا العدوان اإلس���رائيلي الجديد، وضرورة 
ل مس���ؤولياتها من خالل وضع حد لجرائم االحتالل  تحمُّ
ومحاسبته وإنهاء احتالله، وسطوه على الموارد واألموال 

الفلسطينية« .

االستقالل/ وكاالت:
أعلن س���بعة نواب من حزب العمال البريطاني في مؤتمر 
صحافي عقد االثنين انشقاقهم عن أكبر حزب معارض 
في المملكة المتحدة، بسبب إدارة زعيمه جيريمي كوربن 
لبريكس���ت واتهامه بعدم التحرك في مواجهة معاداة 

السامية.
ومن بين النواب المنش���قين، النائب البارز الصاعد شوكا 
أومون���ا الذي قاد حملًة لتنظيم اس���تفتاء ثان قد يوقف 
بريكس���ت، كما كان مرش���حًا محتماًل لقيادة حزب يسار 

الوسط.
ودع���ا أومونا إلى إيجاد »بديل« وس���طي في السياس���ة 
البريطانية، في حين اشتكى النواب مما اعتبروه التفاف 

الحزب إلى اليسار المتطرف تحت إدارة كوربن.
وقال أومونا في المؤتم���ر الصحافي الذي أعد على عجل 
في لندن »خالصة القول هي أن السياسة متصدعة، لكن 

ليس بالضرورة أن تكون كذلك، فلنتغير«.
وسيش���كل النواب الس���بعة مجموعًة برلمانية مستقلة، 
مقوضي���ن بذلك س���لطة كوربن الذي يس���عى إلى إدارة 
حزبه في ظّل أزمة بريكس���ت التي تنقس���م حولها اآلراء 

بشكل كبير.
واختار العديد من نواب حزب العمال خصوصًا من شمال 
إيرلندا، مغادرة االتحاد األوروبي في استفتاء عام 2016، 

لكن غالبية نوابه وأعضائه أيدوا البقاء فيه.
وقسم االستفتاء المواقف أيضًا داخل حزب المحافظين 
الحاكم، الذي يتكون حاليًا من معسكرين، األول معتدل 
مؤي���د ألوروب���ا، واآلخ���ر يتألف م���ن مؤيدين شرس���ين 
لبريكس���ت. وم���ن غير المحتم���ل أن يؤثر ه���ذا التمرد 
الداخل���ي عل���ى نتائج التصوي���ت المقبل ح���ول اتفاق 
بريكس���ت الذي تريده تيريزا ماي، لك���ن القوى المؤيدة 

لالتحاد األوروبي قد رحبت بالخطوة.

انشقاق داخل حزب العمال البريطاني 
والسبب عدم مواجهة »معادة السامية«

الجامعة العربية تدين قرار »إسرائيل« 
االقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية

االستقالل/ وكاالت:
ش���ارك حش���د من الهن���ود أمس 
االثنين في مظاهرات ضد زيارة ولي 
العهد الس���عودي محمد بن سلمان 
إلى نيودلهي المقررة الثالثاء، وذلك 
بعد مظاهرات مماثلة استقبلت بن 
س���لمان في العاصمة الباكستانية 

إسالم آباد.
ورف���ع المتظاهرون ف���ي نيودلهي 
السعودي ويداه  العهد  لولي  صورا 
ملطخت���ان بالدماء وعب���ارات تنديد 
بسياس���اته وجريمة قتل الصحفي 

جمال خاشقجي وحرب اليمن.
كما نّدد المش���اركون في االحتجاج 
بس���وء تعامل السلطات السعودية 
مع العمال���ة الهندية الموجودة في 

مدن المملكة المختلفة.
وكانت وس���ائل إع���الم محلية في 
أب���رزت خالل األش���هر  الهن���د قد 
المعيش���ية  األوض���اع  الماضي���ة 
الصعب���ة لمئ���ات م���ن العاملي���ن 
الهنود في السعودية، ال سيما من 

يتعرضون ألذى مستمر، ويواجهون 
تهما وأحكاما بالس���جن على خلفية 
قضاي���ا تتعل���ق أساس���ا بقوانين 

اإلقامة.
ودعا ناش���طون إلى مظاهرات أخرى 

في ش���ارع البرلمان ف���ي نيودلهي 
لرفض زيارة محمد بن س���لمان إلى 
الهند. وكانت الحكومة الباكستانية 
قد سعت لمنع مظاهرات االحتجاج 
ف���ي البالد عل���ى زيارة بن س���لمان، 

المس���يرات  تراخي���ص  وس���حبت 
للقائمين  مؤتمرا صحفي���ا  ومنعت 
عليها، ومع ذلك ش���ارك اآلالف في 
المس���يرات االحتجاجية في مناطق 

عدة من باكستان.

مظاهرات غاضبة ضد زيارة ولي العهد السعودي للهند

االستقالل/ وكاالت:
قررت بريطانيا إحياء نشاطها العسكري في منطقة القطب الشمالي المتجمد 
بعد غياب طويل عن المنطقة القطبية، وذلك ألسباب أمنية لمواجهة الخطر 

الروسي المتصاعد في تلك المنطقة.
وذك���رت صحيفة »تلغ���راف« البريطانية، أن »القوات المس���لحة البريطانية، 
س���تعود إلى القطب الش���مالي، وس���تزيد من وجودها فيه لتوفير الحماية 

واألمن للدول المنخرطة في تحالف شمال األطلسي )الناتو( من روسيا«.
ونقلت الصحيفة تصريحات وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامس���ون، خالل 
زيارته لوحدة من مشاة البحرية البريطانية في قاعدة عسكرية بالنرويج، أعلن 
فيها أن »بريطانيا ستقوم بتنظيم برنامج لمدة 10 أعوام، سيشارك فيه أكثر 

من ألف جندي بريطاني مع جنود نرويجيين«.
باإلضاف���ة إلى ذلك، س���تطلق رحالت جوية فوق القطب الش���مالي لطائرات 
مض���ادة للغواص���ات من طراز »بوس���يدون بي 8« في ع���ام 2020، لمواجهة 

النشاط الروسي العسكري في المنطقة، بحسب المصدر نفسه.
وأضاف ويليامس���ون، »نح���ن نتحدث عن تدريبات في ظ���روف صعبة وفي 
درج���ات حرارة منخفض���ة للتأقلم لمواجهة المخاطر الروس���ية في المنطقة 
الش���مالية«. وبحس���ب الصحيفة، س���تنقل بريطانيا 9 طائرات »بوسيدون«، 
إلى قاعدة س���الح الجو في »سكوتيش فانس���يموث«، حيث ستقوم برحالت 

استطالعية فوق أقصى الشمال وشمال األطلسي.

بريطانيا تقرر تعزيز تواجدها 
العسكري في القطب الشمالي

االستقالل/ وكاالت:
ألقت الس���لطات اإليرانية القبض على 3 أش���خاص ادعت صلتهم بالهجوم 
الذي اس���تهدف »الحرس الثوري« قرب مدينة زاهدان جنوب ش���رقي البالد، 

قبل أيام.
وأضاف بي���ان صادر عن الحرس الثوري اإليران���ي أن عناصره نفذوا عمليات 
أمني���ة ضد مش���تبهين في مدينتي س���راوان وخاش بمحافظة سيس���تان 

وبلوشستان )جنوب شرق(.
وأش���ار البيان إل���ى أن عناصر الحرس الثوري قبضوا خ���الل العمليات على 3 
مش���تبهين. ولفت إلى أن العناصر ضبطوا بحوزة المشتبهين 150 كغم من 
القنابل اليدوية المعدة للتفجي���ر، و600 كغم من المواد المتفجرة وكميات 

من األسلحة.
والس���بت، اتهم الح���رس الثوري كال من باكس���تان والس���عودية واإلمارات 
ب�«دعم« الهجوم، ال���ذي وقع قرب زاهدان، المتاخمة للحدود الباكس���تانية، 

األربعاء الماضي؛ ما أسفر عن مقتل 27 عنصرا وإصابة 13 آخرين.
وطالب قائد »الحرس الثوري«، محمد علي جعفري، في تصريح صحفي، إسالم 
آباد ب�«االلتزام بشكل جدي بمس���ؤولياتها في مكافحة اإلرهاب وضمان أمن 

الحدود المشتركة«.

االستقالل/ وكاالت:
لم يس���تبعد رئيس حركة النهضة في تونس راش���د 
الغنوش���ي إمكانية تغيير حكومة يوسف الشاهد قبل 
إجراء االنتخابات الرئاس���ية والتشريعية المقررة أواخر 

.2019
وقال الغنوشي إن حركة النهضة )أكبر قوة في البرلمان 
ب����68 نائبا من أصل 217( في تش���اور مع كل األطراف 
بشأن ما إذا كانت الحكومة القائمة اليوم ستقود البالد 
إلى االنتخابات أو إجراء تغيير حكومي وتشكيل حكومة 
تكنوق���راط أو حكوم���ة انتخابات لتأمين االس���تحقاق 

االنتخابي، متابعا أنها »فرضية غير مستبعدة«.

وكانت حركة النهضة من الداعمين لفكرة االس���تقرار 
الحكوم���ي أو التعديل الجزئ���ي عليها، في الوقت الذي 
كانت فيه أحزاب أخرى مثل حزب نداء تونس )41 نائبا( 
تدعو إلى تغي���ر الحكومة بما في ذلك إقالة رئيس���ها 

يوسف الشاهد.
وش���دد الغنوش���ي قبل أش���هر على حاج���ة البالد إلى 
االس���تقرار الحكومي وتحس���ين األداء ف���ي المجالين 
االقتص���ادي واالجتماع���ي ومكافحة الفس���اد »على أن 
تلت���زم الحكوم���ة بالتفرغ الكام���ل لتنزي���ل )لتنفيذ( 
بنود وثيق���ة قرطاج« )المحددة لألولي���ات االقتصادية 

واالجتماعية للحكومة(.

