
قوات القمع تستهدف غرف
 األسرى المضربين في »النقب«

غزة/ االستقالل: 
والمحررين  لألسرى  مركز حنظلة  قال 
إن إدارة مصلحة السجون الصهيونّية 
لألس���رى،  اس���تهدافها  ُتواص���ل 
حيث ش���هد قس���م )21( في سجن 
اقتحامات  »النقب« الصحراوي مؤخرًا 
ُمتكررة من ِقبل وحدة »كتير« القمعّية 

التابعة إلدارة السجن. وأوضح المركز 
أن ه���ذه االقتحام���ات ته���دف إلى 
الضغط على األس���رى المضربين عن 
الطع���ام، وهي تس���تهدف بش���كٍل 
الت���ي يقطن فيها  الغرفة  ُمس���تمر 
األس���رى اإلداريان وبينهم المضربان 

األسيران محمد طبنجة وخالد فراج.
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غزة/ االستقالل:
أكد مركز أس���رى فلس���طين للدراسات بأن معركة 
الكرامة )2( ما زالت مستمرة في يومها السابع، كما 
وتستعد دفعة جديدة من األسرى من عدة سجون 

ال يقل عددها عن 300 أس���ير لاللتحاق باإلضراب 
الي���وم األح���د في حال ل���م يتم التوص���ل لحلول 
ترضى األس���رى. وجاء بيان مركز أسرى فلسطين 
للدراسات، في اليوم السابع لمعركة الكرامة )2( ال 

يزال 400 أسير فلسطيني مستمرون في االضراب 
المفتوح عن الطعام من مختلف الس���جون . وأشار 

إلى أن إدارة السجون تشدد إجراءات 
العزل على األس���ير النائ���ب " مروان 

غزة/ االستقالل:
شيعت جماهير غفيرة يوم أمس، جثمان الشهيد ميسرة أبو شلوف، الذي 
ارتقى أمس األول إثر إصابته برصاصة في البطن ش���رق جباليا شمال قطاع 

غزة، اثناء مشاركته في مسيرة العودة وكسر الحصار.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أجبرت بلدية االحتالل اإلس���رائيلي أمس الس���بت الش���قيقين شادي وفادي 
العجلون���ي على هدم منزلهما في حارة الس���عدية بالبل���دة القديمة بالقدس 

المحتّلة ذاتًيا؛ بحجة البناء دون ترخيص.

قوى رام الله تدعو للتصعيد 
الميداني إسنادًا لألسرى

بلدية االحتالل تجبر مقدسيين
 على هدم منزلهما بالبلدة القديمة

جماهير غفيرة تشيع جثمان 
الشهيد أبو شلوف في جباليا 

بعد التصعيد ضد 
المتظاهرين..  هل تعود 

مسيرات العودة إلى زخمها؟!
غزة/ دعاء الحطاب:

أكد سياسيون ومراقبون أن استمرار االحتالل اإلسرائيلي 
بتغوله وجرائمه ضد الُمتظاهرين العزل في مس���يرات 
العودة وكس���ر الحصار، س���يؤدي إلى تصعيد مسيرات 

العودة من جديد بوج���ه االحتالل، عبر إعادة 
تفعيل أدوات الُمقاومة الش���عبية الس���لمية 

حبيب لـ »االستقالل«: االحتالل يحاول االستفراد 
باألسرى والمقاومة لن تتركهم وحدهم

غزة/ قاسم األغا:
حّذرت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، االحتالل 
»اإلسرائيلي« من مغّبة اس���تمرار إرهابه المتصاعد ضد 

األسرى الفلس���طينيين داخل السجون، الذين يخوضون 
إضراًب���ا مفتوًح���ا ع���ن الطعام لليوم الس���ابع 
عل���ى التوالي، وس���ط محاوالت »يائس���ة« من 

غزة/ االستقالل: 
قال الدكت���ور جميل عليان، القيادي ف���ي حركة الجهاد 
اإلسالمي: "إن نتائج االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة دقت 

ناقوس الخطر للذين يراهنون على التس���وية مع العدو"، 
داعيا إلى اإلس���راع في مغادرة سجن التناحر 
واالنقسام، والتوحد لمواجهة المؤامرات وعلى 

د. عليان: نتائج االنتخابات اإلسرائيلية دقت 
ناقوس الخطر للمراهنين على التسوية

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تطالب 
بتدخل أممي لوقف قتل متظاهري غزة

غزة/ االستقالل:
طالب���ت اللجنة القانوني���ة والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمس���يرات 
العودة وكسر الحصار، هيئة األمم المتحدة واألطراف السامية المتعاقدة 

لليوم السابع على التوالي 

األسرى يواصلون إضرابهم وانضمام دفعة جديدة لهم

رام الله/ االستقالل: 
أدت حكومة عض���و اللجنة المركزّي���ة لحركة فتح محمد 
اش���تية مساء أمس السبت اليمين القانونية أمام رئيس 

الس���لطة محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله 
وس���ط الضفة الغربية المحتلة. وقال اشتية 
إن حكومته "ستخدم كل الفلسطينيين، وأن 

حكومة اشتية تؤدي اليمين القانونية أمام عباس 

حماس: حكومة اشتية انفصالية فاقدة للشرعية وتعزز االنقسام 

اأجهزة ال�سلطة تعتقل 3 
اأ�سرى حمررين وتوا�سل 

اعتقال اآخرين

تقرير: شق طرق التفافية 
جديدة بالضفة تعمق 

الفصل العنصري

اأمريكا متنع موؤ�س�س حركة 
مقاطعة »اإ�سرائيل« من 

دخول اأرا�سيها

) APA images (      وقفة ت�سامنية مع �الأ�سرى يف �سجون �الحتالل بر�م �هلل �أم�س

رام الله/ االستقالل:
ق���ال المكت���ب الوطن���ي للدف���اع ع���ن األرض ومقاومة 
االس���تيطان التابع لمنظمة التحرير إن »إس���رائيل« تبني 
نظاًما للفصل العنصري، وتس���تأنف من جديد شق طرق 

التفافي���ة جديدة في األراضي الفلس���طينية 
08المحتلة، الستخدام المستوطنين لها.
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غزة/ االستقالل:
ش���يعت جماهي���ر غفي���رة ي���وم أمس، 
جثمان الش���هيد ميسرة أبو شلوف، الذي 
ارتق���ى أمس األول إث���ر إصابته برصاصة 
في البطن ش���رق جباليا شمال قطاع غزة، 

اثناء مش���اركته في مسيرة العودة وكسر 
الحصار.

وش���ارك عش���رات المواطنين في موكب 
التش���ييع انطالًقا من منزل الش���هيد أبو 
ش���لوف في مخيم جباليا للصالة عليه ثم 

مواراته الثرى بمقبرة الشهداء.
وكانت وزارة الصحة، أعلنت عن استشهاد 
الطفل أبو شلوف إلى جانب إصابة 48 مواطنًا 
المستش���فيات  وصلت  مختلف���ة  بجروح 
وإصابة اثنين من المسعفين المتطوعين.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أجبرت بلدية االحتالل اإلس���رائيلي 
أمس الس���بت الش���قيقين ش���ادي 
وفادي العجلوني على هدم منزلهما 
في حارة الس���عدية بالبلدة القديمة 
بالقدس المحتّلة ذاتًيا؛ بحجة البناء 

دون ترخيص.
بلدي���ة االحتالل  وفرض���ت محكمة 
على الش���قيقين العجلوني اللذين 
يقطنان في الطابق الثالث من البناية 
هدم منزلهم���ا ذاتًيا، وفي حال عدم 
لدفع  بالهدم سيضطران  التزامهما 

أكثر من ٥٥ ألف شيكل.
وأوضح فادي أنه دفع وشقيقه شادي 
عش���رات آالف الشواكل مخالفة بناء 
لبلدية القدس، إال أن األمر لم يكفل 
حماية المنزل من الهدم، أو مواصلة 

دفع المخالفات .
ويقطن الشقيقان فادي وشادي في 
الطابق الثال���ث المكون من غرفتين 
ومطبخ وحم���ام، م���ع زوجتيهما و4 

أطفال.

وبدأت عائلة العجلوني هدم منزلها 
الكائن ف���ي موقع مه���م، إذ يقابله 
المس���جد األقص���ى وب���اب العمود 
وأس���واق البلدة القديم���ة بالقدس 
االحتالل  بلدي���ة  وكانت  المحتّل���ة. 
أجبرت المقدسي نبيه الباسطي على 

هدم منزله بيده، في حي الواد بالبلدة 
القديمة بالقدس المحتّلة قبل نحو 

أسبوع .
االحت���الل  بلدي���ة  وتس���تهدف 
المقدس���يين الذين يبنون للتوسع 
الذاتي  اله���دم  ف���رض  من خ���الل 

ومخالف���ات البناء وه���دم منازلهم؛ 
بذريعة البناء دون ترخيص، في حين 
توفر التس���هيالت للمس���توطنين 
المحتّلة  بالقدس  العشوائي  بالبناء 
دون ف���رض أي مخالف���ات أو قي���ود 

عليهم أو هدم منازلهم.

رام الله/ االستقالل:
دع���ت القوى الوطنية واالس���المية في محافظة رام الله والبيرة إلى توس���يع حمالت 
االسناد لألسرى المضربين عن الطعام، بالمسيرات أو الوقفات واالعتصامات اليومية 

في مراكز المدن وامام الهيئات الدولية.
وطالبت القوى، في بيان صدر عقب اجتماعها، يوم أمس "بتدخل دولي عاجل النقاذ 

حياة اسرانا في سجون االحتالل ضحايا سياسات الموت واالرهاب االحتاللي".
ويوصل مئات األس���رى في س���جون االحتالل اإلضراب عن الطعام لليوم السابع في 
"معرك���ة الكرامة 2"، التي ش���رعت بها الهيئات القيادية لألس���رى مس���اء االثنين 

الماضي، بعد رفض إدارة السجون االستجابة لمطالبهم.
كما دعت القوى إلى إحياء يوم االس���ير الذي يصادف في الس���ابع عشر من نيسان 
الجاري، باوسع مشاركة جماهيرية وشعبية، "وليكن يوما كفاحيا على نقاط االحتكاك 
والتماس مع االحتالل على مداخل المدن وبوابات السجون، تاكيدا على رسالة شعبنا 
ووفاء لتضحيات الحركة االسيرة وان اسرانا لن يكونوا وحدهم في معركة الكرامة".

واعتبرت القوى يوم الجمعة المقبل يوما للتصعيد الميداني في كافة نقاط التماس 
مع االحتالل انتصارا لالسرى وتحديا الجراءت االحتالل.

وفي ذات السياق دعت القوى إلى توسيع حمالت المقاطعة لمنتجات االحتالل بكل 
اش���كالها مع قرب شهر رمضان المبارك وتفريغ األس���واق الفلسطينية من بضائع 

المحتل.

قوى رام الله تدعو للتصعيد 
الميداني إسنادًا لألسرى

بلدية االحتالل تجبر مقدسيين على هدم منزلهما بالبلدة القديمة

غزة/ االستقالل:
اإلس���رائيلي  االحت���الل  زوارق  فتح���ت 
الحربية نيران رشاش���اتها الثقيلة تجاه 
مراكب الصيادين ببحر ش���مالي مدينة 

غزة.
الزوارق  وأفادت مص���ادر محلية، قي���ام 
الحربي���ة بإط���الق الن���ار تج���اه مراكب 
الصيادي���ن ببحر المدين���ة، مما أجبرهم 

على مغادرة البحر خوًفا على حياتهم.
وعلى الرغم من توسيع االحتالل مساحة 
الصيد المس���موح للصيادين في قطاع 

غ���زة الصيد بها لمس���افة تصل إلى 1٥ 
كم إلى أن زوارق االحتالل تالحق مراكب 

الصيادين وتحاول تخريب عملهم.
وفي السياق ذاته أطلق جنود االحتالل 
المتواجدين في األبراج العسكرية النار 
بش����كل مكثف تج����اه المزارعين ورعاة 
األغنام شرق خزاعة والقرارة شرق مدينة 
خانيونس وإل����ى الجنوب قبالة بوابة أبو 
مطبق ش����رق رف����ح، ومنطق����ة موقع 16 
ش����مال قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع 

إصابات. 

نابلس/ االستقالل: 
أقدم مستوطنون، امس السبت، على تحطيم نوافذ مركبتين والحاق 

اضرار بهما، عقب هجوم على عوريف جنوب نابلس.
وأفادت مصادر صحفية، أن مس���توطني »يتسهار« هاجموا المنطقة 
الش���رقية من عوريف عن طريق الواد، وكس���روا وحطم���وا مركبتين 

للمواطنين لؤي شحادة وزياد شحادة.
وذكرت المص���ادر أن األهالي تصدوا للمس���توطنين والحقوهم إلى 

أطراف البلدة.
أصيب، مساء الس���بت، مواطن بكسور عقب هجوم نفذه مستوطنون 

للمرة الثانية على بلدة عوريف جنوب نابلس.
قال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، ل�«وفا«، إن 

المس���توطنين هاجموا بلدة عوريف للمرة الثانية، االمر الذي ادى الى 
اندالع مواجهات عقب تصدي االهالي لهم.

وأضاف، أن المواطن ناجي عارف صباح اصيب بكس���ور بالكتف عقب 
اصابته بحجر من قبل مستوطن، فيما أصيب عدد آخر من المواطنين 

بحاالت اختناق جراء الغاز المسيل للدموع.
كما استهدف مس���توطنون، الس���بت، مركبة مواطنا من بلدة بورين 

جنوب نابلس، قرب مستوطنة »شيلو«، أثناء عودته من رام الله .
وأفاد ش���هود عيان بأن المواطن بروسلي عيد من بلدة بورين تعرض 
لهجوم من قبل مستوطنين بالحجارة، قرب مستوطنة »شيلو« ما أدى 
الى الحاق أضرار بزجاج المركبة، مشيرين إلى أن االعتداء حدث بحماية 

جنود االحتالل االسرائيلي.

مستوطنون يعتدون على المواطنين 
ويحطمون مركبتهم جنوب نابلس

االحتالل يطلق النار تجاه
 الصيادين والمزارعين في غزة

الضفة الغربية/  االستقالل: 
أصيب ش���اب الس���بت، برصاص ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي ش���مال مدينة الخليل جنوب الضفة 

الغربية المحتلة.
وأف���اد الهالل األحمر بإصابة الش���اب حس���ين أبو 
فانوس برصاصة ف���ي الفم برصاص االحتالل على 

مفترق شارع بلدة سعير شمال الخليل.
وأشار إلى أنه جرى نقله إلى أحد المراكز الطبية في 

البلدة لتلقي العالج.
وفي ح���ادث منفص���ل، اعتقلت ق���ّوات االحتالل 
شابين من بلدة بيت أوال على حاجز عسكري قريب 
من المس���جد اإلبراهيمي، وجرى نقلهما إلى جهة 

مجهولة.
فيما أصيب ش���اب برصاص االحتالل االسرائيلي 
خ���الل تصدي أهال���ي قرية بورين جن���وب مدينة 
نابلس ش���مال الضف���ة الغربي���ة المحتلة لهجوم 

مستوطنين. وأكد مسؤول ملف االستيطان شمال 
الضفة، غس���ان دغلس أن: »الش���اب عبادة النجار 
اصيب بعيار حي في منطقة الفخذ، خالل التصدي 
لهجوم مس���توطنين على بوري���ن، وجرى نقله الى 

مستشفى رفيديا وحالته مستقرة«.
ورجح دغلس ان يكون مستوطن هو من اطلق النار 
على الشاب النجار خالل المواجهات، »وفق الوكالة 

الرسمية«.

إصابة شابين برصاص االحتالل بالخليل ونابلس 

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد أبو شلوف في جباليا 

رام الله / االستقالل:
ش���نت قوات االحتالل اإلس���رائيلي فجر السبت، حملة اعتقاالت 
ومداهم���ات في أنح���اء متفرقة م���ن الضفة الغربي���ة والقدس 

المحتلتين.
وأف���ادت مصادر محلية بأن قوة عس���كرية إس���رائيلية اعتقلت 
الشابْين يزن عبيد، وعبد عويوي خالل اقتحامها لقرية العيساوية 

في مدينة القدس المحتلة.
كما اعتقلت قوة عس���كرية ثانية الش���اب مصطفى حجازي من 
مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة أثناء مروره بحاجز 

»الكونتينر« القريب.
أما في مدينة الخليل جنوًبا، فقد سلمت قوة إسرائيلية المحررين 
م���ازن ومؤيد الطيط، وصقر إبراهي���م صبارنة تبليغات لمراجعة 

مخابراتها عقب اقتحام منطقة صافا في بلدة بيت أمر شمااًل.

اعتقاالت واستدعاءات 
بمداهمات ليلية 
بالضفة والقدس
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الكلمة للمقاومة
وأّكد القيادي في حركة الجهاد خضر حبيب، 
على أن الكلمة س���تكون لفصائل المقاومة، 
إذا ما أصاب االحتالل األسرى بمكروه. وقال: 
"إن ش���عبنا الفلس���طيني لن يترك أس���راه 
وحدهم، ويرقب خطواتهم النضالية لحظة 
بلحظة، وإذا ما ُأصيبوا بأي مكروه؛ فإن الكلمة 

ستكون للمقاومة".
"االس���تقالل":  لصحيفة  حبي���ب  وأض���اف 
"الع���دو الصهيوني يحاول إذالل األس���رى 
لتدمير اإلنسان الفلس���طيني، رأس الحربة 
في مواجهة االحتالل وجرائمه ومش���اريعه، 
مس���تدرًكا: "إاّل أن االنتصار سيكون حليف 

األسرى". 
ودعا إل���ى تح���رك فلس���طيني عاجل على 
المس���تويات كاّف���ة، واالنتص���ار لقضي���ة 
األس���رى وحقوقه���م، الت���ي كفلته���ا كل 

األعراف والمواثيق الدولية.
كاّف���ة  االحت���الل  كي���ان  ق���ادة  ووص���ف 
ب�"المجرمي���ن الغاصبين ألرض فلس���طين"، 
في إشارة إلى ما أفرزته انتخابات "كنيست" 
االحت���الل ال���� 21، م���ن اس���تحواذ لليمين 

المتطرف، على النسبة األعلى للمقاعد.

وصب���اح الجمع���ة، أعلنت ما ُتس���مى "لجنة 
الكيان، عن  المركزية" داخ���ل  االنتخاب���ات 
النتائ���ج النهائي���ة لالنتخاب���ات، إذ أكدت 
بزعام���ة رئيس  الليك���ود"  "ح���زب  حصول 
حكوم���ة االحتالل "بنيامي���ن نتنياهو" على 
النسبة األعلى )36 مقعًدا(، من أصل )120( 

هي عدد مقاعد "الكنيست".

