
نابلس/ االستقالل:
اعتقلت قوة من جهاز المخابرات العامة األحد أحد كوادر 

الكتلة اإلس���المية بجامع���ة النجاح بنابلس 
ش���مال الضف���ة الغربية المحتل���ة، من أمام 

غزة/ قاسم األغا: 
وصف األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية  
د. مصطف���ى البرغوث���ي، تصريح���ات رئي���س حكوم���ة 

االحت���الل "اإلس���رائيلي" "بنيامي���ن نتنياه���و" األخيرة 
حول اعتزامه ض���ّم وتهويد الضفة الغربية 
المحتلة ب�"الخطيرة جًدا". والس���بت، كشف 

بحجة انتخابات الكيان.. إغالق
 شامل على الضفة وغزة الثالثاء 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت س����لطات االحتالل اإلس����رائيلي 
الليلة الماضية، فرض إغالق شامل على 
ا  الضفة الغربية ومعاب����ر قطاع غزة بدًء
من الثالثاء بذريعة انتخابات الكنيست.

وذكرت صحيف����ة »يديعوت أحرونوت« 
العبرية أن اإلغالق سيبدأ منتصف ليلة 

الثالثاء وحتى منتصف الليلة التالية.
وم����ن المق����رر أن تنعق����د االنتخاب����ات 
اإلس����رائيلية في التاس����ع من الش����هر 
الجاري، وس����ط منافس����ة ش����ديدة بين 
حزب����ي »الليك����ود« برئاس����ة بنيامي����ن 
نتنياهو، و«كحول لفان« برئاس����ة بيني 

غانتس.
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هل ستضم »إسرائيل« 
الضفة بصك أمريكي؟

غزة / سماح المبحوح:
أكد سياس���يون ومراقبون للش���أن الفلس���طيني أن تصريحات 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيته ضم الضفة 

مدارس الخليل.. روتين 
يومي من إجرام االحتالل 

غزة/ دعاء الحطاب: 
تفتي���ش للحقائب، إهان���ات وش���تائم واحتجاٌز عل���ى الحواجز 
العسكرية وقتًا طوياًل، تأخر عن الدوام المدرسي، جنوٌد مدججون 

معركــة جنيــن.. حكايــة 
بطولــة ال تــزال حاضــرة

غزة / محمد أبو هويدي:
ش���كلت معركة جنين التي خاضها المقاومون على مدار 15 يوًما 
ضد محاولة اقتحام المخيم من قبل قوات االحتالل أهمية كبيرة 

 القدس المحتلة/ االستقالل:
استأنف مس���توطنون، يوم أمس، اقتحاماتهم االستفزازية للمسجد 
األقصى المبارك من باب المغاربة، بحراس���ة مشددة من قوات االحتالل 
الخاصة. وأفادت مصادر من األوقاف االسالمية، أن 107 مستوطنين اقتحموا 

أكثر من 100 مستوطن يقتحمون 
األقصــى بحراســة مشــددة

االحتالل يخطر بهدم منازل 
وبركسات بالخليل وبيت لحم

الخليل / االستقالل:
أخطرت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي أمس األح���د، بهدم عدد من 
المن���ازل والبركس���ات بمحافظتي الخليل وبيت لح���م جنوبي الضفة 
الغربي���ة المحتلة. ففي محافظة الخليل، أخطرت س���لطات االحتالل، 

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة يوم أمس، بالتعاون 

مع ديوان الموظفين العام ع���ن حاجتها للتعاقد 
لشغل وظائف تدريسية للعام 2019-2020. وقال 

التعليم بغزة تعلن عقد 
امتحان توظيف معلمين جدد

مخابرات نابلس تعتقل طالبًا 
جامعيًا بعد االعتداء عليه

البرغوثي لـ »االستقالل«: »مشاركة »فدا« و »الشعب« في 
حكومة اشتّية خروج عن موقف »التجمع الديمقراطي« 

هيئة: االحتالل ينتهج سياسة القتل البطيء بحق األسرى المرضى

الصحة بغزة: تقليص »التحويالت« 
يهدد حياة مرضى »الدعامات القلبية«

غزة/ االستقالل:
أعرب رئيس قس����م القس����طرة القلبية بمجمع الش����فاء 
بغ����زة محمد حبيب ي����وم أمس، عن قلق����ه إزاء تقليص 

التحوي����الت العالجية منذ بداية العام الجاري بنس����بة 
%45 تقريًبا. وذكر حبي����ب في بيان لوزارة 
الصحة وصل االس����تقالل نس����خة منه، أن 

رام الله / االستقالل:
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن سلطات االحتالل 
اإلس���رائيلي ُتمعن بانتهاج سياسة القتل البطيء بحق 

األس���رى المرضى والجرحى القابعين في عدة معتقالت، 
وخاصة األس���رى القابعين بمعتقل »عيادة 
الرملة«، فهم يكابدون ألم الس���جن وجحيم 

غرامات بآالف الشواقل بحق األسرى األشبال في »عوفر«

باسم الشهيد عمر أبو ليلى:  لجنة األسرى 
تطلق فعاليات يوم األسير الفلسطيني

غزة/ االستقالل:
أطلقت لجنة األس���رى للقوى الوطنية واإلس���المية والمؤسسات العاملة في 
مجال األس���رى يوم أمس، فعاليات اليوم الوطني لألسير الفلسطيني، والتي 

أطلقت عليها اس���م الش���هيد عمر أبو ليلى منفذ عملية سلفيت 
�أهايل �لأ�سرى خالل م�ساركتهم يف �إطالق فعاليات يوم �لأ�سري �لفل�سطيني بغزة �أم�س البطولية. جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي، عقدته لجنة األسرى في 

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين قدري 
أبو بكر، مساء أمس األحد، إن األسرى أعلنوا تأجيل 
االضراب المفتوح عن الطعام، بعد تسجيل تقدم 

في الحوار مع إدارة سجون االحتالل، وتحقيق عدة 
مطال���ب. وأضاف أبو بكر ف���ي تصريحات نقلتها 
وكالة األنباء الرسمية، أن الحوار ال يزال قائما بين 
ممثلي األس���رى وإدارة معتق���الت االحتالل حول 

مطالبه���م، وأن القرار النهائي بخصوص اإلضراب 
سيعلن فور انتهاء الحوار. وأوضح أنه تم االتفاق 

على تركيب هوات���ف عمومية داخل 
الس���جون، فيما يس���تمر الحوار حول 

»معركة الكرامة 2«: األسرى يعلقون اإلضراب بعد 
إحراز إنجازات في المفاوضات مع إدارة السجون
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الضفة المحتلة/ االستقالل:
شنت قوات االحتالل يوم أمس، حملة اعتقاالت واقتحامات 

في أنحاء متفرقة بالضفة.
وقالت مصادر محلية إن قوات االحتالل اعتقلت الش���اب 
مهند محمود عبد جرادات من منزله في بلدة سعير شمال 
شرق الخليل، والشاب حمزة موسى الدرابيع من منزله في 
منطقة اإلسكان داخل مدينة دورا جنوب غرب الخليل. كما 
داهمت منزل عائلة األسير علي "محمد غازي" سلهب في 

مدينة.
واقتحمت قوات االحتالل منزل محمود قاس���م شقير في 
بلدة الزاوية غرب سلفيت، إلى جانب بلدة حزما شرق مدينة 

القدس المحتلة.
وف���ي طولكرم، اعتقل���ت قوات االحت���الل مزارعًا من قرية 
شوفة جنوب شرق المدينة، أثناء عمله في أرضه المحاذية 

لمستوطنة "أفني حيفتس".
وأوضح عم المعتقل تحس���ين حامد أن ق���وات االحتالل 
المتواجدة على النقطة العس���كرية الت���ي تفصل قرية 
شوفة عن العزبة المالصقة لها، داهموا األرض ومنعوا ابن 
ش���قيقه عصام إبراهيم حامد )33 عاما(، من إكمال عمله 

في األرض واعتقلوه.
كما داهم���ت القوات حارة النعالوة في ضاحية ش���ويكة 

شمال المدينة.

األغوار / االستقالل:
هاجم مستوطنون يوم أمس، المواطنين من رعاة األغنام 
في منطقتي ابزيق والسويدة باألغوار الشمالية وطردوهم 
من المنطقة. وقال الناشط الحقوقي في االغوار الشمالية 
عارف ضراغمة إن س���لطات االحتالل استولت على حوالي 
40 ألف دونم تحت مسمى محمية البزيق لصالح التوسع 
االستيطاني، إلجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في 

مناطق واسعة لتدمير األراضي الزراعية باألغوار.
وأش���ار ضراغمة، إلى أن عملية الطرد تأتي لمنع الرعاة من 
استخدام تلك المنطقة وفرض أمر واقع فيها، مشيرًا إلى 
أن منطقة الس���ويدة تطل بجباله���ا وتاللها على الحدود 

األردني���ة، وبدأت تظهر فيها، منذ س���نتين تقريبا، غرق 
متنقلة "كرفانات" آخذة بالتوس���ع، وضعها مستوطنون 

على مرأى وتحت حماية جنود االحتالل.
وخربة "السويدة" واحدة من عدة ِخرب منتشرة في األغوار 
الشمالية، وكان س���كانها يعتمدون على تربية الماشية 
والزراعة البعلية، وتحاذيها ِخرب "مكحول"، و"الحديدية"، 

و"سمرة"، التي ما زال في بعضها تواجد فلسطيني.
ويعود آخر تواجد للفلسطينيين في الخربة لتسعينيات 
القرن الماضي، ويمكن مش���اهدة آثار المساكن والحظائر 
التي خلفوها وراءهم قبل طردهم عنها عنوة وتهجيرهم 

منها.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفاد مركز القدس لدراس���ات الشأن 
ي���وم  والفلس���طيني  اإلس���رائيلي 
أمس، بأن س���لطات االحتالل هدمت 
54 وحدة س���كنية وأخطرت عشرات 
بهدم عشرات المنش���آت السكينة 
والتجاري���ة ف���ي الضف���ة الغربي���ة 

المحتلة خالل شهر مارس الماضي.
وذك���ر المرك���ز ف���ي بي���ان وص���ل 
االستقالل نس���خة منه، أن حكومة 
االحت���الل صادقت على بن���اء آالف 
الوحدات السكنية االستيطانية في 
مس���توطنات الضفة بع���د مصادرة 
وتجريف أراضي مواطنين وشق طرق 

استيطانية.
وأشار إلى أن اجراءات االحتالل طالت 
منش���آت تعود لفلسطينيين داخل 
فلس���طين المحتلة ع���ام 48، وذلك 
ضم���ن سياس���تها التنكيلية بهم 

بهدف تهجيرهم.
األخي���ر  الش���هر  أن  إل���ى  ولف���ت 
ش���هد حاالت هدم ذات���ي من قبل 
الفلسطينيين لبيوتهم في الداخل 
المحت���ل والقدس، بحجة عدم وجود 
تراخي���ص، معتب���رًا ذلك سياس���ة 
ليس���ت بالجديدة، لكّنها ُتثقل من 
كاهل الفلسطيني، وتزيد من حجم 

المعاناة الملقاة على عاتقه.
وبين أن  وضع الق���دس في مقدمة 

المناط���ق التي يتم ه���دم البيوت 
فيها، يؤكد سعي اليمين المتطرف 
م���ن خ���الل حكومته  اإلس���رائيلي 
إل���ى تجس���يد الواق���ع  اليميني���ة 
التهوي���دي ف���ي المدين���ة، وحصر 
خارج  المقدس���يين  الفلسطينيين 
أسوارها، ليتسنى جعل المدينة من 
الداخل ذات صبغة يهودية واضحة.

وأش���ار إلى أن اس���تهداف وس���ط 
الضفة وجنوبه���ا، إلى جانب األغوار، 
وهي المس���احات األكثر اتساعا في 

الضفة الغربية، يؤكد أّن "إسرائيل" 
تبحث للس���يطرة على تلك المناطق 
للتمهي���د لضمها في المس���تقبل 

القريب.
االحت���الل  وزراء  رئي���س  كش���ف 
مساء  نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي 
السبت الماضي، أن هناك مباحثات 
الس���يادة" على الضفة  حول "بسط 
الغربية المحتلة وضم مناطق فيها، 
مؤك���ًدا أن���ه "ال ينوي إخ���الء أي من 

المستوطنات والبؤر هناك".

وطال���ب المرك���ز، أن يك���ون هناك 
وقف���ات حقوقية، إل���ى جانب حراك 
الفلسطينية من  الس���لطة  من قبل 
أج���ل الوق���وف بوجه الممارس���ات 
الس���لوك  حي���ث  اإلس���رائيلية، 
اإلسرائيلي خالل العقدين األخيرين 
تضاعف في ظل وج���ود مفاوضات، 
اس���تغلتها "إس���رائيل" م���ن أجل 
التوس���ع والضم واالس���تيطان، قبل 
أن تتوقف تلك المفاوضات وتعاود 

"إسرائيل" نفس السياسة.

االحتالل هدم 54 وحدة سكنية بالضفة والقدس في مارس

 القدس المحتلة/ االستقالل:
استأنف مس���توطنون، يوم أمس، اقتحاماتهم االستفزازية للمسجد 
األقصى المبارك من باب المغاربة، بحراس���ة مشددة من قوات االحتالل 

الخاصة.
وأفادت مصادر من األوقاف االسالمية، أن 107 مستوطنين اقتحموا المسجد 
األقصى المبارك في فترة االقتحامات الصباحية، على شكل مجموعات متتالية 
حاولت أداء طقوس وصلوات تلمودية، ونفذت جوالت مش���بوهة في المسجد 

قبل مغادرته من جهة باب السلسلة.

أكثر من 100 مستوطن يقتحمون 
األقصى بحراسة مشددة

القدس المتحلة/ االستقالل:
عاد رئيس مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية في القدس الشيخ 
عبد العظيم س���لهب يوم أمس، إلى المسجد األقصى المبارك بعد إبعاده عنه 

ألكثر من أربعين يوما.
وكانت س���لطات االحتالل قد اعتقلت الشيخ سلهب على خلفية قيادته فتح 
باب الرحمة في األقصى قبل أكثر من شهر ونصف، وسّلمته قرارا بإبعاده عن 

المسجد األقصى المبارك لمدة 40 يوما.
وواصلت سلطات االحتالل إبعاد حراس المسجد األقصى ورّواده عنه 
بس���بب فتحهم مصلى باب الرحمة، وطالت اإلبعادات أكثر من 200 

مقدسي.

الشيخ سلهب يعود إلى 
األقصى بعد إبعاده

مستوطنون يهاجمون الرعاة باألغوار الشمالية حملة اعتقاالت واقتحامات في مدن الضفة

الخليل / االستقالل:
اإلسرائيلي  االحتالل  أخطرت س���لطات 
أم���س األحد، به���دم عدد م���ن المنازل 
وبيت  الخليل  بمحافظتي  والبركس���ات 

لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
ففي محافظة الخليل، أخطرت س���لطات 
االحتالل، بهدم تسعة منازل فلسطينية 

في مسافر يّطا )جنوبا(.
اللجان الوطنية والشعبية  وأفاد منسق 
جنوب  واالس���تيطان  الج���دار  لمقاومة 
الّضفة الغربية رات���ب الجبور، بأّن قّوات 
االحتالل داهمت قريتي الركيز والمفقرة 
ش���رق يط���ا، ووزع���ت إخط���ارات هدم 

لمساكن ومنشآت مختلفة.
وأوضح أّن االحتالل أخطر بهدم مساكن 

لألش���قاء رائد وم���راد وعام���ر خليل جبر 
الحمامدة، وش���قيقة له���م، وهي منازل 
مشيدة من الطوب ومسقوفة بالّصفيح، 
إضافة إلى إخطار به���دم حمام متنقل. 
وفي خربة المفقرة بمنطقة مس���افر يّطا 
أيضا، أخطر االحتالل بهدم أربعة مساكن 
تعود للشقيقين محمود ومحمد حسين 
حمامدة وأرملة المواط���ن ماهر حمامدة، 

طال اإلخطار كرفانًا وخيمة تملكهما.
أما ف���ي محافظة بيت لحم، فقد أخطرت 
س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، بهدم 

أربعة بركسات في بيت جاال )شماال(.
وأوض���ح المواطن محمد موس���ى زرينة، 
أن ق���وات االحت���الل اقتحم���ت منطقة 
بير عونة، وس���لمته إخطارا بهدم أربعة 

بركسات تعود له، ويستخدمها لتربية 
الخيول واالغنام، بحجة عدم الترخيص. 
وأضاف ان قوات االحتالل أمهلته حتى 
العاش���ر من الش���هر الج���اري لهدمها 
بنفس���ه، واال س���تقوم بهدمها وتلزمه 

بدفع تكاليف عملية الهدم. 
وأش���ار زرينة إل���ى أن ق���وات االحتالل 
هدمت في الثالث عش���ر من آذار/ مارس 
المنص���رم، في نفس المنطق���ة، منزله 

وبركسا آخر . 
يذك���ر أن قوات االحت���الل صّعدت في 
الفترة األخيرة من هجمتها المس���عورة 
ف���ي منطقة بير عونة بح���ق المواطنين 
وممتلكاته���م، والتي تخللها هدم عدد 
من المنازل وإخطارات أخرى بوقف البناء.

غزة/ االستقالل:
 اس���تهدفت قوات االحتالل، يوم أم���س، بنيران 
رشاش���اتها الصيادين والمزارعي���ن على الحدود 
البري���ة والبحرية في قطاع غزة. كما اس���تهدفت 
زوارق االحت���الل مراكب الصيادين قبالة س���واحل 
مناطق الس���ودانية والواحة ش���مال غرب القطاع. 
وعلى الحدود البرية الش���رقية لقطاع غزة، أطلقت 
قوات االحتالل النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين 
ورعاة األغنام قبالة مناطق شرق خانيونس والبريج 
جنوب ووس���ط القطاع، إلى جانب الحدود الشرقية 

لمدينة غزة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أدانت محكمة عوفر العسكرية اإلسرائيلية 
يوم أمس، األس���ير إس���الم ناجي بقتل أحد 
جن���ود وحدة "دوفدوف���ان" الخاصة قبل نحو 
عام، بإلقاء لوح من حجر الرخام على رأسه في 

مخيم االمعري برام الله بالضفة الغربية.
وزعم موقع "واال" العبري أن األس���ير إس���الم 
اعترف بأفعال���ه، وإلقائه لوح من الرخام على 
رأس الجندي "رونين لوفرسكي"، خالل تجول 
الجنود ف���ي أزقة مخيم االمعري في ش���هر 

تموز من العام الماضي 2018.

االحتالل يخطر بهدم منازل وبركسات بالخليل وبيت لحم محكمة االحتالل 
تدين منفذ عملية 

»لوح الرخام«

االحتالل يستهدف 
الصيادين 

والمزارعين بغزة
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غزة/ قاسم األغا: 
وص���ف األمين الع���ام لحرك���ة المبادرة 
الوطني���ة الفلس���طينية  د. مصطف���ى 
رئي���س حكومة  البرغوث���ي، تصريحات 
"بنيامي���ن  "اإلس���رائيلي"  االحت���ال 
نتنياه���و" األخي���رة ح���ول اعتزامه ضّم 
المحتل���ة  الغربي���ة  الضف���ة  وتهوي���د 

ب�"الخطيرة جًدا".
والسبت، كش���ف عن مباحثات تجري مع 
الرئيس األمريك���ي "دونالد ترمب" حول 
"بس���ط الس���يادة" على الضفة الغربية 
"ع���دم نيّت���ه إخاء  المحتل���ة، مؤك���ًدا 
المس���توطنات والبؤر )غير الشرعية وفق 

القانون الدولي( هناك".
وتأت���ي تصريح���ات رئي���س حكوم���ة 
االحتال قبل ثاث���ة أيام من االنتخابات 
وبعد  )الكنيست(،  الكيان  لدى  الداخلية 
أي���ام من اعت���راف "ترمب" بما ُتس���مى 
عل���ى هضبة  اإلس���رائيلية"  "الس���يادة 

الجوالن السوري المحتلة.

نوايا ُمبّيتة
"االس���تقال":  لصحيفة  البرغوثي  وقال 

"إن هذه التصريحات الخطيرة تكش���ف 
نواي���ا نتنياه���و الحقيقي���ة والمبّيتة"، 
مؤك���ًدا أنه���ا تثبت مجدًدا فش���ل نهج 
الفلسطينية  الس���لطة  بين  المفاوضات 

و"إسرائيل" بشكل كامل.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني في هذه 
المرحلة لم يعد يواجه "نتنياهو" وحده، 
بل المنظوم���ة الصهيونية التي تعتقد 
أنه ونتيجة االنقس���ام الداخلي، وضعف 
الجانب الفلس���طيني )السلطة( والوضع 
العربي، أن لديها "فرصة تاريخية" لضم 

وتهويد الضفة المحتلة كاملًة.      
وش���ّدد عل���ى أن مواجهة ه���ذه النوايا 
عاجلة  "لملمة  تس���تدعي  "اإلسرائيلية" 
اس���تراتيجية  وتبّني  الوطن���ي،  للصف 
وطني���ة لمجابه���ة كل المخاطر )صفقة 
القرن( التي تتهّدد القضية الفلسطينية 

من قبل "إسرائيل"، واإلدارة األمريكية.
وأضاف أن "الوحدة الوطنّية قدر، ويجّب 
أن نتوّحد بأي طريقة م���ن الطرق، وهذا 
والش���عبي لضمان  الوطني  الكل  مطلب 

عدم ضياع فلسطين".

خارج الإجماع
في سياق منفصل، عّد أمين عام المبادرة 
الوطنية مشاركة حزبّي "فدا" و"الشعب" 
ف���ي حكومة محم���د اش���تّية خروًجا عن 
الموق���ف الموحد للتجم���ع الديمقراطي 

الفلسطيني برفض المشاركة. 
إل���ى جان���ب "المبادرة  ويض���م التجمع 
"الش���عبية"  الجبهتي���ن  الوطني���ة"، 

فلس���طين،  لتحري���ر  و"الديمقراطي���ة" 
وحزبي "الشعب" و"فدا".

وق���ال البرغوثي: "كنا نتمن���ى أن يلتزم 
الجميع بالموق���ف الجامع للتجمع )بعدم 
المش���اركة(، وقوى التجمع تناقش اآلن 
خط���وة المش���اركة من بع���ض األحزاب 
وسيصدر موقًفا حاس���ًما عقب االنتهاء 

من المشاورات".
ورفض التش���كيك في نوايا ومنطلقات 
من قّرر المش���اركة في حكومة "اشتّية"، 
المق���رر اإلعان عن تش���كيلتها الوزارية 
نهاية األسبوع الجاري، مشيًرا إلى أن "من 
حق كل ح���زب )بالتجم���ع( أخذ الموقف 

المناسب بالنسبة له".
واعتب���ر أن الخروج من الم���أزق الداخلي 
الفلس���طيني، يكون عبر بوابة تش���كيل 
حكوم���ة وح���دة وطنية، والذه���اب إلى 
إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية، 
وإعط���اء الش���عب حق���ه ف���ي االختيار 

واحترام النتائج.

 معركة الأ�سرى 
وعن معركة "الكرامة الثانية" التي يتجّهز 

األس����رى في س����جون االحتال لخوضها 
عب����ر اإلضراب المفتوح ع����ن الطعام؛ دعا 
البرغوث����ي إل����ى دعمه����ا "إذ تأت����ي في 
توقيت خطير وحس����اس للغاية". وحّمل 
االحتال وإدارة سجونه التبعات المتربة 
عل����ى اس����تمرار إرهاب����ه الممنه����ج ضد 
األس����رى، وفرض المزيد من االنتهاكات 
بحقهم، كان آخرها نصب آليات ومعدات 

للتشويش داخل األقسام.
و أضاف: "يجب أن نساند معركة األسرى 
ض���د العنصرية اإلس���رائيلية بمزيد من 

االلتفاف والدعم".
أم���ا بش���أن مس���يرات "العودة وكس���ر 
الحصار"، أكد البرغوثي على ضرورة دعم 
المس���يرات لضمان استمرارها، الفًتا إلى 

تمسك المبادرة الوطنية بها .
وق���ال: "نحن جزء من مس���يرات العودة، 
نتمس���ك به���ذا الش���كل النضالي من 
المقاومة الش���عبية"، مشدًدا في الوقت 
ذاته على أن تفاهمات "كسر حصار غزة" 
ال يجب أن تكون بديًا عن اإلنهاء الكامل 

للحصار واالحتال. 

مسيرات العودة يجب أن تستمر

البرغوثي لـ »االستقالل«: »مشاركة »فدا« و »الشعب« في
 حكومة اشتّية خروج عن موقف »التجمع الديمقراطي« 

غزة/ االستقال:
أطلق���ت لجن���ة األس���رى للق���وى الوطنية واإلس���امية 
والمؤسس���ات العامل���ة في مجال األس���رى ي���وم أمس، 
فعالي���ات اليوم الوطني لألس���ير الفلس���طيني، والتي 
أطلقت عليها اس���م الش���هيد عمر أبو ليلى منفذ عملية 

سلفيت البطولية.
جاء ذلك خال مؤتمر صحفي، عقدته لجنة األس���رى في 
ديوان األس���ير اللواء فؤاد الشوبكي ش���رق غزة، إلطاق 
فعاليات يوم األس���ير الفلس���طيني وللحديث حول آخر 

المستجدات داخل السجون.
وأكد نش���أت الوحيدي ممثل حركة فت���ح في اللجنة، أن 
األس���رى يتعرضون لح���رب عنصري من قب���ل مصلحة 

السجون، حيث سيخوضون معركة الكرامة البطولية.
وحم���ل الوحيدي االحتال المس���ؤولية الكاملة عن حياة 

األسرى في س���جون االحتال، محذرًا إياه من ارتكاب أي 
جرائم بحق األسرى في سجون االحتال.

وطالب لتقديم الدعم واالس���ناد الحقيقي لألس���رى في 
معركته���م في مواجه���ة الظلم والصلف اإلس���رائيلي 

بحقهم.
و أطلقت اللجنة اس���م الشهيد عمر أبو ليلى منفذ عملية 
س���لفيت البطولية على فعاليات هذا العام للتأكيد على 
الدمج بين الش���هداء واألس���رى، وأن كل مفاصل العمل 

الوطني كٌل ال يتجرأ.
وأك���د الوحي���دي، عل���ى أن أفضل هدي���ة يقدمها 
الشعب الفلس���طيني وقادته لألسرى في السجون 
هو تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء االنقس���ام، مبينًا 
أن تهديدات االحتال لألس���رى لن تنال من عزيمة 

األسرى األبطال.

رام الله / االستقال:
طالبت وزارة الخارجي���ة والمغتربين الجنائية 
الدولية بس���رعة فتح تحقيق رس���مي بجرائم 
دول���ة  أرض  ف���ي  المتواصل���ة  االس���تيطان 
فلس���طين قبل ف���وات األوان، بصفته جريمة 

وفقًا للقانون الدولي.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي يوم أمس، أن 
التغول االس���تيطاني على حساب أرض دولة 
فلسطين يختبر ما تبقى من مصداقية لألمم 
المتح���دة ومؤسس���اتها وللش���رعية الدولية 
وقراراته���ا ذات الصلة، خاصة م���ا تبديه من 

تخاذل وتقاعس في تنفيذ القرار )2334(.
واش���ارت الخارجي���ة إل���ى أن ه���ذا التغ���ول 
االستعماري التوس���عي تزامن مع تصريحات 

علني���ة لمس���ؤولين وقياديين إس���رائيليين 
ُتجم���ع عل���ى رفض الع���ودة الى ح���دود عام 
1967، وتطال���ب بفرض القانون اإلس���رائيلي 
عل���ى المس���توطنات ف���ي الضف���ة الغربية 
المحتلة، كان آخرها تصريحات نتنياهو بهذا 

الخصوص.
وأكدت أنها تواصل اتصاالتها ونقاشاتها مع 
الجنائية الدولية بشأن ملف االستيطان، في 
ظل استمرار عمليات تعميق االستيطان في 
مناطق مختلفة من الضفة الغربية، عبر إعانات 
متواصلة عن بناء أحياء ووحدات اس���تيطانية 
جديدة، تتركز بش���كل أس���اس ف���ي القدس 
الش���رقية المحتلة ومحيطها وتمتد لمنطقة 
بيت لحم باتجاه الغرب بهدف استيعاب أكبر 

عدد ممكن من األزواج اليهودية الش���ابة في 
تلك المستوطنات، وصواًل  إلى مضاعفة أعداد 
المستوطنين لتتجاوز المليون مستوطن في 

الضفة الغربية من دون القدس المحتلة.
كما تطرقت إلى ما يج���رى حاليًا من ربط تلك 
التجمعات االس���تيطانية بالعمق اإلسرائيلي 
عب���ر البناء عل���ى الخط لمحوه، بم���ا يؤدي في 
النتيج���ة لتقوي���ض أية فرصة لقي���ام دولة 
فلس���طينية قابلة للحياة وذات س���يادة على 
ح���دود الراب���ع م���ن حزي���ران 1967، مؤكدة 
أن المصادق���ة عل���ى أكث���ر م���ن 770 وحدة 
اس���تيطانية جدي���دة في مس���توطنة "بيتار 
عليت" إلى الغرب م���ن بيت لحم يأتي لخدمة 

هذه المخططات.

