
استنفار في سجن »النقب« واإلدارة 
تجلب سيارات إسعاف وإطفاء

رام الله/ االستقالل:
قال نادي األس���ير، مس���اء أمس إن 
حالة اس���تنفار يش���هدها س���جن 
»النقب الصح���راوي« وتحديدًا في 

قسم قلعة »أ« قسم الخيام.
وأوض���ح الن���ادي في بي���ان له، أن 
المعتقل حش���دت تعزيزات  إدارة 
عسكرية في محيط السجن وجلبت 

سيارات إسعاف وإطفاء.
ُيش���ار إلى أن عدد األس���رى داخل 
س���جون االحتالل بل���غ نحو 6 آالف 
أس���ير، م���ن بينه���م 250 طف���ال 
)بينه���م فت���اة قاص���ر(، و54 فتاة 
وامرأة، وتس���عة من نواب المجلس 
التش���ريعي، و27 أس���يًرا صحافًيا، 

و450 معتقاًل إدارًيا.
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غزة/ االستقالل: 
قال خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد االسالمي في فلسطين: 
إن الشعب يؤكد من خالل المشاركة في الحراك البحري ومسيرات 

حبيب : مسيرات  العودة
 مستمرة حتى تحقيق حق العودة

التطبيع العربي.. يرجح كفة نتنياهو 
في ميزان االنتخابات اإلسرائيلية

غزة / سماح المبحوح:
يجد رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو ف���ي التطبيع  وجذب قادة 

العرب نحو هذه البوابة فرصة ذهبية تعمل على ترجيح كفته في 
سباق وميزان االنتخابات  اإلسرائيلية، خصوصًا قبل انتهاء موعد 

إعــالم األســرى: االحتــالل يتــذرع
 بتهريب األجهزة في تنكيله باألسرى

أهالــي األســرى يستنكــرون اقتطــاع 
»إسرائيــل« لمخصصــات أبنائهــم 

الضفة المحتلة/ االستقالل:
نظم أهالي األس����رى في مختل����ف  محافظات الضفة 
الغربي����ة المحتل����ة، أمس الثالثاء، وقف����ة احتجاجية 

اس����تنكارًا لق����رار س����لطات االحت����الل اإلس����رائيلي 
اقتطاع مخصصات األس����رى والش����هداء 
من العائ����دات الضريبية الفلس����طينية 

حريقان في كيسوفيم 
بفعل بالونات حارقة

غزة/ االستقالل:
أصيب 20 فلس���طينيا، مساء اليوم الثالثاء، خالل 
مش���اركتهم في الحراك البحري 24 على الحدود 
البحرية ش���مال قطاع غزة. وأعلن���ت وزارة الصحة 

في غزة اصابة 20 مواطنًا بجراح مختلفة برصاص 
قوات االحتالل االسرائيلي شمال قطاع غزة. شارك 
اآلالف بعد عص���ر الثالثاء في الحراك البحري على 
شاطئ بحر بيت الهيا شمال قطاع غزة، فيما أطلق 

جنود االحتالل القنابل الغازية تجاه المتظاهرين 
الس���لميين. وكانت هيئة الحراك الوطني لكس���ر 

الحصار، دعت المواطنين للمشاركة 
في الحراك البحري 24 تحت ش���عار 

واإلرباك الليلي يتواصل شرقًا لليوم الثامن

20 إصابة بقمع االحتالل الحراك البحري الـ 24 شمال القطاع
طوباس/ االستقالل: 

هدمت قوات االحتالل، أمس الثالثاء، 8 منشآت في منطقة الرأس األحمر جنوب 
شرق طوباس. وأوضح الناشط حقوقي عارف دراغمة ان قوات االحتالل اقتحمت 
المنطقة وهدمت 8 منش���آت بين س���كنية وحظائر حيوانات ووحدات صحية 

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت الهيئة الوطنية العليا لمس���يرات العودة وكس���ر الحصار، اليوم 
الثالثاء، عن استبدال تس���مية الجمعة القادمة يوم 22 فبراير/شباط من 
)مسيرات العودة وكسر الحصار خيارنا( إلى جمعة )الوفاء لشهداء مجزرة 

الهيئة الوطنية تستبدل اسم الجمعة 
القادمة من »مسيرات العودة«

االحتالل يهدم 8 منشآت 
وخزانات مياه في األغوار

القدس المحتلة/ االستقالل
اقتحمت قوات االحتالل ساحات المسجد األقصى 
مس���اء أمس الثالثاء واعتقلت نحو 15 مواطًنا بعد 
كس���ر البوابة التي تغلق باب الرحمة في المسجد 

المبارك. وأفاد مراس���لنا أن اش���تباكات دارت بين 
قوات االحتالل والشبان المرابطين داخل ساحات 
المس���جد من عدة أب���واب بعد قيام ش���بان بإزالة 

البوابة الموجودة أمام باب الرحمة مرة أخرى.

وأضاف أن قوات االحتالل اعتدت على المرابطين 
بالض���رب عند باب الرحمة وأغلق���ت جميع بوابات 

عش���رات  وأدى  المب���ارك.  المس���جد 
الليل���ة  المقدس���يين،  المواطني���ن 

االحتالل يقتحم األقصى ويعتقل 15 مواطنًا.. والمرابطون يتصدون 

نابلس/ االستقالل:
استولت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الثالثاء، على أربعة آالف متر 
مربع بالط من معرض في منطقة المسعودية شمال غرب مدينة نابلس.

االحتالل يستولي على 4 
آالف متر بالط بنابلس

02

15 »التربيــة« تعلــن عــن 05
100 منحــة دراسيــة

) APA images (       م�شعفون ينقلون �أحد �ال�شابات خالل �حلر�ك �لبحري �شمال قطاع غزة  �أم�س

»الأزهر« واجلامعة 
العربية يدينان 

اإجراءات الحتالل 
بامل�صجد الأق�صى

االستقالل/ وكاالت:
الش���ريف بش���دة  دان األزه���ر 
إغ���الق االحت���الل اإلس���رائيلي 
األقص���ى  المس���جد  لبواب���ات 

المب���ارك واالعت���داء 
03عل���ى المصلين فيه.   
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
االحت���الل  ق���وات  اعتقل���ت 
»اإلس���رائيلي«، أربع���ة مواطنين 
منهم ثالث نساء أثناء خروجهم 
م���ن بواب���ات المس���جد األقصى 
المحتلة،  الق���دس  ف���ي  المبارك 

امس الثالثاء.
وأف���ادت مص���ادر محلي���ة ب���أن 
والش���ابات  الس���ّيدات  من  عدًدا 
الفلسطينيات رابطن في منطقة 
»ب���اب الرحم���ة« ف���ي المس���جد 
األقص���ى، وب���دأن بت���الوة القرآن 

واألدعية الدينية.
وأضاف���ت المصادر أن الش���رطة 
اإلس���رائيلية كان���ت تتواجد في 
المكان، كم���ا صورت المتواجدات 
رغم أنهّن لم يقمن بشيء ُيخالف 
القان���ون، إال أن ش���رطة االحتالل 
الرباط  من  الفلس���طينيين  تمنع 

والجلوس في هذا المكان.
الش���رطة اإلسرائيلية  أن  وأكدت 
أوقفت ثالث فلس���طينيات عقب 
األس���باط،  ب���اب  من  خروجه���ّن 
حي���ث كانت تحتج���ز هوياتهّن 
منذ دخولهّن المس���جد األقصى، 

وأبلغتهن بأنهن رهن االعتقال.

الفلسطينيات؛  تحويل  إلى  وأشارت 
وهّن من سكان أراضي 48 المحتلة، 
إلى أحد مراكز التحقيق اإلسرائيلية 

غربي القدس المحتلة.
ومن جهته، أفاد مسؤول العالقات 
العامة واإلعالم باألوقاف اإلسالمية 
فراس الدبس بأن شرطة االحتالل 
اعتقل���ت كال من س���ماح محاميد 
وإس���الم مناصرة وإم ط���ارق دعور 
أثناء خروجهن من باب األس���باط، 

وت���م تحويلهن إلى مركز ش���رطة 
القديم���ة،  بالبل���دة  »القش���لة« 

وجميعهن من الداخل المحتل.
وعص���ر ام���س اعتقل���ت ق���وات 
االحتالل، الناشط المقدسي نظام 
أبو رموز عقب خروجه من المسجد 
األقص���ى المبارك م���ن جهة باب 

األسباط.
رم���وز،  أب���و  الناش���ط  وتع���رض 
ع���دة م���رات لالعتق���ال واإلبعاد 

ع���ن األقص���ى. وأزالت الش���رطة 
اإلسرائيلية صباح امس، السالسل 
الحديدية واألقفال التي وضعتها 
عل���ى البواب���ة الخارجية ل���� »باب 
الرحم���ة«، بعد يوم مش���حون في 
المس���جد األقصى، تخلله اعتداء 
الُمبرح،  بالض���رب  المصلين  على 
وإبعادهم  منه���م  عدد  واعتقال 
لفترات  األقص���ى  المس���جد  عن 

متفاوتة.

االحتـــالل يعتقــل 4 مواطنيــن بينهــم
 3 نســاء أثنــاء خروجهــن مــن األقصــى

الخليل/ االستقالل: 
داهمت قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، أمس الثالثاء، عدة منازل في مسافر يطا 

جنوب مدينة الخليل، واخطرت مواطنًا بإخالء أرضه المزروعة بالزيتون.
وذكر منس���ق اللجان الوطنية والش���عبية لمقاومه الجدار واالستيطان جنوب 
الضف���ة الغربية راتب الجبور أن قوات االحتالل داهمت فجر أمس منطقة خلة 
الضبع بمس���افر يطا وفتش���ت عدة منازل تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة 
الدبابسة بعد إخراجهم من منازلهم واحتجازهم لعده ساعات برفقة أطفالهم 

بالعراء في ظل البرد القارس.
كما أخط���رت قوات االحتالل المواطن محمد علي جابر الدبابس���ة بإخالء أرضه 
المزروعة بالزيتون ونصبت حاجًزا عس���كرًيا بين خله الضبع والمفقرة وفتشت 

مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

االحتالل يداهم منازل في يطا 
ويخطر مواطنًا بإخالء أرضه

رفح/ االستقالل: 
فتحت الزوارق الحربية االس���رائيلية النار صباح أم���س الثالثاء، صوب مراكب 

الصيادين ببحر رفح جنوب قطاع غزة.
وق���ال زكريا بكر رئيس اتحاد لجان الصيادي���ن: إن الزوارق الحربية فتحت 
نيران اسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين غرب مدينة رفح دون وقوع 

اصابات.
وأوضح بكر أن إطالق النار تزامن مع حركة نشطة لزوارق االحتالل في المنطقة.

االحتالل يطلق النار على 
الصيادين غرب رفح

نابلس/ االستقالل:
استولت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس الثالثاء، على أربعة آالف متر مربع 

بالط من معرض في منطقة المسعودية شمال غرب مدينة نابلس.
وأفاد المواطن خالد تميم الذي يدير المعرض ، بأن عدة جيبات عس���كرية من 
جيش االحتالل ترافقها شاحنتان اقتحمت المعرض واستولت على 4000 متر 
بالط مربع، تقدر قيمتها ب�100 ألف ش���يقل، بحجة تواجد المعرض بالمنطقة 
المصنفة »ج«. وكانت قوات االحتالل قد اقتحمت المعرض الخميس الماضي، 
وأبلغت تميم شفهيًا بضرورة إزالة البالط من األرض، وعادت يوم األحد الماضي 
وأمهلته 24 ساعة إلخالء الموقع، إال أنه لم يتمكن إال من إخالء 2000 متر فقط 

من أصل ستة آالف متر كانت تتواجد بالمعرض.
وتع���ود ملكية الب���الط للمواطنين محمد جابر من قرية بزاريا، وأحمد حس���ني 

فرعوني من قرية برقة، شمال غرب نابلس.

طوباس/ االستقالل: 
هدمت قوات االحتالل، أمس الثالثاء، 8 منش���آت في منطقة الرأس االحمر جنوب شرق 
طوباس. واوضح الناش���ط حقوقي عارف دراغمة ان ق���وات االحتالل اقتحمت المنطقة 
وهدمت 8 منشآت بين سكنية وحظائر حيوانات ووحدات صحية ودمرت خزانات مياه 

بالستيكية، موثقا ذلك بالصور.
وأوضح معتز بش���ارات مسؤول ملف االستيطان في األغوار إن عملية الهدم التي نفذها 
االحتالل في خربة الرأس األحمر طالت مساكن وحظائر وأغنام تعود لعائلتين هما جهاد 
محمد فهد بني عودة وفاطمة سليمان مفضي بني عودة حيث تم هدم وتدمير 8 منشآت 

بين بركس وخيمة وخزان مياه سعة 1.5 كوب وحظيرة اغنام مساحتها 350 مترا.

رام الله/ االستقالل: 
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلس���طينية 
"إن س���لطات االحت���الل اإلس���رائيلي تواص���ل 
اس���تغالل االنحياز األميركي الكامل لسياسته 
االس���تعمارية أبش���ع اس���تغالل ف���ي تنفي���ذ 
مخططاته���ا ومش���اريعها التهويدية للقدس 
الش���رقية المحتلة ومحيطها عامة، وللمس���جد 

األقصى المبارك وباحاته بشكل خاص".
وأش���ارت الوزارة ف���ي بيان، أم���س الثالثاء، إلى 
أنها لطالما حذرت العالمين العربي واالس���المي 
والمجتم���ع الدول���ي من تل���ك المخططات التي 

تنفذها دولة االحتالل؛ بهدف تكريس التقسيم 
الزمان���ي لألقصى ريثما يتم تقس���يمه مكانيا، 
حيث صعدت مؤخرا م���ن تدابيرها التهويدية، 
عقب اغ���الق مبن���ى ب���اب الرحمة بالسالس���ل 
الحديدية، وس���ط تصعيد م���ن اجراءاتها ضد 
المصلين وحراس المس���جد واالوقاف االسالمية 
في القدس وضد المواطنين المقدس���يين، في 

محاولة إلبعادهم عن االقصى المبارك.
وح���ذرت من تداعي���ات الصمت عل���ى اجراءات 
االحت���الل، ومن نتائ���ج التعامل معه���ا كأمور 
اعتيادي���ة باتت مألوف���ة، مؤك���دة أن تصعيد 

االحتالل من عمليات تقس���يم األقصى تتحدى 
مصداقي���ة المجتم���ع الدولي واألم���م المتحدة 
ومنظماتها المختصة، وتختبر قدرتها ورغبتها 
على تحمل مسؤولياتها القانونية واالخالقية في 
توفير الحماية لش���عبنا من انتهاكات االحتالل 
وجرائمه المتواصلة، وفي تحمل مس���ؤولياتها 
أيض���ًا في تنفيذ وضمان تنفي���ذ قراراتها ذات 

الصلة.
كما حذرت من المخططات الصادمة التي تحضر 
لها سلطات االحتالل لتكريس تقسيم المسجد 

األقصى المبارك وباحاته.

الخارجية: سلطات االحتالل تستغل
 االنحياز األميركي لتقسيم األقصى

غزة/ االستقالل:
أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمس���يرات العودة وكسر الحصار، اليوم الثالثاء، 
عن استبدال تسمية الجمعة القادمة يوم 22 فبراير/شباط من )مسيرات العودة 

وكسر الحصار خيارنا( إلى جمعة )الوفاء لشهداء مجزرة الحرم اإلبراهيمي(.
وأضافت الهيئة في تصريح لها، وصل " االستقالل" نسخة عنها، أن استبدال 
اس���م الجمعة القادمة يأتي إلحياء لذكرى ال�25 لمجزرة الحرم اإلبراهيمي في 
الخليل. ودعت الهيئة جماهير ش���عبنا في كل فلسطين وفي الشتات إلحياء 
ذكرى المجزرة ال�25، وفاء للش���هداء، وليكن يوم غض���ب وثورة على االحتالل 

واالستيطان اإلسرائيلي.

الهيئة الوطنية تستبدل اسم 
الجمعة القادمة من »مسيرات العودة«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اندلع مس���اء امس الثالثاء، حريق كبير في أحراش المستوطنين " بمنطقة 

"كيسوفيم" جنوب قطاع غزة بفعل بالونات حارقة، أطلقت من قطاع غزة.
وذك���ر موقع "حدش���وت 24" العبري، أن حريقين اندلعا ف���ي حقول زراعية 

لمستوطنة "كيسوفيم"، ما دفع طواقم الدفاع المدني إلطفاء الحريق.
الجدير ذكره، أن الشبان الفلسطينيين استخدموا الطائرات الورقية والباللين 
الحارق���ة س���الحًا لمواجهة قوات االحتالل االس���رائيلي التي اس���تهدفت 
المتظاهرين الس���لميين منذ اندالع مس���يرات العودة ف���ي 30 آذار مارس 

الماضي

حريقان في كيسوفيم 
بفعل بالونات حارقة

االحتالل يستولي على 
4 آالف متر بالط بنابلس

االحتالل يهدم 8 منشآت 
وخزانات مياه في األغوار
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أزالت شرطة االحتالل اإلسرائيلي صباح 
أم���س الثالث���اء، السالس���ل الحديدية 
واألقفال التي وضعتها على الباب الواقع 
على رأس ال���درج ال�مؤدي إلى مبنى باب 
الرحمة شرقي المسجد األقصى المبارك.

وق���ال فراس الدبس، مس���ؤول قس���م 
االع���الم في دائرة األوقاف االس���المية، 
بإزالة السالسل  "قامت شرطة االحتالل 
الحديدية واألقفال التي وضعتها على 

الباب الخارجي لباب الرحمة".
وأشار إلى أن ش���رطة االحتالل تتواجد 
من���ذ س���اعات الفجر بش���كل كبير في 
منطقة ب���اب الرحمة، الفًت���ا في الوقت 
ذاته إلى أن دائرة األوقاف ستعمل على 
إصالح الب���اب الحديدي، بعدما تم إزالة 
السالس���ل عنه. ويقع ب���اب الرحمة في 
الجهة الشرقية للمسجد األقصى، وقد 
أغلقته الش���رطة االسرائيلية في العام 
2003 وجددت محكمة اس���رائيلية في 

العام 2017 أمر اإلغالق.
بدوره، قال القائم بأعمال قاضي القضاة 
الش���يخ واص���ف البك���ري إن اتصاالت 
مكثفة وضاغطة أجراها الملك األردني 
عبد الله الثاني وكافة السلطات األردنية 
بما فيه���ا وزارتي األوق���اف والخارجية 
والس���فارة األردني���ة ودائ���رة األوقاف 
اإلسالمية في القدس المحتلة ومجلس 
األوق���اف، خ���الل اليومي���ن الماضيين 

لمعالجة أزمة باب الرحمة.
وأضاف أن ه���ذه االتصاالت أس���فرت 
عن إزالة ش���رطة االحت���الل صباح اليوم 
السالس���ل واألقفال عن الباب الخارجي 
لباب الرحمة، وعودة األمور إلى ما كانت 

عليه سابًقا.
وأش���ار إل���ى أن األوق���اف اإلس���المية 
الب���اب ووضع  س���تعمل على اص���الح 
بالوقفة  بالوقت نفسه  األقفال، مشيًدا 
دافعوا  الذين  للفلسطينيين  المشرفة 

عن باب الرحمة.
وأك���د أن دف���اع المقدس���يين عن باب 
الرحمة ي���دل على االنتم���اء الحقيقي 
للمسجد األقصى والدين اإٍلسالمي كما 
يؤك���د على الحس الوطن���ي الذي يرفع 

الرأس به عالًيا.
من جانبه، قال المفت���ي العام للقدس 
والديار الفلس���طينية، خطيب المسجد 
األقصى محمد حس���ين إنن���ا "لن نفرط 

بالمسجد األقصى وال بأي جزء منه".

وتس���اءل "كيف تصبرون وتقبلون بأن 
يتعرض المس���جد األقصى ألي اعتداء 
العربي  إس���رائيلي"، منتقًدا الصم���ت 
إزاء ما يجري بحق المس���جد، قائاًل إن " 
واإلسالمي  العربي  والش���جب  اإلدانات 

على استحياء أمر غير مقبول".
وأض���اف حس���ين "يجب عل���ى الدول 
العربية واإلسالمية أن يقوموا بواجبهم 

تجاه المسجد األقصى".
االثنين،  اعتصموا  المقدس���يون  وكان 

أمام باب الرحم���ة وأدوا الصلوات رفًضا 
إلغالقه بالسالس���ل، األمر الذي اعتبروه 
مقدم���ة لتقس���يم المس���جد األقصى 
واقتط���اع الجزء الش���رقي من���ه لصالح 

المستوطنين.
وأغلقت ش���رطة االحتالل جميع بوابات 
المسجد األقصى، ظهر اإلثنين، واعتدت 
على مصلين في باحاته واعتقلت عددا 
منهم، عقب احتجاجهم على اغالق باب 

الرحمة، ومن ثم أفرجت عنهم.
والش���ؤون  األوق���اف  مجل���س  وق���ال 
إن  القدس  وال�مقدسات اإلسالمية في 
ش���رطة االحتالل أقدم���ت االثنين على 
وضع سالس���ل حديدية م���ع قفل على 
الباب الواقع عل���ى رأس الدرج ال�مؤدي 

إلى مبنى باب الرحمة.
واعتبر المجلس في بيان صحفي أن هذا 
الفعل هو اعتداء سافر على جزء أصيل 
من ال�مس���جد األقصى ال�مبارك، ويأتي 
ضمن سلسلة االعتداءات التي يتعرض 
لها باب الرحمة من قبل شرطة االحتالل.

ولفت إل���ى أن االحتالل أق���دم في عام 
2003 عل���ى اتخاذ ق���رار بإغالقه بحجة 
وج���ود منظم���ة إرهابية تدع���ى لجنة 
الت���راث والتي ال وجود له���ا نهائًيا في 
هذا المكان، واس���تمرت الش���رطة في 
تجديد ق���رار اإلغالق رغ���م اعتراضات 
دائرة األوقاف اإلس���المية المس���تمرة 
ومطالبتها مرارا وتكرارا إلغاء هذا القرار.

غزة/ االستقالل: 
ق���ال خضر حبي���ب القيادي ف���ي حركة 
الجه���اد االس���المي في فلس���طين: إن 
الش���عب يؤكد من خالل المش���اركة في 
الح���راك البح���ري ومس���يرات العودة أن 
المقاوم���ة مس���تمرة حت���ى تحقيق حق 

العودة.
وأضاف في كلمة له خالل الحراك البحري 
"نحن نواصل المقاومة والمس���ير البحري 
ومس���يرات العودة، ونؤك���د أن المقاومة 
حق مشروع للشعب، فأينما وجد االحتالل 
وجدت المقاومة التي ستبقى مستمرة".

ووجه حبيب رس���الة لالحت���الل قائال: إن 
س���نوات االحت���الل مع���دودة على أرض 
فلس���طين التي س���تعود إلى الش���عب 

العربي واالسالمي وسيعود الشعب  الى 
األرض الت���ي اقتلع منها قس���را، ونقول 
إذا كنت���م تظنون ان المماطلة س���تلغي 

حقوقنا فأنتم واهمون".
ودع���ا حبي���ب المطبعي���ن الع���رب الى 
االنحياز الى قضايا الشعب الفلسطيني، 

داعيا اياهم للعودة الى نصرة الشعب.
كم���ا وج���ه حبيب رس���الة إلى الس���لطة 
الفلس���طينية قائال:" نق���ول لمن يقطع 
الروات���ب ويحاصر ش���عبنا أن التاريخ لن 

يرحم أحدا..
وأض���اف حبيب:" ه���ذه العقوب���ات لن 
تثني ش���عبنا ف���ي مواصل���ة المقاومة 
وإس���قاط صفقة الق���رن وكل من يرعى 

هذه الصفقة اللعينة".

