
االحتالل يعتقل فتاة على 
حاجز عسكري في القدس 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل االس���رائيلي  مس���اء 
أمس األربعاء فتاة فلس���طينية داخل حاجز 
»زعيم« ش���رقي القدس المحتلة؛ بزعم الشك 

في نيتها تنفيذ عملية طعن.
وذكر ش���هود عي���ان أنهم تفاج���أوا بقوات 
االحت���الل تدفع فتاة بعد مرورها من مس���ار 
فحص الهويات، وتس���قطها أرًضا وتعتدي 

عليها. أما موقع »0404« العبري فذكر أن فتاة 
فلسطينية »أثارت ش���كوك« جنود االحتالل 
على الحاجز، ففتش���وها وعثروا بحوزتها على 

سكين، وجرى اقتيادها للتحقيق.
وتخالف رواية الموق���ع العبري مقطع فيديو 
وّثق لحظة اعتق���ال جنود االحت���الل الفتاة 
بعدما تكالبوا عليها وأس���قطوها أرًضا، دون 

تفتيش.
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النخالة: المقاومة ملتزمة بالدفاع عن أسراها 
ومستعدون ألي عدوان محتمل على غزة

فصائل المقاومة تحمل االحتالل مسؤولية المساس باألسرى

رضوان لـ »االستقالل«: ال نلتفت النتخابات االحتالل 
وعليه االلتزام بتنفيذ تفاهمات »كسر الحصار«

غزة/ قاسم األغا: 
قال القيادي في حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( د. 
إس���ماعيل رضوان، إن حركته ال تلتف���ت إلى االنتخابات 

الصهيونية )الكنيس���ت(، مؤكًدا أن ما س���تفرزه سيقف 
موقف »العداء لش���عبنا الفلسطيني ويتآمر 
عل���ى قضيته العادل���ة«. وأض���اف رضوان 

غزة/ االستقالل:
حّمل���ت فصائ���ل المقاوم���ة الفلس���طينية االحت���الل 
اإلسرائيلي المس���ؤولية الكاملة عن تداعيات المساس 
باألس���رى الذين يخوضون معركة الكرامة 2، محّذرًة من 

اختب���ار صب���ر المقاومة. جاء ذلك خ���الل مؤتمر صحفي 
نّظمته الفصائل بمقر حركة األحرار غرب مدينة غزة عقب 
اجتماع طارئ لها لمناقش���ة أوضاع األس���رى في سجون 
االحتالل. وقال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد 

المدلل في المؤتمر، نيابًة عن فصائل المقاومة، »أيادينا 
مازالت على الزناد، وسنقطع اليد التي ستمتد على أسرانا 

بالتط���اول والع���دوان، ونطالب الوس���طاء 
بالضغط على االحتالل لوقف جرائمه«.

بيروت/ االستقالل:
أك���د األمين الع���ام لحركة الجهاد اإلس���المي زي���اد النخالة، ي���وم امس، أن 
المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالدفاع عن أسراها بكل الوسائل ومهما كانت 

التضحيات حتى تحريرهم، وأن س���رايا القدس وكتائب القسام 
تقفان على أهبة االستعداد للدفاع عن الشعب الفلسطيني أمام 

تحليل: فوز اليمين باالنتخابات
 دليل على عنصرية »إسرائيل«

غزة / سماح المبحوح: 
أك���د مختص���ون ومتابع���ون للش���أن اإلس���رائيلي أن الحكومة 
اإلس���رائيلية المقبلة س���تكون ذات طابع يمين���ي بامتياز ، ولن 

محــررون: اإلضــراب هــو الســالح 
االستراتيجي لألسرى لتحقيق مطالبهم

غزة/ دعاء الحطاب: 
لن يس���تطيع أحد وصف أل���م وُمعاناة األس���رى الُمضربين عن 
الطعام داخل س���جون االحتالل اإلس���رائيلية منذ أيام، س���وى 

انطالق فعاليات الحملة 
العالمية لمقاومة التطبيع

رام الله تمدد اعتقال القيادي دار نصر 
وأسير محرر من الجهاد اإلسالمي

رام الله/ االستقالل:
مددت محكمة الصلح في مدينة رام الله المحتلة، توقيف القيادي 
في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد دار نصر 5 أيام للتحقيق. وقال 

غزة/ االستقالل:
أعلنت حملة المقاطعة- فلسطين، واالتحاد العام للهيئات الشبابية يوم 

أمس، عن إطالق الحملة العالمية لمقاومة التطبيع في قطاع غزة.

االحتالل يستولي على 401 
دونم من أراضي الخليل 

مسيرات ووقفات تضامنية 
مع األسرى في الضفة 

رام الله / االستقالل:
تقدمت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحرري���ن يوم أمس، بالتماس لما تس���مى 
»بالمحكمة العليا اإلسرائيلية« للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد عمر ابو ليلى، 

والذي استشهد بتاريخ 2019/3/19 في قرية عبوين قضاء مدينة رام الله.

التماس للعليا اإلسرائيلية 
لتسليم جثمان الشهيد أبو ليلى

الخليل/ االستقالل:
أصدرت سلطات االحتالل أمرًا عسكريًا بمصادرة 401 دونم من أراضي مخيم العروب 
وبلدتي بيت أمر وحلحول لش���ق طريق اس���تيطاني يمتد من عصيون شمال مدينة 

الخليل حتى حلحول )التفافي العروب(، والذي سليتهم أكثر من 1273 دونما .

محافظات/ االستقالل: 
نظمت الهيئة العليا لمتابعة ش���ؤون األس���رى مساء األربعاء، 
مسيرة تضامنية مع األس���رى في سجون االحتالل اإلسرائيلي 

رام الله / االستقالل:
يواصل األسرى في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي 
إضرابه���م المفتوح عن الطع���ام لليوم الرابع على 
التوال���ي، احتجاجًا على رف���ض إدارة المعتقالت 

االستجابة لمطالبهم وفشل المفاوضات معها.
وبدأت قيادات الحركة األسيرة اإلضراب باإلضافة إلى 
مئات األسرى، خوض "معركة الكرامة 2"، بعد تعنت 
إدارة المعتق����الت بالمفاوضات وعدم اس����تجابتها 

لمطالب الحركة األس����يرة. وانض����م لإلضراب أمس 
األول، قرابة )400( أس����ير في عدة س����جون تركزت 

في "النقب، وريمون، ونفحة، وايش����ل، 
وعوفر، وجلبوع، ومجدو".

إضــراب األســرى يدخــل يومــه الرابــع..
 ونقــل مضربيــن لمستشفــى سجــن الرملــة  

م�ستوطنون 
وعنا�سر خمابرات 

يقتحمــون 
الأق�ســى

) APA images (      جانب من �مل�ؤمتر �ل�صحفي لف�صائل �ملقاومة بغزة �أم�س
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الخليل/ االستقالل:
أصدرت سلطات االحتالل أمرًا عسكريًا بمصادرة 
401 دونم م���ن أراضي مخيم الع���روب وبلدتي 
بيت أمر وحلحول لش���ق طريق استيطاني يمتد 
من عصيون ش���مال مدينة الخليل حتى حلحول 
)التفافي الع���روب(، والذي س���ليتهم أكثر من 

1273 دونما .
ادع���ت س���لطات االحت���الل ب���أن هذا الش���ارع 
سيش���كل ح���ال للمصلح���ة العامة م���ن ناحية 
المواصالت واألمان للفلسطينيين والمستوطنين 
االسرائيليين ، وفي المقابل اعتبر الفلسطينيون 
الشارع بانه سيعزل مخيم العروب وبلدة بيت أمر 
وأجزاء كبيرة من مدينة حلحلول، وأمام المواطنين 
نحو 50 يوم���ًا لتقديم اعتراضهم على المخطط 
الذي نشرته سلطات االحتالل وإفشاله كما حدث 

في السابق.
ش���ارع )التفافي العروب( كما يس���ميه االحتالل 

االس���رائيلي ، اعلن عن مخططه في العام 2003، 
وق���دم حينها مواطنون اعتراضات على مس���اره 
الذي س���يدمر أراضيهم ومزروعاتهم ، وس���يمر 
بمناطق أثرية وبالمحمية الطبيعية في المنطقة، 
كما سيأتي على مقربة من مقبرة مخيم العروب، 
ويهدف لربط مستوطنة »كرمي تسور« مع الشارع 
الجديد من خالل مقطع فيه، وس���يلغي المدخل 
الشمالي لمدينة حلحول )الحواور( واعتماد مدخل 

النبي يونس كمدخل ومخرج لحلحول .
والهدف االس���تراتيجي من هذا الش���ارع يكمن 
في ربط ما يسمى بالقدس الكبرى التى حدودها 
تصل لبيت البركة مع مس���توطنة »كريات اربع« 
ومستوطنة »كرمي تسور« وسيمنع الفلسطينيين 

من استخدام هذا الشارع في المستقبل .
ُيش���ار الى أنه في العام 1997 أصدر ما يس���مى 
قائد المنطقة الوس���طى العس���كري في حينه 
»ايالن بيران« قرارا عسكريا يمنع الفلسطينيين 

من استخدام الطرق االلتفافية وتم تجميد القرار 
ولم يبلغ .

وافق���ت حكوم���ة االحت���الل االس���رائيلي على 
ميزانية بقيمة 800 مليون ش���يكل، إلنشاء طرق 
استيطانية جديدة في الضفة الغربية وبضمنها 

)التفافي العروب( .
وقد أرسل رئيس الحكومة االسرائيلية »بنيامين 
نتنياهو« رسالة بتاريخ 2017/10/25 الى رؤساء 
المستعمرات المقامة على أراضي الضفة الغربية 
، جاء فيها موافقته على الميزانية إلنش���اء عدة 
ط���رق » التفافية« في الضف���ة الغربية، وأن هذه 
الخطة س���وف تدخل حيز التنفيذ في الس���نة 
المالية القادم���ة الي في العام 2018 ، لكن تأخر 
ذلك بسبب األوضاع السياسية السائدة ، وتزامنًا 
مع االنتخابات البرلمانية االسرائيلية )الكنيست( 
تم اصدار هذا القرار لكي يكون مكسبًا انتخابيا 

وسياسيا ل� »نتنياهو«.

القدس المحتلة / االستقالل:
وزعت طواقم بلدية االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، إخطارات 
هدم لمنشآت سكنية في بلدة العيسوية شمال شرق القدس 

المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.
وقال عضو لجنة المتابعة في العيس���وية محمد أبو الحمص: 
إن قوات االحتالل اقتحمت برفق���ة طواقم من البلدية البلدة، 
وعلقت إخطارات هدم واس���تدعاءات لمراجعة البلدية وأوامر 

هدم ذاتي على 13 منشأة سكنية، من بينها بنايات.

وأوض���ح أن البنايات التي علقت عليه���ا اإلخطارات بعضها 
مبن���ي منذ أكثر من 15 عاًما، وبعضها قيد اإلنش���اء، وتعود 
لعدة عائالت، كما تم تصوير عش���رات المن���ازل والبنايات 

األخرى في البلدة.
وتتع���رض بلدة العيس���وية بش���كل متواص���ل العتداءات 
إسرائيلية، تتمثل في االقتحامات الليلية واالعتقاالت، وتوزيع 
إخط���ار الهدم على المن���ازل، وغيرها، وذلك ضمن سياس���ة 
العقاب الجماعي التي تفرضها على أهالي البلدة منذ سنوات.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أغلقت ش���رطة االحتالل صباح يوم أمس، منطقة ب���اب العمود بمدينة القدس، فيما اعتقلت فتيين بعد 
توقيفهم وتفتيشهم. وأفاد شهود عيان، أن قوات كبيرة من الشرطة والضباط انتشروا في منطقة باب 
العمود وشارع الس���لطان سليمان، وقاموا بإغالق المنطقة بالكامل بحجة وجود جسم مشبوه، وخالل ذلك 

منعوا الدخول أو الخروج عبر باب العمود.
وأضاف الش���هود، أن اإلغالق تزامن مع توجه الطلبة إلى مدارس���هم والموظفي���ن والعمال إلى أعمالهم، 
واإلغالق ألكثر من س���اعة أدى إل���ى عرقلة تحركهم وتنقلهم، وبعضهم اضطر لس���لك الطرق التفافية 
من منطقة باب الس���اهرة أو باب الجديد. وأوضح الش���هود أن ش���رطة االحتالل احتجزت عددا من الفتية 
وجميعه���م من طلبة الم���دارس في غرف التفتيش ف���ي منطقة باب العم���ود، وأخضعوهم للتفتيش 

الجسدي، ثم اعتقلوا اثنين بعد االعتداء عليهما بالضرب.
وأوضح المقدسيون أن شرطة االحتالل تعمدت خالل األسبوعين األخيرين إغالق منطقة باب العمود في 
س���اعات الصباح الباكر، تحت ذريعة جسم مشبوه ليتبين بالنهاية بأنه "كيس قمامة". ومن جهة ثانية، 
ش���نت قوات االحتالل حملة اعتقاالت طالت 7 مقدسيين من بلدتي سلوان وجبل المكبر. وأوضح محامي 
مركز معلومات وادي حلوة أن الش���رطة اعتقلت، خضر محمد عودة ، وجهاد جواد أبو رموز، وس���لطان ماهر 

سرحان ، ومحمد جواد أبو رموز، ومهند زيد مشاهرة ، وعدي عدنان غيث ، وُعمري سليمان مشاهرة.

محافظات/ االستقالل: 
لمتابعة  العلي���ا  الهيئ���ة  نظمت 
ش���ؤون األس���رى مس���اء األربعاء، 
مس���يرة تضامني���ة مع األس���رى 
في س���جون االحتالل اإلسرائيلي 
بمدين���ة رام الل���ه وس���ط الضفة 

الغربية المحتلة.
وللي���وم الثال���ث تتصاع���د وتيرة 
لألس���رى  المناص���رة  الفعالي���ات 
بالمدينة في اليوم الرابع ل� »إضراب 
الكرام���ة 2«، ال���ذي يخوضه مئات 

األسرى في جميع السجون.
االثنين  األس���يرة  الحركة  وأعلنت 
البدء بإض���راب مفتوح عن الطعام 
بش���كل تدريج���ي عل���ى دفعات، 
للمطالبة بإزالة أجهزة التش���ويش 
ووقف منع الزي���ارات وإلغاء العزل 
وتحس���ين ظروف احتجاز األطفال 

ووقف سياسة اإلهمال الطبي.
وطاف���ت المس���يرة مرك���ز مدينة 
رام الل���ه وس���ط هتاف���ات ُتحّيي 
صمود األس���رى وتدع���و للتضامن 
معهم، وتفعيل جميع الوس���ائل 

لنصرتهم.
وفي نفس السياق، نظمت الكتل 
الطالبية بجامعة بير زيت ش���مالي 
رام الله مسيرة تضامنية مع األسرى 

المضربين وهتفوا لألسرى منديين 
بممارسات االحتالل بحقهم.

ودعا مئ���ات الطالب إل���ى مقاومة 
االحتالل في سبيل تحرير األسرى، 
بالتوحد  الفصائل  مطالبين جميع 

في وجه االحتالل.
كم���ا نظ���م أهال���ي األس���رى في 
مدينتي جني���ن ونابلس، األربعاء، 
وقف���ات تضامني���ة مع األس���رى 
يخوضون  الذين  الفلس���طينيين 
إضراًبا مفتوح���ًا عن الطعام ضمن 
معركة الكرامة الثانية لليوم الرابع 
على التوالي رًدا على تراجع مصلحة 
الس���جون عن بع���ض التفاهمات 

ومحاول���ة االلتفاف عل���ى جزء مما 
جرى التفاهم عليه مؤخًرا.

ونظ���م أهالي األس���رى في ميدان 
الشهداء وسط مدينة نابلس وقفة 
المضربين  األس���رى  مع  تضامنية 
ع���ن الطع���ام حملوا فيه���ا صور 
األس���رى، ورددوا ش���عارات معبرة 
المؤسسات  وطالبوا  التضامن،  عن 
الحقوقية الدولي���ة بالضغط على 
لتحقيق مطالب األسرى،  االحتالل 
وف���ي مقدمته���ا إزال���ة أجه���زة 

التشويش.
المش���اركون صور األسرى،  وحمل 
ع���ن  معب���رة  ش���عارات  ورددوا 

المضربين،  األس���رى  التضامن مع 
الحقوقية  المؤسس���ات  وطالب���وا 
الدولي���ة بالضغط عل���ى االحتالل 
لتحقيق مطالب األس���رى، وأبرزها 

إزالة أجهزة التشويش.
وفي جنين، أحيت مدرس���ة بنات 
الجلم���ة الثانوي���ة، »يوم األس���ير 
الفلس���طيني«، وذلك في مهرجان 
أقامته بعنوان »أس���رانا ومس���رانا 
لن ننس���اكم«. وتخل���ل المهرجان 
لوح���ات  تقدي���م  التضامن���ي 
تعبيرية وطنية عن معاناة األسرى 
وصمودهم في مواجهة الس���جان 

»اإلسرائيلي«.

قوات االحتالل تغلق باب 
العامود وتعتقل 9 مقدسيين

االحتالل يستولي على 401 دونم من أراضي الخليل 

غزة/ االستقالل:
رفعت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي يوم أمس، الطوق األمني 
الش���امل الذي فرضته على قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، 
بحجة انتخابات "الكنيس���ت" التي جرت أمس. وبحس���ب موقع 
"وال" العبري، فإنه تم فتح الحواجز والمعابر في الضفة الغربية، 
كما تم فتح معابر قطاع غزة بعد انتهاء العملية االنتخابية في 
"إس���رائيل". وأعادت سلطات االحتالل يوم أمس، فتح معبر كرم 
أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، وحاجز بيت حانون/ إيرز" شمال 

القطاع. وقال رئيس اللجنة الرئاس���ية لتنسيق دخول البضائع 
إلى القطاع رائد فتوح : إن سلطات االحتالل فتحت معبر كرم أبو 
سالم بشكل اعتيادي أمام إدخال البضائع والمحروقات إلى غزة.

وأوضح أن االحتالل سيس���مح بإدخال نحو 400 ش���احنة محملة 
بالمس���اعدات والبضائ���ع للقطاعي���ن التج���اري والزراعي وقطاع 
المواصالت ومواد البناء، كما س���يتم ضح كميات من المحروقات 
عبر المعبر لغزة. وفي السياق، فتحت سلطات االحتالل أيًضا حاجز 

بيت حانون/ أيرز شمال القطاع أمام حركة تنقل األفراد.

االحتالل يرفع الطوق األمني
 عن الضفة وقطاع غزة

االحتالل ُيوزع إخطارات هدم 
واستدعاءات بالعيسوية

مسيرات ووقفات تضامنية مع األسرى في الضفة 

رام الله / االستقالل:
تقدمت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحرري���ن يوم أمس، بالتماس لما تس���مى 
»بالمحكمة العليا اإلسرائيلية« للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد عمر ابو ليلى، 

والذي استشهد بتاريخ 2019/3/19 في قرية عبوين قضاء مدينة رام الله.
وقالت الهيئة، أن االلتماس أرفق بطلب عدم نقل جثمان الشهيد أبو ليلى لما 

تسمى بمقابر األرقام حتى يصدر قرار بالرد على التماس الهيئة.
وكان الشهيد ابو ليلى )19 عاما( من سلفيت، قد استشهد بعد أن قامت قوات 
كبيرة م���ن جيش االحتالل ووحداته الخاصة بمحاص���رة منزل قديم في قرية 
عبوين قض���اء رام الله كان متواجدا فيه بتاري���خ 2019/3/19 وأطلقت تجاهه 

مئات الرصاصات وعدة صواريخ بصورة همجية، وبعدها تم احتجاز جثمانه.

التماس للعليا اإلسرائيلية 
لتسليم جثمان الشهيد أبو ليلى

القدس المحتلة / االستقالل:
قررت شرطة االحتالل اإلسرائيلي يوم امس، اإلفراج عن أربعة فتية مقدسيين، 

بشرط الحبس المنزلي وكفالة طرف ثالث.
وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة للقاصرين محمد محمود أن ش���رطة 
االحتالل قررت اإلفراج عن أربعة فتية اعتقلوا صباًحا من بلدة س���لوان جنوبي 
المس���جد األقصى المبارك، بش���رط الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام وكفالة 
طرف ثالث. وأض���اف أن الفتية هم خضر محمد عودة )13 عاًما(، وجهاد جواد 

أبو رموز )15 عاًما(، وسلطان سرحان )14 عاًما( ومحمد جواد أبو رموز )14 عاًما(.

االحتالل يفرج عن 4 مقدسيين 
بشرط الحبس المنزلي
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بيروت/ االستقالل:
أكد األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي 
زي���اد النخال���ة، ي���وم ام���س، أن المقاومة 
الفلس���طينية ملتزمة بالدفاع عن أس���راها 
ب���كل الوس���ائل ومهما كان���ت التضحيات 
حتى تحريرهم، وأن سرايا القدس وكتائب 
القسام تقفان على أهبة االستعداد للدفاع 
عن الش���عب الفلس���طيني أمام أي عدوان 
محتم���ل آخذين بعين االعتب���ار تهديدات 

العدو.
وأوض���ح النخالة ف���ي كلمة مس���جلة خالل 
إش���هار كت���اب "درب الصادقين" لألس���ير 
محمد أب���و طبيخ، في ذك���رى معركة جنين 
البطولية، أن معرك���ة جنين البطولية تمثل 
مدرس���ة ألجيال في مدرس���ة نضال شعبنا 

نحو الحرية والتحرير.

ووج���ه التحية لألس���رى الذي���ن يخوضون 
معرك���ة الكرامة بكل ثق���ة وثبات لمواجهة 
إجراءات العدو، مؤك���دًا أن المقاومة ملتزمة 
بالدفاع عن أس���راها بكل الوس���ائل ومهما 

كانت التضحيات، حتى تحريرهم.
وأوض���ح النخال���ة، أن المقاوم���ة التي تدير 
معركة في غزة رغ���م الظروف الصعبة التي 
يعيش���ها س���كان القط���اع تثب���ت مجدًدا 

قدرتها على مواجهة االحتالل.
وبش���أن مس���يرات العودة، بين النخالة أن 
مسيرات العودة لن تتوقف بإذن الله حتى 
تحق���ق أهدافها، لتبقى فلس���طين راية ال 

تكسر في مواجهة االحتالل.
وق���ال:"إن المقاوم���ة تق���ود معاركه���ا مرًة 
بالس���الح وأخرى بالمفاوضات غير المباشرة، 
وتحقق ف���ي كل جبهة إنجازات، فيما تبقى 

يد الرجال على الزناد".
وتابع: أن المقاومة حددت ش���روًطا واضحًة 
لكسر الحصار عن شعبنا، وسنسير في هذه 
الطريق بحذر شديد ونراقب، ألن غدر العدو 

أقرب من التزامه.
وش���دد عل���ى أن س���رايا الق���دس وكتائب 
القسام تقفان على أهبة االستعداد للدفاع 
عن الش���عب الفلس���طيني أمام أي عدوان 
االعتبار تهديدات  بعي���ن  آخذين  محتمل، 

العدو.
ا كبي���ًرا وخطيًرا من  وأوض���ح النخالة، أن جزًء
"صفقة القرن" قد أنج���ز عبر اعتبار القدس 
عاصمة للكيان وفرض السيادة الصهيونية 
على الجوالن، مبين���ًا أن صفقة القرن تعني 
ال دولة فلس���طينية وال هوية فلس���طينية، 
بما يضمن إقامة عالقات عربية وس���الم مع 

الكيان الغاصب.
وقال:"إن أمري���كا تتعامل مع العالم بمنطق 
القوة، وال تراعي قوانين دولية أو أي هيئات 
أممي���ة أو حقوقية، ونعل���ن وقوفنا الكامل 
في جبه���ة واحدة مع إيران أم���ام الطغيان 
األمريكي وحلفائه". وتاب���ع: علينا أن نوحد 
صفوفن���ا لمواجهة مخططات االحتالل ألننا 
جميعنا مس���تهدفون ش���عًبا وأرض���ا، وأن 
الذين يحس���نون الظن باالحت���الل عليهم 
ت���رك هذا الوهم، ألن العدو يحش���د للحرب 
والع���دوان للقضاء على المقاومة والتوس���ع 

االستيطاني بالضفة المحتلة.
وأضاف: علينا النه���وض في وجه العدوان 
ومواجه���ة  موحدي���ن،  الصهيوأمريك���ي 
التحدي���ات، بداًل من البيانات والتحليل على 

الفضائيات وتبادل االتهامات.

غزة/ قاسم األغا: 
قال القيادي في حركة المقاومة اإلس���المية 
)حماس( د. إس���ماعيل رض���وان، إن حركته 
ال تلتف���ت إل���ى االنتخاب���ات الصهيوني���ة 
)الكنيس���ت(، مؤكًدا أن ما ستفرزه سيقف 
موقف »العداء لش���عبنا الفلسطيني ويتآمر 

على قضيته العادلة«.
 

ٌّ
وأضاف رضوان لصحيفة »االستقالل«: »كل

منهم )األحزاب اليمينية واليسارية( يتآمر 
على القضية الفلس���طينية، ويتفقون على 
وممارس���ة  واالس���تيطان  الحقوق  مصادرة 
الجرائ���م ضد القدس واألس���رى وش���عبنا 
الفلس���طيني، الذي س���يكمل حالة الدفاع 
أش���كالها  ب���كل  المس���تمرة،  والمقاوم���ة 

)الشعبّية والمسّلحة(«.
وأش���ار إلى ض���رورة االلتفاف ح���ول برنامج 
واستراتيجية وطنية موحدة، لمواجهة كل 
المؤام���رات والمخططات التي تس���تهدف 

تصفية القضية الفلسطينية.
وأظهرت النتائج ش���به النهائية النتخابات 
كنيس���ت االحت���الل )البرلم���ان( التي جرت 
الثالث���اء الماضي، تقدم معس���كر »أحزاب 

اليمين« بحصوله على )65( مقعًدا، من أصل 
)120( ه���ي عدد مقاعد الكنيس���ت، بالرغم 
من  تساوي مقاعد »حزب الليكود«، برئاسة 
رئيس حكومة الكي���ان »بنيامين نتنياهو«، 
ومقاعد خصم���ه »حزب أزرق أبيض«، بزعامة 
»بيني غانت���س«، الرئيس الس���ابق لهيئة 

أركان جيش االحتالل.
وُتمكن تلك النتائج »نتنياهو« من تشكيل 
الحكوم���ة المقبل���ة، على قاع���دة أقوى من 
الحكومة السابقة، التي كانت تحظى بتأييد 

)61( عضو »كنيست«. 
وبحس���ب وس���ائل إعالم عبرّية، فقد جاءت 
عل���ى النح���و التالي نتائج معس���كر أحزاب 
اليمي���ن )الليكود 35، يه���دوت هتوراه 8، 
وتحالف اليمين 5، وإسرائيل بيتنا 5، وكلنا 
4، وش���اس 8(، أما حزب العم���ل المعارض 
)وس���ط( فحصل عل���ى 6، وح���زب ميرتس 
اليس���اري فحصل عل���ى 4، بينم���ا حصلت 
القائمة العربية )الجبهة والعربية للتغيير( 
على 6 ، وتحالف الجبهة والقائمة الموحدة 

العربيَتين على 4.
إلى ذلك، حّذر رضوان االحتالل من تصعيد 

إرهابه الممنهج ضد األسرى الفلسطينيين، 
الذين يخوضون للي���وم الرابع على التوالي، 
إضراًب���ا مفتوًح���ا عن الطعام تح���ت عنوان 
»معرك���ة الكرام���ة 2«؛ بع���د تعّن���ت إدارة 
لمطالبهم  اس���تجابتها  وع���دم  الس���جون 

العادلة والمشروعة.
وُيطالب األس���رى بإزالة أجهزة التش���ويش 
الُمس���رطنة، وإع���ادة زيارات أهالي أس���رى 

قطاع غزة، وتركيب أجهزة تلفونات عمومية 
بين أقسام الس���جون، وإنهاء عزل األسرى، 
فضاًل عن وقف عمليات االقتحام والتنكيل 

واإلهمال الطبّي وغيرها.
وقال رضوان: »ُنحّذر االحتالل من المس���اس 
بحياة أسرانا البواس���ل، إذ تقف قضيتهم 
عل���ى س���ّلم األولوي���ات«، مش���دًدا على أن 
»حم���اس وفصائ���ل المقاوم���ة ل���ن تقف 
مكتوفة األيدي إزاء اعتداء العدو المتواصلة 

على األسرى«. 

تفاهمات ك�صر احل�صار
وع���ن تفاهمات »كس���ر حصار غ���زة«، أّكد 
القي���ادي ب�«حماس« أنه ليس أمام االحتالل 
»اإلس���رائيلي« إاّل االلت���زام ف���ي تنفيذها، 
محذًرا إياه من محاولة المماطلة والتنّصل.  

وأشار إلى أن جهود مصر عبر وفدها األمني 
ما زالت مس���تمرة لجهة اس���تكمال تنفيذ 
باقي »التفاهم���ات«، »وهو )الوفد( في حالة 
تواص���ل دائم )بين غزة وكي���ان االحتالل(«، 
مبيًنا أنه ال مواعيد محددة حول زيارة الوفد 

المصري مجدًدا لقطاع غزة. 
وش���ّدد رضوان عل���ى أن مس���يرات العودة 

وكس���ر الحصار، لن تتوق���ف حتى تحقيق 
األهداف التي انطلقت من أجلها.

ُيكّثف  الماضي���ة،  القليلة  األس���ابيع  ومنذ 
زياراته  المصري���ة  المخاب���رات  م���ن  وف���د 
»الماراثونية« بين قطاع غزة وكيان االحتالل، 
يلتقي فيه���ا قيادة »حم���اس« والفصائل 
بالقطاع، ومس���ؤولين من الكيان؛ الستكمال 
جهود »كسر الحصار«، التي تقودها القاهرة 
منذ أش���هر عّدة، إلى جان���ب األمم المتحدة 

وقطر.
ومنتصف األس���بوع الماضي، أعلن االحتالل 
عن توسيع مس���احة الصيد البحري في بحر 
قطاع غزة، إل���ى )15( مياًل بحرًي���ا، رأى فيه 
مراقبون »خطوة ملموسة«، على وقع الجهود 

المبذولة لجهة كسر حصار غزة.
عل���ى  االحت���الل  اعت���داءات  وأس���فرت 
المشاركين بمسيرات العودة منذ انطالقها 
ي���وم 30 مارس 2018، عن استش���هاد نحو 
273 فلس���طينًيا )منه���م 11 تحتجز قوات 
االحتالل جثامينه���م(، وإصابة آالف آخرين 
بجراح متفاوتة. بحس���ب أحدث أرقام لوزارة 

الصحة الفلسطينية.