الخارجية تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم االستيطان

الخليل/ االستقال:
تمكنت مديرية الشؤون المدنية في الخليل، األحد، من 
إع���ادة فتح منزل عائلة س���در، المغلق من قبل االحتال 

منذ 25 سنة.
وأكد مدير عام الش���ؤون المدنية في الخليل اياد عواد، 
إن هذه الجهود تأتي ضمن خطة اس���تراتيجية إلعادة 
األهال���ي إلى المنطقة المغلق���ة وتمكينهم من متابعة 
حياته���م اليومية، بما يكفل تعزيز صمودهم وثباتهم 

في مناطق سكناهم.
ويق���ع المنزل ف���ي المنطق���ة المغلقة بج���وار الحاجز 
العس���كري المقام على مدخل ش���ارع الش���هداء، وسط 

مدينة الخليل.

الخليل: إعادة فتح منزل 
أغلقه االحتالل قبل 25 سنة

رام الله/ االستقال:
ش���هدت مدين���ة رام الل���ه مس���اء األح���د 
مس���يرة ش���ارك فيها العش���رات من أهالي 
األسرى والنشطاء، مس���اندة لألسرى، الذين 
يس���تعدون لخوض اض���راب ع���ن الطعام، 
الحياتية، والضغط على  للمطالبة بحقوقهم 
ادارة الس���جون إلزالة أجهزة التشويش التي 

وضعتها مؤخرا.
ودع���ا المش���اركون الذي���ن هتف���وا ألج���ل 
األس���رى ورفعوا صورهم، إلى ضرورة التوحد 
وااللتفاف حول األس���رى ومس���اندتهم في 
معركته���م في ظل ما يتعرضون له، وضرورة 

تصعيد المقاومة الشعبية من أجل الضغط 
لمطالبهم، وكذلك  لاستجابة  االحتال  على 
والدبلوماس���ي  القانون���ي  ال���دور  تفعي���ل 

لمساندتهم.
وقال الناش���ط صاح الخواج���ا: إن "خطوات 
األس���رى بحاج���ة إلى حراك ش���عبي ووطني 
متواص���ل، وال ب���د م���ن الضغ���ط للتصدي 
لسياسة اردان ونتنياهو واالحتال بتصعيد 
المقاومة الشعبية وتصعيد الحراك القانوني 
والدبلوماس���ي، للحفاظ على ما حققه األسرى 
م���ن إنجازات حصلت بالدم عل���ى مدار تاريخ 

الحركة األسيرة".

باسم الشهيد عمر أبو ليلى:  لجنة األسرى 
تطلق فعاليات يوم األسير الفلسطيني

مسيرة برام الله إلسناد األسرى 
بمواجهة إدارة السجون
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

في القضية الحقوقية رقم )2017/932( 
في الطلب رقم )2019/134(

مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل
المستدعي ) المدعي ( / إبراهيم نمر فضل أبو عيدة

من سكان / جباليا – حي السالم هوية رقم )412340192( 
المستدعى ضده  ) المدعى عليه ( / جمال خالد ازريعي أبو عيدة 

من سكان / جباليا – حي السالم 
والموجود حاليا في دولة اإلمارات – أبو ظبي

 دعوى حقوق رقم )2017/932(
الى المستدعى ضده / جمال خالد ازريعي أبو عيدة مجهول محل اإلقامة 
خارج البالد بما ان المس���تدعي قد اقام عليك الدع���وى المرقومة أعاله 
وموضوعها حقوق وما يدعيه في الئحة دعواها المحفوظة نسخة منها 
ومن ملحقاتها لدى المحكمة حيث تحددت جلسة بتاريخ 2019/4/21

وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن الحضور سنس���ير في الدعوى 
ويصدر بها الحكم وسيتم تنفيذ الحكم الصادر بحقك .

  رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي

حمكمة رفح ال�سرعية البتدائية – رفح
إعالن وراثة صادر عن محكمة رفح الشرعية

قدمت له���ذه المحكمة مضبط���ة موقعة من مختار عائلة أبو س���ليمة 
مؤرخة في 2019/4/7 تتضمن ان محمد حسين عبد الواحد الحنفي من 
اس���دود ومقيم في ليبيا هوية رق���م 701013377 قد توفي الى رحمة 
الل���ه تعالى بتاري���خ 2018/6/4 وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في 
أوالده المتولدين له من زوجته المتوفاة قبله زينب خليل احمد الحنفي 
وهم فوزي واش���رف واكرم ونفوز وفي���روز وريم فقط وال وارث للمتوفى 
المذكور س���وى من ذكر وليس له وصية واجب���ة او اختيارية وليس له 
أوالد كبار توف���وا حال حياته وتركوا ورثة فمن ل���ه حق االعتراض على 
هذه المضبطة مراجعة محكمة رفح الشرعية خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ النشر وحرر في 2/ شعبان 1440ه� الموافق 2019/4/7م

 قا�سي رفح ال�سرعي

   اإعالن �صادر عن جمعية الأن�صار اخلريية 
يعل���ن مجل���س إدارة جمعي���ة األنص���ار الخيري���ة عن عق���د االجتماع 
العادي للجمعية العمومية للع���ام )2019( وذلك يوم الثالثاء الموافق 
2019/4/23 الس���اعة 12 في مقر الجمعية الكائن في حي النصر شارع 
يوس���ف العظمة وذل���ك النتخاب مجل���س إدارة جدي���د للجمعية بعد 

استكمال االتي :- 
-1 فتح باب االنتساب وتسديد االش���تراكات للجمعية العمومية لعام 

)2019( وذلك من تاريخ 2019/4/8 الى تاريخ 2019/4/12م 
-2 فت���ح ب���اب الترش���يح لعضوي���ة مجل���س اإلدارة وذلك م���ن تاريخ 

2019/4/14 الى تاريخ 2019/4/16 
-3 فتح باب االنس���حاب والطعون واالعت���راض لعضوية مجلس اإلدارة 
والجمعي���ة العمومي���ة وذل���ك م���ن تاري���خ 2019/4/17 حت���ى تاريخ 

2019/4/18م 
-4 تباش���ر اللجن���ة االنتخابية مهامها من تاري���خ 2019/4/8 الى تاريخ 

2019/4/23 في  مقر الجمعية أعاله من الساعة 9 حتى الساعة 14 .
التواصل على جوال رقم : 059862322

  جمل�س اإدارة اجلمعية

كشف رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي 
بنيامي���ن نتنياه���و الس���بت، أن هناك 
الس���يادة" على  "بس���ط  مباحثات حول 
الضف���ة الغربية المحتل���ة وضم مناطق 
فيها، مؤكًدا أن���ه "ال ينوي إخالء أي من 

المستوطنات والبؤر هناك".
للقناة  ف���ي حدي���ث  نتنياه���و  وق���ال 
الثانية اإلس���رائيلية  قب���ل يومين من 
االنتخابات اإلس���رائيلية- إنه وبعد أيام 
م���ن اعتراف الرئي���س األمريكي دونالد 
ترمب بالسيادة اإلسرائيلية على هضبة 
الجوالن )المحتل���ة(، "فهنالك مباحثات 
أيًض���ا عل���ى ض���م مناطق ف���ي الضفة 

الغربية".
السيادة  بس���ط  "نتباحث حول  وأضاف 
اإلس���رائيلية على معاليه أدوميم وعلى 
مناطق أخرى، وال���كل يعرف بأن الوالية 
الجديدة س���تكون مصيري���ة" على حد 

تعبيره.
وتابع نتنياهو متس���ائاًل "هل نستطيع 
ضم���ان أمنن���ا ومناطقن���ا الحيوية في 
الضفة التي تبلغ 20 ضعف مساحة غزة 
وإذا كان الجواب بال؛ فسنحصل على غزة 

ثانية في الضفة".
ويذك���ر أن الرئي���س األمريك���ي دونالد 
ترامب أعلن الش���هر الماض���ي اعترافه 
بسيادة "اسرائيل" الكاملة على مرتفعات 
الجوالن ، قائال : " إن الوقت حان العتراف 
واشنطن بسيادة "إسرائيل" الكاملة على 
مرتفعات الجوالن، والتي استولت عليها 
الدولة العبرية من سوريا وضمتها إليها 
في 1967، ف���ي خط���وة ال يعترف بها 

المجتمع الدولي ". 

عن�سرية وعدائية
بدوره ، اعتبر القيادي في حركة الجهاد 
اإلس���المي خضر حبي���ب أن تصريحات 
رئيس الوزراء اإلس���رائيلي " نتنياهو " 
عنصري���ة ، تظهر الطبيع���ة العدوانية 
واالستعمارية للكيان الصهيوني ، الفتا 
إلى أنه تؤكد مما ال يدع مجاال للش���ك أن 
االحتالل اإلسرائيلي ال يعترف بأي حق 

من حقوق الشعب الفلسطيني . 
وش���دد حبيب ل�"االس���تقالل "  على أن 
للسيادة اإلس���رائيلية جزء  الضفة  ضم 
من صفقة القرن ، التي ش���رعت اإلدارة 
االمريكية بتطبي���ق بنودها على األرض 

، بدءا م���ن االعتراف بالق���دس عاصمة 
ل�" إس���رائيل "  ، ثم قطع المس���اعدات 
المالية عن " أون���روا" ومؤخرا اإلعالن عن 
الجوالن  اإلسرائيلية عن  السيادة  فرض 

السورية . 
وأك���د أن جملة المخطط���ات االمريكية 
القضي���ة  تط���ال  الت���ي  اإلس���رائيلية 
الش���عب  وحق���وق  الفلس���طينية 
الفلسطيني ، تفرض على الفلسطينيين 
أن ينه���وا االنقس���ام  وأن يكونوا صفا 
واحدا لمواجهة المش���روع الصهيوني ، 
وكذلك على األمة العربية أن تنهي حالة 

الهرولة من أجل التطبيع .  
ومن جانبه، س���امي أبو زه���ري  القيادي 
في حرك���ة حماس ق���ال عب���ر تغريدة 
نشرها في حسابه عبر " توتير ":"  أحالم 
نتنياه���و في ضم الضف���ة لن تتحقق ، 

ولن نسمح بتمرير ذلك" .
وأضاف أب���و زه���ري : " آن األوان لوقف 
التنس���يق األمني مع االحتالل والوحدة 

في وجه التحديات "

تطبيق ل�سفقة القرن 
المختص بالشأن اإلسرائيلي جمال عمرو 

أكد أن اعالن رئيس الوزراء اإلس���رائيلي 
" نتنياه���و "  ع���ن نيت���ه ض���م الضفة 
للس���يادة اإلسرائيلية  المحتلة  الغربية 
تأتي ضمن صفقة القرن ، التي  س���يتم 
اإلعالن عن كافة بنودها بعد االنتخابات 
اإلس���رائيلية ، والتي ستطال فلسطين 

واألردن ومصر .
وأش���ار عم���رو ل�"االس���تقالل "  ال���ى أن 
بن���ود صفقة القرن أصبح���ت أمرا واقعا 
، ب���دء من االعت���راف األمريكي بالقدس 
عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي وما تبعها 
من خطوات ض���د " أونروا " ثم االعتراف 
األمريكي مؤخرا بالس���يادة اإلسرائيلية 
على أراضي الجوالن ، ونية ترامب اإلعالن 
عن ضم الضف���ة الغربية ل�" إس���رائيل 
" بع���د انتخابات  الكنيس���ت منتصف 

األسبوع الحالي.
وأوضح أن بنود صفق���ة القرن تتضمن 
أيضا اإلعالن عن س���داد جزء من الديون 
األردني���ة المتراكمة على عدد من الدول 
مقابل توطين قراب���ة 3,5 مليون لالجئ 
فلس���طيني بأراضيه���ا ، وكذل���ك منح 
مصر أرض سيناء للفلسطينيين إلقامة 

دولتهم عليها . 
وبي���ن أن تصريح���ات " نتنياه���و " 
حول ض���م الضفة الغربي���ة المحتلة 
عبر وس���ائل اإلعالم، تأت���ي في هذا 
التوقي���ت للتأثي���ر على ال���رأي العام 
الصهيون���ي خاصة الناخب، لكس���ب 
مزيد من األصوات لصالحه ، مش���يرًا 
إلى أن تأجيل اإلعالن عن بنود صفقة 
القرن لبعد االنتخاب���ات ، تأتي لعدم 
تأجيج المنطقة واثارة إضرابات فيها 
تنعكس بالس���لب عل���ى  " نتنياهو " 

باالنتخابات . 
واعتب���ر أن ضم الضفة هو مخطط قديم 
ج���اء منذ نش���أة المش���روع الصهيوني 
عل���ى أرض فلس���طين ، إذ إنه وفق فقه 
السياسة اإلسرائيلية أن إقامة دولتهم 
تبدأ م���ن الني���ل للفرات عب���ر التطبيع 
والسفارات وغيرها من األساليب ، مشيرا 
إل���ى أن احتالل أجزاء من فلس���طين في 
عام 48 ثم في ع���ام 67، ثم اإلعالن عن 
فرض الس���يادة على الضفة يأتي ضمن 
و  وأمريكي مدروس  إس���رائيلي  مخطط 

ممنهج . 

نتنياهو يسعى إلدخلها ضمن معركته االنتخابية 

هــل ستضــم »إسرائيــل« الضفــة بصــك أمريكــي؟
غزة / �سماح املبحوح:

اأكد �سيا�سيون ومراقبون لل�ساأن الفل�سطيني اأن 
ت�سريحات رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني 
نتنياهو عن نيته �سم ال�سفة الغربية املحتلة 

لل�سيادة الإ�سرائيلية عقب انتخابات الكني�ست 
يف دولة الحتالل تاأتي �سمن امل�ساعي لتطبيق 

�سفقة القرن وحتويلها لواقع يفر�س على 
الفل�سطينيني والعرب ، بتخطيط واإ�سراف 

من قبل الإدارة المريكية.  و�سدد املراقبون 
على اأن تزامن ت�سريحات نتنياهو حول �سم 

ال�سفة يف هذا التوقيت يهدف للتاأثري على 
الراأي العام ال�سهيوين خا�سة الناخبني ، لك�سب 

مزيد من الأ�سوات ل�ساحله، معتربين تلك 
الت�سريحات عن�سرية ، تظهر الطبيعة العدوانية 

وال�ستعمارية للكيان ال�سهيوين.
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )170 / 2019(

يعل���ن للعموم انه تق���دم لإلدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: عنان رمضان درويش رجب من س���كان بي���ت الهيا هوية رقم 

906318175 بصفته وكيال عن: جميلة عبد الخالق محمد رجب 
بموجب وكالة رقم: 1245 / 2019 الصادرة عن شمال غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 1747 قسيمة 17 المدينة بيت الهيا + قطعة 1776 قسيمة 11 
المدينة بيت الهيا + قطعة 1758 قسيمة 26 + 25 المدينة بيت الهيا
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 4/7/ 2019م

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

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات ) 171/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
ميس���اء محمد عطيه مصطفى رجب من س���كان بيت الهيا هوية رقم 

7000155039 بصفته وكيال عن: عائشة عبد الخالق محمد الكيالني
بموجب وكالة رقم: 2052 / 2019 الصادرة عن المملكة األردنية الهاشمية 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 1747 قسيمة 17 المدينة بيت الهيا + قطعة 1776 قسيمة 11 
المدينة بيت الهيا + قطعة 1758 قسيمة 26 + 25 المدينة بيت الهيا
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 4/7/ 2019م

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

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )174 / 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: أحالم 
عبد الله حس���ين المبيض من س���كان غزة هوية رقم 411958093 بصفته 
وكيال عن: خليل عاطف خليل الحداد والذي بصفته وكيال عن/ رفعت س���الم 

محمد الحداد بموجب وكالة رقم 149 / 2018 الصادرة من الرياض
بموجب وكالة رقم: 3668 / 2019 الصادرة عن غزة

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة   628 قسيمة  +19 20 المدينة غزة الزيتون

 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العام���ة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ ه���ذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 4/7/ 2019م

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

وأف���ادت مص���ادر محلية أمس ب���أن قوات 
االحتالل أطلقت قنابلها الغازية والصوتية 
في محيط عدد م���ن المدارس في المنطقة 
الّضفة  الخليل جن���وب  الجنوبي���ة لمدينة 
الغربي���ة المحتل���ة، والقريبة م���ن الحواجز 
العسكرية المؤدية إلى المسجد اإلبراهيمي، 
مما أوقعت عددًا من االختناقات في صفوف 

طلبة المدارس والمعلمين.
ومن بين المدارس الت���ي اقتحمتها قوات 
االحتالل، مدرسة الخليل األساسية للبنين، 
حيث أطلق���ت القنابل الصوتي���ة والغازية 
الس���امة في ُمحيطه���ا وباحاتها بش���كل 
مكثف، ما أسفر عن إصابة 200طالب ومعلم 

بحالة اختناق.  
قبل نحو أس���بوعين اقدم جن���ود االحتالل، 
على اعتقال طفلين تت���راوح أعمارهما بين 
7 و9 أعوام من داخل مدرس���ة ابتدائية في 

الخليل، بالضفة الغربية.

 اعتداءات همجية
سكرتير مدرس���ة الخليل األساسية للبنين 
خلي���ل ارفاعية، أك���د أن م���دارس الخليل 
تتعرض العتداءات واقتحامات شبة يومية 
من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي، سواء 
بإطالق الرصاص الحي أو قنابل صوت والغاز، 
إضاف���ة لنصب كمائ���ن للُمعلمين والطلبة 
وُمطاردته���م، واصف���ًا تل���ك االعت���داءات 

بالهمجية والوحشية. 
وق���ال ارفاعي���ة ل�"االس���تقالل":" باألم���س 
اقتحمت قوات االحتالل المدرسة، وأطلقت 
قنابل الصوت والغاز الس���ام بشكل كثيف 
جدًا صوب الطلب���ة والُمعلمين المتواجدين 
في س���احة، مما أدى الى إصابة 200 طالب 
ومعل���م باالختن���اق، واصابة أع���داد كبيرة 
بالهلع وح���االت رعب وخوف"، مش���يرًا الى 

أنه تم معالجة اإلصابات الضفيفة ميدانيًا، 
فيم���ا ُنق���ل 14 طالبًا وأربع���ة معلمين الى 

الُمستشفى لخطورة وضعهم. 
وأضاف:" لم تكتف قوات االحتالل باالعتداء 
على المدرس���ة، بل قامت باللحاق بعدد من 
الطلبة والتنكي���ل بهم حتى أجبرتهم على 
الهرب لبيوتهم والتغيب عن المدرسة، كما 
ت���م التنكيل ببعض الطلبة وأعضاء الهيئة 
التدريس���ية على حاجز 106 اإلس���رائيلي 
به���دف االذالل واإلهان���ة"، الفت���ًا ال���ى أن 
االحتالل يبرر اعتداءاته على المدرس���ة بأن 
الطلب���ة قاموا بقذف الجن���ود بالحجارة، وأن 

المعلمين هم من يحرضونهم على ذلك.  

وبين أن االعتداءات اإلسرائيلية بحق الطلبة 
الى تعطيل  التدريس���ية تهدف  والهيئة 
المس���يرة التعليمية وترويع الطلبة وإخالء 
المنطق���ة من المدارس القريب���ة من الحرم 
االبراهيمي، لتأمين الطريق للمس���توطنين 

اإلسرائيليين ولضمان مرورهم بأمان.
وأوضح أن معاناة طلبة ومعلمي مدرس���ته 
تبدأ من أول يوم دراس���ي خالل مرورهم عبر 
حاجز 106 اإلس���رائيلي، حي���ث يخضعون 
لالحتجاز على بوابت���ه، وتفتيش حقائبهم 
المدرس���ية مما يتسبب بتعطيل وصولهم 
إلى المدرس���ة مدة نصف ساعة على األقل، 
إضافة إلى اعتقال العش���رات م���ن الطلبة 

لس���اعات عل���ى الحاج���ز والتنكي���ل بهم 
وتعذيبهم.

 وش���دد ارفاعي���ة عل���ى أن وزارة التربي���ة 
والتعليم والهيئات التدريسية في مدارس 
الخلي���ل والطلب���ة ُمصرين على االس���تمرار 
بالتعليم وفتح الم���دارس، رغم االعتداءات 
الوحش���ية والُمس���تمرة م���ن قب���ل قوات 

االحتالل. 

خطة ممنهجة 
وم���ن جانب���ه، أك���د نائ���ب رئي���س بلدية 
مدين���ة الخلي���ل، يوس���ف الجعب���ري، أن 
االعت���داءات اإلس���رائيلية المتواصلة على 
الم���دارس القريب���ة م���ن البل���دة القديمة 

الش���ريف، تأتي ضمن  االبراهيمي  والحرم 
خطة إس���رائيلية ممنهجة تهدف لتفريغ 
المنطق���ة من الوجود العربي الفلس���طيني 

بشكل كامل. 
إن مدارس  ل�"االس���تقالل":"  الجعبري  وقال 
الخليل الموجودة داخ���ل المنطقة الُمغلقة 
للمضايق���ات  يوم���ي  بش���كل  ،تتع���رض 
واالعت���داءات م���ن قب���ل جن���ود االحتالل 
وقطعان المس���توطنين، م���ن خالل إطالق 
األعيرة النارية وقنابل الصوت والغار السام، 
مالحقة الطلب���ة وذويهم واالعتداء عليهم، 
وتعطيل الدوام المدرس���ي ف���ي كثير من 
األحيان" وأوضح، أن مدينة الخليل ُمقسمة 
الى قسمين، منطقة) H1( تقع تحت سيطرة 
الس���لطة، ومنطق���ة )H2( تحت الس���يطرة 
)H2 ( اإلس���رائيلية، ويوجد داخ���ل منطقة

منطقة مغلقة تض���م المناطق القريبة من 
البلدة القديمة والحرم االبراهيمي الشريف، 
الى تهويدها كاملًة  تس���عي "إس���رائيل" 
الفلسطيني،  العربي  الوجود  وتفريغها من 
وبم���ا فيها اغالق الم���دارس وإخراج الطلبة 

منها. 
وش���دد عل���ى أن البلدي���ة ووزارة التربي���ة 
والتعليم واألهالي والقوى السياس���ية في 
المدينة، ُمصرون على وجود المدارس داخل 
منطقة )H2( ودعم صمودها، حيث ُيعطون 
األولي���ة الكبرى لها، عن طريق تعامل معها 
بش���كل مختلف عن الم���دارس األخرى، من 
خالل توفير االحتياجات األساس���ية للطلبة 
التحتية،  بالبني���ة  واالهتمام  والُمعلمي���ن 
إضافة لزي���ادة راتب المعلمي���ن بها لدعم 
صمودهم، وُمواجهة االس���تيطان بالتواجد 
الفلسطيني والتأكيد على أن تلك المناطق 

فلسطينية. 

مدارس الخليل.. روتين يومي من إجرام االحتالل 
غزة/ دعاء احلطاب: 

واحتج��اٌز  و�س��تائم  اإهان��ات  للحقائ��ب،  تفتي���ش 
تاأخ��ر  الع�س��كرية وقت��ًا طوي��ًا،  عل��ى احلواج��ز 
ع��ن ال��دوام املدر�س��ي، جن��وٌد مدججون بال�س��اح، 
قناب��ل غازي��ة مت��اأ الأرجاء، خ��وٌف ورع��ٌب يحتل 

قلوبه��م، �س��راخ وبكاء«، م�س��هٌد بات ماألوف��ًا لطلبة 
املدار���ش الفل�س��طينية يف مدين��ة اخللي��ل املحتلة، 
فم��ع كل �س��باح تفت��ح في��ه املدار���ش اأبوابه��ا اأم��ام 
الطلبة، تتجدد حكاي��ات العتداءات والنتهاكات 
الإ�سرائيلية حتى اأ�سبحت روتينًا يوميًا يعي�سونه. 

العت��داءات  م��ن  يومي��ًا  اخللي��ل  طلب��ة  ويع��اين 
والنتهاكات امل�س��تمرة بحقهم، خا�سة الطلبة ممن 
تقع مدار�س��هم على خطوط التما���ش اأو بالقرب مع 
اإذ بات��وا يف  احلواج��ز الع�س��كرية وامل�س��توطنات، 

دائرة ال�ستهداف وم�سيدة النريان الإ�سرائيلية.
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى لق�ساء

لدى حمكمة ال�سلح املوقرة 
في القضية رقم 2018/937
في الطلب رقم 2019/810

المستدعي / كامل إسماعيل عيد االسي – غزة السامر – هوية  )956246094( 
المس���تدعى ضده : احمد عبد الرازق س���عيد زكي – غزة بجوار ترخيص السامر 

)مجهول محل اإلقامة – في جمهورية مصر العربية – حاليا خارج البالد( 
نوع الدعوى / حقوق مالية 

قيمة الدعوى : )$4000( أربعة االف دوالر امريكي
 )) مذكرة تبليغ حكم بالنشر المستبدل ((

الى المس���تدعى ضده المذكور أعاله بما ان المس���تدعي المذكور قد تقدم لدى 
محكمة الصلح بغزة في القضية المرقومة أعاله استنادا الى ما يدعيه في الئحة 
دعواه ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة الصلح بغزة 
ف���ي نظر هذا الطلب وعم���ال بالمادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناءا على قرار السيد قاضي محكمة الصلح في 

الطلب رقم 2019/810 بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل 
لذل����ك يقتضي تبلغك بالحك����م الصادر عن محكمة صلح غزة حكم����ت المحكمة بإلزام 
المدعى عليه / احمد عبد الرازق سعيد زكى بدفع مبلغ وقدره )4000 دوالر امريكي لصالح 
المدعي / كامل إس����ماعيل عيد االس����ي وتضمين المدعى عليه بالرس����وم والمصاريف 

القانونية والصادر بتاريخ 2019/2/25م    )) مع االحترام (( حرر بتاريخ 2019/4/7م

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
وزارة احلكم املحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية 
وتنظيم المدن بمحافظات غزة

  بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )14171( بعرض )12( متر وارتداد )3( متر 
 منطقة تنظيم : خانيونس

  قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعل���ن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها 
رقم 2018/45 المنعقدة بتاريخ 2018/12/5 عن إيداع المخطط التفصيلي 
لمسار الش���ارع رقم )14171( بعرض )12( متر وارتداد )3( متر والمحصور 
بين شارع رقم )12( شرقا وش���ارع رقم )14138( غربا والمار بالقسائم رقم 

)15-17-18-19-21-37-38( من القطعة رقم )41( .
لالعتراض خالل مدة شهرين من تاريخ هذا اإلعالن .

وعليه فانه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك 
األخرى المش���مولة بهذا المش���روع اإلطالع على خارطة المشروع مجانا 
خالل س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراض���ات عليه الى مكتب 

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

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
  مبحافظات غزة

دولة فل�سطني
حمكمة بداية دير البلح

 في الفضية الحقوقية رقم: 54 / 2018 
في الطلب الحقوقي رقم: 108/ 2019

المدعي / ساهر عودة نمر ابو االعور   سكان دير البلح بجوار محكمة الصلح
وكيله المحاميان / حسن نصر الله وعلي نصر الله

المدعى علي���ه : محمد علي عبد الرحمن حس���ين المصري باألصالة عن 
نفسه وباالضافة الى باقي ورثة وتركة والده المرحوم / علي عبد الرحمن 

المصري من دير البلح الشارع العام مقابل محكمة الصلح
 نوع الدعوى/ تنفيذ عيني

 قيمة الدعوى / 140250 دينار اردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم 54 /2018
 إلى المدعى عليه المذكور بعالي����ه بما أن المدعي قد تقدم بالقضية 
الحقوقي����ة ) 54/ 2018 ( لذل����ك يقتض����ي عليك الحض����ور إلى هذه 
المحكمة خالل خمس����ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما 
يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر 
يوم����ا من تاري����خ تبليغك هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلس����ة 
االثنين المواف����ق 2019/5/13 للنظر في القضية وليكن معلوما لديك 
أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي أن يس����ير في الدعوى حس����ب 

األصول. حرر في: 07/ 04 /2019م.

رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح
اأ. اأكرم ابو طعيمة

غزة/ االستقالل:
أع����رب رئي����س قس����م القس����طرة 
القلبية بمجمع الش����فاء بغزة محمد 
حبي����ب ي����وم أمس، عن قلق����ه إزاء 
منذ  العالجية  التحويالت  تقليص 
بداية العام الجاري بنس����بة 45% 

تقريًبا.
وذكر حبيب في بيان لوزارة الصحة 
وصل االس����تقالل نس����خة منه، أن 
ذل����ك األمر أط����ال قوائ����م انتظار 
حجوزات المرضى في مستشفيات 
الصحة بقطاع غزة؛ ممن هم بحاجة 

عاجلة إلى »دعامات عالجية«.
وأفاد ب����أن عدد التحوي����الت التي 
وّجه����ت للتحوي����ل خ����الل الثالثة 
أشهر الماضية بلغت ألف تحويلة، 

فيما لم يتم الموافقة إال على 531 
حالة.

وأظهر حبيب أنه تم تحويل وإجراء 
922 عملية قس����طرة خ����الل الربع 
األول م����ن العام الماض����ي؛ مقابل 
تحوي����ل 531 حالة لنف����س الفترة 
من العام الجاري بنس����بة تقليص 

انخفضت إلى النصف.
وأرجع س����بب تحويل المرضى إلى 
نقص »الدعامات العالجية« نتيجة 
اس����تمرار نق����ص المس����تهلكات 
والذي  للمرض����ى؛  الالزمة  الطبي����ة 
يتزام����ن مع زي����ادة ع����دد الحاالت 
لهذا العام وقوائ����م انتظار تطول 

لشهرين.
ونوه حبي����ب إلى أن تكلفة الدعامة 
الواحدة يتجاوز 500 دوالر في ظل 
الوضع االقتص����ادي الصعب الذي 

يعانيه سكان قطاع غزة.

ودع����ا حبي����ب إل����ى التراج����ع عن 
تقلي����ص التحوي����الت العالجية أو 
توفي����ر الدعامات والمس����تهلكات 
العمليات  الالزمة إلج����راء  الطبي����ة 
الصحة  وزارة  داخل مستش����فيات 
بغزة؛ »للحف����اظ على حياة المرضى 
الذي����ن هم بأم����س الحاجة للعالج 
وأي تأخير يعرض حياتهم للخطر«.

وقلص����ت وزارة الصحة في رام الله 
ف����ي اآلون����ة األخي����رة التحويالت 
الطبي����ة الموجهة للمستش����فيات 
اقتط����اع  بس����بب  اإلس����رائيلية 
»إس����رائيل« ألموال المقاصة التي 

تجبيها للسلطة.
وحقوقية  منظمات صحية  وأعربت 
عن تخوفها من هذا اإلجراء ما يزيد 
الفلسطينيين  المرضي  من معاناة 
في ظ����ل واقع صح����ي يصفونه ب� 

»السيء« بالمستشفيات.

جنيف / االستقالل:
أكد المرصد األورومتوس���طي لحقوق اإلنسان، أن النظام الطبي 
في قطاع غزة يعاني من أزمة كارثية غير مسبوقة، وذلك بسبب 
استمرار الحصار اإلس���رائيلي المشدد على القطاع منذ حوالي 
13 عامًا، الفًتا إلى التبعات الكارثية للحصار على النظام الطبي 

وتحديدًا ما يتعّلق بحياة األطفال.
وأوضح األورومتوسطي أّن 6 أطفال خّدج قضوا منذ بداية العام 
في مشافي القطاع بس���بب نقص األدوية الخاصة بهم كعالج 
"السيرفكتل" الالزم لنمو الجهاز التنفسي لدى األطفال الخدج.

 وبحس���ب مصادر طبية في قطاع غزة، يواج���ه نحو 113 طفاًل 
فلس���طينيًا في الحضانات بمشافي القطاع خطر الموت بسبب 
النق���ص في األدوية واالنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، فيما 
يعاني المئات من مصابي مرض الس���رطان وأمراض الكلى من 

صعوبات كبيرة في تأمين العالج الالزم لهم.
وأوضح المرصد، أن ماليين األطفال في بلدان الش���رق األوسط 
وتحدي���دًا المناط���ق التي تش���هد حروبًا كقطاع غ���زة واليمن 

وس���ورية، يواجهون خطر الموت بسبب األوبئة ونقص الرعاية 
الصحية، مش���يرًا إلى أّن يوم الصحة العالمي يش���كل مناسبة 
مهمة لتس���ليط الضوء على الواقع الصحي لألطفال في الشرق 

األوسط.
وشدد المرصد على أن الحق في الحصول على الرعاية الصحية 
هو ح���ق أصيل وأساس���ي من حق���وق اإلنس���ان، نّصت عليه 
العديد من المعاهدات الدولية وعلى رأس���ها اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنس���ان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية.
ودعا المرصد الس���لطات اإلسرائيلية إلى رفع حصارها المشدد 
عن قطاع غزة بشكل فوري، محماًل إياها المسؤولية عن تبعات 

الحصار على المدنيين في قطاع غزة خصوصًا األطفال منهم.
وناشد المرصد المؤسس���ات الدولية ومنظمة الصحة العالمية 
ومنظمة الصلي���ب األحمر الدولية للعمل على تزويد مش���افي 
قطاع غزة بالمواد الطبية بشكل عاجل، والعمل على إيجاد آليات 

لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عن مشافي القطاع.

رام الله / االستقالل:
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن سلطات 
االحت���الل اإلس���رائيلي ُتمعن بانتهاج سياس���ة 
القتل البطيء بحق األس���رى المرض���ى والجرحى 
القابعي���ن في ع���دة معتقالت، وخاصة األس���رى 
القابعين بمعتق���ل "عيادة الرملة"، فهم يكابدون 
ألم الس���جن وجحيم المرض ف���ي آن واحد، بدون 
أن ُيوف���ر لهم أدنى المتطلب���ات العالجية الالزمة 

لحاالتهم المرضية الخطيرة.
وبين���ت الهيئ���ة في تقري���ر تلقت االس���تقالل 
نس���خة منه، أن عدد األس���رى المرضى القابعين 
حاليًا في "عيادة الرملة" قد وصل إلى 13 أس���يرًا، 
ممن يعانون من ظروف صحي���ة واعتقاليه بالغة 
الس���وء والصعوبة، حيث غالبيته���م يعانون من 
الش���لل ويتنقلون على ك���راٍس متحركة، وهناك 
أيضًا من ه���م مصاب���ون بأمراض مزمن���ة وأورام 
خبيث���ة، ويعتمدون على أس���رى آخري���ن للقيام 

باحتياجاتهم اليومية.
وذكرت أن األس���رى هم كل من: خالد ش���اويش، 

ومنصور موق���دة، ومعتصم رداد، وناهض األقرع، 
وصالح صالح، ومحمد أبو خضر، وس���امي أبو دياك 
ومحمد غس���ان أبو حويلة وعز الدين كرجات وإياد 
حريب���ات وناصر الش���اويش ومصطف���ى دراغمة 

وأنس موسى.
ولفتت الهيئة في تقريرها أن حالة األسير سامي 
أب���و دياك هي األصعب على اإلط���الق فهو بحالة 
صحي���ة  ُيرثى لها، بس���بب معانات���ه من مرض 
الس���رطان في األمع���اء منذ ثالثة أع���وام ، حيث 
أوجاعه تزداد يومًا بعد آخر والمسكنات أصبحت ال 

فائدة منها، والموت يهدده في أية لحظة.
يذكر بأن األس���ير أب���و دياك هو إح���دى ضحايا 
الجريمة الطبية الممنهجة في س���جون االحتالل، 
وهو معتقل من���ذ عام 2002 ومحكوم بالّس���جن 

المؤبد لثالث مرات و)30( عامًا.
وفي س���ياق ذي صلة، كشف تقرير الهيئة أيضًا 
عن ثالث حاالت مرضية تقبع في معتقل "عوفر"، 
إحداهما حالة األسير سفيان سكافي من محافظة 
الخلي���ل، والذي ُأصيب برص���اص جيش االحتالل 

قب���ل حوالي ش���هرين بمحاذاة ما يس���مى مركز 
تحقي���ق "جعب���رة" الواقع قرب منطق���ة المحول، 
القريبة من مستوطنة "كريات أربع"، وقد ُاجريت له 
عدة عملي���ات جراحية، وتم تركيب كيس خارجي 
ل���ه  )لإلخراج(، لكنه ال زال بحاجة إلى عناية فائقة 

لوضعه الصحي الصعب.    
ويمر األسير بشار البدوي من مخيم العروب، بوضع 
صحي س���يء، فهو يش���تكي من أوجاع حادة في 
ظه���رة نتيجة لما تعرض له م���ن اعتداء وتنكيل 
خالل اس���تجوابه في مركز تحقيق "عسقالن" قبل 
أن يتم نقله إلى "عوفر"، وخاصة أن األسير يعاني 
قبل اعتقاله من كس���ور في ريش عموده الفقري، 
وعلى الرغم مما يعانيه األسير من آالم إال أن عيادة 
المعتقل لم تكترث لحالته ولم ُتقدم له أي عالج.  
أما األس���ير سعيد أبو س���نينة  من مدينة الخليل 
فهو يعاني من مش���اكل في النظر ومن حساسية 
في الدم ومن مشاكل في يده اليمنى، وهو بحاجة 
لجلس���ات عالج طبيعي ليده، لكن إدارة المعتقل 

تكتفي بإعطائه المسكنات، وفق الهيئة.

هيئة: االحتالل ينتهج سياسة القتل البطيء بحق األسرى المرضى

غزة/ االستقالل: 
أفادت إذاعة صوت األس���رى أن س���تة أس���رى من الضفة الغربي���ة المحتلة 
يدخلون اليوم الثامن من أبريل/ نيس���ان أعواًما جديدة في سجون االحتالل، 

بينهم أسير محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.
يدخل اليوم من جنين األس���ير مهند خالد إبراهيم الشيخ إبراهيم المحكوم 
بالس���جن 24 عاًما وهو أح���د كوادر حركة الجهاد اإلس���المي، وكان طالبًا في 
جامعة بيرزيت قبل اعتقاله، واألس���ير فادي محمد يوسف أبو علي )38 عاًما( 
المحكوم بالس���جن 20 عاًما وهما معتقالن منذ ع���ام 2002، وأمضيا 17 عاًما 

في سجون االحتالل.
وم���ن مدينة نابلس األس���ير محمد غ���ازي محمد يدك )41 عاًم���ا( المحكوم 
بالسجن المؤبد مدى الحياة واألسير محمد عبد الوهاب علي طبيلة )44 عاًما( 
المحكوم بالس���جن 20 عاًما ، واألس���ير طارق أحمد مصطفى دولة )45 عاًما( 
المحكوم بالس���جن 18 عاًما وهم معتقلون منذ ع���ام 2002، وأمضوا 17 عاًما 

في سجون االحتالل.
واألسير هاشم محمد ياس���ر طه )29 عاًما( من الخليل المحكوم بالسجن 13 

عاًما ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 12 عاًما في السجون الصهيونية.

ستة أسرى يدخلون أعوامًا 
جديدة في سجون االحتالل

األورومتوسطي: النظام الطبي في 
قطاع غزة يعاني من أزمة كارثية 

الصحة بغزة: تقليص »التحويالت« 
يهدد حياة مرضى »الدعامات القلبية«
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أعلن أنا المواطن/ابراهي���م صبحي محمد أبو ماضي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802697573 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن سجا طالل محمد الشرفا.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803321926 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم مازن ابراهيم الللي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803750488 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة يوم أمس، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها 
للتعاقد لش���غل وظائف تدريس���ية للعام 2019-2020. وقال وكيل الوزارة زي���اد ثابت في بيان وصل 
االس���تقالل نس���خة منه: إن الوزارة بحاجة لش���غل الوظائف بالتخصصات التعليمية كافة ولمختلف 
المراحل، موضًحا أن ثمة معايير مهنية تس���ير عليها ال���وزارة الختيار أفضل الكفاءات. وبين أن الوزارة 
ستش���رع في قبول الطلبات اعتباًرا من اليوم االثنين 2019/4/8 وحتى تاريخ 2019/4/22 عبر مديريات 
التربية والتعليم كل حس���ب منطقته. ودعا ثابت الخريجين االس���تعداد لخ���وض االمتحان التحريري 
المقرر عقده يوم االثني���ن 2019/4/29. وأكد ضرورة اعتماد الموق���ع االلكتروني الخاص بوزارة التربية 

والتعليم مصدًرا رسمًيا فقط الستقاء المعلومات في هذا المجال.

غزة/ االستقالل:
وقع رئيس بلدية غزة م. نزار حجازي، مذكرة 
تفاه���م وتع���اون مع مدير عام مستش���فى 
الصناعية«  للتأهيل واألطراف  »الشيخ حمد 
د. رأف���ت لبد، ف���ي مجال تقدي���م الخدمات 
الطبية المختلفة الخاصة باألطراف الصناعية 
واألجهزة الطبية المساعدة والتأهيل الطبي 

في قطاع غزة.
وحضر توقيع االتفاقي���ة في مكتب رئيس 
البلدية، بالمقر الرئيس في ميدان فلسطين 
وسط مدينة غزة، أعضاء المجلس البلدي؛ د. 
صبحي سكيك، وتيسير البلتاجي، وسمعان 
عطاالل���ه، ود. فؤاد عي���اد، ويعقوب الغندور، 
ورائد رج���ب، ومدير عام الش���ؤون الثقافية 
والمراكز م. عماد صيام، ومدير مركز األطراف 

الصناعية وأجهزة الشلل محمد دويمة.
وأكد م. حجازي، أن مركز األطراف الصناعية 

يق���دم الخدمة لذوي اإلعاق���ة، منذ أكثر من 
40 عامًا، بالتعاون مع مختلف الش���ركاء، وال 
سيما اللجنة الدولية للصليب األحمر، ووزارة 
الصحة، ف���ي ظل ازدياد الح���االت المرضية 
بفعل االعتداءات اإلس���رائيلية على شعبنا 
الفلسطيني. وأوضح أن البلدية بذلت جهوًدا 
كبيرًة لتطوير المركز وصقل مهارات الكادر 
العام���ل بداخل���ه، لالرتقاء  الطب���ي والفني 
بالخدمة المقدمة للمرضى واس���تيعاب أكبر 

عدد من متلقيها.
واتفق الجانبان على تش���كيل لجنة وطنية 
ناظمة للعمل واإلشراف على مجال األطراف 
الصناعية والتأهيل، على أن يتم تشكيلها 
م���ن وزارة الصح���ة، لتنفيذ االتف���اق ووضع 
الضواب���ط لضمان تقديم الخدمات بش���كل 

أفضل للمرضى.
كم���ا اتفقا على أهمية التعاون والتنس���يق 

والتكامل بينهما لتوفير خدمة أفضل لذوي 
اإلعاق���ة، وتوزي���ع األدوار والمه���ام لضمان 
ع���دم وجود ازدواجية ف���ي الخدمة المقدمة 

للمرضى من المركز والمستشفى.
ونص االتفاق عل���ى أن يقدم مركز األطراف 
الصناعية التابع لبلدية غزة، خدمة الكراسي 
المتحرك���ة للمرض���ى، إل���ى جان���ب تقديم 
الخدمات لمرضى برنامجّي القدم الس���كرية 
وClub Foot، فيما يقدم مستش���فى حمد 

أجهزة تقويم العمود الفقري للمرضى.
أم���ا فيما يخص األجه���زة التعويضية؛ فقد 
اتف���ق الطرف���ان عل���ى تقدي���م الخدمة من 
طرفهما نظًرا لكثرة األعداد المستفيدة في 
قطاع غ���زة، في حين تم توزي���ع آلية العمل 
وتقدي���م الخدم���ة فيما يتعل���ق باألطراف 
الصناعية حسب نوع الطرف والفئة العمرية 

للمريض.

خان يونس/ االستقالل:
هنأ رئيس بلدية عبسان الكبيرة د. محمود أبو دراز، مركز 
بناء الش���بابي بمناسبة فوزه بالمركز الثاني على مستوى 
قطاع غ���زة في جائزة العودة ألفضل مركز ش���بابي على 
مستوى قطاع غزة التي نظمتها وزارة الشباب و الرياضة.

 وتح���دث د. أبو دراز، خالل احتق���ال أقامه المركز بهذه 
المناسبة، عن دور مركز بناء في تنفيذ المبادرات المميزة 

في البلدة التي تدعم وتطور الشباب، وتهدف إلى تعزيز 
المفاهيم اإليجابية في المجتمع. بدوره أثنى أ. عوني أبو 
إسماعيل مدير مركز بناء الشبابي على دور بلدية عبسان 
الكبيرة في الحصول على المراكز المتقدمة على مستوى 

المراكز الشبابية، واحتضانها ودعمها للمركز.
يذكر أن البلدية تحتضن مركز بناء الشبابي ضمن مذكرة 

تفاهم تم توقيعها في وقت مبكر من هذا العام.

خان يونس / االستقالل:
نفذت بلدي���ة خان يونس جنوب محافظات غ���زة بالتعاون مع 
الهيئة التدريس���ية وطلبة مدرس���ة بني س���هيال االبتدائية 
المش���تركة »ب« يومًا تطوعيًا لتنظيف جزء من ش���اطئ البحر 
والمتن���زه البح���ري، والرامية إل���ى تعزيز ونش���ر ثقافة العمل 

التطوعي لدى أبناء المجتمع وخصوصًا الطلبة.
وبين ممث����ل دائرة العالقات العامة بالبلدية يحيى األس����طل أن 

الحملة التطوعية جاءت بمبادرة من الطلبة وإدارة المدرسة بهدف 
تعزي����ز النواحي البيئية والحفاظ عليها، ال س����يما اقتراب فصل 
الصي����ف حيث يعتبر ش����اطئ البحر المتنفس الوحيد لس����كان 
المحافظ����ة. ولف����ت إلى أن البلدي����ة قامت بتوفي����ر مجموعة من 
المعدات الالزمة لتسهيل تنفيذ الحملة، في ظل اهتمام البلدية 
بالحم����الت التطوعية التي تس����اعد في عملي����ة النظافة وكذلك 

الحفاظ على البيئة المحيطة وتجميل الشوارع والمرافق العامة.

طولكرم / االستقالل:
خصصت جامعة فلس���طين التقنية خضوري في طولكرم، يوما طبيا لمعاينة وفحص العشرات من أسر 
الشهداء والجرحى في محافظة طولكرم، بالتعاون مع هيئة تأهيل األسرى والمحررين، والتجمع الوطني 

ألسر الشهداء، وبالشراكة مع عدد من المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة في المحافظة.
وش���ملت الفعالية التي جاءت بمناس���بة يوم الصحة العالمي الذي يصادف في السابع من نيسان من 
كل عام، كافة التخصصات الطبية من عيادات العظام، والطب العام، والسكري، وفحص الدم، والعيون، 

األنف واألذن والحنجرة والتفريغ والصحة النفسية، والتغذية الصحية وغيرها.
وقال عالء عيسى عميد الشؤون الطالبية : إن هذا اللقاء يأتي من منطلق رسالة الجامعة تجاه هذه الفئة من أبناء 
شعبنا التي قدمت وما زالت تقدم أغلى ما تملك في سبيل الوطن والقضية من جهة، وفي إطار الشراكة والتعاون 
والتش����بيك مع مؤسس����ات المجتمع المحلي لتقديم الرعاية الصحية لهذه العوائ����ل من خالل هذا اليوم الطبي. 
بدوره، قال ياسر الحافي ممثال عن هيئة شؤون األسرى والمحررين، إنه تم دعوة أسر األسرى والشهداء للمشاركة 
في هذا النشاط الذي يشمل كافة التخصصات الطبية مجانا، كواجب وطني دعما لصمودهم ومساندتهم ووفاء 
منا لدماء الشهداء وعذابات األسرى والجرحى، والتخفيف من أعبائهم االقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب 

الفلسطيني عامة وأهالي هذه الفئة خاصة، مثمنا جهود كل من ساهم في إنجاح هذا اليوم.

بلدية غزة ومستشفى حمد توقعان 
مذكرة تفاهم في مجال التأهيل الطبي

يوم طبي ألسر الشهداء 
والجرحى في طولكرم

التعليم بغزة تعلن عقد 
امتحان توظيف معلمين جدد

بلدية خان يونس تنفذ حملة 
تطوعية لنظافة شاطئ البحر

بلديــة عبســان الكبيــرة 
تهنــئ مركــز بنــاء الشبابــي

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي
بلدية بيت الهيا

إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا
بشأن بناء منزل المواطن: رائد 

محمد خليل األشقر
تعل���ن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية بيت الهيا لعموم المواطنين 
الكرام بأنه تقدم إليها المواطن: رائد محمد خليل األشقر والذي يحمل الهوية 
رق���م )906527148( بطلب للحصول عل���ى إذن بناء لمنح خدمات  لمنزل قائم 
في أراض القس���يمة رقم )7( من أراض القطعة رقم )966( على ما مس���احته 

)311( متر مربع تقريبًا الواقعة في منطقة بيت الهيا شارع أبو عبيدة.
ل����ذا فمن له حق في االعتراض على ذلك أو مس����تندات ملكية المواطن المذكور 
أعاله أو الخرائط والمخططات المقدمة منه للبلدية التقدم باعتراضه  خالل )15( 

يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال لن يلتفت ألي اعتراض يقدم بعد ذلك.

اأ .عز الدين الدحنون
رئي�س بلدية بيت الهيا
رئي�س اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي
بلدية بيت الهيا

إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا
بشأن بناء منزل المواطن: محمد 

أحمد العبد األشقر
تعل���ن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية بيت الهيا لعموم المواطنين 
الك���رام بأنه تق���دم إليها المواط���ن: محمد أحمد العبد األش���قر والذي يحمل 
الهوية رقم )900187220( بطلب للحصول على إذن بناء لمنح خدمات  لمنزل 
قائم في أراض القسيمة رقم )1( من أراض القطعة رقم )966( على ما مساحته 
)500( متر مربع تقريبًا الواقعة في منطقة أصالن مقابل مسجد النبي يوسف.

لذا فمن له حق في االعتراض على ذلك أو مستندات ملكية المواطن المذكور أعاله 
أو الخرائط والمخطط����ات المقدمة منه للبلدية التقدم باعتراضه  خالل )15( يومًا 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال لن يلتفت ألي اعتراض يقدم بعد ذلك.

اأ .عز الدين الدحنون
رئي�س بلدية بيت الهيا
رئي�س اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا
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أعلن أنا المواطن/ابراهي���م صبحي محمد أبو ماضي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802697573 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن سجا طالل محمد الشرفا.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803321926 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم مازن ابراهيم الللي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803750488 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة يوم أمس، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها 
للتعاقد لش���غل وظائف تدريس���ية للعام 2019-2020. وقال وكيل الوزارة زي���اد ثابت في بيان وصل 
االس���تقالل نس���خة منه: إن الوزارة بحاجة لش���غل الوظائف بالتخصصات التعليمية كافة ولمختلف 
المراحل، موضًحا أن ثمة معايير مهنية تس���ير عليها ال���وزارة الختيار أفضل الكفاءات. وبين أن الوزارة 
ستش���رع في قبول الطلبات اعتباًرا من اليوم االثنين 2019/4/8 وحتى تاريخ 2019/4/22 عبر مديريات 
التربية والتعليم كل حس���ب منطقته. ودعا ثابت الخريجين االس���تعداد لخ���وض االمتحان التحريري 
المقرر عقده يوم االثني���ن 2019/4/29. وأكد ضرورة اعتماد الموق���ع االلكتروني الخاص بوزارة التربية 

والتعليم مصدًرا رسمًيا فقط الستقاء المعلومات في هذا المجال.

غزة/ االستقالل:
وقع رئيس بلدية غزة م. نزار حجازي، مذكرة 
تفاه���م وتع���اون مع مدير عام مستش���فى 
الصناعية«  للتأهيل واألطراف  »الشيخ حمد 
د. رأف���ت لبد، ف���ي مجال تقدي���م الخدمات 
الطبية المختلفة الخاصة باألطراف الصناعية 
واألجهزة الطبية المساعدة والتأهيل الطبي 

في قطاع غزة.
وحضر توقيع االتفاقي���ة في مكتب رئيس 
البلدية، بالمقر الرئيس في ميدان فلسطين 
وسط مدينة غزة، أعضاء المجلس البلدي؛ د. 
صبحي سكيك، وتيسير البلتاجي، وسمعان 
عطاالل���ه، ود. فؤاد عي���اد، ويعقوب الغندور، 
ورائد رج���ب، ومدير عام الش���ؤون الثقافية 
والمراكز م. عماد صيام، ومدير مركز األطراف 

الصناعية وأجهزة الشلل محمد دويمة.
وأكد م. حجازي، أن مركز األطراف الصناعية 

يق���دم الخدمة لذوي اإلعاق���ة، منذ أكثر من 
40 عامًا، بالتعاون مع مختلف الش���ركاء، وال 
سيما اللجنة الدولية للصليب األحمر، ووزارة 
الصحة، ف���ي ظل ازدياد الح���االت المرضية 
بفعل االعتداءات اإلس���رائيلية على شعبنا 
الفلسطيني. وأوضح أن البلدية بذلت جهوًدا 
كبيرًة لتطوير المركز وصقل مهارات الكادر 
العام���ل بداخل���ه، لالرتقاء  الطب���ي والفني 
بالخدمة المقدمة للمرضى واس���تيعاب أكبر 

عدد من متلقيها.
واتفق الجانبان على تش���كيل لجنة وطنية 
ناظمة للعمل واإلشراف على مجال األطراف 
الصناعية والتأهيل، على أن يتم تشكيلها 
م���ن وزارة الصح���ة، لتنفيذ االتف���اق ووضع 
الضواب���ط لضمان تقديم الخدمات بش���كل 

أفضل للمرضى.
كم���ا اتفقا على أهمية التعاون والتنس���يق 

والتكامل بينهما لتوفير خدمة أفضل لذوي 
اإلعاق���ة، وتوزي���ع األدوار والمه���ام لضمان 
ع���دم وجود ازدواجية ف���ي الخدمة المقدمة 

للمرضى من المركز والمستشفى.
ونص االتفاق عل���ى أن يقدم مركز األطراف 
الصناعية التابع لبلدية غزة، خدمة الكراسي 
المتحرك���ة للمرض���ى، إل���ى جان���ب تقديم 
الخدمات لمرضى برنامجّي القدم الس���كرية 
وClub Foot، فيما يقدم مستش���فى حمد 

أجهزة تقويم العمود الفقري للمرضى.
أم���ا فيما يخص األجه���زة التعويضية؛ فقد 
اتف���ق الطرف���ان عل���ى تقدي���م الخدمة من 
طرفهما نظًرا لكثرة األعداد المستفيدة في 
قطاع غ���زة، في حين تم توزي���ع آلية العمل 
وتقدي���م الخدم���ة فيما يتعل���ق باألطراف 
الصناعية حسب نوع الطرف والفئة العمرية 

للمريض.

خان يونس/ االستقالل:
هنأ رئيس بلدية عبسان الكبيرة د. محمود أبو دراز، مركز 
بناء الش���بابي بمناسبة فوزه بالمركز الثاني على مستوى 
قطاع غ���زة في جائزة العودة ألفضل مركز ش���بابي على 
مستوى قطاع غزة التي نظمتها وزارة الشباب و الرياضة.