وف���ي مايو/أيار الماضي أعلن ن���داء تونس في بيان أن 
»الحكومة الحالية تحولت إلى عنوان أزمة سياسية ولم 

تعد حكومة وحدة وطنية«.
ولم تحدد رس���ميا بع���د آجال االنتخابات التش���ريعية 
والرئاس���ية المقبل���ة في تون���س، لكن رئي���س هيئة 
االنتخابات في تونس نبي���ل بفون قال في تصريحات 
س���ابقة إن الهيئة بص���دد إعداد مواقي���ت االنتخابات 
المقبل���ة. وم���ن المرجح تنظي���م التش���ريعية في أحد 
أيام اآلحاد من أكتوبر/تش���رين األول المقبل، في حين 
ستكون الرئاس���ية أحد أيام اآلحاد من نوفمبر/تشرين 

الثاني التالي له.

االستقالل/ األناضول:
لقي 9 مدنيي���ن مصرعهم وأصيب 37 آخرون، االثنين، 
ف���ي انفج���ار س���يارتين مفخختين في مدين���ة إدلب 
الس���ورية )شمال غرب(. وأضاف مراس���ل األناضول، أن 

الس���يارتين المفخختين انفجرتا على التوالي، في حي 
القصور، أحد أكثر األحياء ازدحاًما وسط مدينة إدلب.

وقال مدي���ر الدفاع المدني في إدل���ب، مصطفى الحاج 
يوسف، لمراس���ل األناضول، إن االنفجار األول وقع بعد 

ظهر االثنين، في حي القصور، فيما وقع االنفجار الثاني 
بعد وصول فرق الدفاع المدني إلى مكان االنفجار.

وأضاف الحاج يوس���ف، أن 9 مدنيي���ن لقوا مصرعهم، 
وأصيب 37 آخرون، جراء االنفجارين.

الغنوشي ال يستبعد تغيير حكومة الشاهد قبل االنتخابات

مقتل 9 مدنيين في انفجار سيارتين مفخختين بإدلب السورية

إيران تلقي القبض على 3 مشتبهين 
في صلتهم بهجوم زاهدان
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االستقالل/ وكاالت:
أعلنت التشيك عن إلغاء قمة »فيشغراد« 
الت���ي كان م���ن المقرر أن تنطل���ق، اليوم 
الثالثاء، في »إس���رائيل«، وذلك بعد إعالن 
بولندا عدم مشاركتها في القمة، احتجاجا 
الحكومة ووزير  لرئي���س  على تصريحات 
نتنياهو،  بنيامين  اإلسرائيلية،  الخارجية 
والقائم بأعمال وزير الخارجية، يس���رائيل 

كاتس، اعتبرها البولنديون عنصرية.
ال���وزراء التش���يكي، أندريه  وقال رئيس 
بابيش، إن القمة المقررة هذا األسبوع بين 
»إس���رائيل« ودول مجموعة »فيش���غراد« 
األوروبي���ة األربع، لن تعقد بعد انس���حاب 
بولندا، بس���بب خالف مع »إسرائيل« حول 
التي  الرس���مية اإلسرائيلية  التصريحات 

تتعلق بالمحرقة.
وقال بابيش لوس���ائل اإلعالم التشيكية، 
إن األمر س���يتحول إلى »محادثات ثنائية 
تجريه���ا كل دول���ة بمفرده���ا ولن تكون 

هناك قمة فيشغراد 4 مع إسرائيل«.
وف���ي وقت س���ابق، ألغى رئي���س الوزراء 
مورافيتس���كي،  ماتي���وس  البولن���دي، 
مجموع���ة  قم���ة  ف���ي  ب���الده  مش���اركة 
كاتس  تصريحات  ووصف  »فيش���غراد«، 
حول دور بولندا خالل ما يس���مى »محرقة 

اليهود« بأنها »عنصرية«.
وقال مورافيتسكي إن »كالم وزير خارجية 
إس���رائيل عنصري وغير مقب���ول )...( من 

الواض���ح أن وزي���ر خارجيتنا )ياتس���ك( 
القمة«،  إل���ى  لن يذهب  ش���ابوتوفيتش 
بعد أن اته���م وزير خارجية »إس���رائيل« 

البولنديين بأنهم معادون لليهود.
ومنذ اختي���اره وزيًرا للخارجي���ة بالوكالة، 
كّرر كات���س أكثر من م���ّرة التصريح بأن 
البولنديي���ن تعاونوا م���ع النازيين، وقال 

ف���ي إحداها »إنني اب���ن لعائلة ناجية من 
المحرقة، لن ننس���ى ولن نغف���ر أن كثيًرا 
م���ن البولنديي���ن تعاونوا م���ع النازيين«، 
واقتبس كاتس تصريًحا لرئيس الحكومة 
اإلس���رائيلّية األسبق، يتس���حاك شامير، 
جاء فيه���ا »البولنديون ُأرضع���وا معاداة 

السامية من حليب أمهاتهم«.

وجاءت تصريحات كاتس بعد ساعات من 
قرار الرئيس البولندي إلغاء مشاركته في 
قمة »فيشغراد« احتجاًجا على تصريحات 
مش���ابهة لنتنياهو، خالل جلس���ات قمة 

وارسو، األسبوع الماضي.
هذا واستدعت وزارة الخارجية البولندية، 
اإلثنين، السفيرة اإلس���رائيلية، آنا أزاري، 

ف���ي العاصم���ة وارس���و، للتوبي���خ، بعد 
تصريح���ات كاتس؛ وذلك للم���رة الثانية 
في غضون أربعة أيام يتم فيها استدعاء 
أزاري م���ن قبل الخارجي���ة البولندية، بعد 
احتجاج���ات الجمع���ة، عل���ى تصريحات 

نتنياهو.
واحتج���ت بولندا على أق���وال كاتس بأن 
»البولنديين رضعوا معاداة الس���امية مع 
الس���لطات  واعتبرت  أمهاته���م«،  حليب 
البولندي���ة هذه األق���وال »عنصرية وغير 
مقبولة«. وطالب���ت الحكومة البولندية بأن 
يتراج���ع الوزير كاتس عن ه���ذه األقوال 
كش���رط لمشاركة وارس���و في قمة المقرر 
»إس���رائيل«  بين  الق���دس،  ف���ي  عقدها 

ومجموعة »فيشغراد«.
وكانت س���فيرة بولندا في ت���ل أبيب، قد 
أوضحت في وقت سابق، أن مورافيتسكي 
يتردد في اتخاذ قرار فيما إذا كان سيوفد 
وزي���ر خارجيته إل���ى هذا المؤتم���ر أم ال، 
و«ذلك ف���ي انتظار رد إس���رائيلي الئق«، 
واعتب���رت أن تصريح���ات كاتس »مخجلة 

وعنصرية، وغير مقبولة على اإلطالق«.
أندريه دودا،  البولن���دي،  الرئي���س  وكان 
قد أعل���ن أنه في حال تبي���ن أن نتنياهو 
قد صرح أن البولنديين س���اعدوا النازيين 
أثن���اء المحرق���ة، فيجب إلغ���اء قمة دول 
»فيش���غراد« التي يفترض أن تعقد في 

»إسرائيل« األسبوع القادم.

تصريحات إسرائيلية »عنصرية ومخجلة« تقف خلف إلغاء قمة »فيشغراد«

القدس المحتلة/ االستقالل:
بّين���ت مح���اكاة أجراه���ا معه���د األم���ن القومي 
اإلسرائيلي، الخميس الماضي، أن »إسرائيل« غير 
جاهزة للتعام���ل مع تدّخل أجنبي محتمل للتأثير 
على نتائج انتخابات الكنيست المقبلة، بحسب ما 

ذكر موقع »والال«، اإلثنين.
وش���ارك في المحاكاة مندوبون عن قسم السايبر 
في جه���از األمن العام اإلس���رائيلي )الش���اباك( 
ومس���ؤولون كب���ار ف���ي مجل���س األم���ن الوطني 
والشبكة الس���يبرانّية التابعين لرئاسة الحكومة 
اإلس���رائيلّية، ورئيس وحدة الس���ايبر في االدعاء 
الع���ام وممثلون ع���ن جهاز القضاء اإلس���رائيلي، 

ومندوبون من شركتي جوجل وفيسبوك.
وقال أحد المش���اركين في المح���اكاة إنه خرج من 

االجتماع »قلًقا«.
ومن بين الس���يناريوهات التي تم���ت محاكاتها: 
عملّي���ة قرصن���ة تقليدّي���ة، مثل اخت���راق كافة 
أنظمة التش���غيل في معاهد اس���تطالعات الرأي 
اإلس���رائيلّية، يس���تمّر ألس���ابيع طويل���ة تقّدم 

المعاهد خاللها استطالعات رأي تم التالعب بها 
من قبال جهات خارجّية.