تفاهمات ك�صر احل�صار
وعن مصي���ر تفاهمات "كس���ر حصار غزة"، 
ال س���يما بعد تمري���ر االحت���الل انتخاباته  
بالجه���اد  القي���ادي  اس���تبعد  الداخلي���ة، 
اس���تكمال الكي���ان االلت���زام بتنفيذ كامل 
برعاية  الجاري���ة  "اإلنس���انية"،  التفاهمات 

مصرية.
ومنذ األس���ابيع الماضية، ُيكّثف وفد أمني 
مص���رّي زيارات���ه "الماراثوني���ة" بين قطاع 
غزة وكي���ان االحتالل، يلتق���ي فيها قيادة 
"حماس" والفصائل بالقطاع، ومسؤولين من 
الكيان؛ الس���تكمال جهود "كسر الحصار"، 
التي تقودها القاهرة منذ أش���هر عّدة، إلى 

جانب األمم المتحدة وقطر.
وعلى وقع "التفاهم���ات"، أعلن االحتالل عن 
توس���يع مس���احة الصيد البح���ري في بحر 

قطاع غزة، إلى )15( مياًل بحرًيا، وتسهيالت 
"ملحوظ���ة" بحرك���ة البضائ���ع والُتّجار على 

المعابر )مع االحتالل(.
المقاومة  "لك���ن باس���تمرار  وتابع حبي���ب: 
بأش���كالها كاّفة، س���نرغم االحت���الل على 
االعتراف بحقوق شعبنا الفلسطيني، وكسر 

حص���اره المفروض على قطاع غ���زة، وصواًل 
لكنسه عن أرضنا".

وحّذر االحتالل من اس���تمرار قتله المتعّمد 
المش���اركين  الس���لمّيين  للمتظاهري���ن 
ب�"مس���يرات العودة"، التي لن تتوقف حتى 
تحقيق األهداف الت���ي انطلقت من أجلها، 
مؤكًدا أن "المقاومة لن تقف مكتوفة األيدي 

إزاء هذا التغّول بالدم الفلسطيني".
وأضاف: "المقاومة س���تختزن جرائم العدو 
في ذاكرة ش���عبنا، وس���يأتي الي���وم الذي 
تحاسبه فيه على كل جريمة ارتكبها بحّقه".

وبحس���ب أح���دث أرق���ام ل���وزارة الصح���ة 
الفلس���طينية، فق���د أس���فرت اعت���داءات 
االحتالل على المشاركين بمسيرات العودة 
منذ انطالقه���ا يوم 30 م���ارس 2018، عن 
استش���هاد نحو 273 فلسطينًيا )منهم 11 
تحتجز قوات االحتالل جثامينهم(، وإصابة 

آالف آخرين بجراح متفاوتة.

رف�ض واإدانة
في س���ياق آخر، عّبر حبيب عن رفضة وإدانة 
حركت���ه القاطع ل���كل أش���كال التطبيع مع 
االحت���الل، الفًتا إل���ى أن موقف الش���عوب 

يرفض رفًضا تاًما "الهرولة" نحوه.

وق���ال: "إن التطبي���ع خيانة لش���عوب األمة 
جميًعا، ولقضية فلس���طين المركزية، التي 
هي قضي���ة العرب والمس���لمين، ولن ينال 

المطبّعين من وراء ذلك، إاّل الخزي والعار".
أما عن حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة 
"فتح" محمد اش���تّية )تضم 21 وزيًرا(، التي 
أدت اليمين القانونية باألمس، أمام رئيس 
السلطة الفلسطينية محمد عّباس برام الله، 
أش���ار القيادي ب�"الجهاد اإلسالمي" إلى أن 
"الحكومة لن تس���تطيع إخراج القضية من 

المأزق التي وصلت إليه".
وقال: "إنه كان من األولى تش���كيل حكومة 
وح���دة وطني���ة، ته���يء األج���واء إلج���راء 
االنتخابات الش���املة )رئاس���ية، تشريعية، 
مجلس وطني لمنظمة التحرير(، على طريق 
ترتي���ب البي���ت الداخل���ي، باالس���تناد إلى 
اتفاقات المصالحة، وف���ي مقّدمتها اتفاق 

القاهرة الموقع عام 2011".   
والفصائ���ل  الق���وى  غالبي���ة  ورفض���ت 
الفلسطينية، بينها ُكبرى فصائل المنّظمة 
المش���اركة في حكومة "اش���تّية"، مؤكدين 
أن "التش���كيل تكريس لالنقس���ام، وُفرص 

الفصل بين غزة والضفة".

»حكومة اشتية لن تخرج القضية من مأزقها«

حبيب لـ »االستقالل«: االحتالل يحاول االستفراد باألسرى والمقاومة لن تتركهم وحدهم
غزة/ قا�صم الأغا:

فل�صللطني، الحتللال  الإ�صللامي يف  حللّذرت حركللة اجلهللاد 
»الإ�صرائيلي« من مغّبة ا�صتمرار اإرهابه املت�صاعد �صد الأ�صرى 
الفل�صطينيني داخل ال�صجون، الذين يخو�صون اإ�صراًبا مفتوًحا 
عن الطعام لليوم ال�صابع على التوايل، و�صط حماولت »يائ�صة« 

مللن اإدارة ال�صللجون، جلهة اإرغامهم على فّك الإ�صللراب. ومنذ 
منت�صللف الأ�صللبوع املا�صللي، يخو�ض الإ�صللراب مئات الأ�صرى، 
بينهم قيادات احلركة الأ�صرية، حتت عنوان »معركة الكرامة 
2«، بعد تعّنت وعدم ا�صتجابة اإدارة �صجون الحتال ملطالبهم 
العادلة وامل�صللروعة. وُتطالب احلركة الأ�صرية باإزالة اأجهزة 

الت�صللوي�ض »املُ�صللرطنة« علللى الهواتللف املحمولللة، وتركيللب 
هواتللف عموميللة بني اأق�صللام ال�صللجون، واإلغاء مللن الزيارات 
لأ�صرى قطاع غزة، واإنهاء عزل مئات الأ�صرى )بينهم اأطفال( 
وحت�صني ظروف اعتقالهم، ووقف �صيا�صة القتحام والتنكيل 

والإهمال الطبّي، وغريها. 

غزة/ االستقالل: 
الدكتور جمي���ل عليان،  ق���ال 
الجهاد  القي���ادي في حرك���ة 
اإلسالمي: "إن نتائج االنتخابات 
اإلس���رائيلية األخي���رة دق���ت 
ناقوس الخطر للذين يراهنون 
على التسوية مع العدو"، داعيا 
اإلسراع في مغادرة سجن  إلى 
والتوحد  واالنقس���ام،  التناحر 
وعلى  المؤام���رات  لمواجه���ة 

رأسها صفقة القرن.
د.عليان،  تصريح���ات  ج���اءت 

نتائج  على  التعقيب  في سياق 
االنتخاب���ات في دولة االحت���الل والتي أظه���رت جنوح 
المجتمع اإلس���رائيلي نح���و اليمين المتط���رف بقيادة 

بنيامين نتنياهو.
وأضاف: دقت نتائ���ج االنتخابات اإلس���رائيلية وثقافة 
الناخب اإلس���رائيلي بكاف���ة اتجاهاته ناق���وس الخطر 
للذين يراهنون على التس���وية مع َاي طرف إس���رائيلي، 
جميعه���م يقف���ون صفا واح���دا ضد حقنا ف���ي الدولة 

والقدس والحرية".
وتابع د. عليان بالق���ول: "مطلوب منا جميعا وبدون تردد 
ان نستمع بكل احاسيسنا ومشاعرنا الوطنية الى صوت 
الوحدة والتصالح الحقيقي حول مشروع مواجهة وعرقلة 
المش���روع األمريكي اإلس���رائيلي الذي لم ولن يبقي لنا 

حلما بدولة أو حرية أو قدس".
وأكد أن المطلوب منا أن نغادر بس���رعة س���جن التناحر 
واالنقس���ام ونوحد طاقاتنا الكبيرة ونتكامل بين أدواتنا 

الكثيرة لنب���دأ هجوما مضادا على 
كل أذرع المؤام���رة وعلى رأس���ها 

صفقة القرن.
وزاد بالق���ول: م���ازال أمامنا فرصة 
في إنقاذ الضفة من جنون ترامب 
وحلم نتنياهو، لم يعد لدينا المزيد 
م���ن الوق���ت أو الجه���د إلضاعته 
فالمؤامرة  داخلي���ة،  مناكفات  في 
مبينا  رؤوسنا جميعا".  تقترب من 
أن الس���لطة والحكومة في رام الله 
مطالب���ة اآلن بالتوح���د مع غزة في 
المواجه���ة واألهم إطالق وتهيئة 
األجواء لش���باب وث���وار الضفة في 

انتفاضة تجعل العدو يفكر في الرحيل بدل الضم.
وقال د.عليان: إجبار العدو ومستوطنيه على الرحيل ليس 
مس���تحيال بل ممكنا من خالل المواجهة الفلس���طينية 
الشاملة، كل حس���ب جغرافيته وإمكاناته، وهي كثيرة 
ومتنوعة لحماية الضفة من ترامب ونتنياهو، نملك القوة 
واألدوات والح���ق وينقصنا العمل الوحدوي المش���ترك 

فهو الوحيد الذي سيجبر كسر االنقسام واالختالف".
ودعا علي���ان الرئيس محم���ود عباس إل���ى التقاط هذه 
اللحظة الحساس���ة جدا في العمل مع الكل الفلسطيني 
بدون اس���تثناء على إعادة بناء منظم���ة التحرير لتكون 
بيتا وطنيا للجميع وعلى قاع���دة مواجهة المؤامرة التي 
اش���بعناها صراخا وتحذيرا، مؤك���دا أن المصالحة وبناء 
منظم���ة التحرير على قاعدة مواجه���ة المؤامرة وحماية 

المشروع الوطني هي المدخل الرئيس لالنتصار.

د.عليان: نتائج االنتخابات اإلسرائيلية دقت 
ناقوس الخطر للمراهنين على التسوية

غزة/ االستقالل:
طالبت اللجن���ة القانونية والتواصل الدول���ي للهيئة الوطنية 
لمس���يرات الع���ودة وكس���ر الحصار، هيئ���ة األم���م المتحدة 
واألطراف الس���امية المتعاقدة على اتفاقي���ة جنيف، بالقيام 
بمس���ؤولياتهم األخالقية والقانونية لوقف قتل واستهداف 
المتظاهرين في مس���يرات العودة، وحماي���ة حقوق الالجئين 
والمدنيين الفلس���طينيين، واألس���ري والمعتقلين في سجون 

االحتالل اإلسرائيلي.
وأدان���ت اللجنة في بي���ان صحفي يوم أم���س، مواصلة قوات 
االحتالل استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرات 

العودة وكسر الحصار بقطاع غزة للجمعة ال� 54 على التوالي.
وأش���ارت إلى أن ق���وات االحت���الل تعمدت اس���تخدام القوة 
المس���لحة المفرط���ة والمميتة بحق المتظاهري���ن، ما أدي إلى 
استش���هاد الطفل ميس���رة موسي أبو ش���لوف )15 عاًما( جراء 

إصابته في البطن شرق جباليا.
وأكدت أن مس���يرات العودة وما يتخللها من فعاليات شعبية، 
كان���ت ومازالت تحاف���ظ على نهجها الس���لمي، الذي واجهته 
ق���وات االحتالل باس���تخدام القوة القاتل���ة والمميتة في حالة 
اس���تعالء واس���تخفاف إس���رائيلي لمنظومة القانون الدولي 
وازدراء لحقوق اإلنسان والشعوب، وتنكر لكل اإلدانات الدولية.

وجددت تحذيرها لالحتالل من سياسة اإلمعان في استهدافها 
للمدنيين المتظاهرين سلمًيا، محملة إياه المسؤولية القانونية 
عن ذلك، واعدة بالعمل الجاد على فضح الجرائم اإلس���رائيلية 

ومحاسبة مرتكبيها.
ودعت اللجنة القانونية إلى تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير 
لجن���ة تقصي الحقائق الدولية، والذي جري إقراره في الدورة ال� 

)40( لمجلس حقوق اإلنسان.
كما دعت القيادة الفلس���طينية إلحالة جرائ���م االحتالل بحق 

المتظاهرين س���لمًيا في مس���يرات العودة وكافة الملفات إلى 
المحكمة الجنائية الدولية الدائم���ة، وذلك بموجب المادة 14 
م���ن ميثاق روما، وعدم االكتفاء بإحالة ملف االس���تيطان فقط، 
ما من ش���أنه ضمان ع���دم إفالت المجرمين اإلس���رائيليين من 

العقاب.
وج���ددت مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية 
الدائمة، التخاذ قرار عادل وس���ريع بفت���ح تحقيق جنائي في 

الجرائم اإلسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.
وطالبت الرئيس والحكومة الفلس���طينية بالبدء الفوري بوقف 
ورف���ع اإلج���راءات العقابية وغي���ر القانوني���ة المفروضة على 
موظف���ي ومواطني قطاع غ���زة، واتخاد التدابي���ر كافة لتعزيز 

صمود المواطنين في القطاع.
 كما طالبت الكل الوطني بتهيئة المناخات الس���تعادة الوحدة 
الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة وتعزيز سيادة 

القانون والشراكة السياسية.
وحثت اللجنة المجتمع الدولي واألطراف الس���امية المتعاقدة 
على اتفاقي���ات جنيف وكاف���ة المنظمات الدولي���ة وحركات 
التضام���ن م���ع الش���عب الفلس���طيني، والفلس���طينيين في 
كاف���ة التجمعات عل���ى التحرك على كل األصع���دة القانونية 
والسياس���ية والدبلوماس���ية والحقوقية والش���عبية من أجل 
مس���اءلة ومحاسبة ومقاطعة االحتالل، وتوفير الحماية الدولية 

للفلسطينيين.
ودعت إلى وقف التصعيد اإلس���رائيلي والحص���ار لقطاع غزة 
وحماية المتظاهرين في مس���يرات العودة، ووقف االنتهاكات 
بحق األس���ري في س���جون االحتالل، ووقف جرائم االستيطان، 
وسياس���ات التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 
48، وتهوي���د مدينة الق���دس، وضمان حق الع���ودة الالجئين 

الفلسطينيين وفق قرار 194.

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تطالب 
بتدخل أممي لوقف قتل متظاهري غزة
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الكلمة للمقاومة
وأّكد القيادي في حركة الجهاد خضر حبيب، 
على أن الكلمة س���تكون لفصائل المقاومة، 
إذا ما أصاب االحتالل األسرى بمكروه. وقال: 
"إن ش���عبنا الفلس���طيني لن يترك أس���راه 
وحدهم، ويرقب خطواتهم النضالية لحظة 
بلحظة، وإذا ما ُأصيبوا بأي مكروه؛ فإن الكلمة 

ستكون للمقاومة".
"االس���تقالل":  لصحيفة  حبي���ب  وأض���اف 
"الع���دو الصهيوني يحاول إذالل األس���رى 
لتدمير اإلنسان الفلس���طيني، رأس الحربة 
في مواجهة االحتالل وجرائمه ومش���اريعه، 
مس���تدرًكا: "إاّل أن االنتصار سيكون حليف 

األسرى". 
ودعا إل���ى تح���رك فلس���طيني عاجل على 
المس���تويات كاّف���ة، واالنتص���ار لقضي���ة 
األس���رى وحقوقه���م، الت���ي كفلته���ا كل 

األعراف والمواثيق الدولية.
كاّف���ة  االحت���الل  كي���ان  ق���ادة  ووص���ف 
ب�"المجرمي���ن الغاصبين ألرض فلس���طين"، 
في إشارة إلى ما أفرزته انتخابات "كنيست" 
االحت���الل ال���� 21، م���ن اس���تحواذ لليمين 

المتطرف، على النسبة األعلى للمقاعد.

وصب���اح الجمع���ة، أعلنت ما ُتس���مى "لجنة 
الكيان، عن  المركزية" داخ���ل  االنتخاب���ات 
النتائ���ج النهائي���ة لالنتخاب���ات، إذ أكدت 
بزعام���ة رئيس  الليك���ود"  "ح���زب  حصول 
حكوم���ة االحتالل "بنيامي���ن نتنياهو" على 
النسبة األعلى )36 مقعًدا(، من أصل )120( 

هي عدد مقاعد "الكنيست".

تفاهمات ك�صر احل�صار
وعن مصي���ر تفاهمات "كس���ر حصار غزة"، 
ال س���يما بعد تمري���ر االحت���الل انتخاباته  
بالجه���اد  القي���ادي  اس���تبعد  الداخلي���ة، 
اس���تكمال الكي���ان االلت���زام بتنفيذ كامل 
برعاية  الجاري���ة  "اإلنس���انية"،  التفاهمات 

مصرية.
ومنذ األس���ابيع الماضية، ُيكّثف وفد أمني 
مص���رّي زيارات���ه "الماراثوني���ة" بين قطاع 
غزة وكي���ان االحتالل، يلتق���ي فيها قيادة 
"حماس" والفصائل بالقطاع، ومسؤولين من 
الكيان؛ الس���تكمال جهود "كسر الحصار"، 
التي تقودها القاهرة منذ أش���هر عّدة، إلى 

جانب األمم المتحدة وقطر.
وعلى وقع "التفاهم���ات"، أعلن االحتالل عن 
توس���يع مس���احة الصيد البح���ري في بحر 

قطاع غزة، إلى )15( مياًل بحرًيا، وتسهيالت 
"ملحوظ���ة" بحرك���ة البضائ���ع والُتّجار على 

المعابر )مع االحتالل(.
المقاومة  "لك���ن باس���تمرار  وتابع حبي���ب: 
بأش���كالها كاّفة، س���نرغم االحت���الل على 
االعتراف بحقوق شعبنا الفلسطيني، وكسر 

حص���اره المفروض على قطاع غ���زة، وصواًل 
لكنسه عن أرضنا".

وحّذر االحتالل من اس���تمرار قتله المتعّمد 
المش���اركين  الس���لمّيين  للمتظاهري���ن 
ب�"مس���يرات العودة"، التي لن تتوقف حتى 
تحقيق األهداف الت���ي انطلقت من أجلها، 
مؤكًدا أن "المقاومة لن تقف مكتوفة األيدي 

إزاء هذا التغّول بالدم الفلسطيني".
وأضاف: "المقاومة س���تختزن جرائم العدو 
في ذاكرة ش���عبنا، وس���يأتي الي���وم الذي 
تحاسبه فيه على كل جريمة ارتكبها بحّقه".

وبحس���ب أح���دث أرق���ام ل���وزارة الصح���ة 
الفلس���طينية، فق���د أس���فرت اعت���داءات 
االحتالل على المشاركين بمسيرات العودة 
منذ انطالقه���ا يوم 30 م���ارس 2018، عن 
استش���هاد نحو 273 فلسطينًيا )منهم 11 
تحتجز قوات االحتالل جثامينهم(، وإصابة 

آالف آخرين بجراح متفاوتة.

رف�ض واإدانة
في س���ياق آخر، عّبر حبيب عن رفضة وإدانة 
حركت���ه القاطع ل���كل أش���كال التطبيع مع 
االحت���الل، الفًتا إل���ى أن موقف الش���عوب 

يرفض رفًضا تاًما "الهرولة" نحوه.