حبيب : مسيرات  العودة مستمرة حتى تحقيق حق العودة

االحتالل يزيل سالسل حديدية من بوابة الرحمة باألقصى

االستقالل/ وكاالت:
دان األزهر الش���ريف بش���دة إغ���الق االحتالل 
اإلس���رائيلي لبوابات المسجد األقصى المبارك 

واالعتداء على المصلين فيه.
  وأك���د األزهر الش���ريف - في بي���ان الثالثاء - 
أن ه���ذا التصعي���د الخطير من قبل س���لطات 
االحت���الل، ه���و انته���اك للوض���ع التاريخ���ي 
والقانوني للمس���جد األقصى، ومحاولة لفرض 
واقع جديد لتغيير الهوية العربية واإلسالمية 
للمدينة المقدسة عبر حصارها بالمستوطنات 
والتضيي���ق على المقدس���يين إلجبارهم على 

مغادرة المدينة.
  وأش���اد األزه���ر الش���ريف بصمود الش���عب 

الفلسطيني وأبنائه المرابطين دفاًعا عن القدس 
والمس���جد األقص���ى، داعًيا المجتم���ع الدولي 
لتحمل مس���ؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني 
وحقه ف���ي الحري���ة والكرام���ة، والضغط على 
الكيان الصهيوني الحترام القرارات والمواثيق 
الدولية، محذًرا من أن جرائم االحتالل والصمت 
الدولي تجاهها يزعزع االس���تقرار في المنطقة 

والعالم.
وفي ذات السياق، أدانت جامعة الدول العربية 
أمس بشدة اإلجراءات االحتاللية الخطيرة التي 
تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي وأذرعها 
المختلف���ة ف���ي المس���جد األقص���ى وبواباته، 
خاصة باب الرحمة الذي تم إغالقه بالسالس���ل 

الحديدية واالعتداء على المصلين.
وحّذر األمين العام المس���اعد لقطاع فلسطين 
العربية  بالجامعة  المحتل���ة  العربية  واألراضي 
الس���فير س���عيد أبو علي، في تصري���ح له، من 
اس���تمرار االس���تهداف المتعم���د للمس���جد 
األقصى من خالل هذه اإلج���راءات والحفريات 
زادت وتيرتها  الت���ي  المتكررة  واالقتحام���ات 
بش���كل خطير وغير مس���بوق، مما ينذر بما هو 

أخطر.
كما حّذر من »مواصلة سلطات االحتالل تنفيذ 
مخططاتها لتقسيم المس���جد األقصى زمانيًا 
ومكانيًا، وما يمثله هذا اإلغالق التعس���في من 
دالالت ومؤش���رات غاية في الخطورة استمرارًا 

لتنفي���ذ المخطط���ات اإلس���رائيلية اإلجرامية 
التي تس���تهدف الحرم القدس���ي الش���ريف 
تدنيسا وتقسيما، وتستهدف القدس العربية 
وهويتها والوض���ع التاريخي والقانوني القائم 

فيها تغييرًا وتهويدًا«.
وأكد األمين العام المس���اعد رْف���ض الجامعة 
القاط���ع لجميع السياس���ات والخطط  العربية 
اإلس���رائيلية التي تس���تهدف األقصى كاماًل 
اآلن م���ن ب���اب الرحم���ة والمدينة المقدس���ة 
بإجراءات االس���تيطان وتفريغها من سكانها 
كما حدث باألمس مع عائل���ة أبو عصب، محذرًا 
من العب���ث بالقدس ومح���اوالت تغيير الوضع 

القانوني والتاريخي القائم فيها.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم���ت ما تس���مى دائ���رة اإلج���راء في بلدي���ة االحتالل 
اإلسرائيلي، بحراس���ة قوة عسكرية، الثالثاء، منزل المواطنة 
المقدس���ية الهام صيام، في حي وادي حلوة ببلدة س���لوان 

جنوب المسجد األقصى المبارك.
وأف���اد مرك���ز معلوم���ات وادي حلوة بأن مس���تخدمي 
دائرة اج���راء االحتالل أبلغوا المواطن���ة صيام بضرورة 
دفع مبلغ قيمته 45 ألف ش���يقل للمستوطنين، كبدل 
أتعاب محامين خالل عشرة أيام، وإال سيتم الحجز على 

ممتلكات المنزل.

االحتالل يطالب مقدسية 
بتسديد 45 ألف

 شيقل للمستوطنين

»األزهر« والجامعة العربية يدينان إجراءات االحتالل بالمسجد األقصى
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ويرى مختصون بأن نتنياهو سيعمل 
عل���ى تقدي���م التطبي���ع م���ع العرب 
بأنه "إنجاز غير مس���بوق ام���ام حزبه، 
مؤكدين على أنه سيشكل ورقة رابحة 
بالنسبة له تمكنه من حسم انتخابات 

الكنيست المقبلة.
وكش���فت وس���ائل اعالم إس���رائيلية 
مؤخرا بأن نتنياه���و زار العام الماضي 
بشكل س���ري أربع دول عربية ال تقيم 
عالقات مع "إس���رائيل"، دون أن توضح 

هوية أو تاريخ هذه الزيارات.
وعل���ى هامش مؤتمر "الس���الم واألمن 
في الش���رق األوس���ط " ال���ذي انعقد 
العاصم���ة  ف���ي  أميركي���ة  بمب���ادرة 
الماضي.  األس���بوع  وارس���و  البولندية 
اإلسرائيليين  قال نتنياهو للمراسلين 
إن وارس���و كان إنج���ازا تاريخي���ا فيما 
يتعل���ق بالعالق���ات بين "إس���رائيل" 
االجتم���اع  تحري���م  وإن  والع���رب، 
اإلس���رائيلي مع الق���ادة العرب قد تم 

كسره.
وأضاف أن إسرائيل يمكنها أن تقوم 
بتطبيع العالقات مع العالم العربي دون 
حل الصراع اإلسرائيلي-الفلس���طيني، 
لكنها لن تستطيع تحقيق سالم كامل 

مع الدول العربية.
انتصار سياسي

ت�سويق التطبيع 
المختص بالش���أن اإلس���رائيلي جمال 
عمرو أكد أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
" بنيامي���ن نتنياهو " حق���ق انتصارًا 
سياس���يًا ودبلوماس���يًا غير مس���بوق 
على نظرائه من األحزاب اإلس���رائيلية 
األخ���رى، بالتطبيع مع ع���دد من الدول 
العربي���ة ، بالتزام���ن م���ع االنتخابات 

المزمع عقدها في شهر إبريل 
وش���دد عمرو ل�"االس���تقالل " على أن " 
نتنياه���و " يعتمد بش���كل كبير على 
التطبي���ع العربي في دعايته وبرنامجه 
االنتخابي ، وتس���ويقه على أنه انجاز 
عظي���م لصالح���ه ، لكس���ب أص���وات 

الجمه���ور اإلس���رائيلي باالنتخاب���ات 
القادمة . 

وأش���ار إلى أن التطبيع العربي بمثابة 
طوق نجاه ل� " نتنياهو " ذي الشخصية 
، والملطخ���ة  المت���رددة والضعيف���ة 
بقضايا فس���اد بجانب زوجت���ه ، ألنه 
بدون التطبيع كان س���يمنى بخس���ارة 
فادحة في االنتخابات القادمة ، وبذلك 
س���يحقق فوزًا بفضل ال���دول العربية 

وليس بفضل شخصيته . 
ولفت إلى أن النقط���ة الثانية لضمان 
ف���وز " نتنياهو " هو اس���تغالله حالة 
التطبي���ع العرب���ي التي تبع���ث بحالة 
من الطمأنين���ة للجمهور الصهيوني ، 
الذي يتأثر بحجم العالقات الوثيقة مع 
العرب ، وبذلك س���يضمن " نتنياهو " 

فوزًا ساحقًا باالنتخابات. 

 ورأى أنه من حق " نتنياهو " أن يفخر 
وينتش���ي فرح���ا إزاء اإلنج���ازات غير 
المس���بوقة بعالقاته مع الدول العربية 
التي تتس���ابق فيم���ا بينهما لتوطيد 
االحتالل  م���ع  وتعزيزه���ا  العالق���ات 
اإلس���رائيلي ، بالمقاب���ل التخل���ي عن 

القضية الفلسطينية . 
باع���ت  العربي���ة  ال���دول  أن  واعتب���ر 
القضي���ة الفلس���طينية دون أثم���ان 
ودون ش���روط تحققه���ا مقابل ذلك ، 
مؤكدا أن التطبيع العربي مع االحتالل 
اإلس���رائيلي ليس ولي���د اللحظة ، بل 
ممتد منذ سنوات طويلة حيث تسعى 
العديد م���ن الدول العربي���ة للتطبيع 
بش���كل س���رى مع الكيان الصهيوني 
على رغ���م انتهاكات���ه وجرائمه بحق 
الش���عب الفلس���طيني ، إال أن الح���ال 

تغير وأصبح على العلن . 

ركائز اأ�سا�سية 
ب���دوره ، أكد عم���ر جع���ارة المختص 
أن  اإلس���رائيلي  بالش���أن  والخبي���ر 
االنتخاب���ات اإلس���رائيلية قائمة على 
ثالث ركائز أساس���ية  وهي العالقات 
مع األنظمة العربية ، وقوة " اس���رائيل 
" التكنولوجي���ة خاص���ة ف���ي المجال 
العس���كري، وكذلك إح���كام نتنياهو 
سيطرته على حزب الليكود لعدم وجود 

شخصية أخرى تنافسه بالمنصب . 
أن  ل�"االس���تقالل"  جع���ارة  وأوض���ح 
التطبي���ع الذي يحقق���ه "نتنياهو" لم 
يمر بحالة أفضل مم���ا هو عليه اليوم، 
وهذا يعطي���ه قوة لكون���ه يفخر بان 
المكانة التي تتواجد بها" إس���رائيل"  
اليوم بفضل م���ا حققه من تطبيع  مع 

الدول العربية.
وبي���ن أن الص���راع الدائ���ر للوص���ول 
للمنصب باالنتخابات اإلسرائيلية بين 
قادة األح���زاب ، قائم عل���ى العالقات 
الخارجية الجيدة مع ال���دول العربية ، 
وكذلك الخبرة السياس���ية و اإلنجازات 
على مدار س���نواته السياس���ية وقوة 
الخطاب���ة الت���ي يتمتع بها المرش���ح 
، مش���يرا إلى أن كاف���ة النقاط جاءت 
حسب اس���تطالعات الرأي االسرائيلية 

لصالح " نتنياهو " . 
ولفت إلى أنه في حال حقق " نتنياهو 
" الفوز للمرة الخامسة بالمنصب ، فإن 
ذلك سيكون بفضل العالقات الواسعة 
م���ع ال���دول العربية وهو م���ا تغنى به 
بمؤتمر وارس���و ، وبذلك س���يكون أداة 

أمريكية بالشرق األوسط . 
 وبي���ن جعارة أنه في حال عمل االدعاء 
العام اإلس���رائيلي على تقديم الئحة 
اتهام بقضايا فس���اد ضد " نتنياهو " 
قبل يوم الخميس ، فإن ذلك سيشكل 
خطرًا حقيقيًا على مستقبله السياسي 

 .
كان مكتب نتنياهو وفق تقارير إعالمية 
نشر عبر موقع تويتر تسجيال مصورا ثم 
س���حبه لمداخالت وزراء خارجية كل من 
الس���عودية واإلم���ارات والبحرين، خالل 
جلس���ة نظمت بن���وع م���ن التكتم في 
وارس���و، وأبدوا فيه���ا مواقف أكثر ميال 

للتطبيع وتركيزا على معاداة إيران.
أيض���ا،  المؤتم���ر  هام���ش  وعل���ى 
عقد نتنياهو اجتماع���ا على انفراد مع 
وزي���ر الخارجية العماني يوس���ف بن 

علوي بن عبد الله.
يذكر أن الكنيس���ت ه���و برلمان دولة 
االحتالل، ويعد أعلى سلطة تشريعية 
وسياس���ية فيه���ا، يتول���ى المه���ام 
الحكوم���ات  ويعتم���د  التش���ريعية، 
ويراق���ب عمله���ا، ويتك���ون من 120 
عض���وا، ويلعب دورًا كبي���رًا في الحياة 

السياسية اإلسرائيلية.

التطبيع العربي.. يرجح كفة نتنياهو في ميزان االنتخابات اإلسرائيلية
غزة / �سماح املبحوح:

يج��د رئي���س ال��وزراء الإ�س��رائيلي بنيامني نتنياه��و يف 
التطبي��ع  وجذب قادة العرب نحو هذه البوابة فر�س��ة 
ذهبي��ة تعم��ل عل��ى ترجي��ح كفت��ه يف �س��باق ومي��زان 
انته��اء  قب��ل  خ�سو�س��ًا  الإ�س��رائيلية،  النتخاب��ات  

موع��د تق��دمي لوائ��ح املر�س��حني لنتخابات الكني�س��ت 
الإ�س��رائيلية احلادية و الع�س��رين املزمع عقدها ب�س��هر 
اإبري��ل املقب��ل . بعد ما يق��ارب من 45 يوًم��ا، حتديدًا يف 
التا�سع من اأبريل املقبل، تتجه الأنظار �سوب النتخابات 
الت�س��ريعية »الإ�س��رائيلية« وم��ا �س��توؤول اإلي��ه نتائجها 

ب�س��بب احت��دام ال�س��راع وال�س��باق نحو ال�س��يطرة على 
»الكني�ست«. وينتهى اخلمي�س القادم موعد تقدمي لوائح 
املر�س��حني لنتخابات الكني�س��ت احلادية والع�سرين يف 
دول��ة الحت��ال وذل��ك قبل نح��و 45 يومًا عل��ى موعد 

النتخابات املقرر يف التا�سع من ابريل . 

غزة/ االستقالل: 
ثمنت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين 
موق���ف رئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق 
الغان���م الراف���ض والمع���ارض للتطبيع مع 

الكيان اإلسرائيلي.
واعتبرت الجبهة أن هذه المواقف العروبية 
التي يتخذها مجلس األمة الكويتي ورئيسه 
والقوى والتي���ارات داخل المجلس في وقت 
تتسارع الهرولة والتطبيع من بعض األنظمة 
العربية، تكتسب أهمية خاصة ألنها تعيد 

التأكيد على نبض الشعب الكويتي الشقيق 
ونب���ض الش���عوب العربية الت���ي تحتضن 
القضية  باعتباره���ا  الفلس���طينية  القضية 

المركزية لألمة العربية .
عل���ى  مؤخ���رًا  الغان���م  وج���دد 
م���ع  للتطبي���ع  موقف الكويت الراف���ض 
"إس���رائيل" على جميع المس���تويات، وأنها 
ستكون آخر من سيطبع معها، مشددًا على 
أن ه���ذا الموقف س���يبقى قائما وراس���خًا 

ومبدئيا.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت وس���ائل إعالم عبرية أمس الثالث���اء، إن بالونات 
حارقة أطلقت من قطاع غزة حملت رس���ائل تهديد إلى 

سكان مستوطنات غالف غزة.
ووفق���ًا للقناة "12" العبرية، فإنه خالل رحلة مدرس���ية 
في مس���توطنة "ش���اعر هنيغف" بمنطقة غالف غزة، 
عثرت والدة أحد الطلبة على رسالة تهديد بين األشجار 

وصلت من قطاع غزة.
وادعت القناة، أن الرسالة موقعة باسم وحدة البالونات 
الحارقة، ومرس���لة للمس���توطنين الذين يسكنون في 

منطقة غالف غزة.
وزعمت القناة العبرية، أن الرسالة التي ُكتبت باللغتين 
العربية والعبرية، جاء فيها: " سنأتي عليكم بالبالونات 

الحارقة لحرق منازلكم".
وتابعت القن���اة تفاصيل الرس���الة: "نتنياهو يعيش 
في أوهام إن كان يعتقد أن قتل األطفال، واس���تمرار 
الحص���ار س���يجلب له الفوز ف���ي االنتخاب���ات، وإن لم 
تصلك���م رس���ائلنا بالورق، س���تصلكم عب���ر البالونات 
الحارقة، وسنس���تمر في إطالق البالونات الحارقة حتى 

رفع الحصار".

الشعبية تشيد بموقف رئيس مجلس 
األمة الكويتي الرافض للتطبيع

إطــالق بالونــات حــارقة
 تحمــل »رسائــل تهديــد«



األربعاء 15 جمادى اآلخرة 1440 هــ 20 فبراير 2019 م

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح خانيون�س

في الطلب رقم 2019/197
في القضية رقم 2018/1388

المستدعي / عصام صبحي محمد الشيخ احمد   -  خانيونس – وكيله 
المحامي / احمد حلس

المس���تدعى ضده / مها صبحي محمد الش���يخ احمد  -  خانيونس – 
جورة العقاد – خلف مسجد الخلفاء

نوع الدعوى / حقوق
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

 في القضية الحقوقية 2018/1388
الى المس���تدعى ضده المذكورة بعالية بما ان المستدعية قد اقامت 
عليك دعوى )حقوق ( استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواها المرفق 
لكم نس���خة منها ومن مرفقاتها لدى قل���م المحكمة لذلك يقتضى 
عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 
تبليغ���ك هذه المذكرة كما يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة ردك 
التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما 
انه قد تحدد لها جلسة االحد 2019/3/17 لنظر الدعوى ويكون معلوما 
لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعى ان يسير في دعواه 

حسب األصول . تحريرا في 2019/2/17م

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س 
 اأ, خليل ح�سني حم�سن      

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 )86/ 2019(
يعلن للعم���وم انه تقدم ل���إدارة العامة لألراض���ي والعقارات بغزة 
السيد: حسام رجب عبد فتوح من سكان غزة هوية رقم 971667639 
بصفته وكيال عن: هدى محمد علي فتوح وأشرف ومحمد ونهى / أبناء 
رجب عبد فتوح وعبير رجب عبد البربار وباكزة رجب عبد الريفي ودالل 
رجب عبد أبو برايو ورانية رجب عبد أبو نعمة وايناس رجب عبد الريفي 

وسميحة رجب عبد كحيل
بموجب وكالة رقم: 1983 / 2019 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 724 قسيمة 738 المدينة غزة الدرج

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يت���م البدء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 2/19/ 2019م

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

غزة/ االستقالل: 
أكد مكتب إعالم األس���رى أن إدارة سجون 
االحت���الل االس���رائيلي تس���تغل قضية 
تهري���ب الهوات���ف الخلوية إل���ى داخل 
الس���جون لتبرير التنكيل بحق األس���رى، 
وتنفي���ذ حم���الت تفتي���ش وتنقل بين 
األقس���ام والس���جون، وتركي���ب أجه���زة 
تشويش تؤثر على صحة األسرى وتسبب 

لهم األمراض المختلفة.
ل  وقال إع���الم األس���رى: إن االحتالل يهوِّ
بش���كل كبير من قضي���ة تهريب أجهزة 
االتصال للس���جون؛ من أجل خلق مبررات 
لتنفي���ذ عمليات االقتح���ام والقمع التي 
تمارس���ها وحدات���ه الخاص���ة المختلفة 
في كافة الس���جون والتي تق���وم خاللها 
باالعت���داء على األس���رى والتنغيص على 

حياتهم.
وأوض���ح أن اإلدارة تقوم بإخراج األس���رى 
ف���ي البرد الش���ديد لس���اعات، ومصادرة 
حقوقهم وإنجازاتهم، وتحطيم أغراضهم 
الش���خصية، وف���رض عقوب���ات عليه���م 
كالغرامات المالية والع���زل والحرمان من 

الزيارة.
وبي���ن إع���الم األس���رى أن آخ���ر عمليات 
التنغي���ص الت���ي تمارس بحق األس���رى 

بحج���ة تهري���ب الهواتف، ه���ي تركيب 
أجهزة تشويش متطورة في سجن النقب، 
حي���ث قام���ت اإلدارة بإفراغ قس���م 4 من 
األسرى وتوزيعهم على أقسام أخرى في 
السجن؛ من أجل تركيب أجهزة تشويش 
عل���ى االتص���االت، وهي المرحل���ة األولى 

ضمن خطة متكامل���ة لتركيب أجهزة في 
كل أقسام السجن.

المكتب أك���د أن األس���رى يتخوفون من 
أجهزة التشويش، ويخشون من أن يكون 
ظه���ور العديد م���ن األع���راض المرضية 
المجهولة في الس���نوات األخيرة س���ببه 

انتشار أجهزة التش���ويش في السجون، 
حيث يشتكي األسرى من بعض الظواهر 
المرضية كالقلق وقلة النوم والصداع وآالم 

الرأس، إضافة إلى مشاكل في السمع.
واعتب���ر أن ه���ذه السياس���ة مقص���ودة 
وممنهج���ة؛ من أج���ل تبري���ر اإلجراءات 

القمعية واالنتقامي���ة التي تنفذها إدارة 
األس���رى بشكل  بحق  الس���جون  مصلحة 
مس���تمر، حيث يدعي االحتالل أن األسرى 
ب���وا المئ���ات م���ن األجه���زة الخلوية  هرَّ
للتواص���ل  ويس���تخدمونها  للس���جون، 
م���ع الخارج ف���ي ظل حرمانهم م���ن زيارة 
ذويهم، وهذا االدعاء غير منطقي في ظل 
اإلجراءات األمنية التي تتبعها س���لطات 

االحتالل خالل الزيارات.
وش���دد على أن سياس���ة االحت���الل في 
حرمان مئات األس���رى من زي���ارة ذويهم 
ولفت���رات طويل���ة، وفرض حص���ار خانق 
على األس���رى، هي م���ن أجبرته���م على 
الس���عي إليجاد بدائل وكسر هذا الحصار 
الخانق، والحصول عل���ى طريقة للتواصل 
م���ع ذويهم، واالطمئن���ان عليهم في ظل 
حرمانه���م م���ن الزيارة، ولك���ن في حدود 

ضيقة.
وطالب بضرورة تدخل دولي لضمان التزام 
االحتالل بالمواثيق اإلنسانية والحقوقية 
في التعامل مع األس���رى، ووقف الهجمة 
الشرس���ة والقمعي���ة بحقه���م، وفض���ح 
سياس���ة االحت���الل في خل���ق األكاذيب 
والمبررات الواهية لالعتداء على األس���رى 

ومصادرة حقوقهم.

إعالم األسرى: االحتالل يتذرع بتهريب األجهزة في تنكيله باألسرى

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل »اإلس���رائيلي«، فجر أمس 
الثالثاء، عدًدا من المواطنين الفلسطينيين خالل 
حمل���ة مداهمات في مناطق متفرق���ة من الضفة 

الغربية المحتلة.
وأعلن المتحدث باس���م جي���ش االحتالل أن قوات 
الجيش اعتقل���ت خالل الليل 22 فلس���طينًيا من 

أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
وزعمت ق���وات االحتالل العثور على أس���لحة في 

قرية سالم شرق نابلس.
وقالت مص���ادر محلية »إن قوات االحتالل اعتقلت 
الش���اب بالل محمود كوازبة من بلدة سعير شمال 

الخليل، أثناء مروره عبر حاجز »الكونتينر«.
وداهمت ق���وات االحتالل عدة أحي���اء في مدينة 
الخليل، وبلدة دير س���امت وفتش���ت ف���ي البلدة 
منزل األسير إسماعيل حس���ين الحروب، ونصبت 
حواجزها العس���كرية على مداخل بلدتي حلحول 
وسعير، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة 

بحلص، وأوقفت مركب���ات المواطنين ودققت في 
بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وطالت االعتقاالت ثالثة شبان من بلدة تقوع شرق 
بيت لحم. ووفقًا لمصدر أمني تحدث لوكالة األنباء 
الرس���مية »وفا« فإن قوات االحتالل اعتقلت محمد 
شبلي الش���اعر )18عاما(، وموس���ى محمد العمور 
)18عاما(، ومع���اذ إبراهيم العم���ور )23عاما( بعد 
اقتحام منازلهم، كما داهمت منزل المواطن محمد 

خليل العمور ودققت في هويات أبنائه. 

ويش���ار إلى أن بلدة تقوع تتعرض بش���كل ش���به 
يومي لحملة اعتقاالت ومداهمات ليلية.

وفي جنين اعتقل االحتالل أربعة شبان هم محمد 
س���مير الرخ، جه���اد الفهد، يزن س���ليط، ومحمد 

الغول. 
وأفادت مصادر محلي���ة أن جنود االحتالل داهموا 
المنازل وفتش���وها وعبثوا بمحتوياتها وانتشروا 
على مداخل قباطية وبرقين وواد برقين حتى وقت 

مبكر من صباح أمس.

االحتــالل يشــن حملــة اعتقــاالت واسعــة فــي الضفــة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حذر مفتي القدس والديار الفلس���طينية الشيخ محمد حسين، أمس الثالثاء، 
من خطورة االنتهاكات اإلسرائيلية المس���تمرة في مدينة القدس وباألخص 
بعد استيالء قوات االحتالل على مبنى باب الرحمة معتبرًا ذلك إثارة للنزاعات 
والحروب الدينية. وقال الكاتب والناشط البريطاني مك نايبر أن االجراءات التي 
تقوم بها حكومة االحتالل من عمليات هدم ومصادرة وبناء استيطاني باإلضافة 
إلى سرقة أموال الضرائب الفلسطينية تهدف الى تهجير الفلسطينيين من 

ارضهم وجعل الحياة فيها مستحيلة.
وق���ال نابي���ر خالل حديثه م���ع إذاعة صوت فلس���طين أن حكوم���ة االحتالل 
اإلسرائيلي معزولة على الساحة الدولية وتدرك خطر العزلة على مستوى الراي 

العام العالمي، داعيا الى بذل المزيد لمقاطعة »إسرائيل«.
م���ن جانبها قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دالل س���المة أن الحكومة 
االسرائيلية تسير باتجاه فرض خنق مالي على القيادة لتكريس احتاللها على 

االرض، وقبول ما تسمى صفقة القرن .
وأوضحت س���المة أن اللجنة المركزية لحركة فتح أكدت رفضها التام الستالم 
أموال المقاصة ناقصة، وأن رواتب االس���رى والش���هداء التزام وطني ال تراجع 
عنه وال مس���اومة عليه. وفيما يتعلق بإجراءات س���لطات االحتالل في القدس 
ومحاولتها اقامة كنيس يهودي داخل باب الرحمة في المسجد األقصى قالت 
سالمة:« اسرائيل تس���عى من خالل ذلك الى تحريف وتغيير وجه المقامات 
والحقائق االسالمية في القدس«، مؤكدة على استمرار الشعب الفلسطيني في 

نضاله والتصدي لكل محاوالت تصفية القضية الفلسطينية.