النخالة: المقاومة ملتزمة بالدفاع عن أسراها ومستعدون ألي عدوان محتمل على غزة

غزة/ االستقالل:
حّمل���ت فصائ���ل المقاوم���ة الفلس���طينية االحتالل 
اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات المساس 
باألسرى الذين يخوضون معركة الكرامة 2، محّذرًة من 

اختبار صبر المقاومة.
جاء ذلك خالل مؤتم���ر صحفي نّظمته الفصائل بمقر 
حركة األحرار غ���رب مدينة غزة عقب اجتماع طارئ لها 

لمناقشة أوضاع األسرى في سجون االحتالل.
وقال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد المدلل 
في المؤتمر، نيابًة عن فصائل المقاومة، »أيادينا مازالت 
على الزناد، وس���نقطع اليد التي س���تمتد على أسرانا 
بالتط���اول والعدوان، ونطالب الوس���طاء بالضغط على 

االحتالل لوقف جرائمه«.
وأوض���ح المدلل، أن اجتم���اع الفصائل جاء عقب 
إعالن الحركة الفلس���طينية األس���يرة اإلضراب 
المفت���وح ع���ن الطع���ام؛ للوقوف عل���ى جرائم 

االحتالل التي تمارس بحق األسرى.
وقال »دماء األسرى هي دمنا وجراحهم هي جراحنا، ولن 
ندخر جهًدا في س���بيل نصرتهم وتحريرهم من قيود 

الظلم فهم على رأس أولوياتنا«.
وطال���ب المدلل المؤسس���ات الحقوقية واإلنس���انية 
المختصة للقيام بأكبر حملة نصرة ألسرانا في سجون 
���ا إّياها ألخذ دورها ف���ي فضح جرائم  االحت���الل، داعّيً

المحتل ضد أسرانا.
ودعا ش���عبنا وفصائله الحية في كافة أماكن تواجده 
لمواصلة فعاليات التضامن مع األس���رى دعما وإسنادا 
لهم في معركتهم مع الس���جان، مطالًبا بتصعيد كل 
أش���كال المواجهة واالشتباك مع االحتالل وخاصة في 

ساحات الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
كم���ا ودعا أبناء الش���عب الفلس���طيني في الش���تات 
والجاليات العربية واإلسالمية لالعتصام أمام السفارات 

األمريكية واإلسرائيلية للضغط عليهم نصرة ألسرانا.

وطالب المدلل السلطة الفلس���طينية »ل�وقف التنكر 
لمعاناة وتضحيات أس���رانا ووقف التنس���يق األمني، 
وإط���الق يد المقاوم���ة في الضفة ووق���ف االعتقاالت 
السياسية بحق كوادر حركة حماس والجهاد اإلسالمي، 
والتوج���ه الف���وري للمحاكم الجنائية لمحاس���بة قادة 

االحتالل على إجرامهم بحق شعبنا وأسرانا«.
وجدد المدلل نيابًة عن فصائل المقاومة، إدانتها للقرار 

األمريكي باعتبار الحرس الثوري منظمة إرهابية.
وق���ال »اإلدارة األمريكية هي راعي���ة اإلرهاب العالمي 
والتي تعطي غطاء لجرائم االحتالل بحق شعبنا وأمتنا، 
وهذا القرار لن يؤثر على دعم الجمهورية اإلس���المية 

للمقاومة الفلسطينية«.
وأكد المدلل أن الفصائل س���تبقى ف���ي حالة انعقاد 
دائم لمتابعة ملف األس���رى داخل السجون، وستقوم 
بالتواصل مع الجهات المعنية الحقوقية واإلنس���انية 

والدولية من أجل تحريكها نصرة ودعما ألسرانا.

فصائل المقاومة تحمل االحتالل مسؤولية المساس باألسرى

محافظات/ االستقالل: 
أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء أمس األربعاء المدخل الشمالي لبلدة 

تقوع، جنوب شرق بيت لحم .
وأف���ادت مصادر  ل� »وفا«، بأن قوات االحت���الل اقتحمت البلدة وتمركزت 
وسطها، ما أدى الندالع مواجهات، قبل أن يغلق الجنود مدخلها الشمالي 

بالسواتر الترابية.
ويأتي اقتحام جيش االحتالل، في أعقاب اصابة مس���توطنا )45 عاما( بجروح 
أمس، عندما ألقى متظاهرون مطرقة على س���يارته أثناء مروره على الش���ارع 

العام القريب من مدارس بلدة تقوع.
كما أغلقت قوات االحتالل اإلس���رائيلي األربع���اء، مدخل مخيم الفوار جنوب 

مدينة الخليل الضفة الغربية المحتلة.
وأف���ادت مص���ادر محلية بأن ق���وات االحتالل المتمركزة عل���ى مدخل مخيم 
الفوار أغلقت البوابة الحديدية، ومنعت تنقل المواطنين بمركباتهم وخلقت 

أزمة مرورية بالمكان.

االحتالل يغلق مداخل مخيم
 »الفوار« وبلدة »تقوع«

حّذر من المساس بحياة األسرى

رضوان لـ »االستقالل«: ال نلتفت النتخابات االحتالل وعليه االلتزام بتنفيذ تفاهمات »كسر الحصار«
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح �سمال غزة

 إعالن بيع بالمزاد العلني
نعلن للعموم ان���ه معروض للبيع من قبل دائ���رة تنفيذ محكمة صلح 
ش���مال س���يارة من نوع هوندا لون ازرق مودي���ل 1992 وتحمل لوحة 
ارق���ام / 3590401 لون اخضر والمحجوزة على ذمة القضية التنفيذية 
2018/5615 والمتكون���ة فيم���ا بي���ن طالب التنفيذ / نش���أت محارب 

إبراهيم أبو ضاهر والمنفذ ضده / وسام محمد سامي الجاروشة .
فعل����ى من يرغ����ب بالمزايدة على ه����ذا المبلغ التقدم ال����ى دائرة تنفيذ 
محكمة صلح ش����مال غزة وذلك يوم الثالثاء 2019/4/30 الساعة الثانية 
عشر ظهرا في دائرة تنفيذ محكمة صلح شمال غزة وتسجيل اسمه بعد 
دفع تأمين دخول المزاد %10 من قيمة تثمين الس����يارة ) قيمة التأمين 
200 دوالر ( مس����تردة مع العلم بأن رسوم الداللة واالنتقال على من ترسو 

عليه المزايدة .   على ذمة القضية التنفيذية رقم 2018/5615

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

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 ) 181/ 2019(

يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
ماهر عطية العبد أبو جبة من س���كان غزة هوية رقم 915306856 بصفته 

وكيال عن: عطية العبد محمد أبو جبة ومحمد عطيه العبد أبو جبة 
بموجب وكالة رقم: 4166 / 2018 الصادرة عن غزة + 4105 / 2018 غزة

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة   2348 قسيمة  50 المدينة النصيرات

 فم����ن له أي اعتراض بهذا الش����أن عليه التق����دم باعتراضه إل����ى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس����ة عش����ر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 4/10/ 2019م

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
 حمكمة خانيون�س ال�سرعية

إعالن ورائه صادر عن محكمة خانيونس الشرعية
لق���د قدمت لهذه المحكم���ة مضيطة وراثه موقعة م���ن )مختار عائلة 
المص���ري ( تتضمن أن عطا بن عوده بن عبد الله بن حميد المصري من 
خانيون���س وقد توفي في جورجيا بتاريخ 2018/12/27  ويحمل هوية 
رقم 803125830 وانحصر ارئه الش���رعي واالنتقالي في زوجته األولى 
امنه بنت أحمد بن محمد ابو عوده المشهورة المصري وفي اوالده منها 
وهم محمد وأحمد وس���مر وسحر وديما وفي زوجته الثانية صباح بنت 
عايش بن محمد الش���اعر المش���هورة المصري وفي اوالده منها وهم 
ابراهيم وهش���ام ورزان وره���ف ورميز ورنيم فق���ط والوارث للمتوفی 
المذكور س���وى من ذكر وليس له وصية واجب���ة أو اختيارية وليس له 
أوالد توفوا حال حياته وتركوا ورثه س���وى من ذكر والجل إعطاء الورثة 
المذكوري���ن حجة وراثة تبين نصيب كل وارث ش���رعا وانتقاال فمن له 
حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة خانيونس الشرعية 

خالل سبعة أيام من تاريخ هذا اإلعالن وحرر بتاريخ 2019/4/9

قا�سى خانيون�س ال�سرعي

وأظه����رت نتائ����ج ف����رز غالبي����ة األص����وات ف����ي االنتخابات 
اإلس����رائيلية تقدم����ًا كبيرًا لكتل����ة اليمين في الكنيس����ت 
اإلس����رائيلي ، في حين أظهرت النتائج تس����اوي حجم حزبي 

الليكود وأبيض-أزرق.
ووفقًا لما نش����رته صحيفة "يديع����وت أحرونوت" فقد حصل 
ح����زب الليكود بزعام����ة رئيس ال����وزراء اإلس����رائيلي الحالي 
بنيامي����ن نتنياهو وحزب "أبي����ض-أزرق" على 35 مقعًدا لكل 
منهما، فيما بينت النتائج تقدمًا واضحًا لكتل أحزاب اليمين 

بفارق 10 مقاعد عن كتلة الوسط واليسار.
وبحس����ب النتائج ش����به النهائية، فقد حصلت كتلة اليمين 
مجتمعة على 65 مقعًدا، بينما حصلت كتلة الوسط واليسار 
والعرب مجتمعة على 55 مقعدًا، ما يعني وجود فرصة كبيرة 

إلعادة نتنياهو تشكيل حكومة يمينية جديدة.
كما أظهرت النتائج عدم اجتياز حزب اليمين الجديد بزعامة 
نفتال����ي بينيت نس����بة الحس����م وينتظر حاليًا ف����رز أصوات 
الجنود أماًل في اجتياز نس����بة الحس����م، كما فشل أيضًا في 
اجتياز نس����بة الحسم حزب "زهوت" بزعامة المتطرف موشي 
فيغلين، عل����ى الرغم من أن غالبية االس����تطالعات الس����ابقة 

تنبأت بحصوله على 5 مقاعد.
كم����ا أظهرت النتائج ش����به الرس����مية تحطم ح����زب العمل 
بحصوله عل����ى 6 مقاعد مقابل 24 مقعد حصل عليها الحزب 
ف����ي آخر انتخاب����ات، وحصلت أحزاب المتديني����ن على أعلى 
المقاعد حيث حصل حزبا "ش����اس" و"يهدوات هتوارة" على 
8 مقاع����د ل����كل منهما ليش����كل الحزبان ق����وة جوهرية في 

الكنيست.
أما حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان فقد حصل 
على 5 مقاعد، وحصل تحالف أحزاب اليمين على رقم مشابه، 
اما ح����زب ميرتس فقد حص����ل على 4 مقاع����د، وحصل وزير 

المالية موشي كحلون على عدد مماثل من المقاعد.
وفيما يتعلق باألحزاب العربية فقد حصل حزب تحالف أيمن 
ع����ودة وأحمد طيبي على 6 مقاعد، أما القائمة العربية الثانية 

للكنيست فال زالت على حافة نسبة الحسم.
أك����د مختصون ومتابعون للش����أن اإلس����رائيلي أن الحكومة 
اإلس����رائيلية المقبلة ستكون ذات طابع يميني بامتياز ، ولن 
تختلف في سياساتها في التعامل مع القضية الفلسطينية 
عن سابقتها، بل ستش����دد من قبضتها على حقوق الشعب 
الفلس����طيني وس����تعمل على حرمانهم من أراضيهم باتباع 

عدة أساليب عنصرية وعدائية . 

ميينية بامتياز
المختص بالش����أن اإلس����رائيلي عامر عامر أك����د أن الحكومة 
اإلس����رائيلية المقبل����ة س����تكون يمينية بامتي����از ، لن تغير 
من جوه����ر التعاطي م����ع قضايا المنطق����ة وخاصة القضية 
الفلس����طينية، مش����ددًا عل����ى أن خط����اب "نتنياه����و" بعد 
الي����وم األول م����ن االنتخابات بتش����كيلة حكوم����ة قومية مع 
أحزاب يمينية ،يش����ير إل����ى المرحلة القادم����ة التي تنتظر 
الفلس����طينيين، من الحرمان من الحقوق األساسية عبر اتباع 

العديد من األساليب والوسائل ضدهم . 
وأوضح عامر ل�" االستقالل" أن فرز صناديق االقتراع للناخبين 
اإلس����رائيليين، أظهر تعادال بين حزب����ي " الليكود "  و " أزرق 
أبي����ض "  بنس����بة 35 مقعدًا لكل حزب ، وخ����روج أحزاب من 
التنافس عدة لعدم تجاوزها نس����بة الحس����م كحزب اليمين 
الجديد برئاس����ة وحزب برئاس����ة "  أونلي ليفن����ي " ، وغيرها 

من األحزاب. 
وأش����ار عامر ل�"االس����تقالل " إلى تراجع حزب العمل بحصوله 
على 6 مقاعد وهذا يش����كل إهانة تاريخية كبيرة ، لكونه هو 
من أسس دولة االحتالل اإلسرائيلي وقادها على مدار ثالثين 
عامًا متتالية ، مما يجعل فرصة " نتنياهو " كبيرة بتش����كيل 

الحكومة اإلسرائيلية القادمة. 
ولف����ت ال����ى أن القضية الفلس����طينية لم يتط����رق لها أحد 
س����وى "نتنياهو" خالل األيام األخي����رة قبل موعد االنتخابات 
بإعالن����ه عن ضم وفرض الس����يادة اإلس����رائيلية على الضفة 
الغربي����ة ، حيث كانت غائب����ة عن مش����هد تصريحات قادة 
االحتالل اإلس����رائيلي وزعماء األحزاب خالل فترة االنتخابات 
، مبينا أن ذلك يش����ير إلى اجماع إسرائيلي على رفض إعطاء 

الفلسطينيين حقوقهم األساسية . 
ورأى أن����ه خالل فترة االنتخابات كان الحديث عن التس����وية  
والمفاوض����ات مع الس����لطة مس����تبعدًا من اجن����دة األحزاب 
المختلف����ة ، الفتا ال����ى أن  قادة األحزاب كاف����ة اتجهوا نحو 
الحدي����ث حول أمور ش����خصية تتعل����ق بإلق����اء التهم على 

بعضهم البعض . 

ائتالف حكومي
بدوره، المختص بالش����أن اإلس����رائيلي محمود م����رداوي رأى 
أن نتائج االنتخابات اإلس����رائيلية س����جلت تقدما ملحوظا ل�" 
بنيامين نتنياهو " وبفارق بس����يط على ح����زب أزرق - أبيض 
الذي يترأس����ه " بني غانيتس " ويضم عدة جنراالت، بأغلبية 
ضئيل����ة وذلك يعن����ي أن "نتنياه����و " س����يترأس الحكومة 
اإلس����رائيلية القادمة ويعمل على تش����كيلها ضمن ائتالف 

أحزاب أخرى. 
وأوضح مرداوي ل�"االس����تقالل " أن الخيار الذي قد يتجه له " 
نتنياهو " لتشكيل الحكومة هو ائتالف مع حزب أبيض أزرق 
، لتحقيق التوازن في المس����ائل المتعلقة باألمن والسياسة 

والدين والدولة . 
وبين أنه في حال تش����كلت حكومة بهذه التوليفة اليمينية 
فإنها من الصعب عليها تجاوز صفقة القرن والتي س����تكون 
موضوع����ة على الطاولة أمام الجمهور االس����رائيلي ، وبالتالي 
فإن الضفة الغربية المحتلة ستمر بأسوأ مراحلها خالل األيام 

القادمة . 
واعتبر أن القانون الفرنسي المعمول به ب� " إسرائيل" والذي 
ينص على ع����دم محاكمة رئيس الوزراء أثناء توليه رئاس����ة 
الحك����م وف����ر الحماية ل����� " نتنياهو " من القض����اء والذهاب 

للسجن على تهم الفساد الموجهة اليه.  
وأشار إلى أن تش����كيل حكومة إسرائيلية برئاسة " نتنياهو 
" فإن ذلك يعني بانه س����يحكم س����يطرته بشكل أكبر على 
الضفة الغربية المحتلة من خالل المش����اريع االس����تيطانية 
، وترس����يخ مفهوم الدولة اليهودية ، و سيس����عى الى طرد 
المقدسيين وتهجيرهم ضمن سياسة ممنهجة وفق القرار 
األمريكي الذي أعلن القدس عاصمة ل�" إسرائيل " وإنهاء حق 
الالجئين بالعودة ، وكذلك تشديد الحصار على قطاع غزة مع 

بقاء حالة انفصالها . 
ولفت إلى محاولة "  نتنياهو " ومن خلفه من اليمين المتطرف 
الى جعل القضية الفلس����طينية مجرد قضية إنسانية بحته 
وتتطلب فقط حال اقتصاديا وليس سياسيا ، لذلك سيواصل 
زيادة تصاريح العمل  ، واللعب على وتر الحياة والمعيشة من 

اجل ضمن االمن وفق االمن مقابل الغذاء.
 وبين أن الفلس����طينيين ال يملكون إال خيار الصمود والرفض 
وعدم الموافقة على تصفي����ة القضية ، ثم الضغط من أجل 
جعل العالم ينتبه ويعيد النظر في مواقفه الس����لبية تجاه ما 
يرسمه " دونالد ترامب " بتوجيه من " نتنياهو " وطاقم البيت 

األبيض الصهيوني.
ورأى أن حصول األحزاب العربية على نس����بة أصوات ضعيفة 
ج����دا باالنتخاب����ات اإلس����رائيلية ، يرج����ع لحمل����ة مقاطعة 
االنتخاب����ات التي قادها ع����دد من الفلس����طينيين بالداخل 
المحت����ل 48 ، لعدم جدوى االنتخابات على احداث تغير على 

أوضاعهم الداخلية. 

سيناريوهات متوقعة لتشكيل الحكومة 

تحليل: فوز اليمين باالنتخابات دليل على عنصرية »إسرائيل«
غزة / �سماح املبحوح: 

اأك��د خمت�س��ون ومتابع��ون لل�س��اأن الإ�سرائيل��ي اأن احلكوم��ة 
الإ�سرائيلي��ة املقبل��ة �ستك��ون ذات طابع مييني بامتي��از ، ولن 
تختل��ف يف �سيا�ساته��ا يف التعام��ل م��ع الق�سي��ة الفل�سطينية 

ع��ن �سابقته��ا، ب��ل �ست�س��دد م��ن قب�ستها عل��ى حق��وق ال�سعب 
الفل�سطين��ي و�ستعم��ل عل��ى حرمانه��م م��ن اأرا�سيه��م باتب��اع 
ع��دة اأ�سالي��ب عن�سرية وعدائي��ة.  ورجح املخت�س��ون اأن من 
ال�سيناريوه��ات املتوقعة لت�سكيل احلكومة بالفرتة املقبلة اأن 

يتجه نتنياهو لت�سكيل حكومة ميينية من خالل الئتالف مع 
حزب اأبي�س اأزرق، وبع�س الأحزاب اليمينية الأخرى تتوافق 
معه يف الروؤي��ة والأفكار، لتحقيق التوازن يف امل�سائل املتعلقة 

بالأمن وال�سيا�سة والدين والدولة.
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دولة فل�سطني
حمكمة �سلح دير البلح

في القضية الحقوقية رقم 2016/225
في الطلب الحقوقي 2019/354

المستدعي / محمد خليل سلمان  بشير من سكان دير البلح هوية رقم 
803702117 وكيله المحامي / محمد عبد القادر بشير 

المستدعى ضدهم  -1 زياد خليل سلمان بشير خارج القطاع ومجهول محل اإلقامة. -2 
يوس���ف خليل سلمان بشير خارج القطاع ومجهول محل اإلقامة.  -3 يزن خليل سلمان 
بش���ير خارج القطاع ومجهول  محل اإلقامة. -4 اميرة خليل س���لمان بشير خارج القطاع 
ومجهول محل اإلقامة . نوع الدعوى / إزالة شيوع خارج القطاع ومجهول محل اإلقامة .
قيمة الدعوى / غير محددة القيمة    مذكرة حضور بالنشر المستبدل

 في القضية الحقوقية رقم / 2016/225
الى المس���تدعى ضدهم المذكورين أعاله بما ان المس���تدعي قد اقام عليكم 
دعوى  قضية حقوقية تحمل الرقم 2016/225 لذلك يقتضى عليكم الحضور 
ال���ى هذه المحكمة خ���الل 15 يومًا من تاري���خ تبليغكم به���ذه المذكرة كما 
يقتض���ى عليكم ان تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة 
عشر يوما من تاريخ تبليغكم بهذه المذكرة علما بانه قد تم تحديد جلسة يوم 

االحد الموافق 2019/4/28م للنظر في الدعوى .
وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمس���تدعى ان 

يسير في دعواه حسب األصول تحريرا في 2019/4/10م

 رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح
  الأ�ستاذ/ امين اأبو م�سطفى 

دولة فل�سطني
حمكمة بداية دير البلح

 في القضية 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 وعلى نصر الله

المدع���ى عليه / محمد علي عبد الرحمن حس���ين المصري باألصالة عن 
نفس���ه وباالضافة ال���ى باقي ورثة وترك���ة والده المرح���وم / علي عبد 

الرحمن المصري من دير البلح الشارع العام مقابل محكمة الصلح.
 نوع الدعوى/  تنفيذ عيني  قيمة الدعوى/  140250 دينارًا اردنيًا

مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية رقم 54 /2018 
إل���ى المدعى عليه المذكور بعاليه بم���ا أن المدعي قد تقدم بالقضية 
الحقوقي���ة ) 54/ 2018 ( لذل���ك يقتض���ى 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 تاريخ تبليغ���ك هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلس���ة 
االثني���ن الموافق 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�سر قلم حمكمة بداية دير البلح
اأ. اكرم ابو طعيمة

ومن أب���رز هذه المطالب: إزالة أجهزة التش���ويش وتركيب 
هوات���ف عمومية بأقس���ام األس���رى، وإلغاء من���ع الزيارة 
المفروض عل���ى المئات منهم، ورف���ع العقوبات الجماعية 

المفروضة عليهم منذ عام 2014.  

الأمعاء ال�سالح 
األس���ير المحرر تامر الزعانين أكد أن األس���ير الفلسطيني 
داخل السجون اإلسرائيلية ال يمتلك بندقية أو سالحًا إنما 
يمتلك جوعه وعطش���ه وأمعاءه الخاوية كي ينتزع حقوقه 
المش���روعة من انيان السجان، وتمردًا على الواقع المأساوي 
الذي يعيش���ه نتيجة اإلجراءات التعس���فية بحقه من قبل 

قوات القمع الصهيونية. 
وقال المحرر الزعانين الذي خاض اضرابًا مفتوحًا عن الطعام 
عام 2011 اس���نادًا إلضراب األس���ير خضر عدنان، واضرب 
الكرام���ة  عام2012 ل�" االس���تقالل" :" إن االضراب المفتوح 
عن الطعام خطوة اس���تراتيجية ُيقدم عليها األسير ليس 
حبًا بها أو بجوعه إنما عنوة للتصدي لإلجراءات التعس���فية 
بحقه من قبل إدارة مصلحة الس���جون اإلس���رائيلية النتزاع 

حقوقه المكفولة بكافة القوانين والمواثيق الدولية". 
وأض���اف ":" إن اإلضرابات الكبيرة الت���ي خاضتها الحركة 
االسيرة داخل السجون بما فيها معركة الكرامة"2"، تهدف 
لتحقيق مطالب إنسانية لألسرى لتحسين ظروف حياتهم 

داخ���ل الزنازي���ن، فه���ي مع���ارك إرادة وانتص���ار وانتزاع 
للحقوق". 

ولفت إلى أن مطالب الحركة االس���يرة من معركة الكرامة"2" 
متمثلة بإزال���ة أجهزة التش���ويش من األقس���ام والغرف 
التي ت���م تركيبها مؤخرا، باإلضافة إل���ى وقف االعتداءات 
واالقتحام المستمرة للسجون، وتوفير أدنى مقومات الحياة 

داخل السجون.
وش���دد عل���ى أن ق���وة عزيم���ة وإرادة االس���رى الُمضربين 
وأمعاءه���م الخاوي���ة، بالتزامن مع اتس���اع بقعة التضامن 
والُمس���اندة الش���عبية والفصائلية والدولية مع األس���ري، 
الضم���ان الوحيد إلنجاح االضراب واخضاع ادارة الس���جون 
وحكومة االحت���الل ذليلًة لمطالب الحركة االس���يرة، مهما 
طالت ُمدة االضراب، كما ح���دث في اضراب معركة الكرامة 

"1" عام 2012. 
وأضاف المح���رر الزعانين "أن إعالن األس���رى اإلضراب عن 
الطع���ام له وقع كبير في الس���جون عل���ى اإلدارة واألجهزة 
األمنية الصهيونية، وتتخوف منه وتحس���ب له الحس���اب 
خاص���ًة مع اتس���اع بقعته االضراب، فحين يعلن األس���رى 
اإلضراب تبدأ إج���راءات الطوارئ في الس���جون، والمماطلة 
بالح���وار مع األس���رى، وفي فترة اإلضراب كل المس���ؤولين 
والضباط يتواجدون في الس���جن بش���كل دائم تحسبا ألي 

طارئ".

اخليار الأكرث مرارة 
وم���ن جانبه اعتبر األس���ير الُمحرر مصع���ب البريم، االضراب 
المفتوح عن الطعام الخيار األكثر مرارًة وقس���وة على األسير 
داخل الس���جون اإلس���رائيلية لتحقيق مطالبه، مشيرا الى أن 
قرار االضراب ال يكون إال بعد سلس���لة طويل���ة من الحوارات 
والمطالب إلدارة الس���جون، والوصول الى طريق مس���دود في 

تلك الُمحاورات. 
وقال البريم الذي شارك في عدة إضرابات مفتوحة عن الطعام 
"عام 2004 ،2007 ،2012":" أن قرار الدخول في اإلضراب من 
أقسى القرارات التي يمكن أن تتخذها الحركة اأٍلسيرة داخل 
الس���جون، ولكن في بعض األوقات ُيصبح "شرًا" ال بد منه في 

ظل التعنت الذي تبديه إدارة السجون اتجاه مطالبهم".
وتابع البريم خالل حديثة ل�"االستقالل":" أن االضراب المفتوح 
ع���ن الطعام عادًة يحمل أهدافًا محددة، كتحس���ين الظروف 
الحياتية لألس���رى داخل السجون، وعدم المساس بكرامتهم 
وحقوقه���م ووقف االنته���اكات واالعت���داءات واالقتحامات 
ضدهم، كذلك عدم حرمانهم من زيادة ذويهم و المحامين". 
ولفت إلى أن أغلب اإلضرابات التي خاضتها الحركة االس���يرة 
داخل الس���جون تكلل���ت بالنج���اح نتيجة تضاف���ر الجهود 

الشعبية والرسمية والسياسية كافة بدعم األسرى.   

وأك���د أن معركة الكرامة"2" ُتش���كل الن���واة لتحقيق مطالب 
االس���رى، في ظ���ل ُمحاولة االحت���الل اس���تخدام معاناتهم 
من أج���ل رفع أص���وات األحزاب المرش���حة ف���ي االنتخابات 
اإلس���رائيلية، مشددًا على أن االس���رى سيفشلون ُمخططات 
االحتالل وس���ُيحققون إنجازاٍت عظيمة خالل األيام القادمة، 

كما حدث باإلضرابات السابقة. 
وأوضح أن األس���ير قبل خوضه االضراب المفتوح عن الطعام 
بأي���ام يتخذ خطوات عدة من ش���أنها تحفيف أثار االضراب 
على صحته الجسدية والنفسية، مبينا انه قبل 5أيام  يتناول 
الش���وربات وحبات التمر فقط حتى ال يؤثر االمتناع التام عن 
األكل على معدت���ه، وحينما يبدأ باإلض���راب يتناول كميات 
كبيرة من الماء كي تبقى أعضاء جسده فعاله مع مرور الوقت، 
ويتم ذلك بعد تثقيف االسرى من قبل من سبقوهم بخوض 

تجربة االضراب. 
ون���وه إلى أن االس���رى يذهبون في اضرابه���م بالتدريج على 
ُمس���توى حدة االضراب، فيبدأ بإع���ادة الوجبات المقدمة من 
اإلدارة، وبع���د ثالثة أيام يتم االض���راب المفتوح عن الطعام 
بش���كل كامل، ثم يتدرج الى االمتناع عن تناول الماء، والتي 
ُتع���د أخطر مرحلة وقد ت���ؤدي الى نتائج صعب���ة ال يريدها 
األس���ير لكنه مضطر اليها لتقصير عمر االضراب والضغط 

على إدارة السجون لتنفيذ مطالبه. 

  معركة الكرامة"2" ُمستمرة حتى النصر

محررون: اإلضراب هو السالح االستراتيجي لألسرى لتحقيق مطالبهم
غزة/ دعاء احلطاب: 

لن ي�ستطيع اأحد و�سف اأمل وُمعاناة الأ�سرى املُ�سربني عن الطعام داخل 
�سجون الحتالل الإ�سرائيلية منذ اأيام، �سوى ال�سرى املُحررين الذين 

ق�سوا �سنواٍت طويلة يف الأ�سر، وخا�سوا جتربة ال�سراب عن الطعام عدة 
مرات، من اأجل حت�سني ظروف اعتقالهم. فمع دخول مئات الأ�سرى يف 

�سجون الحتالل الإ�سرائيلي يومهم الرابع يف »معركة الكرامة2«، التي 
�سرعت بها الهيئات القيادية لالأ�سرى م�ساء الثنني املا�سي، بعد رف�س 

اإدارة ال�سجون ال�ستجابة ملطالبهم، حتدث عدد من الأ�سرى املحررين عن 
جتربتهم ال�سخ�سية يف الإ�سراب عن الطعام، واملقارنة بني تلك الأيام 

والوقت احلايل.  وو�سل عدد ال�سرى امل�سربني عن الطعام يف معركة »الكرامة 
اأ�سري يف عدة �سجون تركزت يف »النقب، ورميون، ونفحة،  2« اأكرث من 400 

واي�سل، وعوفر، وجلبوع، وجمدو«، فيما جتري مفاو�سات غري مبا�سرة داخل 
ال�سجون، عدا عن جهود م�سرية ما تزال م�ستمرة لل�سغط على �سلطات الحتالل 

الإ�سرائيلي من اأجل حتقيق مطالب الأ�سرى احلياتية.

رام الله/ االستقالل:
دعا المجلس الوطني إلى إس���ناد ودعم األس���رى والمعتقلين في س���جون االحتالل 
اإلس���رائيلي بإضرابهم المفتوح عن الطعام، بعد عدم اس���تجابة االحتالل لمطالبهم 
كإزالة أجهزة التش���ويش وإعادة زيارة أهالي قطاع غ���زة ألبنائهم، وعدم إنهاء عزل 
األس���رى في س���جن "النقب" الصحراوي، ووقف عمليات االقتحام والتنكيل واإلهمال 
الطبي بحقهم وغيرها. وأوضح المجلس في بيان صحفي، أن سلطات االحتالل صعدت 
من إجراءات العزل االنفرادي والقمع والتنكيل والتضييق على األس���رى والمعتقلين 
في س���جونها البالغ عددهم نحو 6 آالف أس���ير، من بينهم 750 أس���يًرا يعانون من 

أمراض خطيرة ومزمنة، وتتعمد سلطات السجون عدم تقديم الرعاية الطبية لهم.
وأش���ار إلى أن األس���رى بدأوا إضرابهم عن الطعام، مطالبين بتحسين حقوقهم التي 
كفلته���ا القوانين والمواثي���ق الدولية ذات الصلة، ووقف كاف���ة اإلجراءات العقابية 
وغير اإلنسانية التي اتخذت بحقهم. وأكد أن قضية األسرى والمعتقلين هي قضية 
وطنية بامتياز على المستويين الشعبي والرسمي، حيث تخوض قيادة شعبنا وعلى 
أكثر من صعيد معركة مشّرفة من أجل الدفاع عن نضالهم المشروع، وهم على رأس 
س���لم األولويات. ودعا المجلس الوطني إلى تطبيق كافة االتفاقيات الدولية الخاصة 

باألسرى، ومعاملتهم معاملة أسرى الحرب.
وطالب كاف���ة الهيئات الدولي���ة، والمنظمات الحقوقية واإلنس���انية وعلى رأس���ها 
الصلي���ب األحمر الدولي، بالتدخل الفوري إلنقاذ االس���رى والمعتقلين والضغط على 

سلطات االحتالل لتوفير ظروف االعتقال التي تتفق ومبادئ اإلنسانية.