وحاكت س���يناريوهات أخرى احتمال اس���تخدام 
إي���ران حس���ابات مزّيف���ة ف���ي مواق���ع التواصل 
االجتماعي لنشر شائعات عن فلسطينيي الداخل 
قبل االنتخابات، أو لترويج شائعات أن المرجعيات 
الدينية اإلسرائيلّية رفضت دفن جندي إسرائيلي 
من أصل روس���ي قتل في غزة، من قبل حس���ابات 
مزّيفة تديرها روسيا لحّث اإلسرائيليين من أصل 

سوفياتي على التظاهر ضد األحزاب الدينية.
ويذّكر السيناريو األخير بالتدخل الروسي المحتمل 
في انتخابات الرئاسة األميركّية عام 2016، وعمل 
خالله مس���ؤولون روس على زيادة االستقطاب في 
الس���احة السياس���ّية األميركية ودفع األميركيين 

لعدم الثقة في نظامهم السياسي.
ووفًق���ا لموقع »والال«، ف���إن »المثير للقلق هو أن ال 
جهاز استخباراتًيا في إسرائيل مهّمته األساسية 
ه���و تحديد وإحب���اط تدخل من ه���ذا النوع«، أي 
»التأثير على الوعي«، في حين أن جزءًا من األجسام 

لعملّيات  باألساس  اإلس���رائيلّية تتجّهز  األمنّية 
اختراق تقليدّية.

باإلضاف���ة إلى ذلك، ف���إن التدّخ���ل المحتمل لن 
يقتصر على دول أجنبّي���ة، إنما قد يكون مصدره 
أجس���امًا وأحزابًا إس���رائيلّية عبر إنشاء حسابات 
وهمّية وإلهاب الصراعات ونشر أخبار كاذبة، علًما 
بأنه ال وسائل قانونّية للقضاء على هذه الظاهرة، 
إذ إن قواني���ن االقت���راع في إس���رائيل ال تتطّرق 

للتجاوزات في اإلنترنت.
والش���هر الماضي، عّبر رئيس الش���اباك، ناداف 
أرغمان، ع���ن تخوفات أجهزة األم���ن من تدخالت 
روس���ّية من الممكن أن تؤثر على نتائج انتخابات 
الكنيس���ت، وهو ما أثار موجًة من ردود الفعل في 

األوساط السياسّية اإلسرائيلّية.
وأدت تصريح���ات أرغم���ان إل���ى إع���الن لجن���ة 
االنتخابات المركزية ف���ي البالد، في اليوم التالي، 
عن اتخاذ إجراءات وقائية وتوخي الحيطة والحذر 
بكل ما يتعلق في ش���بكات التواصل االجتماعي 

خالل فترة االنتخابات.

»والال«: »إسرائيل« غير جاهزة للتعامل مع تدخل أجنبي في االنتخابات

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت زعيمة حزب "الحركة" اإلس���رائيلي، تس���يبي ليفن���ي، أمس االثنين، 
اعتزالها الحياة السياسية، وأن حزبها لن يخوض االنتخابات اإلسرائيلية في 

شهر أبريل/ نيسان المقبل.
وبحسب قناة "كان" العبرية، قالت ليفني في مؤتمر صحفي، إن قرارها يأتي 

للحيلولة دون هدر أصوات ناخبي معسكر اليسار.
ووفقًا للقناة، أش���ارت استطالعات للرأي، ُنش���رت في الفترة األخيرة، إلى أن 
ح���زب "الحركة" لن يتمكن من الحصول على ع���دد المقاعد المطلوبة لتجاوز 

نسبة الحسم في انتخابات الكنيست المقبلة.
وأش���ارت القناة إلى أن ليفني كانت قد اتحدت في الدورة األخيرة للكنيست، 

مع كتلة "المعسكر الصهيوني"، وتولت منصب رئيسة المعارضة.
وأضاف���ت، أنه في مطلع العام الجاري، أعل���ن رئيس حزب "العمل" آفي غباي، 
عن فض الش���راكة مع تسيبي ليفني، فحاولت األخيرة بعد ذلك التحالف مع 

أحزاب أخرى، لكنها لم تنجح.
وكانت تقارير إعالمية إسرائيلية، ذكرت في وقت سابق أمس، أن زعيمة حزب 
"الحركة" تس���يبي ليفني، كش���فت أمام مقربين منها، أنها تنوي االنسحاب 
من الس���احة السياسية، وذلك على خلفية اس���تطالعات الرأي األخيرة، التي 
أظهرت أن حزبها لن يتخطى نسبة الحسم المطلوبة في انتخابات الكنيست 

الوشيكة في "إسرائيل".

تسيبي ليفني: سأغادر 
الحياة السياسية

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت »القناة 13 العبري���ة« االثنين، النقاب عن اجتماع س���ري جرى بين 
رئيس الحكومة اإلسرائيلية »بنيامين نتنياهو« ووزير خارجية المغرب ناصر 
بوريطة. ووفقًا للقناة العبرية، التقى »نتنياهو« سرا مع وزير خارجية  المغرب 
 ناصر بوريطة، في أيلول س���بتمبر الماضي على هام���ش مداوالت الجمعية 

العامة لألمم المتحدة، وناقش معه تطبيع العالقات مع  «إسرائيل«.
وتش���هد اآلونة األخيرة تس���ارعا عربيا رس���ميا تج���اه التطبيع م���ع الكيان 
اإلسرائيلي، ال سيما من قبل األنظمة الخليجية، في خروج عن اإلجماع العربي 
الرس���مي المعلن الرفض للتطبيع مع الكيان، حيث كش���فت قمة وارسو قبل 
أيام عن عمق العالقة التي تجريها بعض األنظمة العربية مع دولة االحتالل.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال المراس���ل العسكري في صحيفة معارف العبرية »تال ليف رام«، 
اإلثنين، إن الجيش اإلسرائيلي امتنع عن الرد بقوة في الفترة األخيرة 
ضد الهجمات التي يش���نها المتظاهرون على حدود قطاع غزة. وفق 

تعبيره.
ووفقًا للمراس���ل العسكري، في »إس���رائيل« يّدعون بأنه ال يوجد تغيير في 
سياس���ة الرد في غزة حتى خالل فترة االنتخابات، ولكن في الحوادث األخيرة 
حيث أصيب ضابط الحدود يوم الجمعة والجندي الذي أصيب اإلثنين، امتنع 
الجيش اإلس���رائيلي عن الرد بقوة على أهداف »حماس« داخل قطاع غزة في 

محاولة لمنع التدهور إلى تصعيد.

»نتنياهو« يجتمع سرًا 
بوزير خارجية المغرب

»معاريف«: إسرائيل تخشى الرد 
بقوة في غزة بسبب االنتخابات

القدس المحتلة/ االستقالل:
أجرى جيش االحتالل اإلس���رائيلي أمس االثني���ن مناورة مفاجئة 
الستدعاء جنود االحتياط، شملت إرسال رسائل لآلالف من الجنود.

وذكرت القناة »السابعة« العبرية أن المناورة شملت تفعيل الرسائل 
اآللية لآلالف من جنود االحتياط بضرورة االلتحاق بوحداتهم.

وأشارت القناة إلى أن هدف المناورة معرفة درجة استجابة الجنود.

مناورة إسرائيلية »مفاجئة« 
الختبار جهوزية جنود االحتياط
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االستقالل/ وكاالت:
ابتك���ر باحث���ون جه���ازا يخ���دع أورام الدماغ 
العدواني���ة لس���حبها إلى الخارج، ما يس���هل 
عالجها وقتلها، ف���ي إنجاز علمي وصفته إدارة 
الغذاء واألدوية األمريكية )FDA( بأنه "اختراق 

رائع".
ويحاك���ي جه���از "Tumor Monorail"، الذي 
يطلق عليه اسم "Pied Piper"، المادة البيضاء 
في الدماغ لجذب األورام الس���رطانية ومنعها 
من االنتش���ار إلى أعماق الدماغ، ما يقلل بشكل 
كبير من قوتها القاتلة. وبش���كل مفصل أكثر، 
يحتوي الجهاز على هياكل ومس���ارات مادية 
شبيهة بتلك الموجودة في الدماغ، والتي عادة 

ما تنتقل إليها أورام السرطان.
وقال ب���ارون براهم���ا، وهو ج���راح أعصاب في 

المرك���ز الصح���ي لرعاية األطفال ف���ي أتالنتا، 
والعضو في فريق البحث منذ إنش���ائه: "جهاز 
)خط ال���ورم األحادي( يغير طريقة تفكيرنا في 

عالج أورام الدماغ".
وتص���در الجه���از عناوين الصح���ف ألول مرة، 
في عام 2014، بعد أن أظه���ر نجاحا كبيرا في 
االختبارات الت���ي أجريت عل���ى الفئران، حيث 
تمك���ن الباحث���ون بنجاح من خ���داع خاليا ورم 
أروم���ي دبق���ي )ورم عدوان���ي مع مع���دل بقاء 
ضعيف(، لجذبها إلى "مستودع" مليء بالمواد 

السامة )هالم قاتل للسرطان(.
ووجدوا أن انتشار األورام تباطأ بشكل كبير، إذ 

تقلصت بنسبة تزيد عن 90%.
ويس���اهم تصنيف "االختراق" الجديد من قبل 
إدارة األغذي���ة واألدوي���ة، في تس���ريع عملية 

الموافق���ة والمراجع���ة واإلنتاج، م���ا يعني أن 
األدوية و/أو العالجات، ستنتش���ر بشكل أسرع 

في األسواق، مما كانت عليه في ظروف أخرى.
وق���ام الباحثون بإزال���ة عنصر الهالم الس���ام، 
لتس���ريع الحصول على موافق���ة إدارة األغذية 
واألدوي���ة، وإجراء التجارب على البش���ر بحلول 
نهاية ع���ام 2019. وأوضح راف���ي بيالمكوندا، 
 ،Duke من كلية "برات" للهندس���ة في جامعة
قائال: "لقد حققنا أول تجربة لس���حب الورم إلى 
منطقة العقار بدال من إدخال األدوية الس���امة 

إلى الدماغ وقتل خاليا الورم".
ويمكن للجهاز أن يقل���ل إلى حد كبير من قوة 
أورام الدم���اغ الفتاكة في المس���تقبل، بمجرد 
إجراء التجارب البش���رية والحصول على نتائج 

قريبة من تلك التي أجريت على الفئران.