تحذيرات من استيالء قوات 
االحتالل على باب الرحمة
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة ال�سلح غزة املوقرة
في القضية رقم 2018/2180

في الطلب رقم 2019/325 نشر مستبدل
المس���تدعي : المحامي : إحس���ان محمد أبو شرخ – من سكان غزة الجالء قرب 
محطة تمراز – هوية )903278760(   وكيله المحامي : محمود شعبان بدوان

المس���تدعى ضده : جم���ال طاهر فؤاد أبو ش���رخ – من س���كان أبراج 
المخابرات – برج رقم 4 ) مجهول محل اإلقامة خارج البالد ( 

نوع الدعوى : حقوق أتعاب محاماة .
قيمة الدعوى : )5930 شيكل ( خمسة االف وتسعمائة وثالثون شيكل .

   )) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((
  في القضية رقم 2180 / 2018 

الى المس����تدعى ضده المذكور أعاله , بما ان المس����تدعي المذك����ور قد تقدم لدى محكمة 
الصلح بغزة في القضية المرقومة أعاله اس����تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرا ألنك 
مجه����ول محل اإلقامة وحس����ب اختصاص محكمة الصلح بغزة ف����ي نظر هذا الطلب وعمال 
بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس����نة 2001 وبناء على 
قرار الس����يد قاضي محكمة الصل����ح في الطلب رقم 2019/325 بالس����ماح لنا بتبليغك عن 

طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضي عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم ) الثالثاء( الموافق )2019/4/9( الساعة 
التاس���عة صباحا كما يقتضي عليك إيداع جوابكم التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من 
تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك فسينظر في القضية باعتبارك 

حاضرا .   )) مع االحترام (( حرر في 2019/2/18

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

إعالن تسجيل مركبة
أعلن أنا  احمد محمود س���ليم برهوم من سكان رفح واحمل هوية رقم 
/ 400237962 ع���ن رغبتي بتس���جيل المركبة من ن���وع/  بيجو تندر 
504  – مودي���ل 1982 – ورقم المركب���ة / 3410610 – ومحرك رقم / 
  vf3504v0103645848 / وتحمل شاصي رقم –w01003d3645848
والمسجلة مسبقا باس���م / سلمان يوسف حجازي  ويحمل هوية رقم 
/ 900925066 و المقي���م ف���ي جمهورية مص���ر العربية . حيث إنني 
اش���تريت المركبة سابقا وارغب بتس���جيلها لدى دائرة ترخيص غزة 
فم���ن لديه أي اعتراض على ذلك أن يس���جل اعتراض���ه لدى الدائرة 
المذكورة التابعة لوزارة النقل والمواصالت الفلس���طينية خالل عشرة 

أيام من تاريخ هذا اإلعالن.

إعالن تسجيل مركبة
أعلن أنا / عايش���ة أحمد محم���د المصدر  من س���كان المغازي هوية  
رقم )919406058( عن رغبتي بتس���جيل المركب���ة رقم )3337503( 
م���ن ن���وع صال���ون خصوص���ي  مودي���ل )2013( وتحمل ش���اصي 
 )  CBNP00275( رق���م  ومح���رك   )AEG78245EDP001380( رق���م 
والمس���جلة سابقا باس���م المواطن  / أيمن أحمد أبو نمر -  رقم الهوية 
)914273073(  مجه���ول محل اإلقامة  حيث أنني اش���تريت المركبة 
سابقا وارغب بتس���جيلها على اس���مي لدى دائرة ترخيص غزة فمن 
لديه اعتراض على ذلك عليه ن يسجل اعتراضه لدى الدائرة المذكورة 
التابعة لوزارة النقل والمواصالت الفلس���طينية خالل عش���رة ايام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن .

القدس المحتلة/ االستقالل:
العب���ري،  »واال«  موق���ع  ق���ال 
ق���ادة  إن  الثالث���اء،  مس���اء 
وجن���ود الجيش اإلس���رائيلي 
السياس���ات  على  يعترضون 
واللوائ���ح الت���ي ادع���وا أنها 
تقيدهم في إطالق النار تجاه 
الفلس���طينيين  المتظاهرين 
على السياج الفاصل مع قطاع 

غزة.
ونق���ل موق���ع »واال« ع���ن أحد 
القادة في لواء المظليين قوله: 
»عندما نس���أل عن السبب من 
القادة األعلى مّن���ا رتبة، قيل 
لن���ا إن هناك تقيي���م جديد 
للوض���ع وهذه ه���ي المبادئ 
التوجيهية يجب التقيد بها«.

اإلسرائيلي:«  الضابط  وأضاف 
ف���ي بع���ض الح���االت يجب 
الكتيبة  قائ���د  موافق���ة  أخذ 
القن���ص  عملي���ات  ف���ي 

للمتظاهرين«.
أن«  إل���ى  الموق���ع  وأش���ار 
مماثلة  انتق���ادات  هن���اك 
بين الق���وات المدرعة حيث 
أوض���ح أحد الق���ادة أنه في 
بداية النشاطات على حدود 

غ���زة كان���ت التعليمات في 
الس���ابق ال���رد مباش���رة إذا 
أصي���ب جن���دي أو على أي 
حادث مماثل وقصف مواقع 

مراقبة حماس ».
وتابع:« لكن في اآلونة األخيرة 
التعليم���ات  تش���ديد  ت���م 
وطل���ب من الجن���ود الحصول 
على موافقة الق���ادة من أجل 
فت���ح الن���ار كما ح���دث يوم 
األحد بعد إصاب���ة جندي لواء 

الناحال بجروح بواسطة عبوة 
ناسفة«.

ويق���ول الموق���ع إن الجنود 
الفلسطينيين  بأن  يشعرون 
أصبحوا يأتون إلى الس���ياج 
مع مزيد من الشجاعة والجرأة 
والثقة، من���ذ نيران القناصة 
التي ضربت خ���وذة الضابط 
وأصيب في رأسه«، مشيرين 
إلى أن ذلك بس���بب عدم رد 
الجيش بق���وة على الحادثة. 

الماضي  م���ارس   30 ومن���ذ 
مظاهرات  المواطنون  ينّظم 
العودة  سلمية في مخيمات 
ش���رقي محافظات قطاع غزة 
الخم���س؛ للمطالب���ة بثبيت 
حق العودة وكس���ر الحصار، 
فيما عم���دت قوات االحتالل 
على اس���تهدافهم ما أسفر 
عن استشهاد ما يقارب من 
260 مواطن���ا وإصابة اآلالف 

بجراح مختلفة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ادانت القنصلية البريطانية العامة في القدس، إقدام س���لطات االحتالل االسرائيلية 
على إخالء عائلة ابو عصب من منزلها في مدينة القدس في الس���ابع عشر من الشهر 

الجاري )قبل يومين(، موضحة ان عمليات االخالء هذه »مخالفة للقانون الدولي«.
وقال���ت  نائب القنصل البريطاني العام في القدس والقائمة بأعماله أليس���ون هول، 
في بيان لها، إن “المملكة المتحدة تدين إخالء عائلة أبو عصب من منزلهم في البلدة 

القديمة في القدس، والذي عاشوا فيه منذ عقود”.
وتابع���ت: “نحن نعتبر عمليات اإلخالء هذه مخالفة للقانون الدولي، كما من ش���أنها 

التسبب في معاناة ال داٍع لها للسكان، عدا عن تقويضها فرص السالم”.
وكانت قوات االحتالل أجبرت األحد الماضي، عائلة أبو عصب على إخالء منزلها الكائن 
في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة في القدس المحتلة بالقوة، لصالح المستوطنين، 

رغم أن مهلة تأجيل اإلخالء لم تنته، والمقررة بتاريخ 28 من الشهر الجاري.

جنود االحتالل يعترضون على تعليمات
 »تقييد« إطالق النار تجاه متظاهرى غزة

رام الله االستقالل:
أكد مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق 
التابع لمنظمة التحرير الفلس����طينية، أن وتيرة 
اعتداءات المس����توطنين في الضفة الغربية بما 
فيها مدينة القدس المحتلة، تصاعدت بش����كل 
مطرد خالل األعوام األخيرة، من حيث الكم وحجم 

الضرر الواقع على المواطنين الفلسطينيين.
 وأوضح المركز في ورقة حقائق أصدرها الثالثاء، 
خاص����ة باعتداءات المس����توطنين خالل األعوام 
األخي����رة، وتصاعدها بش����كل حاد خ����الل العام 
2018، أن عدد المستوطنات في الضفة والقدس 
بلغ نحو )198( مس����توطنة، يقطنها نحو )675( 

ألف مستوطن.
وذكرت ورقة الحقائق أن اعتداءات المستوطنين 
ترك����زت في المحافظات األكث����ر احتكاًكا ما بين 
المستوطنات والتجمعات الفلسطينية وتحديًدا 
في محافظات الخليل، نابلس، بيت لحم، القدس، 

ورام الله.
ونوه����ت إلى أن هذه االعت����داءات أصبحت أكثر 
دموية في أس����اليبها من خ����الل تنفيذ عمليات 
دهس ورم����ي حجارة على س����يارات المواطنين، 

وإطالق النار المباش����ر على المواطنين، وانعكس 
ذلك على نتائج تلك االعتداءات على المواطنين 
وممتلكاته����م، والت����ي ترقى لمس����توى جرائم 
الح����رب، في ظ����ل غي����اب المس����اءلة القانونية 

والدولية حيال تلك الجرائم.
وبحس����ب ورقة الحقائق، ف����إن حكومة االحتالل 
تخطط لزيادة عدد المس����توطنين خالل األعوام 
القادمة ليصل إلى مليون مس����توطن، الفتة إلى 
أنه في عام 2018، أقامت عصابات المستوطنين 
)9( بؤر اس����تيطانية جديدة، ليبلغ مجموع تلك 
البؤر العش����وائية م����ا يزيد ع����ن )220( بؤرة في 

الضفة الغربية والقدس.
وأوضحت أن اعتداءات المستوطنين خالل العام 
الماضي أس����فرت ع����ن استش����هاد 8 مواطنين 
بينه����م طفالن، أربع����ة منهم نتيج����ة عمليات 
ده����س، وثالث����ة نتيجة إط����الق النار المباش����ر 
عليه����م، فيما استش����هدت المواطنة عائش����ة 
الراب����ي من بلدة بديا بمحافظة س����لفيت، نتيجة 
إصابته����ا بحجر كبير في رأس����ها بعدما رش����ق 

مستوطنون سيارة زوجها بالحجارة.
ونوه����ت إلى أن عدد الش����هداء الذين س����قطوا 

نتيجة اعتداءات المستوطنين في العام 2017 
وف����ق احصائيات المركز هم����ا "مواطنان اثنان"، 
وهذا يشير إلى ارتفاع في عدد الشهداء بنسبة 

%75 خالل العام 2018.
وذكرت أنه نتج عن اعتداءات المستوطنين في 
الضفة والق����دس وقطاع غزة، نح����و 233 مصاًبا 

ومصابة، من بينهم 28 طفاًل، و6 سيدات.
وتش����ير إحصائيات المركز إل����ى أن العام 2017 
ش����هد اصاب����ة 96 مواطًن����ا، نتيج����ة اعتداءات 
المستوطنين وهذا يشكل ارتفاًعا بنسبة 41% 

خالل العام 2018.
وبالنس����بة لقطع واقتالع وحرق األش����جار، اقتلع 
المس����توطنون وحرقوا وقطعوا في العام 2018، 
نحو 6350 ش����جرة مثمرة ما بين أشجار الزيتون 
واللوزيات والعنب، وتركزت عمليات االقتالع في 
محافظات الخليل وبي����ت لحم ورام الله ونابلس، 

بزيادة نسبتها %50 عن العام 2017.
المس����توطنون  نفذ  الحقائ����ق،  ورقة  وبحس����ب 
ف����ي الضفة بما فيها الق����دس 43 عملية دهس 
لمواطنين على الطرق االلتفافية، وأس����فرت تلك 
العملي����ات عن استش����هاد 4 مواطنين، واصابة 

33 آخري����ن بج����روح مختلفة، بينه����م 9 أطفال، 
و5 س����يدات، باإلضافة إلى دهس 42 رأًس����ا من 

الماشية، ما أدى إلى نفوقها في الحال.
وش����هد الع����ام المنص����رم مح����اوالت حثيث����ة 
للمس����توطنين مدعوم����ة بغط����اء سياس����ي من 
حكوم����ة االحت����الل، بإقام����ة 9 بؤر اس����تيطانية 
جديدة على حس����اب أراضي المواطنين، وكذلك 
محاوالت إلقامة 5 بؤر أخرى قبل أن تخليها قوات 
االحت����الل، بعد حراك جماهي����ري ومواجهات مع 

المستوطنين واالحتالل.
وبينت ورق����ة الحقائق أن آليات المس����توطنين 
جرفت م����ا يزيد عن 700 دونم بغرض التوس����ع 
االس����تيطاني في محافظات بي����ت لحم والخليل 
والق����دس ورام الل����ه ونابل����س وس����لفيت، فيما 
تم االس����تيالء على نحو 130 دونًم����ا من أراضي 
المواطنين ف����ي قرية جالود جنوبي نابلس لذات 

الغرض.
وأش����ارت إلى أن اعتداءات المس����توطنين على 
مركبات المواطنين أس����فرت ع����ن الحاق األضرار 
بنح����و 550 مركب����ة، في أنحاء الضف����ة بما فيها 

القدس.

وق����ال مركز عبد الله الحوران����ي: إن األضرار التي 
تسببها هجمات المستوطنين تحت غطاء جيش 
االحت����الل ال����ذي يوفر الحماية له����م، ال تقتصر 
على األضرار الجس����دية فقط، بل تكبد المواطن 
الفلسطيني خسائر مالية واقتصادية كبيرة، مما 

يجعلها عبًئا مالًيا على جيوب المواطنين.
وأوصى بضرورة دعم صمود المواطنين بإنش����اء 
صندوق خاص لتعويض المتضررين عن األضرار 
التي تس����ببها اعتداءات المس����توطنين س����واء 
مالًيا، أو عينًيا، وتش����كيل لجان حراسة على مدار 
24 س����اعة، وتفعيل عملها عبر تزويدها بالكادر 

البشري، وكل وسائل العمل الالزمة.
وش����دد عل����ى ض����رورة دع����م اللجان الش����عبية 
في الق����رى والبل����دات االكثر تعرًض����ا لهجمات 
المستوطنين من خالل تزويدهم بما يحتاجونه 
من أدوات إلنج����اح مهامهم، وتبنيهم بش����كل 
رسمي، والعمل على توثيق جرائم المستوطنين 
بالصوت والصورة، وفضحهم أمام العالم كونها 
تشكل جرائم حرب، وهي مخالفة لقواعد القانون 
الدول����ي، والقانون الدولي االنس����اني، واتفاقية 

جنيف الرابعة.

ورقة حقائق: تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة بشكل حاد بـ2018

القنصلية البريطانية تدين إخالء 
عائلة أبو عصب من منزلها

األربعاء 15 جمادى اآلخرة 1440 هــ 20 فبراير 2019 م

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/رنا رضوان عبدالله النجار    
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)900916966( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن تغيير اسم صيدلية
تم تغيير اس���م صيدلية أش���رف فارم - البريج - بلوك 12 إلى 

صيدلية إيمان المركزية.

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

 املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح �سمال غزة – دائرة التنفيذ

إعالن بالنشر المستبدل في 
القضية 5482 / 2018

الس���يد/ المعتز صال���ح أحمد الغلي���ظ – مجهول مح���ل اإلقامة، في 
القضية التنفيذية رقم 5482 /2018 المقامة ضدك من طالبة التنفيذ 
/ الشركة العربية لخدمات النقل والتخليص ويمثلها / اياد أبو شعبان.

بما أن طالب التنفيذ قد أقام عليكم القضية التنفيذية 5482 / 2018 
يقتضي عليك الحضور إلى محكمة صلح ش���مال غزة في جلس���ة يوم 
األربع���اء 2019/3/13م للرد على الجلس���ة، وليك���ن معلومًا لديك أنك 
اذا تخلف���ت عن الحضور يجوز لطالب التنفيذ أن يس���ير في القضية 

التنفيذية حسب األصول. التاريخ : 2019/2/18م

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة ال�سلح بغزة املوقرة
في الطلبين رقم 312+15 / 2019

في القضية الحقوقية رقم 2018/1004
المس���تدعي : مزين عب���د النبي راغب صبي���ح ) األيوبي بعد الزواج ( – من س���كان غزة – 

الصحابة – هوية 946372943     وكيله المحاميان : محمد سعده ومحمد شحيبر – غزة
المستدعى ضده : 1- سمير يوسف االيوبي – من سكان غزة سابقا )مجهول محل اإلقامة( 
2- نبيل يوسف االيوبي – من سكان غزة سابقا )مجهول محل اإلقامة حاليا ( 

نوع الدعوى : إزالة شيوع 
قيمة الدعوى : غير محددة القيمة 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
  في الطلبين رقم 2019/312+15

  المتعلق بالقضية رقم 1004 / 2018 إزالة شيوع
الى المستدعى ضدهما المذكورين أعاله وبما ان المستدعي المذكور 
قد تقدم لدى محكمة الصلح بغزة القضية المرقومة أعاله وموضوعها 
) إزالة ش���يوع ( اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرا ألنكما 
مجهوال محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة الصلح بغزة في نظر 
هذا الطل���ب وعمال بالمادة 20 من قانون اص���ول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناء على قرار الس���يد قاضي محكمة 
الصلح في الطلبين رقم ) 15+ 2019/312( بالسماح لنا بتبليغكما عن 

طريق النشر المستبدل وذلك حسب األصول .
لذل����ك يقتض����ي عليكم����ا ان تحضروا له����ذه المحكمة ي����وم ) الثالث����اء ( الموافق ) 
2019/3/26( التاس����عة صباحا كما يقتضي عليكما إي����داع جوابكما التحريري خالل 
خمس����ة عشر يوما من تاريخ  النشر وليكن معلوما لديكما انكما اذا تخلفتما عن ذلك 
فسينظر في القضية باعتباركما حاضرين   حرر في 2019/2/19م    )) مع االحترام ((

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

خانيونس/ االستقالل: 
قام���ت بلدي���ة خ���ان يون���س جنوب 
محافظات غ���زة بجم���ع )3,591( طن 
نفايات من ش���وارع وأسواق المدينة  
وترحيلها إلى المكب الرئيسي الواقع 
في منطقة دير البل���ح، وذلك للحفاظ 
على الصحة العامة والمظهر الجمالي 
لش���وارع المدينة والحد م���ن التلوث 

البيئي.
وبي���ن ُمس���ير قس���م النظاف���ة  عالء 
الف���رق العامل���ة ف���ي  الخطي���ب أن 
المي���دان تبذل قص���ارى جهدها من 
المخاطر  المواطني���ن   أجل تجني���ب 
البيئية والصحي���ة التي قد تنتج في 
حال تك���دس النفايات ، حيث تعمل 
النفايات  الطواقم عل���ى ترحيل  تلك 
المنزلية وكنس الش���وارع من األوراق 
الحاويات  وتنظيف محيط  المتطايرة 
وتنظيم حم���الت النظافة في مناطق 
تلك  المدينة س���يما  ف���ي  متفرق���ة 
القريبة من التجمعات السكانية ذات 

الكثافة العالية.
وأش���ار الخطي���ب إل���ى أن الطواق���م 

المختصة ق���د تابع���ت أعمالها على 
الوج���ه األكم���ل، حي���ث ت���م توزيع 
بالمكاره  للمتس���ببين  إخطارات   )10(
الصحي���ة وتحرير مخالفة واحدة ألحد 
بالش���روط  لم يلتزم  الذي  المواطنين 

الصحي���ة، فيما ت���م متابعة مجموعة 
من ش���كاوى الجمهور وحلها بالشكل 

المطلوب.
وفي ذات السياق عملت  وحدة اآلليات 
الثقيلة في البلدية على جمع وترحيل 

)2880( كوب ردميات ورمال زائدة من 
الشوارع واألماكن العشوائية وأطراف 
المدينة وذلك خالل ش���هر يناير من 

العام الجاري.
الثقيلة  اآلليات  رئيس ش���عبة  وبين 

درويش الزقزوق أهمية جمع وترحيل 
الردميات والرمال الزائدة من ش���وارع 
خان يونس  للمحافظة على نظافتها 
ومن���ع التلوث البيئي، مش���يرًا إلى أن 
تلك األعم���ال قد اس���تغرقت )257( 
س���اعة تش���غيل بما يع���ادل )252( 
نقل���ة تم جمعها من أحي���اء المدينة 

المختلفة.
وأوض���ح الزق���زوق أن وح���دة اآلليات 
الثقيل���ة قدمت الدعم ال���الزم لكافة 
دوائر وأقس���ام البلدي���ة العاملة في 
الميدان من أجل المساعدة في إنجاز 
أعماله���ا على الوجه األكمل، مش���يرًا 
إلى أنه تم اس���تخدام بع���ض الرمال 
في إغ���الق اإلنهي���ارات ف���ي الطرق 
الفرعي���ة المتض���ررة ومعالجة الحفر 
التي خلفتها أعمال أقس���ام الصيانة 
والمي���اه، إل���ى جانب المس���اعدة في 
إزالة تعدي���ات المواطني���ن من على 
حرم الشوارع، وفتح الشوارع المغلقة، 
مشيرًا  في ذات الس���ياق إلى أنه تم 
تفريغ كمي���ات الردميات في المكب 

المخصص لذلك.

بلدية خان يونس تجمع وترحل 3,591 طن نفايات من شوارع وأسواق المدينة

غزة/ االستقالل: 
أكدت وزارة التربية والتعليم، بغزة، انتظام 
الدوام المدرس����ي بكافة مدارس قطاع غزة، 

اليوم األربعاء وغدًا الخميس.
ودعت الوزارة في بي����ان لها، أمس الثالثاء، 

بال����دوام  لاللت����زام  والمدرس����ين  الطلب����ة 
المدرسي. 

وكان اتح����اد المعلمين، قد دعا إلى إضراب 
عام في المدارس الحكومية، يومي األربعاء 
والخميس، احتجاجًا على قطع رواتب مئات 

المعلمين من قبل الس����لطة الفلسطينية، 
أوائل الشهر الجاري.

وق����ال وكيل وزارة التربي����ة والتعليم بغزة، 
زياد ثابت في تصريح س����ابق: إن السلطة 

الفلسطينية قطعت رواتب 400 معلم.

»تعليم« غزة تؤكد انتظام الدوام بكافة مدارسها اليوم وغدًا

االستقالل/ وكاالت
تبن���ى البرلمان األردني الثالثاء بيان لجنة فلس���طين بطرد الس���فير 
االس���رائيلي من عّمان واستدعاء الس���فير األردني من "إسرائيل" رًدا 
عل���ى اعتداءات االحتالل االس���رائيلي على المس���جد األقصى ووضع 

سالسل حديدية في باب الرحمة.
وشددت لجنة فلسطين في بيانها الذي ألقاه رئيسها النائب يحيى 
الس���عود أمام البرلمان، عل���ى مطالبة الحكومة بض���رورة اتخاذ كافة 

القرارات التي من شأنها وقف تلك الممارسات األحادية.
وثمنت اللجنة موقف األردن الرس���مي ممثال بوزارة األوقاف والشؤون 
والمقدس���ات اإلسالمية، تجاه قضية المس���جد األقصى والمقدسات 

اإلسالمية في مدينة القدس.
وقالت إن ما تقوم به س���لطات االحتالل الغاصبة من ممارس���ات ضد 
المقدس���ات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف يمثل مرحلة 
جديدة وخطيرة تس���تفز مش���اعر المس���لمين في كل أرجاء العالم ما 
يثير النعرات العنصرية واإلقليمية والطائفية في المنطقة ويساهم 
كذلك بخلق حالة من التطرف وخطاب الكراهية الذي يهدد الشعوب 

برمتها.
وأهاب���ت اللجنة بكاف���ة البرلمان���ات العربية واالس���المية والمحافل 
االقليمية والدولي���ة التخاذ ما يلزم ضد هذه االجراءات االس���رائيلية 
س���عًيا للحيلول���ة دون األثار الخطي���رة لتلك الممارس���ات العنصرية 
ومواجه���ة مح���اوالت االحتالل فرض التقس���يم الزمان���ي والمكاني 

للمسجد األقصى المبارك مما يهدد الوضع القائم.

البرلمان األردني يدعو 
لطرد سفير »إسرائيل«

االستقالل/ نابلس
أفاد الناطق باس���م الش���رطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن مواطنا )35 عاما( لقي 
مصرعه، مس���اء أمس الثالثاء، فيما أصيب آخر، بحادث سير وقع على الطريق 
االستيطاني )60( بالقرب من الس���اوية جنوب نابلس شمال الضفة الغربية 

المحتلة.
وبحس���ب موقع يديعوت أحرونوت، فإن ش���ابًا فلسطينيًا توفي، فيما 
أصيب آخر بجروح متوس���طة، جراء حادث وقع بين ش���احنة وس���يارة 

فلسطينيتين.

مصرع مواطن وإصابة آخر 
بحادث سير جنوب نابلس 



األربعاء 15 جمادى اآلخرة 1440 هــ 20 فبراير 2019 م

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/رنا رضوان عبدالله النجار    
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)900916966( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن تغيير اسم صيدلية
تم تغيير اس���م صيدلية أش���رف فارم - البريج - بلوك 12 إلى 

صيدلية إيمان المركزية.