»الوطني« يدعو إلسناد 
األسرى في إضرابهم المفتوح
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة  �سرق خانيون�س  ال�سرعية االبتدائية

مذكرة تبليغ حضور دعوى 
الى المدعى عليهما / فريد عبد العزيز محمد ابو هجرس ورئيسة مرشد 
محمود الش���امي من بني سهيال وسكان الس���عودية ومجهولي محل 
االقامة فيها يقتضى حضوركما الى محكمة بني سهيال الشرعية يوم 
االحد الموافق 2019/5/12 م الساعة التاسعة صباحا وذلك في الدعوى 
المرفوعة ضدكما من قبل باس���ل احمد سالم الشامي والتي موضوعها 
تصحي���ح حجة وراث���ة والتي اساس���ها 2019/131 وان لم تحضرا في 
الوق���ت المعين يجر بحقكما المقتضى الش���رعي لذلك صار تبليغكما 

حسب االصول وحرر في 2019/4/10

 قا�سي �سرق خانيون�س ال�سرعية 

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء

 مذكرة ح�سور
 حمكمة بداية غزة

المس���تدعون / ) المدعون ( / ناريمان يوسف خليل شملخ ) الجندي بعد الزواج ( 
واخرون – من غزة – تل الهوا – شارع مصنع الثلج – هوية رقم – )800413866(

المس���تدعى ضدهم ) المدعى عليهم (/ -1 سناء رزق السيد علي – غزة الشيخ 
عجلين – ديوان ش���ملخ – مقيمة خارج البالد . -2 أسامة إسماعيل خليل شملخ 
– غزة الش���يخ عجلين – ديوان ش���ملخ – مقيم حارج البالد . -3 ايسر إسماعيل 
خليل شملخ – غزة الشيخ عجلين سابقا – مقيم خارج البالد ) لندن ( . -4 رجب 
إسماعيل خليل شملخ – غزة الشيخ عجلين سابقا – مقيم خارج البالد ) لندن ( . 
-5 ابتسام إسماعيل خليل شملخ – غزة الشيخ عجلين – ديوان شملخ – مقيمة 
خارج البالد . -6 هيثم إس���ماعيل خليل ش���ملخ – غزة الشيخ عجلين – ديوان 

شملخ – مقيم خارج البالد ) أبو ظبي( .
 في الطلب)2019/585م(

 في الدعوى الحقوقية رقم )2017/824م ( بداية غزة 
الى المس���تدعى ضدهم ) المدعى عليهم ( المذكورين أعاله بما ان المس���تدعين ) 
المدعي���ن ( المذكورين أعاله , ق���د اقاموا عليكم القضية المذك���ورة أعاله لدى هذه 
المحكمة , اس���تنادا الى ما يدعونه في الئحة دعواهم , والتي س���بق لهم بتبليغكم 
نس���خة منها , ونظرا ألنكم مجهولو محل اإلقامة في قطاع غزة , وحس���ب اختصاص 
محكمة بداية غزة الموقرة بنظر القضية وبناء على القرار الصادر على صفحات الطلب 
رق���م )2019/585( المتف���رع عن القضية المذكورة أعاله , وعم���ال بالمادة )1/20( من 
قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لس���نة 2001م وبنار على قرار 
السيد قاضي محكمة بداية غزة , بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل .

لذلك يقتضي عليكم ان تحضروا لهذه المحكمة يوم االثنين الموافق 
2019/6/24م الساعة الثامنة صباحا , كما يقتضي عليكم ان تتقدموا 
بجوابكم التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر المستبدل .

وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن الحضور في موعد الجلسة المذكور 
أعاله فانه سيتم محاكمتكم باعتباركم حاضرين . تاريخ 2019/4/3م

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة دير البلح ال�سرعية 

إعالن جريدة  صادرة عن محكمة دير البلح الشرعية
ال����ى المدع����ى عليه / حمزة محمود ص����الح العصار من جولس وس����كان دير البلح 
س����ابقا أراضي ال�48 حاليا ومجهول محل اإلقامة فيها ه� / 801606625 يقتضي 
حضورك الى محكمة دير البلح الش����رعية يوم االحد الموافق 2019/5/19م الساعة 
التاس����عة صباحا وذلك بخصوص دعوى نفقة زوجة أس����اس 2019/109 ودعوى 
تفري����ق للضرر من الهجر والتعليق أس����اس 2019/110م مرفوعة ضدك من قبل 
المدعية س����حر احمد عبد اللطيف نعمة الله من القبيبة وس����كان النصيرات ه�/ 
803205301 وان ل����م تحضر في الوقت المعين او ترس����ل وكيال عنك يجر بحقك 
المقتضى الشرعي غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2019/4/9م 

قا�سي دير البلح ال�سرعي
ف�سيلة ال�سيخ / امين خمي�س حماد

وبي���ن صالح أن كتاب "درب الصادقين" يس���تعرض 
ثلة من المجاهدين مم���ن قدموا أرواحهم وأعمارهم 
فداًء للدين والوط���ن، حاملين على عاتقهم مواجهة 
المحت���ل بكل م���ا يمتلكون من ق���وة، باذلين الغالي 
والنفيس من أجل إعادة رسم خارطة الوطن من النهر 

إلى البحر. 
وأوض���ح أن الكت���اب يتناول سلس���لة قصص ل� 42 
أس���يرًا ما كان لالحتالل أن يأس���رهم إال بعد أن نالوا 
من���ه وأذاقوه الويالت في داخل أراضينا المحتلة عام 
1948 من مجدو إلى كركور إلى زقاق الموت إلى حيفا 
والعفول���ة وغيرها الكثير، وعاش أولئك األبطال حياة 
المطاردة قبل مرارة األسر، والحقهم العدو من واد إلى 
واد ومن كل مدينة وقري���ة ومخيم محاواًل اعتقالهم 

وحاصر بيوتهم وهدمها.
وأضاف أن األسرى ورغم كل الممارسات الصهيونية، 
اس���تطاعوا اس���تخدام كاف���ة الوس���ائل الثقافي���ة 
والفكري���ة، وخاضوا اإلضرابات ع���ن الطعام من أجل 
اس���تعادة حقوقهم وتوفير القل���م والورقة , وعملوا 
عل���ى إيجاد بدائل من خالل تهري���ب أدوات الكتابة 
عبر الزيارات, واستخدام ورق علب السجائر ومغلفات 

اللبنة والزبدة.
واعتب���ر صال���ح أن األس���رى بإنجازاته���م األدبي���ة 
والفكري���ة وإصداراته���م للعديد م���ن المؤلفات في 
مختل���ف المجاالت؛ له���و خير دليل عل���ى نجاحهم 
في قهر الس���جان العنصري وجبروته، فتفوقوا عليه 
وحولوا الزنازين والس���جون من قب���ور أرادها المحتل 
الصهيوني يدفن فيها زهرات شبابهم؛ إلى جامعات 

تصدر العلم واألدب إلى األحرار خارج السجون.
ووجه التحية لألس���ير محمد أبو طبي���خ على ما بذله 
من جهود وطاقات خالل إعداد وتوثيق هذا الكتاب، 
ولكل من ساهم وكان له دور وبصمة في انجاز كتاب 

"درب الصادقين" حتى خرج ورأى النور.
م���ن جانبه قال األس���ير المبعد طارق ع���ز الدين، أن 
األس���رى الفلس���طينيين لم يكتفوا بحمل سالحهم 
بل حمل���وا أقالمه���م، ليقدموا لن���ا أنموذجًا حيًا في 
التضحي���ة والف���داء بالرغ���م م���ن قل���ة اإلمكانيات 
وبس���اطتها، والمعيق���ات الت���ي تواجهه���م داخل 

السجون اإلسرائيلية.
وأض���اف عز الدين، ونحن نعي���ش هذه األيام ذكرى 
معرك���ة جنين البطولية، ال زال ش���عبنا ينجب أمثال 
محم���ود طوالبة وطه زبي���دي وأبو جن���دل وغيرهم، 
لتس���تمر معركة النضال من أجل تحرير فلس���طين 
ورف���ض فكرة وجود االحتالل عل���ى أرضنا، فكان عمر 
أبو ليلي وأش���رف نعالوة والقافلة تطول، ليرعبوا هذا 
المحت���ل بأس���لحتهم البس���يطة ويالحقوهم حتى 

يرحلوا عن أرضنا.
وتابع " إذا كان البد من معركة مع هذا المحتل فاألولى 

أن تكون من أجل أس���رانا ونصرة لهم"، داعيًا لضرورة 
التحرك العاجل لمس���اندة األس���رى داخل السجون 
والوقوف بجانبهم في هذه األوقات تحديدًا، ال سيما 
وأنهم يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام مطالبين 

بأبسط حقوقهم.
يذكر أن األجهزة األمنية في الضفة المحتلة صادرت 
كت���اب "درب الصادقي���ن" م���ن إص���دارات الحركة 
األس���يرة، كما منعت من إقامة حفل إلشهار الكتاب، 
وقامت بإغالق المطبعة التي طبعت الكتاب واعتقلت 
صاحبها، واألخوة الذين كانوا ينسقون لحفل إشهار 

هذا الكتاب.
ويشار أن األسير المجاهد محمد صبحي أبو طبيخ من 
مواليد مخيم جنين لالجئين الفلس���طينيين بتاريخ 
1980/2/23، حصل على العديد من الدرجات العلمية 
وعلى العش���رات من الدورات العلمية في تخصصات 
مختلفة داخل س���جون االحتالل، أعتقل في س���جون 
الس���لطة الفلس���طينية عام 2001 بس���بب نشاطه 

السياسي والعسكري في حركة الجهاد اإلسالمي.
 ويع���د أبو طبيخ من أبط���ال تجهيزات معركة جنين 
في الع���ام 2002، تعرض ألكثر م���ن محاولة اغتيال 
من قوات االحتالل، وتم اعتقاله في 2002/7/28 في 
عملية عسكرية واسعة ببلدة برقين بمحافظة جنين، 
وقد أص���درت قوات االحتالل الصهيوني حكمًا جائرًا 
عليه بالس���جن مؤبدين و15عامًا، على خلفية نشاطه 
وقيادته في سرايا القدس "الجناح العسكري لحركة 
الجهاد اإلس���المي" بمحافظة جني���ن ووقوفه خلف 

عمليات جهادية بطولية. 

مهجة القدس تقيم حفل إشهار كتاب »درب الصادقين«
غزة/ خالد ا�ستيوي:

اأقام��ت موؤ�س�س��ة مهج��ة القد���س لل�سه��داء واجلرح��ى، 
بالتعاون مع دار ال�سهيد نعمان طحاينة للن�سر والتوزيع، 
اأم���س االأربع��اء، غرب مدينة غ��زة، حف��ًا الإ�سهار كتاب 
»درب ال�سادق��ني« لاأ�س��ر حمم��د �سبح��ي اأب��و طبي��خ، 

وال��ذي ي��روي حكاي��ات جهادية م��ن بط��والت املقاومة 
الفل�سطيني��ة، و�سط ح�س��ور قيادات م��ن العمل الوطني 
واالإ�سام��ي والف�سائل الفل�سطينية ولفي��ف من االأدباء 
والكت��اب وخمت�س��ني ب�س��وؤون االأ�س��رى. واأك��د م�سئ��ول 
اللجن��ة االإعامية ملوؤ�س�سة مهجة القد�س االأ�سر املحرر 

يا�س��ر �سالح خال كلمته، اأن املحت��وى الن�سايل والثوري 
لاأ�س��رى يف ال�سج��ون، ه��و اله��دف االأ�سا�س��ي لاحت��ال 
ال�سهي��وين ال��ذي يكر���س كل طاقاته وجه��وده من اأجل 
ت�سوي�س فكر االأ�سرى و�سلوكهم واأفعالهم الن�سالية؛ ومن 

اأجل حتطيم اإرادتهم و�سمودهم.

رام الله/ االستقالل:
دعا الشيخ سعيد نخلة أحد القيادات حركة الجهاد 
اإلس���المي في الضفة الغربية، الى ضرورة الوحدة 
في الس���جون وخارجها، وتدوي���ل قضية إضراب 
األس���رى ، لضمان نجاحهم  ف���ي معركتهم ضد 

إدارة السجون حتى تحقيق مطالبهم اإلنسانية.
وقال نخلة، والذي قضى في سجون االحتالل أكثر 
من 16 عاما متفرقة، معظمها في االعتقال اإلداري 
وأفرج عن���ه  مؤخرًا في فبراي���ر الماضي بعد فترة 
اعتقال دامت 16 ش���هرا، "األسرى أعلنوا اإلضراب 
بعد سلس���لة م���ن اإلجراءات االحتاللي���ة بحقهم، 

فأوضاع الس���جون كانت مهيأة منذ فترة لالنفجار 
في أية لحظة".

وتابع في حديث ل"فلسطين اليوم": »قرار الدخول 
في اإلضراب من أصعب الق���رارات التي يمكن أن 
تتخذها الحركة اأٍلس���يرة داخل الس���جون، ولكن 
في بع���ض األوقات ُيصبح "ش���رًا" ال ب���د منه في 
ظ���ل التعنت الذي تبدي���ه إدارة الس���جون اتجاه 

مطالبهم«.
وأش���ار نخلة إل���ى ان احتجاجات األس���رى تكون 
أحيانا عل���ى قضايا محددة، واإلض���راب يكون عن 
أمور محددة أيضا مثل إعادة الوجبات المقدمة من 

اإلدارة أو االمتناع عن الخ���روج إلى الفورة أو رفض 
الزيارة لفت���رة معينة. ولكن وصول األس���ير لقرار 
األض���راب عن الطعام يعن���ي أن حقوقه جميعها 
منتهكة داخل الس���جون، وتابع:" وصلنا إلى درجة 
تمنع إدارة الس���جون األس���رى من إقام���ة الصالة 

الجماعية في الساحات".
وأك���د نخلة على إن قرار اإلض���راب ال يكون إال بعد 
سلس���لة طويلة من الحوارات والمطال���ب لإلدارة، 
ولكن عندما يصل األس���رى إلى طريق مسدود في 
هذه الحوارات، يكون التوجه إلى اإلضراب المفتوح 

عن الطعام.

الشيخ نخلة يدعو لتدويل إضراب األسرى لتحقيق مطالبهم اإلنسانية
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هوية

أعلن أنا المواطن/ ناصر نعمان خالد عاشور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)926020132( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ نبيهه اديب فرج ابو العطا
ع���ن فقد بطاقة بطاق���ة تعريف الت���ي تحمل رقم 
)700042088( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ موسي خليل احمد صيام
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404747271( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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فقد 
هوية
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هوية
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هوية
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هوية
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فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ امل محمد احمد ابو شنب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801200460( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مهند جهاد محمود قفة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401990221( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ بالل صالح عبد الكريم شيخ العيد  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802488445( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أن���ا المواطنة/ افنان محمد ع���وض ابو لطيفة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406967992( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد محمد مصطفى ديب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906503396( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود انور عمر زين الدين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)912290798( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة / االستقالل:
أعلن����ت وزارة الثقاف����ة وبلدية غزة، عن تنظيم معرض "غزة هاش����م 
للكتاب" يوم األحد المقبل ويس����تمر لمدة اس����بوع، بعد توقف دام 
عدة سنوات بسبب ظروف الحصار والعدوان التي يمر بها قطاع غزة.

وقال وكيل الوزارة أنور البرعاوي: "إن المعرض يمثل شكالاً من أشكال 
تح���دي الحص���ار الظالم المف���روض على قطاع غزة من���ذ ما يزيد عن 
ا إلى أن  12 س���نة، والذي ُيعد الحصار الثقافي أخطر أش���كاله"، الفتاً
االحتالل يس���عى لتغييب قطاع غزة ومثقفيه ومبدعيه عن المشهد 

الثقافي والحضاري العالمي.
ا بمش���اركة  وأضاف: "أن وزارته كانت تس���عى ليكون المعرض دولياً
واس���عة من دور النش���ر العربية والدولية لتعزيز التواصل الثقافي 
والحضاري بين غزة ومحيطها، وتزويد أبناء ش���عبنا بأحدث ما توصل 
إليه العقل البش���ري من علوم ومعارف وخبرات، إال أن ظروف الحصار 

الجائر حالت دون ذلك".
وأوضح أن المعرض س���يبدأ صباح يوم األحد في مركز رش���اد الش���وا 
الثقافي ويس���تمر لمدة اس���بوع بمش���اركة واس���عة من دور النشر 
���ا كافة أبناء  المحلي���ة، وعددًا من دور النش���ر العربية بالوكالة، داعياً
الش���عب الفلس���طيني لزي���ارة المع���رض والتفاعل م���ع الفعاليات 

واألنشطة الثقافية التي ستعقد على هامشه.

غزة/ االستقالل: 
نظمت كلي���ة الصيدل���ة والتكنولوجيا 
الحيوي���ة بجامع���ة فلس���طين حف���ل 
تكريم لطلبتها المتفوقين في الفصل 
الدراس���ي االول م���ن الع���ام الجامعي 
2019/2018م، ف���ي قاعة القدس بمقر 

الجامعة الرئيس بمدينة الزهراء.
وحض���ر حفل التكري���م، الدكتور محمد 
أبو س���عدة عميد الش���ؤون االكاديمية 
والدكتور نادر أبو ش���رخ مساعد رئيس 
الجامعة للشؤون األكاديمية، والدكتور 
أكرم عطا الله عمي���د الكلية ، والدكتور 
نهاد بدرية عميد شؤون الطلبة، وكافة 
رؤساء األقس���ام في الكلية، ولفيف من 
والهيئتين  االعتباري���ة  الش���خصيات 
المحتفى  والطلبة  واألكاديمية  اإلدارية 

بهم وذويهم.
ونقل د. محمد أبو سعدة تحيات رئيس 
الجامعة  األس���تاذ الدكتور سالم صّباح 
ا حرص  مهنئًا الطلبة المتفوقين ، مؤكداً
إدارة الجامع���ة على االرتق���اء بالجامعة 
المس���تويات  أعل���ى  إل���ى  وطلبته���ا 

العلمي���ة والمهنية، الفتًا إلى أن جامعة 
وفلسفة  استراتيجية  تتبنى  فلسطين 
أساس���ية تقوم على ربط كافة الجوانب 
بالتطبي���ق  النظري���ة  والتخصص���ات 
العمل���ي، في مختلف كلي���ات الجامعة 
، مما يس���اهم في تخريج نماذج مميزة 
من الطلبة الذين يدركون حاجة س���وق 
العمل. بدوره هنأ د. أبو ش���رخ مس���اعد 
رئي���س الجامعة للش���ؤون األكاديمية 

الطلب���ة المتفوقي���ن عل���ى تميزه���م 
وتفوقهم، وحثهم على بذل المزيد من 
الجهد من أجل خدمة شعبهم ، مشيدًا 
وجهودها  التدريس���ية  الهيئ���ة  بدور 

المتواصلة لالرتقاء بمستوى الطلبة.
المتفوقين عبرت  الطلب���ة  وفي كلم���ة 
الطالب���ة المتفوقة نرمي���ن عقيالن، عن 
وزمالئها  الغامرة  وس���عادتها  فرحتها 
والمتفوقات،  المتفوقي���ن  وزميالته���ا 

مؤك���دةاً أن تحقي���ق النج���اح والتفوق 
يك���ون بالج���د واالجته���اد وتش���جيع 
ودع���م األه���ل، مثمنين جه���ود إدارة 
الجامع���ة، ومحاضريه���م، على دعمهم 

وتشجيعهم.
وتخلل الحفل فقرات شعرية، وفنية من 
التراث الوطني الفلسطيني، وفي ختام 
الحفل ت���م تكريم الطلب���ة المتفوقين 

وكافة اللجان المشرفة على االحتفال.

»الثقافة« و »بلدية غزة« كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية تحتفل بطلبتها المتفوقين
تنظمان معرضًا للكتاب األحد

النصيرات/ االستقالل:
نظمت جمعية منتدى التواصل،  حملة نظافة لمنطقة أرض أبو 
سليم بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك ضمن فعاليات 
مب���ادرة »بيئت���ي أجمل« الت���ي عكفت الجمعي���ة على تنفيذ 
أنشطتها في األشهر األخيرة. وقال المدير التنفيذي لمنتدى 
التواص���ل المهندس رام���ي صوان: نفذنا المبادرة بمش���اركة 
عشرات الشبان من أهل الحي، وعمال النظافة والمختصين في 

بلدية النصيرات. وتابع ص���وان: جاءت هذه الحملة في أعقاب 
تركيب 90 حاوي���ة منزلية، تفصل بي���ن المخلفات العضوية 
وغير العضوية، في المنطقة المذكورة، مشيرًا إلى أن الجمعية 
تعتزم توزيع جائزة أجمل بيت للعائالت التي التزمت بش���روط 

المبادرة وفي مقدمتها االلتزام بالفصل بين المخلفات .
يأت���ي هذا في أعقاب تنفيذ سلس���لة زي���ارات منزلية، وورش 

عمل، بهدف التثقيف الصحي.

خانيونس/ االستقالل:
نظمت اللجنة الرياضية التابعة لمركز خزاعة الش���بابي، بطولة 
»خزاعة والحياة« لكرة الطائرة على أرض الملعب المؤقت بجانب 
مبن���ى بلدية خزاعة الجديد، بمش���اركة 10 ف���رق من مختلف 
أحي���اء بلدة خزاعة، وذلك بحضور رئي���س مجلس إدارة المركز 

المهندس هشام أحمد النجار وأعضاء مجلس اإلدارة.
وف���ي مباراة االفتت���اح التي جمعت بين فريق ش���هداء النجار 

وفريق ش���هداء آل أبو ريدة،  وفاز فريق ش���هداء النجار بثالت 
أشواط مقابل صفر، فيما حكم المباراة نائل النجار.  ومن المقرر 

أن تستمر البطولة لمدة عشرة أيام بمعدل مبارتين يوميًا.
من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة المركز المهندس النجار، 
أن المركز يسعى إلى تنفيذ مجموعة من األنشطة في مختلف 
المجاالت س���واء الرياضية والثقافية واإلنس���انية، مؤكدا على 

أهمية تفعيل دور الشباب في المجتمع المحلي.

غزة/ االستقالل:
اعتبرت حركة األحرار تصريحات الرئيس محمود عباس 
بخصوص استعداده للتفاوض مع أي حكومة إسرائيلية 

قادمة، إمعانًا في المتاجرة بالقضية الفلسطينية.
وج���دد الرئي���س محمود عب���اس، أم���س األول، دعوته 
ل�"إسرائيل" للعودة للمفاوضات التي توقفت عام 2014 

بسبب رفض سلطات االحتالل وقف االستيطان.
وقال عباس خالل افتتاح قسم عالج أمراض الدم واألورام 

في المستشفى االستشاري العربي، في رام الله: "ليفهموا 
أن الس����الم مصلح����ة لنا وله����م وللعالم أجم����ع، وبالتالي 
ليأتوا ال����ى طاولة المفاوض����ات، وأيدين����ا دائمًا ممدودة 
للمفاوضات"، واستدرك "ولكن لن نفرط بحقوقنا". وقالت 
الحرك����ة في بيان لها: "إن إص����رار عباس على المفاوضات 
العبثية التي استغلها االحتالل لنهب وسرقة المزيد من 
األرض الفلس����طينية يعكس األزم����ة الحقيقية لديه في 
ظل فش����له وفشل مشروعه السياسي واالنحدار الوطني". 

وأضافت "الس����لطة بكل مكوناتها تبحث عن كسب رضا 
االحتالل وقياداته التي ال تريد س����الما بل وال تريد وجودا 
للفلس����طيني أيا كان على أرض فلسطين". وطالب حركة 
األحرار السلطة الفلس����طينية للتوجه الفوري للتوحد مع 
الش����عب وفصائله لمواجهة إجرام االحتالل والمؤامرات 
التصفوي����ة، ووقف التنس����يق األمني ورف����ع االجراءات 
االنتقامي����ة ع����ن غ����زة، "بدالاً م����ن الركض خلف س����راب 

المفاوضات التي ُتجمل صورة االحتالل".

حملة نظافة في النصيرات 
ضمن مبادرة  »بيئتي أجمل«

مركز خزاعة الشبابي ينظم بطولة 
»خزاعة والحياة« في كرة الطائرة

رام الله/ االستقالل:
جددت محكمة عوفر العس���كرية اإلس���رائيلية أمر االعتقال اإلداري بحق األسير عبد 
المهدي بدوي زهور )48 عامًا( من س���كان بلدة بيت كاحل، شمال غرب الخليل، وذلك 
للم���رة الثانية على التوالي مدة أربعة أش���هر. وكان جيش االحتالل وضباط مخابرات 
اقتحموا بتاريخ 2018/8/10 منزل عائلة زهور وعاثوا فيه فس���ادًا وحطموا محتوياته، 
قبل أن يعتقلوه وينقلوه إلى مركز توقيف عتصيون. وحس���ب مكتب إعالم األسرى 
فإن محكمة س���الم العسكرية أصدرت بعد أسبوٍع من اعتقاله قرارًا باالعتقال اإلداري 
مدة أربعة أش���هر، وقبل أن تنتهي مدة االعتقال اإلداري لألسير زهور بيومين فقط، 

جددت له المحكمة األمر اإلداري لمرة ثانية بأوامر من المخابرات.

تجديد االعتقال اإلداري لألسير 
عبد المهدي للمرة الثانية

األحرار: تصريحات عباس باستعداده 
للتفاوض مع االحتالل متاجرة بالقضية
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أعلن أنا المواطن/وليد محمد عمر موسي
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)414607879( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عمرو نجيب شعبان ابو خاطر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802625327 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ وائل زرعي عبد الرحمن ابو طه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)907797377 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حس���ان محمود حلمي اش���تيوي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802966655 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ سومه عاطف جودت الجار
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)802948976 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ وائل زرعي عبد الرحمن
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)907797377( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
طالب المجلس التش����ريعي الفلسطيني بضرورة االعتماد 
عل����ى المخزون الش����عبي »الهائل« في رف����ض ومناهضة 
التطبي����ع م����ع االحتالل االس����رائيلي ومواجهة سياس����ة 

التطبيع.
جاء ذلك خالل جلس����ة خاصة عقدها التش����ريعي، بمقره 
بمدين����ة غزة ناق����ش خاللها مخاطر تطبي����ع بعض الدول 
العربية واإلس����المية مع االحتالل، واس����تمع النواب خالل 
الجلس����ة لتقرير مفصل أعده رئيس اللجنة السياس����ية 

النائب محمود الزهار.
وأوصى النواب بضرورة س����ن القوانين الالزمة لتجريم كل 

أشكال التطبيع مع االحتالل واعتباره خيانة عظمى.
واعتبروا أن التطبيع مع االحتالل جريمة كبرى ضد الشعب 
والوطن والقضي����ة، داعيين كل المطبعي����ن للتوقف عن 

ممارسة التطبيع فورًا وقطع عالقاتهم مع االحتالل.
ودع����وا كل الدول التي تقيم عالقات مع االحتالل للمبادرة 
بقطعها فورًا، مطالبين بالتشخيص الدقيق لحجم ومخاطر 
التطبيع واختيار األدوات والوس����ائل المناسبة لمواجهته 
ومن بينها إصدار فتاَوى ش����رعية من علماء المسلمين في 

العالم اإلسالمي ُتَحّرم الوالء لالحتالل والتعاون معه.
وش����ددوا على ضرورة العمل على نش����ر ثقاف����ة المقاومة 
والتذكي����ر بجرائم االحتالل في كاف����ة المحافل اإلقليمية 
والدولية، ومواصلة المقاومة ضد االحتالل بشتى أشكالها 

فهي األداة األكثر فاعلية في مواجهة ظاهرة التطبيع.

وأك����دوا على ضرورة تجريم وإنهاء التنس����يق األمني بين 
السلطة الفلس����طينية واالحتالل والذي يستخدمه بعض 
الُمَطّبعي����ن الفلس����طينيين والعرب ذريع����ة للتطبيع مع 

»إسرائيل«.
ونوه النواب إلى اهمية التنس����يق والتواصل بين مختلف 
التجمع����ات الش����عبية والرس����مية الُمناِهض����ة للتطبيع 
مثل PDSوهيئات الح����راك المناهض للتطبيع في بعض 
ال����دول العربية واالس����المية وتش����كيل ق����وة ضغط على 

عة لعرقلة مساعي التطبيع. األنظمة الُمَطبِّ

وأوص����وا أيًض����ا بضرورة تش����كيل رابطة اس����المية تضم 
حقوقيين وسياسيين وأكاديميين واعالميين لمناهضة 

التطبيع مع الكيان االسرائيلي.
ودعوا الستثمار وسائل االعالم المختلفة ومواقع التواصل 
االجتماع����ي في تعزيز الوعي الجمعي للش����عوب العربية 
واالس����المية بأضرار التطبي����ع مع االحت����الل وحثها على 

المبادرة التخاذ خطوات مناهضة للتطبيع. 
واعتبروا أنه من المهم إط����الق حمالت اعالمية الكترونية 
م الشخصيات العربية التي تخالف القوانين والقرارات  ُتَجرِّ

العربية بالتطبيع مع »إسرائيل«، وحث البرلمانات العربية 
على س����ّن قوانين لمناهض����ة التطبي����ع، ومخاطبة جميع 
البرلمان����ات والحكومات العربية واإلس����المية حول مخاطر 
التطبيع وتنظيم زي����ارات متكررة مع الكتل البرلمانية في 

الدول الُمطّبعة وغيرها.
كما دعوا لعقد مؤتمرات شعبية ورسمية إقليمية ودولية 
لمناهضة هذه الظاهرة ومخاطبة المؤسس����ات الحقوقية 

العربية والدولية لشرح مخاطر هذه السياسات.
وطالبوا بتش����ريع قانون فلس����طيني يجرم كافة أش����كال 
التطبيع مع دول����ة االحتالل باعتباره خيانة عظمى والعمل 
عل����ى تش����كيل رابط����ة برلمانيين ض����د التطبي����ع تضم 
برلمانيين من مختلف الدول العربية واإلس����المية بهدف 

مواجهة خطر التطبيع مع دولة االحتالل.
كما ش����ددوا على ضرورة مخاطبة جميع البرلمانات العربية 
واإلسالمية حول مخاطر التطبيع مع دولة االحتالل والتأكيد 
على الحقوق الفلسطينية، وحّثها على سن القوانين التي 

تجرم التطبيع وتحاسب مرتكبيه.
وطال����ب التش����ريعي محمود عباس بإنهاء عار التنس����يق 
والتعاون األمني الخيان����ي مع دولة االحتالل والذي يمثل 
ذريعة لدى البعض لتجاوز الحقوق الفلسطينية والتطبيع 

مع االحتالل.
وش����ددوا على مخاطبة المؤسس����ات الحقوقي����ة العربية 
والدولية للقيام بدورها بتجريم ومحاكمة قادة ومسئولي 

دولة االحتالل أمام المحاكم الدولية.