»اختراق كبير« وغير مسبوق في عالج السرطان

االستقالل/ وكاالت:
أّكدت نتائج دراس���ة جديدة أن تقليل أكل المنتجات الغذائية الحيوانية 
كاللحوم واأللبان من أفضل طرق الوقاية من الس���كري، وأنه طريقة فّعالة 

لتقليل االعتماد على أدوية السكري بالنسبة للمصابين بالمرض.
وتمتاز الدراس���ة التي نش���رتها مجلة “بي إم جي” الطبية بأنها اعتمدت 
على بيانات 11 دراس���ة س���ابقة، ق���ام الباحثون في معظمه���ا بمراقبة 
المش���اركين في الدراسة لمدة تزيد عن 6 أشهر، وتم اختيار المشاركين 

بطريقة عشوائية.
وقد وجدت نتائج الدراسة أن النظام الغذائي النباتي الذي يختلط بتناول 
القليل من األطعمة ذات األصل الحيواني هو الحل األفضل للوقاية من 
الس���كري. وتبين أن الفائدة تعود على مجموعة أخرى من المش���اكل 
مثل ضغط الدم والكولس���ترول. ويؤدي االعتماد بشكل أساسي 
عل���ى بروتين البقوليات الغني باأللي���اف إلى تقليل الحاجة 
إلى أدوية الس���كري، وبطء نسبة السكر بالدم بالنسبة لمن 

لديهم خطر اإلصابة ولم يتطّور المرض بعد.

االستقالل/ وكاالت:
ط���ور باحث���ون بجامع���ة “ووري���ك” البريطانية برنام���ج ذكاء 
اصطناعي لكشف الملفات الش���خصية المزيفة والوهمية في 

مواقع وتطبيقات التعارف.
وأوضح الباحثون أن خوارزمية البرنامج “ُتفكر مثل البش���ر” عند 
الش���ك في “البروفايل المزيف” على مواقع التعارف مثل تندر 

أو ماتش، لحماية المستخدمين من النصب واالحتيال.
وتقوم فكرة البرنامج على كشف العناصر المتكررة بين الملفات 
الش���خصية التي قد تش���ير إلى أنها “مزيفة”، فعلى س���بيل 
المثال الملفات المزيفة تتشارك نفس رقم الهاتف، أو عناوين 
بروتوك���ول اإلنترن���ت، إضافًة إلى تضمين مادة مس���روقة مثل 

صورة، أو سيرة ذاتية مستخدم آخر.
وف���ي أغلب الملف���ات المزيفة، تس���تخدم أنماط متش���ابهة ال 
تختل���ف عن اللغ���ات المتكررة المنتش���رة في رس���ائل البريد 
اإللكترونية غير المرغوب فيها، حسب ما ورد في صحيفة دايلي 

ميل البريطانية.
وخلص الباحثون إلى أن تقني���ات الذكاء االصطناعي قد تكون 
أداة لتغيير قواعد اللعبة في كش���ف أي أنش���طة مش���بوهة، 
لتصبح حماية المستخدمين لمواقع أو تطبيقات التعارف أسرع 

وأسهل وأكثر فاعلية وتزيد ثقة المستخدمين فيها.

تعــّرف علــى  ســر ضبـط
 نسبــة السكــر بالــدم!

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال خبير التغذية األلمان���ي هارالد زايتس إن الصداع المس���تمر قد يرجع إلى 
 ،B2 نقص بعض العناصر الغذائية في الجس���م، وهي المغنيسيوم، وفيتامين

ريبوفالفين، واألحماض الدهنية أوميغا 3.
وأوض���ح زايت���س أن المص���ادر الغذائي���ة للمغنيس���يوم تتمثل في 
الخضروات الورقية الخضراء، والمكسرات، والبذور، والفاصولياء، في حين 

يوجد فيتامين B2 في البروكلي، واللوز، والبيض، وكبد الحيوانات.
أما األحماض الدهنية أوميغا 3 فتتمثل مصادرها الغذائية في 

الجوز، عين الجمل، وأسماك السلمون والسردين.
وأشار زايتس إلى أن الصداع قد يرجع إلى التغذية 

الخاطئ���ة، أي اإلكثار من األغذي���ة المحتوية على 
الس���كر والدقيق األبي���ض، التي تتس���بب في 
ارتفاع وانخفاض نس���بة السكر في الدم بسرعة، 

ما يتس���بب في الشعور بالصداع والدوار، وضعف 
التركيز.

لمحاربــة الصــداع عليــك 
تنـــاول هــذه األغــذيــة

االستقالل/ وكاالت:
أفادت مجلة »فيديو« بأن دقة شاش���ة التلفزيون تلعب دورًا مهمًا في 

تحديد مسافة الجلوس، إلى جانب حجم الشاشة.
وأوضحت المجلة األلمانية أنه يتم حس���اب الحد األدنى للمسافة بين 
العين والتلفزيون بضرب حجم الشاشة في 1.5 بالنسبة لألجهزة ذات 

دقة الوضوح 3840×2160 بيكسل.
وبالنس���بة لألجه���زة ذات دق���ة الوض���وح 1920×1080 بيكس���ل، 
بضرب حجم الشاش���ة في 3 ويمثل حاصل الضرب مس���افة الجلوس 

بالسنتيمترات.
فإذا كان التلفزيون بدقة وضوح Full HD مثاًل، ويبلغ ُقطر شاشته 65 
بوصة، فإن المس���افة بين المشاهد والشاشة ال يجب أن تقل عن 2.40 
مت���ر، في حين ينبغي أال تقل هذه المس���افة ع���ن 1.20 متر مع جهاز 

UHD من الحجم نفسه.

االستقالل/ وكاالت:
ر موقع “تيك كرنتش” التقن���ي، مفاجأة من العيار الثقيل عن  فجَّ
موق���ع التواصل االجتماعي “تويتر”، حيث كش���ف أن الرس���ائل 
الت���ي يقوم المغردون بحذفها على بريدهم الخاص، ال يتم حذفها 
بالفعل، بل تظل لدى الموقع حتى يختار هو نفس���ه حذفها وقد ال 

يختار ذلك.
كما أكد الخبير في أمن المعلومات، ” كاران سايني “، إنه حصل على رسائل 
قديمة له موجودة في ملف أرشيفي يحتوي بياناته، رغم أنه حذفها سابقًا.

وقال: إن موقع التدوين المصغر يحتفظ بالرس���ائل الخاصة لس���نوات عدة، 
ومن ضمنها تلك المحذوفة.

الجدير بالذكر أن الخبير في أمن المعلومات، اس���تطاع أن يس���تعيد رسائله 
المحذوفة منذ س���نوات، وهو ما يؤكد الش���كوك حول مدى احترام “تويتر” 

للخصوصية.

تفاديًا للنصب.. 
برنامج ذكي يكشف 
»الحسابات الوهمية«

دقة شاشة التلفزيون 
تحدد مسافة الجلوس!

خدعة في »تويتر« تنتهك 
خصوصيتك.. تعرف عليها
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االستقالل/وكاالت: 
يتس���لح ليفربول اإلنكليزي بقوته الهجومي���ة الضاربة عندما 
يس���تضيف باي���رن ميونيخ األلمان���ي، فيما يعول برش���لونة 
اإلس���باني على خبرته في ضيافة ليون الفرنسي اليوم الثالثاء 
في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم.
ومواجه���ة ليفرب���ول وصيف بطل الموس���م الماض���ي وبايرن 
ميونيخ بطل الدوري األلماني في المواس���م الستة األخيرة هي 
إحدى ثالث مواجهات نارية أسفرت عنها القرعة بعد مانشستر 
يونايت���د اإلنكليزي وباريس س���ان جرمان الفرنس���ي )صفر2- 
ذهابا األسبوع الماضي(، وأتلتيكو مدريد اإلسباني ويوفنتوس 

اإليطالي اللذين يلتقيان ذهابا غدا األربعاء في مدريد.
ويق���دم ليفربول اداء مميزا هذا الموس���م إذ يتش���ارك صدارة 
ترتي���ب الدوري الممتاز مع مانشس���تر س���يتي علما بأنه لعب 
مباراة أقل، بقيادة ترس���انته الهجومي���ة المكونة من المصري 
محمد صالح والس���نغالي س���اديو ماني���ه والبرازيل���ي روبرتو 
فيرمينيو، وخط دفاعي صلب بقي���ادة الهولندي فيرجيل فان 

دايك أبرز الغائبين عن مواجهة الغد بسبب اإليقاف.

ويع���ول الفريق اإلنكليزي الذي اس���تفاد من فت���رة راحة لمدة 
أسبوع لخروجه من مسابقة الكأس المحلية، على عاملي األرض 
والجمه���ور لمواصلة العالمة الكاملة على أرضه هذا الموس���م 
بع���د االنتصارات الثالثة التي حققها في دور المجموعات على 
باريس سان جرمان الفرنس���ي والنجم األحمر الصربي ونابولي 
اإليطالي. وس���تكون المواجهة بين الفريقين مناسبة للمدرب 
األلمان���ي لليفربول يورغ���ن كلوب ليثأر من باي���رن الذي حرمه 
من لقب المس���ابقة عام 2013 بفوزه ف���ي النهائي على فريقه 

السابق بوروسيا دورتموند 1-2.
وتواجه الفريقان مرة واحدة على صعيد المس���ابقة القارية األم 
موس���م 1980-1981 حين تأهل ليفربول ال���ى النهائي وتوج 
باللقب للمرة الثالثة في تاريخ���ه بتعادله في نصف النهائي 
صفر-صفر عل���ى أرضه و1-1 في ميونيخ، فيما تعود المواجهة 
األخيرة بينهما الى عام 2001 في الكأس الس���وبر القارية وفاز 
ليفربول، بطل كأس االتح���اد األوروبي في حينها، بنتيجة 2-3 
على بطل دوري األبطال على ملعب »لويس الثاني« في موناكو.