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

 املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح �سمال غزة – دائرة التنفيذ

إعالن بالنشر المستبدل في 
القضية 5482 / 2018

الس���يد/ المعتز صال���ح أحمد الغلي���ظ – مجهول مح���ل اإلقامة، في 
القضية التنفيذية رقم 5482 /2018 المقامة ضدك من طالبة التنفيذ 
/ الشركة العربية لخدمات النقل والتخليص ويمثلها / اياد أبو شعبان.

بما أن طالب التنفيذ قد أقام عليكم القضية التنفيذية 5482 / 2018 
يقتضي عليك الحضور إلى محكمة صلح ش���مال غزة في جلس���ة يوم 
األربع���اء 2019/3/13م للرد على الجلس���ة، وليك���ن معلومًا لديك أنك 
اذا تخلف���ت عن الحضور يجوز لطالب التنفيذ أن يس���ير في القضية 

التنفيذية حسب األصول. التاريخ : 2019/2/18م

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة ال�سلح بغزة املوقرة
في الطلبين رقم 312+15 / 2019

في القضية الحقوقية رقم 2018/1004
المس���تدعي : مزين عب���د النبي راغب صبي���ح ) األيوبي بعد الزواج ( – من س���كان غزة – 

الصحابة – هوية 946372943     وكيله المحاميان : محمد سعده ومحمد شحيبر – غزة
المستدعى ضده : 1- سمير يوسف االيوبي – من سكان غزة سابقا )مجهول محل اإلقامة( 
2- نبيل يوسف االيوبي – من سكان غزة سابقا )مجهول محل اإلقامة حاليا ( 

نوع الدعوى : إزالة شيوع 
قيمة الدعوى : غير محددة القيمة 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
  في الطلبين رقم 2019/312+15

  المتعلق بالقضية رقم 1004 / 2018 إزالة شيوع
الى المستدعى ضدهما المذكورين أعاله وبما ان المستدعي المذكور 
قد تقدم لدى محكمة الصلح بغزة القضية المرقومة أعاله وموضوعها 
) إزالة ش���يوع ( اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرا ألنكما 
مجهوال محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة الصلح بغزة في نظر 
هذا الطل���ب وعمال بالمادة 20 من قانون اص���ول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناء على قرار الس���يد قاضي محكمة 
الصلح في الطلبين رقم ) 15+ 2019/312( بالسماح لنا بتبليغكما عن 

طريق النشر المستبدل وذلك حسب األصول .
لذل����ك يقتض����ي عليكم����ا ان تحضروا له����ذه المحكمة ي����وم ) الثالث����اء ( الموافق ) 
2019/3/26( التاس����عة صباحا كما يقتضي عليكما إي����داع جوابكما التحريري خالل 
خمس����ة عشر يوما من تاريخ  النشر وليكن معلوما لديكما انكما اذا تخلفتما عن ذلك 
فسينظر في القضية باعتباركما حاضرين   حرر في 2019/2/19م    )) مع االحترام ((

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

خانيونس/ االستقالل: 
قام���ت بلدي���ة خ���ان يون���س جنوب 
محافظات غ���زة بجم���ع )3,591( طن 
نفايات من ش���وارع وأسواق المدينة  
وترحيلها إلى المكب الرئيسي الواقع 
في منطقة دير البل���ح، وذلك للحفاظ 
على الصحة العامة والمظهر الجمالي 
لش���وارع المدينة والحد م���ن التلوث 

البيئي.
وبي���ن ُمس���ير قس���م النظاف���ة  عالء 
الف���رق العامل���ة ف���ي  الخطي���ب أن 
المي���دان تبذل قص���ارى جهدها من 
المخاطر  المواطني���ن   أجل تجني���ب 
البيئية والصحي���ة التي قد تنتج في 
حال تك���دس النفايات ، حيث تعمل 
النفايات  الطواقم عل���ى ترحيل  تلك 
المنزلية وكنس الش���وارع من األوراق 
الحاويات  وتنظيف محيط  المتطايرة 
وتنظيم حم���الت النظافة في مناطق 
تلك  المدينة س���يما  ف���ي  متفرق���ة 
القريبة من التجمعات السكانية ذات 

الكثافة العالية.
وأش���ار الخطي���ب إل���ى أن الطواق���م 

المختصة ق���د تابع���ت أعمالها على 
الوج���ه األكم���ل، حي���ث ت���م توزيع 
بالمكاره  للمتس���ببين  إخطارات   )10(
الصحي���ة وتحرير مخالفة واحدة ألحد 
بالش���روط  لم يلتزم  الذي  المواطنين 

الصحي���ة، فيما ت���م متابعة مجموعة 
من ش���كاوى الجمهور وحلها بالشكل 

المطلوب.
وفي ذات السياق عملت  وحدة اآلليات 
الثقيلة في البلدية على جمع وترحيل 

)2880( كوب ردميات ورمال زائدة من 
الشوارع واألماكن العشوائية وأطراف 
المدينة وذلك خالل ش���هر يناير من 

العام الجاري.
الثقيلة  اآلليات  رئيس ش���عبة  وبين 

درويش الزقزوق أهمية جمع وترحيل 
الردميات والرمال الزائدة من ش���وارع 
خان يونس  للمحافظة على نظافتها 
ومن���ع التلوث البيئي، مش���يرًا إلى أن 
تلك األعم���ال قد اس���تغرقت )257( 
س���اعة تش���غيل بما يع���ادل )252( 
نقل���ة تم جمعها من أحي���اء المدينة 

المختلفة.
وأوض���ح الزق���زوق أن وح���دة اآلليات 
الثقيل���ة قدمت الدعم ال���الزم لكافة 
دوائر وأقس���ام البلدي���ة العاملة في 
الميدان من أجل المساعدة في إنجاز 
أعماله���ا على الوجه األكمل، مش���يرًا 
إلى أنه تم اس���تخدام بع���ض الرمال 
في إغ���الق اإلنهي���ارات ف���ي الطرق 
الفرعي���ة المتض���ررة ومعالجة الحفر 
التي خلفتها أعمال أقس���ام الصيانة 
والمي���اه، إل���ى جانب المس���اعدة في 
إزالة تعدي���ات المواطني���ن من على 
حرم الشوارع، وفتح الشوارع المغلقة، 
مشيرًا  في ذات الس���ياق إلى أنه تم 
تفريغ كمي���ات الردميات في المكب 

المخصص لذلك.

بلدية خان يونس تجمع وترحل 3,591 طن نفايات من شوارع وأسواق المدينة

غزة/ االستقالل: 
أكدت وزارة التربية والتعليم، بغزة، انتظام 
الدوام المدرس����ي بكافة مدارس قطاع غزة، 

اليوم األربعاء وغدًا الخميس.
ودعت الوزارة في بي����ان لها، أمس الثالثاء، 

بال����دوام  لاللت����زام  والمدرس����ين  الطلب����ة 
المدرسي. 

وكان اتح����اد المعلمين، قد دعا إلى إضراب 
عام في المدارس الحكومية، يومي األربعاء 
والخميس، احتجاجًا على قطع رواتب مئات 

المعلمين من قبل الس����لطة الفلسطينية، 
أوائل الشهر الجاري.

وق����ال وكيل وزارة التربي����ة والتعليم بغزة، 
زياد ثابت في تصريح س����ابق: إن السلطة 

الفلسطينية قطعت رواتب 400 معلم.

»تعليم« غزة تؤكد انتظام الدوام بكافة مدارسها اليوم وغدًا

االستقالل/ وكاالت
تبن���ى البرلمان األردني الثالثاء بيان لجنة فلس���طين بطرد الس���فير 
االس���رائيلي من عّمان واستدعاء الس���فير األردني من "إسرائيل" رًدا 
عل���ى اعتداءات االحتالل االس���رائيلي على المس���جد األقصى ووضع 

سالسل حديدية في باب الرحمة.
وشددت لجنة فلسطين في بيانها الذي ألقاه رئيسها النائب يحيى 
الس���عود أمام البرلمان، عل���ى مطالبة الحكومة بض���رورة اتخاذ كافة 

القرارات التي من شأنها وقف تلك الممارسات األحادية.
وثمنت اللجنة موقف األردن الرس���مي ممثال بوزارة األوقاف والشؤون 
والمقدس���ات اإلسالمية، تجاه قضية المس���جد األقصى والمقدسات 

اإلسالمية في مدينة القدس.
وقالت إن ما تقوم به س���لطات االحتالل الغاصبة من ممارس���ات ضد 
المقدس���ات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف يمثل مرحلة 
جديدة وخطيرة تس���تفز مش���اعر المس���لمين في كل أرجاء العالم ما 
يثير النعرات العنصرية واإلقليمية والطائفية في المنطقة ويساهم 
كذلك بخلق حالة من التطرف وخطاب الكراهية الذي يهدد الشعوب 

برمتها.
وأهاب���ت اللجنة بكاف���ة البرلمان���ات العربية واالس���المية والمحافل 
االقليمية والدولي���ة التخاذ ما يلزم ضد هذه االجراءات االس���رائيلية 
س���عًيا للحيلول���ة دون األثار الخطي���رة لتلك الممارس���ات العنصرية 
ومواجه���ة مح���اوالت االحتالل فرض التقس���يم الزمان���ي والمكاني 

للمسجد األقصى المبارك مما يهدد الوضع القائم.

البرلمان األردني يدعو 
لطرد سفير »إسرائيل«

االستقالل/ نابلس
أفاد الناطق باس���م الش���رطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن مواطنا )35 عاما( لقي 
مصرعه، مس���اء أمس الثالثاء، فيما أصيب آخر، بحادث سير وقع على الطريق 
االستيطاني )60( بالقرب من الس���اوية جنوب نابلس شمال الضفة الغربية 

المحتلة.
وبحس���ب موقع يديعوت أحرونوت، فإن ش���ابًا فلسطينيًا توفي، فيما 
أصيب آخر بجروح متوس���طة، جراء حادث وقع بين ش���احنة وس���يارة 

فلسطينيتين.

مصرع مواطن وإصابة آخر 
بحادث سير جنوب نابلس 
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أعلن أنا المواطن/ محمد عيسى إبراهيم أبو جياب
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)804626844( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ مديحه محمود المهدي دياب 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)410308472( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ وصال اسماعيل عطية المصري   
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)852809847( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/حسين عبدالله حسن أحمد
ع���ن فقد بطاق���ة هويتي الش���خصية  التي تحمل 
رق���م)947118493( فعل���ى م���ن يجده���ا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أن���ا المواطنة/ هيجر احمد عبد الس���ام زويد 
ع���ن فقد بطاق���ة هويتي الش���خصية  التي تحمل 
رق���م)960850378( فعل���ى م���ن يجده���ا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أن���ا المواطن/ عب���د العزيز كمال عب���د العزيز 
المقوسي  عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي 
تحمل رقم )912908662( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ رابعة اسماعيل سامه ابو غديين 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)800786873( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد منصور محمد الدهدار  
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)400794871( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ صخر مدحت ناصر ابو العون                                          
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)916045347( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

الضفة المحتلة/ االستقال:
نظ����م أهال����ي األس����رى ف����ي مختل����ف  
المحتلة،  الغربي����ة  الضف����ة  محافظ����ات 
أمس الثاثاء، وقفة احتجاجية استنكارا 
اإلس����رائيلي  االحتال  س����لطات  لق����رار 
اقتطاع مخصصات األس����رى والش����هداء 
من العائ����دات الضريبية الفلس����طينية 

"المقاصة".
ف����ي محافظ����ة رام الله والبي����رة، اعتصم 
األس����رى وممثلي  أهالي  العش����رات من 
القوى والفعاليات الوطنية احتجاجا على 
اقتطاع س����لطات االحت����ال مخصصات 
األسرى والشهداء من عائدات الضرائب.

وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون 
األسرى والمحررين أمين شومان، إن هذه 
الوقف����ة تأتي ض����د القان����ون العنصري 
الذي اتخذه الكنيست ونفذه الكابينيت 
اإلس����رائيلي عل����ى اقتط����اع مخصصات 
األسرى والشهداء من عائدات الضرائب.

وأضاف: "ان ذلك يعتبر س����رقة وقرصنة 
من قبل الحكومة اإلسرائيلية المتطرفة، 
النضالية عن  الش����رعية  لن����زع  ويهدف 
األسرى في سجون االحتال، وعن قدامى 

األسرى وقادة الحركة األسيرة".
كما نظمت اللجنة الوطنية لدعم االسرى 
ف����ي محافظ����ة نابل����س ش����مال الضفة 
الغربي����ة المحتل����ة، والتجم����ع الوطن����ي 
ألسر ش����هداء فلس����طين، امس الثاثاء 
وقفة احتجاجية للتندي����د بقرار حكومة 
االحتال االس����رائيلي خصم مخصصات 
األس����رى والش����هداء من أموال المقاصة 

الفلسطينية.
وش����ارك بالوقفة التي أقيمت في ميدان 
الشهداء، ممثلو المؤسسات والفعاليات 
والفصائ����ل وذوو الش����هداء واألس����رى، 
بالقرصن����ة  من����ددة  هتاف����ات  ورددوا 
األس����رى  مخصصات  على  اإلس����رائيلية 

والشهداء.
وق����ال منس����ق اللجن����ة الوطني����ة لدعم 
األس����رى مظفر ذوقان، إن هذه القرصنة 
على أموال األس����رى والشهداء والجرحى 
لن تزيد الشعب الفلس����طيني إال إصرارا 
على المضي قدما بمقاومة االحتال حتى 
دحر آخر جندي عن األرض الفلسطينية.

وش����دد على أن هذا الق����رار لن يفت في 
عضد الش����عب الفلس����طيني الذي قدم 

آالف الشهداء والجرحى واألسرى، والذي 
لن يتخلى عن رموزه الذين أفنوا شبابهم 
خلف القضبان، وكل من قدم دمه وضحى 

من أجل فلسطين.
اعتبر أن هذا الق����رار الذي يمس عائات 
األسرى والش����هداء، يهدف إلى معاقبة 
الس����لطة الفلس����طينية عل����ى مواقفها 

السياسية، وإلرغامها على القبول بصفقة 
القرن.

وفي محافظة بيت لحم، شارك العشرات 
في مسيرة احتجاجية انطلقت من منطقة 
باب الزقاق وسط مدينة بيت لحم، باتجاه 

حاجز 300 شمال المدينة.
وق����ال مدي����ر هيئ����ة ش����ؤون األس����رى 

والمحررين في بيت لحم منقذ أبو عطوان: 
"نح����ن ض����د الخط����وات األحادي����ة التي 
تتخذه����ا حكومة االحت����ال والتي تجرم 
نضاالت ش����عبنا من خال إصرارها على 
اقتط����اع عائدات الضرائ����ب تحت حجج 

واهية".
وأش����ار إلى أن حكومة االحت����ال تعمل 

على نه����ب حق����وق ش����عبنا ومقدراته، 
وتقرصن وتس����لب وتسرق المستحقات 

الفلسطينية".
نادي األسير  الخليل، نظم  وفي محافظة 
والمحرري����ن  االس����رى  ش����ؤون  وهيئ����ة 
ولج����ان أهالي االس����رى والتجمع الوطني 
ألبناء الش����هداء والق����وى الوطنية، وقفة 
احتجاجية على دوار ابن رشد في الخليل 

رفضا لقرار حكومة االحتال.
وش����ارك في الوقفة الت����ي نظمت تحت 
ش����عار "ال لسياسة القرصنة اإلسرائيلية 
وس����رقة مخصصات األس����رى والشهداء 
والجرحى"، أهالي األسرى وذوو الشهداء، 
وحش����د م����ن المواطني����ن وع����دد م����ن 

الشخصيات الرسمية واألهلية.
ودعا المش����اركون في الوقفة، مؤسسات 
المجتمع الدولي المعنية بحقوق اإلنسان 
إلى التدخل العاجل لإلفراج عن األس����رى 
ومنع نفاذ ق����رار حكومة االحتال اقتطاع 

مخصصاتهم من أموال الضرائب.
وقال مدير نادي األسير في الخليل أمجد 
النجار، إن هذا عمل قط����اع طرق مخالف 
لاتفاقي����ات الت����ي وقعت م����ع حكومة 

االحتال.
وفي محافظة جنين، نظم نادي األس����ير 
واللجنة الش����عبية إلطاق سراح األسرى 
واألهلي����ة  الرس����مية  والمؤسس����ات 
وفعاليات المحافظ����ة، أمام مقر الصليب 
األحمر، اعتصاما استنكارا للقرصنة التي 

أقرتها حكومة االحتال.
في محافظة طولكرم، ش����ارك العش����رات 
من ذوي األس����رى والش����هداء، واألسرى 
المحررين، وممثلي نادي األس����ير وهيئة 
والتجمع  والمحرري����ن  األس����رى  ش����ؤون 
الوطني ألسر الشهداء والمؤسسات الرسمية 
والشعبية، في الوقفة التضامنية مع األسرى، 

المنددة بقرار سلطات االحتال اإلسرائيلي.
ويذك����ر أن المجل����س ال����وزاري اإلس����رائيلي 
األحد  ي����وم  )الكابيني����ت( صادق  المصغ����ر 
الماضي على خصم مخصصات األس����رى من 
عائ����دات الضرائب الفلس����طينية، حيث تم 
اقتطاع مبلغ 502 مليون ش����يقل من عائدات 
الضرائ����ب الفلس����طينية، وهو م����ا يعادل ما 
دفعته السلطة الفلس����طينية كرواتب ألسر 
الش����هداء واألس����رى خال العام المنصرم 

.2018

خالل عدة وقفات احتجاجية 

أهالي األسرى يستنكرون اقتطاع »إسرائيل« لمخصصات أبنائهم 

رام الله/ االستقال: 
أكد المتحدث باس���م االتحاد األوروبي في األراضي الفلس���طينية شادي 
عثم���ان رفضه للقرار اإلس���رائيلي باقتطاع "إس���رائيل" األموال التي لها 
عاقة بمخصصات الشهداء واألسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية.

ولفت إل���ى مواصلة الضغط عل���ى االحتال اإلس���رائيلي لعدم تطبيقه، 
احتراًما لاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.

وأض���اف عثمان في تصري���ح صحف���ي أن "االتحاد أكد ض���رورة احترام 
"إسرائيل" لاتفاقيات الموقعة، وعدم اتخاذها  أية خطوات أحادية فيما 

يتعلق باألموال الفلس���طينية، باعتبارها من حق الش���عب الفلسطيني، 
ويجب تحويلها بشكل كامل".

وأك���د متابعة االتحاد هذا الموضوع طيلة الفت���رة الماضية عبر التواصل 
الدائ���م من الدول األعضاء م���ع الجانب اإلس���رائيلي للضغط عليه لعدم 

تطبيق هذا القرار.
وأشار عثمان إلى تدخل االتحاد في قضية وكالة غوث وتشغيل الاجئين 
" األون���روا" وزيادة دعم���ه للوكالة بأكثر من %70 عندم���ا أوقفت اإلدارة 

األميركية دعمها لها.

) APA images (     جانب من �لوقفة �الحتجاجية يف �خلليل �أم�س

االتحاد األوروبي يرفض قرار 
»إسرائيل« تجميد أموال الضرائب
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في س����ابقة خطيرة وغريبة أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
»فتح« عبر عض����و لجنتها المركزية عزام األحم����د، مقاطعتها لحركة 
الجهاد اإلسالمي في فلسطين، لتشكل بقرارها غير الحكيم عودًة إلى 
نهٍج قديٍم، وانتكاس����ة إلى ماٍض أليٍم، واس����تعادًة لسياسٍة مريضٍة، 
وممارسًة حزبيًة بغيضًة، عندما كانت تقوم في السجون والمعتقالت، 
ه����ي أو غيرها من التنظيمات الفلس����طينية القوية، بفرِض مقاطعٍة 
عل����ى تنظيماٍت أخرى أضع����ف أو أقل عددًا منها، بقص����د عقابها أو 

دفعها للقبول بشروطها أو الخضوع إلرادتها واتباع سياستها.
فكان����ت تلزم بموج����ب قراراتها التنظيمية الت����ي تتخذها هيئاتها 
القيادي����ة العليا عناصرها بع����دم التعامل أو االحت����كاك مع عناصر 
التنظي����م الُمَقاَطع، وتمتنع عن تقديم المس����اعدة له����م أو التعاون 
معهم، وكانت ترفض تحضير الطعام أو تقديمه لهم، وتجمد آليات 
التنس����يق وتبادل المعلومات معه، وترفض االختالط بهم في أوقات 
الف����ورة العامة، أو النقاش معهم في الغرف واألقس����ام، وتعاقب كل 
من يخالف أوامرها أو يعارض سياس����تها، األمر الذي كان من ش����أنه 
أن يزيد في معاناة األسرى والمعتقلين، ويفاقم أزماتهم، ويحرجهم 
أمام عدوهم المشترك وسجانهم الظالم، الذي يقف متفرجًا عليهم 

وشاهدًا على اختالفهم.
إال أن ه����ذه الصفح����ات المظلم����ة م����ن تاري����خ المس����يرة النضالية 
الفلس����طينية في الس����جون والمعتقالت قد تم تجاوزه����ا، ولم َيُعْد 
إليه����ا أحد، وحل����ت مكانها صفحاٌت مش����رقٌة من األخ����وة والتعاون، 

والتعاض����د والتضام����ن، والتنس����يق اإليجاب����ي والعمل المش����ترك 
اء، حيث ش����كل األسرى والمعتقلون في مراحل مختلفة  والتراكم البنَّ
من تطور العمل الوطن����ي، عقدًا فريدًا من التكامل والتعاون، والتنوع 
والتميز، والتنافس والس����باق، كان محل فخر واعتزاز الحركة الوطنية 

الفلسطينية األسيرة والحرة معًا.
االختالف في وجهات النظر بين ممثلي الفصائل الفلس����طينية في 
موس����كو ال يبرر لفتح قرارها أبدًا، وال يجيز له����ا حكمها، وال يعطيها 
الحق ورئيس الس����لطة الفلس����طينية محمود عباس بأن تفرض على 
كوادرها مقاطعة حركة الجهاد اإلس����المي، الت����ي هي حركة أصيلة 
وفاعلة، وعنده����ا رصيدها ولها من يؤيدها، وله����ا تاريخها وعندها 
عملياتها، وتمثل قطاعًا كبيرًا من الشعب الفلسطيني، وامتناعها عن 
التوقيع على البيان، أو رفض بعض ما جاء فيه، واعتراضها على بعض 
نصوصه أمٌر مش����روٌع ومباٌح، فال يحق ألي طرٍف مصادرته أو حرمانها 

من إبداء رأيها تأييدًا أو اعتراضًا، فضاًل عن الصمت أو االمتناع.
يلتق����ي الفلس����طينيون جميعًا عل����ى تقديرهم لمنظم����ة التحرير 
الفلس����طينية، الت����ي حملت القضي����ة الفلس����طينية وخاضت غمار 
النضال خالل العقود الماضية، ويعتقد الفلس����طينيون جميعًا بكل 
انتماءاته����م وتنظيماتهم، اإلس����المية والقومية واليس����ارية، بأنها 
أح����د أكبر مؤسس����ات وانجازات الش����عب الفلس����طيني الوطنية، وال 
يرغب أح����ٌد في هدمها أو تخريبها، أو تفكيكه����ا والتخلي عنها، بل 
ينبغي المحافظة عليها وصيانته����ا، والتأكيد على هويتها والدفاع 

عن شرعيتها.
ولكن ه����ذا ال يمنع وجوب إصالحها وإعادة بنائها، وتوس����يع إطارها 
وتنويع أعضائها، لتشترك في قيادتها كل القوى الوطنية، وتتمثل 
فيها كل أطياف الش����عب الفلس����طيني، بعد أن تعيد بناء هياكلها، 
وتس����تعيد أنظمتها، وتس����تجيب للتطور في بنوده����ا، وحتى ذلك 
الحين يح����ق للبعض عدم القبول بواقعه����ا الحالي، خاصًة أن بعض 
ثوابتها قد سقطت، والكثير من هيئاتها قد فقدت شرعيتها، وأصبح 

لزامًا إعادة تنظيمها.
لألس����ف إن ق����رار حركة فتح ال����ذي ما كان ينبغ����ي أن يؤيده رئيس 
حركة فتح رئيس الس����لطة الفلس����طينية محمود عباس، يعيدنا إلى 
الوراء س����نين طويلة، ويدخلنا من جديٍد في حمأة االختالفات الحزبية 
البغيظة، ويستخف بشعبنا ويهين أهلنا، وقد كان حريًا بقيادة حركة 
فتح أال تجيز هذا القرار، وأال تقبل به أو توافق عليه، بل وأن تدين من 
تفوه به وأعلنه، وتعلن البراءة ممن ينادي به ويصر عليه، إذ ال مبرر له 
وال مس����وغ، وال حكمة فيه وال عقالني����ة، وال مصلحة لنا فيه وال منفعة 
 االنقس����ام وعاف االختالف، وضاق ذرعًا 

َّ
لنا منه، إذ إن ش����عبنا قد مل

بالقطيعة والخصومة، التي أضرت به وبمصالحه، وعطلت مش����اريعه 
الوطنية وخدمت مش����اريع العدو االس����تيطانية، ولعل العدو قد فرح 

بالقرار وانتشى به واحتفل.
ال يجوز ألي فصيٍل فلسطينٍي أيًا كانت قوته ونفوذه، وسعة انتشاره 
وسطوة سلطته، أن يصادر رأي اآلخرين ويطويهم تحت جناحه، أو أن 

يس����تبد بهم ويرغمهم، ويخضعهم لرأيه ويجبرهم على سياسته، 
أو أن يم����ارس عليهم التضييق األمني واالبتزاز المادي، أو أن ينصب 
نفس����ه حاكمًا وقاضيًا، يش����رع ما يريد ويحكم بما يشاء، فلكل حزٍب 
رأيه وقراره، وفلسفته وسياس����ته، وله الحرية في أن يقبل أو يرفض 
ما يراه ينس����جم مع سياس����ته ويتوافق مع منهجه، طالما أنه يعمل 
لفلسطين ويقاوم من أجلها، ويناضل لخدمة شعبه ورفعة أهله، علمًا 
أن التنوع يغني ويث����ري، واالختالف العاقل يقي ويحفظ، وهو يفيد 

في تحصين الثوابت ومنع التفريط والتنازل.
ل����ن يضير حركة الجهاد اإلس����المي في فلس����طين، وإن كان يحزنها 
ويؤلمها، قراُر المقاطعة الذي يدل على إفالس صاحبه، وعجز فريقه، 
وتخبطه وتعث����ره، وتيهه وضياعه، وعزلته وغربته، فهو قراٌر يش����ي 
بعمق األزمة وخطورة المرحلة الت����ي يعانيها من أصدر القرار، وحجم 
المش����كلة التي يتخبط فيها، فحركة الجهاد اإلس����المي لن تش����كو 
من عزلة، ول����ن تعاني من قطيعة، ولن تضعف أمام س����لطٍة، ما بقي 
الشعب معها واألمة تؤيدها، وستجد نفسها بالمبادئ التي تحملها، 
والقيم التي تؤمن بها، والسياسة التي تتبعها، والمنهج الذي تسير 
عليه، والخيار الذي تتمس����ك به، والهيئات القيادية التي تس����يرها، 
قوي����ًة عصيًة، ال ترهبها الق����رارات، وال تخيفها التهديدات، وال تنفع 
معها المقاطع����ة، وال تحرفها محاوالت العزلة، وال تجبرها على تغيير 
مواقفها أو التنازل عن ثوابتها س����طوُة س����لطٍة أو هيمن����ُة حركٍة، أو 

سالطُة لساٍن وعنجهيُة سلطاٍن.