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت حمل���ة المقاطعة- فلس���طين، واالتح���اد العام 
للهيئات الشبابية يوم أمس، عن إطالق الحملة العالمية 

لمقاومة التطبيع في قطاع غزة.
وأوض���ح الناطق باس���م الحمل���ة في غزة س���امي حرارة 
خ���الل مؤتمر صحفي ُعقد في مدين���ة غزة أن فعاليات 
الحملة العالمية س���تنطلق في أكثر من 40 دولة عربية 

وإسالمية.
وبي���ن أن الحملة تهدف إلى تفعي���ل دور األمة بكافة 
أطيافها في مقاومة كافة أش���كال التطبيع مع االحتالل 
اإلسرائيلي، وزيادة الوعي والمعرفة حول مخاطر تنامي 

المشروع الصهيوني في فلسطين.
ودعا األمة إلى مواصلة رفض الكيان اإلس���رائيلي وعدم 
االعت���راف بش���رعيته والتطبيع معه م���ن أجل مصالح 

متوهم���ة على حس���اب الش���عب الفلس���طيني وآالمه 
وحقوقه. وثمن مواقف الش���عوب الرافض���ة للتطبيع، 
داعًيا إياها للتمس���ك به���ذا الموق���ف والضغط على 

الحكومات لمنع إقامة عالقات طبيعية مع االحتالل.
وطالب كل من يرفض وجود »إسرائيل« والتطبيع معها 
بمتابع���ة فعاليتهم المتنوعة ف���ي قطاع غزة كجزء من 

فعاليات الحملة العالمية في فلسطين.
وق���ال حرارة: إن »تس���ارع عمليات التطبي���ع مع الكيان، 
باتت تشعر الش���عب الفلس���طيني بحجم الخطر على 
مس���تقبل قضيته، ال س���يما ف���ي ظل تعث���ر الحلول 
السياس���ية وتوقف المبادرات واختالط المفاهيم على 

المستوى العربي واإلسالمي، الرسمي والشعبي«.
وأش���ار إل���ى أن أنش���طة الحمل���ة س���تكون متنوع���ة 
وتستهدف معظم شرائح المجتمع، بهدف رفع الوعي 

المجتمع���ي والمحلي والدولي بخطورة التطبيع وأهمية 
التضامن.  وأوضح أن األنشطة تتضمن اإلعالن عن عام 
2019عام لمناهضة التطبيع ومقاطعة االحتالل، وإطالق 
حملة تغريد عبر مواقع التواصل االجتماعي على وس���م 
#ضد_ التطبيع الجمعة المقبل الس���اعة الثامنة مساًء، 
باإلضافة إلى أنش���طة ميدانية توعوية وتثقيفية في 

المدارس والجامعات واألسواق بالقطاع.
ولفت إلى أن الحملة س���تطلق قائمتي الش���رف والعار 
لمناهضي التطبيع والداعين له، إضافة إلى بث فواصل 
مرئي���ة وإذاعية في وس���ائل االعالم ورس���م جداريات 

ولوحات إعالنية وغيرها.
وأضاف أن هذه الحملة تتزامن مع مرور عام على انطالق 
فعاليات مسيرة العودة الكبرى السلمية المليونية في 

قطاع غزة.

التشريعي يطالب بخطة تحرك محلية ودولية لمواجهة التطبيع

) APA images (     جل�شة �ملجل�س �لت�شريعي بغزة �أم�س

انطالق فعاليات الحملة العالمية لمقاومة التطبيع

رام الله/ االستقالل:
مددت محكمة الصلح في مدينة رام الله المحتلة، 
توقيف القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد 

دار نصر 5 أيام للتحقيق.
وقال محامي مؤسس���ة الضمير بأن المحكمة في 
رام الل���ه مددت اعتقال القي���ادي دار نصر 5 أيام 
للتحقي���ق رغم اضرابه المفتوح ع���ن الطعام منذ 

اعتقاله من قبل جهاز المخابرات األحد الماضي.
وفي ذات الس���ياق أوض���ح محام���ي الضمير، بأن 
المحكم���ة ف���ي رام الل���ه مددت توقيف األس���ير 
المح���رر من الجهاد اإلس���المي أحمد نصر لمدة 6 
أيام، مشيرًا إلى أن األسير نصر معتقل في جهاز 

األمن الوقائي منذ الخميس الماضي.
الجدي���ر بالذكر أن القي���ادي دار نصر قد تعرض 

إلصاب���ة برصاص جنود االحتالل خالل مش���اركته 
في المسيرات الشعبية، في منطقة جبل الريسان 

المهدد بالمصادرة، في شهر يناير الماضي.
والقيادي دار نصر أحد مبعدي مرج الزهور وأسير 
محرر قضى في سجون االحتالل 6 سنوات، ويعتبر 
من أبرز قيادات الجهاد اإلس���المي في منطقة رام 

الله.

رام الله تمدد اعتقال القيادي دار نصر وأسير محرر من الجهاد اإلسالمي

القدس المحتلة / االستقالل:
دعا المفتي العام للقدس والديار الفلس���طينية خطيب المس���جد األقص���ى المبارك محمد 
حس���ين إلى تكثيف المش���اركة في الفعاليات التضامنية مع األسرى في سجون االحتالل 
اإلسرائيلي. وقال حسين في بيان: إن األسرى شرعوا باإلضراب عن الطعام ضمن مقاومتهم 
المش���روعة ومع تصاعد وتيرة تعنت سلطات االحتالل البغيض واضطهادها لهم، ومع قرب 
حلول يوم األس���ير الفلس���طيني. وبين أن األس���رى يواجهون مصاعب تتهدد حياتهم، ما 
يستدعي توسيع نطاق التضامن معهم، وهم جديرون بذلك كونهم الذين ضحوا بحريتهم 
من أجل حرية شعبهم ووطنهم ومقدساتهم، فدعمهم واجب على شعبهم بأطيافه وفئاته 
كاف���ة، وتجاهلهم جريمة نكراء بكل المعايير. ودع���ا الهيئات والمنظمات المحلية والدولية 
كافة لدعم قضية األس���رى، ومس���اندتهم بمطالبهم اإلنس���انية، وإلزام س���لطات االحتالل 

باحترام القوانين الدولية التي تحث على احترام حقوق األسرى وحسن معاملتهم.

رام الله / االستقالل:
تقدمت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين يوم أم���س، بالتماس تمهي���دي لنيابة 
االحتالل اإلسرائيلية، ضد قرار منع زيارة المحامين لألسرى القابعين في عدة سجون 
إس���رائيلية. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن الس���بب لف���رض هذه االجراءات 
التنكيلية والتضييقات على المحامين العاملين في ش���ؤون األسرى، جاء بعد انفجار 

األوضاع وحالة التوتر التي شهدها معتقل "النقب" منذ حوالي أسبوعين.  
ولفتت الهيئ���ة إلى أن إجراءات المنع مازالت قائمة وبأش���كال مختلف���ة، إما بالمنع 

المباشر أو بعرقلة المحامين بفرض شروط وذرائع واهية إلتمام الزيارة.

المفتي: دعم األسرى واجب 
وتجاهلهم جريمة نكراء

التماس تمهيدي لنيابة االحتالل 
ضد قرار منع زيارة المحامين لألسرى
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بداي���ة، تاريخيا من عول عل���ى اآلخرين في تغيير وضعه 
وظروفه كان يخس���ر دوما، ومن عول من الفلس���طينيين 
عل���ى االنتخابات في كيان االحتالل باء بالندم والحس���رة 
والخ���ذالن، لكن من يع���ول على تغيير ذات���ه وتعلم من 
أخطائه وخطط واستثمر قدراته فانه ينجح، ولذلك رأينا 
ان حملة االحت���الل الدعائية لالنتخاب���ات، خلت من ذكر 
الفلسطينيين سوى بضم الضفة الغربية، وحرب على غزة 
إلنهاء المقاومة، فاألولى مقدور عليها بنظرهم، والظروف 
مواتية لذلك، والثاني���ة، جربوها ثالث مرات ولم ينجحوا. 
حصل »نتنياهو« على مقاعد أوفر من منافسه »غانتس«، 
وصائب عريقات اعتب���ر ان الجمهور من االحتالل صوتوا 
عل���ى مواصلة االحت���الل وع���دم اعطاء الحرية للش���عب 
الفلسطيني، مع ان الحرية ال توهب، بل تنتزع انتزاعا من 
حلوق األعداء. س���يعمل »نتنياهو« على جعل استمرارية 
القدس عاصمة موحدة ل«إس���رائيل« وس���يواصل هدم 
المن���ازل والطرد والتهجي���ر، وعدم ع���ودة الالجئين إلى 

ديارهم وممتلكاتهم، فبنظره ال متس���ع لهم بعودتهم، 
ومع ش���رعية االس���تيطان وض���م الكتل االس���تيطانية 
الكبي���رة، وم���ع الرواي���ة الصهيونية للتاري���خ، وتغذية 
االنقس���ام الفلس���طيني بكل قوة، واالعتم���اد على القوة 
والعدوان والس���يادة األمنية، وضم الضفة بدون س���كان 
ونهب خيراته���ا ومقدراتها، واعتقال الش���بان وقتلهم 
عل���ى الحواجز وخ���الل االقتحامات لم���دن الضفة. كيف 
سيضم »نتنياهو » الضفة؟ هو سيعمل على ضم مناطق 
)ج( بأس���رع وقت ممكن، وليس فقط الكتل االستيطانية 
الكبرى فقط او الصغرى منها، وس���يواصل طرد وتهجير 
المقدس���يين والفلس���طينيين في بقية مناطق الضفة 

الغربية بسياسة مدروسة وممنهجة.
س���يعمل :نتنياهو« على اضعاف الكل الفلس���طيني، ما 
دام ذلك أمرا يس���يرا ومتاحا له، وس���يحاول التنصل من 
اتفاق���ات التهدية م���ع غزة، فهو اجب���ر عليها وقت كان 
مضغوطا وبحاجة للفوز، وبعد الفوز س���يتنصل، كعادته، 

لكن هذا منوط بق���درة المقاومة على الرد والجاهزية لكل 
االحتماالت، وهي لن تخذل شعبها وتوفي بوعدها دوما، 
وتعرف مكر وخبث »نتنياهو« مسبقا وجربته في أكثر من 
مرة ، والتي من المرج���ح ان تجبره تحت ضغط الصواريخ 
والمس���يرات، على االلتزام، فهو ال يعرف سوى لغة القوة، 
وقد تجبره أيضا على عقد صفقة أس���رى مش���رفة، حيث 
يخوض األس���رى إضرابا متواصال عن الطعام هذه األيام. 
س���يضغط »نتنياهو« أكثر لجعل القضية الفلسطينية 
مجرد قضية إنس���انية، تحل اقتصاديا، ولذلك سيواصل 
زيادة تصاريح العمل، واللعب على وتر الحياة والمعيشة، 
وان الحي���اة س���تتضرر في حال���ة وجود أي عم���ل مقاوم 
ف���ي الضف���ة، كم���ا الحظنا كي���ف وزع جي���ش االحتالل 
مؤخرا منش���ورات يلعب فيها على وتر تحس���ين الحياة 
االقتصادي���ة للمواطنين، وان المقاومة تتس���بب بالضرر 
به���ا، فهو يريد واهما، ان يش���تري حريتهم بتحس���ين 
معيشتهم. س���يواصل«نتنياهو« التهام أكثر من 82% 

من مس���احة فلس���طين التاريخية، والتي هي االن بيده، 
وس���يعمل على تفريغ مناط���ق )ج( من الس���كان، فهذا 
هو عنوان ض���م الضفة الغربية في سياس���ة »نتنياهو« 
الماكرة وبعيدة المدى. ما سيقوم بفعله »نتنياهو« ليس 
بحاجة لطول ش���رح وعمق تفكي���ر وتحليل، وهو معروف 
وذاق الويالت منه الفلسطينيون من قمع وقتل وتهجير، 
والش���عب الفلس���طيني له خبرة طويلة م���ع مكر وخبث 

»نتنياهو«، وخبر كل طرقه وأساليبه الماكرة.
يبقى المطلوب فلسطينيا هو مواجهة التحديات واألمواج 
العاتية القادمة، بسرعة ترتيب البيت الفلسطيني، وإلغاء 
»أوس���لو« وما ترتب عليه، وس���رعة االتف���اق على برنامج 
وطني موحد، فش���عب أنجب أبطاال مثل األسير عمر العبد 
والش���هيد عمر أبو ليلى، قادر عل���ى ان ينجب أبطاال كثر، 
واالحتالل ال يدوم وال يعمر طويال ان أحسن قادة الشعب 
الفلسطيني اس���تثمار اللحظة التاريخية المواتية هذه، 

فهل يفعلونها هذه المرة، نأمل ذلك؟!

قال أمين س���ر منظمة التحرير الفلس���طينية الدكتور صائب عريقات، في تعليق له على النتائج األولية لالنتخابات 
الصهيونية، إن اإلس���رائيليين »قالوا ال للس���الم ونعم لالحتالل« في هذه االنتخابات التي فاز بنيامين نتانياهو بها 
بدون حصوله على األغلبية, وهذا اعتراف جيد من الس���يد عريقات يمكن للسلطة الفلسطينية البناء عليه, والخروج 
من حالة االس���تجداء والرجاء, إلى حقيقة ان هذا الكيان المجرم لن تس���تطيع ان تنتزع منه أيا من حقوقك إال بالقوة, 
وهذه الحقيقة من المفترض ان تستند إليها السلطة الفلسطينية في معركتها مع االحتالل, فنتنياهو لديه مخطط 
واض���ح اتفق عليه مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب باعتب���ار الضفة أراضي غير محتلة, وانه لن يخلي أيًا من البؤر 
االستيطانية هناك, وقد صرح لقناة 12 العبرية السبت الماضي، أنه بعد االعتراف األميركي بسيادة »إسرائيل« على 
مرتفعات الجوالن، تجري مناقشات أيضا حول ضم الضفة الغربية، فنحن نناقش أيضا تطبيق السيادة اإلسرائيلية 

على معاليه أدميم وغيرها من األمور«.  
سياس���ة بنيامين نتنياهو ما بعد االنتخابات الصهيونية ستختلف عما قبلها, فهو وفر لنفسه حصانة جديدة من 
إعادة انتخابه رئيسا لوزراء الكيان الصهيوني, كما انه احدث ثغرة في ملف الفساد الذي يالحقه وأسرته يستطيع 
من خاللها التخلص من هذا الملف, وقد بات واضحا ان تطبيق ما تس���مى بصفقة القرن التي طرحها دونالد ترامب 
تتطلب وجود بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء, لذلك دعم الرئيس األمريكي نتنياهو بشدة لكي يفوز باالنتخابات, 
فكان���ت أول هداياه الثمينة لنتنياهو اعتبار القدس عاصمة موحدة »إلس���رائيل« ونقل الس���فارة األمريكية إليها, 
وإغالق مكاتب منظمة التحرير في واشنطن ووقف الدعم المالي عنها, ووقف المساعدات المالية األمريكية عن وكالة 
الغوث الدولية »األونروا« إلنهاء قضية الالجئين, والتنكر لقرارات مجلس األمن واألمم المتحدة, وحث الدول العربية 
للتطبيع مع إسرائيل والهرولة نحوها, ثم ومع اقتراب موعد االنتخابات أعلن ترامب أراضي الجوالن غير محتلة, وقبل 
االنتخابات بس���اعات قليلة اعتبر ترامب الحرس الثوري اإليراني »منظمة إرهابية« وهذا كله بطلب من نتنياهو لكي 

يدعم حظوظه في الفوز باالنتخابات. 
ه���ذا الدعم األمريك���ي الالمحدود لنتنياهو أت���ي بثماره المرجوة, وه���و )نتنياهو( في طريقه لتش���كيل الحكومة 
الصهيونية الخامسة, فقد عاد نتنياهو لسدة الحكم ألربع سنوات قادمة, ومثل هذا ارتياحا أمريكيا كبيرا قد يؤدي 
إلى إعالن قريب عما يس���مى »بصفقة القرن«, وتبدأ خطوة ض���م الضفة الغربية المحتلة إلى هذا الكيان, لذلك على 
الس���لطة الفلسطينية ان تعيد قراءة سياس���اتها من جديد, فصائب عريقات شيخ المفاوضين وصل إلى قناعة ان 
اإلس���رائيليين ال يبحثون عن الس���الم, فهل يكفي التوقف عند هذا التصريح, أم ان األمر يتطلب ان تراجع السلطة 
الفلس���طينية سياس���اتها وأولوياتها, وان تدرك أنها بخيار الس���الم »الوحيد« الذي تتبن���اه للوصول إلى الحقوق 
الفلسطينية تقامر بالقضية, وتهوي بنا في بئر سحيق ال قرار له, وأنها من الواجب عليها ان تفعل خيار الجماهير 
الفلس���طينية لمواجهة مخططات االحتالل المنوي اتخاذها لضم الضف���ة الغربية, فالتظاهر ضد إجراءات االحتالل 
وتغوله على ش���عبنا هو حق طبيعي ومكفول, والمقاومة المسلحة ضد االحتالل حق مكفول, وال يجب على السلطة 
ان تخش���ى ردات الفعل الصهيونية, فانه في حال ضم »إسرائيل« للصفقة فلن يكون لها مكان فيها, وان سمحوا 
لها بالبقاء فستبقى فقط لحماية »إسرائيل« لذلك عليها ان تراهن على شعبها, وتدفع باتجاه تصيد المواجهة مع 

االحتالل إلحباط مخطط ضم الضفة »إلسرائيل«, ومخطط صفقة القرن. 
على السلطة الفلسطينية ان تبحث عن التكامل مع  غزة من خالل مسيرات العودة الكبرى, فان اشد ما تخشاه 
»إسرائيل« ان تنتقل هذه المس����يرات إلى الضفة, ألنه يمثل خطورة كبيرة عليها ويدفع باتجاه تفعيل خيار 
المقاومة ضد االحتالل, و«إس����رائيل« تدرك جيدا ان ظهرها مكش����وف تماما في الضفة, ومن الممكن توجيه 
ضربات مؤلمة لجنودها ومستوطنيها, وهى حريصة جدا على عدم توتر الشارع في الضفة, وهذه هى الورقة 
التي يجب ان يناور بها رئيس الس����لطة الفلس����طينية محمود عباس ان كان ج����ادا في منع االحتالل من ضم 
الضفة »إلس����رائيل«, وان كان معنيا بإفش����ال ما تسمى بصفقة القرن, فهل يمكن للسلطة ان تخرج من دائرة 
التيه السياس����ي التي تصر على ان تعيش فيها؟ أم أنها ستتعلم من تجاربها المريرة في المفاوضات الغير 
مجدية مع االحتالل, وتستخدم أهم أوراق القوة التي بيدها وهى الشعب الفلسطيني المتحفز للمواجهة مع 
االحتالل, للضغط على إسرائيل واإلدارة األمريكية, وتحقيق مكاسب للفلسطينيين تخرجهم من حالة القهر 

التي يمارسها االحتالل الصهيوني ضدهم؟!     

وماذا بعد االنتخابات؟! 

د. خالد معاليهذا ما سيفعله »نتنياهو« بعد نجاحه

رأي
منذ فت����رٍة طويلٍة لم تش����هد الس����احة 
السياسية اإلسرائيلية مشهدًا انتخابيًا 
ُمعّقدًا ببيئته السياسية مثل انتخابات 

الكنيست ال�21 الحالية.
على الصعيد الداخلي الصهيوني، ألول 
مرة منذ عقد من الزم����ان هناك منافس 
ق����وي لنتنياهو يمتلك بدي����اًل متكاماًل، 
وقادرًا على س����ّد الفراغ ف����ي حال غياب 
نتنياهو عن المش����هد السياسي، سواء 
ز به  عل����ى الصعيد األمن����ي ال����ذي تميَّ
ب بس����ّيد األمن في  نتنياهو حتى أنه ُلقِّ
دولة االحت����الل، حيث قادة حزب »أبيض 
أزرق« بمعظمه����م رؤس����اء أركان جيش 
زاِخ����ر تاريخه����م باإلنجازات  س����ابقين 
العسكرية، وبذلك ال يمكن الَهْمز والَلْمز 
بهم م����ن الناحية العس����كرية كما فعل 
نتنياهو بمنافسه »اتسحاق هيرتسوغ« 
زعيم المعسكر الصهيوني في انتخابات 
ع����ام 2015م، م����ا زع����زع ثق����ة الناِخب 
اإلسرائيلي بقدرة هيرتسوغ على قيادة 
»إس����رائيل« في ظ����ّل البيئ����ة االقليمية 
الُمعّقدة، ب����ل في س����ابقة تحدث ألول 
مرة، يظهر َمْن ُيش����ّكك بقدرة نتنياهو 
بالتعاُمل م����ع ملف المقاوم����ة في غّزة، 
وخاصة على ضوء قصف »تل أبيب« عّدة 
مرات من غّزة، واستمرار حال االستنزاف 
للجيش على حدود غّزة، وُفقدان الشعور 
باألمن من ِقَبل مستوطني غالف غّزة من 

خالل مسيرات العودة وَكْسر الحصار.
على صعي����د الخطاب السياس����ي حزب 
أبيض أزرق ال تختلف رؤيته السياس����ية 
كثيرًا عن نتنياه����و إال في بعض األمور 
التفصيلي����ة، ولكن جوه����ر الخطاب هو 
يمين����ي، خاصة في م����ا يتعّلق بطريقة 
الفلس����طينية، فال  القضية  التعاُمل مع 
حدي����ث عن دولة فلس����طينية بالُمطلق، 
للمس����توطنين، وقناعة  وموقف داع����م 
تاّمة بعدم إمكانية التناُزل عن ضمانات 
أمني����ة لحماية دولة الكي����ان في الضفة 
الغربية، تفتح الطريق الستكمال ابتالع 
أراض����ي الضفة، ولكن بش����عاراٍت ترتكز 
عل����ى اّدعاءات أمنية، وفكرة »إس����رائيل 
الكبرى« على النسخة العلمانية ل�« زئيف 
جابوتنس����كي« أب����و اليمي����ن العلماني 

الصهيوني، وليس على مفهوم الحاخام 
»اتس����حاق ك����وك« صاح����ب الطبيع����ة 

المسيحانية الدينية.
لذا كل محاوالت نتنياهو إللصاق تهمة 
أن حزب الجنراالت يمثل اليسار الساعي 
إلى تقس����يم القدس كما اّتهم نتنياهو 
منافس����ه »إس����حاق بيريز« في انتخابات 
ع����ام 1996 ونج����ح بذلك ف����ي الُمناظرة 
التلفزيونية المش����هورة، والتي أّدت إلى 

فوز نتنياهو الُمفاجئ.
أبيض  على الصعيد االقتص����ادي حزب 
أزرق يض����ّم بائتالف����ه ح����زب »هن����اك 
مس����تقبل« بزعام����ة »يائي����ر البيد« ذي 
األجندة االقتصادية االجتماعية، الزاوية 
التي يفتقدها نتنياهو الُمالَحق بقضايا 
الكبي����رة، وصاح����ب العالقات  الفس����اد 
المش����بوهة مع كارتيالت رجال األعمال 

في دولة الكيان.
أما عل����ى صعيد العالقات الخارجية فمن 
الصع����ب جدًا عل����ى حزب أبي����ض أزرق 
بقيادة »بين����ي جينتس« مباراة نتنياهو 
الُمخضَرم في ه����ذا المضمار، فنتنياهو 
ُيستقبْل علنًا وسّرًا في عواصم التطبيع 
ق  العربي، ولكن األهم أن نتنياهو ُيس����وِّ
نفس����ه الرجل األكثر تأثيرًا على »دونالد 
ترام����ب« رئي����س الدولة األكث����ر تحالفًا 
مع »إس����رائيل« وهي الواليات المتحدة 
األميركية، الذي ل����م يبخل على صديقه 
بهداي����ا الدع����م االنتخاب����ي ب����دءًا م����ن 
االنس����حاب األميركي من االتفاق النووي 
مع إيران، مرورًا بملف القدس والالجئين، 
وم����ن ثم هضب����ة الج����والن الس����ورية، 
وأخي����رًا في لحظات الصم����ت االنتخابي 
اإلس����رائيلي يعل����ن ترام����ب أن الحرس 
الثوري اإليراني منظم����ة إرهابية، كآخر 
الهداي����ا االنتخابية لصديق����ه نتنياهو 

قبل يوم االقتراع.
أم����ا بخص����وص القضاي����ا الثابت����ة في 
الدين  الصهيوني، مثل عالقة  المجتمع 
بالدول����ة، وما ُيس����ّمى بالش����رخ الديني 
العلمان����ي، فبات من الواضح أن نتنياهو 
أكثر براغماتية في تعامله مع الحريديم 
الُمتدّينين من منافسيه في حزب أبيض 
أزرق لوجود »لبيد« ذي الصبغة العلمانية 

الحاّدة ضد الحريدي����م، ولكن رغم ذلك، 
إن الرؤيتين ليس����تا متناقضتين بسبب 
وجود أقط����اب يمينية أخ����رى في حزب 
أبي����ض أزرق من أمث����ال »بوجي يعلون« 
من الُمحتم����ل أن يلعب����وا دورًا بارزًا في 

التخفيف من هذا التوّتر.
الخ����الف الجوهري في ه����ذا الَصَدد هو 
مرتبط بهوي����ة الدولة، وكيفية التوفيق 
بين يهودي����ة الدول����ة وديمقراطيتها« 
الت����ي نّصت عليهما وثيقة االس����تقالل 
ع����ام 1948، حي����ث نتنياهو وألس����باٍب 
تتعّل����ق بالمصالح الحزبي����ة، وارتباطاته 
مع الصهيونية الدينية والحريديم أكثر 
تس����اهاًل في موضوع طغي����ان الصبغة 
الديمقراطية  الطبيع����ة  على  اليهودية 
للدول����ة، وه����ذا انعك����س م����ن مواقف 
حكومت����ه األخي����رة من محكم����ة العدل 
العليا وخاصة مع إط����الق العنان ل�وزيرة 
العدل »إييلت شاكيد« لَقْضم صالحيات 
المحكم����ة العليا، وس����حب صالحياتها 
من خالل التش����ريعات في الكنيس����ت، 

والقوانين الوزارية.
لك����ن رغم هذا الخ����الف الجوهري، إال أن 
هذا الموضوع لم يطغ على أجندة الحملة 
االنتخابية للكنيس����ت كما كان متوّقعًا 
في بداياتها، النش����غال الناِخب بملفاٍت 
أخ����رى أكثر س����خونة، كالمل����ف األمني 

والعالقات الخارجية.
في الُمحّصل����ة النهائية ممكن تلخيص 
المشهد االنتخابي للكنيست ال�21 على 
أنه����ا تنافس ما بين اليمي����ن العلماني 
المتحال����ف م����ع اليمي����ن الدين����ي، في 
مواجه����ة اليمين العلمان����ي، الذي بات 
ُيعَرف بالوس����ط في »إس����رائيل«، األمر 
الذي يبرهن على ظاهرة انزياح المجتمع 
الصهيوني تجاه اليمين الُمتطّرف أكثر 
وأكث����ر، ومع غياب الفروق����ات الجوهرية 
بي����ن الُمتنافس����ين الرئيس����يين يبقى 
الباب ُمشّرعًا أمام تشكيل حكومة وحدة 
صهيونية في ظاهر األم����ر، ولكنها في 
العلماني  اليمين  حقيقتها تمثل عودة 
السياسية  الواجهة  إلى  الجابوتينسكي 
على نس����خة حكومات »مناحيم بيغن«، 

»وإسحاق شامير«.

حقيقة التنافس في االنتخابات اإلسرائيلية
 حسن الفي
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وفي هذا الس���ياق، أظهرت نتائج تقرير الرقمنة 
العالمية لعام 2018 أن عدد مستخدمي اإلنترنت 
ف���ي العالم تجاوز 4 مليارات مس���تخدم، وأش���ار 
إل���ى أن 3 مليارات يس���تخدمون مواقع التواصل 
االجتماعي بش���كل يومي؛ حيث يستخدم 9 من 
أصل 10 مستخدمين هواتفهم الذكية للدخول 

إلى موقع التواصل االجتماعي.
وفي فلسطين أظهرت بيانات التعداد لعام 2017 
أن %51.7 من األسر لديها اتصال باإلنترنت في 
العام 2017، بواق���ع %60.6 في الضفة الغربية، 

و%38.0 في قطاع غزة.
مدير ع���ام اإلدارة العامة لألنظم���ة المعلوماتية 
ف���ي وزارة االتصاالت، جميل زغارن���ة، قال ل�"وفا"، 
إنه ال يوج���د  قانون كامل يغطي موضوع التجارة 
االلكترونية وحماية المس���تهلك في فلس���طين، 
وأن األمر بحاجة إلى تحديث التش���ريعات وس���ن 
قوانين ش���املة إلدخال التكنولوجيا إلى التشريع 
الفلس���طيني، فالتجارة اإللكتروني���ة ال تزال في 
بدايته���ا بالس���وق الفلس���طيني، وأن المواق���ع 
الموج���ودة أخ���ذت تج���ارب عالمي���ة واتبعتها، 
ولذل���ك تعتمد التج���ارة اإللكترونية على الموقع 
االلكتروني ذاته وكيف يتعامل مع الزبون ويّسن 

سياسته الخاصة.
وأضاف "بعد العام 2005 أصبح هناك أولويات في 
القوانين والتشريعات لقانون التجارة االلكترونية 
نجحن���ا في تنفي���ذ قانون المعام���ات التجارية، 
حيث أنه يحت���وي على 3 قوانين في قانون واحد 
وهو أفضل أنواع القوانين، درس���نا تجارب الدول 
الخارجية من خال ورش���ات العم���ل، وخرجنا بأن 
المعامل���ة االلكترونية والتوقيع اإللكتروني يجب 
أن يكون توقيعا كما المعامات الرسمية األخرى 
الخاص���ة في البن���وك،  ويجب أن يكون مس���جا 

لدى هيئة المصادق���ات اإللكترونية )وهي وحدة 
مس���ؤولة عن إنشاء التوقيع اإللكتروني وتنظيمه 
وإدارته( فهي تعتبر بمثابة أمن مواطن وحساسة 

جدًا.