ويعان���ي بايرن هذا الموس���م، لكنه وبعد فت���رة صعبة للغاية 
بقيادة مدربه الجديد الكرواتي نيكو كوفاتش، استعاد توازنه 

في اآلونة األخيرة مس���تغال تعثر بوروسيا دورتموند المتصدر 
ف���ي المباراتين األخيرتين ليقلص الفارق بينهما إلى نقطتين 
مع مباراة أقل لدورتموند س���يخوضها ضد نورمبرغ مساء اليوم 

في ختام المرحلة الثالثة والعشرين.
ويمل���ك باي���رن العديد من األس���لحة الهجومي���ة المهمة في 
مقدمتها الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي متصدر الئحة 
الهدافين برصيد 8 اهداف والفرنس���ي فران���ك ريبيري، فيما 
يبقى الغياب األبرز لجناحه الهولندي الطائر أريين روبن بسبب 
اإلصابة وقطب دفاعه جيروم بواتنغ بسبب التهاب في المعدة 
واالمع���اء، ويحوم الش���ك حول مش���اركة المهاجم الفرنس���ي 
كينغس���لي كومان بس���بب إصابة تعرض لها في المباراة ضد 

أوغسبورغ.

خربة بر�شلونة 
ويعول برش���لونة على خبرة نجومه قائ���ده األرجنتيني ليونيل 
ميس���ي واألوروغويان���ي لوي���س س���واريز والكروات���ي إيفان 
راكيتيت���ش لتأمين بلوغه الدور ربع النهائي عندما يحل ضيفا 
على ليون الذي يغيب عنه قائده الدولي الجزائري األصل نبيل 

فقير لإليقاف.

والتقى الفريقان 6 مرات في المس���ابقة بينها مواجهتان في 
ال���دور ربع النهائي موس���م 2008-2008، وقته���ا عاد الفريق 
الكاتالون���ي بتعادل ثمين من لي���ون 1-1 قبل أن يكرم وفادته 

في كامب نو 2-5.
ووضع برشلونة المس���ابقة القارية هدفا له هذا الموسم لكسر 
س���طوة غريمه ريال مدريد على المس���ابقة، وإحراز لقبها للمرة 
األولى بعد 2015، وخصوصا تعويض خروجه المدوي من الدور 

ربع النهائي الموسم الماضي على يد روما اإليطالي.
وقتها قطع الفريق الكاتالوني شوطا كبيرا نحو بلوغ دور األربعة 
بعدما حس���م مباراة الذهاب على أرضه 4-1، لكنه مني بهزيمة 

مذلة إيابا في روما بثالثية نظيفة.
ويدخل برش���لونة المباراة بمعنويات عالية بعد عودته لس���كة 
االنتص���ارات عقب 3 تعادالت في مختلف المس���ابقات عندما 
تغل���ب بصعوبة على بلد الوليد -1صفر س���جله ميس���ي رافعا 
رصيده إلى 30 هدفا في 30 مباراة في مختلف المسابقات هذا 
الموس���م بينها 6 في دوري االبطال. وال تختلف حال ليون عن 
الفريق الكاتالوني، فهو أيضا استعاد التوازن بفوز صعب على 

ضيفه غانغان صاحب المركز األخير 2-1 الجمعة

غزة/ محمد العقاد:
اتح���اد خانيونس  خطف فريق 
ف���وزًا ثمينًا عل���ى فريق الهالل 
الرياضي بهدف دون رد، واحتل 
ال���دوري ، أمس  بذل���ك وصافة 
االثنين، في المباراة التي أقيمت 
عل���ى ملع���ب اليرم���وك، ضمن 
ختام منافسات الجولة التاسعة 
عشرة من دوري »أوريدو« للدرجة 

الممتازة.
وبه���ذا الفوز رف���ع »الطواحين« 
بالمركز  إلى 32 نقط���ة  رصيده 
الثاني، بينما بق���ي الهالل عند 

26 نقطة بالمركز الثامن.
ويدي���ن »الطواحين« بالفوز لالعب خالد النبريص 
الذي س���جل اله���دف الوحيد في المب���اراة في 
الدقيقة)33( بعدما اس���تغل خط���أ الحارس اياد 
أب���و دياب لتص���ٍد خاطئ لتس���ديدة أنور عمران 

ليقابلها النبريص ويضعها بالشباك.
وفي المباراة الثانية، تمكن فريق ش���باب جباليا 
»الثوار« من تحقيق ف���وز غاٍل على فريق خدمات 
خانيون���س بثالثة أهداف مقاب���ل هدف ويزيد 
أوج���اع »الذئاب«، في المب���اراة التي أقيمت على 

ملعب بيت الهيا شمال القطاع.
وبه���ذا الفوز رفع »الثوار« رصي���ده إلى 29 نقطة 
ليتقاس���م المركز الثالث مع ش���باب خانيونس، 
بينم���ا تجمد رصي���د »الذئاب« عن���د النقطة 14 

بالمركز الثاني عشر واألخير.
وافتتح شباب جباليا األهداف عبر الالعب إبراهيم 

أبو المعزة بالدقيق���ة)46(، وبعد ضغط متواصل 
للثوار اس���تطاع أن يعزز النتيجة بالهدف الثاني 
عبر المهاجم طارق العطار بعدما استقبل عرضية 
زميله إبراهيم أبو المعزة التي اس���تقبلها برأسه 
لتس���كن الش���باك بالدقيقة)61(، ولم يستسلم 
خدم���ات خانيونس وقلص النتيج���ة عبر الالعب 
محمد أب���و ريدة الذي اس���تقبل عرضيه أحمد أبو 
ش���باب من الجه���ة اليمني ليضعها بالش���باك 

بالدقيقة)69(.
وعاد »الث���وار« لتعزيز النتيجة بعد التقدم الكبير 
لمدافع���ي الذئاب لينقض مهاجم���و الثوار على 
مرم���ى خدمات خانيونس واس���تطاعوا أن يحرزوا 
الهدف الثالث عبر الالع���ب محمد الملفوح الذي 
اس���تقبل تمريرة سحرية من الالعب مؤمن زيدان 

ليضعها بالمرمى بالدقيقة)75(.
وف���ي دوري الدرجة األولى، أش���عل فريق التفاح 

ص���راع الهب���وط بفوزه عل���ى خدمات دي���ر البلح 
بهدفي���ن دون مقابل، في المب���اراة التي أقيمت 
عل���ى ملعب الش���هيد محمد ال���درة، ضمن ختام 
مباريات األس���بوع التاسع عش���ر من مرحلة إياب 

الدرجة األولى.
وبهذا الفوز رف���ع التفاح رصي���ده إلى 20 نقطة 
وقفز للمرك���ز الثامن، فيما هب���ط الدير بداًل منه 

للمركز الحادي عشر وقبل األخير.
وافتت���ح التف���اح التس���جيل عب���ر الالعب خضر 
الس���المي بعد هجمة مرت���دة راوغ فيها المدافع 
وواجه الح���ارس ليضعها بالمرمى بالدقيقة)60(، 
وعاد نفس الالعب بالدقائق األخيرة من الش���وط 
الثان���ي وأح���رز اله���دف الثاني للتف���اح بعدما 
اس���تقبل تمري���رة م���ن زميله عاط���ف الكتناني 
لينفرد بالحارس ويضعها بطريقه رائعة من فوق 

الحارس بالدقيقة)94(.

غزة/ محمد العقاد: 
حق���ق فريق أهلي النصيرات فوزًا هام���ًا وثمينًا وواصل الضغط على فري���ق األقصى على فريق األمل 
بهدفي���ن دون رد، أمس االثنين، ف���ي المباراة التي أقيمت على اس���تاد خانيونس البلدي، ضمن ختام 

منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري الدرجة الثانية فرع الوسطي والجنوب.
وبه���ذا الفوز رفع األهلي رصيده إلى 36 نقطة بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد األمل عند النقطة 20 

بالمركز الرابع.
وافتتح األهلي التس���جيل عبر الالعب طارق الهور بعد قابلة عرضية من زميله ميمنة الناجي ليضعها 
بالش���باك بالدقيقة)37(، وعاد نفس الالعب ليس���جل الهدف الثاني لفريقه عبر ركلة جزاء اس���تغلها 

الالعب وسجل هدف تعزيز النتيجة بالدقيقة)78(.
هذا وقد واصل فريق األقصى الرياضي تحقيق الفوز وتأجيل حسم بطاقة الصعود إلى الجولة المقبلة 
بعدم���ا تفوق على فريق الش���وكة الرياض���ي بهدفين دون رد، ف���ي المباراة الت���ي ٌأقيمت على ملعب 

النصيرات البلدي وسط القطاع.
وبه���ذا الفوز واصل األقصى صدارة الدوري برصيد 38 نقطة، بينما تجمد رصيد الش���وكة عند النقطة 

17 بالمركز السابع.
وس���جل أهداف األقصى الالعب عبد الله إس���ماعيل من ركلة جزاء بالدقيق���ة)73(، وعاد نفس الالعب 
لتس���جيل الهدف الثاني عندما انفرد بالحارس ليضعها على يس���ار المرمى بالدقيقة)93(. ويذكر أنه 
تبقى مباراة فاصله بين األقصى وأهلي النصيرات األسبوع المقبل من أجل حسم بطاقة الصعود للدرجة 

األولى.