أعادت غرفة العمليات المشتركة التي تضم كافة فصائل المقاومة الفلسطينية تنظيم فعاليات المسير البحري, 
كم����ا أعادت تفعيل وحدة اإلرباك الليلي وهى بصدد اتخاذ عدة إج����راءات تدريجية إلعادة تفعيل الوحدات داخل 
الميدان وتطوير األداء الميداني بعد التراجع الصهيوني عن تنفيذ المرحلة الثانية من التهدئة, وتغول االحتالل 
الصهيوني على أهلنا المنتفضين شرق قطاع غزة, والذين يخرجون في مسيرات سلمية مطالبين بحق العودة, ورفع 
الحصار عن غزة, وإفش����ال ما تسمى بصفقة القرن, فالفصائل الفلسطينية تؤسس لمرحلة جديدة من المواجهة 
الس����لمية مع االحتالل الصهيوني, بعد ان نجحت في استمرار مسيرات العودة ورفدها بكل العوامل التي تضمن 

استمرارها بزخم اكبر إلى ان تحقق أهدافها التي يناضل شعبنا الفلسطيني من اجلها. 
االحتالل الصهيوني يحاول تس����خير كل ش����يء لخدمة أهدافه االنتخابية, فهو يمارس أبش����ع أنواع الجرائم ضد 
الفلس����طينيين المشاركين في مس����يرات العودة, ويستهدف األطفال والنس����اء وكل من هو فلسطيني ألن هذا 
يرضي اإلسرائيليين ويعزز من فرص نجاح الناخب الصهيوني, لذلك لمسنا زيادة في عدد الشهداء والجرحى خالل 
مسيرات العودة, وزيادة في حجم الجرائم التي يرتكبها الجيش الصهيوني ضد الفلسطينيين في الضفة المحتلة 
باستهداف المواطنين وإطالق النار تجاههم لمجرد الشبهة تنفيذا لتعليمات قيادة الجيش النازي الصهيوني, 
كما ارتفعت وتيرة االستيطان ومصادرة األراضي واالستيالء على بيوت الفلسطينيين في القدس المحتلة, وكذلك 

تزايدت عمليات االقتحام الصهيوني للمسجد األقصى المبارك بشكل استفزازي ومريب. 
الفصائل الفلسطينية تنظر إلى جرائم االحتالل على أنها محاولة لتوتير األجواء لخدمة أهداف انتخابية صهيونية, 
وبالتالي لن تبقى الفصائل في موقف المتفرج إزاء هذه الجرائم التي يرتكبها االحتالل بحق شعبنا الفلسطيني, 
وقد وجهت الفصائل عبر غرفة العمليات المش����تركة إنذارات عديدة لالحتالل, وحذرت ان هذا الصمت لن يطول, 
وإذا نف����ذ صبر المقاومة فربما تتدح����رج األمور إلى ما ال يحمد عقباه, وان االحتالل يقامر بتوتير األوضاع وإش����عال 
فتيل المواجهة, وربما تكون النتائج في غير صالح االحتالل, خاصة ان المقاومة أظهرت من قدراتها العسكرية ما 
تستطيع من خالله إيقاع خسائر كبيرة في صفوفه, مما اضطر االحتالل إلى اللجوء للوسطاء الحتواء األحداث وإعادة 
الهدوء, لكن المقاومة الفلسطينية اشترطت ان يكون ذلك بثمن أقله رفع الحصار عن قطاع غزة, وها هو االحتالل 
يمارس عادته المعهودة بالتنصل من االتفاقات والعهود التي قطعها على نفس����ه أمام الوسطاء, والتي سبق ان 

وقع عليها مرات عديدة.  
تفعيل وحدة البالونات الحارقة, ووحدة اإلرباك الليلي, وإعادة تفعيل المس����ير البحري بمش����اركة ش����عبية كبيرة, 
جاءت للرد على إجراءات االحتالل الصهيوني القمعية ضد الفلسطينيين, حتى يدرك االحتالل أن مزيدًا من القمع 
والقتل واالستهداف للفلسطينيين, يساوي مزيدا من الحراك الشعبي, ومزيدا من الفعاليات الجماهيرية,  ومزيدا 
من الوحدات الميدانية التي تش����عل الميدان, لعل االحتالل يدرك ان أسلوب القمع الهمجي لن يردع شعبنا, ولن 
يوقف مس����يرات العودة الكبرى, بل يزيدنا إصرارا على المضي في هذا الحراك الجماهيري حتى تحقيق األهداف, 
فس����نوات طويلة من االشتباك الس����لمي مع هذا االحتالل لم تكن كفيلة بان يدرك هذا العدو الصهيوني الغبي, 
إن القمع هو الوس����يلة األكبر لتأجيج الميدان, وان المزيد من القمع يعن����ي المزيد من الصمود والمواجهة لجرائم 
هذا الكيان المجرم, وإذا كان االحتالل يراهن على وقف مس����يرات العودة الكبرى من خالل إيقاع اكبر خس����ائر في 
صفوف الفلس����طينيين, فعليه ان ينتظر طويال ألن ش����عبنا ال يعرف االستس����الم, وال يقبل بالتراجع أمام ضربات 
االحتالل, وسيواصل انتفاضته في وجه االحتالل وسيوسع من جغرافية المواجهة خالل المرحلة المقبلة, فالضفة 
معرضة لالنفجار في وجه االحتالل في أية لحظة, ويساعد على ذلك تراكم الفعل الردعي الدموي الصهيوني ضد 
الفلسطينيين واتساعه وكثافته, شعبنا مستعد لكل االحتماالت, وقادر على االستمرار في مسيرات العودة الكبرى 

بعد ان شارفت على إكمال عامها األول في 30 مارس القادم.   

مستمرون في المواجهة

د. مصطفى يوسف اللداويخطيئة مقاطعة حركة الجهاد اإلسالمي

رأي

غدًا تحس����م األحزاب اإلس����رائيلية قوائمها 
االنتخابية التي س����تتنافس ف����ي انتخابات 
الكنيست في التاسع من شهر نيسان القادم 
وال يستبعد ان تشهد هذه القوائم مفاجآت 
من قبيل تحالفات وقوائم مشتركة في مركز 
او يمين او يسار الخارطة الحزبية  ويدلل على 
ذلك ازدياد الحراك في المشهد اإلسرائيلي 
الس����تجالب وج����وه جدي����دة ف����ي القوائ����م 
الحزبي����ة وتتكث����ف االتصاالت فيم����ا بينها 
للخروج بصيغ تس����مح بتوحدها فيما تتبدى 
الفلس����طينيين  اكث����ر تطرفا ضد  المواقف 
لكسب أصوات الجمهور اإلسرائيلي المنحاز 

باستمرار الى اليمين.
ح����زب الليكود يواج����ه ألول م����رة منذ تولي 
نتنياهو رئاس����ة ال����وزراء قبل عش����رة اعوام 
تهدي����دا ملموس����ا بفقدانه ه����ذا المنصب 
رغم تقدمه في اس����تطالعات الرأي في حال 
تشكيل ائتالف لبعض احزاب الوسط خاصة 
حزبي غانتس ولبيد وهو يجتهد في محاولته 
تشويه االحزاب المنافسة رغم انها تتوافق 
معه سياسيا وامنيا وبشكل خاص الموضوع 
الفلسطيني ففي آخر هجماته اصدر شريطا 
يتهم في����ه غانتس بالمؤامرة م����ع الرئيس 
الس����ابق باراك اوباما لالنس����حاب من معظم 
الضفة المحتلة واقامة دولة فلس����طينية في 
حين ان غانتس كل����ف كرئيس لالركان من 
قب����ل نتنياهو بإقامة فريق عم����ل مع جنرال 
امريكي عل����ى خطة أمنية تراف����ق أي اتفاق 

سياسي مع الفلسطينيين. 
معضلة أخ����رى يواجهه����ا نتنياهو تتعلق 
بأح����زاب اليمين الصغيرة البي����ت اليهودي 
والقوة اليهودية وحزب ايلي ش����اي المنشق 
عن ش����اس اذ ال تحصل أي منها على نس����بة 
الحس����م الالزمة لدخول الكنيس����ت ما يعني 
ضياع مقاعد لكتلة اليمي����ن تؤدي إلى عدم 
حصوله����ا على الغالبية المطلوبة لتش����كيل 

الحكومة وهي 61 مقع����دا األمر الذي دفعه 
الى تكثيف اتصاالت����ه مع حاخامات اليمين 
الصهيون����ي للدفع في هذا االتج����اه بعدما 
فش����لت اللقاءات بين قادة هذه االحزاب في 
االتفاق على تش����كيل قائمة موحدة بسبب 

الخالف على توزيع المقاعد فيها.
احزاب الوس���ط خاصة حزب حصانة اسرائيل 
ويوجد مستقبل فشلت حتى اآلن في تشكيل 
قائمة موحدة تش���ير اس���تطالعات الرأي الى 
تفوقه���ا على حزب الليكود لكن ذلك ال يعني 
اقف���ال الباب فالوقت مت���اح حتى نهاية يوم 
الخميس ويمكن ان تحدث تطورات في تجاه 
ائتالف مشترك بين غانتس ولبيد ودون ذلك 
فان فرص أي منهما س���تكون شبه متالشية 
في منافس���ة نتنياهو على تشكيل الحكومة 
القادمة وهو ما سيكون السبب الرئيس إذا ما 
أعل���ن االتحاد بينهما في آخ���ر لحظة يوم غد، 
فيما نجح غانتس ف���ي ضم ارولي ليفي التي 
ش���كلت حزب غيشر لتتنافس في االنتخابات 
القادم���ة الى قائمته مع وع���د بحصولها على 
حقيب���ة اجتماعية اذا ما ش���كل الحكومة بعد 
انتهاء االنتخابات وغير واضح مدى تأثير هذا 
االنضم���ام على عدد المقاعد التي س���يحصل 
عليها ح���زب غانت���س لكنه س���يعزز فرصه 
بالفوز بمقاعد اكبر وربما يس���اهم في تسريع 
التوح���د مع لبي���د ما يحدث تح���وال مهما في 
خارطة االحزاب االسرائيلية ويضاف الى ذلك 
انس���حاب ليفني وحزبها »الحركة« من الحياة 
السياس���ية ما يعني انتقال اصوات مؤيديها 

الى احزاب الوسط.
حزب����ا العم����ل وميرتس انهي����ا انتخاباتهما 
الداخلي����ة واخت����ارا قائمتهم����ا للكنيس����ت 
القادم����ة مع فش����ل محاولة الدم����ج بينهما 
وبع����د التراجع الكبير في ق����وة الحزبين فإن 
االنتخاب����ات التمهيدي����ة ادت الى انتعاش 
امالهم����ا في تجاوز نس����بة الحس����م خاصة 

حزب ميرت����س بينما اقترب العمل من تجاوز 
العش����رة مقاع����د  لكن تبقى تهمة اليس����ار 
الت����ي يروجها الليك����ود ض����د الحزبين احد 
اهم العراقيل في تراج����ع الحزبين واقتراب 
العم����ل من مواقف اليمين االس����رائيلي في 
الموضوع الفلس����طيني والتنصل مما يسمى 
حل الدولتين يؤش����ر الى ذلك وتبقى مقاعد 
العمل مرش����حة للدخول الى أي حكومة سواء 
برئاس����ة نتنياهو او غانتس تماما كما حزب 
»كوالنو« بقيادة وزير المالية موشيه كجلون 
بما يعني ان أي مرش����ح لن يجد صعوبة في 
الحكوم����ة وغانتس نفس����ه حال  تش����كيل 
تش����كيل نتيناهو للحكومة الجديدة مرشح 
لالنضم����ام اليها والحصول على منصب وزير 
الحريدية »اغودات  الحرب، وتبقى االح����زاب 
يس����رائيل« و »ش����اس« رغم حس����م األخيرة 
خيارها مع نتنياهو مرشحة لالنضمام الى أي 

حكومة برئاسة نتنياهو او غانتس.
التنافس  ف����ي  الرئيس����ية  الس����مة  تبق����ى 
االنتخابي اإلس����رائيلي متمرك����زة في البعد 
الشخصي لزعماء األحزاب والقضايا الداخلية 
وال ت����كاد تلم����س أي ف����روق ف����ي مواقفها 
السياس����ية الخارجية عل����ى الصعيد األمني 
الحف����اظ على  والسياس����ي فالجمي����ع يريد 
عاصمة  موح����دة  والق����دس  المس����توطنات 
والتخلص  الفلس����طيني  واقص����اء  لالحتالل 
منهم ككتلة ديمغرافية مع بقاء الس����يطرة 
عل����ى االرض أي اس����تمرار االحت����الل وف����ي 
الموضوع االيراني تماثل غانتس مع نتنياهو 
في خطابه ام����ام مؤتمر االمن في ميوينخ بل 
وتب����دى اكثر تطرفا من نتنياهو حين تباهى 
بقتل مئات الفلسطينيين في عدوان 2014 
ما يجعل أي تعويل فلس����طيني على نتائج 
االنتخابات مضيعة للوقت االمر الذي يتطلب 
رؤي����ة أخرى تواجه حال����ة الصلف والتوحش 

اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

الخارطة الحزبية اإلسرائيلية : 
التحالفات والمواقف السياسية

عامر خليل
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االستقالل/ وكاالت:
العالمي  القياس  خام  اس���تقر 
مزي���ج برن���ت، الي���وم االثنين، 
أداء  أق���وى  ص���وب  متجه���ا 
فصلي لفت���رة الربع األول في 8 
سنوات، وس���ط دعم من تنامي 
بأن  المستثمرين  بين  االعتقاد 
خفض اإلم���دادات الذي تقوده 
منظم���ة #أوبك س���يحول دون 
زي���ادة الوق���ود الفائ���ض غير 
المس���تخدم، وفي مقابل تأثير 
سلبي جراء القلق بشأن اقتصاد 

الصين.
لخام  اآلجلة  العقود  وتراجعت 
برنت ستة سنتات إلى 66.19 
دوالرًا للبرميل بحلول الس���اعة 
غرينت���ش،  بتوقي���ت   1239
بعدما المس أعلى مس���توياته 
منذ بداي���ة 2019 عند 66.83 

دوالر.
العقود اآلجلة لخام غرب  وزادت 
 37 األميركي  الوسيط  تكساس 

سنتا إلى 55.96 دوالر للبرميل.
وارتفع النفط بنحو 25 في المئة 
منذ بداي���ة الع���ام، ماضيا على 
المسار صوب تحقيق أقوى أداء 
له ف���ي الربع األول من���ذ 2011، 
الت���زام منظم���ة أوبك  بفض���ل 

وحلفائها بخفض اإلنتاج.

وأظه���ر تقرير الطاقة الس���نوي 
 BP الذي تصدره ش���ركة بي بي
البريطاني���ة أن الطل���ب العالمي 
على #النفط سيبقى قويا خالل 
العقدي���ن المقبلي���ن، حتى ولو 
المنصوص  باألهداف  الوفاء  تم 
باري���س  اتف���اق  ف���ي  عليه���ا 
لتغي���ر المناخ واعتم���اد الطاقة 

المتجددة.

وق���در تقري���ر BP أن ينخفض   
الطل���ُب عل���ى النفط ب���� 20% 
فقط بحلول عام 2040 حتى مع 
االستخدام األكثر كفاءة للطاقة 
ف���ي المصانع والمبان���ي وزيادة 

وسائل النقل الكهربائي.
انخف���اض  التقري���ر  وتوق���ع 
انبعاثات ثاني أكس���يد الكربون 
بنح���و %45 بحل���ول 2040، في 

حال االس���تخدام غير المسبوق 
للتكنولوجيا ف���ي مجال احتجاز 

الكربون واستخدامه وتخزينه.
وس���وف يقُف الطل���ب العالمي 
على النفط عند 80 مليون برميل 
يوميًا في هذا السيناريو، مقارنة 
مع م���ا يزيد قلياًل عن مئة مليون 
برمي���ل يومي���ًا متوقع���ة العام 

الحالي.

رام الله/ االستقالل:
تراجع صافي أرباح ش���ركة المشرق للتأمين بنس���بة %22.3 في 2018 مقارنة 
مع العام الس���ابق له. وبحس���ب إفصاحها لبورصة فلسطين، تراجع صافي أرباح 
المشرق للتأمين إلى 2.378 مليون دوالر، نزوال من 3.73 ماليين دوالر في 2017.

يأت���ي تراجع األرب���اح، مع ارتفاع النفق���ات والمصروفات، وتراج���ع أرباح غير 
تأمينية خالل العام الماضي مقارنة مع العام السابق له.

وبلغ صافي أقس���اط التأمين المكتسبة بعد العموالت إلى 21.9 مليون دوالر، 
صعودا من. 21 مليون دوالر في 2017 بحسب البيانات المالية للشركة.

ف���ي المقابل، بلغ إجمالي المطالبات المتكبدة خالل 2018 نحو 13.08 مليون 
دوالر مقارنة مع 13.04 مليون دوالر في 2017.

االستقالل/ وكاالت:
وقع وزير االقتصاد ووزير الصناعة اإلس���رائيلي إيلي كوهين مع نظيره وزير التجارة 
والصناع���ة البريطاني ليام فوكس اتفاقًا للتجارة وش���راكة جديدة بين "إس���رائيل" 

وبريطانيا، ينظم استمرارية التجارة بين البلدين.
ذكرت القناة العبرية السابعة اليوم الثالثاء، بأن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين 

نتنياهو تحدث هاتفيا مع الوزير فوكس، ورحب بتوقيع االتفاقية.
وقال نتنياهو: "إن المملكة المتحدة هي صديق مهم ويعكس االتفاق هذا أمرًا جيدًا 
بالنس���بة لنا". وأش���ارت القناة إلى أن حجم التجارة بين إسرائيل وبريطانيا العظمى 
-أكبر شريك تجاري إلس���رائيل في أوروبا- بلغ حوالي 11 مليار دوالر في عام 2018 - 

بزيادة قدرها 15 ٪ مقارنة مع عام 2017.

القدس المحتلة/ االستقالل:
توسع االقتصاد »اإلسرائيلي« أواخر عام 2018 
بأسرع وتيرة له منذ الربع األول من العام بفضل 
المس���تهلكين متجاوزا توقعات  إنفاق  ارتفاع 

خبراء االقتصادي.
وذكرت وكال���ة بلومب���رج االقتصادية، نقال عن 
بيان لمكتب اإلحصاءات المركزي اإلس���رائيلي، 
أن النات���ج المحل���ي اإلجمالي نم���ا بمعدل 3.1 
بالمئة في الربع األخير من العام مقارنة باألشهر 
الثالثة السابقة عليه وذلك على أساس سنوي.

ونقل���ت بلومب���رج ع���ن راف���ي غ���زالن كبي���ر 
االقتصاديي���ن ل���دى ش���ركة »بروكري���دج آند 
انفس���تمنتس« ف���ي »ت���ل أبي���ب«، قول���ه إن 

المس���ؤولين كانوا يتخوفون من حدوث تباطؤ، 
»لكن أعتقد أن الرب���ع األخير يعزز وجهة النظر 
بأن االقتصاد اإلس���رائيلي ينم���و قرب أقصى 
درجات���ه... نحن ال يمكن فعليا أن ننمو أعلى من 

مستوى 3 بالمئة«. 
وتقول وحدة أبحاث »بنك إسرائيل« المركزي إن 
النمو يجب أن يقت���رب من طاقته القصوى في 
األجل الطويل عند حوالي ثالثة بالمئة س���نويا 

خالل العامين القادمين. 
وق���ال مكتب اإلحص���اءات إن النات���ج المحلي 
اإلجمال���ي تباطأ من 3.5 بالمئ���ة في عام 2017 

إلى 3.3 بالمئة العام الماضي. 
ووفق���ا لبلومب���رج، أش���ار أوفر كالي���ن رئيس 

وح���دة االقتصاد واألبحاث لدى ش���ركة هارفل 
للتأمي���ن والخدم���ات المالية إل���ى النمو القوي 
في االس���تهالك الخاص الذي ارتفع بنسبة 4.9 
بالمئة ف���ي الربع األخير، لكنه وصف االنخفاض 
المستمر في استثمار اإلنشاءات السكنية بأنه 

»مخيب لآلمال«.
وأبقى توقعاته لنمو النات���ج المحلي اإلجمالي 
لع���ام 2019 دون تغيي���ر بنس���بة 3.2 بالمئة. 
وأشار »بنك إس���رائيل« المركزي إلى عزمه رفع 
أس���عار الفائدة بحذر بعدما أدت زيادة مفاجئة 
في تش���رين ثان/ نوفمبر إل���ى ارتفاع تكاليف 
اإلقراض القياس���ية للمرة األول���ى في أكثر من 

ثالثة أعوام إلى 0.25 بالمئة.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت شركة »هوندا« اليابانية العمالقة في صناعة السيارات، الثالثاء، أنها 
س���تغلق مصنعها ف���ي بريطانيا في العام 2021، ف���ي خطوة تهدد 3500 
وظيفة. وقالت الش���ركة في بيان، إن قرارها ناتج عن »تغيرات غير مس���بوقة 
في صناعة الس���يارات العالمية«، في معرض تفسيرها لقرار إغالق المصنع 
ف���ي 2021 مع انتهاء دورة االنتاج الحالي���ة، مؤكدة أن مقر »هوندا« األوروبي 

سيبقى في بريطانيا.
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من االتحاد االوروبي في 29 آذار/مارس المقبل، 
لكّن الحكومة البريطانية تحاول تعديل شروط »بريسكت« في االتفاق المبرم 
مع بروكسل، من أجل الحصول على موافقة النواب البريطانيين الذي رفضوا 

النص بغالبية ساحقة في كانون الثاني/يناير الماضي.

الخليل/ االستقالل:
ُأطلق في مدينة الخليل الثالثاء، مشروع »تعزيز حقوق 
الملكية المشتركة للمرأة داخل مؤسسة الزواج« بدعم 

من االتحاد األوروبي.
وقال الس���كرتير العام لجمعية الش���بان المسيحية 
بيت���ر ناص���ر، خالل لق���اء نظمت���ه جمعية الش���باب 
المس���يحية بالقدس ومركز المرأة لإلرش���اد القانوني 
ف���ي قاعة المحافظ���ة: »نحن نتش���رف أن نكون جزءًا 
من هذا المش���روع القيم الذي س���يمكن النس���اء من 
الحصول على حقوقهن االقتصادية، فمن الواضح ان 
البيئة القانونية تش���كل عقبة أمام النهوض بالمرأة 

اقتصاديا«. وأضاف ناصر، نؤمن بأن الرجال والنس���اء 
متس���اوون بجميع جوانب الحياة، لذلك نحن ملتزمون 

بتعزيز وحماية حقوق المرأة بفلسطين.
وق���ال نائب رئي���س بعثه مكت���ب االتح���اد االوروبي في 
االراضي الفلسطينية توماس نيكلسون، يوجد الكثير من 
القوانين التي تؤدي الى الحد من المش���اركة السياس���ية 
واالقتصادية واالجتماعية، وم���ن اجل ذلك يعمل االتحاد 
األوروب���ي على دعم الدول الش���ريكة إليج���اد بيئة أفضل 
للنساء لكي يصلن الى حقوقهن، ومن اجل تحقيق النتائج 
الملموسة واإليجابية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. 
وتاب���ع توماس »نحن نريد ان نرى عالما فيه احترام لحقوق 

االنس���ان يتسع لإلبداع ويساهم فيه الجميع لخلق مجتمع 
عادل جميل، فالمساواة ال تعني فقط المساواة بين النساء 
والرج���ال في الحقوق، وإنما هي تتمثل في تعزيز التنمية 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة التي ترفع وتق���وي المجتمع، 
وهن���ا يأت���ي دور التمكين االقتصادي للنس���اء، ومن اجل 
ذلك يعمل االتحاد األوروبي على دعم وتمكين النس���اء من 
خالل مش���اريع متعددة، ومنها هذا المشروع الذي نحتفل 
بإطالقه اليوم الذي يؤكد ازالة العقبات القانونية وكيفية 
تجاوزه���ا فيم���ا يتعلق بحق���وق النس���اء بالملكية ضمن 
مؤسسة الزواج، وسوف ندعم حق النساء بالملكية ألن ذلك 

يؤسس مشاركة النساء بالمجتمع«.