التجارة الإلكرتونية اعرتاف �سيا�سي هام:
وق���ال زغارن���ة، عندم���ا ينظ���م عم���ل التج���ارة 
اإللكتروني���ة ف���ي المنظوم���ة العالمي���ة، يكون 
لدينا إحصائي���ات كاملة لمعرفة حج���م التجارة 
اإللكترونية الفلس���طينية، والبريد الفلس���طيني 
يس���تفيد من خال المقاصة والتعرفة البريدية، 

كما أنه اعتراف سياسي مهم جدًا.
وأش���ار ال���ى أن هن���اك نوعي���ن من التس���ويق 
اإللكتروني الفلسطيني يمكن السيطرة عليهما، 
مثل المواقع الرس���مية )ش���و بدك من فلسطين 
مثا( ، والنوع اآلخر صفحات التواصل االجتماعي 
والت���ي ال يمك���ن معرفة الصفح���ات المزيفة من 

غيرها.
وش���دد زغارن���ة على ض���رورة أن يش���مل قانون 
المحفظ���ة  عل���ى  اإللكتروني���ة،  المعام���ات 
المالي  الوس���يط  والت���ي تعتب���ر  اإللكتروني���ة، 
االلكتروني يضمن أي حركة مالية للمستهلك أو 
للبائع، وأن يكون هن���اك لوائح تنظيمية محددة 
لتبدي���ل المنت���ج خ���ال ثاثة أيام على س���بيل 
المثال، فيقوم الوسيط المالي بحجز المبلغ خال 
هذه المدة حتى يتم التأكد من المنتج بحس���ب 

المواصفات المحددة.
ويعتبر المس���تهلك ف���ي التج���ارة اإللكترونية 
الط���رف األضع���ف، الحتياجه إل���ى الحماية من 
االحتيال بجودة المنتج، والقرصنة، وعدم مقدرته 
على معاينة المنتج بش���كل ملم���وس على أرض 

الواقع.
وتن���ص المادة 28 والم���ادة 29 من قانون حماية 

المس���تهلك الفلس���طيني، عل����ى أن م�ن يقوم 
بخداع المستهلك بحقيقة المنتجات أو طبيعتها 
أوعددها أو نوعها، يعاقب بالس���جن لم�دة ال تزيد 
عن ثاث س���نوات، أو بغرامة ال تتجاوز ثاثة آالف 
دين���ار أردني، أو ما يعادله����ا بالعمل�ة المتداولة 
قانون���ًا، أو بكلت���ا العقوبتين، كم���ا يعاقب بذات 
العقوب���ة كل من صنع أو ب�اع أي س����لع أو معدات 
تس���تعمل في الغش، أو حّرض على استعمالها 

بواسطة نشرات أو إعانات.
وفي دراس���ة مقارن���ة  "حماية المس���تهلك في 
التعاق���د اإللكترون���ي" ل� عبدالله ذي���ب محمود، 
بي���ن أنه "على الم���زود االلتزام  بإع���ام وتبصير 
المس���تهلك بمعلومات شاملة عن كل م�ا يتعلق 
بعملية البيع )عبر ش���بكة اإلنترنت أو أي وس���يلة 
إلكترونية(، حتى يكون المستهلك على بينة من 
أمره، بحيث يتخذ قراره الذي يراه مناسبًا على ضوء 

حاجت�ه وهدف�ه م�ن إب�رام العق�د اإللكتروني.
الدراس���ة أش���ارت إل���ى أن "واج���ب اإلع���ام في 
التعاق���د اإللكتروني ال يقع على المزود وح�ده، بل 
يمتد للمس���تهلك الذي يجب أن يوضح هويته، 
وخصوص���ًا فيما يتعلق بأهليت����ه، فاألص�ل ف�ي 
الش���خص أن يك���ون ذا أهلي���ة، والمفروض في 
الش���خص أن يكون كامل األهلية ما لم يس���لب 
الق�انون أهليته أو يحد منها، فكل ش���خص أهل 
للتعاقد ما لم تسلب أهليته كالمجنون والمعتوه 

والصبي غير المميز".
وبحسب الدراسة، تناول مشروع قانون المبادالت 
والتج���ارة اإللكترونية الفلس���طيني لعام 2003 
اإلع����ام قبل التعاقد، حيث نصت المادة 50 على 
أنه "يجب عل���ى البائع أن يوفر للمس���تهلك في 
المع�امات التجارية اإللكترونية قبل إبرام العقد 
المعلومات التالية: اسم وعنوان وه�اتف الب�ائع أو 

مق�دم الخدم���ة، وتفصيًا لمراحل إنجاز المعاملة 
التجاري���ة، وطبيع���ة ومواصفات وس���عر المنتج، 
ونفق�ات تسليم المنتج ومبلغ تأمينه وأية نفقات 
أخرى، والفترة التي يكون خالها المنتج معروضًا 
باألسعار المحددة، وش���روط الضمانات التجارية 
والخدمة بعد البيع، وطرق وإج�راءات ال�دفع، وط�رق 
وآجال التس���ليم وتنفيذ العقد، واآلثار المترتبة 
على عدم تنفيذ االلتزامات، وإمكانية الع�دول ع�ن 
الشراء وأجله، وكيفية إقرار الصفقة، وطرق إرجاع 
المنتج أو إبداله وإرجاع المبل�غ، ونفق�ات استعمال 
تقنيات االتصال حين يتم احتسابها على أساس 
مختلف عن التعرفة الجاري العمل به�ا، وش���روط 
فسخ العقد إذا كان لمدة غير محددة أو تزيد على 
الس���نة، والحد األدنى لمدة العق���د، فيم�ا يخص 
العق���ود المتعلقة بتزويد المس���تهلك منتجًا أو 
خدمة خ���ال مدة طويلة أو بصف���ة دورية، يج�ب 
توفير هذه المعلوم���ات إلكترونيًا ووضعها على 
ذمة المستهلك لاطاع عليها في جمي�ع مراح�ل 

المعاملة ".
وبحس���ب الدراس���ة ذاته���ا "تتم أعم���ال الدفع 
اإللكترون���ي لجهات خارج البنك، من خال بطاق�ة 
الس����حب أو  بطاقات الدف���ع اإللكتروني أو بطاقة 

االئتمان".

 الربيد.. دور هام يف عملية الت�سويق:
وتظهر إحصاءات مكتب البريد الفلس���طيني، أن 
حجم الواردات زاد خال الثاث س���نوات األخيرة، 
ووصل ف���ي الع���ام 2018، 428689 بريدا عاديا، 
كما وصل 73636 بريدا مس���جا ) أي يحمل رقم 
تتبع من المنتج إلى المس���تهلك(، و44 ألف بريد 
حكومي، و 1492 بريدا سريعا، كما وصل 29436 
طردا موزعة على مطبوعات ومجلدات ورزم وطرود 

وبرقيات خارجية.

مدير مكتب البريد الفلسطيني حسين صوافطة 
أوضح ل� "وفا"، أن أكثر ما يصل من الخارج يتعلق 
بالماب���س وااللكتروني���ات خاصة م���ن الصين، 
ويقول: "في بعض األحيان يرد الينا مجموعة من 
المواد البريدية يتم عليها اجراء اتاف المنتج اذا 
كان يمس األمن أو األخ���اق، وفي بعض األحيان 
يتلف المنتج أثناء نقله أو يكون فيه نقص معين 

غير المتفق عليه فنرده للمصدر".
وبين صوافطة، أنه يتم اس���تام البريد  بشقين، 
إما من الجان���ب اإلس���رائيلي أو الجانب األردني، 
فمن الجانب االسرائيلي يتم استامه من منطقة 
محدودة، يص���ل من قبل اإلس���رائيليين بفترات 
متأخرة ق���د تتجاوز 15 يومًا نتيجة فحص المواد 
البريدي���ة، وفي بعض االحيان يت���م حجز البريد 
ومخاطبة المواطنين لمراجعة البريد االس���رائيلي 

ويفرض عليه رسوم جمركية.
وأض���اف، ف���ي حالة وص���ول البريد م���ن الجانب 
األردن���ي نجد صعوبة في ادخال���ه، حيث يرفض 
اإلس���رائيليون ادخال���ه الين���ا للته���رب من دفع 
النفق���ات الختامية، وهي حق نحص���ل عليه اذا 
وص���ل البريد عن طري���ق البريد األردن���ي، اما اذا 
وص���ل الى الجانب اإلس���رائيلي فهم من يَحصل 
النفقات الختامية والتي تقدر س���نويًا بأكثر من 

مليون دوالر.
وذكر صوافطة، مش���كلة الطواب���ع البريدية التي 
يتم طباعتها في دولة البحرين بناء على تعليمات 
الرئي���س يكتب عليه���ا دولة فلس���طين، واثناء 
ادخاله���ا عن طريق جس���ر االردن يت���م مصادرة 
الطوابع كما حدث خال األشهر السابقة حيث تم 
احتجاز ما يقارب 11 اصدار طابع بريدي بحجة أنه 
طبع عليه القدس عاصمة دولة فلس���طين والخان 

األحمر.

ال�ستقالل/ وكالت:
ت�سهد حركة التجارة الإلكرتونية الفل�سطينية يف الآونة 
الأخ��رة تقدم��ًا ملحوظ��ًا، متاهي��ًا م��ع التق��دم امله��ول يف 
عامل التكنولوجيا، غر اأنها ت�س��كو قلة تنظيمها ورعايتها 
وحلاقه��ا باملنظوم��ة  العاملي��ة. عل��ى ه��ذا النح��و، يط��رح 

حج��م التج��ارة الإلكرتوني��ة يف الع��امل ال��ذي يقرتب من 
28 تريلي��ون دولر، بح�سب جريدة العرب القت�سادية 
الدولية »القت�سادية«، الت�ساوؤل حول حجم وحال قطاع 
التج��ارة الإلكرتوني��ة يف فل�سطني يف ال�سي��اق العاملي، وما 
هي احلماية القانونية للم�ستهلكني، ومن اجلهة امل�سوؤولة؟ 

واأ�سئل��ة اأخ��رى كث��رة تتعل��ق مب��دى ا�ستثم��ار التج��ارة 
الإلكرتوني��ة يف تروي��ج ب�سائعنا ومنتجاتن��ا الوطنية يف 
الأ�سواق العاملية؟ واإىل اأي حد تعمل التجارة الإلكرتونية 
على توفر فر�ص عمل للخريجني والعاطلني عن العمل يف 

فل�سطني؟ وما هو الدور احلكومي يف كل ذلك؟!

التجارة اإللكترونية في فلسطين.. سوق واعدة تشكو قلة التنظيم

االستقال/ وكاالت:
تراجعت أسعار أسهم 7 شركات مدرجة في مؤشر القدس ببورصة فلسطين، 
خال مارس/ آذار الماضي، مقارنة مع 10 ش���ركات صاعدة في فبراير/ شباط 
السابق له. ووفق بيانات رسمية منشورة على موقع بورصة فلسطين األربعاء، 
فإن الش���ركات الس���بع التي سجلت تراجعا في أس���عار أسهمها تتألف من 

الشركة العربية الفلسطينية لاستثمار، وبنك فلسطين.
كذل���ك، تتألف الش���ركات من االتص���االت الفلس���طينية وبيرزيت لألدوية 
والفلس���طينية للكهرباء، وش���ركة فلس���طين لاس���تثمار العق���اري، وبنك 

االستثمار الفلسطيني.
ويتألف مؤش���ر القدس، من أعلى 15 ش���ركة مدرجة ف���ي البورصة من حيث 

نشاطها في السنة السابقة، ويتم تعديلها كل عام.
وفي مارس/ آذار الماضي، اس���تقرت أسعار أسهم ش���ركتين اثنتين، بينما 

صعدت أسعار أسهم 6 شركات أخرى.
والش���ركات المدرجة ف���ي عينة 2019، هي: بنك فلس���طين، البنك الوطني، 

البنك اإلسامي الفلسطيني، بنك االستثمار الفلسطيني، بنك القدس.
كذلك تتألف العينة م���ن المجموعة األهلية للتأمين، وفلس���طين للتنمية 
واالس���تثمار »باديكو«، والعربية الفلسطينية لاستثمار »أيبك«، وفلسطين 

لاستثمار العقاري، االتحاد لإلعمار واالستثمار.
وم���ن ضمن ش���ركات العينة، االتصاالت الفلس���طينية، وموباي���ل الوطنية 
الفلسطينية لاتصاالت، والفلسطينية للكهرباء، وبيرزيت لصناعة األدوية، 

والقدس للمستحضرات الطبية.

رام الله/ االستقال:
وقع���ت جامع���ة بيرزي���ت وصن���دوق االس���تثمار 
الفلس���طيني يوم الثاثاء 9 نيسان 2019، اتفاقية 
تقديم دعم مالي لطرح مس���اق أكاديمي جديد في 

الصحافة االقتصادية.
ووقع االتفاقية عن جامعة بيرزيت رئيس���ها د. عبد 
اللطيف أبو حجلة فيما وقع عن صندوق االس���تثمار 
رئيس مجل���س اإلدارة د. محمد مصطفى. وبموجب 
االتفاقي���ة س���يقوم صندوق االس���تثمار، من خال 
مؤسسة فلسطين للتنمية وهي ذراع الصندوق في 
االس���تثمار المجتمعي، بتقديم دعم مالي لجامعة 
بيرزيت بهدف تأليف وطرح مس���اق أكاديمي حول 
الصحاف���ة االقتصادية ف���ي مركز تطوي���ر اإلعام 

ليدرس في الجامعة والجامعات والكليات الفلسطينية 
التي تدرس تخصص الصحافة واإلعام.

وأعرب د. أبو حجلة عن سعادته بتوقيع االتفاقية، التي 
تؤك���د على عمق العاق���ة التي ترب���ط جامعة بيرزيت 
بصندوق االس���تثمار. وأعرب عن حرص جامعة بيرزيت 

على النهوض بالحالة االقتصادية في فلسطين.
وأضاف: »سيساهم مساق الصحافة االقتصادية، وهو 
المس���اق األول فلس���طينيا، والفريد إقليميا، على رفع 
مس���توى التثقيف االقتصادي ف���ي المجتمع المحلي، 

وسيساهم بإنتاج مواد اقتصادية تعمل على تشكيل 
الوع���ي التنم���وي في المجتم���ع، وزي���ادة المعرفة في 

المواضيع االقتصادية المفصلية ».
م���ن جهته أكد د. مصطفى عل���ى أهمية اإلعام والدور 
ال���ذي يؤديه، لي���س على صعي���د قضيتن���ا الوطنية 
فحس���ب، ب���ل كذلك دوره ف���ي النه���وض المجتمعي 
واالقتص���ادي، ومن هن���ا حيوية التركي���ز على اإلعام 
االقتص���ادي المتخص���ص وذل���ك لمواكب���ة التط���ور 
والتنمي���ة االقتصادية التي نس���عى إليها؛ خاصًة في 
ظل التحديات التي تواج���ه اقتصادنا الوطني وتنامي 

المه���ام الملقاة على عاتق القط���اع الخاص في 
فلسطين.

وأض���اف »في الوقت الذي يرّك���ز فيه الصندوق 
على االس���تثمار به���دف تحقي���ق التأثير؛ فإن 
االهتم���ام بالتنمية البش���رية تق���ع على رأس 
أولويات هذه الهدف. إننا فخورون بهذا التعاون 
مع جامعة بيرزيت حيث إن تطوير هذا المس���اق 
سيس���اهم في صق���ل مهارات ط���اب اإلعام 
في كافة جامع���ات الوطن، وه���و يتناغم مع ما 
يسعى إليه الصندوق في الوصول إلى خريجين 
جامعيي���ن في كاف���ة التخصص���ات يتمتعون 
بالمه���ارات الازم���ة لس���وق العم���ل، وتلبي���ة 

احتياجات هذا السوق.«
ويهدف المس���اق األكاديمي الذي سيتم تدريسه في 
16 جامع���ة و4 كليات إعام إلى المس���اهمة في زيادة 
وعي الجمه���ور بالقطاع���ات االقتصادي���ة المختلفة، 
وتهيئة الطلبة وحديث���ي التخرج للعمل في الصحافة 
االقتصادي���ة والتي عانت طويا م���ن كفاءة الخريجين 
المؤسس���ات االقتصادية  ورف���د  له���ا  والمتقدمي���ن 
الفلس���طينية بخريجي���ن مؤهلي���ن ف���ي الصحاف���ة 
االقتصادية باإلضافة إل���ى تأهيل محاضري الجامعات 

لتدريس هذا التخصص النوعي في الصحافة.

تراجع أسهم 7 شركات بمؤشر القدس 
في بورصة فلسطين خالل آذار

حول الصحافة االقتصادية

جامعة بيرزيت توقع اتفاقية مع صندوق االستثمار لطرح مساق أكاديمي جديد
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االستقالل/ وكاالت:
قال الحرس الثوري اإليراني األربعاء إننا »سنقوم 
من خالل اس���تخدام اس���تراتيجية ال���رد بالمثل 
المقت���درة على األع���داء وعند الض���رورة، بتلقين 
العدو دروًسا ال تنس���ى«، مضيفا أن قرار الرئيس 
األمريكي دونالد ترمب باعتباره »منظمة إرهابية« 
هو استمرار لسلس���لة هزائم البيت االبيض في 

المنطقة.
ونقلت وكالة »تسنيم« اإليرانية عن بيان للحرس 
أكد فيه أن إج���راء اإلدارة األمريكية غير القانوني 
وهو »دليل على عم���ق الحقد والغضب االمريكي 
تجاه هذه المؤسس���ة الثورية والش���عبية، حقق 
-بع���ون الله، ملحمة في الوح���دة الوطنية وفصاًل 

مشتركًا في دعم حرس الثورة«.
وأض���اف أن »ق���رار ترم���ب األحم���ق والحمق���ى 
المحيطي���ن بالنظ���ام الحاكم في أمري���كا والذي 

هو استمرار لسلس���لة هزائم البيت االبيض في 
المنطقة، جعل الحرس أكثر عزيمة على اإلس���راع 
ف���ي تعزي���ز المنظوم���ات والق���درات الدفاعية 

والهجومية«.
وشدد الحرس الثوري على أننا »سنقوم من خالل 
استخدام استراتيجية الرد بالمثل المقتدرة على 
األعداء وعند الض���رورة، بتلقين العدو دروًس���ا ال 

تنسى وتجعله يشعر بالندم«.
إلى ذل���ك، انتق���د المتح���دث باس���م الخارجية 
اإليرانية الترحيب الس���عودي والبحريني بالقرار 
األمريكي بشأن تصنيف الحرس الثوري اإليراني 

كمنظمة إرهابية.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية )إسنا( األربعاء، 
عن المتحدث بهرام قاس���مي القول إن المواقف 
»غير الحكيمة« للبلدين »تتناقض مع مبادئ عدم 

التدخل واحترام سيادة الدول«.

واعتب���ر أن مواق���ف البلدي���ن »تدل عل���ى عدم 
إدراكهم���ا الصحيح ورؤيتهما الس���طحية لواقع 
المنطق���ة، وعدم وعيهم���ا بتداعي���ات المغامرة 
والخط���أ االس���تراتيجي األمريك���ي ض���د أمنها 

واستقرارها«.
كان���ت الس���عودية رحب���ت بتصني���ف الواليات 
الث���وري اإليران���ي »منظمًة  المتح���دة للح���رس 
إرهابية«، وقالت الخارجية الس���عودية إن »القرار 
األمريك���ي يترج���م مطالبات المملك���ة المتكررة 
للمجتم���ع الدول���ي بض���رورة التص���دي لإلرهاب 

المدعوم من إيران«. وفق تعبيرها.
كم���ا رحبت الخارجية البحرينية بالقرار، وقالت إنه 
»خط���وة في التصدي للدور الخطير الذي يقوم به 
الح���رس الثوري اإليراني كعنصر عدم اس���تقرار 
وعام���ل توتر وأداة لنش���ر العن���ف واإلرهاب في 

الشرق األوسط وفي العالم بأسره«. وفق زعمها.

االستقالل/ وكاالت:
قال قائ���د أركان الجيش الجزائ���ري أحمد قايد 
صالح، إن المرحلة االنتقالية بعد رحيل الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة، س���تتم بمرافقة الجيش، 
فيم���ا اته���م أطرافا أجنبي���ة بمحاول���ة زعزعة 

استقرار البالد.
جاء ذلك في كلمته أمام قادة عسكريين األربعاء، 
خ���الل زيارة إل���ى المنطقة العس���كرية الثانية 

)شمال غرب(، نقلها التلفزيون الحكومي.
وأوضح قايد صالح أن »س���ير المرحلة االنتقالية 
المخصص���ة لتحضي���ر االنتخابات الرئاس���ية، 
الش���عبي،  الوطني  الجي���ش  بمرافقة  س���يتم 
الذي سيس���هر على متابعته���ا، في ظل الّثقة 
المتبادلة بين الشعب وجيشه، وجو من الهدوء 
واحترام قواع���د الش���فافية والنزاهة وقوانين 

الجمهورية«.
وتابع أن تسيير هذه المرحلة »يتطلب مجموعة 
م���ن اآلليات يقتض���ي تفعيلها حس���ب نص 
الدس���تور، أن يتولى رئيس مجلس األمة الذي 
يخت���اره البرلم���ان بغرفتي���ه، بعد إق���رار حالة 

الش���غور، منصب رئي���س الدولة لم���دة ثالثة 
أش���هر، بصالحيات محدودة، إلى حين انتخاب 

رئيس جديد للجمهورية«.
والثالث���اء، أعل���ن البرلم���ان الجزائري، رس���مًيا، 
وتولي  الجمهوري���ة،  رئي���س  ش���غور منصب 
رئي���س مجلس األمة، الغرف���ة الثانية للبرلمان 
)عبد القادر بن صالح(، رئاس���ة الدولة 3 أشهر، 

تمهيًدا إلجراء انتخابات رئاسية.
وأطلق »بن صالح« 3 تعهدات رئيسية للشعب، 
ف���ي أول خطاب له بعد تس���لم مه���ام منصبه 
رس���مًيا، تتعلق بتس���ليم الس���لطة بعد ثالثة 
أشهر، وقبلها تنصيب هيئة مستقلة لتنظيم 
االنتخاب���ات، وتفعي���ل مادتين في الدس���تور 

تقران بأن السيادة تعود للشعب.

قائد األركان الجزائري: الجيش سيتابع سير المرحلة االنتقالية

االستقالل/ وكاالت:
قررت المحكمة األوروبية بلوكس���مبورج إلغاء قرارها السابق  بإدراج الجماعة 

اإلسالمية على قوائم »اإلرهاب«.
وتضمن قرار المحكمة إلغاء كل اللوائح التنفيذية المرتبطة بالقرار والمتعلقة 
بتجميد أموال الجماعة وحرمان كوادرها من دخول البلدان األوروبية واإلدراج 

علي لوائح »اإلرهاب«.
من جانبه طالب عض���و مجلس الحكماء بحزب البن���اء والتنمية  »عبود الزمر« 
محكمة النقض المصرية في أولي جلس���اتها أن تح���ذو المحكمة األوروبية 

وتقضي بقبول طعن الجماعة اإلسالمية على حكم اإلدراج.
جاء ذلك في سلس���لة تغريدات كتبها الزم���ر على تويتر دعا فيها المحكمة 
اإلداري���ة العليا إلى إص���دار حكمها بقب���ول الطعن على قرار لجنة ش���ئون 
األحزاب، كي يبقى حزب البناء والتنمية على الس���احة السياسية يؤدي دوره 

في خدمة الوطن والمواطن.
واختت���م الزمر تغريداته ُمقدًما الش���كر والتقدير للمحكم���ة األوروبية التي 
أنصفت الجماعة اإلسالمية بقرارها العادل، كونها جماعة دعوية سلمية ،ولم 

يحدث منها ما يستدعي وضعها على قوائم اإلرهاب.

المحكمة األوروبية تلغي قرار إدراج 
»الجماعة اإلسالمية« بقوائم اإلرهاب

السعودية والبحرين ترحبان بالقرار األمريكي بشأنه

الحرس الثوري: سنسرع تعزيز المنظومات والقدرات الدفاعية والهجومية

االستقالل/ وكاالت:
دعا الرئيس الفرنس���ي إيمانويل ماكرون خالل محادثات هاتفية مع نظيره 
اإليراني حس���ن روحاني إلى "تجّنب أّي تصعيد أو زعزعة الستقرار المنطقة"، 
بحس���ب ما أفاد اإلليزيه األربعاء، وذلك بعد تجّدد التوّتر بين إيران والواليات 

المتحدة.
وأدرج���ت الوالي���ات المتحدة رس���ميًا الح���رس الثوري اإليران���ي على الئحة 
المنظمات "اإلرهابي���ة" األجنبية، فيما اتهم روحاني الواليات المتحدة بأنها 

"زعيمة اإلرهاب الدولي".
من جهة ثانية، ذّكر الرئيس الفرنسي "بالتزام فرنسا وشركائها األوروبيين 
باإلطار ال���ذي حّدده االّتفاق النووي" الموّقع بين ال���دول العظمى وإيران في 
الع���ام 2015. ىوأع���رب ماكرون عن األمل في "أن يس���تمّر الح���وار البّناء مع 
طهران، على أس���اس احتراٍم صارم لالّتفاق ورؤيٍة واضحة لمستقبل البرنامج 

النووي المدني اإليراني".

أكد التزام باريس باالتفاق النووي مع طهران
ماكرون يدعو في اتصال مع روحاني 

إلى تجنب التصعيد في المنطقة

االستقالل/ وكاالت:
أقّر البرلمان النيوزيلندي بأغلبية ساحقة، األربعاء، مشروع قانون يحظر حيازة األسلحة 

ذات الطراز العسكري بين المدنيين.
ويأتي إقرار القانون في قراءته النهائية بعد أقل من شهر من الهجوم الدموي الذي 
استهدف مسجَدين ب�«كرايست تشيرتش« النيوزيلندية، في منتصف آذار / مارس 

الماضي، وقتل فيه 50 شخًصا أثناء تأديتهم الصالة، وأصيب 50 آخرون.
وذكرت وكالة »أسوشيتد برس« األمريكية أنه تم »إقرار قانون يحظر معظم األسلحة 
اآللية ونصف اآللية، وذلك بأغلبية 119 صوًتا مقابل صوت واحد في مجلس النواب«.
ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة الحاكم العام النيوزيلندي، في إجراء شكلي، قبل 

أن يتم إعالنه قانوًنا الجمعة المقبل.
ومطلع الش���هر الجاري، صوت البرلمان النيوزيلندي، في قراءة أولى، لصالح مش���روع 

قانون يشدد القيود على حيازة األسلحة.

االستقالل/ وكاالت:
اتهمت حكومة الوف����اق الوطني الليبية المعترف بها 
دولًي����ا، قوات الل����واء المتقاعد خليف����ة حفتر، بتجنيد 
األطف����ال كمقاتلي����ن، ف����ي هجومها عل����ى العاصمة 

طرابلس.
وأكد وزير الداخلية فتحي باش���اغا، ف���ي بيان األربعاء، 
مشاهدة أطفال قاصرين "أشبه بالمرتزقة"، في صفوف 

قوات حفتر الذي يقود الجيش في الشرق الليبي.
وأضاف: "إن هذا المش���هد يدمي القلب، فهؤالء مجرد 
أطفال، وبداًل من رعاية تربيتهم وتعليمهم وتجهيزهم 
للمس���تقبل، نجد من يجهزهم للموت، وال يعبأ بمشاعر 

أهلهم )..( إنها فضيحة بامتياز دون شك".
وش���دد "باش���اغا"، في الس���ياق ذاته، أن الهجوم على 
طرابلس "عمل غير ش���رعي، وال يمكن القبول بأي آثار أو 

نتائج تترتب عليه".
وتابع أن "الحديث عن الوفاق والسالم أمر مقبول وجيد، 
ولكن ليس عبر الضحك على الذقون وتمكين المعتدي 
م���ن نيل مطالبه بمنط���ق األمر الواق���ع المفروض بقوة 

السالح".
وقال إن على القوات المهاجمة االنس���حاب والرجوع من 
حي���ث أتت؛ "وإال ف���ال خيار س���وى مواجهتها بكل قوة 

وحزم، دون تردد أو مواربة".

والثالثاء أيًضا، حّذرت منظم���ة األمم المتحدة للطفولة 
"يونيس���ف"، من تعرض نحو نصف مليون طفل للخطر 

المباشر؛ جراء القتال في طرابلس.
ويوما بعد آخ���ر، تواجه عملية حفتر العس���كرية ردود 
أفع���ال دولية رافض���ة، تتصدره���ا حت���ى اآلن تركيا 
والوالي���ات المتحدة األمريكي���ة ودول غربية أخرى، في 

ظل أحاديث عن وجود دعم إقليمي لتحركاته.
ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراًعا على الشرعية والسلطة 
يتمركز حالًيا بين حكوم���ة الوفاق في طرابلس )غرب(، 
وق���وات حفتر، التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة 

طبرق )شرق(.

»الوفاق« الليبية تتهم قوات حفتر بتجنيد أطفال

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت تركي���ا األربعاء، أن مش���اورات سياس���ية 
س���ُتعقد مع اليونان بالعاصمة أثينا غدا الجمعة، 
طبًقا لما ذكرته وكالة "األناضول" الرسمية التركية 

لألنباء اليوم.
وأوضح���ت الخارجي���ة التركي���ة، ف���ي بي���ان، أن 

المش���اورات تتمحور ح���ول العالق���ات الثنائية 
والملف���ات اإلقليمي���ة والدولي���ة ذات االهتم���ام 

المشترك.
وأض���اف البيان أن س���ادات أونال، مس���اعد وزير 
الخارجية، سيرأس وفد البالد، ويقابله من الجانب 
للخارجي���ة، دميتروس  الع���ام  اليونان���ي األمين 

باراسكيوفوبولوس.
وتشهد العالقات بين تركيا واليونان توتًرا 
بسبب فرار عس���كريين أتراك عقب محاولة 
االنقالب الفاش���لة في منتصف عام 2016 
إل���ى اليونان ورف���ض األخيرة تس���ليمهم 

ألنقرة.

تركيا تعلن عن مشاورات سياسية مع اليونان

البرلمان النيوزيلندي يقر 
قانون حظر السالح العسكري

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ طالل سهيل فارس الشريف 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400860631    ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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االستقالل/ وكاالت:
قال الحرس الثوري اإليراني األربعاء إننا »سنقوم 
من خالل اس���تخدام اس���تراتيجية ال���رد بالمثل 
المقت���درة على األع���داء وعند الض���رورة، بتلقين 
العدو دروًسا ال تنس���ى«، مضيفا أن قرار الرئيس 
األمريكي دونالد ترمب باعتباره »منظمة إرهابية« 
هو استمرار لسلس���لة هزائم البيت االبيض في 

المنطقة.
ونقلت وكالة »تسنيم« اإليرانية عن بيان للحرس 
أكد فيه أن إج���راء اإلدارة األمريكية غير القانوني 
وهو »دليل على عم���ق الحقد والغضب االمريكي 
تجاه هذه المؤسس���ة الثورية والش���عبية، حقق 
-بع���ون الله، ملحمة في الوح���دة الوطنية وفصاًل 

مشتركًا في دعم حرس الثورة«.
وأض���اف أن »ق���رار ترم���ب األحم���ق والحمق���ى 
المحيطي���ن بالنظ���ام الحاكم في أمري���كا والذي 

هو استمرار لسلس���لة هزائم البيت االبيض في 
المنطقة، جعل الحرس أكثر عزيمة على اإلس���راع 
ف���ي تعزي���ز المنظوم���ات والق���درات الدفاعية 

والهجومية«.
وشدد الحرس الثوري على أننا »سنقوم من خالل 
استخدام استراتيجية الرد بالمثل المقتدرة على 
األعداء وعند الض���رورة، بتلقين العدو دروًس���ا ال 

تنسى وتجعله يشعر بالندم«.
إلى ذل���ك، انتق���د المتح���دث باس���م الخارجية 
اإليرانية الترحيب الس���عودي والبحريني بالقرار 
األمريكي بشأن تصنيف الحرس الثوري اإليراني 

كمنظمة إرهابية.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية )إسنا( األربعاء، 
عن المتحدث بهرام قاس���مي القول إن المواقف 
»غير الحكيمة« للبلدين »تتناقض مع مبادئ عدم 

التدخل واحترام سيادة الدول«.