  دوري أبطال أوروبا 

ليفربول يتسلح بنجومه ضد بايرن وبرشلونة بخبرته أمام ليون

روما/ االستقالل: 
زاد فابي���و باراتيس���ى، المدي���ر الرياض���ى لن���ادى 
يوفنتوس اإليطالى، م���ن التكهنات حول إمكانية 
التعاقد مع محمد ص���الح نجم منتخب مصر ونادى 
ليفرب���ول اإلنجليزى خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

المقبلة.
ورفض زاد فابيو باراتيس���ى، المدي���ر الرياضى 

لن���ادى يوفنت���وس، نف���ى أو تأكيد م���ا ذكرته 
الصحاف���ة اإليطالية على مدار األي���ام الماضية 
بشأن رغبة »البيانكونيرى« فى التعاقد مع محمد 

صالح.
وق���ال فابي���و باراتيس���ى، فى تصريحات لش���بكة 
»سبورت ميدياست« اإليطالية، »ما يحدث فى سوق 
االنتقاالت العالمية بالوق���ت الحالى يفوق الخيال، 

أنت ال تعرف ما يمكن أن يحدث فى يونيو المقبل«.
وكان���ت تقارير صحفية إيطالي���ة ذكرت، فى وقت 
سابق، أن نادى يوفنتوس يتطلع للتعاقد مع محمد 
صالح الصي���ف المقبل مقاب���ل 200 مليون يورو أو 
االس���تغناء عن خدم���ات األرجنتينى باول���و ديباال 
لصالح ليفربول بجانب دفع 50 مليون يورو من أجل 

ضم النجم المصرى.

يوفنتوس اإليطالى: التعاقد مع محمد صالح »وارد«

األقصى وأهلي النصيرات يؤجالن 
بطاقة الصعود للجولة األخيرة

»الطواحيــن« ينفــرد بالوصافــة 
و »الثــوار« تقضــي علــى »الذئــاب«



أبو مرزوق: كان هناك نية مبيته
 لدى فتح إلفشال حوار موسكو

غزة/ االستقالل: 
قال عضو المكتب السياس����ي لحركة حماس ، أمس االثنين، إن حركة فتح كان 

لديها نية مبيته إلفشال حوار موسكو.
وأض����اف أبو مرزوق في حوار متلفز بث امس االثنين »الس����بب في عدم إصدار 

بيان في حوارات موسكو هو تغير بعض العبارات عند طباعتها«.
وتابع: » فوجئنا في موسكو بتعميم بيان مسرب ومضلل غير الذي تم التوافق 
عليه«. وأك����د أبو مرزوق أن الحصار لن يفت من عزمن����ا على مواجهته والحفاظ 

على مكتسبات المقاومة.

الثالثاء 14 جمادى اآلخرة 1440 هــ 19 فبراير 2019 م

المغازي/ االستقالل: 
تس���تعد بلدية المغازي لتنفيذ مشروع تطوير شارع عمر بن الخطاب ، بطول 
400 متر,  حيث يبدأ من دوار أبو ناموس  جنوبا  إلى دوار  أبو س���عيد شماال، 
بتمويل كويتي، حيث ستش���مل األعمال رصف الطريق  بطبقة من األسفلت 
بعرض 10 أمتار ، وإنش���اء أرصف���ة على الجانبين بعرض 2.5 متر, وش���بكة  

للمياه  و الصرف الصحي , ونقل شبكة  الكهرباء  والتلفونات .
ويأت���ي هذا المش���روع الذي سيس���تغرق 3 ش���هور تقريبًا ضم���ن الخطة 
االس���تراتيجية وسياس���ة  البلدية   بتقديم  الخدمات لجمي���ع المواطنين، 
خاصة وإن هذا الش���ارع يعتبر أحد الش���وارع الرئيس���ية , حس���ب المخطط 
الهيكلي للمغازي , والذي يربط  المناطق  الش���رقية بمناطق وس���ط المخيم 

,حيث يعاني  أهالي المنطقة من سوء وضع الشارع حاليًا.
وسيس���اهم تطوير هذا الشارع في ربط ش���بكة الطرق الرئيسية بالمغازي , 

وتسهيل حركة المرور فيه وتحسين الوضع البيئي للمنطقة.

خانيونس/ االستقالل: 
عقد قس���م التخطيط االس���تراتيجي في 
بلدية بني سهيال شرق محافظة خانيونس 
جنوب القط���اع  أمس االثني���ن، لقاًء ضم 
وح���دة التخطيط المحل���ي، ولجنة متابعة 
التنموية  االس���تراتيجية  الخط���ة  تنفيذ 
2018-2021م، و م���دراء الدوائر ورؤس���اء 
لمتابعة تنفيذ  المعنية، وذلك  االقس���ام 
المرحلة الخامسة من الخطة االستراتيجية 
)التقيي���م( و تحدي���د ملخ���ص اإلنجازات 

للخطة التنفيذية لعام 2018م
التخطي���ط  مس���ئول  اللق���اء  وحض���ر   

االس���تراتيجي م. محمد البري���م م. صفاء 
الغنام، و مدير ع���ام البلدية رائد أبو ريدة 
وأعضاء التخطيط المحلي و مدراء األقسام 

و رؤساء اللجان التنموية األربعة.
وخ���الل اللق���اء تم ع���رض نس���ب إنجاز 
البلدية وشركائها من الخطة لعام 2018، 
وتوضيح أس���باب عدم تنفيذ المشاريع و 
حدودية انس���ب اإلنجاز لبعض المشاريع 
باإلضافة إلى تحديث مش���اريع عام 2019 
واالط���الع على تفاصيلها من حيث تحديد 

أولوياتها.
 وبدوره���م أش���اد أعضاء اللجنة بنس���بة 

اإلنجاز الت���ي تم تحقيقه���ا للخطة لعام 
2018م، مقدمين  مجموعة من التوصيات 
واألفكار لتطوير وتجويد العمل، باإلضافة 
إلى متابعة المشاريع مع الجهات الخارجية 
م���ن وزارات وجمعيات من خ���الل زيارات 

خاصة بتنفيذ مشاريع مشتركة.
والجدي���ر بالذكر أنه س���يتم عرض نتائج 
تقييم الخطة ونسب االنجاز، باإلضافة إلى 
مش���اريع عام 2019 على المجتمع المحلي 
المعتمدة، من خالل لق���اء البيت المفتوح 
الس���نوي والمتوق���ع عقده خ���الل األيام 

القليلة القادمة.

خانيونس/ االستقالل: 
أتلف���ت بلدي���ة خانيونس جن���وب محافظات 
غ���زة )17( طنًا م���ن المواد الغذائي���ة منتهية 
الصالحي���ة والتي تم���ت مصادرتها من بعض 
المح���الت التجارية ومراكز التخزي���ن والتوزيع 
واألس���واق المختلفة، وذلك خالل ش���هر يناير 

الماضي.
وبين مس���ئول قس���م الصحة العامة س���عيد 
التفتيش���ية على  الج���والت  األس���طل أهمية 
كافة أماك���ن بي���ع وتوزيع األغذي���ة بمختلف 
أنواعه���ا والتي يت���م تنفيذها تباع���ًا من قبل 
فريق التفتيش الصحة التابع للبلدية لتجنيب 
المواطنين المخاطر الصحية التي قد يتعرضون 

لها في حال تناول تلك األغذية.
وأش���ار األس���طل إلى أنه قد ت���م تحرير ثالثة 
محاض���ر للتجار والباع���ة المخالفين للش���روط 
الصحية وتحويل ملفاتهم للجهات المختصة 
الس���تكمال اإلج���راءات المتبع���ة، مؤكدًا على 

أن حم���الت التفتي���ش على األغذية مس���تمرة 
لتنظيف األس���واق من كاف���ة المعروضات غير 
المطابقة للشروط واألنظمة الصحية، مشيرًا في 
ذات السياق إلى أن سالمة المستهلك تشكل 

أهمية كبرى لدى إدارة البلدية.
وأوضح األس���طل أن المس���لخ البلدي قد أشرف 
طبيًا عل���ى ذب���ح )333( رأس ماش���ية صغيرة 
وكبيرة ش���ملت )195( عجال و)124( بقرة  و)3( 
من الض���أن ،  باإلضافة إلى إت���الف )79( كجم 
كبدة و)30( كجم رئة و)7( كجم طحال فيما قام 
مفتشو قسم الصحة العامة بالكشف على )8( 
حرف جديدة تم منح )7( منها ترخيص مزاولة 
المهن���ة، وتأخير حرفة واحدة لحين إس���تيفاء 
الش���روط الصحي���ة المعتمدة، كما اس���تقبل 
القس���م )7( ش���كاوى م���ن المواطني���ن وتمت 
متابعتها والتعامل معها، باإلضافة إلى تحرير 

)10( إخطارات ومخالفة واحدة.
في إطار التعاون المش���ترك وتعزيز دور بلدية 

خانيونس المجتمعي نظم قسم الصحة العامة 
ف���ي البلدية زي���ارة للبرلمان الطالبي بمدرس���ة 
خانيونس االبتدائية المش���تركة )ه�( التابعة 
وكال���ة الغوث على عدد م���ن مطاعم خانيونس 
إلطالعه���م عن كثب على مجري���ات العمل في 
تلك المطاعم وأماكن تجهي���ز وإعداد الطعام. 
وش���ارك ف���ي الجولة مس���ئول قس���م الصحة 
العامة سعيد األسطل، ورئيس قسم العالقات 
العامة أيمن القدرة، ويحيى األس���طل من دائرة 
العالق���ات العامة، وبمش���اركة طالبات البرلمان 

واإلدارة المدرسية.
وش���كرت إدارة المدرس���ة بلدي���ة خانيون���س 
وطواقمه���ا الصحية على جهوده���م المبذولة 
ف���ي خدم���ة المجتم���ع والحفاظ عل���ى صحة 
وسالمة المواطنين، والتي ساهمت في تجنيب 
المواطني���ن المخاط���ر الصحي���ة، معربين عن 
أمله���م في تكرار تلك الحم���الت لتعم الفائدة 

على كافة الطلبة.