االستقالل/ وكاالت:
قالت هيئة االس���تثمار األردنية، إن عدد المشاريع االستثمارية التي سجلت 
في البالد عام 2018، من خالل هيئة االستثمار بلغ 406 مشاريع استثمارية.

وأضافت الهيئة في بيان صحافي أمس، أن حجم هذه االستثمارات سيصل 
إلى 1.1 مليار دوالر، متوقعة أن توّلد هذه المشاريع 12312 فرصة عمل، بناء 

على البيانات المقدمة من أصحاب المشاريع.
يأتي ذل���ك في الوقت الذي ترأس في���ه رئيس الوزراء عمر ال���رزاز، اجتماعًا 
لمجل���س االس���تثمار، إذ ناقش االجتماع الخطط والبرامج التي س���تقوم بها 
الهيئة لتحفيز البيئة االس���تثمارية في المملكة، إضافة إلى اإلجراءات التي 

اتبعت لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
وصادق مجلس االس���تثمار بصفته مجلس التنظي���م األعلى، على اعتماد 8 
مخططات ش���مولية للمناطق التنموية، في كل من معان والطفيلة والس���لط 

ومادبا وعمان والمفرق.

تراجع أرباح شركة المشرق 
للتأمين 22.3 % في 2018

اتفاقية تجارية جديدة 
بين بريطانيا و »إسرائيل«

النفط يتجه ألقوى أداء فصلي للربع األول منذ 8 سنوات

اقتصاد »إسرائيل« ينمو بمعدل يتجاوز 
التوقعات في الربع األخير من 2018

األردن: 1.1 مليار دوالر قيمة 
االستثمارات المسجلة في 2018

الخليل: إطالق مشروع »تعزيز حقوق الملكية 
المشتركة للمرأة داخل مؤسسة الزواج«

شركة »هوندا« تعلن إغالق 
مصنعها في بريطانيا عام 2021
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االستقالل/ وكاالت:
رفع تحالف م���ن 16 والية أميركية 
العمل بحالة  دعوى قضائية لوقف 
الرئيس  أعلنه���ا  الت���ي  الط���وارئ 
دونال���د ترامب لتوفير أم���وال لبناء 
الجدار الحدودي مع المكسيك، كما 
ُنّظم���ت احتجاجات ف���ي عدة مدن 

أميركية ضد قرار ترامب.
ورفع���ت الدع���وى الثالث���اء، أم���ام 
محكمة فدرالية في والية كاليفورنيا 
سبق لها إصدار أحكام ضد قرارات 
لترام���ب. وتص���ف ه���ذه الواليات 
الق���رار بأن���ه تحايل على س���لطات 
التي تسند  الدستورية  الكونغرس 
إليها اعتم���اد المخصصات المالية 

والميزانية.
ُتقاضي ترامب:  التي  الواليات  ومن 
ونيوجيرس���ي  وميرالند  فرجيني���ا 
ونيوي���ورك وديالوير وميش���يغان 
ومينيسوتا. وينتمي أغلب حكامها 
إلى الحزب الديمقراطي، إضافة إلى 

حاكم واحد من الحزب الجمهوري.
وكان ترامب وّق���ع الجمعة الماضي 
مرسوم حالة الطوارئ لتأمين تمويل 

ق���دره ثمانية ملي���ارات دوالر لبناء 
الجدار الحدودي مع المكسيك، وهو 
ما اعتبره قادة ديمقراطيون »انقالبا 

عنيفا« على الدستور.
ترامب -خالل مؤتمر صحفي-  وقال 
إنه سيستخدم سلطاته التنفيذية 
لتمويل بن���اء الجدار الحدودي، وإنه 
يتوقع أن ينجح هذا الجدار بنس���بة 

.100%

فورا  ديمقراطيون  قادة  واس���تنكر 
إع���الن ترام���ب، واعتب���روه »انقالبا 
عنيفا« على الدستور، وقالت رئيسة 
بيلوس���ي  نانس���ي  النواب  مجلس 
في  الديمقراطية  األقلي���ة  ورئيس 
مجلس الشيوخ تش���اك شامر -في 
بي���ان مش���ترك- إن »اإلع���الن غير 
القانوني للرئيس المنطلق من أزمة 
غير موجودة، هو انقالب عنيف على 

دستورنا«.
وأضافا أن »اإلع���الن يزعزع الواليات 
المتحدة من خالل س���رقة تمويالت 
الدفاع التي س���نكون بحاجة إليها 
عند وقوع أي طارئ على أمن جيشنا 
»الكونغ���رس  أن  وأك���دا  وأمتن���ا«، 
الدستورية  عن س���لطاتنا  سيدافع 
ف���ي المجلس وف���ي المحاكم وأمام 

الجمهور بكل وسيلة متاحة«.

16 والية أميركية تقاضي ترامب التهامه بالتحايل على الكونغرس

االستقالل/ وكاالت:
أكد رئيس وزراء باكس���تان عمران خان، الثالثاء، 
أن بالده مستعدة لمساعدة الهند في التحقيق 
ف���ي هجوم هو األعنف في إقليم كش���مير منذ 
عقود لكنها س���ترد في حال ش���نت نيودلهي 
هجوما، وذلك وسط تفاقم التوتر بين الدولتين 

اللتين تمتلكان السالح النووي.
وقال خان في خطاب بثه التلفزيون »باكس���تان 
لن تفكر فحس���ب بالرد. باكس���تان سوف ترد« 
داعيا نيودلهي لتقديم »أدلة« على تورط إسالم 
آباد في تفجير انتحاري في الش���طر الذي تديره 
الهند من كش���مير، أدى إلى مقتل 41 عسكريا 

هنديا على األقل.

وتأتي هذه التصريحات في حين تعهد رئيس 
ال���وزراء الهندي ناريندرا مودي بأن مرتكبي هذا 
الهج���وم االنتحاري الذي أث���ار موجة غضب في 
أنحاء الهند ودعوات إلى االنتقام، »س���يدفعون 

ثمنا غاليا«.
وتبنت جماع���ة »جيش محم���د« المتمركزة في 
باكس���تان الهجوم وهو األكثر دموية منذ بداية 
تمرد انفصال���ي ضد نيودله���ي اندلع في عام 

.1989
وتتهم الهند باكستان بتدريب وتسليح عناصر 
مقاتلة في كش���مير بينما تصر إسالم أباد على 
أنها ال تقدم سوى دعم دبلوماسي ومعنوي لحق 

كشمير في تقرير مصيرها.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت وزارة الدفاع الروس���ية، الثالثاء، فتح ممرين "إنس���انيين" للنازحين 

المقيمين في مخيم "الركبان" السوري قرب الحدود األردنية.
وقال ميخائيل ميزينتس���يف، رئيس المركز القومي إلدارة الدفاع الروسي، 
في مؤتمر صحفي من موس���كو، إن نقطتي تفتي���ش أقيمتا قرب منطقتي 

"جليغم"، و"جبل الغراب".
وأض���اف أن "هذه الخطوة تمليها الحاجة الملحة إليجاد حل مبكر لمش���اكل 

المواطنين السوريين الذين ال يزالون يعيشون في ظروف مروعة".
وكانت الدفاع الروس���ية قد أعلنت عن هذه الخطوة، السبت الماضي، بهدف 

"السماح للنازحين للخروج طوًعا إلى أماكن يختارونها لإلقامة".
وذك���رت مصادر ف���ي "االئتالف الوطن���ي لقوى الث���ورة والمعارضة 
السورية"، لألناضول، أن روسيا لم تبلغ األطراف المعنية بالخطوة على 

نحو كاف.
وأضاف���ت أنها تواجه صعوبة في التواصل م���ع اإلدارات المدنية في مخيم 
الركبان، مشيرة بالوقت ذاته أن سكان المخيم أنفسهم ال علم لهم بالخطوة 

التي أعلنتها روسيا.
و"الركب���ان"، هو مخيم عش���وائي ال تديره جهة بعينها، س���واء من الجانب 
الس���وري أو األردني، ويق���ع في المنطقة المحرمة بي���ن البلدين على الحدود 

الشمالية الشرقية للمملكة.
ويضم المخيم عش���رات آالف النازحين الس���وريين، كانوا ينتظرون السماح 

لهم بدخول األراضي األردنية؛ هربًا من الحرب.

روسيا تفتح »ممرين إنسانيين« 
في مخيم الركبان السوري

االستقالل/ وكاالت:
اتهم���ت لجن���ة مناهضة التطبي���ع مع كيان 
االحتالل "اإلسرائيلي" في برلين الشيخ محمد 
طه صبري إمام مس���جد دار السالم بالعاصمة 
األلمانية بالتطبيع مع االحتالل اإلس���رائيلي، 
وتحويل المس���جد إلى وكر للترويج للقاءات 

التطبيع واللقاءات مع الصهاينة.
ودع���ت اللجنة ف���ي بيان لها أمس، الش���يخ 
صب���ري إلى اإلع���الن الفوري ع���ن وقف مثل 
ه���ذه اللقاءات وتقدي���م االعتذار المصحوب 
باالستقالة من موقعه مديًرا وإماًما في مسجد 

دار السالم ببرلين.
وأضاف���ت اللجنة:" أن الش���يخ صبري يواصل 
االس���تهتار بمش���اعر الش���عب الفلسطيني 
والجاليات العربية واإلس���المية ف���ي ألمانيا، 

وتحويل المسجد إلى دكانة شخصية وتجارة 
رخيصة له وإل���ى وكر لالحت���الل ويتربح من 
موقع���ه على حس���اب دماء الش���هداء عبر ما 

ُيسمى " ثقافة وحوار األديان ".
كم���ا دع���ت كافة أبن���اء ش���عبنا وأمتنا وكل 
أصدقائن���ا األح���رار في برلين إل���ى التصدي 
الحازم للشيخ صبري وأمثاله وفضح مراميهم 
وأهدافه���م الخبيثة وإل���ى مجابهة اللقاءات 
التطبيعي���ة التي تجري باس���منا مع قيادات 

االحتالل ومؤسساتها الُمعادية.
وأك���دت اللجن���ة أن هذا الش���يخ يعمل على 
اس���تدخال رم���وز االحت���الل إلى المس���اجد 
والمراك���ز والبيوت خالًفا للموقف الش���عبّي 
الّراف���ض للتطبي���ع والعالق���ات م���ع الكيان 
والعنصريي���ن من  اإلس���رائيلي  العنص���ري 

اليمين المتطرف األلماني واإلس���رائيلي على 
حد سواء.

وقال���ت:" إن الش���يخ المدعو صب���ري يواصل 
مش���روعه التطبيع���ّي والخيان���ّي ولقاءات���ه 
االحت���الل  ق���ادة  م���ع  الدوري���ة  المتك���ررة 
ومؤسس���اتها ف���ي ألمانيا، التي ل���ن يكون 
آخرها اجتماع اليوم الثالثاء 19 / 02 / 2019 
في تمام الس���اعة السادس���ة مساء حيث من 
المزمع أن يش���ارك الش���يخ صبري إلى جانب 
اإلس���رائيلي " يان آرون هامل " مدير منتدى 
الحوار اليهودي مع األديان " والشهير بعدائه 
العربية  ولألمتي���ن  الفلس���طيني  للش���عب 
واإلسالمية و المعروف بمس���اعيه إلى وقف 
النش���اط التضامني مع الشعب الفلسطيني 

وحقوقه الوطنية المشروعة".

لجنة مناهضة التطبيع تدعو إمام
 مسجد »دار السالم« ببرلين لالستقالة

االستقالل/ وكاالت:
بع���د أكثر من خمس���ين س���نة على الزيارة الرس���مية 
التي قام بها الرئي���س التركي جالل بيار إلى الواليات 
المتح���دة، والت���ي ش���كلت بداية تحال���ف وثيق بين 
البلدين؛ وصلت معاداة أميركا إلى مس���تويات جديدة 

في تركيا اليوم.
فقد أظهرت دراس���ة اس���تقصائية جدي���دة أجرتها 
جامع���ة »قادر ه���اس« في إس���طنبول أن %81.9 من 
الجمهور التركي ينظرون إل���ى الواليات المتحدة على 

أنها تهديد.
وذكر موقع ميدل إيست آي أن االستطالع -الذي أجري 
بين 12 ديس���مبر/كانون األول والرابع من يناير/كانون 
الثاني الماضيين في عش���رين محافظة، وشمل عينة 
من ألف شخص- هو دليل إضافي على أن عالقة عضوي 

حلف شمال األطلسي )ناتو ( ليست على ما يرام.
وأش���ار الموقع إل���ى أن العديد من الح���وادث في عام 

2018؛ مثل فرض واش���نطن عقوبات ض���د اثنين من 
الوزراء األتراك بشأن احتجاز قس أميركي، والتهديدات 
ش���ديدة اللهجة من الرئيس األميركي دونالد ترامب 
حول س���المة األكراد السوريين، من المحتمل أن تكون 

األسباب الرئيسية لهذا التوجه.
وبحس���ب االس���تطالع؛ يعتقد %58.7 أن على تركيا 
المحافظة على عضويتها ف���ي الناتو. ومع ذلك تلقي 
الدراسة الضوء على قضية أخرى هي أن األتراك ليسوا 
معادين ألميركا فحس���ب، بل أيضا متشككين جدًا من 
دول غربية كبرى. وقال أكثر من نصف المس���تطلعين 
إن بريطانيا وفرنس���ا وألمانيا تشكل خطرًا على تركيا. 
وقال أقل من النصف بقليل الشيء نفسه عن اليونان 

وقبرص.
كما رأى المستطلعون أن »إسرائيل« )%63.3( وأرمينيا 
)%55.7( وس���وريا )%54.6( م���ن بي���ن التهديدات 

الرئيسية.

االستقالل/ وكاالت:
قالت مفوضة األمم المتحدة لحقوق اإلنس���ان ميش���يل باش���ليه، إن تنظيم 
»داع���ش« اإلرهابي، يحاصر نحو 200 عائلة في منطقة صغيرة ما زالت تحت 

سيطرته شرقي سوريا، وأن مسلحي التنظيم يمنعون بعضها من الفرار.
جاء ذلك وفق بيان صدر الثالثاء، ونشرته وسائل إعالم دولية.

وأش���ارت باش���ليه، إلى أن »كثيرا منها )العائالت( ال يزال يتعرض لضربات 
جوية وبرية مكثفة من جانب التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة وقوات 

سوريا الديمقراطية حليفته على األرض«.
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باس���م باشليه، في إفادة، إن القانون الدولي 
يلزم »ب ي د«، باتخاذ تدابير احترازية لحماية المدنيين الموجودين وس���ط 
المقاتلين األجانب. وتقاتل »ب ي د/ ب كا كا« اإلرهابية، عناصر »داعش«، في 

بلدة الباغوز، وهي آخر منطقة تحت سيطرة التنظيم المتطرف في سوريا.
وفي وقت س���ابق، أف���ادت مصادر محلية، أن آخر مجموع���ة من »داعش« في 
الباغوز )ش���رق(، توصلت التفاق استس���الم، الجمعة، مع »ي ب ك/بي كا كا«، 

والواليات المتحدة.

األمم المتحدة: »داعش« 
يحاصر 200 عائلة سورية

ميدل إيست آي: تزايد الشعور 
المعادي ألميركا وسط األتراك

باكستان تعلن استعدادها
 للحوار مع الهند حول كشمير 
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غزة/ االستقالل:
باس���م جيش  المتح���دث  نف���ي  أثار 
االحتالل »اإلسرائيلي« لسقوط صاروخ 
في مس���توطنات غالف غزة مساء أول 
أمس، موجة غضب واسعة في صفوف 
المستوطنين، حيث اتهموا المتحدث 
بالكذب وخداع المس���توطنين، وذلك 
ألنهم س���معوا صوت سقوط الصاروخ 
ف���ي إح���دى المس���توطنات ولم يتم 

تفعيل صافرات اإلنذار.
التي  المس���توطنات  وأرس���لت إحدى 
الثالثة«  »العين  تس���كن مس���توطنة 
ق���رب قطاع غزة ش���كوى إلى القس���م 
المس���ؤول عن ش���كاوى الجمهور في 
جيش االحتالل للمطالبة بفحص األمر، 
وقالت في رسالتها إن المتحدث باسم 
الجي���ش يقوم بنش���ر بيان���ات كاذبة 
حول ما يحدث عل���ى حدود قطاع غزة، 
وتقول بأنهم يس���معون ويشاهدون 
معظ���م األحداث على الح���دود وبذلك 
يعرفون أن المتح���دث يكذب ويخدع 

المستوطنين.
وكانت وسائل اإلعالم العبرية ومجلس 
أعلنوا  »ش���اعر هنيغف«  مس���توطنة 

الليلة قبل الماضية عن سقوط صاروخ 
في المس���توطنة بعد إطالقه من قطاع 
غ���زة دون تفعي���ل صاف���رات اإلنذار، 
ليقوم جيش االحتالل بعد عدة دقائق 
بنفي هذه األنباء وادعى أنه لم يرصد 

إطالق أية صواريخ من قطاع غزة.
فعاليات  الماض���ي  األس���بوع  وعادت 
اإلرب���اك الليل���ي بع���د تجميدها منذ 

نوفمبر الماضي، عقب تنصل االحتالل 
من االلتزامات التي تم التوافق عليها 
القطاع  الحص���ار عن  بهدف تخفيف 

برعاية مصرية وقطرية وأممية.
الليلي«  »اإلرب���اك  فعاليات  وتش���مل 
إش���عال اإلطارات التالفة )الكوشوك(، 
إضاف���ة إل���ى تش���غيل أغ���اٍن ثورية 
وأص���وات صافرات إن���ذار عبر مكبرات 

الصوت، مع إطالق أض���واء الليزر تجاه 
الجن���ود المتمركزي���ن قرب الس���ياج 

األمني.
وته���دف الوح���دة من خ���الل عملها 
الليل���ي إلى إبقاء جن���ود االحتالل في 
الحدود  عل���ى  دائم  اس���تنفار  حال���ة 
بحس���ب  وإرباكه���م،  الس���تنزافهم 

القائمين عليها.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذك���رت القناة الثانية العبرية، الثالثاء، أن رئيس حزب »حس���يون إلس���رائيل«، بيني 
غانتس، ضاعف جهوده مؤخرا، للتوصل إلى اتفاق لضم حزب »غيش���ر« برئاسة »أورلي 

ليفي أبيكاسيس« الى حزبه.
وقالت القناة العبرية، إن »غانتس« س���يعرض قائمة حزبه االنتخابية للكنيست ال�21، 
ويس���عى لضم حزب »جيشر« إلى القائمة، مثلما فعل مع حزب »تيليم«، بزعامة موشيه 
يعالون. وبحس���ب القناة الثانية، فإن االتصاالت بين الطرفين تتقدم، وأنه من المرجح 
أن يتم منح حزب »جيش���ر« 5 مقاعد في مواقع مضمونة، علما أن »يعالون« س���يحصل 

على 5 مقاعد ضمن أول 20 مقعدا في قائمة الحزب.
وأش���ارت القناة العبرية، الى أن رئيس حزب »يش عتيد«، »يائير لبيد«، صرح 
اإلثنين، أن هن���اك اتصاالت مكثفة للتوحد بين حزبه وحزب غانتس، مؤكدًا 
على أن احتمالية التوحد مع حزب »حيسون إلسرائيل« ال تزال مطروحة.  ومن 
المقرر أن تجري انتخابات الكنيست اإلسرائيلي في التاسع من نيسان/ أبريل 

المقبل.

مستوطنو غالف غزة للمتحدث باسم جيشهم: أنت كاذب ومخادع

القدس المحتلة/ االستقالل
بين���ت معطي���ات جدي���دة لدائ���رة اإلحص���اء المركزية 
اإلس���رائيلية،  أن مدينة القدس المحتلة تحتل المكان 
األول م���ن حيث حج���م الهجرة الس���لبية، حيث إن عدد 

المغادرين للمدينة يزيد عن عدد المهاجرين إليها.
كما بّينت المعطيات التي نش���رت مس���اء اإلثنين، أن 
مدن���ا مركزية أخ���رى كان ميزان الهجرة س���لبيا فيها، 
بينه���ا تل أبيب وحيفا وبئر الس���بع. وفي المقابل، فإن 
مي���زان الهج���رة كان إيجابيا في بل���دات أخرى تعتبر 
صغيرة نس���بيا، بينها »روش هعاي���ن« )راس العين( 

و«هود هشارون« والعفولة.
ومرة أخرى، كما حصل في الس���نوات األخيرة، فإنه حتى 
نهاية العام 2017، كان ميزان الهجرة سلبيا في القدس 
)6,008 -(، إذ تبي���ن أن���ه انتقل للس���كن ف���ي القدس 
11,090 ش���خصا، وغادرها 17,098 ش���خصا إلى بلدات 

أخرى.

يذك���ر في هذا الس���ياق أن ميزان الهج���رة في القدس 
في العام 2016 كان س���لبيا أيضا، ووصل في حينه إلى 
)7,952 -(، أي أن ع���دد المغادرين للمدينة يزيد عن عدد 

المهاجرين إليها ب� 7,952.
وبحس���ب دائرة اإلحصاء فإن نس���بة عالي���ة ممن غادروا 
القدس توجهوا إلى »تل أبيب«، حيث وصل عددهم إلى 
1,622 ش���خصا، بينما كانت النسبة العالية للمهاجرين 
إلى القدس من »بني براك«، حيث وصل عددهم إلى 686 

شخصا.
واحتل المكان الثاني في قائمة ميزان الهجرة الس���لبي 
مدينة »أشدود« )أسدود(، حيث وصل ميزان الهجرة إلى 
)3,003 -(. وتبين أن المدينة اس���توعبت 3,227 شخصا، 

وغادرها 6,230 شخصا.
واحتل���ت مدينة حيفا المكان الثال���ث في ميزان الهجرة 
الس���لبي الذي وصل إلى )2,369 -(، حيث انتقل للسكن 

فيها 7,501 شخص، وغادرها 9,870 شخصا.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قرر قائد وحدة هيئة األركان الخاصة بجيش االحتالل 
اإلسرائيلي »س���ييرت متكال« االستقالة من منصبه، 

في سابقة أولى في تاريخ الوحدة منذ 23 عاًما.
وذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« أن قائد الوحدة 
الملق���ب بالرم���ز »ح« ق���رر إنهاء خدمته العس���كرية 
والتف���رغ للحياة المدنية، وُيع���د القائد األول للوحدة 
عل���ى مدار 23 عاما الذي ال ُينه���ي فترته المقررة في 

قيادة الوحدة.
وقالت الصحيفة إن االستقالة تأتي بعد عملية فاشلة 
لتسلل وحدة من قوته شرقي خانيونس جنوبي قطاع 
غزة في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي ومقتل قائدها 

وإصابة نائبه بعد انكشاف أمرها.
وأشارت إلى أن قائد هيئة األركان صادق على استقالة 

»ح«، ومن المتوقع بدء سريانها بعد شهرين.
واشتبك عناصر من كتائب الشهيد عز الدين القسام، 

الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس( 
مساء األحد 11 نوفمبر 2018 مع قوة إسرائيلية خاصة 
ش���رقي خانيونس، م���ا أّدى لمقتل قائده���ا وإصابة 
آخرين بحسب اعتراف جيش االحتالل، قبل أن تتمكن 
مقات���الت إس���رائيلية من إخالء الوح���دة وإنقاذ باقي 
أعضائها باس���تخدام غطاء ناري كثيف وقصف جّوي 

عنيف للمنطقة، أدى الستشهاد سبعة مقاومين.
وكشفت كتائب القس���ام عن أفراد القوة بأسمائهم 
وصورهم وطبيعة مهماته���م والوحدة التي يعملون 
فيه���ا، وأس���اليب عمله���ا، ونش���اطها االس���تخباري 
والتخريب���ي ف���ي العديد من الس���احات األخرى، وفق 

المتحدث باسم القسام أبو عبيدة.
وأوض���ح »أن القس���ام س���يطرت على أجه���زة تقنية 
ومع���دات تحتوي على أس���رار كبيرة ظ���ن العدو أنها 
تبخرت باس���تهدافه لمركبات ومع���دات القوة أثناء 

انسحابها«.