وق���ال: "إن التطبي���ع خيانة لش���عوب األمة 
جميًعا، ولقضية فلس���طين المركزية، التي 
هي قضي���ة العرب والمس���لمين، ولن ينال 

المطبّعين من وراء ذلك، إاّل الخزي والعار".
أما عن حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة 
"فتح" محمد اش���تّية )تضم 21 وزيًرا(، التي 
أدت اليمين القانونية باألمس، أمام رئيس 
السلطة الفلسطينية محمد عّباس برام الله، 
أش���ار القيادي ب�"الجهاد اإلسالمي" إلى أن 
"الحكومة لن تس���تطيع إخراج القضية من 

المأزق التي وصلت إليه".
وقال: "إنه كان من األولى تش���كيل حكومة 
وح���دة وطني���ة، ته���يء األج���واء إلج���راء 
االنتخابات الش���املة )رئاس���ية، تشريعية، 
مجلس وطني لمنظمة التحرير(، على طريق 
ترتي���ب البي���ت الداخل���ي، باالس���تناد إلى 
اتفاقات المصالحة، وف���ي مقّدمتها اتفاق 

القاهرة الموقع عام 2011".   
والفصائ���ل  الق���وى  غالبي���ة  ورفض���ت 
الفلسطينية، بينها ُكبرى فصائل المنّظمة 
المش���اركة في حكومة "اش���تّية"، مؤكدين 
أن "التش���كيل تكريس لالنقس���ام، وُفرص 

الفصل بين غزة والضفة".

»حكومة اشتية لن تخرج القضية من مأزقها«

حبيب لـ »االستقالل«: االحتالل يحاول االستفراد باألسرى والمقاومة لن تتركهم وحدهم
غزة/ قا�صم الأغا:

فل�صللطني، الحتللال  الإ�صللامي يف  حللّذرت حركللة اجلهللاد 
»الإ�صرائيلي« من مغّبة ا�صتمرار اإرهابه املت�صاعد �صد الأ�صرى 
الفل�صطينيني داخل ال�صجون، الذين يخو�صون اإ�صراًبا مفتوًحا 
عن الطعام لليوم ال�صابع على التوايل، و�صط حماولت »يائ�صة« 

مللن اإدارة ال�صللجون، جلهة اإرغامهم على فّك الإ�صللراب. ومنذ 
منت�صللف الأ�صللبوع املا�صللي، يخو�ض الإ�صللراب مئات الأ�صرى، 
بينهم قيادات احلركة الأ�صرية، حتت عنوان »معركة الكرامة 
2«، بعد تعّنت وعدم ا�صتجابة اإدارة �صجون الحتال ملطالبهم 
العادلة وامل�صللروعة. وُتطالب احلركة الأ�صرية باإزالة اأجهزة 

الت�صللوي�ض »املُ�صللرطنة« علللى الهواتللف املحمولللة، وتركيللب 
هواتللف عموميللة بني اأق�صللام ال�صللجون، واإلغاء مللن الزيارات 
لأ�صرى قطاع غزة، واإنهاء عزل مئات الأ�صرى )بينهم اأطفال( 
وحت�صني ظروف اعتقالهم، ووقف �صيا�صة القتحام والتنكيل 

والإهمال الطبّي، وغريها. 

غزة/ االستقالل: 
الدكتور جمي���ل عليان،  ق���ال 
الجهاد  القي���ادي في حرك���ة 
اإلسالمي: "إن نتائج االنتخابات 
اإلس���رائيلية األخي���رة دق���ت 
ناقوس الخطر للذين يراهنون 
على التسوية مع العدو"، داعيا 
اإلسراع في مغادرة سجن  إلى 
والتوحد  واالنقس���ام،  التناحر 
وعلى  المؤام���رات  لمواجه���ة 

رأسها صفقة القرن.
د.عليان،  تصريح���ات  ج���اءت 

نتائج  على  التعقيب  في سياق 
االنتخاب���ات في دولة االحت���الل والتي أظه���رت جنوح 
المجتمع اإلس���رائيلي نح���و اليمين المتط���رف بقيادة 

بنيامين نتنياهو.
وأضاف: دقت نتائ���ج االنتخابات اإلس���رائيلية وثقافة 
الناخب اإلس���رائيلي بكاف���ة اتجاهاته ناق���وس الخطر 
للذين يراهنون على التس���وية مع َاي طرف إس���رائيلي، 
جميعه���م يقف���ون صفا واح���دا ضد حقنا ف���ي الدولة 

والقدس والحرية".
وتابع د. عليان بالق���ول: "مطلوب منا جميعا وبدون تردد 
ان نستمع بكل احاسيسنا ومشاعرنا الوطنية الى صوت 
الوحدة والتصالح الحقيقي حول مشروع مواجهة وعرقلة 
المش���روع األمريكي اإلس���رائيلي الذي لم ولن يبقي لنا 

حلما بدولة أو حرية أو قدس".
وأكد أن المطلوب منا أن نغادر بس���رعة س���جن التناحر 
واالنقس���ام ونوحد طاقاتنا الكبيرة ونتكامل بين أدواتنا 

الكثيرة لنب���دأ هجوما مضادا على 
كل أذرع المؤام���رة وعلى رأس���ها 

صفقة القرن.
وزاد بالق���ول: م���ازال أمامنا فرصة 
في إنقاذ الضفة من جنون ترامب 
وحلم نتنياهو، لم يعد لدينا المزيد 
م���ن الوق���ت أو الجه���د إلضاعته 
فالمؤامرة  داخلي���ة،  مناكفات  في 
مبينا  رؤوسنا جميعا".  تقترب من 
أن الس���لطة والحكومة في رام الله 
مطالب���ة اآلن بالتوح���د مع غزة في 
المواجه���ة واألهم إطالق وتهيئة 
األجواء لش���باب وث���وار الضفة في 

انتفاضة تجعل العدو يفكر في الرحيل بدل الضم.
وقال د.عليان: إجبار العدو ومستوطنيه على الرحيل ليس 
مس���تحيال بل ممكنا من خالل المواجهة الفلس���طينية 
الشاملة، كل حس���ب جغرافيته وإمكاناته، وهي كثيرة 
ومتنوعة لحماية الضفة من ترامب ونتنياهو، نملك القوة 
واألدوات والح���ق وينقصنا العمل الوحدوي المش���ترك 

فهو الوحيد الذي سيجبر كسر االنقسام واالختالف".
ودعا علي���ان الرئيس محم���ود عباس إل���ى التقاط هذه 
اللحظة الحساس���ة جدا في العمل مع الكل الفلسطيني 
بدون اس���تثناء على إعادة بناء منظم���ة التحرير لتكون 
بيتا وطنيا للجميع وعلى قاع���دة مواجهة المؤامرة التي 
اش���بعناها صراخا وتحذيرا، مؤك���دا أن المصالحة وبناء 
منظم���ة التحرير على قاعدة مواجه���ة المؤامرة وحماية 

المشروع الوطني هي المدخل الرئيس لالنتصار.

د.عليان: نتائج االنتخابات اإلسرائيلية دقت 
ناقوس الخطر للمراهنين على التسوية

غزة/ االستقالل:
طالبت اللجن���ة القانونية والتواصل الدول���ي للهيئة الوطنية 
لمس���يرات الع���ودة وكس���ر الحصار، هيئ���ة األم���م المتحدة 
واألطراف الس���امية المتعاقدة على اتفاقي���ة جنيف، بالقيام 
بمس���ؤولياتهم األخالقية والقانونية لوقف قتل واستهداف 
المتظاهرين في مس���يرات العودة، وحماي���ة حقوق الالجئين 
والمدنيين الفلس���طينيين، واألس���ري والمعتقلين في سجون 

االحتالل اإلسرائيلي.
وأدان���ت اللجنة في بي���ان صحفي يوم أم���س، مواصلة قوات 
االحتالل استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرات 

العودة وكسر الحصار بقطاع غزة للجمعة ال� 54 على التوالي.
وأش���ارت إلى أن ق���وات االحت���الل تعمدت اس���تخدام القوة 
المس���لحة المفرط���ة والمميتة بحق المتظاهري���ن، ما أدي إلى 
استش���هاد الطفل ميس���رة موسي أبو ش���لوف )15 عاًما( جراء 

إصابته في البطن شرق جباليا.
وأكدت أن مس���يرات العودة وما يتخللها من فعاليات شعبية، 
كان���ت ومازالت تحاف���ظ على نهجها الس���لمي، الذي واجهته 
ق���وات االحتالل باس���تخدام القوة القاتل���ة والمميتة في حالة 
اس���تعالء واس���تخفاف إس���رائيلي لمنظومة القانون الدولي 
وازدراء لحقوق اإلنسان والشعوب، وتنكر لكل اإلدانات الدولية.

وجددت تحذيرها لالحتالل من سياسة اإلمعان في استهدافها 
للمدنيين المتظاهرين سلمًيا، محملة إياه المسؤولية القانونية 
عن ذلك، واعدة بالعمل الجاد على فضح الجرائم اإلس���رائيلية 

ومحاسبة مرتكبيها.
ودعت اللجنة القانونية إلى تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير 
لجن���ة تقصي الحقائق الدولية، والذي جري إقراره في الدورة ال� 

)40( لمجلس حقوق اإلنسان.
كما دعت القيادة الفلس���طينية إلحالة جرائ���م االحتالل بحق 

المتظاهرين س���لمًيا في مس���يرات العودة وكافة الملفات إلى 
المحكمة الجنائية الدولية الدائم���ة، وذلك بموجب المادة 14 
م���ن ميثاق روما، وعدم االكتفاء بإحالة ملف االس���تيطان فقط، 
ما من ش���أنه ضمان ع���دم إفالت المجرمين اإلس���رائيليين من 

العقاب.
وج���ددت مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية 
الدائمة، التخاذ قرار عادل وس���ريع بفت���ح تحقيق جنائي في 

الجرائم اإلسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.
وطالبت الرئيس والحكومة الفلس���طينية بالبدء الفوري بوقف 
ورف���ع اإلج���راءات العقابية وغي���ر القانوني���ة المفروضة على 
موظف���ي ومواطني قطاع غ���زة، واتخاد التدابي���ر كافة لتعزيز 

صمود المواطنين في القطاع.
 كما طالبت الكل الوطني بتهيئة المناخات الس���تعادة الوحدة 
الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة وتعزيز سيادة 

القانون والشراكة السياسية.
وحثت اللجنة المجتمع الدولي واألطراف الس���امية المتعاقدة 
على اتفاقي���ات جنيف وكاف���ة المنظمات الدولي���ة وحركات 
التضام���ن م���ع الش���عب الفلس���طيني، والفلس���طينيين في 
كاف���ة التجمعات عل���ى التحرك على كل األصع���دة القانونية 
والسياس���ية والدبلوماس���ية والحقوقية والش���عبية من أجل 
مس���اءلة ومحاسبة ومقاطعة االحتالل، وتوفير الحماية الدولية 

للفلسطينيين.
ودعت إلى وقف التصعيد اإلس���رائيلي والحص���ار لقطاع غزة 
وحماية المتظاهرين في مس���يرات العودة، ووقف االنتهاكات 
بحق األس���ري في س���جون االحتالل، ووقف جرائم االستيطان، 
وسياس���ات التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 
48، وتهوي���د مدينة الق���دس، وضمان حق الع���ودة الالجئين 

الفلسطينيين وفق قرار 194.

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تطالب 
بتدخل أممي لوقف قتل متظاهري غزة



األحد 8 شعبان 1440 هــ 14 ابريل 2019 م

غزة/ االستقالل:
نظم���ت مؤسس���ة مهج���ة القدس 
األحرار  وحركة  واألس���رى  للشهداء 
أم���س؛ وقفة  ي���وم  الفلس���طينية 
المضربين  دعم وإس���ناد لألس���رى 
عن الطع���ام في س���جون االحتالل 
األس���ير  ليوم  وإحياًء  اإلس���رائيلي 
الفلس���طيني، وذلك في المحافظة 

الوس�طى بغ�زة.
الناطق اإلعالمي باسم حركة األحرار 
الفلسطينية ياس���ر خلف قال: "إن 
األسرى يعيش���ون أوضاعًا مأساوية 
داخ���ل المعتق���الت اإلس���رائيلية 
مما دفعهم لخ���وض هذا اإلضراب 
المفتوح عن الطعام ليثبتوا للعالم 
أن قضي���ة األس���رى ه���ي قضي���ة 
أن تتوج���ه كافة  مركزي���ة يج���ب 

الجهود لحلها.
وأضاف "إن أس���رانا ليسوا وحدهم 
في معركتهم النضالية ضد العدو 
ه���ي  فمعاناته���م  اإلس���رائيلي، 
معاناتنا وآالمهم هي آالم الش���عب 
الفلسطيني كافة، فهم خط الدفاع 

األول عن قضية فلسطين".
م���ن جه���ة أخ���رى ق���ال القيادي 
في حرك���ة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين عبد الج���واد العطار: "إن 

اإلسرائيلية  السجون  مصلحة  إدارة 
بحق  واالضطه���اد  الظلم  تم���ارس 
أس���رانا األبط���ال ف���ي س���جونها، 
محاولًة بهذه السياس���ات أن تنال 
م���ن عزيمة األس���رى المضربين عن 
الطعام لثنيهم عن إضرابهم، إال أن 
أروع صور الصمود  أسرانا يسطرون 
مطالبه���م  لتحقي���ق  والتضحي���ة 

العادلة. وأض�اف العطار "أن شعبنا 
الفلسطيني أعلن وقوفه الكامل مع 
حقوق الحركة األس���يرة ومطالبهم، 
فمناصرة األس���رى أمانة في أعناقنا 
جميعًا لرف���ع صوتهم في المحافل 
الدولي���ة للضغ���ط عل���ى االحتالل 
ليتراج���ع عن قراراته المجحفة بحق 

أسرانا".

مهج���ة  مؤسس���ة  وأش���ارت 
القدس إلى أن ه���ذه الفعالية 
فعاليات  تأتي ضمن سلس���لة 
الدعم واإلس���ناد التي تنظمها 
المؤسس���ة دعمًا لصمود أسرانا 
األبطال ف���ي إضرابهم المفتوح 
عن الطعام وإحياء ليوم األسير 

الفلسطيني.

غزة/ االستقالل:
أفادت إذاعة صوت األس���رى أن س���بعة أس���رى م���ن الضفة 
الغربية المحتلة وقطاع غزة يدخلون أعواًما جديدة في سجون 

االحتالل، بينهم خمسة محكومون بالمؤبد مدى الحياة.
وأوضحت اإلذاعة أن األس���رى هم األس���ير شادي غالب محمد 
أبو ش���حذم )37 عاًما( المحكوم بالس���جن المؤبد مدى الحياة 
ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عاًما في سجون االحتالل، 
باألضافة إلى األس���ير موس���ى إبراهيم موس���ى حسين )35 
عاًما( المحكوم بالس���جن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 
2009، وأمضى عش���رة أعوام كاملة في السجون الصهيونية 

من مدينة الخليل.
ومن جنين، األس���ير أحم���د علي محمود أبو خض���ر )38 عاًما( 
المحكوم بالسجن المؤبد 11 مرة باإلضافة إلى 50 عاًما وستة 
أش���هر، ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عاًما في سجون 

االحتالل.
واألسير حمزة عمر عبد الفتاح شمارخة من بيت لحم المحكوم 
بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 

17 عاًما في السجون.
ومن نابلس، األس���ير ناصر محمود أحم���د عويص من مخيم 
بالط���ة المحكوم بالس���جن المؤبد 14 م���رة باإلضافة إلى 50 
عاًما ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عاًما في الس���جون، 
باإلضافة إلى األس���ير المجاهد إسماعيل عبد اللطيف محمد 
علي أبو عيشة )44 عامًا(؛  والذي انهى )17( عامًا على التوالي 
في األس���ر؛ ويدخل عامه )18( واألخير في س���جون االحتالل 

الصهيوني.
وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت األس���ير أبو عيش���ة بتاريخ 
2002/04/13م؛ وأص���درت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا 
بالس���جن 18 عام���ًا؛ بتهمة االنتم���اء والعضوية في س���رايا 
القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي والمشاركة 
في عمليات للمقاومة ضد قوات االحتالل الصهيوني؛ ويقبع 

حاليا في سجن النقب الصحراوي.
ومن مخيم جباليا شمال القطاع، يدخل األسير جمعة إبراهيم 
عيس���ى عزام )49 عاًما( المحكوم بالس���جن 20 عاًما ومعتقل 
منذ عام 2006، عامًا جديدًا في سجون االحتالل حيث أمضى 

13 عاًما في السجون.

غزة / االستقالل:
أفاد مركز أس���رى فلسطين للدراس���ات بأن االحتالل 
اإلسرائيلي ال زال يعتقل في سجونه نحو ستة آالف 
فلسطيني في ظروف صعبة وقاسية، يحتاجون إلى 
كل أش���كال الدعم والتضامن محلًي���ا وعربًيا ودولًيا 
للتخفيف من معاناتهم ووقف الهجمة المس���عورة 

بحقهم.
وأوضح الناطق اإلعالمي للمركز الباحث رياض األشقر 
في بيان صحفي، بمناس���بة يوم األسير الفلسطيني 
الذي يواف���ق 17 إبريل/ نيس���ان، أن االحتالل صّعد 
خالل األش���هر األخيرة من هجمته على األسرى ونفذ 
جريمتي���ن واضحتين بحق أس���ري س���جني "عوفر 
والنق���ب" أصيب خاللها أكثر من 200 أس���ير بجراح 

بعضها خطيرة.
وأش���ار إل���ى أن االحت���الل ال يزال يم���ارس عمليات 
االعتقال بحق الش���عب الفلس���طيني بشكل يومي، 
وبلغ���ت حاالت االعتقال منذ بداي���ة العام الجاري ما 
يزيد ع���ن 1500حال���ة اعتقال طالت كافة ش���رائح 
المجتمع، إضافة الى ارتقاء الش���هيد األسير فارس 

بارود خالل فبراير/ شباط الماضي.
وأشار إلى أن نحو ستة آالف أسير فلسطيني يقبعون 
في سجون االحتالل يفتقدون للحماية والنصرة من 
المجتمع الدولي ومؤسس���اته الحقوقية واإلنسانية 
التي تقف متفرجة على معاناتهم المتفاقمة، األمر 
الذي اضطرهم إلى الدخ���ول في إضراب عن الطعام 
الس���تعادة حقوقه���م ووقف االنته���اكات اليومية 

المستمرة بحقهم.
وذكر أن من بين األس���رى )250( طفاًل قاصًرا، بينهم 
عدد م���ن الجرحى الذي���ن أصيب���وا بالرصاص خالل 
االعتق���ال، كما يوجد بينهم أطفال م���ا دون الرابعة 
عش���رة من أعمارهم، يعيش���ون في ظ���روف قاهرة 
ويحرم���ون م���ن كل مقوم���ات الحي���اة ويتعرضون 
للتعذيب والتنكيل من بداي���ة االعتقال وصواًل إلى 

أقسام السجن مروًرا بمرحلة التحقيق.
وكذل���ك يعتق���ل االحتالل ف���ي س���جن "الدامون" 
)46( ام���رأة وفتاة، منه���ن )22( أس���يرة أم لديهن 
عش���رات األبناء، و )4( أسيرات محررات أعاد االحتالل 
اختطافه���ن م���رة أخرى، وف���رض أحكاًم���ا مختلفة 
بالسجن على )30( أسيرة، )10( مريضات يعانين من 

أمراض مختلفة، وال يتلقين عالًجا مناسًبا.
وأشار األشقر إلى أن االحتالل يواصل اعتقال )500( 
أسير تحت قانون االعتقال اإلداري التعسفي، وصعد 
خالل األعوام األخيرة من إصدار األوامر اإلدارية بحق 
األسرى، والتي قاربت على )3500( أمر منذ انتفاضة 
القدس في أكتوبر/ تشرين أول 2015، ما بين جديد 

وتجديد.
وتطرق إلى أوضاع األسرى المرضى المتردية، والتي 
تزداد صعوبة مع اس���تمرار اإلهمال الطبي بحقهم، 
وتصاع���دت في العام األخير حاالت إصابة األس���رى 
بجلطات وفشل كلوي، وال يزال )1100( أسير مريض 
يعانون م���ن األمراض المختلفة، وهم يش���كلون ما 

نسبته )%17( من أعداد األسرى.