 وتح���دث د. أبو دراز، خالل احتق���ال أقامه المركز بهذه 
المناسبة، عن دور مركز بناء في تنفيذ المبادرات المميزة 

في البلدة التي تدعم وتطور الشباب، وتهدف إلى تعزيز 
المفاهيم اإليجابية في المجتمع. بدوره أثنى أ. عوني أبو 
إسماعيل مدير مركز بناء الشبابي على دور بلدية عبسان 
الكبيرة في الحصول على المراكز المتقدمة على مستوى 

المراكز الشبابية، واحتضانها ودعمها للمركز.
يذكر أن البلدية تحتضن مركز بناء الشبابي ضمن مذكرة 

تفاهم تم توقيعها في وقت مبكر من هذا العام.

خان يونس / االستقالل:
نفذت بلدي���ة خان يونس جنوب محافظات غ���زة بالتعاون مع 
الهيئة التدريس���ية وطلبة مدرس���ة بني س���هيال االبتدائية 
المش���تركة »ب« يومًا تطوعيًا لتنظيف جزء من ش���اطئ البحر 
والمتن���زه البح���ري، والرامية إل���ى تعزيز ونش���ر ثقافة العمل 

التطوعي لدى أبناء المجتمع وخصوصًا الطلبة.
وبين ممث����ل دائرة العالقات العامة بالبلدية يحيى األس����طل أن 

الحملة التطوعية جاءت بمبادرة من الطلبة وإدارة المدرسة بهدف 
تعزي����ز النواحي البيئية والحفاظ عليها، ال س����يما اقتراب فصل 
الصي����ف حيث يعتبر ش����اطئ البحر المتنفس الوحيد لس����كان 
المحافظ����ة. ولف����ت إلى أن البلدي����ة قامت بتوفي����ر مجموعة من 
المعدات الالزمة لتسهيل تنفيذ الحملة، في ظل اهتمام البلدية 
بالحم����الت التطوعية التي تس����اعد في عملي����ة النظافة وكذلك 

الحفاظ على البيئة المحيطة وتجميل الشوارع والمرافق العامة.

طولكرم / االستقالل:
خصصت جامعة فلس���طين التقنية خضوري في طولكرم، يوما طبيا لمعاينة وفحص العشرات من أسر 
الشهداء والجرحى في محافظة طولكرم، بالتعاون مع هيئة تأهيل األسرى والمحررين، والتجمع الوطني 

ألسر الشهداء، وبالشراكة مع عدد من المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة في المحافظة.
وش���ملت الفعالية التي جاءت بمناس���بة يوم الصحة العالمي الذي يصادف في السابع من نيسان من 
كل عام، كافة التخصصات الطبية من عيادات العظام، والطب العام، والسكري، وفحص الدم، والعيون، 

األنف واألذن والحنجرة والتفريغ والصحة النفسية، والتغذية الصحية وغيرها.
وقال عالء عيسى عميد الشؤون الطالبية : إن هذا اللقاء يأتي من منطلق رسالة الجامعة تجاه هذه الفئة من أبناء 
شعبنا التي قدمت وما زالت تقدم أغلى ما تملك في سبيل الوطن والقضية من جهة، وفي إطار الشراكة والتعاون 
والتش����بيك مع مؤسس����ات المجتمع المحلي لتقديم الرعاية الصحية لهذه العوائ����ل من خالل هذا اليوم الطبي. 
بدوره، قال ياسر الحافي ممثال عن هيئة شؤون األسرى والمحررين، إنه تم دعوة أسر األسرى والشهداء للمشاركة 
في هذا النشاط الذي يشمل كافة التخصصات الطبية مجانا، كواجب وطني دعما لصمودهم ومساندتهم ووفاء 
منا لدماء الشهداء وعذابات األسرى والجرحى، والتخفيف من أعبائهم االقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب 

الفلسطيني عامة وأهالي هذه الفئة خاصة، مثمنا جهود كل من ساهم في إنجاح هذا اليوم.

بلدية غزة ومستشفى حمد توقعان 
مذكرة تفاهم في مجال التأهيل الطبي

يوم طبي ألسر الشهداء 
والجرحى في طولكرم

التعليم بغزة تعلن عقد 
امتحان توظيف معلمين جدد

بلدية خان يونس تنفذ حملة 
تطوعية لنظافة شاطئ البحر

بلديــة عبســان الكبيــرة 
تهنــئ مركــز بنــاء الشبابــي

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي
بلدية بيت الهيا

إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا
بشأن بناء منزل المواطن: رائد 

محمد خليل األشقر
تعل���ن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية بيت الهيا لعموم المواطنين 
الكرام بأنه تقدم إليها المواطن: رائد محمد خليل األشقر والذي يحمل الهوية 
رق���م )906527148( بطلب للحصول عل���ى إذن بناء لمنح خدمات  لمنزل قائم 
في أراض القس���يمة رقم )7( من أراض القطعة رقم )966( على ما مس���احته 

)311( متر مربع تقريبًا الواقعة في منطقة بيت الهيا شارع أبو عبيدة.
ل����ذا فمن له حق في االعتراض على ذلك أو مس����تندات ملكية المواطن المذكور 
أعاله أو الخرائط والمخططات المقدمة منه للبلدية التقدم باعتراضه  خالل )15( 

يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال لن يلتفت ألي اعتراض يقدم بعد ذلك.

اأ .عز الدين الدحنون
رئي�س بلدية بيت الهيا
رئي�س اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي
بلدية بيت الهيا

إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا
بشأن بناء منزل المواطن: محمد 

أحمد العبد األشقر
تعل���ن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية بيت الهيا لعموم المواطنين 
الك���رام بأنه تق���دم إليها المواط���ن: محمد أحمد العبد األش���قر والذي يحمل 
الهوية رقم )900187220( بطلب للحصول على إذن بناء لمنح خدمات  لمنزل 
قائم في أراض القسيمة رقم )1( من أراض القطعة رقم )966( على ما مساحته 
)500( متر مربع تقريبًا الواقعة في منطقة أصالن مقابل مسجد النبي يوسف.

لذا فمن له حق في االعتراض على ذلك أو مستندات ملكية المواطن المذكور أعاله 
أو الخرائط والمخطط����ات المقدمة منه للبلدية التقدم باعتراضه  خالل )15( يومًا 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال لن يلتفت ألي اعتراض يقدم بعد ذلك.

اأ .عز الدين الدحنون
رئي�س بلدية بيت الهيا
رئي�س اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا
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أعلن أنا المواطن/رمزي راتب عبدالرحمن سعد الدين
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)90551383 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ معين ابراهيم محمد ابو جزر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)926742537 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/احمد محمد مرزوق ابو ورد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931555510( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ شيماء حمدان سليمان الفرا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405228966 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمدعبد الوهاب » سالم سليمان 
ابو ماضي عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رق���م )800794745 ( فعلى من يجدها رجاء 

أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/احمد ايمن ديب القرعان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801503174 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عبد الرحمن طلب عيد جراد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804607034 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فادي فريد حامد الحجار
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)405169814( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ نايف جواد نايف فارس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802371922( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

لم يك���ن اختيار مخي���م جنين ليكون س���احة المعركة 
األش���رس التي خاضتها قوات االحتالل "اإلس���رائيلي" 
ض���د المقاومة الفلس���طينية مطل���ع انتفاضة األقصى 
جزاف���ا، فق���د أدرك المحتل أن كل حج���ر داخل المخيم 
يقف استشهاديا ينتظر لحظة االنفجار في وجه جنود 

االحتالل.
صمود عناصر المقاومة خ���الل االجتياح في حينه، أرغم 
قيادة جي���ش االحتالل على تبدي���ل وحداتها المقاتلة 
ث���الث مّرات، دون أن ينال ذلك م���ن ثبات المقاومين، أو 
يؤدي إلى أي إنجاز ُيحسب للقوة اإلسرائيلية الُمقتحمة، 
ما حدا بالقوة اإلسرائيلية الستعمااللدبابات والبلدوزرات 
الضخمة في هدم المنازل بهدف التقّدم صوب وس���ط 

المخيم.
وذكرت منظمات حقوقية ودولية تهتم بحقوق اإلنسان 
آنذاك، أن الجيش "اإلس���رائيلي" أثناء إدارة عملياته في 
المخيم ارتكب جرائم حرب تمثلت بالقتل العش���وائي، 
المدنيي���ن دروعًا بش���رية، واالس���تخدام  واس���تخدام 
غير المتناس���ب للق���وة، وعمليات االعتقال التعس���في 

والتعذيب، ومنع العالج الطبي والمساعدة الطبية.
وأطلقت قوات االحتالل على مخيم جنين مصطلح "عش 
دبابير" ، وحاولت اجتياحه قبل عملية "الس���ور الواقي"، 
أكثر من مرة وفي كل مرة كان جيش االحتالل يجد أهل 
المخي���م له بالمرص���اد يتصدون لجنوده بكل شراس���ة 

وثبات.

وبرز خالل اجتياح المخيم أس���ماء سطرت بدمائها أروع 
المالحم والتضحي���ات وكانوا قدوة في العمل الجهادي 
والنضالي وتجلت صور الوحدة الوطنية في أبهى صورها 
أمثال الشهيد القائد يوسف ريحان )أبو جندل( واألسير 
القس���امي جمال أبو الهيجاء والشيخ األسير القائد في 
س���رايا القدس الحاج علي الصفوري واألسير القائد في 
س���رايا القدس ثابت مرداوي والش���هيد القسامي نصر 

جرار والش���هيد القائد زي���اد العامر من قادة ش���هداء 
األقصى.

ولمع اس���م الش���هيد القائد محمود طوالبة قائد سرايا 
القدس والذي لقب بجنرال المخيم وقائد معركة جنين 
وصاحب التاريخ الحافل بالعمليات االستشهادية فكان 
هو نفسه استشهاديًا حينما اشتبك مع جيش االحتالل 
وقتل العدي���د من جنوده ليرتقي بع���د ذلك في 7 من 

نيس���ان / أبري���ل 2002 إلى العال ش���هيدًا بعد قصف 
المنزل الذي كان يتحصن فيه. 

معركة م�شرفة
ويرى يوس���ف الشرقاوي الخبير في الشأن العسكري أن 
جيش االحتالل حاول كي وعي الفلس���طينيين من خالل 
تنفيذه لعملية "الس���ور الواقي" وال���ذي كان باعتقاده 
أن يوقف العمل العس���كري في الضف���ة والتي تمثلت 
بالعمليات االستش���هادية فكان مخيم جنين أحد أهم 
األه���داف المهمة لما يمثله م���ن عقبة حقيقية لفرض 
األمن الذي يحلم به االحتالل بوقفه لتلك العمليات التي 

كانت في الغالب تخرج منه.
وأوضح الشرقاوي ل� "االستقالل": أن االحتالل لم يستطع 
ايق���اف العمليات االستش���هادية والمقاومة حتى بعد 
أن دم���ر المخيم وقتل وأس���ر من فيه، مش���ددا على أن 
المخيم ش���كل نموذجًا مقاومًا مهمًا ف���ي تاريخ الصراع 
رغم اس���تخدام االحتالل القوة المفرطة وقتل المدنيين 

إلخافة أهل جنين واجبارهم على التسليم.
وق���ال :"إن صورة الوحدة الوطني���ة التي تجلت في أرض 
الميدان كانت ش���يئًا بديهيًا في المخيم ، فالوحدة في 
خندق المواجهة جلب الصمود للمقاومة، وس���اعدت في 
تن���وع المواجه���ة والتخطيط الس���ليم إلدارة العمليات 
داخل المخيم مما كبد االحتالل خس���ائر فادحة باألرواح 
لدى جنوده وتدمير وإعطاب العديد من آلياته العسكرية 

خالل المعركة.

معركــة جنيــن.. حكايــة بطولــة ال تــزال حاضــرة
غزة / حممد �أبو هويدي:

�شكل��ت معركة جنني �لت��ي خا�شها �ملقاومون عل��ى مد�ر 15 
يوًم��ا �شد حماولة �قتحام �ملخيم م��ن قبل قو�ت �الحتالل 
�أهمي��ة كبرية مبا حملته من رمزية للمقاومة و�ال�شتب�ش��ال 
و�لوح��دة يف مو�جهة �ملحتل »�الإ�ش��ر�ئيلي«، وخا�ش��ة  �أنها 

كان��ت ملحمة بطولية �ش��طرت بدماء �ل�ش��هد�ء و�أ�ش��الئهم 
و�أ�ش�شت ملرحلة جديدة يف �ل�شر�ع �لفل�شطيني �الإ�شر�ئيلي 
وحت��دي �ملقاوم��ة الأق��وى جي���ش يف �ملنطق��ة . �ملقاوم��ة 
�ل�شر�شة �لتي جوبهت بها قو�ت �الحتالل �ملُقتحمة للمخيم 
�آنذ�ك، �ش��من عملية و��ش��عة يف �ل�شفة �ملحتلة �أطلق عليها 

جي�ش �الحتالل عملية »�ل�ش��ور �لو�قي«،  �أ�شفرت عن مقتل 
29 جندًيا و�شابًطا �إ�شر�ئيلًيا، و��شت�شهاد 58 مو�طًنا بينهم 
23 مقاوًم��ا. وه��دم وت�ش��رر نحو 1200 من��زل، و�عتقال 
�لع�ش��ر�ت، بينه��م من ال ي��ز�ل معتقاًل لالآن، ويق�ش��ي حكًما 

بال�شجن �ملوؤبد.

القدس المحتلة/ االستقالل:
فرضت محاكم االحتالل اإلسرائيلي خالل 
شهر آذار/مارس الماضي، أحكاًما بالسجن 
الفعل���ي بحق ع���دد من األس���رى األطفال 
القابعي���ن في معتقل "عوف���ر"، إلى جانب 
فرض غرامات مالية باهظة وصل مجموعها 

إلى أكثر من 37 ألف شيكل.
وأوضحت هيئة شؤون األسرى والمحررين 
ف���ي تقرير صدر عنها يوم أمس، أنه خالل 
الشهر المنصرم، تم إدخال 34 أسيرا طفال 

إلى قس���م األس���رى األش���بال في معتقل 
"عوفر"، 20 اعتقلوا م���ن المنازل، و11 من 
الطرق���ات، و1 ت���م اعتقاله عل���ى الحواجز 
العس���كرية، و1 لعدم حيازته تصريح، و1 

بعد استدعائه.
وُس���جل من بين هؤالء األس���رى األش���بال 
الذين تم اعتقالهم خالل الشهر المذكور، 
أس���ير قاصر اعتقل بع���د إطالق الرصاص 
علي���ه، و3 آخ���رون تعرض���وا العت���داءات 
همجية وُنكل بهم أثناء عملية اعتقالهم 

والتحقي���ق معه���م في مراك���ز التوقيف 
اإلسرائيلية.

األطف���ال  ع���دد  أن  الهيئ���ة  وأضاف���ت 
ب���ذات الش���هر 19 قاصرا،  المحكومي���ن 
وتراوحت فترات أحكامهم ما بين 31 يومًا 
إلى 12 شهًرا، بينما ال يزال األسير القاصر 
مصطفى أبو غ���وش قيد االعتقال اإلداري، 
علمًا أن عدد األس���رى األش���بال القابعين 

حاليًا في المعتقل 114 طفال.
ولفت���ت الهيئ���ة أن محاك���م االحت���الل 

العس���كرية تس���عى دائمًا لف���رض مزيد 
م���ن المعان���اة والتنغيص بحق األس���رى 
وذويه���م، وإثق���ال كاهله���م بالفات���ورة 
المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون 
االحتالل، فهي ال تكتفي بإصدار األحكام 
الجائرة بحق األطفال األسرى، بل ترافقها 
غالبًا بفرض غرام���ات مالية باهظة ُتضاف 

إلى سنوات االعتقال الثقيلة.
الهيئ���ة  رص���دت  الس���ياق،  ذات  وف���ي 
أيضًا ش���كاوى األسرى األش���بال القابعين 

في قس���م )13( ب���ذات المعتق���ل، وذلك 
بش���أن معاناتهم من أجهزة التش���ويش 
االلكترونية التي جرى تركيبها مؤخرًا حول 
قسمهم، والتي ُتصدر اشعاعات قوية لها 
تأثير عال تهدد حياتهم بالخطر وُتسبب 
لهم صداعًا مزمنًا وأوجاعًا حادة في الرأس، 
مش���يرة بأن س���لطات االحتالل ال تتوقف 
عن ابتكار أس���اليب جدي���دة إليقاع األذى 
باألس���رى، وجع���ل حياتهم مري���رة داخل 

أقبية السجون.

غرامات بآالف الشواقل بحق األسرى األشبال في »عوفر«
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أيها األحرار في أمتنا، أيتها الماجدات في حوارينا وأزقتنا، أيها الش���يوخ واألطفال، ويا 
زعم���اء أمتنا، يا من أنتم فوق األرض جميعا . صرخة تدوي ليل نهار، إنه بكاء أم فقدت 
ولده���ا وغاب عن ناظريها ، ولربما تغيرت  مالمح���ه فال تعرفه، ينادي بأعلى صوته فال 
يس���مع إال صدى صوته، ال يحده من أمامه بحر بل عصبة على عينيه فال يري إال الظالم 
، وال يج���ده م���ن خلفه حديقة يلعب بها أوالده, إنما سالس���ل م���ن حديد وضعت في 
يديه خلف ظهره،علي يمينه س���جان يعذبه، وعن شماله وضع له الطعام والماء والمال 

والنساء، خذ ما تشاء وأترك مبادئك وحلق حرا في الفضاء
لكنه الكبرياء والعزة والش���موخ واإلباء .. أنا ال أريد طعامًا وال ش���رابًا وال كساء .. أريد أرضي 
التي س���لبت من اآلباء .. أريد بيتي الذي س���رقتموه يا جبناء .. فأين األمة من هذا النداء.. 
غرها عرش ومنصب وذاك الثراء .. ذاك األس���ير يعاني األمري���ن في العراء .. في اليامون 
والنق���ب رفعوا النداء .. عزتي وكرامت���ي اغلى فنحن العظماء .. كبلوا يداي وعصبوا عيناي 
ومنع���وا الدواء.. مات ولدي وجاري وصديقي وأخي وأنا خلف أس���وار س���وداء.. امنع النوم 
والقراءة والمش���اهدة وأي عناء.. لكنني ثابت وش���امخ كما الجبال الش���ماء .. ال العواصف 
تهزمني وال ذاك الغباء.. أنا إن عشت فمن أجل قضيتي .. وإن استشهدت فاإلسالم فداء. 

غدًا الثالثاء تبدأ انتخابات الكنيست الصهيوني لتشكيل حكومة جديدة, واستطالعات الرأي العبرية ال زالت 
تش���ير إلى ان رئيس الوزراء الصهيوني المجرم بنيامين نتنياهو هو األوفر حظا بالفوز باالنتخابات وتشكيل 
حكومة ائتالفية جديدة بمش���اركة أحزاب يمينية متش���ددة, هذه االنتخابات ال تعنينا نحن الفلسطينيين 
من قريب أو بعيد, فال ناقة لنا فيها وال جمل, فأيا كانت النتائج وأيا أفرزت لتش���كيل الحكومة الصهيونية 
الجديدة, فانها كلها تصب في حوض واحد فالسياس���ة اإلسرائيلية واحدة ال تتغير بتغير األفراد, ومن كان 
يعتقد غير ذلك فهو واهم, هناك سياسة عامة تحكم تصرفات قادة االحتالل الصهاينة تستند في األساس 
إلى المصلحة العامة لما تس���مى »بدولة إس���رائيل« وهذه السياسة ملزمة للجميع ال يمكن الخروج عنها, ربما 
تختلف الوس���ائل واألس���اليب أحيانا في تنفيذ هذه السياس���ة بحكم الواقع , لكنها في النهاية تصل إلى 

الهدف الذي تسعى إليه »إسرائيل«. 
نتنياهو يتعامل مع ثالثة أخطار تقوض من فرص نجاحه, وهو يبذل جهودًا مضنية لتغيير الصورة النمطية 

التي يحاول معارضوه ترويجها لدى اإلسرائيليين, واللعب على وترها لخدمة أغراضهم االنتخابية. 
أوال: قضايا الفساد التي تحاصر نتنياهو وأسرته من كل االتجاهات, والتي يحاول ان يغطي عليها بتحقيق 
مكاس���ب سياسية غير مس���بوقة منحها له الرئيس األمريكي دونالد ترامب, كاعتبار القدس عاصمة موحدة 
إلس���رائيل, ونقل الس���فارة األمريكية إليها, واعتبار الجوالن أراضي غير محتلة, وهو يبشر اإلسرائيليين بأن 

الخطوة القادمة لإلدارة األمريكية فرض السيادة اإلسرائيلية على الضفة الغربية, أي يروج النجاز جديد. 
ثانيا:  االتهامات »الحقيقية« التي وجهتها المعارضة الصهيونية لنتنياهو بالفشل العسكري في غزة, وعدم 
قدرته على حسم أي معركة عسكرية مع المقاومة الفلسطينية في القطاع, وجرأة المقاومة على استهداف »تل 
أبيب« التي تعتبر خطًا احمر لدى اإلس���رائيليين, والموافقة على تهدئة بشروط الفصائل الفلسطينية, وحاول 

نتنياهو الدفاع عن نفسه من خالل الترويج انه وجه ضربات قاسية وغير مسبوقة لفصائل المقاومة في غزة. 
ثالثا: ألول مرة يتحدث نتنياهو عن توجه واضح للسلطة الفلسطينية بالتدخل في االنتخابات اإلسرائيلية بشكل 
مباش����ر والتحريض ضده بالتنسيق مع القائمة العربية, وتوجيه اتهامات له بأنه يدعم حماس من خالل السماح 
بإدخ����ال المال القطري لغزة, وإبرام تهدئة معها, وتخفيف الحص����ار عن غزة, وهو ما دعى نتنياهو للحديث عن 

استحالة إعادة احتالل قطاع غزة بعد ان رفض العديد من الزعماء العرب تولي مسؤولية إدارة شؤون القطاع.  
اشد ما يقلق نتنياهو اآلن هو على مشارف بدء  االنتخابات, الخروج بعملية فدائية تؤدى إلى قتلى في صفوف 
االحتالل, أو إطالق صواريخ تجاه األراضي الفلسطينية المحتلة عام 48, وهذا كان واضحا في تصريحاته التي 
هدد من خاللها بتوجية ضربة عس���كرية قاصمة لقطاع غزة ف���ي حال إطالق صواريخ تجاه األراضي المحتلة, 
وهذه هى المرة األولى التي يشعر فيها الفلسطينيون بقدرتهم في التأثير في االنتخابات الصهيونية بهذا 
الشكل الكبير, حتى ان نتنياهو بات يبحث عن وسائل لتسكين ولو مؤقتا كل بؤر التوتر مع الفلسطينيين, 
حتى انه أعطى أوامره بالتفاوض مع األس���رى الفلس���طينيين في س���جن النقب, خوفا من خوضهم إلضراب 
مفتوح عن الطعام س���يؤدي حتما إلى توتر ش���ديد في الشارع الفلسطيني, وتنامي إمكانية تنفيذ عمليات 
فدائية أو إطالق صواريخ من قطاع غزة تجاه األراضي المحتلة عام 48م, وبالتالي يس���عى نتنياهو لتبريد كل 

القضايا الساخنة. 
ما يمكن اس���تنتاجه من انتخابات الكنيست الصهيوني, انه ال يجب التعويل على شخص دون آخر فكلهم 
في الجرم سواء, هناك إجماع صهيوني بين كل األحزاب اليمينية وأحزاب الوسط واليسار الصهيوني, انه ال 
لحل الدولتين, والقدس عاصمة موحدة للكيان, »ويهودا والسامرة« – الضفة-  هي جزء من ارض »إسرائيل« وال 
يمكن إخالؤها من المستوطنات, بل ان هناك قرار من المنتظر ان يتم انتزاعه من ترامب باعتبار الضفة ارضًا 
غير محتلة على غرار ما فعلته اإلدارة األمريكية بالجوالن, فالش���عب الفلس���طيني ال يعنيه من قريب أو بعيد 
من يفوز باالنتخابات, فهو اتخذ قرار التصدي لالحتالل الصهيوني حتى زواله عن أرض فلسطين التاريخية 
من نهرها لبحرها, دون النظر إلى من يفوز ومن يخسر في االنتخابات الصهيونية, فاليهودي الجيد هو ذاك 
اليهودي ال يعيش فوق األراضي الفلسطينية, وال يغتصب حقوقي ويدنس مقدساتي, أما غير ذلك فكلهم 

في الجرم سواء.   

كلهم في الجرم سواء

صرخــة أسيــر
 درويش الغرابلي

رأي

تفاهماُت التهدئة بين المقاومة واالحتالل، موضوُع جداٍل 
بي���ن ُموافٍق وُمخالف، ومادُة س���جاٍل بيَن ُمؤيد وُمعارض، 
وباُب نزاٍع جديد للُمناكفِة السياسية، ومدخُل صراٍع أكيد 
للُمناطحة اإلعالمية.  الوصوُل إلى فصِل المقاِل فيما وقَع 
بي���َن المختلفين من إش���كال، لم يُعْد باألم���ر الّهيْن، وال 
بالشيِء اللّيْن، لذلك احتاَج الموضوُع إلى ِحكمة توازن بين 
الش���ك واليقين، وفطنة تسّلط الضوء على بعض النقاط، 
ث���م تضع النقاَط على الحروف. ومن المفيد لتحقيق ذلك 
دراسة تفاهمات التهدئة في سياقها الطبيعي وإطارها 
المنطقي، وإدراكها من خالل أبعادها المكانية والزمانية 
والسياس���ية، للخروج برؤيٍة واضح���ٍة وموقٍف محدد، دون 

مبالغة أو تقصير، من غير تعظيم أو تحقير.
تفاهمات التهدئة اجتهاد سياس���ي لقوى المقاومة في 
قطاع غ���زة، في إطار إدارة الصراع م���ع االحتالل، وبهدف 
تخفيف معاناة الش���عب الحاض���ن للمقاومة في القطاع، 
واالجتهاد السياس���ي ه���و جهد عقلي بش���ري جمعي، 
يخض���ع لقان���ون الرأي وال���رأي اآلخ���ر، وقاب���ل للصواب 
والخطأ، وبالتال���ي يحتمل التأييد والمعارضة أو الموافقة 
والمخالف���ة، وُيمكن أن يكون محل نقد وكذلك نقد النقد؛ 
الس���يما وأن المرجعي���ة الوطنية التي ُيمك���ن االحتكام 

إليها غي���ر موجودة، واإلجماع على مش���روع 
وطني مّوحد مفق���ود، والتوافق حول منظمة 
التحرير الفلس���طينية كممثل شرعي ووحيد 
للش���عب بعيد، واالنقس���ام ض���ارب بجذوره 
في عمق س���حيق، والنتيجة أن الخالف حول 
ملف تفاهم���ات التهدئة في إطار مش���روع 
ومس���موح، طالما يبعد عن اتهامات التخوين 
والخ���روج عن اإلجماع الوطن���ي غير الموجود، 
والتآمر على القضية الوطنية و هلم جرا على 

هذا المنوال.
تفاهم���اُت التهدئ���ِة في جوهرها تس���عى 
النتزاع حقوق طبيعية م���ن االحتالل كفلها 
الفلسطيني ولكل  للش���عب  الدولي  القانون 
شعب تحت االحتالل، فالقطاع كالضفة وكل 
فلس���طين من الناحية القانوني���ة و الفعلية 
الزال تح���ت االحت���الل اإلس���رائيلي بموجب 
قراري مجلس األمن رقم ) 242( لسنة 1967، 
ورق���م )338( لس���نة 1973. التغيي���ر الذي 
حدث بعد إنش���اء السلطة الفلسطينية سنة 
1994 بموجب أوس���لو س���نة 1993 لم يمس 
جوه���ر وجود االحتالل رغم انتقال صالحيات 
إدارة ش���ؤون الس���كان المدنية إلى السلطة 
الفلس���طينية بداًل من سلطة االحتالل. وهذا 
الوض���ع القانون���ي والفعلي ل���م يتغير بعد 

تطبيق خطة فك االرتباط في قطاع غزة س���نة2005، رغم 
إخالء المستوطنات والجيش من داخل القطاع، فقد ظلت 
الس���يطرة الفعلية على الحدود البري���ة لالحتالل، وبقيت 
السيادة الحقيقية على المجالين البحري والجوي للقطاع 
كالضفة وكل فلس���طين بيد دولة االحت���الل. هذا يعني 
تغير ش���كل وأس���لوب االحتالل دون جوهره ومضمونه، 
وهذا الوضع لم يتغير كثيرًا بعد أحداث االنقس���ام سنة 
2007 واس���تفراد حركة حماس  بمؤسسات السلطة في 
القط���اع، ورغم إطالق يد المقاوم���ة على األرض وتحركها 
بهامش حرية س���مح لها  زيادة قوتها المادية والبشرية 
وه���ذا م���ا أعطى االحت���الل فرص���ة لتروي���ج التخلي عن 
مس���ئوليته تجاه الس���كان في القطاع ولكن آثار مشروع 
أوس���لو وما نتج عنه من إنشاء س���لطة تحت االحتالل، هو 
المتغي���ر األهم الذي س���مح لالحت���الل بالترويج لمزاعم 
ترى أن االحتالل ق���د أخلى التزاماته تجاه س���كان قطاع 
غزة وألقى بالمسؤولية على السلطة الفلسطينية بخالف 
القان���ون الدولي ال���ذي يجبر دولة االحت���الل على تزويد 
المنطقة المحتلة بكافة متطلب���ات الحياة من غذاء ودواء 
وغيره���ا. وهو ما نحاول الحصول عليه من خالل تفاهمات 
التهدئة الحالية، ونضطر لدفع ثمن كبير من أرواح ودماء 

الشعب الفلسطيني الصامد والمقاوم في قطاع غزة.