غانتس يكّثف جهوده لضم 
حزب »جيشر« إلى حزبه

االستقالل/ وكاالت:
قال���ت قن���اة كان العبرية: إن بولندا ما زال���ت تطالب باعتذار من 
»إس���رائيل« عما قاله الوزير القائ���م بأعمال وزارة خارجية الكيان 

يسرائيل كاتس.
وأضافت القناة الثالثاء إن بولن���دا أعطت مهلة ليومين أو ثالثة 

من أجل تقديم االعتذار لها.
وأش���ارت إل���ى أن هناك اتص���االت تجري بين وزارت���ي خارجية 

البلدين.
وأفيد أيضا أن بولندا تهدد إذا لم تعتذر »إس���رائيل« فإن عودة 

السفير اإلسرائيلي إلى بولندا ليست على جدول األعمال.
وكان كاتس قال في تصريحات قبل أيام إن البولنديين يرضعون 

معاداة السامية مع حليب أمهاتهم بال� »عنصرية«.
وأضاف: »البولنديون شاركوا في إبادة اليهود في المحرقة.. لقد 

أصبحت بولندا أكبر مقبرة للشعب اليهودي”.
ورد رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافسكي بأن كلمات وزير 

الخارجية اإلسرائيلية عنصرية وغير مقبولة.
كما اس���تدعت بولندا الس���فيرة اإلس���رائيلية لديها، آنا أزاري، 

لتوبيخها – للمرة الثانية في أربعة أيام.

بولندا تعطي »إسرائيل« 
مهلة لالعتذار عن 
تصريحات كاتس

قائد وحدة هيئة األركان اإلسرائيلية 
الخاصة يستقيل من منصبه

»اإلحصاء اإلسرائيلي«: الهجرة 
السلبية من القدس في ازدياد

االستقالل/ وكاالت:
من المقرر أن يلتقي رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
بالرئيس الروس���ي، فالديمير بوتين، يوم 21 ش���باط/ فبراير الجاري، لبحث 

األوضاع في سوريا والشرق األوسط.
ونقلت صحيفة: »يديعوت أحرونوت« العبرية، الثالثاء، عن المكتب الصحفي 
للكرملين، قوله: إن نتنياهو وبوتين س���يلتقيان في الحادي والعشرين من 

فبراير، في روسيا.
وأضاف���ت الصحيفة، أن الملفات المطروحة على طاولة االجتماع س���تتناول 
القضاي���ا الثنائية الراهنة، وفي مقدمتها المج���االت التجارية االقتصادية 
واإلنسانية، وكما سيتم تبادل اآلراء حول الوضع الراهن في الشرق األوسط، 
بما في ذلك مسألة التسوية الفلسطينية اإلسرائيلية واألوضاع في سوريا.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت صحيفة »إس���رائيل الي���وم العبري���ة«، أن رئي���س الحكومة 
اإلس���رائيلية »بنيامين نتنياهو«، يبذل جهوًدا حثيثة وأخيرة لتوحيد 
األحزاب اليمينية اإلس���رائيلية، قبل انته���اء الموعد النهائي لتقديم 
القوائ���م االنتخابية للجن���ة االنتخابات اإلس���رائيلية والمقرر يوم 21 

فبراير الجاري.
وأوضح���ت الصحيفة العبرية، أن نتنياهو يلق���ي بكل ثقله على قادة 
الصهيوني���ة الدينية، في محاول���ة لتوحيد أح���زاب البيت اليهودي 
واالتحاد القومي مع حزب القوة اليهودية وحزب »إيلي يشاي« الديني 

المنشق عن حزب شاس.
وأشارت إلى أن نتنياهو تحدث على الهاتف مع العديد من الحاخامات، 

وطلب منهم ممارسة نفوذهم لتشجيع التحرك.

»نتنياهو« يبذل جهودًا 
أخيرة لتوحيد أحزاب اليمين

نتنياهو يلتقي بوتين 
في موسكو لبحث أوضاع 

الشرق األوسط
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االستقالل/ وكاالت:
يتع���رض الكثير م���ن األش���خاص لنوبات 
الص���داع النصفي والت���ي غالبًا م���ا تكون 
أس���بابها مصاحبة لهم منذ الطفولة، كما 
وتصاح���ب هذه الحالة آالم���ًا مزعجة تؤثر 

على نشاطهم اليومي، وإنجازهم.
يلجأ الشخص المصاب بنوبة الصداع 
لألدوي���ة بش���كل مباش���ر، دون أن 

ينتب���ه لمخاطرها عل���ى صحته، 
ويغفل ع���ن إمكانية وجود 
مواد طبيعي���ة تكون أكثر 
أمانًا على صحته الجسدية.

وقدم���ت مجل���ة »ذا هيلث 
طبيعية  مشروبات  سايت« 

يمكن���ِك تحضيره���ا بنفس���ِك للتخلص م���ن الصداع 
النصفي والتي ينصح بها الخبراء، حسب فوشيا:

شاي النعناع
باإلضاف���ة إلى ما يس���ببه الص���داع النصفي م���ن ألم ال 
ُيحتم���ل، يؤدي أيًضا إلى اضطراب المعدة؛ ولكن ش���اي 
النعناع س���يهدئ معدتك والص���داع أيًضا، لذا احرصي 

على شرب شاي النعناع للتخلص من الصداع النصفي.

ماء الليمون الدافئ
كش���ف الخب���راء أن نوبة الش���قيقة تؤدي 
إلى تباط���ؤ عملية الجه���از الهضمي، لذا 
ينصحون بش���رب كوب من ماء الليمون 
الدافئ عند إصابتك بالنوبة لتهدئة 
إضافة  األع���راض، كم���ا يمكن���ك 

العسل أيًضا حسب رغبتك.
شاي الزنجبيل

كش���فت دراس���ة حديثة 
يمكن���ه  الزنجبي���ل  أن 
عالج الص���داع النصفي 
بفعالي���ة  والعنق���ودي 
كبي���رة، وُينصح ببش���ر 
إلى  وإضافته  الزنجبيل 
كوب من الم���اء الس���اخن، وإذا أردِت يمكنك إضافة ماء 

الليمون الدافئ بالعسل إليه أيًضا.
مشروب الفلفل الحريف

قد تتعجبين، ولكن يتمي���ز الفلفل الحريف بخصائص 
تخفيف األلم، وينصح به الخبراء كعالج طبيعي للصداع 
النصفي م���ن خالل إضافة ربع ملعقة صغيرة من الفلفل 

الحار إلى الماء الساخن وشربه.

االستقالل/ وكاالت:
تزداد مش���كلة السمنة وزيادة الوزن مع التقدم في الس���ن، وبالتحديد بعد سن األربعين، حيث تقل 
كتلة العضالت في جسمك وتزداد الدهون وكذلك تتغير الهرمونات، وهو ما يزيد من خطر السمنة 
وزيادة الوزن، في هذا التقرير نقدم نصائح للوقاية من السمنة مع التقدم في العمر، بحسب موقع 

.”Step to health“
والحف���اظ على وزنك مثالي م���ن األمور الصعبة بس���بب نمط الحياة غي���ر الصحي والحمية 
الغذائي���ة الخاطئة طوال حياتك وبعد س���ن األربعين يصبح األمر أكثر صعوبة، حيث ذكر 
مجل���س التمارين الرياضية األمريكي أنه مع التقدم في الس���ن تتباطأ عملية األيض أو 
التمثي���ل الغذائي، حيث يقل معدل حرق الدهون 300 س���عرة حرارية مقارنة بس���ن 

الشباب.
نصائح للوقاية من السمنة مع تقدمك في السن:

-1 يج���ب الحفاظ على كتلة العضالت، من خالل القيام بأنش���طة بدنية تزيد من حجم 
العضالت.

-2 يجب زيادة تناول البروتين في نظامك الغذائي، هذا سيس���اعدك على إصالح وتقوية 
عضالتك وبالتالي تزيد كتلة العضالت مقارنة بالدهون.

-3انتبه إلى إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها يوميًا، وقلل من الحلويات والمنتجات 
المكررة.

-4حافظ على نظام غذائي صحي بتناول الخضراوات والفواكه واالبتعاد عن األطعمة المصنعة.
-5 مارس تمارين رياضية مثل: تمارين القوة العضلية التي تزيد من حجم العضالت لديك.

5 نصائح تقيك السمنة مع تقدم السن

االستقالل/ وكاالت:
إذا كن���ت تعتقد أن الحمام هو أقذر مكان في بيت���ك، فإن هذا األمر غير صحيح، ألن 

أرجاء أخرى من المنزل تضم اآلالف من الجراثيم والفطريات.
وبحسب موقع »بزنس إنسايدر«، فإن البكتيريا والفطريات والبق الموجودة في البيت 

الواحد تصل إلى ما يقارب 200 ألف نوع.
وأضاف المصدر أن هذه البكتيريات الصغيرة ال توجد في الحمام فقط، بل في أماكن 

متفرقة مثل جهاز التكييف ورشاش االستحمام وجسم اإلنسان أيضا.
ويقول الخبراء إن هذا العدد الكبير ال يدعو إلى القلق ألن بعض أنواع البكتيريا تؤدي 
دورا إيجابيا وتحافظ على صحة اإلنسان. ووجد الباحثون أن نوعا صغيرا من البكتيريا 
يتسلل إلى اإلنسان أثناء االستحمام يساعد على تقليل اإلجهاد ويزيد من السعادة 

من خالل تحفيز الناقل العصبي المعروف في الوسط العلمي بالسيروتونين.
بالمقابل، تؤدي الفطريات المكنس���ية الموجودة في المكيف إلى إثارة الحساس���ية 

لدى فئة من الناس تتراوح نسبتها بين 2 و6 في المئة.
في غضون ذلك، تعيش عشرات اآلالف من الجراثيم في جسم اإلنسان، لكنها ليست 

سببا وجيها للشعور بالقلق.
ويقدر األطباء عدد الجراثيم الموجودة في أمعاء اإلنس���ان بما يتراوح بين 200 و500 

نوع، ويؤكدون أنها تساعد على عمل الجهاز الهضمي وتحصين الجهاز المناعي.

أقذر مكان في بيتك.. 
ليس الحمام!

مشروبات سحرية تحارب الصداع النصفي

االستقالل/ وكاالت:
يراجع الرجال الطبيب عندما تصبح 
مش���كالت الرجولة وضعف القدرة 
أمام  الجنس���ية عائق���ا حقيقي���ا 
الحياة بشكل طبيعي، وقد يتطلب 
األمر عالجا جديا ومتابعة مستمرة.

ترى ما تأثير وضع الهاتف الذكي 
المحمول بالقرب من منطقة الفخذ 
واألعض���اء الجنس���ية للرجل على 

قدرته الجنسية؟
يعتق���د األطباء أن أح���د العوامل 
مشاكل ضعف  لبعض  المس���ببة 
الرجال  ل���دى  الجنس���ية  الق���درة 
يتمث���ل ف���ي الهوات���ف الذكية 
جيب  في  باس���تمرار  الموضوع���ة 

البنطل���ون. صحي���ح أن مواصفات تلك الهوات���ف تأخذ في 
االعتبار معايي���ر األمن الصحي كاف���ة، إال أن األطباء مع ذلك 

ينصحون بعدم وضع الهاتف الذكي في جيب البنطلون.
ويفيد موقع NCBI بأن نتائج دراس���ة علمي���ة، أجراها مركز 

كرم���ل الطب���ي في إس���رائيل، 
كمي���ة  انخف���اض  أظه���رت 
الحيوانات المنوية في الس���ائل 
المن���وي للرج���ال مطل���ع القرن 

الواحد والعشرين.
للرأي  استطالعات  عن  وباإلجابة 
ش���ملت عينة م���ن 110 رجال، 
ش���ملت أس���ئلة ع���ن حياتهم 
الجنس���ية، باإلضافة إلى تحليل 
عينات م���ن س���ائلهم المنوي، 
الحيوان���ات  كمي���ة  أن  تبّي���ن 
المنوية في السائل المنوي لدى 
الرج���ال الذين يحملون الهاتف 
الذكي في جيب البنطلون كانت 
أقل من المعتاد، وكانوا يعانون 

من ضعف في القدرة الجنسية.
لذلك، يعتق���د األطباء أن الموجات الكهرومغناطيس���ية قد 
ترفع من احتماالت العقم ومش���كالت القدرة الجنس���ية لدى 

الرجال، لكنهم ليسوا متأكدين من ذلك تماما.

للرجال فقط.. حذار من وضع الهاتف 
المحمول في جيب البنطلون!

االستقالل/ وكاالت:
كلنا نعرف بأن حافزنا لفقدان الوزن يكون مرتفعًا 
عندما ننجح في إنقاض الوزن بسرعة، وهذا يمكن 
تحقيقه عبر اس����تبدال وجبات الطعام االعتيادية 
باألطعمة السائلة والحساء، بحسب دراسة أجريت 

مؤخرًا.
وقد خض����ع 277 ش����خصًا يعان����ون م����ن البدانة 
المفرطة للدراسة التي أجريت في جامعة غالسغو 
البريطاني����ة، حيث ُطل����ب منهم الخض����وع لنظام 
غذائي منخفض الس����عرات الحراري����ة يتكون من 
األطعمة الس����ائلة والشوربات الخفيفة لمدة ثالثة 

أشهر.
وكانت النتائج مدهش����ة، حيث فقد المش����اركون 
بالدراس����ة ق����درًا ملحوظ����ًا من وزنهم خ����الل فترة 
خضوعه����م للنظ����ام الغذائ����ي. وبع����د ع����ام من 

فقدانهم الوزن، لم تظه����ر أية عالمات على زيادة 
ال����وزن لديهم، األمر الذي يمث����ل دلياًل واضحًا بأن 
فقدان الوزن السريع أكثر ديمومة من فقدان الوزن 

البطيء.
وقال الباحث المش����رف على الدراس����ة، مايك لين، 
إن هذه الدراسة الجديدة توفر فرصة كبيرة لعالج 
السمنة، والحد من احتماالت اإلصابة بداء السكري 
م����ن النوع 2. وأض����اف لين، بأن األس����لوب الجديد 
ليس مجرد نظام غذائي عادي، بل هو برنامج منظم 
بعناية ودقة يهدف إلى خس����ارة كبيرة في الوزن 

على المدى الطويل.
وم����ن المتوقع أن تقوم هيئة الصح����ة البريطانية 
بتجربة برنامج الحمي����ة الجديد كخيار عالجي أول 
للمرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 
2، وفق ما نقلت صحيفة ميرور أونالين البريطانية.

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت دراس���ة حديثة بأن اإلفراط في 
تناول فاكهة األناناس يس���اعد في زيادة 
ف���رص اإلصابة بمرض الس���كري، الرتفاع 

مؤشر السكر المتواجد في األناناس.
وحس���ب ما نقلت صحيفة اكس���بريس 
عن باربي س���يرفوني، خبيرة التغذية 
البريطاني���ة المعتم���دة، قوله���ا:« إن 

اإلف���راط ف���ي تن���اول األناناس قد 
يؤدي لظهور أعراض ارتفاع 

نسبة السكر في الدم لدى 
موضحة  السكري«،  مرضى 

السكر مرتفع  أن مؤشر نسبة 
بفاكهة األنان���اس، وهو ما يعني 

أن الجس���م يقوم بتكس���يره لس���كريات خاصة بسرعة 
كبيرة. وأشارت باربي إلى أنه يتعين على مرضى السكري 

الذي���ن يداومون على تن���اول األناناس أن 
يتجنبوا تن���اول أكثر من نصف كوب )64 

غراما( في اليوم الواحد، حسب فوشيا.
الفواكه  بع���ض  بقوله���ا: »هناك  وتابعت 
التي تتسبب في رفع نسبة السكر في الدم 
بمعدل أسرع من باقي الفواكه، واألناناس 
من الفواك���ه ذات المذاق الحل���و اللذيذ، 
خاصة عندما يكون ناضجًا، وهو ما يجعل 
مؤشر نسبة الس���كر فيه مرتفعا بشكل 

واضح«.
كما وُينص���ح باالكتفاء بتن���اول نصف 
ك���وب م���ن األناناس)تقطي���ع حب���ة 
واح���دة( وتناولها مع وجب���ة أو طعام 
غن���ي بالبروتين، كما ينص���ح بتجنب 
األناناس المعلب الذي تمت تحليته بالس���كر، وإن كنِت 
ستشترينه معلبًا، فاختاري النوع الذي ال يضاف له سكر.

فاكهة تزيد من فرصة اإلصابة 
بالسكري.. تعرف عليها! هل تعالج »األطعمة السائلة« السكري؟
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غزة / عبدالله نصيف- محمد العقاد:
احتف���ل العبو خدمات رف���ح مع جماهي���ر الفريق حتى 
الساعات األولى من الصباح ، بالحصول على لقب الدوري 
الغزي الممتاز للمرة ال�خامس���ة ف���ي تاريخه قبل نهاية 

البطولة بثالثة أسابيع .
واحتشد عش���رات اآلالف من جماهير »الماتادور«  وسط 
مدين���ة رفح ، خاصة أمام الن���ادي لالحتفال مع الالعبين 
بالحصول على لق���ب الدوري الخامس في تاريخ األخضر 

الرفحي .
و عبر المدير الفني لفريق خدمات رفح إسالم أبو عريضة 
عن س���عادته الكبيرة تحقيق لقب ال���دوري » بعد الفوز 
على فريق شباب رفح بثالثة أهداف مقابل هدف وحيد .

وق���ال أبو عريضة في حديث خاص ل�«االس���تقالل«: »إن 
ه���ذه الفرح���ة تعودنا عليه���ا في فري���ق خدمات رفح 
بحصولنا على المج���د الخامس«، مبينًا أن هذا اإلنجاز لم 

يأت من فراغ لكنه جاء بتعب منظومة كاملة.
وأض���اف أب���و عريضة :«أن ح���ب الالعبين وال���روح التي 
زرعناه���ا في الالعبين  في الفريق كانت لها دور إيجابي 
وأساس���ي في تحقيق ه���ذا اإلنجاز والنج���اح وحصولنا 
على اللقب الخام���س، الفتًا إلى أن هذا الجيل يعتبر هو 
الجيل الذهبي لخدمات رفح وسيبقى سائرًا  في الطريق 

الصحيح.
وتاب���ع: »خدمات رفح صاحب بط���والت وكنت أعتبر 

بأن كل مباراة نلعبها هي مباراة كؤوس، واستطعنا 
الوص���ول إلى هدفنا في النهاي���ة، ونحن أبطال بال 

ملعب«.
وأش���ار أبو عريضة إل���ى أن الفريق س���يلعب آخر ثالثة 
جوالت من الدوري م���ن أجل تحطيم األرقام وحصد أكبر 
قدر من النقاط حت���ى يحصل على أعلى النقاط، موضحًا 

أنه س���يلعب باقي المباري���ات بالالعبي���ن الموجودين 
وبنفس التشكيلة مع بعض اإلضافات ومشاركة بعض 

الالعبين قليلي المشاركة مع الفريق في الدوري.

جهد وتعب
وفي نفس السياق، قال حارس مرمى خدمات رفح الالعب 
أحمد ظهير »إن هذه البطول���ة والفوز في الوقت القاتل 

أتى بعد جهد وتع���ب كبيرين من قبل الالعبين وجميع 
المنظومة الرياضية، مبينًا أنه س���عيد جدًا بحصد اللقب 

الخامس بعد عناء وفوز شاق على شباب خانيونس«.
وأضاف ظهي���ر أن العبي خدمات رف���ح تحملوا الضغط 
الكبي���ر في هذه المب���اراة وكان جميع الالعبين على قدر 
المس���ؤولية، مبين���ًا أن كرة القدم ال تأتي بس���هولة بل 
بالتعب والجد واالجته���اد والعرق وبذل كل طاقتك في 

الملعب.
وتابع« هدفنا في المرحلة المقبلة هي رفع نقاط الفريق 
ف���ي الدوري، وحصد أكبر قدر ممكن من النقاط، مش���يرًا 
إلى أن الفريق س���يكون يس���تعد لبطولة الكأس بشكل 
جيد، ، لكونها بطولة مهمة وعين الفريق عليها لكونها 

تحمل اسمًا من أبناء النادي الكابتن محمد المزين.
سعادة كبيرة 

وعبر الالعب معتز النحال عن سعادته في تتويج فريقه 
خدمات رفح بالنجمة الخامسة .

و أضاف » نحن جميعا س���عداء بهذا اللقب حتى أننا ال 
نعرف كي���ف التعبير عن تلك الفرح���ة ، بعد أن عانينا 

الكثير هذا الموسم«.
و أك���د النحال أن هذا اللقب له نكهة خاصة ، لكونه جاء 
بعد إقامة جميع لقاءاتنا خارج رفع لعدم جهوزية ملعبنا 
البيتي ، و كان هذا تحدي���ًا كبيرًا لنا، و الحمد لله نجحنا 

في ذلك .«

 أبو عريضة: البطولة ذهبت لمن يستحقها 

 الــدوري حكايــة »لقــب« يعشــق رفــح 

االستقالل/ وكاالت
اقترب زي����ن الدين زي����دان، المدي����ر الفني 
الس����ابق لريال مدريد، من الع����ودة مرة أخرى 
للعمل التدريبي، بعد ابتعاده فترة ش����ارفت 
عل����ى العام، وذل����ك عقب أيام م����ن التتويج، 

بدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول.
وبدأ المدرب الفرنسي في وضع شروطه لبدء 
مرحلة تدريبية جديدة في تشيلسي، ليصبح 
خليفة لماوريسيو ساري المدير الفني الحالي 

للبلوز، الذي بات مهددًا بالرحيل بسبب تراجع 
نتائجه مع الفريق، وابتعاده عن المنافس����ة 
الس����ادس  بالمركز  لتواجده  الص����دارة،  على 

بجدول البريميرليج.
وكش����فت صحيفة »ذا ص����ن« البريطانية، أن 
زيدان طالب بعدم رحي����ل إيدين هازارد عن 
صفوف الفريق، من أجل الموافقة على تولي 
المهمة الفنية للبلوز، في الوقت الذي يرتبط 
فيه اسمه باالنتقال إلى ريال مدريد الصيف 

القادم، كما أب����دى رغبته في وضع مبلغ مالي 
ق����د يتخط����ى 200 مليون جنيه إس����ترليني 
ليتمكن من تعزي����ز صفوف الفريق الصيف 

القادم.
وأش����ارت الصحيفة، إلى أن إدارة تشيلس����ي 
دخلت ف����ي مفاوض����ات فعليه م����ع المدرب 
الفرنسي، ليحل محل ساري، الذي أثبت عدم 
جدارت����ه بالمهمة، وتحديدًا بعد سداس����ية 
مانشستر سيتي متصدر الدوري اإلنجليزي.

»ساري«.. ويدخل في صراع مع ريال مدريد »زيدان« يقترب من اإلطاحة بـ

االستقالل/ وكاالت:
مدريد، منافس���ه  أتلتيك���و  يس���تضيف  أن  المق���رر  م���ن 
يوفنتوس، األربعاء، بذهاب ثمن نهائ���ي دوري األبطال، بمعقل 

األتلتي "واندا ميتروبوليتانو".
ويعتبر كثيرون هذه المواجه���ة، قمة صراعات هذه المرحلة من 
البطولة، ال سيما وأن يوفنتوس يضع عينه على حصد اللقب هذا 
الموس���م، بينما يعّد أتلتيكو من أصعب الخصوم في المواس���م 

األخيرة .
و كانت األندية اإلسبانية خالل السنوات األخيرة صداعا في رأس 
يوفنتوس وعائقا أمام تحقيق حلمه بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.

ويس���تعد يوفنتوس، الذي لم يخس���ر منذ بداية الموس���م في 
ال���دوري اإليطالي، ويتصدر البطولة بف���ارق 13 نقطة عن نابولي 
أقرب مالحقيه، الس���تئناف رحلته ف���ي دوري األبطال من ملعب 
"وان���دا متروبوليتانو" الذي يأمل في العودة إليه لخوض النهائي 

في مايو/آيار المقبل.
ولبلوغ النهائي، يجب عل���ى يوفنتوس أن يغّير من ديناميكيته 
في مواجهة الفرق اإلس���بانية بعدما تعثر مشواره األوروبي في 3 

من المواسم األربعة األخيرة على يد أندية من إسبانيا.
وأقدم يوفنتوس على ضم النج���م البرتغالي رونالدو الصيف الماضي 
مقابل 112 مليون يورو، بدافع التتويج بكأس دوري األبطال التي تغيب 

عنه منذ 1996.
ف���ي المقابل س���يدخل أتلتيكو مدريد المباراة باحًث���ا عن تحقيق عدة 

أه���داف، أولها محاولة خط���ف بطاقة التأهل مبكًرا واس���تغالل عامل 
األرض والجمه���ور، الس���يما وأنه س���يخوض مباراة اإلياب ف���ي "أليانز 

ستاديوم" بتورينو.
فيما س���يبحث الروخي بالنكوس عن االنتقام من كريس���تيانو رونالدو، 
العب ريال مدريد الس���ابق، وهداف يوفنتوس الحالي، خاصة وأنه كان 

سبًبا في إحراج أتلتيكو في عدة مناسبات على مدار السنوات األخيرة.

دوافع رونالدو س���تصطدم بالعمالق المدريدي أتلتيكو، 
الباح���ث عن االنتقام من كريس���تيانو، والذي كان س���بًبا 
رئيسًيا في خس���ارة الروخي بالنكوس للقب دوري أبطال 

أوروبا 4 مرات.
 فريقه 

َّ
و قال أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، إن

يتمت���ع بثقة كبيرة عندما تأت���ي اللحظات الصعبة، قبل 
مواجهة يوفنتوس اليوم .