وأوضح أن من بينهم )23( أس���يًرا يعانون من مرض 
الس���رطان القات���ل، بينما )33( يعان���ون من إعاقات 
مختلفة منها النفس���ية والجس���دية، وأربعة أسرى 
يتنقل���ون عل���ى مقاع���د متحركة، وهن���اك عدد من 
األسرى يعانون من الفش���ل الكلوي، و)18( مقيمون 
بشكل دائم فيما ُيسمى "مستشفى الرملة" أصحاب 

أخطر األمراض والجرحى.
وأكد األش���قر أن أعداد ش���هداء الحركة األسيرة في 
س���جون االحتالل ارتفعت منذ نيسان العام الماضي 
ليص���ل إل���ى )218( ش���هيًدا بعد ارتقاء س���تة من 

األسرى.
وبّين أن األس���رى في كاف���ة الس���جون يعانون من 
انته���اكات ال حص���ر لها ف���ي ظل تنك���ر االحتالل 
للمواثيق الدولية ذات العالقة باألسرى، حيث يتفنن 
في ابتداع األس���اليب التي تنك���د عليهم حياتهم، 
ويبدع في اختراق الذرائع لقضم حقوقهم وس���حب 
االنجازات التي حققوها عبر عش���رات الس���نين من 

المعاناة.
ودعا األشقر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته 
القانونية واألخالقية، والضغط على االحتالل لوقف 
جرائمه المس���تمرة بحق األس���رى، وتطبيق القانون 

اإلنساني عليهم، وتوفير الحماية الدولية لهم.
وطالب كافة أبناء الش���عب الفلس���طيني في الوطن 
وخارج���ه بإحي���اء فعاليات يوم األس���ير ب���كل قوة، 
وخاص���ة أنه���ا تتزامن مع إضراب يخوضه األس���رى 

للحصول على حقوقهم العادلة.

مهجة القدس وحركة األحرار تنظمان وقفة دعم وإسناد لألسرى المضربين

إسطنبول/ االستقالل:
دعا المؤتمر الش���عبي لفلس���طينيي الخ���ارج كافة فصائ���ل العمل الوطني 
والشعب الفلس���طيني والش���عوب العربية واإلس���المية، وأحرار العالم إلى 
مواكبة إضراب األس���رى في سجون االحتالل بفعاليات يومية مستمرة حتى 

انتصار األسرى على إرادة السّجان اإلسرائيلي.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المؤتمر الشعبي يوم أمس، في ختام أعمال 

األمانة العامة للمؤتمر الحادي عشر في مدينة إسطنبول التركية.
وأكد األمين العام للمؤتمر هش���ام أبو محفوظ على دعم صمود األس���رى في 
إض���راب الكرامة الثان���ي، ووضع كافة إمكانيات المؤتمر الش���عبي لدعمهم 
والدف���اع عن قضيتهم حتى حصولهم على مطالبهم المحقة والمش���روعة، 

معتبًرا إياهم رمز مقاومة مستمرة ضد االحتالل.
ودعا أب���و محفوظ في البي���ان الصحفي، الس���لطة الفلس���طينية إلى وقف 

التنسيق األمني مع االحتالل والتخلص من اتفاق أوسلو الكارثي.
وأدانت األمانة العامة مواق���ف الحكومات العربية التي تهرول نحو التطبيع 
م���ع الكيان اإلس���رائيلي، معتبرة ه���ذا التطبيع "خيان���ة لقضيتنا المركزية 

فلسطين، ولكل عربي ومسلم وحر في هذا العالم".
ورفض���ت قرار الرئي���س األمريكي باالعتراف بس���يادة االحت���الل على الجوالن 
الس���وري المحتل، باعتباره قراًرا باطاًل كونه صدر عمن ال يملك لمن ال يس���تحق، 
مؤكدة أن الجوالن أرض عربية سورية خالصة. ودعت إلى الرفض الجاد والعملي 
لني���ة اإلدارة األمريكية اإلعالن عما يس���مى ب� "صفقة الق���رن"، مع التأكيد على 
رفض الش���عب الفلسطيني لكل مش���اريع التوطين والوطن البديل، وعلى حقه 
في العودة إلى فلس���طين محررة من البحر إلى النه���ر ومن رأس الناقورة إلى أم 

الرشراش.
وأعلن المؤتمر الش���عبي عن إط���الق فعاليات إحياء ذك���رى النكبة الحادية 
والسبعين في جميع دول العالم، تأكيًدا على حق العودة غير القابل للتصرف.

»فلسطينيو الخارج« يدعو لدعم 
األسرى والتخلص من أوسلو

سبعة أسرى يدخلون أعوامًا 
جديدة في سجون االحتالل

»أسرى فلسطين«: 6 آالف أسير يحتاجون لكل أشكال التضامن

نيويورك / االستقالل:
دعا مبعوث األمم المتحدة لعملية التس���وية 
في الش���رق األوس���ط نيك���والي ميالدينوف 
إل���ى  ي���وم أم���س، االحت���الل اإلس���رائيلي 
معايرة اس���تخدامه للقوة ض���د المتظاهرين 

الفلسطينيين.
وتق���دم ميالدين���وف ف���ي تغريدة ل���ه عبر 

"تويت���ر"، بالتع���ازي لعائلة الطفل ميس���رة 
أبو ش���لوف الذي استش���هد برصاص جيش 
االحت���الل أم���س األول خالل مش���اركته في 
مس���يرات العودة وكس���ر الحصار على حدود 

قطاع غزة.
وش���دد على ضرورة أال تس���تخدم "إسرائيل 
القوة المميتة إال كملج���أ أخير تحت تهديد 

وش���يك بالموت أو اإلصابة الخطيرة"، بحسب 
قول���ه. واستش���هد الطفل أبو ش���لوف )15 
عاًما( وأصيب عش���رات آخرون، برصاص وغاز 
قوات االحتالل، أثناء قمعها آالف المواطنين 
العودة  "مسيرات  فعاليات  المش���اركين في 
الكبرى وكسر الحصار" على الحدود الشرقية 

للقطاع، في الجمعة ال� 54 للمسيرات.

ميالدينوف يدعو االحتالل لـ«معايرة« استخدامه القوة ضد المتظاهرين
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )187 / 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
محمد عبد الرحيم رش���اد حمادة من سكان غزة هوية رقم 800691255 
بصفته وكيال عن: حسني غالب حسني خيال بصفته وكيال عن/ مرفت 
مازن زكي شراب ودرغام مازن زكي خيال وعالم مازن زكي خيال بموجب 

وكالة عامة صادرة من االمارات رقم 7848 / 2017
بموجب وكالة رقم: 4000 / 2019 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 715  قسيمة 2  المدينة غزة التفاح

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 4/11/ 2019م

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

وقمعت ق���وات االحتالل، الُمش���اركين في 
جمعة "معا لمواجهة التطبيع" من مسيرات 
الع���ودة الس���لمية على الحدود الش���رقية 
لقطاع غزة، التي أس���فرت عن استش���هاد 
الطفل ميسرة موس���ى علي أبو شلوف 15 

عامًا، وإصابة 66 مواطنًا بجروح مختلفة. 

قنبلة موقوته 
أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمس���يرة 
العودة الكبرى والقيادي في حركة الجهاد 
اإلس���المي خضر حبي���ب، أن قطاع غزة بات 
ُقنبلة موقوته قد تنفجر بأي لحظة في حال 
اس���تمر االحتالل اإلس���رائيلي جرائمه ضد 
الُمتظاهرين العزل على الحدود الش���رقية 
للقطاع، ُمش���ددًا أن المقاومة الفلسطينية 
لها لغتها الخاصة في التعامل مع االحتالل. 
وقال حبي���ب ل�"االس���تقالل":" إن االحتالل 
اإلسرائيلي ما زال ُيمارس عدوانه وجرائمه 
ض���د الُمتظاهري���ن بمس���يرات الع���ودة، 
ويعتمد على اس���تهدف العزل بالرصاص 
الحي ليسفك دماءهم، ففي الجمعة ال�54 
تحت ش���عار" معًا لمواجهة التطبيع" كانت 

حصيلة جرائمه شهيدًا و66 اصابه". 
للمس���يرات  الوطنية  الهيئ���ة  وأض���اف:" 

حريص���ة على تصفير خس���ائر الش���عب 
الفلس���طيني والحفاظ عل���ى دمائهم بأي 
ثم���ن، لذا ل���ن تقف مكتوف���ًة االيدي أمام 
جرائ���م االحت���الل بحق أبناء ش���عبها، وقد 
تلجأ إلعادة تفعيل أدواتها الخش���نة ضد 
االحت���الل إن لم يلتزم بتنفي���ذ تفاهمات 
كس���ر الحصار، خاص���ًة البند ال���ذي يحظر 
استخدام الرصاص الحي ضد الُمتظاهرين 

السلميين". 
وأوض���ح أن الهيئ���ة الوطنية للمس���يرات 
على تواصل ُمس���تمر مع الوسيط المصري 
للضغط على االحتالل اإلس���رائيلي لوقف 
جرائم���ه ض���د الُمتظاهرين الع���زل داخل 
مس���يرات الع���ودة، ملوح���ا بع���ودة خيار 
التصعيد وإعادة تفعيل أدوات المسيرات 
الخش���نة في ح���ال لم يس���تجب االحتالل 
للوس���يط المصري وتنفيذ م���ع تم االتفاق 

عليه. 
وأش���ار إل���ى أن تفاهمات كس���ر الحصار 
ع���ن قطاع غزة قائمة وج���رى تنفيذ بعض 
بنودها، إال أنها ال تس���ير بالشكل المطلوب 
ال���ذي تم التواف���ق عليه، وه���ذا قد يدفع 

القطاع للتصعيد. 

وتتضمن التفاهمات وقف إطالق الرصاص 
الحي ضد الُمتظاهرين السلميين بمسيرات 
العودة، و إطالق مشاريع تشغيل مؤقت في 
غزة، وتوريد الوقود لمحطة توليد الكهرباء 
الوحي���دة ف���ي القط���اع، وإلغ���اء تقليص 
مساحات الصيد، ورفع الحظر عن %30 من 
المواد التي تمنع ق���وات االحتالل إدخالها 
التصدير  القطاع، وتس���ريع خط���وات  إلى 

واالستيراد.

عوامل عدة 
وبدوره، اعتبر الكاتب والُمحلل السياس���ي 
حس���ام الدجن���ي، ارتقاء ش���هيد واصابة 
العش���رات من الُمتظاهرين في مس���يرات 
الع���ودة على الحدود الش���رقية لقطاع غزة، 
مرآة تعك���س نوايا االحتالل اإلس���رائيلي 
في التعاطي مع المس���يرات، وتبرهن أنها 
ب���دأت بالتنك���ر لتفاهمات كس���ر الحصار 
عب���ر اس���تخدامها الرص���اص الح���ي ضد 

الُمتظاهرين. 
أن  ل�"االس���تقالل"،  الدجن���ي  وأوض���ح 
اس���تمرار االحت���الل اإلس���رائيلي بجرائمه 
ض���د الُمتظاهرين العزل الس���يما أن أغلب 
الذي���ن ال  الُمس���تهدفين م���ن األطف���ال 

ُيش���كلون خطرًا على الجنود، سيصنع رأيًا 
عامًا فلسطينيًا قويًا يضغط على الُمقاومة 
ألن يك���ون هناك ردود تتس���اوى مع حجم 
الع���دوان ض���د أبنائهم، بالتال���ي تصاعد 

األوضاع العسكرية بالقطاع. 
العس���كرية  األوضاع  اش���تعال  أن  وبي���ن 
ُمجددًا بي����ن الُمقاومة الفلس����طينية بغزة 
واالحتالل تتوقف على ثالث����ة عوامل، أوال: 
تقدي����ر الهيئة الوطنية العليا للمس����يرات 
لحج����م اإلصابات وطبيعته����ا إضافًة لعدد 
الُمقاومة وغرفة  الش����هداء، ثانيًا: تقيي����م 
العمليات المش����تركة للبيئة االستراتيجية 
في الواقع العسكري والسياسي والميداني 
غزة وقدرته على الدخول بمواجهة عسكرية 
أم ال، أخي����رًا مدى قوة ال����رأي العام الُمطالب 

بضرورة الرد على جرائم االحتالل. 
ولفت إل����ى أن الخط����وة الوحي����دة لتفادي 
انفجار األوضاع بالقطاع والعودة إلى نقطة 
الصفر، يتم بتدخل الوس����يط المصري بقوة 
للضغط عل����ى االحتالل بااللتزام بتفاهماته 
مع القطاع، والتوقف عن استخدام الرصاص 
الحي والق����وه الُمفرطة ض����د الُمتظاهرين، 
مشيرًا إلى أنه ليس من المنطق الُمضي قدمًا 

في تنفيذ التفاهمات من الفلسطينيين ما 
لم يلتزم بها االحتالل . 

وعبر غالبية المشاركين في استطالع للرأي 
أجراه "مركز عكا للدراس����ات اإلس����رائيلية" 
إمكانية تراجع رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
بنيامين نتنياهو عن تفاهمات وقف إطالق 
النار التي أبرمت ش����فويا بوس����اطة مصرية 

بين حماس و"إسرائيل".
وتوقع ما نس����بته %66 أن يتراجع نتنياهو 
عن التفاهم����ات من أجل أن يكس����ب ثقة 
ليبرمان في الكنيس����ت وال����ذي حصل على 
خمس����ة مقاعد في االنتخاب����ات األخيرة. أما 
%34 من المس����تطلعة آراؤهم فقد توقعوا 
بأن نتنياهو ال يس����تطيع التراجع عن هذه 

التفاهمات لكي يكسب ليبرمان في صفه.
وح����ول ذلك، توق����ع الدجن����ي أن ُيعزز فوز 
إيجابيًا  اإلس����رائيلية  باالنتخابات  نتنياهو 
التفاهم����ات، وق����د يمض����ي باتج����اه أبعد 
في تنفي����ذ صفقة تبادل لألس����رى، لكونه 
يرى في التفاهمات مكس����بًا اس����تراتيجيًا 
له في الحص����ول على اله����دوء، خاصًة في 
ظل انش����غاله بالجبهة الش����مالية ومشروع 

التطبيع وتشكيل قوة دولية ضد إيران. 

بعد التصعيد ضد المتظاهرين.. هل تعود مسيرات العودة إلى زخمها؟!
غزة/ دعاء احلطاب:

اأكد �سيا�سيون ومراقبون اأن ا�ستمرار الحتالل 
الإ�سرائيلي بتغوله وجرائمه �سد املُتظاهرين العزل 

يف م�سريات العودة وك�سر احل�سار، �سيوؤدي اإىل ت�سعيد 
م�سريات العودة من جديد بوجه الحتالل، عرب اإعادة 

تفعيل اأدوات املُقاومة ال�سعبية ال�سلمية والحت�ساد 
داخل ميادينها، وت�ساعد الأو�ساع الع�سكرية بالقطاع.  

و ُيحاول الحتالل الإ�سرائيلي ا�ستباحة الدماء 
الفل�سطينية بكافة اأ�سلحته، فمازال ي�سوب قنا�سته  

ور�سا�ساته احلية جتاه املُتظاهرين الُعزل يف م�سريات 
العودة وك�سر احل�سار على امتداد احلدود ال�سرقية 
لقطاع غزة، لريتقي منهم ال�سهداء واجلرحى، على 

الرغم من وجود تفاهمات لك�سر احل�سار مع الحتالل 
ال�سرائيلي بو�ساطة م�سرية.

غزة/ االستقالل:
اس���تنكر مركز حماية لحقوق اإلنس���ان 
اإلس���رائيلي  االحتالل  اس���تمرار قوات 
في عدوانه في تعامله مع المتظاهرين 

السلميين على حدود قطاع غزة .
وأوض���ح المرك���ز، خالل بي���ان صحفي 
أص���دره أن االحت���الل اس���تخدم القوة 
التي  األول  أم���س  والمميتة  المفرط���ة 
تسببت في استش���هاد الطفل: ميسرة 
موس���ى أبو شلوف )15 عامًا(، من سكان 
مدينة بيت حان���ون، بعد إصابته بعيار 
ن���اري في البط���ن، أثناء مش���اركته في 
المس���يرات السلمية شرق جباليا شمال 
قطاع غزة، في حين أصيب "130" آخرون، 
من بينه���م "40" طفال" و"4" س���يدات 
و"3"مس���عفين، وصحفي، وكان من بين 

اإلصابات "66" إصابة بالرصاص الحي.

وأضاف المركز بأن سلوك قوات االحتالل 
مع المتظاهرين السلميين، يثبت بما ال 
يدع مجااًل للش���ك بأن ق���وات االحتالل 
ارتكبت جرائم ترتقي لمس���توى جرائم 
الحرب، األمر الذي يفرض على المجتمع 
الدول���ي، وال س���يما األطراف الس���امية 
الموقعة على اتفاقي���ة جنيف الرابعة، 
التح���رك العاج���ل لحماي���ة المدنيين 
ووق���ف الجرائم اإلس���رائيلية بحقهم، 
وتفعيل أدوات المالحقة والمسائلة عن 

هذه الجرائم،
وجدد المركز إدانته الستخدام االحتالل 
القوة المفرطة، والتي ظهرت في تعمد 
إطالق النار تجاه المدنيين الس���لميين، 
المتواجدة  واإلعالمية  الطبية  والطواقم 

في أماكن التظاهر.
 وناش���د المركز المجتمع الدولي إلعمال 

ما جاء في تقرير  لجنة تقصي الحقائق 
التابعة لمجلس حقوق اإلنس���ان والذي 
أكد ارتكاب جنود االحتالل جرائم ترقى 

لمستوى جرائم حرب.
كم���ا طالب المرك���ز الس���لطة الوطنية 
الفلس���طينية بضرورة اإلس���راع بإحالة 
تقري���ر اللجنة أم���ام المحكمة الجنائية 
الدولي���ة، والعمل على الحش���د الدولي 

لحماية مسيرة العودة.
ويشار الى ان الفلسطينيين يستمرون 
للجمعة "54" على التوالي في مظاهرات 
الش���ريط  على  س���لمية  واحتجاج���ات 
الحدودي للمطالبة بح���ق العودة إعمااًل 
لقرار رقم "194" الص���ادر عن الجمعية 
العامة لألمم المتح���دة، والمطالبة برفع 
الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع 

غزة للعام الثاني عشر على التوالي.