تفاهم���ات التهدئ���ة ف���ي إطاره���ا التاريخ���ي ظهرت 
م���ع نهاي���ة انتفاضة األقص���ى ع���ام 2005 عندما ُكتب 
مصطل���ح )التهدئة( في وثيقة إع���الن القاهرة للفصائل 
الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، وارتبطت بالتهدئة 
مقابل التهدئة، أي وقف عمليات المقاومة الفلسطينية 
مقاب���ل وقف أش���كال الع���دوان على األرض والش���عب 
الفلس���طيني، وبعد فرض الحصار اإلسرائيلي على قطاع 
غزة س���نة2006، واشتداده في س���نة2007، وتزامنه مع 
الح���روب العدوانية الثالثة على غ���زة، أصبحت تفاهمات 
التهدئ���ة مرتبطة بالمطالبة بإنهاء الحصار كش���كل من 
أش���كال العدوان، وظهر ذلك جليًا ف���ي التفاهمات التي 
أنهت حرب 2012، ثم ح���رب 2014، ولكن ذلك ظل حبرًا 
على ورق ولم يتعد األمر إدخال المس���اعدات اإلنس���انية 
واالغاثية وتس���هيل حرك���ة عبور األش���خاص والبضائع 
عب���ر المعاب���ر، وأدت مماطل���ة العدو إلى النزول لس���قف 
التفاهمات من انهاء الحص���ار بإقامة ميناء بحري وجوي 
يسمح بحرية السفر ونقل البضائع إلى إجراءات تخفيف 

الحصار وحل المأزق اإلنساني في غزة.
تفاهمات التهدئة جاءت في ظل واقع سياسي واقتصادي 
ضاغط على غزة، فالواقع السياس���ي الدولي في ظل اإلدارة 

األمريكية بقيادة ترامب ُمش���جع لدولة االحتالل بممارسة 
كافة أش���كال اإلرهاب والعدوان ضد الشعب الفلسطيني 
وفي مقدمتها الحصار على غزة، والواقع السياس���ي العربي 
في أسوأ حاالته بعد تهافت األنظمة العربية على التطبيع 
مع الكيان الصهيوني وتجاوز القضية الفلس���طينية التي 
أصبحت آخر اهتماماتهم، والواقع السياس���ي الفلسطيني 
في أضعف حاالته باس���تثناء بقعة الضوء المشرق الصادر 
م���ن ج���ذوة المقاومة ف���ي الضف���ة والقطاع، فاالنقس���ام 
ضرب بجذوره الخبيثة في عمق السياس���ة الفلس���طينية، 
والتنسيق األمني - لفريق من السلطة - أصبح بقرة مقدسة 
ال يمك���ن المس���اس به، والعقوب���ات المفروض���ة على غزة 
وأهلها مصلحة وطني���ة، المطالبة برفعها خيانة، والحصار 
والعقوبات تحوال إلى وجهي���ن لجريمة واحدة تهدف إلى 
تركيع المقاومة وإذالل حاضنتها الشعبية، وفي ضوء هذا 
الواقع السياس���ي غي���ر المريح جاءت تفاهم���ات التهدئة 
مدعومة فق���ط بقوة ردع س���الح المقاوم���ة ورجالها، وقوة 
صمود الش���عب الفلس���طيني حاضنة المقاوم���ة وحامي 

ظهرها، وضغط مسيرات العودة وكسر الحصار.
تفاهم���ات التهدئة الحالية جاءت بع���د عاٍم من انطالقة 
مس���يرات العودة وكس���ر الحصار، وإن كان إنهاء الحصار 
هو العنوان الثاني للمس���يرات، إال أنه كان والزال الهدف 

األول القاب���ل للتحق���ق كليًا أو جزئيًا. ه���ذه التفاهمات قد 
تكون بداية الطريق إلنهاء الحصار، بعد أن أوصلت االحتالل 
إلى قناعة إجبارية بأن الش���عب الفلسطيني لن يتنازل عن 
حق���ه في إنهاء الحص���ار بالكامل مهم���ا كان الثمُن باهظًا، 
والتضحيات كبي���رة، وأن المقاومة مصمم���ة على تخفيف 

معاناة حاضنتها الشعبية ودعم صمودها وتعزيز قوتها.
المس���يرات الش���عبية حلقة من حلقات النض���ال الوطني 
الفلس���طيني ضد االحتالل البريطان���ي ثم الصهيوني منذ 
قرن من الزم���ان، هذا النضال لن يتوق���ف إال بالوصول إلى 
محطة التحرير والعودة واالس���تقالل، فالتفاهمات في هذا 
اإلط���ار الوطني محطة على طريق الصراع الطويل مع الكيان 
الصهيون���ي، هذا النضال الوطني س���يراكم نق���اط القوة 
للشعب الفلس���طيني، ونقاط الضعف للكيان الصهيوني، 

وستقدمنا خطوة على طريق األلف ميل.
تفاهمات التهدئ����ة يحوطها الكثير من المخاطر والمحاذير 
السياس����ية الحقيقية، خاصة وأنها تتزامن مع صفقة القرن 
الصهي����و أمريكية والرغبة اإلس����رائيلية بفص����ل قطاع غزة 
عن الضف����ة الغربية، والتعامل م����ع كل واحد منهما كإقليم 
منفصل، ليسهل تفكيك القضية الفلسطينية وتصفيتها، 
ويصاحبها الكثي����ر من االتهامات غي����ر الحقيقية الصادرة 
عن فريق أوس����لو والس����لطة تتلخص في 
تمري����ر صفقة الق����رن، وتدمير المش����روع 
حرفي  وتطبي����ق  الفلس����طيني،  الوطن����ي 
للمخطط اإلس����رائيلي الهادف إلى تدمير 
القضية الفلس����طينية، وتحويل االنقسام 
إلى انفصال، وانش����اء كيان سياسي بديل 
للدول����ة الفلس����طينية وح����ل الدولتي����ن. 
وف����ي كال الحالتي����ن: المخاط����ر حقيقية، 
واالتهامات وهمي����ة.. فهذا تطبيق للمثل 
الشعبي القائل: ) رمتني بدائها وانسّلت(، 
وقري����ب من آلية )االس����قاط( في مدرس����ة 
التحليل النفس����ي، التي يسقط الشخص 
عيوبه على غيره وينس����ب رغباته المحّرمة 
لغي����ره  . وله����ذا نج����ُد أّن غالبي����ة القادة 
المزيفين أكثر ذرفًا للدموع على المش����روع 
الوطن����ي الضائع في غزة، وهم  نفس����هم 
الذين ضّيعوا المش����روع الوطني الحقيقي 
بي����ن وه����م الدول����ة المس����تقلة وحقيقة 
التنس����يق األمني. وأن أكثر السادة العبيد 
بكاًء على فقراء غ����زة الُمعّذبين في األرض، 
هم األغنياء المترفي����ن الذين حّرضوا على 
ف����رض العقوبات على أهل غزة وس����اهموا 
ف����ي تجويعه����م وإفقارهم بقط����ع رواتب 
الموظفين، واألس����رى، وذوي الشهداء. وأن 
معظم المرجفي����ن الخائفين من دفع ثمن سياس����ي مقابل 
التهدئ����ة هم الذين فرضوا على الش����عب الفلس����طيني أن 
يدفع أكبر ثمن سياس����ي في أضخم خيبة سياسية فرضها 
قادة على ش����عبهم... وعلى هذا المّوال الذي يحاول اقناعنا 
ب����أن التخفي����ف من وط����أة الحص����ار، وثق����ل العقوبات ضد 

المصلحة الوطنية ويصل لدرجة الخيانة الُعظمى.
فصل المقال في تفاهمات التهدئة: هي اجتهاد سياسي 
يقبل الصواب والخطأ، ويحتم���ل النقد ونقد النقد، هدفها 
انت���زاع حقوق طبيعية م���ن االحتالل كان ق���د تخّلى عنها 
بخالف القانون الدولي الذي يجبره على توفيرها، وهي تتم 
ف���ي إط���ار إدارة الصراع مع االحتالل من���ذ أن نفذ خطة فك 
االرتباط وإعادة االنتش���ار مع قطاع غزة، وتجري في ظل واقع 
سياسي دولي وعربي وفلس���طيني غير ضاغط على العدو، 
- باس���تثناء ضغط المقاومة المس���لحة ومسيرات العودة-، 
ورغم س���مو هدفه���ا المرتكز عل���ى دعم صمود الش���عب 
الفلس���طيني؛ إال أن هناك محاذي���ر حقيقية يجب الحيطة 
لتجنبه���ا، ومخاط���ر وهمية ابتكرها فريق سياس���ي يرغب 
في إبق���اء الحصار والعقوبات على الش���عب الفلس���طيني 
في غزة، ألهداف سياس���ية بعيدة ع���ن المصلحة الوطنية 
الفلس���طينية، التي تقتضي تحقيق الوحدة الوطنية على 

أساس مشروع التحرير والعودة واالستقالل.

تفاهمات التهدئة..فصل 
المقال بين الشك واليقين

د. وليد القططي 

ولهذ� جنُد �أّن غالبية �لقادة �ملزيفني �أكرث 
ذرفًا للدموع على �مل�ضروع �لوطني �ل�ضائع 

يف غزة، وهم  نف�ضهم �لذين �ضّيعو� �مل�ضروع 
�لوطني �حلقيقي بني وهم �لدولة �مل�ضتقلة 
وحقيقة �لتن�ضيق �لأمني. و�أن �أكرث �ل�ضادة 

�لعبيد بكاًء على فقر�ء غزة �ملُعّذبني 
يف �لأر�ض، هم �لأغنياء �ملرتفني �لذين 
حّر�ضو� على فر�ض �لعقوبات على �أهل 

غزة و�ضاهمو� يف جتويعهم و�إفقارهم بقطع 
رو�تب �ملوظفني، و�لأ�ضرى، وذوي �ل�ضهد�ء. 
و�أن معظم �ملرجفني �خلائفني من دفع ثمن 

�ضيا�ضي مقابل �لتهدئة هم �لذين فر�ضو� 
على �ل�ضعب �لفل�ضطيني �أن يدفع �أكرب ثمن 

�ضيا�ضي يف �أ�ضخم خيبة �ضيا�ضية فر�ضها قادة 
على �ضعبهم... وعلى هذ� �ملّو�ل �لذي يحاول 

�قناعنا باأن �لتخفيف من وطاأة �حل�ضار، 
وثقل �لعقوبات �ضد �مل�ضلحة �لوطنية وي�ضل 

لدرجة �خليانة �لُعظمى.
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غزة/ خالد اشتيوي:
العامة لتشجيع االستثمار  الهيئة  أعلنت 
عن إعادة إطالق البرنامج الحكومي لتمويل 
المشاريع الصغيرة بنظام القرض الحسن، 
والمهنيين،  الخريجين  يستهدف  والذي 
ويس���عى إلى تحقيق أه���داف تصب في 
إطار تعزيز صمود المواطن الفلس���طيني 

وتوفير فرص عمل محلية.
وق���ال مدير عام الهيئة العامة لتش���جيع 
االس���تثمار رائد الجزار، خ���الل برنامج لقاء 
مع مس���ئول والذي تنظمه وزارة اإلعالم – 
المكتب اإلعالم���ي الحكومي، أمس األحد، 
إن تمويل المش���اريع يه���دف إلى العمل 
على إنشاء مشروعات صغيرة جديدة توفر 
للمس���اهمة  ف���رص عمل جديدة  بدورها 
في الح���د م���ن البطال���ة المنتش���رة في 
قطاع غ���زة، وتنمية وتطوير المش���روعات 
الصغيرة القائمة بغرض زيادة إنتاجيتها 
واستمراريتها، وزيادة قدرتها على توفير 

فرص عمل جديدة.
وأضاف الجزار، نس���عى من خ���الل دعمنا 
للمش���اريع الصغيرة إل���ى الحد من حاالت 
الفقر المدقع الس���ائدة لدى كثير من أبناء 
الش���عب الفلس���طيني خاص���ة في ضوء 
والحصار  الس���ائدة  السياس���ية  الظروف 
المفروض على القط���اع، وتحويل ما أمكن 

من ذوي الدخ���ل المحدود من فئة تعتمد 
عل���ى الغير إل���ى فئة تعتم���د على الذات 
وتس���اهم ف���ي تنمية المجتم���ع المحلي 

وتطوير االقتصاد الفلسطيني.
وأش���ار إلى أن تمويل المشاريع الصغيرة 
يس���اهم في دعم الصناعات والنشاطات 

االقتصادية غير المس���تفيدة من البرنامج 
بشكل مباشر من خالل توفير مدخالت لها 
من المشاريع الممولة، وتشجيع النشاطات 
الم���درة للدخ���ل والتي توف���ر فرص عمل 
إضافي���ة وجديدة وتش���جيع روح المبادرة 
لدى الفئات المس���تهدفة للمشاركة في 

النشاط االقتصادي الفلسطيني.
وذك���ر الجزار، أن الهيئة العامة لتش���جيع 
الخارط���ة  بإع���داد  ب���دأت  االس���تثمار 
االس���تثمارية، والت���ي يج���ري إنجازه���ا 
بعمل دؤوب وتنس���يق مستمر وفق خطة 
الحكومي  العم���ل  مدروس���ة مع قطاعات 

المختلف���ة وف���ق منهجي���ة قائم���ة على 
تحليل الفرص االستثمارية وتحويلها إلى 

مشاريع استثمارية.
وأوضح الجزار أن الهيئة اس���تطاعت وضع 
الركائز األساس���ية للنافذة االس���تثمارية 
والت���ي س���يكون له���ا األث���ر الكبير في 
التراخي���ص  عل���ى  الحص���ول  تس���هيل 
االس���تثمارية، وستوفر  للمشاريع  الالزمة 
على المس���تثمرين عناء انجاز المعامالت 
الخاص���ة بالمش���اريع االس���تثمارية، في 
الدوائر الحكومي���ة المختلفة، وأن الهيئة 
ستؤخذ على عاتقها انجاز جميع متطلبات 
ال���وزارات المختلفة من خالل هذه النافذة 

االستثمارية.
وبي���ن أن الهيئة تقوم بتمويل مش���اريع 
صغيرة ف���ي المجال الزراع���ي والصناعي 
والخدماتي وفق ش���روط ته���دف لعموم 
الفائدة، وقد م���ول البرنامج منذ انطالقته 
األول���ى ما يزيد عن 1100 مش���روع صغير 
واس���تطاعت خلق أكثر م���ن 9600 فرصة 
عمل. وأك���د أن الهيئة العامة لتش���جيع 
االستثمار لن تدخر جهدًا للعمل من أجل 
تحسين البيئة االس���تثمارية، والتخفيف 
المس���تثمرين وتعزيز  والتس���هيل على 
صمود ش���عبنا والتخفيف م���ن أثار هذا 

الحصار.

إعادة إطالق برنامج حكومي لتمويل المشاريع الصغيرة بغزة

رام الله/ االستقالل:
الفلس���طينيين  أن  بيانات حديثة،  أش���ارت 
صرفوا على السياحة الخارجية في عام 2017، 

حوالي 318.4 مليون دوالر.
وأظهرت أرقام لجهاز االحص���اء المركزي، أن 
إنفاق الفلسطينيين على السياحة الخارجية، 

تراجع بنحو %3.5 مقارنة بعام 2016.

وفي تفاصيل اإلنفاق على السياحة الخارجية 
م���ن قب���ل الس���واح الفلس���طينيين، تصدر 
التس���وق قائمة اإلنفاق، ب��125 مليون دوالر 

في 2017.
وأنفق السواح الفلس���طينيون أثناء سفرهم 
خارج فلسطين في 2017، قرابة 68.4 مليون 
دوالر على خدمات نقل المركبات واالتصاالت، 

ونحو 47 مليون دوالر على الطعام.
وبلغ اإلنفاق على خدم���ات الفنادق واالقامة، 
18.9 ملي���ون دوالر، بينما وصل حجم اإلنفاق 
على » نفقات اخرى » قرابة 58.9 مليون دوالر.
وأظهرت إحصاءات سابقة أن مجموع ما  أنفق 
على السياحة الداخلية من قبل الفلسطينيين 

في 2017، بلغ 165.7 مليون دوالر.

 رام الله/ االستقالل:
حجب���ت وزارة المالي���ة الفلس���طينية تقاريره���ا 
الش���هرية لميزانية البالد 2019 والتي تنش���رها 
على موقعه���ا اإللكتروني، مرجعة ذلك إلى قانون 

الطوارئ.
وكتبت وزارة المالية على موقعها اإللكتروني عبر 
اإلنترنت األح���د، أن التقارير الش���هرية متوقفة 
بس���بب قانون الطوارئ والتبعي���ات القانونية مع 

الطرف اإلسرائيلي.

وبحسب قانون الموازنة العامة الفلسطينية، فإن 
الموازنة الفلس���طينية يجب أن تق���ر قبل نهاية 
م���ارس/ آذار من كل ع���ام، إال أن التط���ورات لدى 
الحكومة الفلسطينية، حال دون إقرارها أو اإلعالن 

عن مالمحها العامة.
وتنشر وزارة المالية الفلسطينية، شهريا، بيانات 
الميزاني���ة الت���ي تتضمن قيمة اإلي���رادات وأبرز 
قنواته���ا والنفقات وقنواته���ا، والمنح الخارجية 

المقدمة للخزينة العامة.

وكانت الحكومة نشرت خالل وقت سابق من فبراير/ 
ش���باط الماضي، تقرير الميزانية الفلسطينية عن 
ش���هر يناير/ كانون ثاني الماضي، قبل أن يعلق 

نشره الحقا.
وتعاني السلطة الفلسطينية ضائقة مالية خانقة 
في أعق���اب قرار الكابنيت أواخ���ر فبراير الماضي 
خصم 500 مليون ش���يكل من عائدات الضرائب 
المحول���ة إلى الس���لطة، وهو المبل���غ الذي تحوله 

السلطة كرواتب لألسرى وعائالت الشهداء.

بسبب قانون الطوارئ.. 

وزارة المالية برام الله توقف تقاريرها المالية
رام الله/ االستقالل:

أظهرت  نتائج مؤش���ر "س���لطة النقد الفلس���طينية" الموّسع لدورة 
األعمال" لش���هر آذار 2019،  استمرار تحس���ن المؤشر الكلي للشهر 
الثاني عل���ى التوالي بالرغم من الظروف السياس���ية المتواترة خالل 
نفس الفترة والمتعلقة بعدم قدرة الس���لطة الفلس���طينية على دفع 

كامل رواتب موظفي القطاع العام.
وبحسب أصحاب المنشآت االقتصادية المستطلعة آراؤهم، فإن أداء 
منش���آتهم من حيث اإلنتاج والمبيعات والمخزون كان يسير بوتيرة 
ثابتة أو متس���ارعة أحيانًا خالل األش���هر الثالثة الس���ابقة، ولم يأخذ 
بالتراجع إال في األيام األخيرة من ش���هر آذار، وتحديدًا بعد اإلعالن عن 
احتمالي���ة صرف %40 فقط من رواتب موظفي القطاع العام لش���هر 

آذار.
واستمر المؤشر على المس���توى الكلي باالرتفاع التدريجي، ومن نحو 
1.1- نقطة في ش���باط إلى 2.9 نقطة في آذار المنصرم، عالوة على أنه 

أعلى من المستوى المناظر من العام السابق والبالغ نحو 0.6- نقطة.

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ حمدان بكير حمدان اليازجي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802279265( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

318 مليون دوالر إنفاق الفلسطينيين على السياحة الخارجية في 2017

تحسن في مؤشر دورة 
األعمال في فلسطين

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ ابتسام ربيع رزق البيوك
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802614388( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ياسر محمود حسيب الكردي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802150706 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/فاتن عدنان خليل بعلوشة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800272403 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ رائد صبحي مصطفى الفيومي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)923995658 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطن/ مصطفى خل���ف مصطفى دلول  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410112031( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواطنة/ فضية مس���لم عب���د العال ابو 
الحصو  ع���ن فقد بطاقة تعري���ف التي تحمل رقم 
)700106164 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ نعمة عثمان محمد العقاد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407921030 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ صخر حامد موسى كرم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800499386 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ اسماعيل نافذ اسماعيل عليوة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)908975311( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حمدان بكير حمدان اليازجي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802279265 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت جماع����ة »أنصار الله« في اليمن، 
وباء  لمواجهة  الط����وارئ  حال����ة  األحد، 
الكوليرا المتفش����ي بش����كل كبير في 

المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وذكرت وكالة س����بأ التابع����ة للجماعة 
في خبر مقتضب أن طه المتوكل وزير 
الصح����ة ف����ي الحكومة المش����كلة من 
الجماعة، أعل����ن حالة الطوارئ الداخلية 

لمواجهة وباء الكوليرا.
ول����م تتط����رق الوكالة عل����ى الفور إلى 

تفاصيل أخرى حول ذلك.
والسبت، وجهت الجماعة، بإغالق كافة 
الكافتريات بجمي����ع مدارس العاصمة 
صنعاء، لمدة عشرة أيام، كنوع احترازي 
لمواجهة الكوليرا، منعًا النتشارها في 

صفوف الطالب.
وتعتبر المحافظات اليمنية الواقعة 
تحت س���يطرة جماعة »أنصار الله«، 
م���ن أكث���ر المناطق التي ش���هدت 

تفشيًا كبيرًا للوباء.
وقبل أكثر م����ن أس����بوع، أعلنت األمم 
المتحدة وجود ازدياد حاد في انتش����ار 
الكوليرا باليمن، مشيرة إلى رصد 190 
حالة وفاة و109 آالف إصابة بالوباء منذ 

بداي����ة العام 2019. وللع����ام الخامس 
على التوالي، يش����هد اليمن حربا بين 
الق����وات الموالي����ة للحكوم����ة وجماعة 

»أنصار الله«.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف 

عس����كري عرب����ي، تقوده الس����عودية، 
مواجه����ة  ف����ي  الحكومي����ة  الق����وات 
الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية 
ح����اّدة هي األس����وأ في العال����م، وفقا 

لوصف سابق لألمم المتحدة.

إعالن حالة الطوارئ في مناطق يمنية لمواجهة الكوليرا

االستقالل/ وكاالت:
أف���ادت لجنة أطب���اء الس���ودان المركزية، األح���د، بارتفاع ع���دد القتلى في 
مظاهرات، الس���بت، إلى ثالثة، وذلك بعد وفاة اثنين متأثرين بجراحهما، إثر 

إصابتهما بأعيرة نارية.
وأوضحت اللجن���ة أن أحد القتيلي���ن »مهندس من أبناء مدينة كوس���تي«، 
مضيف���ة »الضحية الثاني���ة مجهولة الهوية.. لم يحض���ر أحد من ذويها وال 

تحمل أوراقا ثبوتية«.
وشهدت عدة  واليات سودانية، السبت، تظاهرات غاضبة من آالف األشخاص 
في مسيرات منفصلة، واجهتها الشرطة السودانية بالغاز المسيل للدموع، 

لتفريق المتظاهرين.
ويشهد السودان احتجاجات مس���تمرة مناهضة للحكومة منذ 19 ديسمبر 
الماضي، اندلعت في البداية بسبب ارتفاع األسعار ونقص السيولة النقدية، 
لكنها تطورت إلى احتجاجات مناهضة لحكم الرئيس البشير المستمر منذ 

30 عاما.
يشار إلى أن موجة االحتجاجات هذه تمثل أكثر التحديات استمرارا في وجه 

البشير منذ توليه السلطة عام 1989.

ارتفاع عدد قتلى 
مظاهرات السودان

االستقالل/ وكاالت:
قضت أعلى محكمة طعون مصرية، األحد، بإلغاء حكم إعدام خمسة 
أشخاص في القضية المعروفة إعالميا ب�«خلية داعش دمياط«، وفق 
مصدر قضائي. وق���ال المصدر، في تصريحات صحفية، إن محكمة 
النقض )وس���ط القاهرة(، قضت األحد بتخفيف حكم اإلعدام بحق 
خمسة أش���خاص حضوريا إلى السجن المؤبد )25 عاما( بحق ثالثة، 

والسجن 15 عاما بحق اثنين آخرين.
وأيدت المحكمة ذاتها حكم الس���جن المؤبد بحق أربعة أش���خاص 
حضوريا، وإلغاء حكم الس���جن 15 عام���ا بحق ثالثة آخرين حضوريا 

وبراءتهم من التهم المنسوبة إليهم لعدم كفاية األدلة.
وه���ذا الحكم نهائي غير قابل للطعن أم���ام أي محكمة أخرى، وفق 

القانون المصري.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في 22 فبراير/شباط 2018، 
بإعدام 21 ش���خصا )5 حضوريا و16 غيابي���ا(، إلدانتهم باالنضمام 
إلى خلية إرهابية تابعة لتنظيم »داعش« في محافظة دمياط )دلتا 

النيل/شمال( خالل عامي 2013 و2014.
كم���ا قضت المحكمة آن���ذاك بمعاقبة أربعة متهمي���ن )حضوريا( 

بالسجن المؤبد، والسجن 15 عاما بحق ثالثة متهمين )حضوريا(.
وواج���ه المتهم���ون في هذه القضي���ة )12 حضوري���ا و16 غيابيا( 
اتهام���ات ب�«االنضمام إلى خلي���ة إرهابية تابع���ة لداعش، وإقامة 
معس���كرات في سيناء )شمال ش���رق(، لتدريب العناصر اإلرهابية، 
والتسلل إلى ليبيا عبر الحدود الغربية، واستحالل دماء المسيحيين، 
واالعتداء على رجال الش���رطة والجي���ش«. وينفي المتهمون صحة 

تلك االتهامات.
ونفذت الس���لطات المصرية، بين 7 م���ارس/آذار 2015 و20 فبراير/

ش���باط 2019، 42 حكما باإلعدام بحق معارضين، دون إعالن مسبق 
ع���ن موع���د التنفيذ أو إص���دار الرئيس عبد الفتاح السيس���ي أمرًا 

بالعفو، أو إبدال العقوبة، وفق صالحياته.
وينتظر 51 معارض���ا آخرون تنفيذ عقوبة اإلع���دام، بعدما صدرت 

بحقهم أحكاما نهائية باإلعدام في عدد من القضايا.