واعتب���ر أن مواق���ف البلدي���ن »تدل عل���ى عدم 
إدراكهم���ا الصحيح ورؤيتهما الس���طحية لواقع 
المنطق���ة، وعدم وعيهم���ا بتداعي���ات المغامرة 
والخط���أ االس���تراتيجي األمريك���ي ض���د أمنها 

واستقرارها«.
كان���ت الس���عودية رحب���ت بتصني���ف الواليات 
الث���وري اإليران���ي »منظمًة  المتح���دة للح���رس 
إرهابية«، وقالت الخارجية الس���عودية إن »القرار 
األمريك���ي يترج���م مطالبات المملك���ة المتكررة 
للمجتم���ع الدول���ي بض���رورة التص���دي لإلرهاب 

المدعوم من إيران«. وفق تعبيرها.
كم���ا رحبت الخارجية البحرينية بالقرار، وقالت إنه 
»خط���وة في التصدي للدور الخطير الذي يقوم به 
الح���رس الثوري اإليراني كعنصر عدم اس���تقرار 
وعام���ل توتر وأداة لنش���ر العن���ف واإلرهاب في 

الشرق األوسط وفي العالم بأسره«. وفق زعمها.

االستقالل/ وكاالت:
قال قائ���د أركان الجيش الجزائ���ري أحمد قايد 
صالح، إن المرحلة االنتقالية بعد رحيل الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة، س���تتم بمرافقة الجيش، 
فيم���ا اته���م أطرافا أجنبي���ة بمحاول���ة زعزعة 

استقرار البالد.
جاء ذلك في كلمته أمام قادة عسكريين األربعاء، 
خ���الل زيارة إل���ى المنطقة العس���كرية الثانية 

)شمال غرب(، نقلها التلفزيون الحكومي.
وأوضح قايد صالح أن »س���ير المرحلة االنتقالية 
المخصص���ة لتحضي���ر االنتخابات الرئاس���ية، 
الش���عبي،  الوطني  الجي���ش  بمرافقة  س���يتم 
الذي سيس���هر على متابعته���ا، في ظل الّثقة 
المتبادلة بين الشعب وجيشه، وجو من الهدوء 
واحترام قواع���د الش���فافية والنزاهة وقوانين 

الجمهورية«.
وتابع أن تسيير هذه المرحلة »يتطلب مجموعة 
م���ن اآلليات يقتض���ي تفعيلها حس���ب نص 
الدس���تور، أن يتولى رئيس مجلس األمة الذي 
يخت���اره البرلم���ان بغرفتي���ه، بعد إق���رار حالة 

الش���غور، منصب رئي���س الدولة لم���دة ثالثة 
أش���هر، بصالحيات محدودة، إلى حين انتخاب 

رئيس جديد للجمهورية«.
والثالث���اء، أعل���ن البرلم���ان الجزائري، رس���مًيا، 
وتولي  الجمهوري���ة،  رئي���س  ش���غور منصب 
رئي���س مجلس األمة، الغرف���ة الثانية للبرلمان 
)عبد القادر بن صالح(، رئاس���ة الدولة 3 أشهر، 

تمهيًدا إلجراء انتخابات رئاسية.
وأطلق »بن صالح« 3 تعهدات رئيسية للشعب، 
ف���ي أول خطاب له بعد تس���لم مه���ام منصبه 
رس���مًيا، تتعلق بتس���ليم الس���لطة بعد ثالثة 
أشهر، وقبلها تنصيب هيئة مستقلة لتنظيم 
االنتخاب���ات، وتفعي���ل مادتين في الدس���تور 

تقران بأن السيادة تعود للشعب.

قائد األركان الجزائري: الجيش سيتابع سير المرحلة االنتقالية

االستقالل/ وكاالت:
قررت المحكمة األوروبية بلوكس���مبورج إلغاء قرارها السابق  بإدراج الجماعة 

اإلسالمية على قوائم »اإلرهاب«.
وتضمن قرار المحكمة إلغاء كل اللوائح التنفيذية المرتبطة بالقرار والمتعلقة 
بتجميد أموال الجماعة وحرمان كوادرها من دخول البلدان األوروبية واإلدراج 

علي لوائح »اإلرهاب«.
من جانبه طالب عض���و مجلس الحكماء بحزب البن���اء والتنمية  »عبود الزمر« 
محكمة النقض المصرية في أولي جلس���اتها أن تح���ذو المحكمة األوروبية 

وتقضي بقبول طعن الجماعة اإلسالمية على حكم اإلدراج.
جاء ذلك في سلس���لة تغريدات كتبها الزم���ر على تويتر دعا فيها المحكمة 
اإلداري���ة العليا إلى إص���دار حكمها بقب���ول الطعن على قرار لجنة ش���ئون 
األحزاب، كي يبقى حزب البناء والتنمية على الس���احة السياسية يؤدي دوره 

في خدمة الوطن والمواطن.
واختت���م الزمر تغريداته ُمقدًما الش���كر والتقدير للمحكم���ة األوروبية التي 
أنصفت الجماعة اإلسالمية بقرارها العادل، كونها جماعة دعوية سلمية ،ولم 

يحدث منها ما يستدعي وضعها على قوائم اإلرهاب.

المحكمة األوروبية تلغي قرار إدراج 
»الجماعة اإلسالمية« بقوائم اإلرهاب

السعودية والبحرين ترحبان بالقرار األمريكي بشأنه

الحرس الثوري: سنسرع تعزيز المنظومات والقدرات الدفاعية والهجومية

االستقالل/ وكاالت:
دعا الرئيس الفرنس���ي إيمانويل ماكرون خالل محادثات هاتفية مع نظيره 
اإليراني حس���ن روحاني إلى "تجّنب أّي تصعيد أو زعزعة الستقرار المنطقة"، 
بحس���ب ما أفاد اإلليزيه األربعاء، وذلك بعد تجّدد التوّتر بين إيران والواليات 

المتحدة.
وأدرج���ت الوالي���ات المتحدة رس���ميًا الح���رس الثوري اإليران���ي على الئحة 
المنظمات "اإلرهابي���ة" األجنبية، فيما اتهم روحاني الواليات المتحدة بأنها 

"زعيمة اإلرهاب الدولي".
من جهة ثانية، ذّكر الرئيس الفرنسي "بالتزام فرنسا وشركائها األوروبيين 
باإلطار ال���ذي حّدده االّتفاق النووي" الموّقع بين ال���دول العظمى وإيران في 
الع���ام 2015. ىوأع���رب ماكرون عن األمل في "أن يس���تمّر الح���وار البّناء مع 
طهران، على أس���اس احتراٍم صارم لالّتفاق ورؤيٍة واضحة لمستقبل البرنامج 

النووي المدني اإليراني".

أكد التزام باريس باالتفاق النووي مع طهران
ماكرون يدعو في اتصال مع روحاني 

إلى تجنب التصعيد في المنطقة

االستقالل/ وكاالت:
أقّر البرلمان النيوزيلندي بأغلبية ساحقة، األربعاء، مشروع قانون يحظر حيازة األسلحة 

ذات الطراز العسكري بين المدنيين.
ويأتي إقرار القانون في قراءته النهائية بعد أقل من شهر من الهجوم الدموي الذي 
استهدف مسجَدين ب�«كرايست تشيرتش« النيوزيلندية، في منتصف آذار / مارس 

الماضي، وقتل فيه 50 شخًصا أثناء تأديتهم الصالة، وأصيب 50 آخرون.
وذكرت وكالة »أسوشيتد برس« األمريكية أنه تم »إقرار قانون يحظر معظم األسلحة 
اآللية ونصف اآللية، وذلك بأغلبية 119 صوًتا مقابل صوت واحد في مجلس النواب«.
ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة الحاكم العام النيوزيلندي، في إجراء شكلي، قبل 

أن يتم إعالنه قانوًنا الجمعة المقبل.
ومطلع الش���هر الجاري، صوت البرلمان النيوزيلندي، في قراءة أولى، لصالح مش���روع 

قانون يشدد القيود على حيازة األسلحة.

االستقالل/ وكاالت:
اتهمت حكومة الوف����اق الوطني الليبية المعترف بها 
دولًي����ا، قوات الل����واء المتقاعد خليف����ة حفتر، بتجنيد 
األطف����ال كمقاتلي����ن، ف����ي هجومها عل����ى العاصمة 

طرابلس.
وأكد وزير الداخلية فتحي باش���اغا، ف���ي بيان األربعاء، 
مشاهدة أطفال قاصرين "أشبه بالمرتزقة"، في صفوف 

قوات حفتر الذي يقود الجيش في الشرق الليبي.
وأضاف: "إن هذا المش���هد يدمي القلب، فهؤالء مجرد 
أطفال، وبداًل من رعاية تربيتهم وتعليمهم وتجهيزهم 
للمس���تقبل، نجد من يجهزهم للموت، وال يعبأ بمشاعر 

أهلهم )..( إنها فضيحة بامتياز دون شك".
وش���دد "باش���اغا"، في الس���ياق ذاته، أن الهجوم على 
طرابلس "عمل غير ش���رعي، وال يمكن القبول بأي آثار أو 

نتائج تترتب عليه".
وتابع أن "الحديث عن الوفاق والسالم أمر مقبول وجيد، 
ولكن ليس عبر الضحك على الذقون وتمكين المعتدي 
م���ن نيل مطالبه بمنط���ق األمر الواق���ع المفروض بقوة 

السالح".
وقال إن على القوات المهاجمة االنس���حاب والرجوع من 
حي���ث أتت؛ "وإال ف���ال خيار س���وى مواجهتها بكل قوة 

وحزم، دون تردد أو مواربة".

والثالثاء أيًضا، حّذرت منظم���ة األمم المتحدة للطفولة 
"يونيس���ف"، من تعرض نحو نصف مليون طفل للخطر 

المباشر؛ جراء القتال في طرابلس.
ويوما بعد آخ���ر، تواجه عملية حفتر العس���كرية ردود 
أفع���ال دولية رافض���ة، تتصدره���ا حت���ى اآلن تركيا 
والوالي���ات المتحدة األمريكي���ة ودول غربية أخرى، في 

ظل أحاديث عن وجود دعم إقليمي لتحركاته.
ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراًعا على الشرعية والسلطة 
يتمركز حالًيا بين حكوم���ة الوفاق في طرابلس )غرب(، 
وق���وات حفتر، التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة 

طبرق )شرق(.

»الوفاق« الليبية تتهم قوات حفتر بتجنيد أطفال

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت تركي���ا األربعاء، أن مش���اورات سياس���ية 
س���ُتعقد مع اليونان بالعاصمة أثينا غدا الجمعة، 
طبًقا لما ذكرته وكالة "األناضول" الرسمية التركية 

لألنباء اليوم.
وأوضح���ت الخارجي���ة التركي���ة، ف���ي بي���ان، أن 

المش���اورات تتمحور ح���ول العالق���ات الثنائية 
والملف���ات اإلقليمي���ة والدولي���ة ذات االهتم���ام 

المشترك.
وأض���اف البيان أن س���ادات أونال، مس���اعد وزير 
الخارجية، سيرأس وفد البالد، ويقابله من الجانب 
للخارجي���ة، دميتروس  الع���ام  اليونان���ي األمين 

باراسكيوفوبولوس.
وتشهد العالقات بين تركيا واليونان توتًرا 
بسبب فرار عس���كريين أتراك عقب محاولة 
االنقالب الفاش���لة في منتصف عام 2016 
إل���ى اليونان ورف���ض األخيرة تس���ليمهم 

ألنقرة.

تركيا تعلن عن مشاورات سياسية مع اليونان

البرلمان النيوزيلندي يقر 
قانون حظر السالح العسكري

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ طالل سهيل فارس الشريف 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400860631    ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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كانت ُنذر التراج���ع واضحة جًدا، منذ أزمة التناوب في القائمة 
المش���تركة، ومماطلة الجبهة والطيبي في إعطاء التجمع حقه، 
لتنتهي بعد ش���هور طويلة بعد مقايضات مالية من الطيبي 

إلعطاء التجمع مقعده.
وبعد أزمة التناوب، جاءت االنتخابات المحلية لتعطي األحزاب 
إنذاًرا آخر، بحيث خس���رت األح���زاب معركة االنتخابات البلدية 
في الناصرة لصالح مرشح غير حزبي، باإلضافة لتراجع التمثيل 
البلدي لحزب مثل التجمع بش���كل ج���دي. التحالفات العائلية 
التي دخلت فيها األحزاب عززت من النقمة عليها شعبيا، وقد 
انعك���س ذلك جليا في نتائ���ج االنتخابات أمس. بحيث تحول 

التصويت في مواقع كثيرة إلى »تصويت ثأري« من األحزاب.
بعد االنتخابات المحلية، قرر طيبي تفكيك القائمة المشتركة، 
وس���ارع إلى االنفص���ال عنها رس���ميا، وقدم طلبا للكنيس���ت 
لذلك. حاول الطيبي ابتزاز مركبات المش���تركة األخرى، ونش���ر 
اس���تطالعات رأي تظهره وكأنه الق���وة األولى وبمقدوره حصد 

8 – 10 مقاعد لوحده.

هبوط حر
طيلة شهرين ش���ن الطيبي حملة على المشتركة ومركباتها، 
وهدد بخوض االنتخابات لوحدة مس���تغال االس���تياء الشعبي 
من أداء األحزاب، وجند حوله رؤس���اء سلطات محلية ومرشحين 
خس���روا االنتخاب���ات المحلي���ة، وأرادوا االنتقام سياس���يا من 

األحزاب في االنتخابات البرلمانية.
حرض الطيبي على المش���تركة ومركباتها أي األحزاب، وهبط 
بالخطاب السياس���ي إلى حدوده الدنيا، وحول الخطاب الوطني 
والعمل البرلماني إلى خطاب خدماتي مجرد، وتصرف بأسلوب 
يعتم���د على النجومي���ة التلفزيوني���ة، دون أن يراعي خطورة 
خطوته بتفكيك المش���تركة وهبوط الخطاب السياس���ي. لم 
يتوقع أن ذلك س���يرتد عليه آج���ال أم عاجال، بحيث حصل على 

مقعدين له، هو وصهره، في التحالف مع الجبهة.
م���ن الحديث ع���ن 8 و10 مقاعد هبط الطيب���ي هبوطا حرا إلى 
مقعدين على أرض الواقع، لكنه لم يكن من نصيبه لوحده، بل 
أخذ معه باقي األحزاب ومس���توى العمل والخطاب السياسي. 

ظهر ذلك بنتائج االنتخابات أمس.

�أزمة ثقة عميقة
زاد هذا الس���لوك األناني االبتزازي من حالة االستياء الشعبية 
م���ن األح���زاب، وزادت حملة المقاطعة الفيس���بوكية من حالة 
االس���تياء واإلحباط وعدم الثقة، وزاد من حالة الالتسييس في 
أوساط العرب، وانعكس ذلك أمس بانخفاض نسب التصويت 
في بلدات كثيرة، وأتاح لألحزاب الصهيونية ل�«تسرح وتمرح« 
في البلدات العربية، بعدما ت���م تطهير البلدات العربية منها 

بعد االنتفاضة الثانية مطلع األلفية الحالية.
أزمة التناوب، االنتخابات المحلية وتفكيك الطيبي للمشتركة، 
خلق���ت قنبلة موقوت���ة كادت أن تنفجر أم���س بوجه األحزاب 
العربية، وكان ذلك سيش���كل انتحارا سياسيا ال تحمد عقباه، 
وس���يدخل السياس���ة العربية إلى حالة عدمي���ة وعودة قوية 

لألحزاب الصهيونية ومظاهر التأسرل.
تراجع الثقة باألحزاب ليس قدرا أو منزال، بل هي حالة تراكمية 
نتيجة س���لوكيات األح���زاب وعنجهيتها في أحي���ان كثيرة 

والذهنية الوعظية تجاه الش���عب، من جهة؛ ومن جهة أخرى، 
هبوط الس���قف والخطاب السياسيين في األعوام األخيرة بعد 
تشكيل المشتركة وترؤس أيمن عودة لها، الذي أعاد الخطاب 
السياس���ي العربي إلى تس���عينيات القرن الماضي، والحديث 
عن كتل���ة مانعة وتحالف ديمقراطي مع اليس���ار الصهيوني 
وغيرها، ورفع س���قف التوقعات من المش���تركة برلمانيا كأن 
العرب يعيش���ون في دولة طبيعية ه���ي دولتهم، وأن اللعبة 
البرلمانية هي فن الممكن، ليس���ن »قانون القومية« ويش���كل 
صفع���ة قوية للمش���تركة تحديدا، التي فش���لت في إحباطه 

وتأخرت في التحرك ضده.

خطر �لأ�سرلة يعود بقوة
تراجع نس���بة التصوي���ت عند العرب ليس مؤش���را على زيادة 
الوع���ي الوطني أو ع���دم ثقة بالعمل البرلمان���ي، بل بالعكس، 
فقد ش���هدت البلدات العربية بالتوازي مع ذلك عودة األحزاب 
الصهيونية، وحص���ول حزب مثل »ميرتس« على 2500 صوت 
ف���ي مدينة مثل الطي���رة، كانت الصدارة فيه���ا دوما لألحزاب 

الوطنية، إذ حصل تحالف الموحدة والتجمع على 3 آالف صوت 
أو أكثر بقليل، والجبهة والطيبي على 4 آالف وأكثر.

تراجع نس���بة التصويت في م���وازاة االرتفاع ف���ي التصويت 
لألح���زاب الصهيونية يعك���س خلال حقيقيا في السياس���ة 
العربية، ويعكس تراجعا كبيرا في التسييس والوعي الوطني 
وع���دم ثقة باألحزاب العربية، التي كان من المفترض أن تدأب 
طيلة أيام الس���نة على تس���ييس الرأي الع���ام وزيادة الوعي 
الوطني تحديدا لدى الشرائح الشابة، وأن تستغل التشريعات 
العنصري���ة وآخرها »قان���ون القومية« لتش���كل رافعة جدية 

للتسييس.
كما يعكس هذا النمط من التصويت، تراجع نس���بة التصويت 
وتعزيز األحزاب الصهيونية، إل���ى حالة من الرفاهية المقلقة 
وغير المبررة لدى ش���رائح واس���عة يمكن تس���ميتها بالطبقة 
الوسطى، التي بات همها الحفاظ على مستوى معيشة مرتفع، 

واالبتعاد قدر اإلمكان عن القضايا السياسية والوطنية.
هبوط السقف السياسي بعد نجاح المشتركة، إذا ما استثنينا 
التجمع، والتركيز على القضايا المدنية والخدماتية، واالكتفاء 
بالش���عارات والوعظ السياسي الوطني دون العمل على تعزيز 
الهوية الوطنية، عززت بشكل مباشر أو غير مباشر من النزعات 
الفرداني���ة والعزوف عن السياس���ة والعم���ل الوطني، حتى ال 
نس���ميها تعزيز نزعات األس���رلة. وإذا ما جمعنا العوامل هذه، 
فهي تؤش���ر إل���ى ارتفاع في مس���تويات األس���رلة وفي حالة 
الالتسيس، لكن الضربة القاصمة جاءت مع تفكيك المشتركة 
وح���رب »النجوم« الت���ي أطلقها الطيبي، وحرب���ه على مركبات 
المشتركة، أشعرت العربي بأن ال قيادة حقيقية له، وأن العمل 
السياس���ي تحول إلى نجومي من جه���ة، وحزبي احترافي من 
جه���ة ثانية، ال يعكس التحوالت المجتمعية الحاصلة، وتغير 
ش���كل العمل السياس���ي التقليدي. هذه مس���ائل تستحق 
الدراس���ة المعمقة في األحزاب وخارجها، ألن استعادة الثقة 
بالعمل السياس���ي والتس���ييس والوعي والهوية الوطنيين، 
تتطل���ب معالجتها س���نوات وفق���ط مؤسس���ات وطنية مثل 

األحزاب والمجتمع المدني والصحافة بمقدورها معالجتها.

قراءة في نتائج االنتخابات اإلسرائيلية

 األحــزاب العربيــة: هبــوط حــر .. نــذر أســرلة
�ل�ستقالل/ وكالت:

كانت ُنذر تر�جع ن�سبة �لت�سويت لدى �لعرب و��سحة طيلة 
ف��رة �ملعركة �لنتخابية، ورجحت ع��دة ��ستطالعات �أنها 
ل��ن تتج��اوز �خلم�سني يف �ملائ��ة، لكن يف �ل�ساع��ات �لأخرية 

للت�سويت، �لثالثاء، خرج �لنا�س للت�سويت لريفعو� �لن�سبة، 
وينقذو� �لقائمتني �لعربيتني من �ل�سقوط �أو �سقوط قائمة 
و�ح��دة على �لأقل. رغ��م ذلك، تر�ج��ع �لتمثيل �لربملاين 
لالأحز�ب �لعربية من 13 مقعد� يف �لكني�ست �لع�سرين �إىل 

10 مقاعد فقط، �أي تر�جع من 446 �ألف �سوت للقائمة 
�مل�سرك��ة �إىل 327 �ألف �س��وت للقائمتني �لعربيتني، فيما 
و�سل��ت �لقو�ئم �لعربي��ة �لثالث يف �نتخاب��ات 2013 �إىل 

نحو 348 �ألف �سوت.

بعد ف���رز أكثر من %97 من أص���وات الناخبين 
اإلس���رائيليين، وحتى قبل فرز أصوات الجنود؛ 
يتبين أن معس���كر اليمين المتط���رف بزعامة 
نتنياه���و حصد 65 مقع���ًدا، وه���ذا يعني أن 
نتنياهو س���يكون رئيًسا للوزراء لوالية خامسة، 
وأن الحكومة القادمة بزعامة نتنياهو ستش���به 
إلى حد كبير الحكومة الس���ابقة م���ع ثقل أكبر 
للمتديني���ن الذين زادوا مقعدي���ن. حتى اآلن، 
هذه ه���ي النتائج األولية، وم���ن المحتمل بعد 
انتهاء الفرز تحرك عدد المقاعد لصالح معسكر 
نتنياهو، بدخول حزب بينت للكنيست، والذي ال 

زال قريًبا من نسبة الحسم.
القوائم العربية خسرت على األقل ثالثة مقاعد، 
وق���د كانت نس���بة تصويتهم أق���ل ب� %9 عن 
االنتخابات الس���ابقة، ونس���بة كبيرة صوتت ل� 
»أزرق - أبي���ض« و«ميرتس«. أيم���ن عودة أعلن 
أن »النتائج تلزمنا بفح���ص البيت، والبحث عن 

األسباب وتحمل المسؤولية«.
ح���زب »العمل« تحطم بش���كل كل���ي، حيث لم 

يتجاوز ال���� 6 مقاعد، وهي أس���وأ نتائج للحزب 
الذي أسس الدولة، وهناك من يطالب باستقالة 
رئيسه آفي غّباي، ويبدو أن »العمل« في نهاية 

طريقه.
»أزرق - أبيض« وهو تكتل ثالثة أحزاب وعدد من 
رؤساء األركان والنخب، وقد حظي بكل تعاطف 
كل من ال يرغب بعودة نتنياهو للحكم، وش���ّكل 
تحدًيا لنتنياهو؛ فش���ل في أن يحظي بانتصار 
يمّكنه من هزيمة نتنياهو، فهو من حيث عدد 
المقاعد مس���اٍو »لليكود«، حيث حصل على 35 
مقعدًا، وهذا يعتبر إنجاًزا بحد ذاته لحزب نش���أ 
حديًثا، لكنه انتص���ار غير كاٍف، وبالمقابل كان 
انتصاره على حساب حزب »العمل« و«ميرتس« 
وعلى حس���اب الص���وت العرب���ي، أي أنه وبرغم 
يمينية معظم قياداته؛ فشل في استقطاب أي 

مقعد من أصوات اليمين.
والس���ؤوال الثاني األهم بعد السؤال عن شكل 
الحكومة، الذي يدور في الحلبة اإلعالمية، هو عن 
مستقبل تكتل »أزرق - أبيض« بزعامة غانتس؛ 

ه���ل س���يبقي متكت���اًل ويق���ود المعارضة أم 
س���ينجح نتنياهو في شقه وضّم بعض أجزائه 

لحكومته؟
في الس���احة الحزبية اإلسرائيلية، ومنذ أن أنشأ 
ش���ارون حزب »كاديما«؛ باتت عالمة استفهام 
كبي���ره تل���وح حول مصي���ر ومس���تقبل معظم 
األحزاب باس���تثناء حزب »الليك���ود« واألحزاب 
األصولي���ة، فكله���ا ُيمكن أن تش���طب وتتغير 
وتتب���دل وتلتح���ق بأخ���رى، وأصبح م���ا يعرف 
بأح���زاب الفقاعة وأح���زاب األج���واء والتمثيل 
القطاعي. لكن »الليك���ود« ظّل هو الحزب األهم 
واألكث���ر تماس���ًكا حت���ى اآلن، وربم���ا أحد أهم 
عوامل تماس���كه الجمع بين شخصية نتنياهو 
االس���تثنائية وأيديولوجية التطرف والترهيب 

والكراهية.
نتنياه���و وحزب���ه اعتمدوا ف���ي كل االنتخابات 
الس���ابقة والحالي���ة عل���ى خط���اب الترهي���ب 
والكراهية، الترهيب وإش���اعة الخوف من العدو 
في الشمال والجنوب وفي الضفة وفي طهران، 

العدو الذي سيدمر دولتهم بمساعدة )اليسار( 
وكل من ينافسه )يسار(، حتى لو كان يعلون أو 
اشكنازي، كما زرع في قاعدته كراهية منافسيه 
)اليساريين( الذين وصفهم بأنهم قد يتنازلون 
عن األمن ويهددون مستقبل الدولة في سبيل 
الوصول للحكم، ففي السابق قال عنهم »نسوا 
كيف يكونون يهودًا«، وفي االنتخابات السابقة 
أطلق تهدي���ده ب���أن »العرب يتدفق���ون على 
صنادي���ق االنتخابات«، وكان ش���عاره في هذه 
االنتخابات »بيب���ي أو الطيبي«، في إيحاء إلى أن 
الحكومة التي سيشكلها المنافسون ستخضع 
ألجندة الطيبي، ورّوج من على كل منصة ممكنة 

أن الدولة في خطر.
يض���اف لعوام���ل انتصاره انه على المس���توى 
الش���خصي يمل���ك الكثير م���ن نق���اط القوة، 
ويملك ش���خصية اس���تثنائية له���ا وزن كبير 
ف���ي المحافل الدولية، وقد تجند بعض رؤس���اء 
الدول لمس���اعدته مثل ترامب وبوتين وآخرين، 
كما ان س���جل حكومته األخيرة مليء باإلنجازات 

على المس���توى السياسي واألمني واالجتماعي 
االقتص���ادي؛ فف���ي واليت���ه األخي���رة تمتعت 
إسرائيل بنتائج طفرة الغاز والهايتك والتقدم 
في الصناعة والتج���ارة والبني التحتية، وتقدم 
على المس���توى السياس���ي واإلقليم���ي، وعلى 
المستوى األمني أيًضا في ظل إقليم مضطرب.

حكومة نتنياه���و القادمة - س���واء مع بينت أو 
بدونه - س���تكون قريبة الش���به من الس���ابقة، 
غير أنها س���تكون أكثر سهولة لنتنياهو وأقل 
تحدًي���ا، فاألحزاب األهم فيه���ا من األصوليين، 
وه���ؤالء لن يفرض���وا تحدًيا س���وى في مواضع 
يمكن حلها كالموازنات المالية وقانون التجنيد 
واس���تمرار العمل بوثيقة الوض���ع الراهن التي 

تنظم العالقة بين الدين والدولة.
الفلس���طيني، فس���تكمل  أما على المس���توى 
الحكومة القادمة السير على ذات الطريق التي 
س���ارت عليها الحكومة السابقة: استمرار الضم 
واالستيطان، والسعي للتوصل إلى تهدئة على 

جبهة القطاع.

�ل�ستقالل/ مركز �أطل�س للدر��سات �لإ�سر�ئيلية:واليــة خامســة لنتنياهــو

الخميس 5 شعبان 1440 هــ 11 ابريل 2019 م

االستقالل/ وكاالت:
كثي����را   س����معنا  لطالم����ا 
الج����زر لصحة  فوائ����د  عن 
تعلم  هل  لكن  العينين، 
أنه يس����اعد في تهدئة 
الس����عال والقضاء على 

البلغم المزعج؟.
هذا م���ا يؤك���ده تقرير 
نش���ره موق���ع “ديل���ي 
هيلث” المعني بالصحة 

عن مشروب سحري 

المكونات  الجزر وبع���ض  يعتمد على 
األخ���رى ويتمتع بفائ���دة مذهلة في 
إزالة البلغم وتنقية الرئة دون أية مواد 
كيميائي���ة كتلك الموجودة في أدوية 

السعال.
الغنية  الخض����راوات  م����ن  فالج����زر 
لألكس����دة  المض����ادة  بالم����واد 
والفيتامين����ات كفيتامي����ن A و C و 
K وكذلك البوتاس����يوم، مما يساعد 
أيضا في الحد من ارتفاع ضغط الدم 

وعالج السكري.
خب����راء  ويعل����م 
التغذي����ة جيدا منذ 
فت����رة طويل����ة أن 
 )A( فيتامي����ن 
كبيرا  دورا  يلع����ب 
في القضاء على العدوى 

والحفاظ على األسطح المخاطية مثل 
الرئتين، كما أن فيتامين )C( يعمل 
جي����دا على تعزيز الجه����از المناعي 

للجسم.
ولتحضير أفضل مش����روب س����حري 
للقضاء على السعال، كل كما عليك 
ه����و طهي نص����ف كيلو م����ن الجزر 
المقطع مع ملعقتين صغيرتين من 
المبشور في كمية  الطازج  الجنزبيل 
مناسبة من الماء، ثم خلط المزيج في 
الخالط بعد أن يبرد وتحليته ب�3 إلى 

4 مالعق كبيرة من العسل األبيض.
وللحصول على عظيم الفائدة ينصح 
بتن����اول 3 – 4 مالع����ق م����ن المزيج 
يوميا لحين التخلص من الس����عال، 
وعادة يستغرق هذا األمر يومين من 

االستخدام المنتظم.