»حماية« يستنكر استخدام االحتالل
 القوة المفرطة ضد مسيرات العودة
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
في القضية رقم 2018/2300
في الطلب رقم 2019/903

المستدعي / شعبان إبراهيم شعبان الدحدوح – من سكان غزة الزيتون 
قرب كلية المجتمع – هوية فلسطينية رقم )802848069( 

المس���تدعى ضده / محمود يوس���ف مطلق أبو القمبز – من س���كان غزة 
الشجاعية خلف محطة الشوا – مجهول محل اإلقامة حاليا خارج البالد .

نوع الدعوى / حقوق
قيمة الدعوى / ) 6511 شيكل ( ستة االف وخمسمائة وأحد عشر شيكل .

  )) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((
في القضية رقم 2018/2300

الى المس���تدعى ضده / محمود يوسف مطلق أبو القمبز – من سكان غزة الشجاعية 
خلف محطة الش���وا – مجهول محل اإلقامة خارج البالد حاليا . المذكور أعاله , بما ان 
المس���تدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة الصلح بغزة في القضية المرقومة أعاله 
وموضوعه���ا ) حقوق مالية ( اس���تنادا الى ما يدعيه في الئح���ة دعواه ونظرا ألنك 
مجهول محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة الصل���ح بغزة في نظر هذا الطلب 
وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 
وبناء على قرار الس���يد قاضي محكمة الصلح في الطلب رقم 2019/903 بالسماح لنا 

بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذل���ك يقتضى علي���ك ان تحض���ر  لهذه المحكمة ي���وم )األربع���اء ( الموافق 
)2019/5/8( التاس���عة صباحا كما يقتضي عليك إيداع جوابكم التحريري خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك 
فسينظر في القضية باعتبارك حاضرًا .   )) مع االحترام (( حرر في 2019/4/11م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الرا�سي

الدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية

إعالن لتسجيل اراضي " مال غير منقول"
تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية

بشان معاملة التسجيل المجدد 
يعلن للعموم ان الس����يد/ باسل حس����ن محمد العطل قد تقدم لتسجيل 
المال غي����ر المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومس����احته بالجدول ادناه 
تسجيال مجددا وعلى كل من يدعي بحق التصرف او المنفعة او الملكية 
او التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة التس����وية 
بسلطة االراضي خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

-1اسم وعنوان طالب التسجيل: باسل حسن محمد العطل من سكان غزة 
-2 اسم المدينة او القرية: رفح – الشوكة 

-3اسم موقع االرض: عشيرة أبو ظاهر والواقعة: بالقرب من مسجد التقوى 
-4 رقم القطعة : 2 "مالية" )حسب ادعاء المواطن( 
رقم القسيمة : 23 "مالية " )حسب ادعاء المواطن(

الحصة: كامال نوع األرض: ميري المساحة: 24269م2 
-5 الحدود بموجب المخطط

شمااًل: شارع ترابي ثم ارض السيد شعبان رجب طه القرا
جنوبًا: عبد ربه طه سليمان القرا   شرقًا: شارع )اسفلت( هيكلي بعرض 20م
غربًا: شارع هيكلي بعرض 12م ثم أرض السيد مسعد سالم زيدان شلوف

-6 كيفية األيلولة لطالب التسجيل: عن طريق الشراء من عبد الله محمد عبد الله عودة والمسجلة 
باسمه لدى اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية. تحريرًا في:  4/11  / 2019م

دائرة الت�سوية
الإدارة العامة للم�ساحة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ هيام حرب حمدان ابو عاصي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)960245157 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ يوسف حسن سالمة قطيط
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804511590 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ابراهيم العبد خالد الزيني
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)412234130 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ طه محمود ابراهيم عياش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801171851 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة / االستقالل:
نعت الجبه���ة الديمقراطية لتحرير فلس���طين، 
الش���هيد الطف���ل ميس���رة أب���و ش���لوف، الذي 
استش���هد برصاص قوات االحتالل اإلس���رائيلي 
ش���رقي جباليا ش���مال قطاع غزة ، أثناء مشاركته 
في الجمعة ال�54 لمسيرات العودة وكسر الحصار، 

»معًا لمواجهة التطبيع«.
وتوجه���ت الجبهة ف���ي بيان له���ا، بالتحية إلى 
جرحى مس���يرات العودة، ولجماهير ش���عبنا، كما 
حّيت األسرى الذين يواصلون »إضراب الكرامة 2« 

النتزاع حقوقهم من السجان اإلسرائيلي.
وش���ددت الجبهة على أن الش���عب الفلسطيني 
بكل فصائل���ه وتيارات���ه ومكوناته السياس���ية 
والمجتمعية ضد أي ش���كل من أش���كال التطبيع 
مع دول���ة االحتالل اإلس���رائيلي، باعتب���اره يعد 
خيانة لدماء الش���هداء ولتضحيات أبناء ش���عبنا 
الفلسطيني ويش���كل طعنة في خاصرة الشعب 
ماليي���ن  لمش���اعر  واس���تفزازًا  الفلس���طيني، 
والمس���لمين، وانتهاكًا  والعرب  الفلس���طينيين 

لقرارات القمم العربية واإلسالمية.
ودعت الجبهة الجتماع اإلط���ار القيادي لمنظمة 
التحرير، لالتفاق على انتخابات ش���املة رئاس���ية 
وتش���ريعية ومجل���س وطن���ي بنظ���ام التمثيل 
النسبي الكامل، حتى ننهي االنقسام ونستعيد 
وحدتنا الداخلية لمواجهة المش���اريع العدوانية 
والتوس���عية اإلس���رائيلية وإحباط صفقة ترامب 
الهادفة لتصفية القضية الوطنية الفلس���طينية 
ودع���م المش���روع الصهيون���ي في إقام���ة دولة 
إس���رائيل الكبرى، على حس���اب الحقوق الوطنية 

والقومية لشعبنا الفلسطيني.
وش���ددت الجبه���ة أن مواصلة ق���وات االحتالل 
وقناصته اس���تهداف المدنيين العزل بما فيهم 
األطف���ال، إلى جانب الطواقم الطبية والصحفيين 
بالقوة المفرطة المميتة، يؤكد أن االحتالل ماٍض 

في جرائمه وعدوانه على شعبنا.
وطالب���ت الس���لطة الفلس���طينية بض���رورة نقل 
القضي���ة والحق���وق الوطني���ة ومنه���ا الجرائم 
اإلس���رائيلية ض���د األس���رى والق���دس واألرض 

الفلسطينية، إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة 
وإلى مجلس أمنها، وإلى المجلس العالمي لحقوق 
اإلنس���ان، ومحكمة الجناي���ات الدولية لمحاكمة  
مجرم���ي الحرب اإلس���رائيليين، ووضع س���لطات 
االحتالل أمام مسؤولياتها السياسية والقانونية 
واألخالقية، ونزع الشرعية عن االحتالل وعزل دولة 

إسرائيل.
وقالت الجبه���ة: »على القيادة الرس���مية مغادرة 
السياس���ة االنتظارية ووقف الره���ان على بقايا 
أوس���لو بالش���روع فورًا بتطبيق قرارات المجلس 
الوطني قبل ع���ام في 2018/4/30 وفي مقدمتها 
طي صفحة أوسلو وإعادة تحديد العالقة مع دولة 
االحتالل بما في ذلك سحب االعتراف بإسرائيل، 
ووقف التنس���يق األمني مع س���لطات االحتالل، 
وفك االرتباط باالقتصاد اإلسرائيلي، واستنهاض 

المقاومة الشعبية بكل الوسائل«.
 وأك���دت الجبهة على تواصل مس���يرات العودة 
وكس���ر الحصار، والحفاظ على زخمها الجماهيري 

وطابعها الشعبي حتى تحقق أهدافها.

 رام الله/ االستقالل:
اعتب���ر األمين العام لجبه���ة النضال الش���عبي عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحري���ر احمد مجدالني، هجوم الرئيس 
األميرك���ي دونالد ترمب عل���ى المحكمة الجنائي���ة الدولية، 
»مه���ددا اياها برد س���ريع وقوي في حال اتخ���ذت المحكمة 
أي إجراء يس���تهدف بالده أو إس���رائيل وغيره���ا من حلفاء 
واش���نطن«، بلطج���ة سياس���ية، تعكس س���عي ادارة ترمب 
الستبدال القوانين الدولية، بقرارات وقوانين خاصة أميركية 

.
وقال مجدالني في تصريح له يوم أمس، »إن هذه السياسة هي 
تحري���ض واضح وصريح، وتدخل في عمل المحكمة الجنائية 
الدولي���ة، وخصوص���ا في الملف الفلس���طيني عل���ى خلفية 
شكاوى قدمتها دولة فلس���طين إلى المحكمة تطالب بإجراء 

تحقيق دولي في انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين«.
وأض���اف، »إن ادارة ترم���ب تالح���ق كل ما يتعل���ق بالقضية 
الفلس���طينية، وتعمل على توفير الحماية لالحتالل« مشيرا 
الى أن صم���ت المجتمع الدولي حيال ذلك، ال مبرر له، ويعتبر 

موافقة على شل القانون الدولي والشرعية الدولية«.
وقال: »عل���ى المحكمة الرد على هجوم ترمب، بس���رعة انجاز 
الملف���ات المقدمة م���ن دولة فلس���طين واتخ���اذ االجراءات 

القانونية ضد دولة االحتالل«.

مجدالني: هجوم ترمب على »الجنائية الديمقراطية تؤكد رفضها للتطبيع وتنعى الشهيد ميسرة أبو شلوف
الدولية« تحريض لمحاربة دولة فلسطين 

جنيف/ االستقالل:
اإلنس���ان  لحقوق  األورومتوس���طي  المرصد  قّدم 
ي���وم أمس، مخاطبة عاجلة لمنظمة "يونيس���ف"، 
والمفوضي���ة األوروبية التابع���ة لالتحاد األوروبي 
بشأن اش���تراكهما في تمويل مش���روع "أوراسيا 
لتوصي���ل الكهرب���اء" والذي يهدف إل���ى إقامة 
بني���ة تحتية لربط مص���ادر الطاقة بي���ن الكيان 

اإلسرائيلي وقبرص واليونان.
وق���ال المرصد في بيان له: إّن المش���روع المتوقع 
تنفيذه في يونيو 2019 بميزانية تقدر بنحو 3.5 
مليار ات يورو لن يقتصر على ربط البنية التحتية 
للكهرب���اء بين المدن اإلس���رائيلية م���ع اليونان 
وقبرص، الفتًا إلى أنه يش���مل المستوطنات غير 

القانونية في األراضي الفلس���طينية المحتلة بما 
فيها شرقي القدس.

وذكر األورومتوسطي أّن "خلق ودعم شراكات مع 
دولة تنتهك القانون الدولي-إسرائيل- منذ عقود 
يرقى إلى المشاركة في جرائم دولية، مستهجًنا 
مشاركة االتحاد األوروبي و"يونيسف" في تمويل 
ودعم المش���روع الذي يش���مل المستوطنات غير 
القانوني���ة في الضفة الغربي���ة والقدس في ظل 
إدراكهما لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل".

وقال���ت الباحث���ة القانونية في المرص���د أودري 
فيرديناند إّن على "يونيسيف" االلتزام بمبادئها 
األساس���ية وأهدافها ف���ي خدم���ة األطفال في 
مناطق النزاع، بداًل من دعم مش���روع يستفيد منه 

مس���توطنون، هم نتاج الحتالل غير قانوني وفًقا 
لقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح���ت فيردينان���د أّن "يونيس���يف" والذي 
يعمل سفير النوايا الحسنة لديها مديًرا تنفيذًيا 
للمش���روع تقوم بأفع���ال تخالف المب���ادئ التي 

انطلقت من أجلها دون اكتراث.
ولفت���ت إل���ى أنها بذلك تس���اهم ف���ي انتهاك 
حقوق األطفال بشكٍل أو بآخر، على الرغم من أنها 
نفذت مشاريع عديدة لحماية حقوق األطفال في 

األراضي المحتلة.
وأضافت فيرديناند "أّنه ف���ي الوقت الذي تعمل 
فيه إسرائيل على إنشاء مشاريع تعمل على تعزيز 
مصادر الطاقة لديها، فإنها تحرم الفلسطينيين 

من الوص���ول الحتياجاتهم األساس���ية كمرافق 
الطاقة والمياه النظيفة".

ودع���ت االتحاد األوروب���ي إلى احت���رام التزاماته 
الدولية، وعدم بناء ش���راكات م���ع جهة تنتهك 
القانون الدولي باس���تمرار، ومتورطة في ارتكاب 
انتهاكات جس���يمة لحقوق اإلنس���ان على مدار 

سنوات طويلة".
وأعرب األورومتوس���طي عن اس���تغرابه الشديد 
إزاء م���ا يقوم ب���ه االتحاد األوروبي من سياس���ات 

متناقضة وممارسات غير حيادية.
وبين أنه "في الوقت الذي يمول فيه مشاريع في 
األراضي الفلس���طينية المحتلة من أجل مساعدة 
المواطنين، يمول في الوقت ذاته مشاريع تخدم 

المس���توطنين غير الشرعيين، في تجاهل واضح 
اللتزاماته القانونية".ود ع���ا االتحاد األوروبي إلى 
إعادة النظر وبشكل جدّي في سياساته المنحازة 
لس���لطات االحت���الل اإلس���رائيلي على حس���اب 
الفلس���طينيين، وضرورة تغلي���ب منطق حقوق 

اإلنسان على أية مصالح أخرى.
كم���ا دع���ا المرصد األورومتوس���طي ف���ي نهاية 
رسالته االتحاد األوروبي و"يونيسف" إلى إيقاف 
المش���روع المق���رر تنفيذه بين قب���رص واليونان 
وإس���رائيل، خاصة في ظّل اس���تمرار األخيرة في 
توسيع أنشطتها االستيطانية غير القانونية في 
الضفة الغربية وش���رق الق���دس، ورفض تفكيك 

الوحدات غير القانونية القائمة.

األورومتوسطي يخاطب يونيسيف واالتحاد األوروبي لوقف دعم مشروع يخدم مستوطنات
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أعلن أنا المواطن/ محمد احمد نمر سدر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)912274149 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ اس���ام محمود حس���ن المدهون  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400248795 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ فارس عبدالرووف  حس���ين عزيزه  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901293365  ((فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ صابر عليان حسن عرفات
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)957360860 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عبد الرحمن ابراهيم حسن احمد.  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402434120( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ حسن عبد الرحمن محمد الكحلوت. 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900487174 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ هيثم يسري سليم عجور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903699759 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ نور زياد عرفه ابو عصر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804696771 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطنة االء عادل حمدي الس���يد احمد.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802379537 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقال:
نظمت جامعة غزة وقفة تضامنية، 
في ذكرى مذبحة دير ياسين والتي 
الصهيونية  العصاب���ات  ارتكبتها 
في ي���وم 9 أبري���ل ع���ام 1948م، 
والتي كانت سببا كبيرا في الهجرة 
الفلس���طينية إل���ى مناط���ق ُأخرى 
م���ن فلس���طين والبل���دان العربية 
المج���اورة لم���ا س���ببته م���ن حالة 
رعب عن���د الفلس���طينيين العزل، 
األغا مدير  الدكتور سام  بمشاركة 
ف���رع  الجامعة ف���ي خانيونس، وأ . 
يحيى العبادلة والهيئتين اإلدارية 
من  غفي���ر  وجم���ع  واألكاديمي���ة، 

الطلبة.
وق���ال د. االغ���ا: " انن���ا ف���ى هذه 
المناس���بة وف���ي هذا الي���وم وقبل 
واحد س���بعين عام في 1984/4/9 
مذبحة  الصهيوني  الع���دو  ارتكب 

كبيرة في قرية دير ياسين."
وأضاف:" أن ه���ذه المذبحة حدثت 

بعد أس���بوعين من توقيع معاهدة 
المستوطنات  سام طلبها رؤس���اء 
عليها  ووافق  المج���اورة  اليهودية 
أهال���ي قرية دي���ر ياس���ين، وراح 
ضحيتها أعداد كبيرة من الس���كان 
لهذه القرية من األطفال، والشيوخ 

وحرقوا  ودمروا  والش���باب،  والنساء 
القرية." وشدد على ضرورة التمسك 
بحقوقنا والتضامن مع كل القضايا 
الفلس���طينية كقضي���ة الق���دس 
والشهداء والجرحى واألسرى، الفتا 
إل���ى اض���راب المئات من األس���رى 

ف���ي الس���جون اإلس���رائيلية ع���ن 
ألس���اليب  ورفضا  تحديا  الطع���ام 
القم���ع والتعذي���ب، آم���ا أن يزول 
الفلس���طيني  الجرح  ويلتئم  الظلم 
بالمصالح���ة الوطنية بين ش���طري 

الوطن.

جامعة غزة تنظم وقفة تضامنية في ذكرى مذبحة دير ياسين

غزة / االستقال:
أعلن���ت وزارة األوقاف والش���ئون الدينية في غزة يوم أمس عن تس���عيرة العم���رة لرحلة 2019/4/28، 
بالتوافق مع جمعية أصحاب ش���ركات الحج والعمرة. وقالت لجنة الحج والعمرة بالوزارة في بيان صحفي 
وصل »االستقال« نسخة منه، إن التسعيرة لموعد هذه الرحلة هي 890 دينار أردني فقط. وأشارت إلى 
أن هذه الرحلة تتضمن األسبوع األخير من شهر شعبان واألسبوع األول من شهر رمضان المبارك فقط.

وذك���رت اللجنة أنه���ا بذلت جهوًدا كبيرة بالتعاون مع جمعية أصحاب ش���ركات الحج والعمرة لتحديد 
تس���عيرة تتناس���ب مع الظروف الصعبة التي يحياها س���كان قطاع غزة. وطالبت جميع شركات الحج 

العمرة بضرورة االلتزام بالتسعيرة المحددة، والعمل من أجل التخفيف عن المواطنين.

خان يونس/ االستقال:
ق���دم رئيس بلدي���ة خانيونس م. عاء الدين البطة التهنئ���ة  لماهر أبو صبحة وذلك 
لتوليه منصب رئيس س���لطة األراضي، وكذلك بحث جملة من القضايا ذات االهتمام 

المشترك.
وكان م. البط���ة وبرفقة مدير مكتبه م. س���عد عاش���ور ، قد زارا مؤخرًا رئيس س���لطة 
األراضي لتهنئته بالمنصب الجديد، والتأكيد على أهمية إيجاد القواس���م المشتركة 
التي من ش���أنها تعزيز التعاون وبناء جس���ور من الش���راكات التي ُتفضي إلى خدمة 
المواطني���ن بمدينة خانيونس. وتطرق م. البط���ة خال اللقاء، إلى أهمية دعم الخطط 
الرامية إلى تطوير المدينة في ظل سياس���ة البلدية التي تنتهجها في فتح الشوارع 
وإزال���ة التعديات، جنبًا إلى جنب والجه���ود المبذولة في التخفيف من حجم المعاناة 
الواقعة علي كاهل ش���عبنا في ظل الظروف الس���ائدة ، مش���ددًا على أهمية تحقيق 

المصلحة العامة التي ينشدها كل حريص على مقدرات شعبنا.
 وبدوره أكد أبو صبحة على أهمية التعاون بين س���لطة األراضي وبلدية خانيونس بما 
يخدم المواطنين في المدينة، مضيفًا أن س���لطة األراضي ستبذل كل ما بوسعها من 
أجل مس���اعدة كافة بلديات القطاع والتعاون الكامل معهم. nوتس���لم أبو صبحة في 
نهاي���ة اللقاء درع تذكاري من بلدية خانيونس، حيث أثن���ى »أبو صبحه« على الزيارة 
الكريمة معربًا عن أمله أن تحظى الفترة القادمة بانفراجه على أبناء ش���عبنا الذي قدم 
الغالي والرخيص في سبيل نيل حريته وتحقيق الحرية والتمسك بالثوابت الوطنية.