االستقالل/ وكاالت:
شهدت العاصمة األمريكية واشنطن، األحد، مظاهرة احتجاجا 
على انتهاكات حقوق اإلنسان في إقليم »تركستان الشرقية« 

ذي الغالبية المسلمة في الصين.
ونّظ���م التظاهرة، مؤتمر اإليغ���ور العالم���ي وجمعية اإليغور 

األمريكية تحت شعار »أنقذوا اإليغور«.
ورف���ع المتظاهرون الفتات ُكتبت عليه���ا »اإليغور لديهم حق 
الحياة« و«الحرية لتركس���تان الش���رقية« و«أغلقوا معس���كرات 
االعتقال«. كما دع���ا المتظاهرون حكومة الصي���ن إلى احترام 
حقوق اإلنسان وإغالق معسكرات االعتقال والسماح بلم شمل 
مس���لمي تركستان الش���رقية. ومنذ 1949، تسيطر بكين على 
اإلقليم الذي يعد موطن ش���عب »األويغور«، وتطلق عليه اسم 

»شينجيانغ«، أي »الحدود الجديدة«.
وتشير إحصائيات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البالد، 
23 مليونا منهم من األويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن 

أعداد المس���لمين تناهز ال�100 مليون، أي نحو 9.5 بالمائة من 
مجموع الس���كان. وتبدي العديد من الحكومات والمنظمات 
الدولية ومنظمات مدنية، استياءها من ممارسات الصين 

حيال أتراك األويغور.
وفي 12 فبراير/ش���باط الجاري، طالبت منظمتا »العفو الدولية« 
و«هيومن رايتس ووتش« والعديد من المنظمات المدنية، في 
بيان مشترك، مجلس حقوق االنسان باألمم المتحدة، بتسليط 
الضوء عل���ى تعرض أكثر من مليون م���ن األويغور النتهاكات 
جس���يمة. وتدعي الصي���ن أن المراكز الت���ي يصفها المجتمع 
الدولي ب�«معسكرات االعتقال« إنما هي »مراكز تدريب مهني« 
وترم���ي إلى »تطهي���ر عق���ول المحتجزين فيها م���ن األفكار 
المتطرفة«. وكانت الخارجية التركية قالت إن سياس���ة الصهر 
العرقي المنظم التي تمارس���ها السلطات الصينية بحق أتراك 
األويغور وصمة عار كبيرة على الصعيد اإلنساني، ودعت بكين 

إلى إغالق معسكرات االعتقال.

مظاهرة في واشنطن للتنديد بسياسات 
الصين ضد مسلمي تركستان الشرقية

القضاء المصري يلغي إعدام
 5 في قضية »داعش دمياط«

االستقالل/ وكاالت:
قتل ش���خصان، األحد، جراء هجوم بالقنابل نفذه »مطلوبون أمنيا« واس���تهدف 
نقطة أمنية ش���رقي الس���عودية، وفق إعالم محلي. وأف���ادت فضائية العربية 
الس���عودية ف���ي نبأ عاجل أنه تم »اس���تهداف نقطة أمنية في منطقة ش���رق 
الس���عودية بالقناب���ل من جان���ب مطلوبين أمني���ا حاولوا الفرار خ���ارج البالد«. 
وأوضحت أن الهجوم أس���فر عن مقتل شخصين وتوقيف اثنين آخرين، دون أن 

توضح فيما إذا كان القتيالن من المسلحين أم من عناصر األمن في المنطقة.

االستقالل/ وكاالت:
حذرت صح���ف بريطاني���ة من أن ليبي���ا قد تجد 
نفس���ها تحت س���لطة »مس���تبدة« عل���ى خلفية 
العملية العس���كرية التي يش���نها خليفة حفتر، 

قائد القوات المدعومة من البرلمان، في طرابلس.
واهتمت الصحف البريطانية، األحد، وعلى رأسها 
»الغارديان« و«صن���داي تايمز«، بتطورات األحداث 

في ليبيا على خلفية العملية العسكرية. 
وكتب محرر الشؤون الدبلوماسية في »الغارديان«، 
باتري���ك وينتور، إّن ليبيا قد تجد نفس���ها بعد 8 
س���نوات من س���قوط نظام معمر القذافي » تحت 
سلطة مس���تبدة«، على خلفية عدم وقوف بعض 

الجهات الغربية في طريق حفتر نحو السلطة. 
ونوه كذلك بأّن الدول الغربية ال تساعد في إرساء 

الديمقراطي���ة في ليبيا، بل تنظ���ر إلى األزمة في 
البالد م���ن ناحية دور طرابلس ف���ي وقف موجات 

الهجرة ومكافحة اإلرهاب وإنتاج النفط.
ووصف طبيعة السلطة التي قد تعاني منها ليبيا 
مجددا بأنها »ستشبه سلطة عبد الفتاح السيسي 

في مصر«. 
كما أش���ار »باتريك«، في مقال���ه، إلى تردد مجلس 
األمن التاب���ع لألمم المتحدة في إصدار بيان يدعو 

فيه قوات حفتر إلى وقف زحفها نحو طرابلس. 
وفس���ر ذلك الت���ردد بأنه ناتج ع���ن »الدعم الذي 
يتلق���اه حفتر من مص���ر واإلم���ارات، ومن بعض 

األطراف في الحكومة الفرنسية«. 
وفي الس���ياق، نش���رت صحيفة »صنداي تايمز«، 
األحد، تقريرا لماثيو كمبل، يقول فيه إن »الجنرال 

المارق يغتنم فرصة حصار طرابلس«. 
وأش���ار »كمبل« إلى حفتر باعتب���اره »أمير الحرب 
الذي دربته الواليات المتحدة وتدعمه روسيا، وأنه 

قد تحرك أخيرا لتحقيق هدفه«. 
ويأتي التصعيد العس���كري م���ن جانب حفتر، مع 
تحضيرات األم���م المتحدة، لعق���د مؤتمر للحوار 
في مدينة غدامس الليبية )جنوب غرب(، بين 14 
و16 أبريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل 

النزاع في البلد العربي الغني بالنفط. 
ومنذ 2011، تش���هد ليبيا صراعا على الش���رعية 
والس���لطة يتمرك���ز حاليا بي���ن حكوم���ة الوفاق 
المعت���رف بها دوليا، في طرابل���س )غرب(، وقائد 
قوات الش���رق خليفة حفتر، المدعومة من مجلس 

النواب المنعقد بمدينة طبرق )شرق(.

مقتل شخصين بهجوم بالقنابل 
على نقطة أمنية بالسعودية

على خلفية عملية حفتر بطرابلس

صحف بريطانية: ليبيا قد تعود لـ »االستبداد«
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االستقالل/ مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية:
قبل يوم واحد من إجراء االنتخابات العامة 
للكنيس����ت في التاسع من الشهر الجاري، 
فإن نتائجها لم تحسم بعد، ومن المحتمل 
جًدا أن تحمل مفاجآت وأن تبتعد نتائجها 
عن توقعات استطالعات الرأي، بفعل عدٍد 
من المتغيرات؛ أولها وجود عدد من الكتل 
والقوائم الصغيرة التي الزالت تترنح على 
حافة نسبة الحسم، ودخول قائمة معينة 
أو عدم دخولها يعني فقدان أربعة مقاعد 
أو كسبها، والمقاعد األربعة هي عدد ثمين 
ومهم في ظل المنافس����ة الش����ديدة، كما 
ان لها أهمية سياس����ية من حيث الشكل 
االئتالفي للحكومة وقدرة أّي من األقطاب 
المرش����حين لتش����كيل الحكوم����ة عل����ى 
تش����كيلها خالل الفترة الت����ي يمنحها له 
القانون، وثانيها أن االستطالعات نفسها 
متضاربة، وثمة نس����بة كبيرة من األصوات 
العائمة التي لم تحسم وجهة تصويتها، 
ُيض����اف إلى ذل����ك أن نس����بة التصويت 
س����تلعب دوًرا رئيس����ًيا؛ فكلما انخفضت 
نس����بة التصويت بين اليه����ود كلما كان 
ذلك لصالح حزب "الليكود" ومن يدور في 
فلكه، حيث إن جمهورهم هو األكثر حرًصا 

على التصويت.
على الرغم م����ن أن المعس����كر المناهض 

لنتنياهو اس����تجمع تقريًبا كل قواه ونخبه 
في تكتل "أزرق - أبيض" برئاس����ة غانتس 
- لبيد، وش����ّكل في البداية زخًما قوًيا وبث 
ق����درة على االنتصار عل����ى نتنياهو؛ إال أن 
باإلحباط،  ب����دأ تدريجًيا يش����عر  جمهوره 
بعد ان تبين له س����ريًعا أن "أزرق - أبيض" 
يفقد س����ريًعا الكثير من بريقه، من خالل 
ظهور رئيس����ه بش����كل ضعيف ومشوش 
وغير متماس����ك وتنقص����ه الثقة بالنفس 
ومتردد وغي����ر مقنع وبدون كاريزما زعامية 
أم����ام زعام����ة وكاريزم����ا نتنياه����و، الذي 
يرى في����ه الجمهور اليه����ودي زعيًما على 
مس����توى دولي، هذا باالضافة إلى العيوب 
التي رك����ز عليها وكبرها إع����الم نتنياهو، 
تلك المتعلق����ة بتناقضات تيارات "أزرق - 
أبيض" وعيب تبادلية الزعامة بين غانتس 
ولبيد. وقد استطاع نتنياهو أن يربك حملة 
"أزرق - أبي����ض" عندما نج����ح لفترة طويلة 
م����ن الوقت بلفت األنظار إلى اختراق جوال 
غانتس والتشكيك بقدرته على أن يكون 
محصًن����ا أمام محاوالت ابت����زاز على خلفية 
احتمال وجود محتوى محرج لغانتس في 

جواله المخترق.
بالمقابل، فإن الظروف السياس����ية واألمنية 
كلها جاءت في لحظة مناسبة لخدمة نتنياهو 
وإظه����اره كزعيم ناجح ويقط����ف الكثير من 

ثم����ار النج����اح لدولة تعيش وس����ط محيط 
لواشنطن  الزيارة  مضطرب ومتقلب، فجاءت 
وق����رار ترامب بضم الجوالن وزيارة موس����كو 
وإعادة رفات زخاريا باومل بعد 37 س����نة من 
قتله أثناء حرب 1982 عل����ى لبنان، والنجاح 
في إبرام اتفاق إطار حول التهدئة؛ لكن ومع 
كل ه����ذه الفرص المؤاتي����ة لنتنياهو إال أنه 
يشعر بالكثير من القلق، قلق فقدان الحكم، 
حيث ال زال تكتل "أزرق - أبيض" يتفوق على 
"الليكود" بعدد المقاعد، ويخش����ى نتنياهو 
إن تحق����ق ذلك ف����ي االنتخاب����ات أن يكّلف 
الرئيس رؤوفين ريفلين غانتس بتش����كيل 
الحكوم����ة، وأن ينجح غانتس عب����ر إغراءات 
كبيرة لبعض األحزاب، إغراءات مالية ووزارية 
وتعهد بس����ن قوانين خاصة بجمهور تلك 

األحزاب؛ أن ينجح بتشكيل الحكومة.
القان����ون الخاص بتكلي����ف الرئيس ألحد 
أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة ال يلزم 
الرئيس بتشكيل رئيس القائمة أو الحزب 
األكبر تمثياًل في الكنيس����ت؛ بل بتكليف 
الحكومة،  الفرصة األكبر لتشكيل  صاحب 
ويس����تدل على ذلك بواس����طة اس����تدعاء 
الكتل واالستماع منها على من توصي بِه 
لتشكيل الحكومة، ومع ذلك فالرئيس غير 
ملزم بتوصياتهم، وله كل الحرية على من 
الفرصة لتش����كيل الحكومة،  يراه صاحب 

لكن الرئيس ال يستطيع أن يتغاضي عن 
ف����ارق المقاعد إذا كان كبي����ًرا، فهو يصبح 
اعتباًرا له مكانة مهمة. تحس����س نتنياهو 
هن����ا يكمن ف����ي أن بينه وبي����ن الرئيس 
ريفلي����ن خصوم����ة كبيرة تص����ل إلى حد 

العداوة الشخصية.
لذل����ك، نتنياهو يبني حملت����ه االنتخابية 
في اليومْين األخيرْين على حس����اب قوائم 
وأح����زاب اليمي����ن، تحت ش����عار "فقط مع 
ليكود كبي����ر نضمن تش����كيل الحكومة"، 
به����دف أن يتج����اوز "أزرق - أبي����ض" من 
حي����ث ع����دد المقاع����د أو عل����ى األقل أن 
يقلص الف����ارق، لك����ن معضلت����ه أنه قد 
يكس����ب مقعًدا من ح����زب يتذبذب على 
أعتاب نسبة الحس����م فال يدخلها ويخسر 
معس����كر نتنياهو ثالثة مقاعد؛ لذلك نراه 
يركز على جمهور يصوت ألحزاب يمينية 
مضمون دخولها إلى الكنيست، فإن فقدوا 
بعض المقاعد لصالح "الليكود" فلن يؤثر 
ذلك عل����ى دخوله����م للكنيس����ت، وذلك 
بزي����ادة حجمه  يس����اعد نتنياهو مرتين؛ 
وإضع����اف قدرتهم على ابت����زازه فيما لو 
ش����كل الحكومة، والحزبان المس����تهدفان 
الجديد".  و"اليمين  اليهودي"  "البيت  هما 
لذل����ك ن����رى نتنياه����و يخاط����ب جمهور 
المس����توطنين مباشرة، واعًدا إياهم باتباع 

سياسة الضم، وكاشًفا عن شروطه لترامب 
الخاص����ة بالصفقة، وف����ي مقدمتها عدم 
تفكيك أية مس����توطنة وعدم ترحيل أي 
مستوطن والضم والس����يادة، وقد الحظنا 
خطاًب����ا لنتنياهو هو األكثر تش����دًدا على 
مدار السنوات السابقة، ألنه موجه بشكل 
أساسي لجمهور المستوطنين وللجمهور 

اليميني بهدف تعزيز مقاعد "الليكود".
الع����رب  أن  يب����دو  أخ����رى،  ناحي����ة  م����ن 
مقاعده����م  م����ن  ع����دًدا  سيخس����رون 
وسيس����جلون تراجًعا في هذه االنتخابات، 
ليس فقط بسبب االنشقاق؛ بل ألن المزاج 
العام في الش����ارع العربي غي����ر مباٍل وغير 
مهت����م، وليس لدية الحافز، ال س����يما بعد 
س����ن قانون القومية، وع����دم قدرة ممثلي 
األحزاب على استنهاضه، فضاًل عن تأثير 
عامل االنش����قاق. والخس����ارة إذا ما حدثت 
س����تكون كبيرة، فإذا ما خسر تكتل "بلد" 
و"اإلس����المية" مقع����ًدا فه����ذا ق����د يعني 
خس����ارتهم أربعة مقاع����د وعدم دخولهم 
للكنيست، وهم أصال يتذبذبون على حاجز 
نس����بة الحسم، اس����تطالعات الرأي تؤشر 
إلى أن نس����بة التصوي����ت العربية من بين 
أصحاب حق االقتراع س����تتراجع بنس����بة 
%19 عن االنتخابات الس����ابقة، وستكون 

األدنى منذ سنوات طويلة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
حاولت التحليالت المنش���ورة 
ف���ي الصح���ف اإلس���رائيلية 
الص���ادرة، أم���س األحد، رصد 
مواق���ف األحزاب الصهيونية 
الت���ي تخ���وض االنتخاب���ات 
الت���ي  للكنيس���ت  العام���ة 
س���تجري غدا، الثالث���اء. ورأى 
المحللون أن هناك معسكرين 
في االنتخاب���ات، األول بزعامة 
بنيامين  الحكوم���ة،  رئي���س 
نتنياهو، واآلخر يرأسه رئيس 
قائمة "كاح���ول الفان"، بيني 
غانتس، ويضم ثالثة رؤس���اء 
اإلسرائيلي،  للجيش  سابقين 
يعالون  وموشيه  غانتس  هم 

وغاب���ي أش���كنازي إل���ى جانب 
رئيس حزب "ييش عتيد، يائير لبيد.

وأشار المحلل االقتصادي - السياسي في "يديعوت 
أحرونوت"، س���يفر بلوتس���ِكر، إلى أن االستطالعات 
"الت���ي ال تتوقع نتائج االنتخاب���ات، تدل على اتجاه 
عميق بارز وواضح في المجتمع اإلس���رائيلي، وغاب 
عن أعي���ن الكثيرين، وهو تحرك الطبقة الوس���طى 
نحو اليمين. وهذه الطبقة هي المس���تمتعة الكبرى 
من المد االقتصادي ف���ي العقد األخير، هي العمود 

الفقري لليمين المعتدل واألقل اعتداال. 
وعلى عكس الدول الغربية، التي تراجعت وضعفت 
فيها الطبقة الوسطى، تعززت واستقرت هذه الطبقة 
في "إس���رائيل". والذين ينتمون إل���ى هذه الطبقة 
معنيون باستمرار السياس���ة القائمة في المجاالت 
األمني  وباالستقرار  الشخصية،  بحياتهم  المتعلقة 
والسياسي. وبحسب شعورهم، فإن نتنياهو أفضل 

من يوفر هذه الرغبات".  

وأضاف بلوتسكر أن أفراد 
ه���ذه الطبقة يش���عرون 
بعدم ارتي���اح إزاء قضايا 
الفس���اد الت���ي يش���تبه 
نتنياهو فيها، "لكن لدى 
صناديق  إل���ى  قدومهم 
أنوفهم  االقتراع يغلقون 
ويصوتون ض���د التغيير، 
استمرار  لضمان  فالدافع 
أق���وى  الحال���ي  الوض���ع 

بكثير".
أن  بلوتس���كر  واعتب���ر 
لمعسكرين  "التقس���يم 
ف���ي  يظه���ر  مثلم���ا 
االس���تطالعات، اليمي���ن 
مقابل الوسط – يسار، هو 
تعس���في، ويتجاهل شكل 

تعريف األحزاب ألنفسها. 
وفي االنتخابات الس���ابقة، رف���ض لبيد التحالف مع 
حزبي العمل وميرت���س". ورأى أن "كاحول الفان هو 
جزء ال يتجزأ من كتلة اليمين – الوس���ط. وهذه كتلة 
هائلة تش���مل الليكود وكوالنو واألحزاب الحريدية 
ويس���رائيل بيتينو واليمين الجدي���د. وحجمها 85 

عضو كنيست".
ولفت إلى أن "كتلة الوسط – يمين الحالية استبدلت 
الس���عي إلى إنهاء االحتالل، ال���ذي يعني الموافقة 
على دولة فلس���طينية س���يادية، قومية، متواصلة 
وقابل���ة للحي���اة، بتعبي���ر ’االنفص���ال’، واالنفصال 
يعني حكما فلس���طينيا مدنيا محدودا على قس���م 
م���ن مناطق يه���ودا والس���امرة )الضف���ة الغربية(، 
وس���يطرة إس���رائيلية حصرية على معظمها وضم 
ما بين %8 إلى %80 منها، وفقا لمزيج المس���يانية 

والبراغماتية".

تحليالت: نتنياهو وغانتس
 ينتميان لكتلة حزبية واحدة

القدس المحتلة/ االستقالل:
تع���رض رئي���س وزراء االحت���الل اإلس���رائيلي بنيامين 
نتنياهو للهجوم من قبل أبرز منافس���يه في االنتخابات 
المرتقبة الثالثاء المقبل، على خلفية تصريحاته األخيرة 
بش���أن ضم مس���توطنات الضفة الغربي���ة المحتلة إلى 
الكيان اإلس���رائيلي. ووصف رئيس حزب "كحول لفان" 
بين���ي غانتس، تصريح���ات نتنياهو به���ذا الخصوص، 

بأنها "مراوغة انتخابية، ال يصدقها أحد".
ونقل���ت قناة "كان" العبرية، ع���ن غانتس قوله األحد، إن 
"نتنياهو يس���عى إلى جمع أصوات من أي مكان"، معتبرًا 
أن "نتنياه���و تجاوز كل الح���دود المتاحة في الدفاع عن 
نفس���ه، إدراكًا منه أنه موشك على إنهاء مهام منصبه". 
وبحس���ب القناة، أكد غانتس أن حزبه يولي أهمية كبيرة 
للس���عي إلى الس���الم، "ولكنه لن يعمل أي شيء بصورة 
أحادية الجانب وبدون موافقة الش���عب"، قائاًل: "لن نوقع 

شيئًا كهذا بصورة مخفية مثلما جرى مع الغواصات".
من جهته أكد رئيس حزب "العمل" اإلسرئيلي آفي غباي، 

أنه يعارض خط���ة بنيامين نتنياهو ضم مس���توطنات 
الضفة الغربي���ة، ويدعم االنفصال عن الفلس���طينيين 
والحل السياس���ي. ونقلت قن���اة "كان" العبرية، عن غباي 
قوله: "إننا على أعتاب أس���بوع مصيري إلسرائيل، سيتم 
خالله تحديد ما إذا كان هناك حكومة تدفع السالم واألمن 
قدمًا أو ضم المس���توطنات، واالتجاه صوب االس���تمرار 
في فس���اد نتنياهو والعنصرية التي يمارس���ها وخلطه 
السياسة باألمن"، وفق تعبيره. من جهته قال عضو حزب 
"كحول لفان" موش���يه يعلون، إن أقوال نتنياهو بش���أن 
ضم مس���توطنات الضفة، "ناجمة عن كونه يصارع على 
حياته السياسية بس���بب لوائح االتهام الموجهة إليه". 
وأض���اف أن "نتنياهو نفس���ه ال يعتق���د أن التوجه نحو 
دولة ثنائية القومية يصب في مصلحة إسرائيل". وحذر 
يعلون، من أن ما أس���ماها "أسس الوطن القومي للشعب 
اليهودي" معرضة للخطر، ورغم ذلك نتنياهو مس���تعد 
لجعل جميع المصالح العامة رهينة بيد بقائه السياسي. 

على حد قوله.

نتنياهو يتعرض للهجوم من قبل 
منافسيه بشأن ضم مستوطنات الضفة

االستقالل/ وكاالت:
قال الس���يناتور الجمه���وري األمريكي لين���دزي غراهام، 
األحد، إنه "يجب على الواليات المتحدة األمريكية أن توقع 
اتفاقية دفاعية مع "إس���رائيل"، توضح للعالم بأس���ره أن 
هجومًا على "إس���رائيل" معناه هج���وم على أمريكا". وفق 

تعبيره.
وبحس���ب قناة "كان" العبرية، دعا غراه���ام، خالل كلمة 
ألقاه���ا بمؤتم���ر "التحالف اليه���ودي" التاب���ع للحزب 
الجمهوري، مجلس الشيوخ إلى اإلقرار رسميًا باالعتراف 

األمريكي بالس���يادة اإلس���رائيلية عل���ى هضبة الجوالن 
السورية.

وفي وقت سابق، خاطب الرئيس األمريكي دونالد ترامب، 
المؤتم���ر المنعقد في الس فيغ���اس، قائاًل: إن "العالقة 
بين الواليات المتحدة و"إسرائيل" لم تكن متينة كما هو 

الحال عليه في هذه األيام".
وأعرب ترامب عن أمله في أن يحل السالم في الشرق األوسط، 
مؤكدًا أنه ما دام رئيسًا للواليات المتحدة "ستحتفظ إسرائيل 

بحق الدفاع عن نفسها"، على حد قوله.

سيناتور أمريكي يطالب بتوقيع 
اتفاقية دفاعية مع "إسرائيل"

االنتخابــات لــم تحســم بعــد
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االستقالل/ وكاالت:
تحظى القهوة بش���عبية كبيرة في معظم أنحاء العالم كمشروب مفضل 

لدى الكثيرين، لكن البعض يبالغون في تناول هذا المشروب، ويمكن 
أن يسبب ذلك بعض المشاكل الصحية.

ويوص���ي األطب���اء والمختصون بالتغذية، بع���دم تجاوز الحصة 
اليومية من القهوة 4 إلى 5 أكواب، وذلك الحتواء هذا المشروب 
على مادة الكافيين، التي يمكن أن يكون لها آثار جانبية سلبية 

مع الوقت.
الخبر الجيد أن شرب جرعة قاتلة من القهوة يكاد يكون مستحياًل، 
حيث تعتبر كمية الكافيين قاتلة، إذا بلغت 10 غرامات، ويحتوي 

كوب القهوة العادي على نح���و 100 ميلي غرام من هذه المادة، 
أي أن���ك يجب أن تش���رب 100 كوب من القهوة بش���كل متتابع 

للوصول إلى هذه الجرعة، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر.
ويتناول معظم الن���اس القهوة لزيادة االنتباه والتركيز، لكن بمجرد 

تناول���ك كمية كبي���رة منها يبدأ الكثيرون في فق���دان هذا التركيز، 
وتزيد لديهم حالة الهيجان والغضب.

ويحدث ذلك بس���بب هرم���ون األدرينالين، فعندما يدخل الكافيين إلى الجس���م، يحفز 
الغدد الكظرية التي تطلق األدرنالين، الذي يجعلك تش���عر بالحيوية والتنبيه، 
وهو مثالي لبعض الحاالت التي يجب أن تكون فيها متيقظًا، ولكن اإلكثار 

من الكافيين يمكن أن يكون ضارًا، خاصة إذا كنت تعاني من القلق.
ويمكن أن يزيد األدرينالين الناتج عن الكافيين أيضًا معدل ضربات 
القلب، لهذا الس���بب ينصح األطباء أيضًا بعدم شرب القهوة إذا 

كان قلبك ينبض في بعض األحيان بشكل غير منتظم.
ولك���ن المخاطرة هي في الحقيقة تكم���ن في اإلدمان على 
القهوة، وتشير الدراسات إلى أن شرب ما ال يقل عن تسعة 
أك���واب من القهوة يومي���ًا، يمكن أن يعرض���ك لخطر عدم 

انتظام ضربات القلب.
وال يمكن الحديث عن تأثيرات القهوة، دون ذكر تأثيرها على 
النوم، حيث تطلق مجموعة من المنش���طات مثل: األدرينالين، 
الدوبامي���ن، والغلوتامات. لذلك بعد تناول كوبك الس���ادس من 
القهوة، ال تشعر فقط باليقظة، بل تشعر أيضًا بأنك مفعم بالطاقة، 

وهذا ما يجعلك غير قادر على النوم.

تعّرف على التداعيات الصحية الناجمة عن اإلكثار من شرب القهوة

االستقالل/ وكاالت:
على عكس الدراس���ات الس���ابقة الت���ي تربط التعرض 
المتواصل للشاشات اإللكترونية بخطر اإلصابة بأمراض 
عقلية الس���يما بين المراهقين والشباب، تأتي دراسة 
جديدة ُوصفت ب�"الصادمة" من جامعة أكسفورد تنافي 
كل ما قيل س���ابقًا، وتؤكد بعدم تأثر المراهقين عقليًا 
ونفسيًا بعدد ساعات استخدامهم لهواتفهم الذكية 

أو أجهزتهم اللوحية سواء أثناء النهار أو قبل النوم.
وُتلقي نتائج هذه الدراسة بظالل من الشك على الفكرة 
السائدة والمنتشرة على نطاق واسع والتي تقضي بأن 
وس���ائل التواصل االجتماعي أو األلعاب اإللكترونية أو 
مش���اهدة التلفزيون يجب وضع ضوابط لها بالنس���بة 

لألطفال والمراهقين، خاصة في وقت متأخر من الليل.
وش���ملت الدراسة الجديدة فحصًا دقيقًا ومتابعة ألكثر 
من 17 ألف طفل ومراه���ق بريطاني وأمريكي تراوحت 
أعمارهم بين 9 س���نوات إلى 15 عام���ًا، في الفترة بين 
2011 و2015، ودرس���ت عادات استخدامهم لألجهزة 
اإللكتروني���ة والم���دة الزمنية لتعريضهم للشاش���ات، 

بحسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.

ووجد الباحثون أدلة ضعيفة على وجود ارتباط س���لبي 
كبير بين تع���رض المراهقين للشاش���ات اإللكترونية 
ومستوى س���عادتهم ورفاهيتهم ورضاهم، ما ينافي 
نتائ���ج الدراس���ات الس���ابقة بأنهم عرض���ة لإلصابة 
باإلحب���اط واالكتئ���اب والقل���ق والتوتر. ف���ي المقابل، 
الدراس���ة الجديدة نظرت فقط في المدة الزمنية التي 

يقضيه���ا األطفال أمام الشاش���ات الرقمية، وليس في 
المحتوى "الضار" الذي قد يتعرضون له ويؤثر سلبًا على 
صحتهم وسلوكياتهم، وتش���ير الدراسة إلى أن وقت 
التعرض للشاشة ليس س���ببًا رئيسيًا لإلصابة بأمراض 
الصحة العقلية، لكن ق���د يكون للمحتوى "الخطير" أثر 

كبير عليهم.

دراسة »صادمة«: الهواتف الذكية ال 
تؤثر على الصحة العقلية للمراهقين!