غزة/ االستقالل: 
أعلنت جمعية أصحاب ش���ركات الحج والعمرة في قطاع 
غزة أمس االثنين، عن أن تس���عيرة العمرة للعام الجاري 

تبلغ 790 ديناًرا أردنًيا كحد أقصى.
وأوضحت الجمعية في بيان وصل "االس���تقالل" نس���خة 
عنه أن برنامج العمرة ألهالي غزة يش���مل مبيت 11 ليلة 
ف���ي مكة المكرمة بفن���ادق ال تبعد عن الح���رم أكثر من 
1500 متر، وحافالت مؤّمنة للصلوات، ومبيت 3 ليال في 

المدينة المنّورة )المركزية(.
ودعت الجمعية الراغبين بأداء مناس���ك العمرة لش���هر 
مارس المقبل التس���جيل في إحدى الشركات المرّخصة 
والمؤهلة من وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية بالقطاع، 

وتس���ديد الرس���وم من خالل الش���ركة اعتباًرا من اليوم 
الثالث���اء 2019/02/19 وحت���ى نهاي���ة عم���ل الخميس 

.2019/02/21
وكان وزير األوقاف والش���ؤون الدينية يوس���ف ادعيس 
أعلن الثالثاء الماضي أن الوزارة أنهت الترتيبات المتعلقة 
برحالت العمرة لغزة بعد توقفها لمدة أربع سنوات، وتم 
تحديد انطالق أول رحلة في الرابع من الشهر المقبل من 

مطار القاهرة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة.
وأوضح ادعيس أن المعتمرين سيغادرون عبر معبر رفح 

قبل ذلك بيوٍم واحد.
ومن المتوقع أن يس���افر أسبوعيا 1064 معتمرًا من خالل 

أربع طائرات بمعدل أربع رحالت شهريًا.

القدس المحتلة/ االستقالل:
هاج����م أفيغدور ليبرمان وزير الحرب اإلس����رائيلي 
الس����ابق، يوم أمس، الحكومة اإلسرائيلية؛ بسبب 
الش����عبية  بمواجهة األدوات  الحالية  سياس����تها 

والمسيرات قرب حدود قطاع غزة.
وقال ليبرم����ان إن: »التظاهرات ف����ي قطاع غزة، لم 
تعد تجري فقط في أي����ام الجمعة«، مضيفا : »مرة 
أخرى، وق����ع ح����ادث عنيف، انتهى لحس����ن الحظ 

بإصابة أحد مقاتلي الجيش اإلسرائيلي«. 
واعتب����ر أن����ه »عندما أصي����ب أحد ضب����اط الحدود 
بالجيش اإلسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، فإنهم 
في غزة تش����ّجعوا عل����ى تنفيذ هج����وم آخر على 

القوات«. وأشار ليبرمان إلى أن الحكومة اإلسرائيلية 
تعلم جيدا أن المواجهة مع حماس أمر ال مفر منه، 
مس����تدركا : »لكنهم يفضلون دفن رؤوس����هم في 

الرمال ألسباب انتخابية«. 
وتابع وزير الحرب اإلس����رائيلي الس����ابق : »ال مجال 
لالنتظار، يجب أن نأخذ زمام المبادرة مرة أخرى وأن 
ندمر البني����ة التحتية »لإلرهاب« ونجدد سياس����ة 

االغتياالت«.
وجن����دي  فلس����طينيا،   19 أم����س  اول  وأصي����ب 
إس����رائيلي؛ جراء مواجهات اندلعت قرب الس����ياج 
الفاصل ش����مال قطاع غزة، فيم����ا قصف االحتالل 

موقعين للمقاومة.

تحديد تسعيرة العمرة ألهالي 
القطاع وموعد بدء التسجيل

ليبرمان يهاجم حكومته بسبب 
»اإلرباك الليلي« على حدود غزة

طفل برصاص قوات االحتالل االسرائيلي شرق غزة خالل فعاليات اإلرباك الليلي. 
وأفاد مراس���لنا أن جنود االحتالل أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز بش���كل عش���وائي صوب 

المتظاهرين، كما نّفذوا عمليات قنص.
وأضاف »بأن عشرات الشبان توافدوا الى مخيمات العودة، وأشعلوا اإلطارات المطاطية، وأطلقوا 
صافرات اإلنذار عبر مكبرات الصوت إضافة إلى المفرقعات وإضاءة الليزر باتجاه قوات االحتالل 

في نقطة التظاهر شرقي غزة«.
وعادت األس���بوع الماضي فعاليات اإلرب���اك الليلي بعد تجميدها من���ذ نوفمبر الماضي، عقب 
تنص���ل االحتالل من االلتزامات الت���ي تم التوافق عليها بهدف تخفي���ف الحصار عن القطاع 

برعاية مصرية وقطرية وأممية.
و"اإلرباك الليلي" مجموعات من الش���بان يتظاهرون ليال على حدود القطاع إلزعاج جنود االحتالل 

ضمن فعاليات ثورية لمسيرة العودة الكبرى .
وتش���مل فعاليات "اإلرباك الليلي" إش���عال اإلطارات التالفة )الكوش���وك(، إضافة إلى تشغيل 
أغ���اٍن ثورية وأصوات صاف���رات إنذار عبر مكبرات الصوت، مع إطالق أض���واء الليزر تجاه الجنود 

المتمركزين قرب السياج.
وته���دف الوحدة من خالل عملها الليلي إلى إبقاء جنود االحتالل في حالة اس���تنفار دائم على 

الحدود الستنزافهم وإرباكهم، بحسب القائمين عليها.

بلــدية بنــي سهيــال تكمــل المرحلــة�إ�صابات خالل ..
 الخامســة مــن الخطـة االستراتيجيــة

بلدية خانيونس تتلف 17 طن أغذية فاسدة

غزة/ االستقالل:
دعت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين جماهير 
ش���عبنا في الداخل المحتل إلى مقاطعة االنتخابات 
اإلسرائيلية. وأكد بيان للجبهة »أنه من غير المعقول 
أن يش���ارك ش���عب محتل في انتخابات مؤسس���ة 
تش���ريعية تعتب���ر أداة م���ن أدوات الكيان وتصوغ 

وتّرسم وتشرع من خاللها عدوانه على شعبنا«.
ودع���ا البيان جماهير الداخ���ل إلى توحيد طاقاته 
وخيارات���ه الوطني���ة ف���ي مجابه���ة ومناهض���ة 
سياس���ات االحتالل وأدواته العنصرية والقمعية 
وف���ي مقدمتها الكنيس���ت، مؤك���دًا أن مقاطعة 
االنتخابات رس���الة وطنية مهمة إلى كل ش���عبنا 

وإل���ى األمة وأحرار العالم ف���ي وقت تتصاعد فيه 
وتيرة التطبيع واالستسالم.

ومن المتوقع أن ينته���ي الخميس موعد تقديم 
لوائح المرش���حين النتخابات الكنيست ال�21 في 
»إس���رائيل«، وذلك قبل موعد االنتخابات، المقرر 

في التاسع من إبريل.

»الشعبية« تدعو فلسطينيي الداخل لمقاطعة االنتخابات اإلسرائيلية

بلدية المغازي تستعد لتنفيذ 
مشروع تطوير شارع عمر بن الخطاب 
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نيودلهي/ االستقالل: 
قال���ت الهيئة الهندية للس���كك الحديدية، إن أس���رع قط���ار محلي، تعطل 
الس���بت إثر اصطدامه ببقرة، وذلك غداة تدش���ينه في مراس���م شارك فيها 

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وأفادت الناطقة باس���م الهيئة س���ميتا فاتس ش���ارما لوكالة األنباء 
الفرنس���ية بأن »القطار ش���هد مش���اكل تقنية وعلق في طريقه إلى 

نيودلهي«.
وأنجز قطار »فانده بهارات إكسبرس« الذي صّمم في الهند في إطار البرنامج 
الوطني المش���ّجع للصناعة المحلية »مايك إن إنديا« أول رحلة له الجمعة من 
نيودلهي إلى فاراناس���ي، لك���ن في اليوم التالي عند عودت���ه إلى العاصمة 
اصط���دم ببقرة فانقطع التيار الكهربائي عن أرب���ع عربات وتعّطل نظام كبح 

السرعة.
والمش���اكل الناجمة عن المواشي على خطوط الس���كك الحديد شائعة في 

الهند وخصوصا في والية أوتار براديش حيث وقعت هذه الحادثة.
وأثار هذا القطار جداًل واس���عًا على مواقع التواصل االجتماعي بعد مشاركة 
وزير السكك الحديدية الهندي بيوش غويال شريط فيديو ألول قطار سريع 
يتم بن���اؤه محليًا في البالد، باس���تخدام لقطات تم تس���ريعها إلى ضعف 

سرعتها العادية.
وأفاد المطلعون على صفحة »تراين س���بوترز« أن اللقطات تم تصويرها في 

ديسمبر، مع مضاعفة سرعة القطار الذي يعد أسرع قطار في الهند.