وأضاف جريزمان، في تصريحات للموقع الرسمي لالتحاد 
األوروب���ي "يويفا": "لدينا نجوم س���بق لهم المش���اركة 
في نهائ���ي دوري أبطال أوروبا، وكذل���ك نهائي الدوري 

األوروبي، ونهائيات كأس العالم".
وتابع "بالفعل تكون لدينا ثقة أكبر عندما نواجه لحظات 
صعب���ة ومباريات مهم���ة، وأعتقد أن���ه بإمكاننا أن نقدم 
أفض���ل ما لدين���ا، و يوجد وج���وه جدي���دة بالفريق، لكن 
القاعدة هي نفسها دائًما، وهذا سيساعدنا على الذهاب 

بعيًدا".
وحول إقام���ة المب���اراة النهائية بملع���ب األتلتي، صرح 
أنط���وان: "ذلك يمنحنا نحن والجماهير حاف���ًزا كبيًرا، يوجد دائًما أجواء 
رائعة هنا، وهذا ما نحتاج إليه كالعبين، سيكون حفاًل لكل أولئك الذين 

يحبون أتلتيكو".
وختم "الطريق س���يكون صعًبا للغاية، لكننا س���نبذل قصارى جهدنا. 

سنفعل كل شيء يمكننا فعله لكي نصل إلى هناك، ثم سنرى".

اليوم.. قمة نارية بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس 
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"استمرار الحصار نذير االنفجار".
وطالبت الهيئة الوسطاء بالعمل على إلزام االحتالل 
بتطبي���ق التفاهمات بحذافيرها، مش���ددة على أن 
مح���اوالت االلتفاف على مكتس���باتنا لن تزيدنا اال 

عزيمة واصرارًا لالستمرار في الحراك البحري.
وأطلقت هيئة الحراك الوطني قبل نحو 7 أش���هر 
عدة رحالت بحرية نحو العال���م الخارجي والحدود 
الش���مالية للقطاع، ف���ي محاولٍة لكس���ر الحصار 
البح���ري، إال أن االحتالل يقمع المش���اركين فيها، 

ويعمل على إفشالها واعتقال من على متنها.
إلى ذلك اس���تأنفت مجموعات م���ن المتظاهرين 

مس���اء أمس لليوم الثامن عل���ى التوالي فعاليات 
"اإلرباك الليلي" ش���رقي مدينة غزة ومخيم البريج، 

بعد أن ُعلقت فعالياتها في نوفمبر الماضي.
وأفاد مراس���لنا بمخيم البريج أن عش���رات الشبان 
توافدوا مع س���اعات المس���اء، وأش���علوا اإلطارات 
الصوتية، ضمن  المفرقع���ات  المطاطية، وأطلقوا 

فعاليات "اإلرباك" اإلرباك التقليدية السابقة.
وتوقفت فعاليات "اإلرباك" ف���ي نوفمبر الماضي 
بعد تفاهم���ات توصلت إليها وس���اطات مصرية 
وقطرية وأممية؛ يقوم االحتالل بموجبها بتخفيف 
حص���اره على القطاع المتواص���ل منذ أكثر من 12 

سنًة، من خالل توسيع مس���احة الصيد، والسماح 
بإدخ���ال المس���اعدات المالية القطري���ة إلى غزة، 

وغيرها.
وتشمل فعاليات "اإلرباك الليلي" إشعال اإلطارات 
التالف���ة )الكوش���وك(، إضافة إلى تش���غيل أغاٍن 
ثورية وأصوات صافرات إنذار عبر مكبرات الصوت، 
مع إطالق أضواء الليزر تج���اه الجنود المتمركزين 
قرب الس���ياج. وتهدف الوحدة م���ن خالل عملها 
الليلي إلى إبقاء جنود االحتالل في حالة اس���تنفار 
دائم على الحدود الستنزافهم وإرباكهم، بحسب 

القائمين عليها.

الماضي���ة، صالتي المغرب والعش���اء في منطقة 
"باب الرحمة" داخل المسجد األقصى المبارك.

وتأتي الصالة في ه���ذه المنطقة رغم تصريحات 
مسؤولي األوقاف أمس بأنه تم تجاوز األزمة التي 
افتعلها االحت���الل بتغيير قفل مبنى باب الرحمة 

ووضع سالسل حديدية عليه.
وكان���ت ش���رطة االحت���الل أزال���ت صب���اح أمس، 
السالسل الحديدية واألقفال التي وضعتها على 

الب���اب الواقع على رأس ال���درج ال�مؤدي إلى مبنى 
باب الرحمة شرقي المسجد.

وكان المقدس���يون اعتصموا االثني���ن، أمام باب 
الرحمة وأدوا الصلوات رفًضا إلغالقه بالسالس���ل، 
األمر ال���ذي اعتبروه مقدمة لتقس���يم المس���جد 
المب���ارك واقتط���اع الجزء الش���رقي من���ه لصالح 

المستوطنين.
وفي س���ياق آخر، اعتصمت صباح اليوم عش���رات 

النسوة عند باب الرحمة شرقي المسجد األقصى، 
بع���د إزالة ق���وات االحتالل السالس���ل الحديدية 

واألقفال عن الباب الخارجي.
وكان 49 مس���توطًنا متطرًفا اقتحموا صباح أمس 
المس���جد األقصى من جهة باب المغاربة بحراسة 
مش���ددة من ش���رطة االحت���الل، ونظم���وا جوالت 
استفزازية في باحاته، وس���ط تلقيهم شروحات 

عن "الهيكل" المزعوم.

االستقالل/ األناضول:
حّرض���ت الواليات المتح���دة األمريكية، الثالثاء على مش���اركة حزب الله في 
الحكوم���ة اللبنانية الجديدة، معّبرة عن »قلقها« مما أس���مته الدور المتنامي 

ل�«حزب الله« في الحكومة.
جاء ذلك على لسان الس���فيرة األمريكية في بيروت إليزابيت ريتشارد، عقب 
لقائه���ا رئيس الحكومة س���عد الحريري، ف���ي مقر الحكومة ف���ي العاصمة 

اللبنانية.
وقالت ريتش���ارد، في تصريح صحفي: »كنت صريحة مع رئيس الوزراء حول 
قلق الواليات المتحدة بش���أن الدور المتنامي ف���ي الحكومة لمنظمة )تقصد 
ح���زب الله( ال ت���زال تحتفظ بميليش���يا ال تخضع لس���يطرة الحكومة«. وفق 
تعبيرها. وتابعت أنها )منظمة حزب الله( »تس���تمر في خرق سياس���ة النأي 
بالنفس، التي تعتمدها الحكومة، من خالل مش���اركتها في نزاع مسلح في 3 

دول أخرى على األقل«.
ويرتبط »حزب الله« بعالقة تحالف مع إيران، التي تعتبرها الواليات المتحدة 

العدو األول لها في منطقة الشرق األوسط.
وحذرت من أن »هذا الوضع ال يس���اعد على االس���تقرار، بل يش���كل زعزعة له 

بشكل أساسي«.
وأعربت عن أملها أن »ال ينحرف لبنان عن مسار التقدم الذي هو أمامه اآلن«.

تحريض أمريكي على مشاركة 
حزب الله في الحكومة اللبنانية

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعل���ن رئي���س وزراء االحتالل اإلس���رائيلي 
بنيامين نتنياهو، الثالث���اء، أن المجر قررت 

فتح مكتب دبلوماسي في مدينة القدس.
وق���ال نتنياهو، في بي���ان لمكتب���ه: »بعد 
أشهر من الجهود التي قدتها، حققنا اليوم 
إنجاًزا مهًما للغاية؛ المجر قررت فتح مكتب 

دبلوماسي في القدس تابع لسفارتها«.
وأضاف: »س���لوفاكيا أيًضا قررت فتح مركز 
إبداعي وثقافي ف���ي مدينة القدس، وذلك 
بعد أن أعلنت التشيك فتح البيت التشيكي 

في المدينة«.

واختت���م حديثه بالقول: »هذه الجهود أتت 
بثمارها«.

وتحاول »إسرائيل« إقناع الدول التي تربطها 
معها عالقات دبلوماس���ية، بنقل سفاراتها 

إلى مدينة القدس.
ونقلت كل من الواليات المتحدة، وغواتيماال 
س���فارتيها رسمًيا من تل أبيب إلى القدس، 

في مايو / أّيار الماضي.
وجاء افتتاح الس���فارة األمريكي���ة، تنفيًذا 
إلع���الن الرئي���س األمريكي دونال���د ترامب 
باعتبار القدس بش���قيها الشرقي والغربي 

عاصمة إلسرائيل. على حد زعمه.

ونت���ج عن ذلك تنديد دول���ي كبير بالخطوة 
األمريكي���ة، وقط���ع القيادة الفلس���طينية 

اتصاالتها مع واشنطن.
واضطر نتنياهو، إلى عق���د لقاءات منفردة 
مع نظرائه من المجر وس���لوفاكيا والتشيك، 
الثالثاء، إثر غياب نظي���ره البولندي ما حال 
دون عقد قمة مجموعة »فيش���يغراد«، الذي 

كان مقررا في إسرائيل، اإلثنين.
وطلبت بولندا، اعتذاًرا إسرائيلًيا إزاء تصريح 
القائ���م بأعم���ال وزير الخارجية يس���رائيل 
كاتس، بأن »البولنديين رضعوا الالس���امية 

من حليب أمهاتهم«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعا وزير الهج���رة في الحكومة اإلس���رائيلية، 
يوآف غاالنت، الثالثاء، اليهود الفرنسيين إلى 
»القدوم إلى الوطن« - يقصد إسرائيل -، حسب 

بيان نشره على صفحته ب� »تويتر«.
وقال غاالنت ف���ي البيان: »الثالثاء الماضي، تم 
تدنيس المقبرة اليهودية في فرنس���ا، وذلك 
يعيد إلى األذه���ان األوقات المظلمة من تاريخ 

الشعب اليهودي«.
وتابع: »األس���بوع الماضي، زرت مقبرة يهودية 

في باريس تعرضت النتهاك معاد للسامية«.

وأدان وزير الهجرة اإلسرائيلي »بشدة« معاداة 
السامية في فرنسا، داعيا اليهود إلى »القدوم 

إلى الوطن والهجرة إلى إسرائيل«.
وذكرت صحيفة »تايمز أوف إسرائيل« العبرية 
إن »دع���وة غاالنت ج���اءت في أعق���اب أعمال 
تخري���ب معادية للس���امية في مقبرة ش���رق 

فرنسا«.
والثالث���اء الماضي، اكتش���ف 80 قبرا يهوديا 
رس���م عليها الصليب المعقوف )رمز النازية(، 
في مقبرة يهودية في قرية كاتسنايم القريبة 

من الحدود مع ألمانيا في منطقة الساكي.

نتنياهو: المجر تعتزم فتح مكتب دبلوماسي في القدس

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت وس���ائل إعالم عبرية، مس���اء الثالثاء، عن غادي ياركوني 
رئي���س المجلس اإلقليم���ي اإلس���رائيلي »أش���كول« قوله: إن 

مستوطنات غالف قطاع غزة هي جزء من »دولة إسرائيل«.
ووفق���ا للقناة 12 العبري���ة، أضاف ياركوني، أنه عندما ينش���ر 
مرشحو الكنيست وعوداتهم ويعقدون االجتماعات والمؤتمرات 
ويطالبون أصوات سكان مستوطنات الغالف، فإن على الناخبين 
اإلس���رائيليين أن يس���ألوهم: »ما هي سياس���تكم بش���أن غزة 

والبالونات الحارقة؟«.

رئيس »أشكول« لمرشحي الكنيست: ما هي 
سياستكم تجاه غزة والبالونات الحارقة ؟

غزة/ االستقالل:
دعت وزارة الس���ياحة واآلثار أصح���اب المتاحف الخاصة 
في غزة لترصيد بيانات كل القطع  األثرية في المتاحف 
الخاصة في بطاقة خاص���ة، تتضمن تاريخ هذه القطعة 

وأهميتها والعصر الذي تعود له.
وقال مدير عام اآلث���ار بالوزارة جمال أبوريدة في تصريح 
صحفي أمس الثالثاء، إن الوزارة تس���عى لتنفيذ مشروع 
موس���ع يقضى بحصر وتوثيق كافة اللق���ى األثرية في 

هذه المتاحف بشكل علمي حتى يحفظ الحق ألصحابها، 
ال تصبح عرضه للسرقة او الضياع.

ودع���ا أبو ريدة أصح���اب المتاحف الخاص���ة للتعاون مع 
الوزارة إلنهاء هذا المش���روع س���ريًعا، نظ���رًا ألنه يخدم 
أصح���اب المتاحف بالدرجة األولى، ويس���هم في الرقي 
بممتلكاته���م األثرية والتراثية، حيث س���تعتمد الوزارة 
هذه المتاحف بشكل رسمي بعد توثيق كافة محتوياتها، 

ألنها تقوم بدور تكميلي للمتاحف الحكومية.

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة التربية والتعلي���م، اليوم الثالثاء، عن 
توفر 100 منحة دراس���ية للحصول على ش���هادة 
البكالوري���وس في الجامعات الفلس���طينية للعام 
2018-2019، موضح���ة أنه���ا مقدم���ة م���ن عائلة 

المرحوم جميل الشامي.
وش���كر صي���دم وزي���ر التربي���ة والتعلي���م، عائلة 
المرحوم الش���امي على تقديم ه���ذه المنح للطلبة، 

مؤك���دًا أن ذلك يبره���ن على الوف���اء للطلبة وأبناء 
الشعب الفلسطيني جميعًا، داعيًا إلى تعزيز مثل 
هذه المب���ادرات لما لها أثر كبير ف���ي دعم الطلبة 

ومساعدتهم إلكمال تعليمهم.
وح���ول تفاصي���ل المنح���ة، أوضحت ال���وزارة أنها 
تس���تهدف طلبة القدس والضفة الغربية وقطاع 
غزة، مع تخصيص 10 منح لطلبة مدرس���ة الش���يخ 

الشامي في بيت عور التحتا.

االستقالل/ وكاالت:
بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم مع وزير الزراعة والثروة 
الس���مكية العماني فؤاد بن جعفر ساجوني، تعزيز التعاون 
المش���ترك وايجاد ف���رص لدعم قطاع المياه الفلس���طيني، 

باالستفادة من التجارب العمانية في العديد من المجاالت.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي جرى بينهما الثالثاء، في مقر وزارة 

الزراعة العمانية.
وأكد الطرف���ان أهمية الش���راكة بين الطرفي���ن في البحث 
العلم���ي المتخص���ص في تطوي���ر العديد م���ن التقنيات 

الحديثة، وايجاد حلول متطورة وفاعلة للعديد من التحديات 
القائمة. واس���تعرض الطرفان تحديات توفير مياه الري مع 
تناقص كميات المي���اه وتزايد الطلب، وتطوير اس���تخدام 
المياه المعالجة وآليات االس���تفادة م���ن التقنيات الحديثة 
ف���ي الري. ب���دوره، أكد الس���اجوني اس���تعداد وزارته لدعم 
تطوير قطاع المياه الفلسطيني، وذلك دعما لصمود الشعب 
الفلسطيني، في ظل التضييقات اإلسرائيلية اليومية التي 
جعلت معادلة الوجود الفلسطيني على أرضه موضوع صعب 

بحاجة إلى دعم عربي ودولي كبير.

وزير إسرائيلي يدعو يهود
 فرنسا للهجرة إلى »تل أبيب«

»التربية« تعلن عن 100 منحة دراسية

غنيم يبحث مع مسؤولين 
عمانيين دعم قطاع المياه

»سياحة غزة« تدعو لترصيد 
القطع األثرية بالمتاحف الخاصة

االحتالل يقتحم    ...
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بورتوريكو/االستقالل:
انتش���ر فيديو طريف على مواقع التواص���ل االجتماعي، يصور والدة 

امرأة على متن طائرة نقل ركاب.
وذكرت قن���اة »NBC 6 News« التلفزيونية، أن إح���دى راكبات رحلة 
الخط���وط الجوي���ة »JetBlue« المتجهة من مدينة س���ان خوان في 
بورتوريكو إلى مدينة فورت لودردي���ل بالواليات المتحدة األمريكية، 

ولدت طفلها على متن الطائرة.
وصور ش���اهد عيان من ركاب الطائرة فيديو يظهر المس���افرين وهم 
يراقب���ون الطاقم الطبي للطائرة، الذي س���اعد الحام���ل خالل والدتها 

المفاجئة.
وقالت مديرة اتصاالت ش���ركة الخط���وط الجوية، جينيفر 
دانغ: »نش���كر أفراد الطاقم واألطباء الذين كانوا على متن 
الرحلة، الس���تجابتهم السريعة ومس���اعدتهم في توليد 

الحامل«.
وأصدرت شركة طيران »JetBlue« بيانًا رسميًا جاء فيه: »نعطي طيور 
اللقلق يوم عطلة )إش���ارة ألفراد طاقم الرحلة(، األم بخير ونود أن نذكر 
بأننا أطلقنا تس���مية )Born to be Blue( على ه���ذه الرحلة تكريما 

ألصغر زبون لدينا«.

لندن/ االستقالل: 
قدم ش���اب بريطاني لخطبة فتاة مس���تخدما خاتم فتاة 

أخرى، ومن ثم طالبها بإرجاع الخاتم لصاحبته.
وذك���رت صحيف���ة ذي ميرور، أن جون إلي���وت، البالغ من 
العمر 27 عاما، من لندن، تقدم لفتاة أحالمه آش���لي في 

14 فبراير الجاري، لطلب يدها.
وأراد العريس البريطاني أن تختار آش���لي خاتم الخطبة 
بنفس���ها في وقت الحق، لكنه لم يس���تطع التقدم لها 

دون أن يكون معه خاتما. ووجد الش���اب، بمساعدة موقع 
إعالنات على اإلنترنت، جيني بارك���ر، الفتاة التي أعارته 

خاتمها "العائلي" الثمين لليلة واحدة.
وق���ال إلي���وت: "أردتها أن تخت���ار خات���م الخطبة الذي 
تس���تحقه. أهم ش���يء عندي أنها وافقت على االرتباط 
وقال���ت نعم، لك���ن الخاتم )المس���تعار( أعجبها، وكانت 
مس���تاءة ألنها عرفت أنه لليلة واح���دة فقط. لكنها اآلن 

اختارت الخاتم الذي تود أن تلبسه لخطبتها".

القاهرة/ االستقالل:
عثرت الس����لطات المصرية على جثة رجل مسن نهشت أجزاء 
من جس����ده بطريقة وحش����ية، تبين الحقا أنها تمت من قبل 

قطط كان يربيها في بيته.
ووفقا لصحيف����ة "األهرام"، فإن رجال ش����رطة القاهرة وجدوا 
جثة المس����ن وعليها آثار نهش في أجزاء متفرقة، بعد وفاته 

داخل منزله بمنطقة الساحل على كورنيش النيل.
وتوصل����ت الش����رطة إلى الجث����ة تلقت بالغا برائح����ة كريهة 

منبعثة من داخل شقة الرجل، األمر الذي دفعهم لتحري األمر.
وبعد اقتحام الش����قة عثرت الس����لطات على جثة الرجل الذي 
يبل����غ من العمر 73 عاما، وكان يقيم بمفرده ويعمل على جمع 

القمامة، فيما كان محبا لتربية القطط، وفقا لجيرانه.
لكن الش����رطة عثرت أيضا في الش����قة ذاته����ا على 20 قطة، 
وبع����د فحص الجثة، تبي����ن آثار نهش متفرقة في جس����ده 
م����ن الحيوانات التي أكلت أجزاء من جس����ده بعد الجوع لمدة 

يومين.

والدة طبيعيــة
 علــى متــن طائــرة!

طلب منها إعادته.. شاب 
يخطب فتاة بخاتم مستعار!

مصر.. القطط الجائعة التهمت 
جثــة مربيهــا المســن

ديالي/ االستقالل: 
توفي 6 أطفال من أصل س���بعة ولدوا معا، بعد مرور أقل من أسبوع على أندر 

حالة والدة طبيعية حدثت في ديالى العراقية.
وذكرت ش���بكة »رووداو« اإلعالمية في ديالى أن الموت خطف 6 من األطفال 
التوائم، بس���بب مضاعفات صحي���ة نتيجة الوالدة المبك���رة، وبقيت الطفلة 

األخيرة في وضع صحي حرج.
وولدت األس���بوع الماضي امرأة عراقية، في ال� 25 من عمرها، في مستش���فى 
البتول للنساء واألطفال 7 أطفال بعد دخولها بحالة إسعافية مصابة بأعراض 

الوالدة المبكرة التي أكدها األطباء.

االستقالل/ وكاالت: 
يضطر مئات الس���كان م���ن قومية ال���كازاخ )أهالي 
كازاخس���تان( إلى الس���فر س���نويًا في رحلة محتمة 
والزمة يقومون بها تحت درجة حرارة 40- مئوية بين 
شهري فبراير وأبريل، يقطعون خاللها نحو 100 ميل 
في ظروف جوية قاس���ية عبر جب���ال الطاي في غربي 
منغوليا، من أجل الوصول إلى س���هول خضراء ترعى 

بها مواشيهم.

وقد تتبعت كاميرا مصّور صحيفة »ديلي ميل« رحلة 
شوهان وزوجته بيرنا، من الكازاخ، اللذين ينتقالن مع 

أبنائهما 6 مرات سنويًا داخل إقليم بيان أولغي.
وتخّيم األسر في حديقة »تافان بوجد« الوطنية، وهو 
المكان الذي ي���زوره آالف من الزائرين والس���ائحين 
خالل أش���هر الشتاء.  ويس���تغرق المهاجرون نحو 5 
أي���ام لعبور جبال الطاي والوصول إلى مكان التخييم. 

وتعد تلك بداية هجرة فصل الربيع.

القاهرة/ االستقالل: 
تداول مس���تخدمو مواقع التواصل االجتماعي االثني���ن مقطع فيديو لرجل 
حاول إلقاء زوجته من ش���رفة منزلهما، بس���بب رغبته في عدم وجودها معه 
بالبيت. ووثق الفيديو س���يدة متش���بثة بحديد الش���رفة ف���ي حين يحاول 

الجيران اإلمساك بها وإنقاذها قبل أن تسقط.
وقال المغ���ردون والمدون���ون إن الحادثة وقعت في إح���دى مناطق فيصل 
بالجيزة، بعدما شعر الزوج بالملل من زوجته وقام بإلقائها من شرفة المنزل.

وقالت مصادر أمنية إن قوات األمن في الجيزة تفحص الفيديو المتداول عبر 
مواقع التواصل االجتماع للتوصل إلى مكان الواقعة، والتحقيق في الواقعة.

لندن/ االستقالل: 
اكتشف رجل وزوجته أن طفلهما الذي أعلن األطباء وفاته ثالث مرات، ما زال يتنفس 
في كفنه. ووفقا لصحيفة »ذا صن«، اعتقد الجميع أن الطفل ديالن دارين توفي أثناء 

الوالدة بعد 27 أسبوعا من الحمل.
وق���ال مدير مستش���فى، في مدينة س���انتا كروز ف���ي بوليفيا، إن ما ح���دث بمثابة 

»المعجزة« على الرغم من أن السلطات البوليفية تعتبر ما حدث يعد »إهماال طبيا«.
وأوض���ح مدير المستش���فى أن الطفل ول���د دون أن يظهر أي عالم���ات تدل على أنه 
عل���ى قيد الحياة، لذلك تم إعالن وفاته، وبعد مرور س���اعة، تفقد األطباء الطفل وكان 

التشخيص كما هو، ثم بعد ساعتين، تم فحص الطفل مرة ثالثة لتتأكد وفاته.

وفاة 6 من »توائم العراق« والطفلة 
السابعة في حالة خطيرة! 

شاب يلقي عروسه من شرفة 
المنزل بعد شهر من الزواج 

بيكن/ االستقالل: 
أصي���ب موظفو محطة قطارات في الصين بهلع ش���ديد 
لدى رؤيتهم انعكاس ظل طفلة على شاشة جهاز مسح 

األمتعة باألشعة السينية.
وذكرت صحيف���ة »South China Morning Post«، أن 
الحادث وقع في محطة دامينغهو للس���كك الحديد في 
مدينة جينان بمقاطعة شاندونغ الصينية. ودخلت طفلة 
صغيرة جهاز تفتيش الحقائب باألشعة السينية، خالل 
انش���غال أهلها والح���راس بالطابور الذي تش���كل عند 

مدخل المحطة.
ولم تفاجئ الطفلة أهلها وحسب لدى خروجها من فتحة 
جهاز المس���ح، بل وأدهش���ت ضباط أم���ن المحطة لدى 

رؤيتهم صورتها على الشاشة.
وأج���رى موظفو المحطة حديثًا جديًا م���ع والدي الطفلة، 
التي لم تصب بأذى ألن جرعة األشعة التي تلقتها كانت 
غير ضارة بالصحة. وطل���ب الموظفون من والدي الطفلة 
االنتباه لها و«إخبارها أن الجهاز لألمتعة فقط وأن جهاز 

مسح األشعة يمثل تهديدا لصحة من يدخله«.

طفل يعود إلى الحياة بعد 
إعالن وفاته ثالث مرات

طفلــة تثيــر الرعــب فــي 
محطــة قطــارات صينيــة!

رحلــة سنويــة بدرجــة 
حــرارة 40 تحــت الصفــر