مشروب سحري مهدئ للسعال ومزيل للبلغم

االستقالل/ وكاالت:
طور باحثون بريطانيون جهاز أش���عة س���ينية ثالثي األبع���اد قابال للتنقل 
الكتشاف الس���رطان في مراحله المبكرة، استنادًا على جهاز أشعة “إكس” 

المحمول المستخدم في دراسة وتتبع النجوم على بعد ماليين األميال.
وأوضح الباحثون في وكالة الفض���اء البريطانية، أن الجهاز الجديد المعتمد 
على المسح الضوئي ثالثي األبعاد يتمتع بدقة عالية في اكتشاف األمراض 

الخطيرة.
وأش���ار الباحثون إلى أن أجهزة األشعة الس���ينية ثنائية األبعاد المعتمدة 
حاليًا داخل المستشفيات تفتقر إلى الدقة في تشخيص اإلصابة بالسرطان 

في مراحله األولى حتى يتطور المرض ويصبح من السهل اكتشافه.
باإلضاف���ة إلى أن أجهزة األش���عة الحالية ضخمة وُمكلف���ة ويصعب حملها، 
مقارنة بالجهاز الجديد الذي يحمل اسم “Adaptix” األرخص واألسهل في 
حمل���ه والتنقل به، والذي بلغت تكلفة اإلنف���اق عليه حتى اآلن مليون جنيه 

إسترليني من قبل الوكالة، بحسب صحيفة “دايلي ميل” البريطانية.

جهاز محمول يكشف أعراض 
المرحلة المبكرة للسرطان

االستقالل/ وكاالت:
يرتبط الجفاف بمجموعة من األعراض مثل 
التركيز واإلمساك،  الصداع والدّوار وعدم 

إلى جان���ب ضعف قدرة الجس���م على 
التخلص من السموم. ويمكن أن يسبب 
نقص الس���وائل خالل الطق���س الحار 

مشاكل مقلقة. لذلك احرص على عدم 
اإلفراط في األطعمة التالية ألنها 

تزيد جفاف الجسم:
وم���ن نتائ���ج تن���اول الكثير 

المالح���ة  األطعم���ة  م���ن 
احتباس الماء، واالنتفاخ. 
تناول القلي���ل من رقائق 

البطاط���س المقلي���ة وغيرها 
من األطعم���ة الجاهزة واألكالت 

السريعة ألنها غنية بالملح.
مش���روبات الطاق���ة. يعتقد البعض أن مش���روبات 
ت���روي  ربم���ا  وأنه���ا  للجس���م،  مفي���دة  الطاق���ة 
العطش، لك���ن الحقيقة أنها تزيد جفاف الجس���م 
بس���بب احتوائه���ا على كمي���ة كبيرة من الس���كر 

والكافيين، كما أنها تس���ّرع م���ن عملية الهضم، ما 
يؤدي إلى فقدان الجسم مزيدًا من السوائل.

البروتين. توصي بعض أنواع الحمية الغذائية التي 
تستهدف التخسيس بزيادة أكل البروتين وتقليل 
الكربوهيدرات، وهو ما يؤدي إلى جفاف الجسم. إذا 

كنت تتبع هذه الحمية اح���رص على تناول المزيد 
من الس���وائل، وبشكل عام احرص على عدم اإلفراط 

في أكل البروتين.
عصير الليمون. على عكس ما تعتقد، كثرة ُش���رب 
عصي���ر الليمون )الحامض( تزيد جفاف الجس���م. 
االعتدال في ش���رب هذا العصير أفضل للحفاظ 

على ترطيب الجسم.
القهوة. الكافيين م���ن مدّرات البول، ويحتوي 
فنج���ان القهوة عل���ى كمية م���ن الكافيين 
تعادل 3 أكواب من الش���اي األخضر. لذا، 
احرص على تن���اول القهوة باعتدال في 

الصيف.
األطعمة المقلية. زيت القلي يزيد جفاف 
الجسم. ال تفرط خالل الصيف في تناول 
البطاطس المقلية أو أية أطعمة خفيفة تم 

قليها، وتناول الفواكه بداًل منها.
نق���ص الكربوهيدرات. إذا كنت تتبع حمية غذائية 
قليلة الكربوهيدرات عليك زيادة ُشرب السوائل في 
الصيف ألن الكربوهيدرات والخضروات من مصادر 

ترطيب الجسم.

اإلفراط في أكل هذه األطعمة يسبب الجفاف

االستقالل/ وكاالت:
أطلقت عالمة »هونور«، التابعة لشركة هواوي، أمس هاتفها الجديد »هونور 
10 آي« ف���ي اإلمارات، المزود بكاميرا خلفية بثالث عدس���ات، وكاميرا أمامية 

سيلفي بدقة 32 ميغابكسل.
وتتمي���ز الكاميرا الخلفية ذات دقة وضوح 24 ميغابكس���ل، بدعمها للذكاء 
االصطناع���ي، للتعرف على عدة أنواع من المش���اهد يص���ل إلى 22 فئة من 
األشياء وأكثر من 500 مشهد، اللتقاط صور فوتوغرافية احترافية بسهولة.

وتتس����م كاميرا األمامية، بقدرتها على تحويل الصور الس����يلفي إلى ملصقات 
أشبه بصور المشاهير دون فقدان التفاصيل، بفضل دعمها لتقنية تصوير مع 
اإلضاءة الخلفية المدعومة بالذكاء االصطناعي على ضبط شدة التعرض للضوء.

ويأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.21 بوصة دون حواف، ومعالج كيرين 710، 
وذاكرة رام سعة 4 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

ويتمتع الهاتف بهيكل زواياه مس���تديرة، ويتوفر باأللوان األس���ود، وتدرج 
طيف األحمر، وتدرج طيف األزرق، ويعمل بنظام تشغيل »أندرويد 9«، ومزود 

بمساعد شخصي.
ومن المقرر طرح الهاتف للبيع في اإلمارات بدءًا من 24 أبريل )نيسان( الجاري 

بسعر 999 درهم ، ويمكن طلبه مسبقًا بدءًا من 16 أبريل )نيسان( الجاري.

»هونور« تطلق هاتفها 
الجديد في اإلمارات

االستقالل/ وكاالت:
ال ش���ك أن الش���وفان م���ن أفض���ل 
ينص���ح  الت���ي  الكامل���ة  الحب���وب 
بتناولها، بفضل  التغذية  أخصائيو 
فوائده العدي���دة للجهاز الهضمي، 
وغن���اه بالفيتامين���ات، والمع���ادن، 
ومض���ادات األكس���دة، إال أن م���ا ال 
يعرفه بعض محب���ي هذا الغذاء أن 
ل���ه أضرارًا في ح���ال زادت الكميات 

التي يتم تناولها.
ما هي أضرار الشوفان؟

الش���وفان قد  ف���ي تناول  فاإلفراط 
يسبب بعض األضرار، منها:

قد تعي���ق كثرة األلياف المتواجدة في الش���وفان عملية 
الهض���م، إذا لم تك���ن معدتك معتادة عليها، فتش���عر 
باالنتف���اخ، وتقلص���ات في المع���دة، والكت���ام، أو حتى 

اإلسهال.
كما يفضل تجنب تناول الش���وفان إذا كان لديك مشاكل 
مثل صعوبة بلع الطعام، أو مشاكل في مضغ الطعام، أو إذا 
كان لديك مشكلة في المضغ بسبب األسنان المفقودة، أو 
مش���اكل في األسنان عموما. فالشوفان غير مطحون جيدا 

يمكن أن يسبب انسدادا في األمعاء.

وُينص���ح بتجنب تناول الش���وفان في حال���ة اضطرابات 
الجه���از الهضم���ي، بم���ا في ذل���ك اضطراب���ات المريء، 
والمع���دة، واألمعاء، ألن مش���اكل الجهاز الهضمي تطيل 
الوقت الذي يس���تغرقه الطعام ليت���م هضمه، األمر الذي 
يمكن أن يس���بب انسداد في األمعاء. إلى ذلك، قد يسبب 
اس���تخدام البعض للش���وفان نظ���را لقيمت���ه الغذائية 
المرتفعة بالفيتامينات، والمعادن، ومضادات األكس���دة، 

كقناع للوجه، أو مقشر للبشرة، الحساسية.
لذا ينصح المختصون باختبار القناع مثاًل على جزء صغير 

من الجلد قبل استخدامه موضعيا.

االستقالل/ وكاالت:
طور باحثون في جامع���ة نانيانغ التكنولوجية في 
سنغافورة، جهازًا فريدًا من نوعه عبارة عن كمبيوتر 
كمي يتنب���أ باألحداث المس���تقبلية قبل حدوثها، 
مس���توحى من فيلم الخيال العلم���ي »العودة إلى 

.»Back to the Future-المستقبل
ويس���تطيع ه���ذا الكمبيوت���ر الكم���ي »تولي���د أو 
إنتاج« مجموعة واس���عة من األحداث المستقبلية 
المحتم���ل وقوعها في لحظة م���ا عند اتخاذ قرار ما، 
ويس���تعرضها للش���خص، كما ل���و كان يبحث في 
سلس���لة من الك���رات البلورية المختلف���ة، معتمدًا 
على محاكاة 16 جدول زمن���ي للفوتونات أو »الحزم 

الضوئية« في مواقع مختلفة.
وأوض���ح الباحث���ون أن الكمبيوتر يق���دم مجموعة 

من االحتم���االت التي قد تح���دث، ولكن ال يعني أن 
ه���ذه األحداث ذاتها ثابتة أو غير قابل���ة للتغيير، فهي مجرد 

احتماالت ُممكنة الحدوث.
وقال الباحث »ماي���ل غو«: »عندما نفكر في المس���تقبل، فإننا 
نواجه مجموعة واس���عة م���ن االحتماالت، وه���ذه االحتماالت 

تتطور وتنمو بشكل كبير مع تعمقنا في المستقبل«.
وأضاف: »على س���بيل المث���ال، لو كان لدين���ا احتماالن فقط 
لالختيار م���ن بينهما كل دقيقة، ففي أقل من نصف س���اعة 

هناك 14 مليون احتمال مستقبلي ممكن حدوثها«، وتابع »في 
أقل من يوم، يتجاوز عدد االحتماالت عدد الذرات في الكون«.

الدراس���ة، التي نش���رت في مجلة نيتش���ر كوميونيكيش���نز، 
مس���توحاة م���ن الفيزيائي النظ���ري الحائز عل���ى جائزة نوبل 
ريتش���ارد فاينمان، أول من أدرك أنه عندما ينتقل جسيم من 
النقط���ة )أ( إلى النقط���ة )ب( ليس بالضرورة أن يختار مس���ارًا 
واحدًا، بل يتبع في الوقت نفسه جميع المسارات الممكنة التي 

تربط النقطتين ببعضهما البعض.

أضرار ال تعرفها عن الشوفان! كمبيوتر يتنبأ باألحداث المستقبلية
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االستقالل/ وكاالت:
كثي����را   س����معنا  لطالم����ا 
الج����زر لصحة  فوائ����د  عن 
تعلم  هل  لكن  العينين، 
أنه يس����اعد في تهدئة 
الس����عال والقضاء على 

البلغم المزعج؟.
هذا م���ا يؤك���ده تقرير 
نش���ره موق���ع “ديل���ي 
هيلث” المعني بالصحة 

عن مشروب سحري 

المكونات  الجزر وبع���ض  يعتمد على 
األخ���رى ويتمتع بفائ���دة مذهلة في 
إزالة البلغم وتنقية الرئة دون أية مواد 
كيميائي���ة كتلك الموجودة في أدوية 

السعال.
الغنية  الخض����راوات  م����ن  فالج����زر 
لألكس����دة  المض����ادة  بالم����واد 
والفيتامين����ات كفيتامي����ن A و C و 
K وكذلك البوتاس����يوم، مما يساعد 
أيضا في الحد من ارتفاع ضغط الدم 

وعالج السكري.
خب����راء  ويعل����م 
التغذي����ة جيدا منذ 
فت����رة طويل����ة أن 
 )A( فيتامي����ن 
كبيرا  دورا  يلع����ب 
في القضاء على العدوى 

والحفاظ على األسطح المخاطية مثل 
الرئتين، كما أن فيتامين )C( يعمل 
جي����دا على تعزيز الجه����از المناعي 

للجسم.
ولتحضير أفضل مش����روب س����حري 
للقضاء على السعال، كل كما عليك 
ه����و طهي نص����ف كيلو م����ن الجزر 
المقطع مع ملعقتين صغيرتين من 
المبشور في كمية  الطازج  الجنزبيل 
مناسبة من الماء، ثم خلط المزيج في 
الخالط بعد أن يبرد وتحليته ب�3 إلى 

4 مالعق كبيرة من العسل األبيض.
وللحصول على عظيم الفائدة ينصح 
بتن����اول 3 – 4 مالع����ق م����ن المزيج 
يوميا لحين التخلص من الس����عال، 
وعادة يستغرق هذا األمر يومين من 

االستخدام المنتظم.

مشروب سحري مهدئ للسعال ومزيل للبلغم

االستقالل/ وكاالت:
طور باحثون بريطانيون جهاز أش���عة س���ينية ثالثي األبع���اد قابال للتنقل 
الكتشاف الس���رطان في مراحله المبكرة، استنادًا على جهاز أشعة “إكس” 

المحمول المستخدم في دراسة وتتبع النجوم على بعد ماليين األميال.
وأوضح الباحثون في وكالة الفض���اء البريطانية، أن الجهاز الجديد المعتمد 
على المسح الضوئي ثالثي األبعاد يتمتع بدقة عالية في اكتشاف األمراض 

الخطيرة.
وأش���ار الباحثون إلى أن أجهزة األشعة الس���ينية ثنائية األبعاد المعتمدة 
حاليًا داخل المستشفيات تفتقر إلى الدقة في تشخيص اإلصابة بالسرطان 

في مراحله األولى حتى يتطور المرض ويصبح من السهل اكتشافه.
باإلضاف���ة إلى أن أجهزة األش���عة الحالية ضخمة وُمكلف���ة ويصعب حملها، 
مقارنة بالجهاز الجديد الذي يحمل اسم “Adaptix” األرخص واألسهل في 
حمل���ه والتنقل به، والذي بلغت تكلفة اإلنف���اق عليه حتى اآلن مليون جنيه 

إسترليني من قبل الوكالة، بحسب صحيفة “دايلي ميل” البريطانية.

جهاز محمول يكشف أعراض 
المرحلة المبكرة للسرطان

االستقالل/ وكاالت:
يرتبط الجفاف بمجموعة من األعراض مثل 
التركيز واإلمساك،  الصداع والدّوار وعدم 

إلى جان���ب ضعف قدرة الجس���م على 
التخلص من السموم. ويمكن أن يسبب 
نقص الس���وائل خالل الطق���س الحار 

مشاكل مقلقة. لذلك احرص على عدم 
اإلفراط في األطعمة التالية ألنها 

تزيد جفاف الجسم:
وم���ن نتائ���ج تن���اول الكثير 

المالح���ة  األطعم���ة  م���ن 
احتباس الماء، واالنتفاخ. 
تناول القلي���ل من رقائق 

البطاط���س المقلي���ة وغيرها 
من األطعم���ة الجاهزة واألكالت 

السريعة ألنها غنية بالملح.
مش���روبات الطاق���ة. يعتقد البعض أن مش���روبات 
ت���روي  ربم���ا  وأنه���ا  للجس���م،  مفي���دة  الطاق���ة 
العطش، لك���ن الحقيقة أنها تزيد جفاف الجس���م 
بس���بب احتوائه���ا على كمي���ة كبيرة من الس���كر 

والكافيين، كما أنها تس���ّرع م���ن عملية الهضم، ما 
يؤدي إلى فقدان الجسم مزيدًا من السوائل.

البروتين. توصي بعض أنواع الحمية الغذائية التي 
تستهدف التخسيس بزيادة أكل البروتين وتقليل 
الكربوهيدرات، وهو ما يؤدي إلى جفاف الجسم. إذا 

كنت تتبع هذه الحمية اح���رص على تناول المزيد 
من الس���وائل، وبشكل عام احرص على عدم اإلفراط 

في أكل البروتين.
عصير الليمون. على عكس ما تعتقد، كثرة ُش���رب 
عصي���ر الليمون )الحامض( تزيد جفاف الجس���م. 
االعتدال في ش���رب هذا العصير أفضل للحفاظ 

على ترطيب الجسم.
القهوة. الكافيين م���ن مدّرات البول، ويحتوي 
فنج���ان القهوة عل���ى كمية م���ن الكافيين 
تعادل 3 أكواب من الش���اي األخضر. لذا، 
احرص على تن���اول القهوة باعتدال في 

الصيف.
األطعمة المقلية. زيت القلي يزيد جفاف 
الجسم. ال تفرط خالل الصيف في تناول 
البطاطس المقلية أو أية أطعمة خفيفة تم 

قليها، وتناول الفواكه بداًل منها.
نق���ص الكربوهيدرات. إذا كنت تتبع حمية غذائية 
قليلة الكربوهيدرات عليك زيادة ُشرب السوائل في 
الصيف ألن الكربوهيدرات والخضروات من مصادر 

ترطيب الجسم.

اإلفراط في أكل هذه األطعمة يسبب الجفاف

االستقالل/ وكاالت:
أطلقت عالمة »هونور«، التابعة لشركة هواوي، أمس هاتفها الجديد »هونور 
10 آي« ف���ي اإلمارات، المزود بكاميرا خلفية بثالث عدس���ات، وكاميرا أمامية 

سيلفي بدقة 32 ميغابكسل.
وتتمي���ز الكاميرا الخلفية ذات دقة وضوح 24 ميغابكس���ل، بدعمها للذكاء 
االصطناع���ي، للتعرف على عدة أنواع من المش���اهد يص���ل إلى 22 فئة من 
األشياء وأكثر من 500 مشهد، اللتقاط صور فوتوغرافية احترافية بسهولة.

وتتس����م كاميرا األمامية، بقدرتها على تحويل الصور الس����يلفي إلى ملصقات 
أشبه بصور المشاهير دون فقدان التفاصيل، بفضل دعمها لتقنية تصوير مع 
اإلضاءة الخلفية المدعومة بالذكاء االصطناعي على ضبط شدة التعرض للضوء.

ويأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.21 بوصة دون حواف، ومعالج كيرين 710، 
وذاكرة رام سعة 4 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

ويتمتع الهاتف بهيكل زواياه مس���تديرة، ويتوفر باأللوان األس���ود، وتدرج 
طيف األحمر، وتدرج طيف األزرق، ويعمل بنظام تشغيل »أندرويد 9«، ومزود 

بمساعد شخصي.
ومن المقرر طرح الهاتف للبيع في اإلمارات بدءًا من 24 أبريل )نيسان( الجاري 

بسعر 999 درهم ، ويمكن طلبه مسبقًا بدءًا من 16 أبريل )نيسان( الجاري.

»هونور« تطلق هاتفها 
الجديد في اإلمارات

االستقالل/ وكاالت:
ال ش���ك أن الش���وفان م���ن أفض���ل 
ينص���ح  الت���ي  الكامل���ة  الحب���وب 
بتناولها، بفضل  التغذية  أخصائيو 
فوائده العدي���دة للجهاز الهضمي، 
وغن���اه بالفيتامين���ات، والمع���ادن، 
ومض���ادات األكس���دة، إال أن م���ا ال 
يعرفه بعض محب���ي هذا الغذاء أن 
ل���ه أضرارًا في ح���ال زادت الكميات 

التي يتم تناولها.
ما هي أضرار الشوفان؟

الش���وفان قد  ف���ي تناول  فاإلفراط 
يسبب بعض األضرار، منها:

قد تعي���ق كثرة األلياف المتواجدة في الش���وفان عملية 
الهض���م، إذا لم تك���ن معدتك معتادة عليها، فتش���عر 
باالنتف���اخ، وتقلص���ات في المع���دة، والكت���ام، أو حتى 

اإلسهال.
كما يفضل تجنب تناول الش���وفان إذا كان لديك مشاكل 
مثل صعوبة بلع الطعام، أو مشاكل في مضغ الطعام، أو إذا 
كان لديك مشكلة في المضغ بسبب األسنان المفقودة، أو 
مش���اكل في األسنان عموما. فالشوفان غير مطحون جيدا 

يمكن أن يسبب انسدادا في األمعاء.

وُينص���ح بتجنب تناول الش���وفان في حال���ة اضطرابات 
الجه���از الهضم���ي، بم���ا في ذل���ك اضطراب���ات المريء، 
والمع���دة، واألمعاء، ألن مش���اكل الجهاز الهضمي تطيل 
الوقت الذي يس���تغرقه الطعام ليت���م هضمه، األمر الذي 
يمكن أن يس���بب انسداد في األمعاء. إلى ذلك، قد يسبب 
اس���تخدام البعض للش���وفان نظ���را لقيمت���ه الغذائية 
المرتفعة بالفيتامينات، والمعادن، ومضادات األكس���دة، 

كقناع للوجه، أو مقشر للبشرة، الحساسية.
لذا ينصح المختصون باختبار القناع مثاًل على جزء صغير 

من الجلد قبل استخدامه موضعيا.

االستقالل/ وكاالت:
طور باحثون في جامع���ة نانيانغ التكنولوجية في 
سنغافورة، جهازًا فريدًا من نوعه عبارة عن كمبيوتر 
كمي يتنب���أ باألحداث المس���تقبلية قبل حدوثها، 
مس���توحى من فيلم الخيال العلم���ي »العودة إلى 

.»Back to the Future-المستقبل
ويس���تطيع ه���ذا الكمبيوت���ر الكم���ي »تولي���د أو 
إنتاج« مجموعة واس���عة من األحداث المستقبلية 
المحتم���ل وقوعها في لحظة م���ا عند اتخاذ قرار ما، 
ويس���تعرضها للش���خص، كما ل���و كان يبحث في 
سلس���لة من الك���رات البلورية المختلف���ة، معتمدًا 
على محاكاة 16 جدول زمن���ي للفوتونات أو »الحزم 

الضوئية« في مواقع مختلفة.
وأوض���ح الباحث���ون أن الكمبيوتر يق���دم مجموعة 

من االحتم���االت التي قد تح���دث، ولكن ال يعني أن 
ه���ذه األحداث ذاتها ثابتة أو غير قابل���ة للتغيير، فهي مجرد 

احتماالت ُممكنة الحدوث.
وقال الباحث »ماي���ل غو«: »عندما نفكر في المس���تقبل، فإننا 
نواجه مجموعة واس���عة م���ن االحتماالت، وه���ذه االحتماالت 

تتطور وتنمو بشكل كبير مع تعمقنا في المستقبل«.
وأضاف: »على س���بيل المث���ال، لو كان لدين���ا احتماالن فقط 
لالختيار م���ن بينهما كل دقيقة، ففي أقل من نصف س���اعة 

هناك 14 مليون احتمال مستقبلي ممكن حدوثها«، وتابع »في 
أقل من يوم، يتجاوز عدد االحتماالت عدد الذرات في الكون«.

الدراس���ة، التي نش���رت في مجلة نيتش���ر كوميونيكيش���نز، 
مس���توحاة م���ن الفيزيائي النظ���ري الحائز عل���ى جائزة نوبل 
ريتش���ارد فاينمان، أول من أدرك أنه عندما ينتقل جسيم من 
النقط���ة )أ( إلى النقط���ة )ب( ليس بالضرورة أن يختار مس���ارًا 
واحدًا، بل يتبع في الوقت نفسه جميع المسارات الممكنة التي 

تربط النقطتين ببعضهما البعض.

أضرار ال تعرفها عن الشوفان! كمبيوتر يتنبأ باألحداث المستقبلية
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غزة / محمد العقاد:
أعاد اكتش���اف نفس���ه من جديد وأبه���ر وأثبت للجميع 
بأدائ���ه المميز أنه الع���ب من طراز كبي���ر، وأحد الالعبين 
القادمين بقوة في المالعب الغزية، بعدما قدم مس���توى 
رائعًا في وق���ت قصير مع فريق���ه، وبقدراته واختراقاته 
المميزة وتمريراته السحرية لزمالئه الالعبين أجبر المدرب 
على أن يعتمد عليه في تشكيلة الفريق بشكل أساسي.

صغير في العمر كبير في أدائه المميز في المس���تطيل 
األخضر، الالعب أحمد أبو عبي���د الذي يبلغ من العمر )19 
عام���ًا( يلعب بمركز الظهير األيس���ر بفريق غزة الرياضي 
»العميد«، وترعرع دخل جدران مدرسة الناشئين للعميد 
لك���رة القدم منذ الثامنة من عمره، لعب في جميع الفئات 
العمرية بالنادي، وذلك مع منتخب فلس���طين للناشئين 
ببطولة ش���رق آس���يا بقطر وبطولة الصداقة الدولية في 

النرويج ومع منتخب الوكالة بنفس الدولة.
»أبو عبيد« مكوك العميد الجديد الذي ينتظره مس���تقبل 
كبير بمركز الظهير األيس���ر ال ي���كل وال يمل يلعب بكل 
روح وقتالي���ة عالي���ة، أحد اكتش���افات الع���ب الرياضي 
الس���ابق والمدرب هاني المصدر الذي تنبأ له بمستقبل 
واعد، اس���تطاع أن يأخذ فرصته مع المدير الفني للعميد 
محم���ود المزين، وأصبح مصدرًا لتأمين الجبهة اليس���رى 

حيث يتميز بقوة جس���مانية ممي���زة ولياقه بدنية عالية 
في المس���تطيل األخضر يجعل أي م���درب يعتمد عليه 

بشكل كبير .

م�شقة وعناء
بع���د أن لع���ب للفريق األول وه���و في ال����� 16 من عمره 
توقف نصف موس���م وفق���د مكانه في الفريق بس���بب 
مرحلة الثانوية العامة، هذا التوقف كان كفيال بأن يزعزع 
مستواه الكروي، ولكن العزيمة واإلرادة جعلته يعود بقوة 
إلى المالع���ب حتى أصبح من الركائز األساس���ية للفريق 
رغم االعتماد علي���ه في فترة قصيرة في الدور الثاني من 

الدوري واستمر حتى اللحظة بالمشاركة أساسيًا.
»تأتي متأخ���رًا أفضل من أال تأتي«، هك���ذا قال أبو عبيد 
لصحيفة� »االستقالل«: »إن أس���باب ورؤية الجهاز الفني 
منعتني من المش���اركة في بداية الموس���م، وكنت على 
وشك الخروج على سبيل االعارة بين الدورين ألحد األندية 
إال أنن���ي فضلت البقاء ف���ي النهاي���ة، واجتهدت حتى 
جاءت الفرصة وش���اركت مع الفريق وقدم���ت أداء مميزًا 
ونلت إعج���اب المدرب وبعدها اعتمدني في التش���كيلة 

األساسية«.
وتابع: » استطعت أن أتغلب على دراستي الجامعية كوني 
أدرس تخصص طب األسنان الذي يحتاج بذل الكثير من 

الوق���ت والتركيز، ولكن بفضل الل���ه أوال و الوالدين ثانيا 
تغلبت على هذا األمر وقمت بتنظيم وقتي بين الدراس���ة 

والتمارين والتزامي مع النادي ونجحت بذلك«.
وش���كل »أبو عبيد« جبهة قوية م���ع الفريق منذ االعتماد 
عليه، وأثبت نفس���ه م���ع العميد واختير م���ن أبرز العبي 
األس���بوع بأكثر من مرة، ألنه يتميز بس���رعة وبراعة كبيرة 
في اختراقاته وعرضياته المتقنة وافتكاكه للكرة بشكل 
رائع، لكونه يقوم بالواجب���ات الدفاعية والهجومية التي 
يكلفه بها المدرب بش���كل مميز، ويس���تطيع أن يسجل 
األهداف بش���كل رائع وقاد فريق���ه للفوز في العديد من 
المباريات، خصوصًا تأهل »العميد« إلى دور الثمانية من 
كأس غزة بعدما سجل هدفًا عالميًا في فريق بيت حانون 

األهلي وقدم مستوى مميزًا.
ب���كل ثقة وعزيم���ة وتحد  بين »أبو عبي���د« أنه قادم بكل 
قوة س���واء مع العميد أو م���ع أي فريق أخر في الس���احة 
المس���تديرة، مبينًا أن هدفه هو تطوي���ر أدائه أكثر من 
ذلك، واس���تغالل امكاناته بأن يصبح أفضل ظهير أيسر 
في القطاع. أداؤه المميز أدى لتلقيه العديد من العروض 
من بع���ض الفرق من دوري الدرج���ة الممتازة واألولى من 
أجل الظفر بخدماته، وهو يش���كل إضافة قوية ألي فريق 

يقوم بالتعاقد معه، لكن هذا األمر تركه إلدارة النادي.

»أبو عبيد« موهبة رياضية مميزة في سماء الكرة الغزية 

غزة/ محمد العقاد: 
توج فريق اتح���اد خانيونس "الطواحي���ن" البرتقالية بطاًل 
لكأس فلس���طين ببطولة "طوكيو" للش���باب مواليد 2001 
فم���ا فوق، على حس���اب فريق ش���باب الخلي���ل "العميد"، 
بعدما حقق فوزًا ثمي���ن بثالثة أهداف مقابل هدفين، في 
المباراة التي أقيمت أم���س األربعاء على ملعب رفح البلدي 
جنوب القطاع، بعدما اس���تقبل المباراة االفتتاحية له بعد 
موسم كامل من االغالق بسبب الترميم واالصطالحات التي 

شهدها الملعب.
وحضر االفتتاح رئيس بلدية رفح المهندس صبحي رضوان، 
والس���فير الياباني تاكيش���ي أكوبو، ونائب رئيس االتحاد 
الفلسطيني لكرة القدم إبراهيم أبو سليم، وعضو المجلس 
األعلى للشباب والرياضة عبد السالم هنية، وأعضاء االتحاد 

وكوادر الناديين وشخصيات اعتبارية عديدة.
وب���دأ الش���وط األول من المب���اراة بضغط كبير م���ن اتحاد 
خانيونس، ولكن بعد مرور ربع س���اعة من عمر اللقاء خطف 
"العميد" ه���دف التقدم عبر ضربة ركني���ة نفذها الالعب 
يحي���ى أبو فارة من الجهة اليس���رى مباغت���ًا فيها الحارس 
ونفذها بش���كل رائع على المرمى بش���كل مباشرة لتسكن 

الشباك بالدقيقة)19(.
واش���تعل اللقاء بعد تق���دم "العميد" وضغ���ط الطواحين 
ورد عب���ر الالع���ب ب���راء أبو الخي���ر بعدما اس���تقبل تمريرة 
م���ن الجهة اليمن���ى وضعها بالمرمى بالدقيق���ة)24(، ولم 
يستس���لم "العميد" وواصل محاول���ة إدراك التعادل ولكن 
باءت محاوالته بالفش���ل وقبل نهاية الش���وط األول سجل 

"الطواحين" هدف التقدم عن طريق الالعب أحمد كالب عبر 
تصويبه قوية على المرمى من خارج منطقة الجزاء لتسكن 

الشباك بالدقيقة)40(.
 وكاد "العمي���د " أن يدرك التعادل ل���وال القائم الذي أنقذ 
ركني���ة العبه وحرم الفريق من هدف التعديل، وعلى إثرها 

انتهى الشوط األول.