بعد تدشينه بساعات.. أسرع قطار 
هندي يصطدم ببقرة ويتعطل

زغرب/ االستقالل: 
عثر عل���ى جثة مجم���دة ف���ي ثالجة أول أم���س األحد 
في كرواتي���ا، يعتقد أنه���ا لطالبة اختف���ت منذ العام 

2000، وفق )باري ماتش( الفرنسية.
وحس���ب الش���رطة، فإن االختفاء الغامض منذ ثمانية 
عش���ر عاًما لطالبة كرواتية يبدو أنه بدأ يتضح، مضيفة 

أنه عثر على جثة حبيسة في ثالجة بشقة سكنية.
وحس���ب وس���ائل اإلعالم، فإن الش���قة تعود لشقيقة 
الضحية جاس���مينا دومينيك، التي كانت تبلغ الثالثة 
والعش���رين عند اختفائها الع���ام 2000، وهي تنحدر 
من بلدة ماال س���وبوتيكا الواقعة شمالي كرواتيا، والتي 

كانت تدرس وقتذاك في زغرب.
وذك���رت صحيف���ة »فيتش���رني ليس���ت« اليومية أن 
العائلة أبلغت الش���رطة عن اختفاء جاسمينا دومينيك 
بع���د خم���س س���نوات م���ن الحادث���ة. وقالت نين���اد 
ريساك المتحدثة باسم شرطة المنطقة ل�وكالة فرانس 
ب���رس إن امرأة تبل���غ من العمر 45 عاما اعتقلت مس���اء 

السبت في ماال سوبوتيكا في إطار التحقيق.
وقال المتحدثة باس���م الش���رطة: نعتقد أن الجثة التي 
عثر عليها في »الفريزر« هي لس���يدة ولدت العام 1977 
وت���م االبالغ ع���ن اختفائها في 16 اغس���طس 2005«، 
مضيفة أن الش���رطة ترجح أطروحة »القتل«، في انتظار 

إجراء تش���ريح الجثة لتدعيم الفرضي���ة بأدلة إضافية، 
وفقا لنفس المصدر.

ورف���ض المتح���دث باس���م الش���رطة إعط���اء مزيد من 
التفاصي���ل حول الش���خص المعتقل، لك���ن الصحافة 
المحلي���ة ترجح أنه���ا أخ���ت الضحية. ووفق���ًا للموقع 
اإلخباري المحلي »eMedjimurje«، فإنه تم العثور على 
الجثة في المنزل الذي تعيش فيه شقيقة الضحية مع 
زوجها وأطفالها الثالثة. وقال والد جاسمينا دومينيك، 
الذي توفي قبل بضع سنوات، للصحافة في العام 2011 
إن ابنته أخبرته العام 2000 بأنها س���تعمل على متن 

سفينة سياحية، وستنتقل للعيش في باريس.

دبي/ االستقالل: 
هددت امرأة زوجها بالقتل عبر رس���ائل على مواقع التواصل 
االجتماعي، وتحقق محكمة الجنايات في دبي في القضية.

ب���دأت القصة بوصول رس���ائل مجهولة إلى ال���زوج تهدده 
بالقت���ل األمر الذي جعل���ه يتقدم ببالغ إلى الش���رطة التي 

توصلت إلى أن الزوجة مصدرها.
المرأة من جنسية آس���يوية )34 عاما(، وهددت زوجها الذي 
يحمل جنس���ية عربية بالقتل برس���ائل نصية عبر وس���ائل 

التواصل االجتماعي.
وذك���ر المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، أن صديقا 

له أخبره بوجود حساب باس���مه على شبكتي “انستغرام”، 
و”فيسبوك”، دون أن يعلم عنهما شيئا.

وق���ال: “عق���ب تفق���دي الحس���ابين أدرك���ت أن زوجت���ي 
أنش���أتهما.. وجدت صورا خاصة لي وألفراد أسرتي منشورة 
فيهما”. وأكد أن المتهمة، وهي زوجته، بعثت إليه برسائل 
عن طريق برام���ج التواصل االجتماعي، كتب فيها ش���تائم 

بذيئة وتهديدات بالقتل.
وأقرت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة، بأنها أنش���أت 
حس���ابا على فيسبوك باس���م زوجها، ووضعت صورها معه 

وصور والدته وزوجته األخرى، كما أنها هددته.

أنقرة/ االستقالل: 
في ص����ورة جديدة من صور اإلخالص التي تظهرها 
الكالب ألصحابهم، لم يتوقف أحد الكالب في بلدة 
بودرم التركية عن انتظار أصحابه في نفس المكان، 

لمدة عام كامل.
واستمر الكلب الذي أطلق عليه سكان البلدة »كان«، 
أو »الحياة« باللغة التركية، بانتظار أصحابه لمدة عام 

كامل في موقف الحافالت.
 وقال أحد س����كان البلدة أن أصح����اب الكلب تركوه 
هن����اك ولم يع����ودوا، ولكنه اس����تمر بالجلوس في 

موقف الحافالت بانتظار عودتهم.
واعتن����ت إحدى العائالت المقيم����ة بالبلدة بالكلب، 
وحرصت على إطعامه وإدخاله للمنزل عندما تش����تد 

البرودة في الشتاء.
 وقال أحد السكان: »نحن نعلم أن أصحابه لن يعودوا 
له، لقد علمت بأنهم قررو التخلي عنه بعد ش����كاوى 

عديدة من الجيران. ثم تركت العائلة البلدة«.
وبالرغم من اعتناء س����كان البلدة »بكان«، إال أنه كان 
يعود لنف����س المكان، في موقف الحافالت، آمال في 

أن يعود إليه أصحابه األصليون.

محــاكمــة امــرأة هــددت 
زوجهــا بالقتــل عبــر الرسائــل 

كلــب ينتظــر أصحابــه عامــًا
 كامــال فــي نفــس المكــان

القاهرة/ االستقالل: 
شهدت إحدى محاكم األسرة المصرية دعوى تطليق أقامها شاب في نهاية 

عقده الثاني بعد مرور 4 أشهر على زفافه فقط.
وتقدم الزوج الش���اب بطلبه بسبب إسراف زوجته في اس���تخدام »الزبادي« 

لتجميل بشرتها، وضياع ميزانية البيت على الزبادي وأدوات التجميل.
وقال الشاب إنه قضى مع زوجته أيامًا سعيدة، إال أن حالهما انقلب بعد ذلك 
بسبب عدم اهتمامها به، وقضاء معظم وقتها مع أصدقائها، مشيرًا إلى أنها 
ال تتحدث معه إال إذا كانت تريد ش���راء أدوات التجميل، وينتظر الشاب رأي 

القضاء للفصل في دعواه.

العثور على جثتها في »الفريزر« بعد 18 عامًا من اختفائها شاب يطلق زوجته 
والسبب »الزبادي«

جاكرتا / االستقالل: 
قبل ش���هر ، هجر رجل ماليزي زوجته الحامل أربعة أش���هر 
وطفلهما، بسبب إدمانه على لعبة PUBG الحربية المتعددة 
الالعبين، والتي تحظى بشعبية كبيرة للغاية على اإلنترنت 
لم���ا تنطوي علي���ه من اإلث���ارة. ووفقا لتقرير نش���ره موقع 
»تلفزيون نيودلهي«، فإن���ه منذ أن تعرف الرجل على هذه 
اللعبة من قبل أش���قائه ، بدأ في تطوير إدمان عليها، وأدى 

ذلك إلى مشاجرات متكررة مع زوجته.

وأصبح الرجل يواجه صعوبة كبيرة في االستيقاظ باكرا في 
الصب���اح ، وأهمل عمله حيث اعتاد اللعب حتى وقت متأخر 
م���ن الليل. وعندم���ا كانت زوجته تناقش األم���ر معه ، كان 
يتهمها بعدم دعمها له. وقال���ت الزوجة في موقعها على 
ال� »فيسبوك«:«لقد مر شهر على هجر زوجي. لم يعد أمامنا 
أي خيار سوى دعم أنفسنا ذاتيا وتجاوز أي مشقة. وقبل أن 
يبدأ اللعب كانت شخصيته مريحة، لكن األمر تفاقم بسرعة 

عندما بدأ يمارس اللعبة قبل 4 سنوات.

نيوجرسي/ االستقالل: 
وقع لص أمريكي في شر أعماله، بعد أن سطا على منزل، وحاول 
الهرب في س���يارة أجرة، وقفز بداًل من ذلك في سيارة الشرطة 

التي كانت بانتظاره.
واستدعيت الش����رطة إلى منزل في والية نيوجرسي حوالي ال�10 
مس����اء ليل����ة الخميس الماضي، بع����د أن تفاجأ أصح����اب المنزل 

باللص نيكوالس مازيو في الطابق الثاني. وس����ارع مازيو للخروج 
من النافذة والقفز عبر الس����طح، وحاول الهرب باالتصال بش����ركة 
س����يارات األجرة، لكنه أخطأ س����يارة األجرة الت����ي كان بانتظارها 
وذهب إلى س����يارة الدورية التي لم تكن توحي بأنها للش����رطة. 
وبداًل من الهرب وجد اللص نفس����ه في س����يارة الشرطة، دون أن 
يبذل الضباط أي جهد للقبض عليه، حسب موقع إنسايد إيدشن.

هجر زوجته وطفله من أجل لعبة لــص يقفــز إلــى سيــارة 
الشرطــة عنــد محاولــة الهــرب