االستقالل/ وكاالت:
تستمر شركة جوجل في تطوير كابل 
Curie، وه���و خط بح���ري جديد يمتد 

تش���يلي،  إلى  كاليفورنيا  م���ن 
والذي يش���كل أول كابل خاص 
بن���اؤه من  للق���ارات يتم  عابر 
قبل شركة كبرى غير عاملة في 

مجال االتصاالت.
جوج���ل  مول���ت  كم���ا 

الكاب���الت  م���ن  ع���ددًا  بالكام���ل 
داخل الق���ارات، مما جعله���ا واحدة من 

بها بالكامل. أوائل الشركات التي تقوم ببناء خط بحري خاص 
وتتج���ه جوجل إل���ى امتالك 10433 مياًل م���ن الكابالت البحري���ة الدولية عند 

اكتمال كابل Curie في وقت الحق من هذا العام.
ويصل المجموع الكلي إلى 63605 أميال عند تضمين الكابالت التي تمتلكها 

بشكل مشترك مع فيس بوك ومايكروسوفت وأمازون.
واس���تحوذ مزودو المحتوى على أكثر من نصف إجمالي الطلب على حركة مرور 

البيانات في المحيط األطلسي والمحيط الهادئ خالل 2017.

»جوجل« تشتري الجزء 
األكثر أهمية من »اإلنترنت«

االستقالل/ وكاالت:
ط���ّور باحثون في الواليات المتحدة منظومة جديدة 
لل���ذكاء االصطناعي يمكنها أن تحدد بدقة بالغة ما 
إذا كان الجنين الذي يبلغ عمره خمس���ة أيام أمامه 

فرص للبقاء على قيد الحياة داخل رحم األم.
وهذه المنظومة تس���اهم في زيادة احتماالت نجاح 
عملي���ات التلقي���ح المجه���ري، ويقلل م���ن حدوث 
االجه���اض بع���د فترة م���ن الحمل. وف���ي حين أن 
عمليات التلقيح المجهري س���اعدت الماليين على 
اإلنج���اب، تصل فرص نج���اح ه���ذه العمليات في 

الواليات المتحدة إلى حوالي 45%.
واس���تخدم فريق الدراس���ة من مركز »ويل كورنيل 
للعل���وم الطبية« في مدينة نيويورك 12 ألف صورة 
ألجنة بش���رية تم التقاطها بعد 110 س���اعات من 
حدوث عملية التخصي���ب، لتدريب منظومة الذكاء 
االصطناعي على التمييز بي���ن األجنة الجيدة وغير 
الجي���دة. وم���ن أجل تحقي���ق هذا اله���دف، يقوم 

فريق م���ن علماء األجنة في البداي���ة بتقييم صورة 
كل جني���ن اعتمادًا على مظهره، ث���م إجراء تحليل 
إحصائي بشأن فرص بقاء هذا الجنين الذي يظهر 
ف���ي الصورة حتى نهاية فترة الحمل، وتغذية هذه 
النتائج داخ���ل المعادلة الخوارزمي���ة التي تعتمد 

عليها منظومة الذكاء االصطناعي.
وبعد االنتهاء من التدريب، اس���تطاعت المنظومة، 
التي أطلق عليها اس���م »س���تورك« تصنيف جودة 

األجنة بنسبة دقة تصل إلى 97%. 
ديل���ي«  »س���اينس  اإللكترون���ي  الموق���ع  ونق���ل 
المتخصص في األبحاث العلمية والتكنولوجيا عن 
الباحث زيف روس���ن واكس، المتخصص في مجال 
الطب اإلنجابي بمركز ويل كورنيل القول: »عن طريق 
هذه التقنية الجديدة في مجال التلقيح المجهري، 
يمكننا تطبيق وسيلة آلية وقياسية فعالة اعتمادًا 
على مناهج التقييم البشري... تتيح لنا هذه التقنية 

معرفة كيف سيبدو هذا المجال في المستقبل«.

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت أبحاث جديدة أجراها علماء في جامعة 
نيوكاس���ل بالمملكة المتحدة ع���ن طريقة ثورية 

محتملة لعالج إصابات العين ومنع العمى.
وتس���تخدم الطريقة الرائدة إنزيما يمنع الخاليا 
الجذعي���ة )الخاليا التي يمكنه���ا التحول إلى أي 
أنسجة جديدة( من فقدان قدراتها العالجية في 

العين بعد اإلصابة.
وتعال���ج الخالي���ا الجذعية إصاب���ات العين، مثل 
الحروق الحمضية أو الجروح أو العدوى، عن طريق 

االنقسام والتوجه مباشرة إلى الجرح.
ويقدم هذا التطوير الثوري األمل لنحو 500 ألف 

شخص في جميع أنحاء العالم، يفقدون أبصارهم 
كل عام بسبب الحروق الكيميائية.

وباس���تخدام أنسجة القرنية الحية من عين في المختبر، 
تمكن الباحثون من جامعة نيوكاسل وجامعة ميسوري، 

من إصالح آثار الحروق الكيميائية لدى المصابين.
ووجد الباحث���ون أن الخالي���ا الجذعية يمك���ن أن تفقد 
خصائصها العالجية عندما يكون النسيج الذي تحتويه 
في »تصلب« بعد اإلصابة، لكن اس���تخدام »الكوالجيناز«، 
وهو إنزيم لتنعيم األنسجة، يمكن أن يخفف من تصلب 
المنطقة، وه���ذا بدوره جعله أكثر قدرة على دعم الخاليا 

الجذعية لتعزيز الشفاء.
وقال البروفيس���ور، تش���ي كونون، من جامعة نيوكاسل، 
إن هذه الطريقة العالجية تع���د »تطورا مثيرا في مجال 
بيولوجيا القرنية، يس���مح لنا بأن نفهم بش���كل أفضل 
كيف تعمل الرؤي���ة، لكن األهم من ذل���ك، أنه يوفر لنا 
مجموعة جدي���دة من االس���تراتيجيات لع���الج أمراض 

العيون التي كانت حتى اآلن غير قابلة للشفاء«.
وق���ال العلماء إن النتائج واعدة أيضا لألش���خاص الذين 
يعانون من العم���ى الناجم عن تندب القرنية الناتج عن 

جروح أو مرض.

إنزيم »النعومة« قد يمنع العمى! استخدام تقنيات الذكاء
 االصطناعي لتقييم سالمة األجنة
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االستقالل/ وكاالت:
تحظى القهوة بش���عبية كبيرة في معظم أنحاء العالم كمشروب مفضل 

لدى الكثيرين، لكن البعض يبالغون في تناول هذا المشروب، ويمكن 
أن يسبب ذلك بعض المشاكل الصحية.

ويوص���ي األطب���اء والمختصون بالتغذية، بع���دم تجاوز الحصة 
اليومية من القهوة 4 إلى 5 أكواب، وذلك الحتواء هذا المشروب 
على مادة الكافيين، التي يمكن أن يكون لها آثار جانبية سلبية 

مع الوقت.
الخبر الجيد أن شرب جرعة قاتلة من القهوة يكاد يكون مستحياًل، 
حيث تعتبر كمية الكافيين قاتلة، إذا بلغت 10 غرامات، ويحتوي 

كوب القهوة العادي على نح���و 100 ميلي غرام من هذه المادة، 
أي أن���ك يجب أن تش���رب 100 كوب من القهوة بش���كل متتابع 

للوصول إلى هذه الجرعة، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر.
ويتناول معظم الن���اس القهوة لزيادة االنتباه والتركيز، لكن بمجرد 

تناول���ك كمية كبي���رة منها يبدأ الكثيرون في فق���دان هذا التركيز، 
وتزيد لديهم حالة الهيجان والغضب.

ويحدث ذلك بس���بب هرم���ون األدرينالين، فعندما يدخل الكافيين إلى الجس���م، يحفز 
الغدد الكظرية التي تطلق األدرنالين، الذي يجعلك تش���عر بالحيوية والتنبيه، 
وهو مثالي لبعض الحاالت التي يجب أن تكون فيها متيقظًا، ولكن اإلكثار 

من الكافيين يمكن أن يكون ضارًا، خاصة إذا كنت تعاني من القلق.
ويمكن أن يزيد األدرينالين الناتج عن الكافيين أيضًا معدل ضربات 
القلب، لهذا الس���بب ينصح األطباء أيضًا بعدم شرب القهوة إذا 

كان قلبك ينبض في بعض األحيان بشكل غير منتظم.
ولك���ن المخاطرة هي في الحقيقة تكم���ن في اإلدمان على 
القهوة، وتشير الدراسات إلى أن شرب ما ال يقل عن تسعة 
أك���واب من القهوة يومي���ًا، يمكن أن يعرض���ك لخطر عدم 

انتظام ضربات القلب.
وال يمكن الحديث عن تأثيرات القهوة، دون ذكر تأثيرها على 
النوم، حيث تطلق مجموعة من المنش���طات مثل: األدرينالين، 
الدوبامي���ن، والغلوتامات. لذلك بعد تناول كوبك الس���ادس من 
القهوة، ال تشعر فقط باليقظة، بل تشعر أيضًا بأنك مفعم بالطاقة، 

وهذا ما يجعلك غير قادر على النوم.

تعّرف على التداعيات الصحية الناجمة عن اإلكثار من شرب القهوة

االستقالل/ وكاالت:
على عكس الدراس���ات الس���ابقة الت���ي تربط التعرض 
المتواصل للشاشات اإللكترونية بخطر اإلصابة بأمراض 
عقلية الس���يما بين المراهقين والشباب، تأتي دراسة 
جديدة ُوصفت ب�"الصادمة" من جامعة أكسفورد تنافي 
كل ما قيل س���ابقًا، وتؤكد بعدم تأثر المراهقين عقليًا 
ونفسيًا بعدد ساعات استخدامهم لهواتفهم الذكية 

أو أجهزتهم اللوحية سواء أثناء النهار أو قبل النوم.
وُتلقي نتائج هذه الدراسة بظالل من الشك على الفكرة 
السائدة والمنتشرة على نطاق واسع والتي تقضي بأن 
وس���ائل التواصل االجتماعي أو األلعاب اإللكترونية أو 
مش���اهدة التلفزيون يجب وضع ضوابط لها بالنس���بة 

لألطفال والمراهقين، خاصة في وقت متأخر من الليل.
وش���ملت الدراسة الجديدة فحصًا دقيقًا ومتابعة ألكثر 
من 17 ألف طفل ومراه���ق بريطاني وأمريكي تراوحت 
أعمارهم بين 9 س���نوات إلى 15 عام���ًا، في الفترة بين 
2011 و2015، ودرس���ت عادات استخدامهم لألجهزة 
اإللكتروني���ة والم���دة الزمنية لتعريضهم للشاش���ات، 

بحسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.

ووجد الباحثون أدلة ضعيفة على وجود ارتباط س���لبي 
كبير بين تع���رض المراهقين للشاش���ات اإللكترونية 
ومستوى س���عادتهم ورفاهيتهم ورضاهم، ما ينافي 
نتائ���ج الدراس���ات الس���ابقة بأنهم عرض���ة لإلصابة 
باإلحب���اط واالكتئ���اب والقل���ق والتوتر. ف���ي المقابل، 
الدراس���ة الجديدة نظرت فقط في المدة الزمنية التي 

يقضيه���ا األطفال أمام الشاش���ات الرقمية، وليس في 
المحتوى "الضار" الذي قد يتعرضون له ويؤثر سلبًا على 
صحتهم وسلوكياتهم، وتش���ير الدراسة إلى أن وقت 
التعرض للشاشة ليس س���ببًا رئيسيًا لإلصابة بأمراض 
الصحة العقلية، لكن ق���د يكون للمحتوى "الخطير" أثر 

كبير عليهم.

دراسة »صادمة«: الهواتف الذكية ال 
تؤثر على الصحة العقلية للمراهقين!

االستقالل/ وكاالت:
تستمر شركة جوجل في تطوير كابل 
Curie، وه���و خط بح���ري جديد يمتد 

تش���يلي،  إلى  كاليفورنيا  م���ن 
والذي يش���كل أول كابل خاص 
بن���اؤه من  للق���ارات يتم  عابر 
قبل شركة كبرى غير عاملة في 

مجال االتصاالت.
جوج���ل  مول���ت  كم���ا 

الكاب���الت  م���ن  ع���ددًا  بالكام���ل 
داخل الق���ارات، مما جعله���ا واحدة من 

بها بالكامل. أوائل الشركات التي تقوم ببناء خط بحري خاص 
وتتج���ه جوجل إل���ى امتالك 10433 مياًل م���ن الكابالت البحري���ة الدولية عند 

اكتمال كابل Curie في وقت الحق من هذا العام.
ويصل المجموع الكلي إلى 63605 أميال عند تضمين الكابالت التي تمتلكها 

بشكل مشترك مع فيس بوك ومايكروسوفت وأمازون.
واس���تحوذ مزودو المحتوى على أكثر من نصف إجمالي الطلب على حركة مرور 

البيانات في المحيط األطلسي والمحيط الهادئ خالل 2017.

»جوجل« تشتري الجزء 
األكثر أهمية من »اإلنترنت«

االستقالل/ وكاالت:
ط���ّور باحثون في الواليات المتحدة منظومة جديدة 
لل���ذكاء االصطناعي يمكنها أن تحدد بدقة بالغة ما 
إذا كان الجنين الذي يبلغ عمره خمس���ة أيام أمامه 

فرص للبقاء على قيد الحياة داخل رحم األم.
وهذه المنظومة تس���اهم في زيادة احتماالت نجاح 
عملي���ات التلقي���ح المجه���ري، ويقلل م���ن حدوث 
االجه���اض بع���د فترة م���ن الحمل. وف���ي حين أن 
عمليات التلقيح المجهري س���اعدت الماليين على 
اإلنج���اب، تصل فرص نج���اح ه���ذه العمليات في 

الواليات المتحدة إلى حوالي 45%.
واس���تخدم فريق الدراس���ة من مركز »ويل كورنيل 
للعل���وم الطبية« في مدينة نيويورك 12 ألف صورة 
ألجنة بش���رية تم التقاطها بعد 110 س���اعات من 
حدوث عملية التخصي���ب، لتدريب منظومة الذكاء 
االصطناعي على التمييز بي���ن األجنة الجيدة وغير 
الجي���دة. وم���ن أجل تحقي���ق هذا اله���دف، يقوم 

فريق م���ن علماء األجنة في البداي���ة بتقييم صورة 
كل جني���ن اعتمادًا على مظهره، ث���م إجراء تحليل 
إحصائي بشأن فرص بقاء هذا الجنين الذي يظهر 
ف���ي الصورة حتى نهاية فترة الحمل، وتغذية هذه 
النتائج داخ���ل المعادلة الخوارزمي���ة التي تعتمد 

عليها منظومة الذكاء االصطناعي.
وبعد االنتهاء من التدريب، اس���تطاعت المنظومة، 
التي أطلق عليها اس���م »س���تورك« تصنيف جودة 

األجنة بنسبة دقة تصل إلى 97%. 
ديل���ي«  »س���اينس  اإللكترون���ي  الموق���ع  ونق���ل 
المتخصص في األبحاث العلمية والتكنولوجيا عن 
الباحث زيف روس���ن واكس، المتخصص في مجال 
الطب اإلنجابي بمركز ويل كورنيل القول: »عن طريق 
هذه التقنية الجديدة في مجال التلقيح المجهري، 
يمكننا تطبيق وسيلة آلية وقياسية فعالة اعتمادًا 
على مناهج التقييم البشري... تتيح لنا هذه التقنية 

معرفة كيف سيبدو هذا المجال في المستقبل«.

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت أبحاث جديدة أجراها علماء في جامعة 
نيوكاس���ل بالمملكة المتحدة ع���ن طريقة ثورية 

محتملة لعالج إصابات العين ومنع العمى.
وتس���تخدم الطريقة الرائدة إنزيما يمنع الخاليا 
الجذعي���ة )الخاليا التي يمكنه���ا التحول إلى أي 
أنسجة جديدة( من فقدان قدراتها العالجية في 

العين بعد اإلصابة.
وتعال���ج الخالي���ا الجذعية إصاب���ات العين، مثل 
الحروق الحمضية أو الجروح أو العدوى، عن طريق 

االنقسام والتوجه مباشرة إلى الجرح.
ويقدم هذا التطوير الثوري األمل لنحو 500 ألف 

شخص في جميع أنحاء العالم، يفقدون أبصارهم 
كل عام بسبب الحروق الكيميائية.

وباس���تخدام أنسجة القرنية الحية من عين في المختبر، 
تمكن الباحثون من جامعة نيوكاسل وجامعة ميسوري، 

من إصالح آثار الحروق الكيميائية لدى المصابين.
ووجد الباحث���ون أن الخالي���ا الجذعية يمك���ن أن تفقد 
خصائصها العالجية عندما يكون النسيج الذي تحتويه 
في »تصلب« بعد اإلصابة، لكن اس���تخدام »الكوالجيناز«، 
وهو إنزيم لتنعيم األنسجة، يمكن أن يخفف من تصلب 
المنطقة، وه���ذا بدوره جعله أكثر قدرة على دعم الخاليا 

الجذعية لتعزيز الشفاء.
وقال البروفيس���ور، تش���ي كونون، من جامعة نيوكاسل، 
إن هذه الطريقة العالجية تع���د »تطورا مثيرا في مجال 
بيولوجيا القرنية، يس���مح لنا بأن نفهم بش���كل أفضل 
كيف تعمل الرؤي���ة، لكن األهم من ذل���ك، أنه يوفر لنا 
مجموعة جدي���دة من االس���تراتيجيات لع���الج أمراض 

العيون التي كانت حتى اآلن غير قابلة للشفاء«.
وق���ال العلماء إن النتائج واعدة أيضا لألش���خاص الذين 
يعانون من العم���ى الناجم عن تندب القرنية الناتج عن 

جروح أو مرض.

إنزيم »النعومة« قد يمنع العمى! استخدام تقنيات الذكاء
 االصطناعي لتقييم سالمة األجنة
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غزة/ محمد العقاد
ت���وج فريق اتحاد خانيونس ببطولة طوكيو 3 للش���باب 
موالي���د2001 فما ف���وق، بعدما تمكن م���ن تحقيق فوز 
ثمي���ن على فريق خدمات البري���ج بثالثة أهداف مقابل 
هدفين، في المب���اراة النهائية التي أقيمت أمس األحد 

على ملعب فلسطين بمدينة غزة.
وحض���ر اللقاء نائ���ب رئيس االتحاد الفلس���طيني لكرة 
  UNDB �القدم إبراهيم أبو س���ليم، ومنّس���قة مشروع ال
وديان ش���عت، ووكي���ل وزارة الش���باب والرياضة أحمد 
محيسن، وممثل المجلس األعلى للشباب والرياضة نهرو 
الحداد، وأعضاء االتحاد الفلس���طيني ورؤس���اء وأعضاء 

الناديين.
بداي���ة متوازنة بي���ن الفريقين وتبادل الكرات وس���ط 
الملع���ب، وبعد م���رور خمس دقائق م���ن المباراة تمكن 
الطواحين من السيطرة على اللقاء والتركيز على الجبهة 
اليمنى الت���ي كانت األخطر وم���ن خاللها صنع الهدف 
األول بعدم���ا مرر محمد أب���و حامد تمري���رة للنجم خالد 
النبريص ليس���تقبلها ويتوغل بها داخل منطقة الجزاء 
ويسكنها بالش���باك لتعلن عن الهدف األول للطواحين 

بالدقيقة )8(.
وبعد هذا الهدف حاول خدمات البريج، تعديل النتيجة 
ولك���ن دون أي خط���ورة تذكر مع س���يطرة كبيرة التحاد 
خانيونس على اللقاء، وكاد أن يضيف الطواحين الهدف 
الثاني بعدما مرر الالعب خالد النبريص تمريرة س���حرية 

لالعب محمد أبو حامد لينفرد بالحارس ويس���ددها بيده، 
ورد خدمات البريج س���ريعًا عن طريق تحصله على ضربة 
حرة  من الجبهة اليمنى نفذها الالعب س���امح العواودة 
ليتس���قبلها برأس���ه الالعب محم���د غبن بش���كل رائع 

لتصطدم بالعارضة وتحرمهم من هدف التعادل.
وواص���ل البري���ج ضغطه بكل قوة وتمكن من تس���جيل 
هدف التعادل عبر الالعب س���امح الع���واودة عن طريق 
عرضية مباش���رة من الجهة اليسرى نفذها على المرمى 

بكل قوة ليتعامل معها الحارس بشكل خاطئ وتسكن 
المرم���ى بالدقيق���ة)4+35( ، لينته���ي الش���وط األول 

بالتعادل االيجابي لكال الفريقين.
وبدأ الشوط الثاني "الطواحين" بكل قوة من أجل تعزيز 
النتيج���ة  وانفرد خال���د النبريص بالح���ارس لكن ذلك 
االنفراد باء بالفشل ولم يتعامل مع الكرة بشكل صحيح، 
وبعده���ا بدقائق تمكن الع���ب "الطواحين" أحمد كالب 
من تس���جيل الهدف الثاني عبر تسديدة صاروخية من 

منتصف الملع���ب على المرمى ليتص���دى لها الحارس 
بش���كل خاطئ وتدخل الش���باك بالدقيقة )47(، لييأس 
البري���ج بع���د الهدف الثان���ي ويواصل االتح���اد إهدار 

العديد من الفرص.
وبعد تح���رر العبي اتح���اد خانيونس م���ن مناطق 
الدفاع ولعب البري���ج على الهجمة المرتدة وتمكن 
من حصوله عل���ى ضربة جزاء بعدم���ا عرقل مدافع 
"الطواحي���ن" الع���ب البري���ج أحم���د داود ونفذها 
الالعب س���امح الع���واودة ليتصدى له���ا الحارس 
وسام الفقعاوي ويمنعه من تعديل النتيجة، ومن 
ضربة ركنية تحصل عليها "الطواحين" تمكن خالد 
النبريص من اس���تغالل عرضية ليستقبلها برأسه 
بكل براعة لتس���كن المرمى بالدقيق���ة )67( معلنا 

تسجيل الهدف الثالث.
لم يستسلم البريج وحاول من تقليص النتيجة سريعًا بعد 
دربكة دفاعية لالعبي الطواحين واس����تطاعوا من تسجيل 
الهدف الثاني عبر الالعب محمد غبن بالدقيقة )68(، وبعد 
اله����دف كاد البريج من خطف هدف التعادل ولكن أضاع 
بغرابة فرصة من ذهب، ليطلق حكم اللقاء صافرة النهاية 
معلنًا تتويج اتحاد خانيونس بلقب البطولة وس����ط فرحة 

كبيرة من المشجعين وكوادر النادي واالدارة.
يذكر أن بطل غزة اتحاد خانيونس سيلعب لقاء نهائي 
كأس فلس���طين أمام بطل الضفة شباب الخليل األربعاء 

المقبل على ملعب رفح البلدي.

»الطواحيــن« يتــوج ببطولــة »طوكيــو 3« للشبــاب

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت تقارير صحافي���ة, عن قرار االتحاد اآلس���يوي لكرة 
القدم، بش���أن مباراة ه���الل القدس الفلس���طيني والنجمة 
اللبناني ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة األولى 

لكأس االتحاد اآلسيوي 2019.
وأكدت التقارير أن االتحاد اآلسيوي يتجه إلى إعادة المباراة 
بين الطرفين عل���ى ملعب محايد يتح���دد باالتفاق بينهما 

خالل الفترة المقبلة.
وأعلن االتحاد اآلس���يوي في بيان سابق, أن النجمة اللبناني 
لم يس���تطع الذهاب إلى فلسطين, بس���بب القوانين التي 
تفرضها الدولة اللبنانية على مواطنيها، معتبرًا ذلك س���ببا 

قهريا.
ويحتل هالل القدس المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، من 
تعادل وخس���ارة, في حين يتذي���ل النجمة المجموعة بدون 

نقاط من هزيمتين.

رفح/ االستقالل:
أعلن رئيس بلدية رفح المهندس صبحي أبو رضوان، أمس األحد، عن تأجيل 
مباراة »ديربي« رفح بين الجارين خدمات وشباب رفح، من دور الثمانية ببطولة 

كأس غزة التي تحمل اسم المرحوم محمد المزين.
وق���ال أبو رضوان عبر صفحته على الفي���س بوك: »إنه تم التوافق بين بلدية 
رفح واتحاد كرة القدم ومؤسسة بكدار على تأجيل مباراة الديربي الرفحي من 
يوم الخميس القادم إلى يوم االثنين15/4/2019م، وذلك نظرا لعدم اكتمال 

ترتيبات الملعب البلدي وإلنهاء إجراءات استالمه .
ولف���ت أبو رضوان بأنه س���يتم تخصيص حصص تدريبي���ة للفريقين على 

الملعب البلدي.
ويش���ار إلى أن الفريقين تواجها مرتين في الدوري هذا الموس���م, إذ حسم 
»الزعي���م« الموقعة األولى لمصلحته )2-1(, بينما ف���از »األخضر« في الثانية 

.)2-5(

موعد جديد لـ »ديربي« 
رفح بكأس غزة 

االتحاد اآلسيوي يتجه إلعادة مباراة النجمة وهالل القدس

لندن/ االستقالل: 
تغلب فريق ايفرتون على أرس���نال 
المحت���رف ضمن صفوف���ه الالعب 
المص���ري محمد الننى، بهدف دون 
مقابل ف���ي المباراة التي جمعتهما 
أم���س بملعب »جوديس���ون بارك«، 
ضمن منافس���ات الجولة ال� 33 من 
عم���ر مس���ابقة ال���دورى اإلنجليزى 

الممتاز »البريميرليج«.
الوحيد  ايفرت���ون  هدف  وجاء 
ع���ن طريق في���ل جاجيلكا في 
م���ن عمر  العاش���رة  الدقيق���ة 

المباراة التي شهدت مشاركة محمد الننى أساسيًا.
وتوق���ف رصيد أرس���نال عن���د 63 نقطة ف���ي المرك���ز الرابع 
بجدول ترتي���ب الدوري االنجليزي والمؤهل للنس���خة القادمة 
من مس���ابقة دوري ابطال اوروبا، متفوق���ًا بفارق االهداف على 
تشيلسي صاحب المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد ايفرتون 

إلى 46 نقطة بالمركز العاش���ر خلف واتف���ورد صاحب المركز 
التاسع بفارق االهداف.

ويلتقي  اليوم االثنين تشيلسي مع وست هام يونايتد بملعب 
»س���تامفورد بريدج« ضمن منافسات الجولة ذاتها، حيث تبدو 
الفرصة سانحة أمام تشيلسي لخطف المركز الرابع من أرسنال 

حال عدم الهزيمة أمام »الهامرز« في المباراة.

ايفرتون يهزم أرسنال بهدف 
ويهــدد حلمــه األوروبــي

لندن/ االستقالل: 
تحدث تقرير صحفي بريطاني، 
الرات���ب  ع���ن  األح���د،  أم���س 
إيدين  للبلجيك���ي  المحتم���ل 
ه���ازارد، نجم تشيلس���ي، في 

حالة انتقاله إلى ريال مدريد.
"ص���ن"  لصحيف���ة  ووفًق���ا 
البريطاني���ة، فإن ه���ازارد على 
أعتاب االنتقال إلى ريال مدريد 
خالل األيام المقبلة، في صفقة 
قد تص���ل قيمته���ا إلى 100 

مليون جنيه إسترليني.
وأش���ارت إلى أن ري���ال مدريد 
يجه���ز لوض���ع ه���ازارد ضمن 
أجًرا  األعل���ى  الالعبين  قائم���ة 
أس���بوعي  براتب  العال���م،  في 
ربما يصل إلى 350 ألف جنيه 

الذي  الرات���ب  وهو  إس���ترليني، 
يفوق عرض تشيلس���ي لتجديد 
عق���د الالع���ب، البال���غ 300 ألف 

جنيه أسترليني أسبوعًيا.
وأوضح����ت أن رواتب ه����ازارد - في 
حال����ة انتقال����ه للميرنج����ي - خالل 
ستكلف  المقبلة  الس����تة  المواسم 
ري����ال مدري����د 110 ماليي����ن جنيه 

إسترليني.
يذكر أن عقد هازارد مع تشيلسي 
المقبل،  الموس���م  ينته���ي ف���ي 
الالعب،  باستمرار  البلوز  ويتمسك 
في ظ���ل حرمان الن���ادي من إبرام 
صفقات خ���الل فترتي االنتقاالت 
المقبلتين، بعد معاقبته النتهاكه 
الالعبين  م���ع  التعاق���د  قواني���ن 

األجانب، األقل من 18 عاًما.