وبدأ الش���وط الثاني بضغط من "الطواحين" من أجل زيادة 
الغلة وتس���جيل اله���دف الثالث لكن ب���اءت محاوالتهم 
بالفش���ل، وبعدها اس���تطاع ش���باب الخليل السيطرة على 
مجري���ات اللق���اء ليغرد الفري���ق من بعيد ويس���تطيع أن 
يحرز ه���دف التعادل ع���ن طريق الالعب حم���زة حميدات 
عبر تس���ديدة من داخل منطقة الجزاء لتس���كن الش���باك 

بالدقيقة)51(.
وبعد التعادل اش���تعل اللقاء في ظ���ل محاوالت الفريقين 
احراز األهداف ، حتى استطاع الطواحين فك هذه البسالة 
وتس���جيل هدف مباغ���ت وقاتل في المب���اراة بعد عرضية 
الالعب محمد أبو حماد من الجهة اليمنى ليستقبلها برأسه 
الالع���ب خالد النبريص لتس���كن الش���باك بالدقيقة)84(، 
وبعدها حاول العميد تعدي���ل النتيجة لكن كراته أبعدها 
مدافعو الطواحين لينتهي اللقاء بفوز االتحاد ببطولة كأس 

فلسطين للشباب.
وبهذا الف���وز حصد اتحاد خانيونس اللقب على مس���توى 
فلس���طين، ال سيما أنه سبق له إحراز لقب كأس "طوكيو 3" 
في قطاع غزة األس���بوع الماضي، بينما حصل شباب الخليل 

على لقب "طوكيو" في الضفة المحتلة.

اتحاد خانيونس بطال لكــأس »طوكيو« فلسطيــن للشبــاب 

لندن/ االستقالل: 
أعل���ن نادي توتنهام اإلنجليزي لكرة القدم أمس األربعاء 
أن���ه بصدد تقييم مدى لياقة نج���م هجومه هاري كين ، 
وذلك وسط مخاوف من غياب الالعب عن المشاركة حتى 

نهاية الموسم بسبب إصابة في الكاحل.
ويب���دو أن كين تعرض اللتواء في الكاحل األيس���ر خالل 
صراع على الكرة خالل المباراة التي انتهت بفوز توتنهام 
على مانشستر س���يتي 1 / صفر الثالثاء في ذهاب دور 

الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
وخرج كين لتلقي العالج لكنه غادر اإلس���تاد وبدا يعاني 
من اآلم ش���ديدة في القدم اليس���رى حيث لم يس���تطع 

االتكاء عليها خالل السير.
وقال بوتش���يتينو "إن���ه أمر مثي���ر للقلق بالنس���بة لنا. 

سنفتقده ، ربما حتى نهاية الموسم."
وأض���اف "نتمنى أال يك���ون األمر خطي���را... لقد تعرض 
اللت���واء في الكاحل ، لذلك س���نراقب حال���ة الالعب في 

الساعات المقبلة."

اإلصابة تهدد 
موسم هاري كين 

االستقالل/وكاالت: 
رفض االتحاد األوروبي لكرة القدم "يويفا" معاقبة المصري 
محم���د صالح، العب نادي ليفرب���ول اإلنجليزي، بعد تدخله 
العنيف على دانيل���و بيريرا، العب بورت���و البرتغالي، أثناء 
مباراة الفريقين، الثالثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال 

أوروبا "الشامبيونزليج".
وكانت كرة مش���تركة قد جمعت بين الالعبين، ظهر فيها 
دهس قدم »صالح« لساق دانيلو بيريرا، فيما تدخل الحكم 

الحتساب مخالفة دون إشهار أي بطاقات.
قواني���ن االتحاد األوروبي لكرة القدم "يويفا" في هذا النوع 
من التدخالت واضحة، أي تدخل بأسفل الحذاء أعلى منطقة 
الكاحل تس���تحق بطاقة حمراء، وكان عل���ى حكام الفيديو 
تنبيه الحك���م وارس���اله لمنطقة المعاينة، م���ن أجل طرد 

الالعب، وذلك خالل المباراة وليس بعدها.
وتن���ص قواني���ن "يويفا" على أن���ه ال يت���م معاقبة العب 

باإليق���اف ع���ن مباراة، حتى ل���و تم مراجعة ش���ريط اللقاء 
وظه���رت بعض الحاالت العنيفة، حي���ث إنها تعتمد على 
تقرير حكم المب���اراة فقط، ولن يتخذ االتحاد األوروبي قراًرا 
بطرد ص���الح، وعوًضا عن ذلك الالعب متاح للمش���اركة في 

مباراة العودة في البرتغال.
وسبق أن رفض االتحاد األوروبي توقيع عقوبة على سيرجيو 
راموس، مدافع ريال مدريد اإلس���باني، بعد تدخله العنيف 
ض���د محمد صالح في نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف 
بالنسخة الماضية، والتي خرج على إثرها الفرعون المصري 
ليفقد الريدز قوت���ه الهجومية ويتمكن الريال من تحقيق 

الفوز 1-3.
وأوضح االتحاد االوروبى أن القاعدة التأديبية التي تس���مح 
بفتح تحقيق في حاالت س���وء السلوك، ال تنطبق في هذه 
الحالة، مضيفا أنه لم يكن هناك أي احتجاج آخر من راموس 

ضد العبي ليفربول.

راموس ينقذ صالح من الغياب
 عن مباراة إياب دوري األبطال
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رام الله / االستقالل:
دعا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، 
يوم أم���س، إلى ضرورة اس���تنفار طاقات ش���عبنا وقواه 
السياس���ية والوطنية والحقوقية واتحاداته الش���عبية، 
والتحرك على المس���توى الجماهيري والرسمي والدولي 
نص���رة لألس���رى المضربين للي���وم الرابع عل���ى التوالي 

ولفضح االنتهاكات اإلسرائيلية بحقهم.
وأوض���ح المركز في بيان له أن ش���روع الحركة األس���يرة 
بأض���راب الكرامة " 2 " جاء امت���داًدا ألضراب الكرامة "1" 

الذي خاضوه في إبريل 2017 وأس���تمر 41 يوًما، من أجل 
انتزاع مطالب األس���رى والتصدي للسياسة اإلسرائيلية 
الممنهجة التي ترمي لالنقضاض على الحركة األس���يرة 

وعلى دورها وحقوقها ومكانتها السياسية والنضالية.
واعتب���ر البي���ان، أن اإلضراب لحظة مصيرية غير مس���بوقة 
تمر بها الحركة األسيرة تجس���د خاللها قوة اإلرادة ووحدة 
الموقف ودقة األداء للدفاع عن وجودها وكرامتها اإلنسانية 
والوطنية، األمر ال���ذي يتطلب االلتحام معها في معركتها 

لتوفير كل متطلبات االنتصار وتقريب لحظة النصر.

رام الله / االستقالل:
قال���ت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين 
يوم أمس:  إن قوات االحتالل اإلس���رائيلي، 
اعتقل���ت نح���و 800 مواطن، خ���الل فترة 
االنتخابية اإلسرائيلية لعام 2019، والتي 
امت���دت م���ن 22 ش���باط/ فبراي���ر حتى 9 

نيسان/ ابريل 2019.
واعتب���رت الهيئة ف���ي بي���ان صحفي أن 
اعتقال ه���ذا العدد م���ن المواطنين يعد 
تصعيدا إس���رائيليًا خطيرًا آخر في سياق 
وزعمائها  اإلس���رائيلية  األح���زاب  حمالت 
المتطرفين في تحشيد الكراهية واالنتقام 
وتضييق  واعتقالهم  الفلس���طينيين  من 

الخناق عليهم بشكل يومي.
وأشار إلى أن فترة االنتخابات اإلسرائيلية 
للس���جون  متتالية  اقتحام���ات  ش���هدت 
وتضييق الخناقات على األس���رى بش���كل 
غير مس���بوق، جعلت األوضاع في السجون 

األخطر على األسرى منذ سنوات.
ولفتت إلى أن قوات القمع اقتحمت سجن 
النق���ب وريم���ون ونفحة وإيش���ل وجلبوع 
وداهم���ت غرف األس���رى مخلفة عش���رات 
اإلصاب���ات ف���ي صف���وف األس���رى الذين 
تعرض���وا للض���رب الهمج���ي باله���راوات 
والعص���ي الكهربائي���ة، والتنكي���ل بهم 
ورش���هم بالغ���از المس���يل للدم���وع وغاز 
والرص���اص  الص���وت  وقناب���ل  الفلف���ل 
المطاطي والمعدني وتخريب ممتلكاتهم، 
تتضمن  داخلية  لمحاكم���ات  وإخضاعهم 
فرض الغرامات والعزل في زنازين انفرادية 

ومنع األهالي من الزيارة.
وبينت الهيئة أن س���لطات االحتالل زادت 
في إمعانها بانتهاج سياسة القتل البطيء 
بحق األس���رى المرضى والجرحى القابعين 
في مختل���ف المعتقالت، خاصة األس���رى 
الذين  الرملة"،  القابعين بمعتقل "عي���ادة 

وصل عددهم إلى 13 أس���يرا، يعانون من 
ظ���روف صحي���ة واعتقاليه بالغة الس���وء 
والصعوبة، ويعاني غالبيتهم من الش���لل 
ويتنقل���ون على مقاعد متحرك���ة، وهناك 
أيضا من هم مصابون بأمراض مزمنة وأورام 
خبيث���ة، ويعتم���دون على أس���رى آخرين 

للقيام باحتياجاتهم اليومية.
الحياتي���ة  الظ���روف  إل���ى  وتطرق���ت 
والمعيش���ية الس���يئة، التي تعيشها 49 
أس���يرة يقبعن في س���جن الدامون بسبب 
افتقار هذا السجن المتهالك لكل مقومات 
الحياة اإلنس���انية والرطوبة العالية، إضافة 
لعدم اس���تجابة إدارة الس���جن لمطالبهن 

األساسية.
وأوضح���ت األس���يرات لمحام���ي الهيئ���ة 
وج���ود أماكن االس���تحمام خ���ارج الغرف، 
وأن ه���ذا موضوع هام ألن���ه يتعارض مع 
خصوصيتهن، واحتساب وقت االستحمام 

من زم���ن الفورة، كم���ا أن الخزائ���ن مليئة 
بالصدأ وقديمة، وال يوج���د لديهن مقاعد 
كما ال يوجد مطبخ وال مكتبة وغير مسموح 
بإدخال كتب او ادوات االش���غال اليدوية، 

ويمنع عليهن األسيرات.
كما اشتكت االس���يرات من ارضية السجن 
المعمولة من الباطون والباردة جدا، وكذلك 
م���ن وجود الكاميرات في الس���احة، كما ان 
الحمامات بال أبواب، وتس���تخدم األسيرات 
البرادي إلغالقها فترة االس���تخدام، كما أن 

ظروف زيارات األهل صعبة جدا.
وبين���ت أن هناك مش���كلة كبي���رة وخطرة 
التزحلق بس���بب  بالس���احة وحالة  تتعلق 
المطر، ومش���كلة الكهرباء، وطالبن بنقلهن 

إلى سجن الشارون كون أوضاعه أفضل.
وأف���ادت األس���يرات أن محاك���م االحتالل 
العس���كرية فرضت خ���الل فت���رة الحملة 
االنتخابية االس���رائيلية، أحكاما بالس���جن 

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 102 ألف شيقل )نحو 29 آلف 

دوالر( بحقهم.
ُيذكر أن س���لطات االحتالل واصل اعتقال 
قرابة )250 طفال قاصرا دون سن 18 عاما(، 
ُتمارس بحقهم أبش���ع سياسات التعذيب 
والقمع واصدار االحكام العالية والغرامات 
الباهظ���ة والحرمان من التعلي���م وزيارات 
البالغين  ف���ي محاكم  األهل ومحاكمتهم 

وحبسهم منزليًا في القدس.
وما زال يخضع 36 طف���اًل للحبس المنزلي، 
منه���م )4 أطفال( ت���م إبعادهم عن مكان 
س���كنهم، م���ا يتس���بب بآث���ار اجتماعية 
ونفس���ية وتربوية خطي���رة للغاية عليهم 
وعلى عائالتهم ومجتمعهم ال تعالج على 

المدى القريب.

االحتالل اعتقل قرابة 800 مواطن فترة انتخابات الكنيست

»حريات« يدعو الستنفار طاقات شعبنا 
في المحافل الدولية نصرة لألسرى

وكان األس���رى أعلن���وا االثنين عن فش���ل الحوار 
والتف���اوض مع س���لطات االحتالل بع���د رفضها 
عل���ى  معق���دة  ش���روطًا  وفرضه���ا  مطالبه���م 

استخدامهم للهواتف العمومية.
ومن أبرز مطالب االسرى، إزالة أجهزة التشويش 
وتركيب هواتف عمومية في أقس����ام األسرى، 
وإلغاء من����ع الزيارة المفروض عل����ى مئات من 
األسرى، ورفع العقوبات الجماعية التي فرضتها 
إدارة المعتقالت على األس����رى منذ عام 2014، 
إضاف����ة إلى العقوبات التي فرضتها في اآلونة 
األخيرة وتوفير الش����روط اإلنس����انية لألسرى، 
وتحس����ين ظ����روف احتجاز األس����رى األطفال، 
ووقف سياسة اإلهمال الطبي وتقديم العالج 

الالزم للمرضى.
ويحظ���ى اإلض���راب بحملة تضامن واس���عة على 
األرض في الضفة المحتلة وقطاع غزة، وعلى مواقع 

التواصل االجتماعي.
نقلت إدارة مصلحة الس���جون اإلس���رائيلية يوم 
أمس،  أس���يرين من حركة الجهاد اإلس���المي من 
معتقل ريمون إلى مستش���فى س���جن الرملة بعد 

تردي وضعهما الصحي.
وأكدت مصادر خاصة ل�"فلسطين اليوم اإلخبارية" 
أن األس���يرين أحمد السكني وياس���ر أبو عمر ُنقال 
إلى مستشفى س���جن الرملة بعد تردي وضعهما 
الصح���ي بس���بب امتناعهما عن ش���رب الماء منذ 

اليوم األول للشروع بمعركة الكرامة 2.

وق���ال رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين 
ق���دري أب���و بك���ر ، إن إدارة س���جون االحت���الل 
االس���رائيلي بدأت بنقل األس���رى المضربين من 
أخرى  س���جون  س���جني “النقب” و”ريمون” إلى 

وإلى الزنازين.
يش���ار إلى أن عدد األس���رى داخ���ل معتقالت 
االحتالل بلغ نحو 5700 آالف أسير، من بينهم 
230 طف���اًل )بينه���م فتاة قاص���ر(، و48 فتاة 
وامرأة، وعش���رة من نواب المجلس التشريعي، 
و27 أس���يًرا صحفًي���ا، و500 معتق���ل إداري 
باإلضافة ل� 750 أس���يًرا مريًضا؛ بينهم حوالي 
200 حال���ة بحاجة إلى تدخ���ل عاجل وتقديم 

الرعاية الالزمة.

واشنطن/ االستقالل: 
ق���ال الرئيس األمريكي دونالد ترمب أم���س األربعاء إن فوز 
رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بفترة 

جديدة في المنصب »مؤشر جّيد للسالم«.
وأدلى ترم���ب بهذه التصريح���ات للصحفيي���ن في البيت 

األبيض، وفق وكالة »رويترز«.
في السياق، قال رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو إّنه تلق���ى اتصااًل من الرئيس ترمب »هّنأه بحرارة« 

على فوزه في االنتخابات.
وذكر نتنياهو، في سلس���لة تغريدات عبر حس���ابه الرسمي 
بموقع »تويتر«، أّنه شكر ترمب على »دعمه الهائل إلسرائيل«، 
معلًنا اتفاقهما »على مواصلة العمل مًعا بشكل وطيد خالل 

السنوات المقبلة لصالح إسرائيل والواليات المتحدة«.
وكانت نتائج فرز غالبية األصوات في انتخابات »الكنيست« 
اإلس���رائيلي أظه���رت تقدًما كبي���ًرا لكتلة اليمي���ن بزعامة 

نتنياهو.
ووفًقا لما نش���رته صحيفة »يديعوت أحرونوت«؛ حصل حزبا 
الليكود بزعامة نتنياهو و«أبيض-أزرق« بزعامة بيني غانتس 

على 35 مقعًدا لكل منهما.
وبّين���ت النتائج تقدًما واضًحا لكتل أحزاب اليمين بفارق 10 

مقاعد عن كتلة الوسط واليسار.
وبحس���ب النتائج ش���به النهائية، حصلت كتلة اليمين 
مجتمع���ة عل���ى 65 مقعًدا، بينما حصلت كتلة الوس���ط 
واليسار والعرب مجتمعة على 55 مقعٍد، ما يعني وجود 
فرصة كبي���رة إلعادة نتنياهو تش���كيل حكومة يمينية 

جديدة.

اإ�سراب الأ�سرى     ..

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتح����م 87 مس����توطًنا، و23 عنص����ًرا م����ن مخاب����رات االحتالل 
الصهيون����ي، امس األربعاء، المس����جد األقصى م����ن جهة باب 
المغاربة بحراسٍة مش����ددٍة من عناصر الوحدات الخاصة بقوات 

االحتالل.
وقالت مصادر محلية، إن عدًدا من المس����توطنين أّدوا ش����عائر 
وصل����وات تلمودي����ة علنية في منطق����ة باب الرحم����ة بالجهة 
الش����رقية من المس����جد األقصى بحراس����ة قوات االحتالل، في 
حين نفذ المس����توطنون وعناصر المخابرات جوالت استفزازية 

ومشبوهة في المسجد قبل مغادرته من جهة باب السلسلة.

ترمب: فوز نتنياهو 
باالنتخابات مؤشر جيد للسالم

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أق����ر ح����زب أزرق أبيض المنافس الرئيس����ي لرئيس 
ال����وزراء اإلس����رائيلي بنيامي����ن نتنياه����و، األربعاء، 
بالهزيم����ة في االنتخاب����ات العامة للكنيس����ت التي 

جرت الثالثاء.
وقال يائير البيد الرجل الثاني في الحزب المنتمي لتيار 
الوسط والذي يتزعمه قائد الجيش السابق بيني غانتس 
في بي���ان تلفزيوني »لم نفز في هذه الجولة. س���نجعل 
حياة ليكود جحيما في المعارضة« في إش���ارة إلى الحزب 

اليميني الذي يتزعمه نتنياهو، وفق رويترز.
وفي س���ياٍق متصل، نقل موقع )والال( العبري عن مصادر 
ف���ي »حزب أزرق أبيض«، قولها إن » بيني غانتس ويائير 
البيد وموشيه يعالون وغابي أشكنازي اتفقوا اليوم على 

أن ينضم الحزب إلى المعارضة«.
وأضاف���ت أنه »ال توج���د نية لديهم لتفكيك الش���راكة 

بينهم ألنه ال أحد يريد تفكيكها«.
ووفق���ا للمصادر، م���ن المتوقع أن يك���ون غانتس زعيما 

للمعارضة.

»أزرق أبيض« يقر بالهزيمة في 
االنتخابات ويتوعد نتنياهو

غزة/ االستقالل: 
فقدت آثار عدد من الشبان المهاجرين من قطاع غزة، امس األربعاء، 

خالل توجههم لليونان عبر البحر.
وبحسب مصادر مختلفة فإن الحديث يدور عن 9 شبان على األقل 
مش���يرًة إلى أن هناك جهوًدا تبذل لتحديد م���كان فقدانهم في 

عرض البحر.
يذكر أن العديد م���ن المهاجرين من قطاع غ���زة توفوا غرقا قبالة 
س���واحل تركيا وغيرها من الدول األوروبية لدى محاولتهم الهجرة 

لتلك البلدان.

مستوطنون وعناصر 
مخابرات يقتحمون األقصى

فقدان مهاجرين من 
قطاع غزة في بحر تركيا
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اأرا�ٍس زراعية قرب بلدة حوارة جنوب نابل�س يعتزم االحتالل �سق طريق ا�ستيطاين عربها     ) وفا (

بوسطن/ االستقالل: 
بعد أن اختفى منذ ع���ام 2011، عقب انتحار والدته، تمّكن صبّي من الهرب 

من براثن مختطفيه بعد مرور 8 سنوات على اختطافه.
وأخبر  الصبي مركز الش���رطة ال���ذي تمكن من الوصول إلي���ه بعد فراره من 
مختطفيه، بأنه كان قد اختطف منذ 8 س���نوات، بحس���ب ما نقلت صحيفة 

"ديلي ميل" البريطانية.
وأض���اف بأنه تمكن من الهروب م���ن مكان احتجازه ف���ي منطقة "راف فور 
إن"، الواقع���ة في مدنية بوس���طن األميركية، حيث هرب راكضا إلى أن وصل 

لكنتكاي في  والية نيوبورت، وأبلغ الشرطة عن اختطافه.
يذكر بأن الصبي المعروف باس���م تيموثي بيت���زن، كان قد اختفى منذ 11 
ماي���و2011، بعد أن تركه والده في مدرس���ة غرينمان االبتدائية، في إلينوي 
األميركية، وأخذته بعدها والدته آمي فراي بيتزن، التي أعلمت المدرسة أنها 

بحاجة إلى نقل ابنها بسبب أمر طارئ في المنزل.
ث���م أخذت فراي ابنه���ا تيموثي الذي كان يبلغ وقتها 6 س���نوات في عطلة 
لمدة ثالثة أيام، قبل العثور عليه���ا منتحرة داخل غرفة فندق في روكفورد 

األميركية دون وجود أي أثر البنها الذي تعرض لالختطاف وقتها.
وقدم الصب���ي وصفا مفصال لخاطفيه الذين احتجزوه ألكثر من 7 س���نوات، 
وبعدها تم نقل الصبي إلى المش���فى لتلقي العالج الالزم وبقي تحت مراقبة 

الشرطة.

صبي يهرب من خاطفيه 
بعد احتجازه 8 أعوام

أبوجا/ االستقالل: 
أكد رجل األعم���ال النيجيري أليكو دانغوتي، والذي يعد 
أغنى رجل في القارة السمراء، أنه سحب 10 ماليين دوالر 

من حسابه المصرفي لمجرد النظر إلى هذه األموال.
وأوضح دانغوتي الذي ح���ل في المرتبة ال�23 في قائمة 
أغن���ى األثرياء على مس���توى العالم عام 2014، حس���ب 
مجلة »فوربس«، وتقدر ثروته ب����10.6 مليارات دوالرات، 
خالل مش���اركته في منتدى بمدينة أبيدجان في ساحل 
العاج: »حين تطلق مش���روعك تهدف دائما إلى تحقيق 

أول ملي���ون، لكن بعد عام تقريبا أدركت أنني أملك أكثر 
م���ن 12-13 ملي���ار دوالر«. وتابع رجل األعم���ال أنه كان 
مقتنعا بأن هذه األموال مج���رد حبر على ورق، ولالختبار 

توجه إلى بنك وسحب 10 ماليين دوالر من حسابه.
وق���ال: »جئت به���ذه األموال إلى منزل���ي.. وضعتها في 
حقيبة س���يارتي وفتحتها عند دخول���ي البيت ونظرت 

إليها وقلت: نعم، أصدق اآلن أنني أملك أمواال«.
وذك���ر رجل األعمال أنه أعاد ه���ذه األموال إلى البنك في 

اليوم التالي.

إسطنبول/ االستقالل : 
ألقت الش���رطة التركي���ة في مدينة إس���طنبول القبض 
على ش���اب أفغاني، يشتبه في أنه أقدم على قطع أذني 

وأصابع يدي صديقته بعد أن رفضت االرتباط به.
وذكرت صحيفة »مترو« أن الجيران اتصلوا بالشرطة بعد 
انتش���ار رائحة كريهة قادمة من شقة كائنة في منطقة 
»باهسيليفلر« في القسم األوروبي من مدينة إسطنبول.

وعندما اقتحمت الش���رطة الشقة، عثرت على جثة المرأة 
عل���ى أريكة، وقد جرى قطع أذنيه���ا وأصابع يديها، وقد 

وضع القاتل األجزاء المقطوعة تحت تلك األريكة.
وفي وقت الحق، تم إلقاء القبض على مشتبه به، ويدعى 
زيف���ار ف���ول آر، 29 عاًم���ا، وذلك بعد أن أكد س���ائق أنه 
نقل األخير مع حقيبة كبيرة إلى تلك الش���قة التي يتم 

تأجيرها مفروشة للسواح والزائرين.
وبع���د القبض عليه، أوضح المتهم خ���الل اعترافاته أنه 
قت���ل الفت���اة األفغانية ناجية أراب���زاي، 25 عاما، بعد أن 
رفض���ت الزواج من���ه. وقالت الصحيف���ة إن زيفار متزوج 

بالفعل ويعيش مع زوجته في إسطنبول أيضا.

رفضت الزواج منه فقطع
 أصابعها وجز أذنيها

أغنى رجل في إفريقيا يسحب 10 
ماليين دوالر من مصرف فقط لرؤيتها!

االستقالل/ وكاالت: 
عاشت امرأة حتى عمر 99 عاما مع وجود جميع أعضائها 

في أماكن غير طبيعية، ولم تعرف ذلك أبدا.
واختارت روز ماري بنتلي، م���ن موالال بوالية أريغون، أن 
تتبرع بجس���دها لألبحاث العلمية عند موتها، كما فعل 

زوجها جيمس قبل سنوات .
لكن عندما جاء ذلك الوقت، في عام 2017، وفتح الطالب 
أحش���اءها كجزء من فصل التش���ريح الروتيني، أصيبوا 
بالحيرة مما ش���اهدوه. فق���د كان كبد المرأة المس���نة 
وأعضاؤها البطنية معكوس���ة من اليمين إلى اليس���ار، 

ولكن قلبها ظل في الجانب األيسر من صدرها.
ومن الواضح أنها كانت تعيش حالة نادرة جدا النقالب 

 invusus situs with" وضع األحش���اء تع���رف باس���م
levocardia"، دون أن تعلم بذلك طوال حياتها.

وتحدث ه���ذه الحالة م���رة واح���دة كل 22 ألف والدة، 
وغالبا ما ترتبط بمش���اكل قلبية ته���دد الحياة وغيرها 
من العيوب. وكانت بنتلي تعاني أيضا من خلل يسمى 
فت���ق الحجاب الحاجز، المتمثل في بروز جزء من المعدة 
من خالل الحج���اب الحاجز، وهو عضل���ة رقيقة تفصل 

البطن عن الصدر.
وتعد حال���ة بنتلي األطول عمرا من بين المصابين بهذا 
التشوه الخلقي، واكتشفت هذه الحالة عندما شق وارن 
نيلس���ون، الطالب في الس���نة الثانية بجامعة أوريغون 

للصحة والعلوم التجويف الصدري لفحص القلب.

وكانت األعض���اء الحيوية لبنتلي مث���ل الكبد والطحال 
والمع���دة واألمع���اء، معكوس���ة كم���ا ل���و كان الطالب 
ومدرس���وهم ينظرون ف���ي مرآة، فيما بق���ي القلب في 
مكانه، وقد ساعد األس���تاذ المساعد في علم التشريح، 
كام ووكر، طالبه في فك اللغز المحير لحالتها، وتوضيح 

هذا التشويه النادر الذي كانت مصابة به.
ووفقا ألس���رة بنتلي، فإن المرأة الت���ي ولدت في العام 
1918 وعمل���ت ممرضة خالل الح���رب العالمية الثانية، 
عاشت حياة صحية ولم تش���تك من أي أمراض مزمنة، 
باستثناء التهاب المفاصل وحرقة المعدة التي لم تكن 
تستدعي تشخيص أحش���ائها، وبالتالي لم تعرف عن 

إصابتها بهذه الحالة النادرة طوال حياتها.

عاشت 99 عامًا بأعضاء في غير أماكنها الصحيحة!

نيودلهي/ االستقالل: 
انتش���ر مقطع فيديو يوث���ق حادثة غريبة في الهند، تتمث���ل في "اقتتال" 
جماعتين من الناس باس���تخدام أطنان من روث األبقار، يقذفون به بعضهم 
البعض بكثافة. ويطلق على الطقوس الش���عبية اسم "حرب بيداكاال"، التي 
يعتقد أنها تجلب الصحة واالزدهار لس���كان المكان الذي تجري فيه، حسب 
تقاليد هندوس���ية. وجرى الع���راك الجماعي بعد يوم م���ن انتهاء مهرجان 
"أوغادي"، في قرية في والية أندرا براديش الهندية". ويعتقد الهندوس أن 
ه���ذه الطقوس تجلب لهم الخير واالزده���ار والمطر، مع العلم أن العديد من 

المشاركين تعرضوا إلصابات ناجمة عن تراشق الروث الكثيف.

»عراك« جماعي باستخدام 
روث البقر في الهند!

بكين/ االستقالل: 
أدت حالقة شعر »سيئة« لخالف كبير بين زبون وحالق، قرر على 
أثرها الزبون »االنتقام« من حالقه الشاب، على طريقته الخاصة، 

في لقطات رصدتها كاميرات المراقبة.
ول���م تعج���ب الحالق���ة الجدي���دة أح���د الزبائ���ن في مح���ل 
حالقة بمقاطعة نانان الصيني���ة، مم���ا أث���ار غضب���ه، ليق���وم 

باستخدام العنف مع الحالق الشاب.
وثبت الزبون حالقه الش���اب على كرس���ي الحالق، قبل أن يقوم 

بحالق���ة ش���عره الكثيف بالكام���ل، لينتقم منه بع���د الحالقة 
»السيئة«. وقبل هجوم الرجل بلحظات، ظهر الزبون وهو يصرخ 
على العاملين ويش���ير إلى صورة بهاتفه، وكأنه يقول لهم أنه 
أراد حالقة مماثلة للصورة. وتفاجأ الحالق بهجوم الزبون عليه، 
ولم يس���تطع مقاومته، وجلس على الكرس���ي وتعرض لحالقة 
الرأس اإلجبارية من الزبون ضخم الجثة. وانتش���ر الفيديو على 
وس���ائل التواصل في الصين، وانقسم مستخدمو المواقع بين 

مؤيد لفعلة الزبون، وبين متعاطفين مع »الحالق السيء«.

لوساكا/ االستقالل: 
اعترفت ممرض���ة من زامبي���ا، تدعى إليزابي���ث مويوا، 

بجريمة ارتكبتها على مدار 12 عاما.
وأك���دت الممرضة أنه���ا قامت بتبدي���ل 5 آالف مولود 
عقب والدتهم مباش���رة بأطف���ال آخرين، من أجل المرح 

والتسلية.
وأوضحت الممرضة أنها لم تكن تقصد سوى التسلية، 
حتى إنها بدلت هذا العدد خالل 12 عاما عملت خاللها 

في قسم الوالدة بمستشفى "يو تي أتش".
واعترف���ت الممرض���ة بفعلته���ا، س���عيا للرحمة بعد 
إصابتها بالسرطان، قائلة: "ُأصبت بسرطان مزمن وأعلم 
أني س���أموت قريبا، وأتمنى االعت���راف بذنبي أمام الله 
وأمام أهالي األسر الذين وضعوا أطفاال في المستشفى 

خالل خدمتي".
ودعت الممرضة األسر للتواجد بالمشفى، وإجراء تحاليل 

الحمض النووي، للتأكد من نسب المواليد.

زبون ينتقم من »حالقه السيء«
 على طريقته الخاصة

ممرضة تعترف: بدلت 5 آالف
 رضيع فور والدتهم من أجل المرح