بلدية خانيونس تهنئ رئيس 
سلطة األراضي بالمنصب الجديد

القدس المحتلة/ االستقال:
أدى طاب من جامعة القدس يوم أمس، القس���م الطبي في باحات المسجد األقصى المبارك 
في المدينة المحتلة، وسط ترحيب من المصلين. وأدت دفعة جديدة من خريجي كلية الطب 
بجامعة القدس، القس���م الطبي على مدرجات المسجد األقصى المبارك، حيث رحب المصلون 
بهذه الخطوة، مطالبين كافة المؤسسات المقدسية بالسير على نهج جامعة القدس للتأكيد 

على مدى االتصال والترابط والتمسك بالمسجد األقصى المبارك.

غزة/ االستقال:
العامة في  العاق���ات  نظم���ت 
جامعة فلس���طين بالتعاون مع 
وزارة األسرى والمحررين فعالية 
األس���ير  يوم  ذكرى  بمناس���بة 
الفلسطيني الذي يصادف يوم 
السابع عشر من الشهر الجاري.

وأكدت نهاد بدرية عميد شؤون 
الط���اب بالحض���ور، أن جامعة 
برئيس���ها   ممثل���ة  فلس���طين 
د.س���الم صباح تقف إلى جانب 
قضية األس���رى الت���ي تعد من 
الثوابت الوطنية التي ال يختلف 
عليها أحد، وهي ركيزة أساسية 
للوف���اق الوطن���ي، معرب���ة عن 
تضامن كل الكوادر األكاديمية 
واإلدارية  في الجامعة مع أسرانا 
البواسل الذين يخوضون معركة 

الكرامة 2 في هذه األيام. 
من جانبه دعا  أش���رف حس���ن مدير 
ع���ام العاق���ات العام���ة ف���ي وزارة 
األسرى إلى إحياء ذكرى يوم األسير 
في قلوب أبنائنا الطاب، مستعرًضا 

هم���وم األس���رى ومعاناته���م ف���ي 
سجون االحتال، مشيًرا إلى أن األيام 
القادمة س���تحمل الصع���اب، وعلينا 
أن نتصدى لهذه الهجمة الشرس���ة 
من خال تفعيل قضية األس���رى في 
وس���ائل اإلعام الجدي���د، والتغريد 

نصرة لقضية األسرى األبطال.
وق���د تخللت الفعالي���ة فقرة المديح 
النبوي، ثم توج���ه الحضور لمعرض 
تجس���د  التي  والمجس���مات  الصور 
س���جون  داخ���ل  األس���رى  معان���اة 

االحتال.

طالب يؤدون القسم
 الطبي في األقصى

األوقاف بغزة تحدد
 تسعيرة عمرة بداية رمضان

جامعة فلسطين تنظم فعالية بذكرى يوم األسير
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أعلن أنا المواطن/هبه  محمود  سالمه  القطش
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
803151109 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ /رضوان مطر محمد شملخ..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)915936868 ((فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ وسيم احمد ابراهيم المنيعي..... 
/. ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل 
رق���م )410211163 ((فعل���ى من يجده���ا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ يوسف عمر حسين بهجه..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800565996 ((فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ اريج خليل محمد ابو حسنين..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410222517   ((فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ جبريل تحرير خليل الشبلي..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804346815 ((فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حسن عارف حسن ابو الحصين..... 
/.عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)400535498 ((فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/حسام نظير يوسف فرحات
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
412286395 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/نجاح احمد محمد الحناوي..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)930920970( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
ق���ال المكتب الوطن���ي للدفاع ع���ن األرض 
التحرير  التابع لمنظمة  ومقاومة االستيطان 
إن "إسرائيل" تبني نظاًما للفصل العنصري، 
وتس���تأنف من جديد ش���ق طرق التفافية 
جديدة في األراضي الفلس���طينية المحتلة، 

الستخدام المستوطنين لها.
وأشار المكتب في تقريره األسبوعي الصادر 
ي���وم أمس، إل���ى أن األراضي الفلس���طينية 
المحتلة ع���ام 1967 تش���هد حملة تطهير 
عرقي متواصلة تق���وم بها حكومة االحتالل 
هدفه���ا االس���تيالء على أكبر مس���احة من 
األرض الفلس���طينية وطرد أكبر عدد ممكن 

من المواطنين منها.
وأض���اف أنها تش���هد أيًضا وبش���كل جلي 
وواض���ح بن���اء نظ���ام فصل عنص���ري بدأت 
عل���ى األرض  بتطبيقه  االحت���الل  حكوم���ة 

بالتدريج على مدى سنوات.
وأوضح أنه وبعد افتتاح ش���ارع "االبرتهايد" 
ال���ذي   ،”4370“ ش���ارع  الق���دس،  ف���ي 
يفص���ل بي���ن الس���ائقين الفلس���طينيين 
"جيفع  مس���توطنة  ويربط  واإلس���رائيليين 
بنيامين" )مس���توطنة آدم( بشارع رقم “1” 
أو ش���ارع “تل أبيب-الق���دس"، قرر االحتالل 
االس���تيالء على مئات الدونمات من أراضي 
7 قرى جنوب نابلس لش���ق طريق التفافي 
مخصص للمس���توطنين يجنبهم المرور من 

بلدة حوارة.
وبي���ن أن س���لطات االحتالل أص���درت قراًرا 
باستمالك نحو 406 دونمات من أراضي سبع 
قرى هي بوري���ن، حوارة، بيت���ا، عورتا، يتما، 
الس���اوية، وياس���وف جنوب نابلس، بهدف 

شق ش���ارع التفافي يس���لكه المستوطنين 
عوًضا عن شارع حوارة.

وبحسب المخطط اإلس���رائيلي، فان الشارع 
سيبدأ من زعترة ويس���ير بالقرب من حسبة 
بيتا ويقطع منطقة النجمة ويس���ير بجانب 
منتزه لونا بارك ويقطع الجبل الذي يقع أمام 
بئر المياه باتجاه حواره، وهذا الشارع يشمل 
بناء جسور معلقة وعدة دوارات في المنطقة.

وبحس���ب المكت���ب الوطني، فإن س���لطات 
االحتالل أصدرت أمًرا عسكرًيا بمصادرة 401 
دونم من أراضي مخيم العروب وبلدتي بيت 
أمر وحلحول لش���ق طريق استيطاني جديد 
يمتد م���ن "عصيون" ش���مال مدينة الخليل 

حتى حلحول )التفافي العروب(.
وأش���ار إلى أن هذا الش���ارع س���ليتهم أكثر 
م���ن 1273 دونًما تحديًدا ف���ي مناطق جبل 
الق���رن، بيت زعتة، جبل أبو س���ودة، العقاب، 
فريدي���س، واد الش���يخ، واد الع���روب، رأس 

القاضي، خربة إم الدرج، وظهر البو.
وادعت س���لطات االحتالل بأن هذا الش���ارع 
م���ن  العام���ة  للمصلح���ة  ح���اًل  سيش���كل 
ناحي���ة المواصالت واألمان للفلس���طينيين 

والمستوطنين اإلسرائيليين.
وفي المقابل، اعتبر الفلس���طينيون الشارع 
بأنه س���يعزل مخي���م العروب وبل���دة بيت 
أم���ر وأجزاء كبي���رة من مدين���ة حلحول، وأن 

الهدف االس���تراتيجي من���ه يكمن في ربط 
ما يس���مى ب� "القدس الكبرى" التي حدودها 
تصل لبي���ت البركة مع مس���توطنة "كريات 
أربع" ومس���توطنة "كرمي تس���ور"، وسيمنع 
الفلسطينيين من استخدام هذا الشارع في 

المستقبل.
وأض���اف المكتب الوطني أنه من خالل تتبع 
مس���ار الطريق االس���تيطاني الجديد، فإنه 
س���يلتهم مس���احات شاس���عة من أراضي 
المثمرة  باألش���جار  المزروع���ة  المواطني���ن 
وخاص���ة العن���ب واللوزي���ات، باإلضافة إلى 
مس���احات من أراضي كلية العروب الزراعية، 
وس���يلحق الضرر باألش���تال واألش���جار في 

والبحوث  للتجارب  والمعدة  المساحات  هذه 
الزراعية.

وفي الوقت نفس���ه، قررت س���لطات االحتالل 
مصادرة 385 دونًما زراعًيا في طوباس وطمون 
وتياس���ير باألغوار الش���مالية ف���ي محافظة 
طوب���اس، بحجة ش���ق طريق عس���كري يمتد 
من قرية تياس���ير مروًرا بأراضي أم القبا ويرزا 
وسمرا التابعة لطوباس اضافة ألراضي الرأس 

األحمر والبقيعة الشرقية وأراضي طمون.
وعلى صعيد البناء في المس���توطنات، صّدق 
م���ا يس���مى "المجلس األعلى للمس���توطنات 
وبلدية بيتار عيليت" عل���ى بناء )770( وحدة 
استيطانية في مس���توطنة "بيتار عيليت ج" 
الجاثمة عل���ى أراضي مواطني قرى حوس���ان 
ونحالي���ن وواد فوكي���ن غرب بي���ت لحم، بعد 
ثالثة أي���ام من تصديقه على بناء )70( وحدة 
في مستوطنة "مكساد" جنوب شرق المدينة.

التابع  األعل���ى  التنظي���م  وصادق مجل���س 
األس���بوع  اإلس���رائيلية  المدنية"  "اإلدارة  ل� 
الماضي على مش���روع بناء في مس���توطنة 
"معالي���ه أدومي���م" يتضمن ه���دم مبنيين 
قائمي���ن يتكون كل منهما من أربعة طوابق 
فيه���ا 147 وحدة و17 مح���اًل تجارًيا، وإقامة 
س���بعة مبان عوًض���ا عنها وأبراًجا س���كنية 
جديدة تتكون م���ن 26 و31 طابقا تتضمن 

مساكن ومحال تجارية ومبان عامة.
وس���يبلغ مجموع الوحدات في هذا المشروع 
750 وح���دة اس���تيطانية، فيم���ا صادق���ت 
"اللجن���ة اللوائي���ة للتنظي���م والبن���اء" على 
مخطط هيكلي جديد لمس���توطنة “غيلو” 
يتضم���ن زيادة عدد س���كانها وربط مناطق 

جديدة بالمستوطنة.

تقرير: شق طرق التفافية جديدة بالضفة ُتعمق الفصل العنصري

واشنطن / االستقالل:
منعت الواليات المتحدة األمريكية ناش���ًطا فلسطينًيا في 
حركة مقاطعة الكيان اإلس���رائيلي من دخول أراضيها، على 

الرغم من حيازته وثائق السفر الضرورية.
وأخب���ر موظفو الخط���وط الجوية ف���ي مطار "ب���ن غوريون" 
اإلسرائيلي الناش���ط عمر البرغوثي مؤسس حركة مقاطعة 
"إسرائيل" بأن مسؤولي الهجرة في الواليات المتحدة أخبروا 
المستشار األمريكي في "تل أبيب" بمنعه من دخول البالد.

وق���ال المعه���د العرب���ي األمريكي ال���ذي رت���ب الرحلة إن 
السلطات لم تقدم للبرغوثي أي تفسير لرفض دخوله.

وأكد رئي���س المعهد جيمس زغبي أنه من المثير للقلق أن 
صانعي السياسة والشعب في أمريكا لن تتاح لهم الفرصة 

لالستماع إلى آراء البرغوثي منه مباشرة.
وشارك البرغوثي، وهو ناش���ط فلسطيني بارز في تأسيس 
حركة المقاطعة وسحب االس���تثمارات والعقوبات )بي دي 
أس( التي تس���عى إلى اس���تخدام الضغ���وط المالية للفت 
االنتباه إلى سياس���ات االستيطان اإلس���رائيلية في الضفة 

الغربية.
وقال البرغوثي إن منعه م���ن الدخول إلى الواليات المتحدة 
رغم ان أوراق س���فره كاف���ة قانونية، هو من���ٌع أيديولوجي 
ا م���ن القمع المتزايد إلس���رائيل  وسياس���ي، ويش���ّكل جزًء
ض���ّد المدافعين ع���ن حقوق اإلنس���ان من فلس���طينيين 
وإس���رائيليين ودوليي���ن داخل حرك���ة المقاطعة من أجل 

الحرية والعدالة والمساواة".

وأش���ار إلى أنه كان ذاهًبا إلى الواليات المتحدة للمش���اركة 
بحفل زفاف ابنته.

والبرغوثي حاصل على درجة ماجستير من جامعة كولومبيا، 
وعاش في الواليات المتحدة لمدة عش���ر سنوات، وصادف 

صعوبات في السفر بين الواليات المتحدة و"إسرائيل".
ورفضت حكومة االحتالل اإلس���رائيلي ع���ام 2016 تجديد 
وثائق سفره، وقال وزير الداخلية اإلسرائيلي أرييه ديري إن 
"البرغوثي يس���تخدم وضعه كمقيم للسفر إلى جميع أنحاء 

العالم من أجل العمل ضد إسرائيل بأكثر الطرق خطورة".
بدورها، رفضت وزارة الخارجية األمريكية التعليق على قرار 
المنع، وأفادت بأنه ال يمكن مناقشة تفاصيل حالة التأشيرة 

الفردية.

وق���ال النائ���ب اليهودي ف���ي الكونغرس ل���ي زيلدين إنه 
"يجب عدم التس���امح مع البرغوثي بسبب عدائه إلسرائيل 
ومعاداته للس���امية"، مش���يًدا برف���ض إدارة دونالد ترمب 

دخوله إلى الواليات المتحدة.
وق���اد الجه���ود المتعلقة باس���تهداف حرك���ة المقاطعة 
النائبان ديفيد كوس���توف ولي زيلدي���ن، إلى جانب عضو 
مجل���س الن���واب مينيبريتي س���وب س���كاليز وعضو لجنة 

الشؤون الخارجية مايك مكول.
وقال س���كاليز إن مجلس الشيوخ اس���تجاب بسرعة وحسم 
بالتش���ريعات المناس���بة لمواجهة حركة المقاطعة، ولكن 
رئيس���ة مجلس النواب نانس���ي بلوس���ي، رفضت تقديم 

مشروع القانون من الحزبين إلى مجلس النواب.

أمريكا تمنع مؤسس حركة مقاطعة »إسرائيل« من دخول أراضيها
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دخل التطبيع العربي مع إس���رائيل مرحلة جديدة في السنوات 
العشر األخيرة، باالنفتاح الخليجي على تل أبيب، وإقامة العالقات 
المباش���رة معها، م���ن دون التوصل إلى أي اتفاق سياس���ي، وال 
تبادل للس���فراء، م���ع تجاهل تام لمبادرة الس���الم العربية، التي 
كانت قبل س���نوات قليلة فقط تشترط الس���الم مقابل التطبيع 

العربي مع إسرائيل.
حظيت إس���رائيل أخيرا بتطبيع عربي ش���به جماعي، من دون أن 
تق���دم أي التزام ال للفلس���طينيين وال لجيرانه���ا العرب، بل إن 
األراضي الفلس���طينية عام 2018 سجلت أعلى نسبة استيطان 
في تاريخها، فقد تجاوز عدد المس���توطنين في الضفة الغربية 
مس���توى 480 ألف مس���توطن، وهو أعلى رقم منذ احتاللها عام 
1967، م���ا يعني أن إس���رائيل التهمت كل م���ا يمكن التهامه 
من أراضي الفلس���طينيين عبر االستيطان والجدار والمصادرات 

وأعمال الهدم والتهجير واإلبعاد.
وبينم���ا كان االس���تيطان اإلس���رائيلي في الضف���ة الغربية 
يبل���غ ذروته أواخر العام الماضي، ف���إن التطبيع الخليجي مع 
االحتالل بل���غ ذروته هو اآلخر، إذ في أس���بوع واحد فقط من 

ش���هر أكتوبر/تشرين األول 2018 تم عزف »النشيد الوطني 
اإلس���رائيلي« في عاصمة خليجية، وبالتزام���ن مع ذلك كان 
بنيامي���ن نتنياهو يهبط على عاصمة خليجية ثانية، ليكون 
أول رئيس وزراء إسرائيلي تطأ قدماه دولة خليجية، وبعدها 
بيومين فقط يزور فريق رياضي إس���رائيلي عاصمة خليجية 
ثالثة، وبينما يتدفق هؤالء اإلسرائيليون على الخليج، كانت 
الصحاف���ة العبرية تتحدث عن أمير ينتم���ي لدولة خليجية 
رابعة قد زار تل أبيب سرا! التطبيع الخليجي مع إسرائيل هو 
التطور األبرز خالل السنوات األخيرة في مسار الصراع العربي 
اإلس���رائيلي، لكنه بكل تأكيد األخطر واألهم، وذلك انطالقا 

من المعطيات التالية:
*أوال: إن تطبيع دول الخليج مع إس���رائيل وإقامة عالقات معها، 
م���ن دون التوصل إلى أي اتفاق س���الم وال تعهدات سياس���ية، 
يعني بالض���رورة القفز على الفلس���طينيين وتجاهل مطالبهم 
ومصالحهم وأراضيهم، وبالتالي التخلي عن القضية التي طالما 

ظلت قضية العرب األولى طوال العقود السبعة الماضية.
*ثاني���ا: دول الخليج أصبحت منذ س���نوات ه���ي الالعب األهم 

في السياس���ة العربية، مع غياب أو تراجع القوى الكبرى، بسبب 
ظروفها الس���يئة، وهنا نتحدث بشكل خاص عن العراق وسوريا 
ومصر، وهي دول باتت مشغولة بهمها الداخلي منذ سنوات بعد 

أن كانت قبل ذلك تقود السياسة العربية برمتها.
*ثالث���ا: دول الخلي���ج ه���ي األغن���ى عربي���ا، وتمتل���ك ثروات 
واس���تثمارات عمالق���ة، وهي تضم أكبر س���وق مس���تهلك في 
العالم العربي ومنطقة الشرق األوسط، وفيها أكبر مخزون نفطي 
في العال���م، كما أنها تضم أكبر منتج للنف���ط في العالم، وأكبر 
اقتص���اد في المنطقة، وكل هذا يعني أن الوصول اإلس���رائيلي 
إلى هذه االقتصادات سوف يعطي لإلسرائيليين واقتصادهم 
ومنتجاتهم امتيازات لم يكونوا يحلمون بها من قبل، وس���وف 

يشكل دعما لالقتصاد اإلسرائيلي.
*رابع���ا: التطبي���ع الخليجي مع إس���رائيل يعن���ي انتهاء عصر 
المقاطعة بش���كل كام���ل، إذ أصبحت اليوم ال���دول التي تقاطع 
إس���رائيل )س���وريا ولبنان( هي المعزولة ع���ن محيطها العربي، 
بعد أن كان في الس���ابق من يقيم عالقات مع إسرائيل، أو يثبت 
تطبيع���ه مع االحتالل، يتم عزله وإدراجه على القوائم الس���وداء 

لمكت���ب المقاطع���ة العربية. وبطبيعة الحال فم���ن نافلة القول 
اليوم إن »مكتب المقاطعة العربية إلس���رائيل« الذي ُيعتبر أحد 
مؤسس���ات الجامعة العربية، أصبح هو ذاته يعاني من مقاطعة 
العرب له، إذ لم يعقد أي اجتماع منذ عام 1993، ولم يصدر عنه 

أي قرارات تبعا لهذا منذ ذلك الحين.
ثم���ة عملي���ة تطبي���ع مجاني م���ع إس���رائيل، وت���ل أبيب هي 
المس���تفيدة الوحيدة من ذلك، وما يج���ري هو محاولة ممنهجة 
لتغيير المفاهيم واألفكار والعقائد واأليديولوجيا من أجل خلق 
جيل عربي جديد ينظر إلى إسرائيل على أنها أحد األصدقاء، من 
دون أي اكتراث لألرض الفلسطينية والسورية المحتلة والحقوق 

العربية المنهوبة.
ُي���راد للعرب���ي أن يتعامل مع إيران وتركيا عل���ى أنهما عدوتان، 
بينما إسرائيل صديقة يتوجب قبولها في هذه المنطقة، وُيراد 
له���ذا العربي أن يفهم بأن أساس���يات األمن القومي العربي قد 
تغيرت وتبدلت، وأن الجيران الذين يعودون إلى آالف الس���نين 
ه���م العدو، بينما إس���رائيل الت���ي تحت���ل األرض وتقوم يوميا 

بتغيير معالمها هي الصديق الذي ال ُيشكل تهديدا.