ريال مدريد يغري هازارد
 بعرض أكبر من تشيلسي
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القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، المواطن عمر داوود غريب من 

بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.
وأفادت مص����ادر محلية، أن  قوات االحتالل اعتقلت غريب للضغط 
على نجله محمود لتس����ليم نفس����ه لالحتالل، علما أن زفافه اليوم 

االثنين.

عمان/ االستقالل:
رفض مجلس النواب األردني ي���وم أمس، إعفاء أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة 

من رسوم تصاريح العمل، مؤكًدا بذلك على ما ذهب إليه مجلس األعيان األردني.
وكان مجل���س النواب، أعفى أبناء األردنيات المتزوجات من غير األردنيين وأبناء قطاع 
غزة والمقيمين في األردن م���ن الحصول تصاريح العمل، إالاّ أن مجلس األعيان، رفض 
ذلك، وأعاد مش���روع قانون العمل المعدل إلى النواب. وتعهد وزير العمل سمير مراد 
خالل الجلسة ب� »التزام الحكومة بإصدار نظام خاص يستثنى أبناء غزة المقيمين في 
ت مجلس النواب، لصالح ما ذهب  األردن بصفة دائمة من رسوم تصاريح العمل«. وصواّ

إليه األعيان، بإلغاء إعفاء أبناء غزة من رسوم التصاريح. 

أنقرة / االستقالل:
اس���تنكر وزير الخارجية التركي مولود تش���اووش أوغلو 
يوم أمس، تصريحات رئيس وزراء االحتالل االس���رائيلي 
بنيامين نتنياهو، بش���أن ضم مس���توطنات في الضفة 

الغربية المحتلة حال فوزه في االنتخابات المقبلة.
وأوضح تش���اووش أوغلو في تغريدة على حسابه الخاص 
في »تويتر« أن الضفة الغربية تعتبر أراض فلس���طينية 

تقع تحت االحتالل االسرائيلي.
وأضاف أن تصريحات نتنياهو غير المس���ؤولة والصادرة 

نتيجة قلق انتخابي، لن تغير الحقائق.
و ق���ال نتنياهو وف���ي مقابلة أجرتها مع���ه القناة »12« 

العبرية، إنه س���يبدأ تنفيذ خطة لض���م أجزاء من الضفة 
الغربية، ح���ال فوزه في انتخابات المقرر يوم غٍد، مضيفا 
» نحن نناقش تطبيق الس���يادة اإلسرائيلية على معاليه 
أدوميم )مس���توطنة كبيرة في الضفة الغربية(، وغيرها 

من المناطق«.
وتابع: »أمننا ومنطقة يهودا والسامرة )المسمى اليهودي 

للضفة الغربية( الحيوية أهم بعشرين مرة من غزة«.
وتشهد »إس���رائيل« انتخابات برلمانية يوم غٍد، ويقول 
مراقب���ون إن نتنياه���و يبذل كل جهد ممكن لتش���كيل 
الحكومة المقبلة على أمل أن يتمكن من منع اتهامه في 

ملفات فساد مفتوحة حاليا.

رام الله / االستقالل:
أكد األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
ناي���ف حواتمة أن���ه ال معنى لمعارض���ة »صفقة القرن« 
األمريكية التي س���يعلن عنها الرئيس األمريكي دونالد 

ترمب إذا لم نغادر مرحلة أوسلو وقيودها.
وق���ال حواتمة ف���ي تصريح له: إن���ه »ال معنى لمعارضة 
صفقة ترمب، إذا لم ُنغادر أوسلو واستحقاقاته وقيوده«، 
مضيف���ًا » س���يبقى العامل الفلس���طيني، ه���و العنصر 
الرئيسي في الصمود في وجه صفقة ترمب، وسياسات 

)رئيس وزراء االحتالل( بنيامين نتنياهو«.
ودعا حواتمة الفصائل للذهاب إلى حكومة وطنية لفترة 

انتقالية، تنهي االنقسام عبر االنتخابات الشاملة، معتبرًا 
أن حكومة »اللون الواحد« )في إشارة لتشكيل حركة فتح 
الحكومة المقبلة( ال تملك صالحية القرار السياسي، ولن 

تحقق ما عجزت الحكومات السابقة عن تحقيقه.
وأعلن���ت الجبهت���ان الش���عبية والديمقراطي���ة وحركة 
المب���ادرة الوطني���ة )ضمن إطار منظم���ة التحرير( رفض 
المش���اركة في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 

محمد اشتية.
ورف���ض أكبر فصيلي���ن مقاومي���ن )حم���اس والجهاد( 
المش���اركة في الحكومة التي دعا لتش���كيلها الرئيس 

محمود عباس كون أن تشكيلها غير دستوري.

حواتمة: ال معنى لمعارضة 
»صفقة ترمب« إذا لم نغادر أوسلو

وزير الخارجية التركي يستنكر
 تصريحات نتنياهو بشأن الضفة الغربية

غزة/ االستقالل:
أعلن بنك االنتاج الفلس����طيني بالتعاون مع صندوق مدينة الش����يخ حمد الس����كنية األحد عن شروط 
االس����تفادة م����ن المرحلة الثالثة من المدين����ة المقامة في خان يونس جنوب قطاع غزة. ونش����ر بنك 
»االنتاج« عبر صفحته »الفيس����بوك«، أن األسعار تتراوح ما بين 30500-32000 دوالر للشقة الواحدة 
حس����ب موقع الش����قة في المدينة، على أال تقل الدفعة األولى عن 6 آالف دوالر، وبقسط شهري يبلغ 
150 دوالًرا. وأوضح البنك شروط االستفادة من شقق وهي أن يك�ون المتقدم فلسطيني ويقي�م في 
غزة وأال يكون قد اس����تفاد من أي مشاريع إسكانية س����ابقة، كما ُيشترط القدرة على تسديد القسط 
الش����هري والدفعة المقدمة. كما أن األولوية ستكون للمتزوجين أو المعيلين ألسرهم، أال يكون عمر 
المشتري أقل من 18 سنة وأن يكون المتقدم بحاجة م�اسة إلى السكن، كما ُيشترط كفيلين اثنين.

غزة/ االستقالل:
أفرجت الس���لطات المصرية، مس���اء االحد، عن 4 صيادين فلسطينيين جرى 

اعتقالهم االسبوع الماضي، في عرض بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة .
وقال نقيب الصيادين في غزة نزار عياش، إن الس���لطات المصرية أفرجت عن 

الصيادين األربعة.
واعتقل���ت البحرية المصرية الثالثاء الماضي 4 صيادين فلس���طينيين قبالة 

ميناء رفح من الجانب الفلسطيني، بحسب ما أكده نزار عياش.
ن عياش أن الصيادين هم:« صهيب منير ابو سليمة، ومصعب خليل قنن،  وبياّ

ورأفت خليل قنن، وخالد خليل قنن«.

األردن يرفض إعفاء أبناء غزة 
من رسوم تصاريح العمل

السلطات المصرية تفرج 
عن 4 صيادين من غزة

بوابات الجامعة.
وأفاد ش���هود عيان أن عناصر من المخابرات اعتقلوا الطالب موسى دويكات 
بعد إشهار أس���لحتهم بوجهه واالعتداء عليه بالضرب المبرح، على مرأى من 

طلبة الجامعة، ومن ثم نقلوه بمركبة تابعة للمخابرات.
ويأت���ي اعتقال دوي���كات بعد يوم من اعتقال عضو مجل���س الطلبة إبراهيم 

شلهوب من منزله في بلدة دير الغصون بطولكرم.

عددها وفي أي األقسام ستوضع.
وبخصوص األس���رى المنقولين والمعزولين جراء 
االحداث األخيرة في سجون االحتالل، قال أبو بكر 
إن إدارة المعتق���الت وافقت عل���ى إعادتهم إلى 
الس���جون التي كانوا فيها، وإنهاء عزل المعاقبين 
داخ���ل الزنازين، فيما يتواص���ل الحوار بخصوص 

زيارات أهالي األسرى من قطاع غزة.
وكان األسرى أعلنوا اس���تعدادهم للشروع بإضراب 
عن الطع���ام تحت عنوان "معرك���ة الكرامة الثانية"، 
الستعادة إنجازاتهم وحقوقهم التي سلبتها إدارة 
معتقالت االحت���الل، والحفاظ على م���ا تبقى منها، 
وكذلك رفضا لإلج���راءات التنكيلية، بحق األس���رى 
منذ ش���هر آب/ أغس���طس العام الماض���ي، تحديدا 
بع���د التوصيات الت���ي أعلنها وزير األم���ن الداخلي 
ف���ي حكومة االحتالل جلع���اد أردان، والتي أدت إلى 
تصاعد حدة المواجهة بين األسرى واإلدارة، ووصلت 
ذروتها بعد عمليتي القمع األشد في معتقلي "عوفر، 

والنقب" والتي أصيب فيها العشرات من األسرى.
وكان المعتقل���ون قد هددوا بتنفيذ سلس���لة من 
االحتجاجات، بينها اإلضراب المفتوح عن الطعام، 

ا من أمس األح���د. وكانت القناة العبرية "13"،  بدًء
قد ذكرت في وقت س���ابق أمس، أنه تم تشكيل 
فريق تف���اوض من ضب���اط المخاب���رات في عدة 
س���جون للحوار مع قيادة حم���اس لوقف اإلضراب 

الذي بدأ صباح أمس في سجن النقب.
وأش���ارت القناة العبرية، إلى أن المفاوضات تجري 

حول األجهزة الخلوية وعودة الزيارات العائلية.
ونوهت إلى أن األس���رى أكدوا أن قضيتهم كانت 
أحد ش���روط تفاهمات التهدئ���ة األخيرة مع غزة 
وفق ما صرح به رئيس حركة حماس في قطاع غزة 
يحيى السنوار. ولفتت النظر إلى "خشية إسرائيل 
م���ن أن يتحول إضراب األس���رى ع���ن الطعام إلى 
انتفاضة داخل الس���جون، األمر الذي من شأنه أن 

يشوش على انتخابات الكنيست".
وأوضحت القناة "13" أن س���لطات االحتالل قررت 
زيادة عدد قواتها في الس���جون، مش���يرة إلى أن 
هناك تحذيرات من إمكانية قيام أسرى بمهاجمة 
جنود االحتالل كما حدث مؤخًرا حين طعن أس���رى 

من حماس ضابًطا وجندًيا وأصابوهما بجراح.
وقال���ت نقاًل عن المخابرات اإلس���رائيلية، إن قادة 

اإلضراب هم ممن ق���ادوا االنتفاضة الثانية، وهم 
المس���ؤولون عن أكث���ر الهجمات القاس���ية ضد 

"إسرائيل" في تلك الفترة.
وتتلخ���ص مطالب األس���رى بحس���ب م���ا أعلنت 
عنها الحركة األس���يرة، بتمكينه���م من التواصل 
مع أهله���م وذويهم، من خ���الل تركيب الهاتف 

العمومي المنتشر في السجون االسرائيلية.
كما ش���ملت المطال���ب، رفع أجهزة التش���ويش، 
وإع���ادة زيارات األهالي إلى طبيعتها، وإلغاء كافة 

اإلجراءات والعقوبات السابقة بحق األسرى.
ومنذ مطلع 2019، تشهد الس���جون اإلسرائيلية 
توترا، عل���ى خلفية إج���راءات تتخذه���ا مصلحة 
السجون بحق المعتقلين الفلسطينيين، وتزايدت 
وتي���رة التوتر في األي���ام الماضية، إث���ر اقتحام 
قوات خاصة ع���ددا من المعتقالت، واالعتداء على 
الس���جناء بالضرب والغاز المسيل للدموع، ما أدى 
إلصابة العشرات. ووفق إحصائيات رسمية صدرت 
عن هيئة ش���ؤون األسرى، فقد وصل عدد األسرى 
الفلسطينيين إلى نحو 5700 أسير، من بينهم 48 

سيدة، و230 طفاًل، و500 معتقل إداري.

االحتالل يعتقل
 عريسًا مقدسيًا

بنك اإلنتاج يوضح شروط االستفادة 
من الشقق السكنية بمدينة حمد

غزة/ االستقالل:
قال وكيل وزارة الزراعة الفلسطينية بغزة، إبراهيم القدرة، "إنه 
م���ن المتوقع خالل األي���ام المقبلة أن تزداد كميات األس���ماك 
المصط���ادة ، وبالتالي انخفاض أس���عارها بحي���ث تكون في 

متناول المستهلك".
وأكد القدرة خالل تصريحات صحفية  ، أن وزارته تتابع أسعار 
األسماك، عازًيا محدودية تدخل الوزارة في األسعار، إلى سيادة 
قان���ون "العرض والطلب" على الس���وق وهو ال���ذي يتحكم في 

السعر.
وارجع ارتفاع أسعار األسماك في األيام الماضية، لعدة أسباب 
أولها، أن مس���افة "15 مي���ال" تحتاج إلى مع���دات خاصة جزء 
منه���ا ال يتوفر حالي���ا، أو موجود بعضها لكنه���ا ال تكفي لكل 

الصيادين، ورغم ذلك فإنه���م وبما هو متوفر لديهم يدخلون 
إلى هذه المس���افة ويحاولون الصي���د وبعض المحاوالت تنجح 

وكثير منها يفشل لعدم توفر المعدات المطلوبة.
"وثاني األس���باب هو أن موسم الصيد في بدايته حيث إنه من 
الطبيع���ي أن تكون األس���عار مرتفعة ولكن مع دخول موس���م 
الصيد س���يكون هناك انخفاض ملحوظ باألس���عار وس���تكون 
الكميات وفيرة واألس���عار ف���ي متناول الجميع" حس���ب قول 

القدرة.
وعل���ل القدرة ارتفاع األس���عار بأن الصياد يفتق���د للكثير من 
المعدات التي تس���هل علي���ه عملية الصي���د وتجعل الصيد 
أقل تكلفة، واس���تخدامه للعمالة اليدوية في عرض البحر دون 

استخدامه للمعدات الميكانيكية الخاصة يرفع األسعار.

ونوه إل���ى أن العوام���ل الجوية التي كانت س���ائدة في 
األيام الماضية لم تس���مح باصطياد كميات كبيرة حيث 
إن تأثير المنخفضات الجوية يس���تمر لع���دة أيام بعد 
انتهائها وتوقع الق���درة أن تزيد الكميات عندما يصفو 
الجو ويس���تعد الصيادون بش���كل أكب���ر للدخول لهذه 

المناطق الجديدة.
���ن الق���درة أن ما يتم تس���ويقه من األس���ماك في "الضفة  وبياّ
الغربية" أو تصديره لالحتالل ه���و كميات محدودة تتراوح من 
"3 إلى 5" طن أس���بوعًيا، وش���هرًيا م���ن "15 إلى 20" طن وهذه 
الكمية تضم األصناف مرتفعة األس���عار، وال تؤثر على السوق 

سواء بالكمية المسوقة أو على األسعار.
وأش���ار القدرة إلى أنه ال توجد زيادة كبيرة وملحوظة في كمية 

األس���ماك المصطادة نظًرا للحصار الذي مازال يفرضه االحتالل 
عل���ى الصيادين، ومنع���ه دخول معدات الصيد "أس���الك الجر، 
ومادة الفيبرج���الس، والمواتير، ومعدات أخ���رى الزمة للصيد" 
مؤكًدا أن تأثير القرار األخير بتوس���يع مساحة الصيد سيكون 

إيجابي بزيادة كمية ما يتم اصطياده.
وأض���اف " إن صدق االحتالل وس���مح بدخول ج���زء من معدات 
الصيد فس���يكون هن���اك أثر كبير ملموس ف���ي زيادة كميات 
األس���ماك المصطادة، حيث إن االحتالل أبلغ دائرة التنس���يق 
أنه سيس���مح بدخول "أسالك الجر" ومس���تقباًل سيدخل مادة 
"الفيبرج���الس""، مش���يًرا إل���ى أن الجهات المختص���ة طالبت 
االحتالل بارجاع مراكب الصيد التي صادرها والتي تقدر تقريًبا 

بأكثر من 60 "مركب وحسكة".

غــزة : انخفــاض أسعــار األسمــاك خــالل األيــام القادمــة

:" " معركة الكرامة 2 

خمابرات نابل�س  
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ال�صابة هبة اجلنيدي �صاحبة اأول ماأوى للقطط يف اخلليل  ) وفا (

واشنطن/ االستقالل: 
انفصل جيف بيزوس عن زوجته ماكنزي بش���كل رسمي، بعد إنهاء إجراءات 
»الطالق األغلى في العالم«، والتي بّتت في ثروة وصلت إلى 137 مليار دوالر.

وف���ي بيان صادر، قالت ماكنزي: »أنا ممتن���ة إلنهاء معاملة طالقي من جيف 
مع دعم بعضن���ا البعض، ونتطلع إلى المرحلة التالي���ة كأب وأم وصديقين. 
ُس���عدت بمنحه كل ما يخصني في )واشنطن بوست( و)بلو أوريجن(، و75% 
من أسهمنا في أمازون باإلضافة إلى حقي في التصويت على أسهمي، لدعم 

مساهماته المستمرة مع فرق هذه الشركات المذهلة«.
وأضافت ماكنزي: »أنا متحمسة لخططي الخاصة. وممتنة للماضي وأتطلع إلى ما 
س���يأتي بعد ذلك«. وأعلن الزوجان السابقان عن انفصالهما في يناير الماضي، 

وسط تقارير تفيد بأن بيزوس كان يتقرب من مذيعة األخبار، لورين سانشيز.
وُزع���م أن الملياردي���ر البالغ من العم���ر 54 عاما، كان عل���ى عالقة صداقة مع 
المذيعة، التي أنهت زواجها من وكيل األعمال األشهر في هوليوود، باتريك 

وايتسيل، في الخريف الماضي.
وتجدر اإلش���ارة إلى أن���ه على الرغم من التكلف���ة الباهظة لطالق بيزوس من 
ماكنزي بعد زواج اس���تمر 25 عاما، ما يزال مؤسس شركة »أمازون« أغنى رجل 

في العالم، متفوقا على بيل غيتس ب� 4 مليارات دوالر.
وس���ابقا، امتل���ك جيف بيزوس %16 من األس���هم في أم���ازون، ولكنه اآلن 
سيمنح زوجته الس���ابقة %4 من األسهم، بقيمة 35 مليار دوالر، ما يجعلها 

ثالث أغنى امرأة في العالم.

األغلى في التاريخ .. طلقها 
ثم دفع لها 35 مليار دوالر 

لندن/ االستقالل: 
صدم���ت ش���ابة بريطانية عندم���ا علمت أنه���ا حامل، قبل 
دقائ���ق من والدتها، حيث أكدت أنها لم تالحظ أي أعراض 

أو مؤشرات تدل على وجود جنين في رحمها.
وأضاف���ت الش���ابة، إيما لويز ليجيت )19 عام���ا(، أن بطنها 
لم يكن منتفخا كما الحال ل���دى الحوامل، وأنه انتفخ قبل 

دقائق فقط من حدوث عملية الوالدة.
وأخب���ر األطباء إيما لوي���ز أنهم لم يس���تطيعوا أن يجدوا 
تفس���يرا دقيقا لعدم انتفاخ بطنها أشهرا قبل الوالدة، إال 
أنهم شكوا باحتمالية أن يكون الجنين قد تموضع بالقرب 

من أسفل ظهر أمه، األمر الشائع على حد تعبيرهم.
كما تحدثت الشابة عن عدم شعورها طوال فترة الحمل بأي 
أعراض مزعجة، فلم تتقيأ ولم ترغب بشدة في أكل صنف 

معين من الطعام، ولم تشعر بركالت الجنين داخل بطنها. 
وعالوة على ما س���بق، اعتقدت أن انقطاع الدورة الشهرية 

ناجم عن أدوية طبية كانت تواظب على تناولها. 
وأش���ارت لويز إلى الصدمة والخوف اللذين أصاباها عندما 
اس���تيقظت في أحد األيام ووج���دت بطنها منتفخا، لتقرر 
الذهاب مباشرة إلى المستشفى، إال أنها أنجبت مولودتها 

على الطريق، في المقعد الخلفي من السيارة.
وأطلقت األم اس���م كيارا عل���ى مولودته���ا الجديدة، التي 
قدمت إلى الحياة بصحة ممتازة، وجعلت إيما لويز أما للمرة 

الثانية.
ومن���ذ والدة كيارا، قررت إيما لويز تغيير ممارس���اتها في 
»منع الحم���ل«، خوف���ا م���ن أن تصحو مجددا وس���ط الليل 

وبطنها منتفخ بشكل مفاجئ ومريب.

ميشغان/ االستقالل: 
تمكنت الس���لطات األميركية، مؤخرا، من طي جريمة 
مروع���ة ارتكبت قبل خمس س���نوات وأدت إلى مقتل 

رجل وزوجته الحامل.
وبحس���ب ما نقلت صحيفة »مي���رور«، فقد تم العثور 
على جمجمة الرجل، ش���ارلز أوبينير، 25 س���نة، خالل 

األسبوع الماضي، في والية ميشغان.
وقام القاتل، برادي أوسترابك، باستدراج الضحيتين 

وقام بدعوتهما إلى بيته.
ولقيت الشابة سلوكوم، 18 سنة، مصرعها خنقًا على 
يد القاتل، في س���نة 2014، أم���ا زوجها فقتل بطلقة 
نارية في الرأس، وفق ما أظهره تقرير الطب الشرعي.

وخضع���ت الضحية الت���ي كانت حامال في الش���هر 

الثام���ن، لصنوف مروعة من التعذيب طيلة خمس���ة 
أي���ام، وتعرضت لالعت���داء والتعذي���ب وأجبرت على 

تدخين الماريوانا.
ف���ي غضون ذلك، انتح���ر القاتل المش���تبه فيه، عن 
طريق طلق���ة نارية، خالل مطاردته م���ن قبل عناصر 

الشرطة.
وعقب الجريمة، تم العثور على عدة أجزاء قليلة فقط 
م���ن الراحل، وأنهت جمجمة الرج���ل التي عثر عليها 

مؤخرا الجدل بشأن طريقة الوفاة.
وأعرب الضابط في ش���رطة والي���ة وايومينغ، جيمس 
ماغوفي، عن ارتياحه بعد العثور على جمجمة القتيل، 
قائال إن هذا االكتشاف سيغلق الملف بشكل نهائي 

ويضع حدا النتظار العائلة.

أم علمت بحملها قبل
 دقائق من حدوث الوالدة!

جمجمة تحل لغز مقتل 
رجل وزوجته قبل 5 سنوات

السويداء / االستقالل: 
عّرض طالب في محافظة السويداء مدرسة إعدادية للخطر بعد إحضاره قنبلة 

يدوية معه وإدخالها إلى صفه الدراسي.
وقال مدير التربية في محافظة الس���ويداء بس���ام أبو محمود في تصريحات 
صحفية إن الطفل الذي يبلغ من العمر 13 عامًا وهو في الصف السابع، أقدم 
على جلب قنبلة يدوية معه إلى مدرس���ة “هايل الحمد” اإلعدادية، الواقعة 

في قرية الكفر التابعة لمحافظة السويداء .
وبي���ن أبو محمود أن الطالب أدخل القنبلة دون أن ينتبه له أحد، وقبل انتهاء 
الدوام الرس���مي، طل���ب من زميلتين له حم���ل حقيبته وإخراجه���ا إلى فناء 
المدرس���ة، ما لفت انتباه الموجهات في المدرس���ة، وتم استدعاء الطالبتين 
وتفتي���ش حقائبهن لتس���قط منها القنبلة، ما تس���بب ف���ي حالة ذعر في 

المدرسة، خوفًا من انفجارها”.
وبمجرد أن تم العثور على القنبلة اليدوية في حقيبة الطالب، استنفر الكادر 
التعليمي واإلداري في المدرس���ة خوفًا من حدوث أي ضرر للطالب نفس���ه أو 

طالب آخرين.
واكتفت إدارة المدرس���ة بتبليغ مخفر الش���رطة الذي اس���تدعى بدوره والد 

الفتى، والذي تفاجأ بدوره من حيازة ابنه لقنبلة في حقيبته.
ولف����ت مدير تربية الس����ويداء إلى أن����ه ليس باس����تطاعتهم أخذ أي إجراء 
قانوني بحق الطفل كونه “حدث”، وجل ما يمكن فعله هو نقل الطالب إلى 

مدرسة أخرى، مضيفًا: “اإلجراء القانوني يجب أن يتخذ بحق والد الطفل«.

طالب يحضر قنبلة يدوية إلى 
دبي/ االستقالل: مدرسته ويثير الذعر فيها

قام س���ائح بريطاني باختطاف رجل هندي بعدما أقنع 
األخير بالس���فر إلى دبي، مدعيا أنه س���يقدم له فرصة 
عمل عند وصوله اإلمارات. وتواصل الجاني مع الضحية 
ل� 6 أش���هر عبر اإلنترنت، تظاهر خاللها بأنه امرأة شابة 
تمثل ش���ركة تريد منحه وظيفة عمل في دبي، واقتنع 

الرجل في نهاية المطاف بالسفر إلى اإلمارات.
ومع وص���ول المجني عليه إلى دبي، اصطحبه الس���ائح 
البريطاني إلى فندق وق���ام باحتجازه فيه، حيث طالب 
بفدي���ة قدرت ب���� 272 ألف دوالر، لقاء إطالق س���راحه، 

وذلك بغرض تصفية حس���اب مالي عالق بين الخاطف 
وشقيق المخطوف، الذي يقيم في بريطانيا.

وخ���الل المحاكم���ة التي جرت في دبي، ق���ال الضحية: 
»وصلت إلى دبي في الثاني من يونيو الماضي، وقابلني 
المدع���ى عليه في مطار دبي الدولي، معرفا عن نفس���ه 
بمندوب العالقات العامة لدى الش���ركة التي س���أعمل 

معها، قبل أن يصطحبني إلى الفندق«.
وأك���د الخاط���ف أن المدعى عليه احتج���زه في الفندق 
بالق���وة، ليتابع قائ���ال: »أخبرني بأن ش���قيقي يدين له 
بالمال ويتوجب عليه دفع الفدية أو منحه عقارا سكنيا، 

وإال س���يقدم على قتلي«. ومن ثم ق���ام الرجل الهندي 
بإبالغ عائلته أن���ه مختطف، لتق���وم بدورها باالتصال 
بالش���رطة، إذ تعق���ب المحقق���ون الهات���ف المحمول 
للجاني وألقوا القبض عليه، في 5 يونيو الماضي، بينما 

كان يحتجز الرهينة بالقوة في بهو الفندق.
وأنكر البريطان���ي التهم الموجهة إلي���ه بالحبس غير 
القانون���ي والتهديد واالبتزاز، عند حضوره أول جلس���ة 
قضائية في ش���هر يوليو الماض���ي، إال أنه أدين بكافة 
التهم وحكم عليه بالس���جن ل� 12 شهرا، يرحل بعدها 

إلى خارج اإلمارات.

جريمــة اختطــاف نــادرة فــي دبــي!

القاهرة/ االستقالل: 
أق���دم مصري ف���ي العقد الثالث م���ن العمر 
على قتل نجل عمت���ه، عقب خروج األخير من 
السجن وقضاء بضع سنوات به كفترة عقوبة 
بعد قيامه بقتل والد األول منذ سنوات، حيث 

انتظر خروجه من السجن لألخذ بالثأر.
بدأت الواقعة ببالغ رس���مي إلى قسم شرطة 

ش���برا الخيمة بمحافظ���ة القليبوية، المجاورة 
يفي���د بمصرع ش���اب  القاه���رة  للعاصم���ة 
بوابل من الرصاص في الش���ارع من قبل أحد 
األشخاص الذي استقل دراجة بخارية لتنفيذ 

جريمته.
وانتقلت ق���وات األمن لمق���ر الواقعة التخاذ 
اإلج���راءات الالزمة، إذ تبي���ن أن المجني عليه 

تربط���ه صل���ة قراب���ة بالمتهم ال���ذي انتظر 
خروجه من السجن لألخذ بثأر والده.

وألق���ت قوات األم���ن القبض عل���ى المتهم، 
إذ ق���ررت النياب���ة العام���ة حبس���ه على ذمة 
التحقيقات، فيما أحال���ت جثة المجني عليه 
للط���ب الش���رعي إلع���داد تقرير طب���ي قبل 

التصريح بدفنه.

مصري ينتظر خروج قاتل والده من السجن ليقتله 