التحوالت الس���ريعة التي تش���هدها المنطقة العربية وتأثيرها المباش���ر على القضية الفلسطينية, ما يحدث في 
الجزائر والسودان وسوريا واليمن وليبيا وغيرها له تأثير مباشر على القضية الفلسطينية, وكما كان يقول الشهيد 
الدكتور فتحي الشقاقي رحمه الله »محور أي عاصمة عربية القدس«, ما افرزته االنتخابات الصهيونية وفوز اليمين 
الصهيوني المتطرف بتشكيل حكومة جديدة, وما افرزته السلطة الفلسطينية بإعالن محمد اشتية تشكيل حكومة 
بل���ون واحد كما وصفها أمين عام الجبهة الديمقراطية نايف حواتمة »حكومة فتح«, واللهاث الرس���مي العربي وراء 
»إسرائيل للتطبيع معها, والخطوات العدائية األمريكية المتالحقة ضد الفلسطينيين والتنكر ألبسط حقوقهم, مع 
تجريم أمريكي كامل وشامل للمقاومة في المنطقة, وإضراب األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل الصهيوني 
وخوضهم لمعركة »الكرامة2« كل ذلك تطلب ان يخرج األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي األس���تاذ زياد النخالة 
بتصريحات تتناس���ب مع الحدث, وتحذر مما ه���و قادم, وتطالب بالتنبه لألخطار الجس���يمة التي تحدق بالقضية 

الفلسطينية والمنطقة برمتها, إنها أمانة الكلمة وصدق الرسالة.  
األمين العام للجهاد اإلس����المي اس����تهل كلمته في حفل إش����هار كتاب »درب الصادقين« بالقول و »ها نحُن اليوَم وسَط 
معارِكن����ا المتنوعه نقوُم بواجِبنا بكل ثقة وثبات«, أي انه يعلم تماما خطورة ما يجري, وأنها معارك تتطلب جهوزية تامة 
على كل المستويات لدفع األخطار عن شعبنا وقضيتنا الفلسطينية مضيفا أن شعبنا الذي لْم يتوقْف َعِن المقاومِة ِمْن أجِل 
 كفاءٍة واقتداٍر, فرغَم الحصاِر الظالِم والجائِر، 

ِّ
تحريِر فلس����طيَن, هِذِه المقاومُة التي تديُر معركًة أخرى على حدوِد غزَة بكل

 يوٍم قدرَتها على الصموِد، وقدرَتها 
َّ

 المقاومَة تثبُت كل
َّ

ورغَم الظروِف الصعبِة التي يعيُش����ها شعُبنا في قطاِع غزَة, »إاّل أن
 س����احاِت القتاِل، وهى محميًة بحالِة إجماٍع شعبيٍّ رغَم المعاناِة وقلِة الزاِد وقلِة النصيِر«, فالقائد 

ِّ
على منازلِة العدوِّ في كل

النخالة يعزز قناعة الشعب الفلسطيني بأن المقاومة هى السبيل الوحيد لوقف األخطار وانتزاع الحقوق, وانه رغم كل هذا 
التغول على مقاومتنا الفلسطينية والتأمر العلني عليها, لكن شعبنا مطالب بأن يقاتل للحفاظ على مقاومته, وحمايتها من 
كل المؤامرات التي تتعرض لها, فالخطر األكبر على قضيتنا الفلسطينية يتمثل باستئصال المقاومة ووأدها. واستشهد 
بالقول » لذلك أؤكد هنا ان سرايانا المظفرة وكتائبنا الباسلة تقف علي أهبه االستعداد للدفاع عن الشعب الفلسطيني أمام 

أي عدوان محتمل, اخذين بعين االعتبار تهديدات العدو التي لم تتوقف, يوما واحدا«. 
وال شك ان صفقة القرن بما تمثله من تهديد مباشر على القضية الفلسطينية, وعلى المنطقة العربية برمتها دفعت 
األمين العام للجهاد اإلسالمي للتحذير منها بالقول »اليوَم يكثُر الحديُث َعْن صفقِة القرِن التي ترفُع رايَتها الوالياُت 
 جزءًا 

َّ
المتحدُة األمريكيُة، والتي تنحاُز فيها للعدوِّ بشكٍل كامٍل وواضٍح، وال تحتاُج لَمْن يتوقُع أو يحلُل. وأقوُل لكم إن

كبيرًا، بل وخطيرًا، قد ُأنجَز في هِذِه الصفقِة... فاعتباُر القدِس عاصمًة للكياِن، واإلقراُر بالس���يادِة للعدوِّ على هضبِة 
الجوالِن، هو في الحقيقِة جزٌء ِمْن هِذِه الصفقِة التي يتحدثوَن عنها, وما تبقى منها لتكتمَل هو اعتباُر الضفِة الغربيِة 
, هِذِه هي صفقُة القرِن ال دولٌة فلس���طينيٌة وال هويٌة فلسطينيٌة, وعلى األنظمِة العربيِة  كاملًة تحَت س���يادِة العدوِّ
امتصاُص تداعياِت الصفقِة بعَد ذلَك، بإقامِة س���الٍم وعالقاٍت مع ه���ذا الكياِن« والصفقة بما تحمله من أخطار على 
القضية الفلسطينية يدل على ان اإلدارة األمريكية تحتكم إلى منطق القوة في فرض سياساتها على الجميع, هذا 
المنطق الذي أصبح يحكم العالم, فأمريكا تعاقب من تش���اء وتمنح العدو الصهيوني أرضا ومقدسات, وتعاقب كل 

من يمد يد العون للشعب الفلسطيني ويدعم صموده ويعزز مقاومته  .
لقد جاءت المعالجة لهذه القضايا الس���اخنة التي تعصف بالقضية الفلسطينية وتشخيص الحالة بوعي كبير من 

خالل التوصيات التي تحدث عنها األمين العام لحرة الجهاد اإلسالمي القائد زياد النخالة الذي أوصى بالتالي.  
أوال: المطالبة بتوحيد الصفوف لمواجهة المتغيرات التي تحيط بالفلسطينيين من كل االتجاهات, وانه ال يجب ان نبقى 
نراوح مكاننا فجميعنا مستهدفون شعبا وقضية.  ثانيا: يجب تعزيز روح المقاومة وإرادة التحدي لدى شعبنا ومن يحسن 

الظن بهذا العدو يجب ان يغادر هذا الوهم, فالعدو يحشد للحرب إلنهاء المقاومة واستئصال جذوتها في قطاع غزة. 
ثالثا : على الفلسطينيين ان يخرجوا من حالة التقاذف وتبادل االتهامات, وان يقف الجميع أمام مسؤولياته, وعلينا 

كفلسطينيين ان نضع برامج لتجاوز هذه المرحلة وهذا يتطلب ان ننهض جميعا لمواجهة العدوان. 
رابع���ا: الفرصة ما زالت مواتي���ة للجميع كي نوحد خطابنا وقوى ش���عبنا للتصدي للع���دوان الصهيوامريكي الذي 

يستهدفنا جميعا, فما زال أمامنا فسحة من الوقت, لكن هذه الفرصة قصيرة وقد تزول إذا تباطأنا في ذلك. 
األمي���ن العام اختتم كلمته بتحية األس���رى وهو يخوض���ون معركتهم ضد االحتالل, مؤكدا أنها معركة الش���عب 

الفلسطيني كله, والمقاومة ملتزمة بالدفاع عن أسراها بكل الوسائل, ولن تتخلى حركة الجهاد عن واجبها.    

أمانة الكلمة وصدق الرسالة 

محمد عايشالتطبيع الخليجي وتغيير الوعي العربي

رأي
كتب كات���ب صيني ح���ول الجماهير 
الت���ي ش���اهدها ف���ي ميادي���ن غزة 
وس���احاتها من أجل التأكيد على حق 
العودة قائال: »إن هذه الجماهير تؤكد 
عل���ى أم���ر ال تتداوله وس���ائل اإلعالم 
وال يتط���رق إليه السياس���يون الذين 
يبحثون ع���ن حل للص���راع الدائر في 
المنطق���ة العربية. هن���اك أمر خطير 
ومهم ج���دا وهو حق الع���ودة، وهذه 
الجماهي���ر التي خرجت تصر على حل 
مختلف عن ح���ل الدولتين، وبالتأكيد 
مختلف عما يتحدث عنه األمريكيون. 
وتابع قائ���ال إن األمر أثاره فأخذ يتتبع 
مس���ار القضية الفلسطينية فوجد أن 
ماليين الفلسطينيين اآلن الجئون في 
آباءهم وأجدادهم  دول مج���اورة، وأن 
وبعض الموجودين منهم قد طردتهم 
إس���رائيل أو الحركات الصهيونية من 
دياره���م وممتلكاته���م، ولم تتمكن 
إلى  إعادته���م  م���ن  المتحدة  األم���م 

بيوتهم«.

حق العودة
وقال الكاتب: »إن���ه يعجب من الدول 
المعني���ة بإيجاد حل للص���راع الدائر 
الفلس���طينيين واإلس���رائيليين  بين 
بخاصة الواليات المتحدة«. وتس���اءل: 
أن  ال���دول  له���ذه  يمك���ن  »كي���ف 
تج���د ح���ال دون أن يبدأ الح���ل بإعادة 
الالجئين الفلس���طينيين إلى أرضهم 
وبيوتهم؟«. وأضاف: »إن أصول العمل 
للنزاعات  السياسي والبحث عن حلول 
يبدأ بمسألتين يسهل االتفاق عليهما 
وهما تحرير األس���رى وعودة الالجئين 
والنازحي���ن. هك���ذا ج���رت األع���راف 
الدولية. بمجرد أن تضع الحرب أوزارها 
البحث  المتصارع���ة  األط���راف  وتقرر 
عن حل بدون ني���ران وعنف، تتباحث 
بقضيتي األس���رى وإعادة الناس إلى 
بيوته���م. ووفق الع���ادة، يتم تحرير 
األسرى من كل األطراف، وتقوم األمم 
المتح���دة برعاية ع���ودة الالجئين إلى 

بيوتهم ومزارعهم وورشهم«.
األمريكيون  يص���دق  »ه���ل  وأضاف: 

أنفس���هم ب���أن م���ا يس���مونه ح���ل 
الدولتين ممكن؟ وهل يقبل الالجئون 
محنته���م  تج���اوز  الفلس���طينيون 
وحقوقه���م والقب���ول بح���ل دولتين 
عرف���ت أنه ال يقيم دولة فلس���طينية 
حقيقية؟ عندما راجعت نفس���ي حول 
ما ش���اهدت عل���ى شاش���ات التلفاز، 
قّدرت أن هذا الش���عب الفلس���طيني 
الذي يتح���دى كل المعوقات ويصمد 
أمام كل األخط���ار ويخرج في مواجهة 
أن  يمك���ن  ال  اإلس���رائيلية  البن���ادق 
يس���مح بتصفي���ة قضي���ة الالجئين 
ويقبل بالتنازل عن وطنه ووطن أجياله 
أن  لألمريكيي���ن  كان  وإذا  القادم���ة. 
يسمعوا نصيحة فإنه من األفضل لهم 
أن يعالجوا جذور القضية الفلسطينية 
ال أن يهربوا من االس���تحقاقات إرضاء 
إلس���رائيل. العالقات الدولية ال تقوم 
على اإلرضاءات وإنم���ا على التوازنات 
ومراع���اة الحق���وق. وأمري���كا ال تراعي 
التوازن���ات المس���تقبلية وال حق���وق 

الفلسطينيين«.

م�سريات �سخمة رغم االنق�سام
الصين���ي دقي���ق  الكات���ب  حدي���ث 
ومنطقي وعلمي، وهو شاهد مليونية 
الفلسطيني  العودة واألرض والشعب 
في حالة ضعف وانقس���ام، فماذا كان 
س���يرى لو أن هذه المس���يرات أخذت 
مجراها في وضع فلسطيني اعتيادي 
صح���ي؟ لقد كانت المس���يرات مؤثرة 
جدا ووصل صداها لألعداء واألصدقاء 
على حد سواء. شعر األصدقاء بالراحة 
واالطمئنان بأن الش���عب الفلسطيني 
صامد ومصر عل���ى انتزاع حقوقه على 
الرغم من كل الصعاب التي تواجهه. 
أم���ا األع���داء فأيقن���وا أن الخطر يلوح 
ح���ول مخططهم ف���ي تغييب قضية 
الالجئين وإلهاء الناس بما يسمى حل 
الدولتين. حق العودة يقضي على كل 
ودسائس���هم،  ومخططاتهم  آمالهم 
ويقل���ب الطاول���ة عل���ى كل أفكارهم 
الشيطانية في إلغاء الحقوق الوطنية 

الثابتة.

على الرغم من كل التهديد الصهيوني 
للمسيرات، وعلى الرغم من تدخل دول 
عربية إللغاء المسيرات ووقف التحدي 
الجماهيري في قطاع غزة، إال أن الناس 
خرج���وا بمئ���ات اآلالف معبري���ن عن 
موقف وطني ال يتزع���زع. وعلى الرغم 
م���ن الضيق الش���ديد الذي تعيش���ه 
غزة وتعاني من مآس���يه وآالمه، إال أن 
ش���عبنا الفلس���طيني في غزة تحدى 
كل اآلالم واألح���زان واألخطار المحدقة 
وقرر المش���اركة في المس���يرات. وقد 
سطر ش���عبنا بهذه المس���يرات مثاال 
عظيم���ا لألم���م، وأثبت له���ا صالبته 
وقوة ش���كيمته وإص���راره على رفض 
االستسالم ورفض الكيان الصهيوني 

جملة وتفصيال.
المس���يرات تسلح الشعب  وفي هذه 
ل���م  الوطني���ة.  والوح���دة  بالمنط���ق 
تظهر في المس���يرات إال راية واحدة 
وه���ي العل���م الفلس���طيني. اختفت 
واختفت  واألح���زاب،  الفصائل  رايات 
الش���عارات الخاصة لصالح الشعارات 
الوح���دة  عكس���ته  وه���ذا  العام���ة. 
الفلسطينية الميدانية إذ شاركت كل 
الفصائل في النش���اط، وكان الجميع 
ي���دا واحدة رغ���م أنف السياس���يين 
إعادة  الذين عجزوا عن  الفلسطينيين 
اللحمة للفصائل. الشعب الفلسطيني 
موحد أمام العدو، ومهما بلغ استهتار 
القي���ادات يبقى الش���عب هو س���يد 

الموقف.
النقيص���ة غير الس���ارة الت���ي واكبت 
يوم األرض أن الجماهير الفلسطينية 
المتواج���دة في بل���دان عربية مجاورة 
لم تش���ارك بقوة مش���اركة قطاع غزة. 
حصل���ت حركة مح���دودة ف���ي لبنان، 
لكنها ل���م تكن كافية. أم���ا مخيمات 
األردن وس���وريا فكان���ت بحاج���ة إلى 
منش���طات. أما الضفة الغربية فكانت 
كعادته���ا غير مكترثة وذلك بس���بب 
الظروف التي أفرزها اتفاق أوسلو. ولم 
المحتلة/48 كما  األرض  تكن مشاركة 

كنا نتوقع.

شاهد العالم مليونية فلسطين
عبد الستار قاسم
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رام الله/ االستقالل:
أطلق���ت مجموع���ة االتص���االت 
الفلس���طينية ومؤسس���ة غ���زة 
سكاي جيكس أكاديمية العمل 
الح���ر، وذل���ك ف���ي مقر ش���ركة 
االتص���االت الفلس���طينية ف���ي 

مدينة نابلس.
وق���ال مدير مؤسس���ة غزة س���كاي 
يسعدنا  س���ترجل”  رايان  جيكس 
اط���الق برنام���ج التدري���ب الخاص 
المش���اريع  أصح���اب  بالرياديي���ن 
أكاديمي���ة  خ���الل  م���ن  الذاتي���ة 
العم���ل الحر، وال���ذي يطبق منهاج 
غزة س���كاي جيكس ضم���ن برنامج 
مدته 20 أس���بوًعا”، مشيرًا إلى أنه 
س���يتم تدريب المشاركين من قبل 
مجموع���ة من الخب���راء والقادة ذوي 
الخبرة في تطوير الويب والتصميم 
الجرافيك���ي والترجمة، متطلعًا إلى 
اس���تجابة كبي���رة م���ن العديد من 
الضفة  في  الطموحي���ن  الرياديين 

الغربية وقطاع غزة.
التنفيذي  الرئي���س  ق���ال  ب���دوره 
لمجموعة االتصاالت الفلس���طينية 

عمار العك���ر: “نفتخر دائما بتنفيذ 
شراكات اس���تراتيجية تدعم قطاع 
الش���باب الرياديي���ن ف���ي مج���ال 
المعلومات، ونس���عى  تكنولوجي���ا 
للش���ركات  لخلق فرص عمل  دائما 
الناشئة أو الشباب أصحاب األعمال 
الذاتي���ة، من خالل دمجهم مع ذوي 
الخب���رة عبر ورش العمل التي ُتعقد 
الخبرات  من أجل االس���تفادة م���ن 
والدعم المقدم، معربًا عن فخره بان 
يكون هناك دور رئيسي لمجموعة 
اكاديمية  إط���الق  ف���ي  االتصاالت 
العمل الحر والتي ستش���كل منصة 

هامة للش���باب للحصول على فرص 
عم���ل ووظائ���ف ف���ي الش���ركات 
العالمية الكبرى، خصوصًا في مجال 

التطوير والبرمجة.
وأشار العكر إلى انه بدأ التعاون مع 
مؤسسة غزة سكاي جيكس منذ عام 
2016،بهدف تقدي���م الدعم العام 
للبرام���ج التي تطلقها المؤسس���ة 
والبدء بتأس���يس أكاديمية العمل 
الح���ر، وكذلك تزوي���د جميع مواقع 
عم���ل المؤسس���ة في قط���اع غزة و 
الضفة الغربي���ة بخدمات االنترنت 
من خالل شركة االتصاالت وبأسعار 

مخفضة.
وتح���دث العك���ر عن أهمي���ة هذه 
في  والت���ي ستس���اهم  الش���راكة 
إيجاد فرص عمل للش���باب وتمويل 
مشاريعهم، باإلضافة إلى التدريب 
الذي ُس���يعقد لمدة ثالثة أش���هر 
بإش���راف مجموعة من الخبراء ذوي 
أمله في  ع���ن  االختص���اص، معربًا 
أن تحقق ه���ذه الش���راكة الفائدة 
القص���وى لفئة الش���باب الريادين 
وأن تفت���ح لهم أبوابًا وآفاقًا جديدة 
نحو مستقبل أفضل وايجاد مصادر 

ذاتية للدخل.

»االتصاالت« و »غزة سكاي جيكس« تطلقان أكاديمية العمل الحر

االستقالل/ وكاالت:
كشف بيانات رسمية، عن انخفاض نمو اإلنتاج الصناعي 0.2 في المائة في 
منطقة اليورو )19 دولة( على أس���اس شهري في فبراير / شباط 2019. وقال 
مكتب اإلحصاءات األوروبية )يوروس���تات(، ف���ي بيان صادر أمس، إن اإلنتاج 
الصناعي في االتحاد األوروبي )28 دولة(، ظل دون تغيير في فبراير الماضي، 
مقارنة بالش���هر الس���ابق له. وفي يناير / كانون الثان���ي 2019، نما اإلنتاج 

الصناعي 1.9 بالمائة في منطقة اليورو و1.3 بالمائة في االتحاد األوروبي.
وعلى أس���اس سنوي في فبراير / ش���باط الماضي، انخفض اإلنتاج الصناعي 
0.3 بالمائة في منطقة اليورو، وارتفع بنسبة 0.3 بالمئة في االتحاد األوروبي.

وتراج���ع اإلنت���اج الصناعي في ليتواني���ا 4.7 بالمائة واليون���ان 2.7 بالمائة 
وكرواتي���ا 2.3 بالمائة، ف���ي حين ارتفع في بولن���دا 1.7 بالمائة وبلغاريا 1.5 

بالمائة والمجر 1.0 بالمائة.
وعلى أس���اس ش���هري في فبراير الماضي، ش���هدت منطقة اليورو انخفضا 
ف���ي إنتاج الطاقة 3 بالمائة والس���لع الرأس���مالية والس���لع االس���تهالكية 
المعمرة 0.4 بالمائة والس���لع الوس���يطة 0.1 بالمائة، ف���ي حين ارتفع إنتاج 
الس���لع االس���تهالكية غير المعمرة 0.9 بالمائة. وعلى أس���اس شهري في 
فبراير الماضي، ش���هدت دول االتحاد األوروبي، انخفاض���ا في إنتاج الطاقة 
2.2 بالمائ���ة والس���لع الرأس���مالية 0.2 بالمائ���ة في حين ظل إنتاج الس���لع 
االستهالكية المعمرة دون تغيير، وارتفع إنتاج السلع الوسيطة 0.2 بالمائة 

والسلع االستهالكية غير المعمرة 0.7 بالمائة. 

تراجع اإلنتاج الصناعي في منطقة 
اليورو 0.2 في المائة في فبراير

االستقالل/ وكاالت:
قد تب���دو العروض الترويجية في الس���وبرماركت 
خطوة ذكية إن كنت تبحث عن توفير المال، ولكن 
اح���ذر فيمكن أن توقعك أيضا بمش���اكل صحية 

ومالية.
وبحس���ب موقع »لف مني«، فإنه وفقا لبحث جديد 
ص���ادر ع���ن Cancer Research UK إذا كان���ت 
عربتك للتس���وق مليئة بالعروض بش���كل خاص، 

فمن المرجح أن تكون تعاني من السمنة.
حيث وجد أن الس���منة كانت أعلى بنس���بة 30% 
تقريبا بين أفراد األس���ر التي اشترت أكبر قدر من 
المأكوالت والمش���روبات الموج���ودة في العروض 

الترويجية.
باإلضاف���ة إلى أن األش���خاص الذي���ن كانت أكثر 
مشترياتهم من العروض %25 منها تحتوي على 
نسب عالية من الدهون أو الملح أو السكريات، وهو 

ما يعادل 11 عنصرا إضافيا غير صحي في الشهر.
وحذرت الدراسة، التي شملت 16 ألف مستهلك، 
من االس���تمرار في هذا النمط من الشراء، موضحة 
أن المس���تهلكين الذين يقبلون على شراء المواد 
الغذائي���ة التي عليها خصومات، ُعرضة بنس���بة 
%54 لإلصاب���ة بالس���منة واألم���راض الخطي���رة 
المرتبط���ة بها، مثل الس���رطان وأم���راض القلب 
والس���كري، أكثر من األشخاص الذين ال يكترثون 

لهذه العروض والخصومات.
كما أن معظم األغذي���ة الخاضعة للعروض كانت 
الش���وكوالته ورقائ���ق البطاط���س والبس���كويت 
والمش���روبات الغذائية، وغيرها من األطعمة غير 

الصحية.
وقالت البرفيسورة ليندا بولد وهي خبيرة وقائية: 
»هناك خيارات غنية من المغريات غير الصحية«، 
جميعها تك���ون خاضعة لعروض ترويجية، لذلك 

لي���س من المس���تغرب أن يكون المش���ترون هم 
األكثر وزنا.

ودعت أبحاث السرطان الحكومة إلى فرض المزيد 
من القيود على العروض الترويجية غير الصحية.

كم���ا أن الع���روض الت���ي تقول لك اش���تِر اثنين 
بملبغ زهيد بالنس���بة لك ق���د تكون صفقة، ولكن 
السوبرماركت بالمقابل يرفع سعر منتجات أخرى 

قبل وقت قصير من العروض.
وم���ن ثم، فإننا ف���ي الواقع ننفق أكثر ونش���تري 
أش���ياء غير صحية، مما يؤثر عل���ى صحتنا وعلى 

ميزانيتنا.
وحتى توفر على نفس���ك وتتجن���ب اإلغراءات قم 
بكتابة قائمة التسوق قبل الذهاب للسوبرماركت 
والت���زم بها وتجاه���ل الع���روض الترويجية، كما 
يمكن���ك التس���وق عل���ى اإلنترنت مم���ا يضمن 

حصولك على أغراضك الضرورية فقط.

االستقالل/ وكاالت:
قالت مديري���ة الجمارك العامة في مقاطعة خنان بوس���ط الصين إن 
قط���ارات الش���حن الصينية - األوروبية قامت ب���� 234 رحلة مغادرة أو 
وصول إلى مدينة تشنجتش���و، عاصمة المقاطعة، خالل الفترة ما بين 
شهري كانون ثان وآذار الماضيين، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين 

الجديدة »شينخوا« السبت.
وأضافت المديرية أن قطارات الشحن نقلت 110300 طن من البضائع 
والسلع بقيمة 763 مليون دوالر أمريكي، بارتفاع بنسبة 56.6 بالمائة 

و 12.1 بالمئة على التوالي.
واش���تملت الواردات بش���كل رئيس���ي عل���ى أج���زاء اآلالت والحديد 
والفوالذ ومنتجات الصناعات التحويلي���ة والمركبات الكاملة واألجزاء 
األوتوماتيكي���ة، بينم���ا غطت الص���ادرات 1300 مجموع���ة بما فيها 

المالبس وأجزاء اآلالت واإللكترونيات.
وتشهد تشنجتشو منذ الثامن من نيسان ارتفاعًا في خدمات قطارات 
الش���حن بين الصي���ن وأوروبا يصل إلى 18 رحل���ة خارجية و 11 رحلة 

وافدة كل أسبوع.

ارتفاع عدد رحالت قطارات 
الشحن بين الصين وأوروبا

إذا كنت تبحث عن توفير المال..
 فلتحذر من عروض السوبر ماركت!

االستقالل/ وكاالت:
»عشر سنوات على األقل« هي المدة التي تحتاجها 
فنزوي���ال لتتعافى من األزمة االقتصادية العميقة 
التي تمر به���ا، وفق ما قال مدي���ر منطقة أميركا 
الالتينية في صن���دوق النقد الدول���ي أليخاندرو 

فيرنر، في مقابلة مع وكالة فرانس برس.
صرح مس���ؤول صندوق النقد الدولي »نحن نشهد 
انهي���ارًا اقتصاديًا أكب���ر مما توقعن���ا«، متوقعًا 
انخف���اض إجمالي الناتج المحلي ه���ذا العام في 
فنزويال بنس���بة %25، باإلضافة إلى ارتفاع هائل 
في التضخ���م ليصل إلى 10 ماليي���ن في المائة، 

ومعدل بطالة من 44,3%.
عالوة على ذلك، قد يتده���ور إنتاج النفط، المورد 
الرئيسي للبالد، بصورة حادة إلى 600 ألف برميل 
في اليوم، وف���ق فيرنر، فيح���رم الدولة األميركية 
الجنوبي���ة من فوائ���د انتعاش أس���عار الخام في 

األشهر األخيرة.
وقال فيرنر على هامش اجتماعات صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إن »المشكلة 
إنسانية والنظام االقتصادي منهار وهناك أيضًا 
مشكلة اإلنتاج وتوزيع السلع وبالطبع المديونية«.

وأضاف »واجه صندوق النقد الدولي بالتأكيد مثل 
هذه المش���اكل في الماضي، ولكن ربما لم تجتمع 

كلها في وقت واحد«.
في مواجهة هذا الوضع، يع���د الصندوق بالفعل 
»مكون���ات السياس���ة االقتصادي���ة للي���وم الذي 
س���تحظى فيه فنزويال بحكومة تسعى للحصول 
على مس���اعدة من المجتمع الدولي للمساهمة في 

جهود إعادة اإلعمار«، وفق فيرنر.
وأض���اف أن »الخط���وة األول���ى س���تكون توفي���ر 
المس���اعدات اإلنس���انية لمعالجة أوج���ه القصور 
الرئيس���ية في المجال الصحي وفي التزود بمياه 

الشرب والكهرباء. ثم س���يكون هناك جهد كبير 
في مجال إعادة بناء االقتصاد«.

وقال إن فنزويال تحظى مع ذلك بميزة تعينها على 
النهوض ه���ي ثروتها النفطية. و أضاف »بقدر ما 
تنج���ح فنزويال ف���ي إعادة بناء قطاعه���ا النفطي، 
ستس���تفيد من هذه الميزة التي لم تتوفر لبلدان 

أخرى واجهت أزمات«.
ورف���ض مس���ؤول منطق���ة أمي���ركا الالتينية في 
صن���دوق النق���د الدول���ي تحديد قيم���ة برنامج 
المس���اعدات الضروري إلنقاذ االقتصاد الفنزويلي 
ولم يؤكد تقارير س���ابقة تحدثت عن حاجتها إلى 

80 مليار دوالر.
ع���ن ذلك ق���ال »هناك أش���خاص يذك���رون هذه 
األرقام، لكنني أعتقد أننا يجب أال نس���تبق األمور. 
ليس من المناسب خلق توقعات قائمة على مبالغ 

قد ال تكون دقيقة«.

وأض���اف أن »تدمي���ر النظام االقتص���ادي ونظام 
اإلنتاج والمؤسس���ات أدى إلى دخ���ول االقتصاد 
في الس���نوات األخيرة في عملي���ة انهيار، بصورة 
مس���تقلة عن تأثير تدهور س���عر النفط في عام 

.»2014
وقال فيرنر إن »هذا االنخفاض في أس���عار النفط 
س���رع بالتأكيد عملي���ة االنهيار، لك���ن االقتصاد 
توق���ف عن النمو وبدأ التضخم ف���ي االرتفاع قبل 
ذلك بكثير. هناك بلدان أخرى تعتمد على النفط 

تعاملت مع الوضع بشكل أفضل«.
وأضاف إن أمي���ركا الالتينية بش���كل عام تواجه 
»تحديات كبيرة« منذ توقفت أسعار المواد األولية 
عن االرتفاع، وخصوصًا في البلدان التي عانت من 
»اخت���الالت اقتصادية« خالل هذه الفترة التي تم 
فيها إعطاء األولوية للصادرات ودعمت بقوة النمو 

في المنطقة.

فنزويال تحتاج 10 سنوات على األقل لتتعافى من األزمة االقتصادية
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ هيثم يسري سليم عجور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903699759 (  فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االستقالل/ وكاالت:
دعا تجمع المهنيين السودانيين، مساء 
السبت، المواطنين إلى مزيد من التوافد 
على ميادي���ن االعتصام  في كافة أنحاء 

البالد.
جاء ذلك ف���ي بيان نش���ره التجمع عبر 
صفحته ب�"فيس���بوك"، عق���ب أقل من 
ساعتين على أول خطاب يلقيه الرئيس 
العس���كري االنتقالي  الجديد للمجلس 

عبد الفتاح البرهان.
وقال التجمع "نداء لشعبنا األبي بالمزيد 

من التوافد إلي ميادين االعتصام". 
وأض���اف أن "اعتصامنا ضم���ان حماية 

ثورتنا".
وفي وقت سابق الس���بت، أعلن التجمع 
أن تحالف���ات المعارض���ة وافق���ت على 
االنتقالي  العسكري  المجلس  دعوة من 
إلجراء حوار، السبت، حول "االنتقال إلى 

سلطة مدنية".
ويق���ود التجمع احتجاجات يش���هدها 
الس���ودان، من���ذ نحو 4 أش���هر، بجانب 
أحزاب تحالفات المعارضة، وهي: "نداء 
و"التجمع  الوطني"  و"اإلجماع  السودان" 

االتحادي المعارض وقوي المدنية". 

ولليوم الثامن على التوالي، واصل آالف 
الس���ودانيين، صباح السبت، االعتصام 
أم���ام مقر قي���ادة الجي���ش بالعاصمة 
الخرطوم، حيث انتظ���روا الخطاب األول 
الفتاح  االنتقالي، عبد  المجلس  لرئيس 

البرهان. 
وف���ي أول خطاب له، أعل���ن البرهان أنه 
سيتم تشكيل مجلس عسكري وحكومة 
مدني���ة "متف���ق عليها"، بالتش���اور مع 
القوى السياسية، إلدارة السودان، خالل 

المرحل���ة المقبلة تس���تمر عامين كحد 
أقصى، مع إلغاء حظر التجوال. 

وعقب خطاب البره���ان، ردد المحتجون 
في الخرطوم ش���عارات منها: "سقطت 
تاني.. وتس���قط ثالثا"، في إش���ارة إلى 
البشير،  المخلوع عمر  الرئيس  س���قوط 
ثم رئيس المجلس العس���كري السابق، 
عوض ب���ن عوف بع���د يوم م���ن أدائه 

القسم، وإمكانية إسقاط البرهان. 
وأعل���ن "ب���ن ع���وف"، مس���اء الخميس 

الماض���ي، ع���زل البش���ير، واعتقاله في 
مكان آمن، وبدء فت���رة انتقالية لعامين 
اللجنة  المس���ؤولية  تتحم���ل خالله���ا 
األمنية العليا والجيش، وتنتهي بإجراء 

انتخابات. 
وج���اء تح���رك "ب���ن ع���وف"، ف���ي ظل 
احتجاجات مس���تمرة في السودان، منذ 
19 ديسمبر/كانون األول الماضي، بدأت 
من���ددة بالغالء وتحولت إل���ى المطالبة 

بإسقاط نظام البشير. 

عقب خطاب »البرهان«..
»المهنيون السودانيون« يدعو إلى التوافد على الميادين

االستقالل/ وكاالت:
قالت المفوضية الس���امية لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين، السبت، إن 24 مليون شخص أصبحوا في 

حاجة إلى مساعدات.
وأضافت في تغريدة عب���ر »تويتر«، إن 3.3 ماليين 
شخص أصبحوا نازحين في بلدهم، مشيرة إلى أن 

25 في المائة من األطفال باتوا خارج مدارسهم.
وفي الجانب الصحي، ذكرت أن هناك 51 في المائة 

فقط من المرافق ما زالت صالحة لالستخدام بشكل 
كامل، فيما خرجت البقية عن نطاق الجاهزية.

وأوضحت المفوضية: »بعد أعوام من الصراع، أصبح 
اليمن مس���رحا ألسوأ أزمة إنس���انية على مستوى 
العالم، لكنه مع ذلك، ما زال يس���تضيف بس���خاء 

أكثر من 274 ألف الجئ وطالب لجوء.
ولفتت إلى أن اليمن يعد من أقدم حضارات العالم، 
إال أن بناه التحتية واقتصاده تعرضا ألضرار كبيرة 

نتيجة الحرب التي اندلعت عام 2015.
ولفتت إلى ض���رورة عدم نس���يان أن البالد بحاجة 

ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
ومنذ م���ارس/ آذار 2015، يش���هد اليمن حربا بين 
الق���وات الحكومية، بدعم تحالف عس���كري عربي 
تق���وده الس���عودية، في مواجه���ة جماعة »أنصار 
الله«، خلفت أزمة إنس���انية حادة هي األس���وأ في 

العالم، وفقا لوصف سابق لألمم المتحدة.

االستقالل/ وكاالت:
تصدت وس���ائط الدفاع الجوي الس���ورية لغارة إسرائيلية اس���تهدفت فجر السبت، 

موقًعا عسكرًيا قرب مدينة مصياف في ريف حماة مخلفة 3 جرحى.
ونقلت وكالة »س���انا« الس���ورية عن مصدر عس���كري أنه في حوالي الس���اعة الثانية 
والنصف فجًرا أقدم الطيران الحربي اإلسرائيلي من األجواء اللبنانية على ضربة جوية 
استهدفت أحد المواقع العسكرية قرب مدينة مصياف. وأضاف أن الدفاعات الجوية 
السورية تصدت للصواريخ المعادية وأس���قطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها، 

وأن االعتداء أسفر عن تدمير بعض المباني وإصابة ثالثة عسكريين بجروح.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت س���تانا ديبيري المدعي���ة العامة بوالي���ة كارولينا الش���مالية األميركية أنها 
ستطالب بالمؤبد بدل اإلعدام بحق كريغ ستيفن هيكس قاتل ثالثة شبان مسلمين 
العام 2015. وقالت -عبر حس���ابها بوس���ائل التواصل االجتماعي- إنها اتخذت هذا 
القرار من أجل تس���ريع المحاكمة المس���تمرة منذ أربع س���نوات، مضيف���ة أن عائلة 

الضحايا الثالث حزينة على مقتل أبنائها وتترقب انتهاء المحاكمة.
واألربعاء الماضي، اس����تمع الكونغرس إلفادة والد الش����بان الثالثة الذين قتلوا على 
يد الجاني، وهم طالب الطب ضياء شادي بركات )23 عاما( سوري الجنسية وزوجته 
يس����ر محمد يوس����ف أبو صالحة )21 عاما( وش����قيقتها رزان )19 عاما( واألخيرتان 
فلس����طينيتان تحمالن الجنس����ية األردنية. وُقتلوا جميعا جراء هجوم شنه مسلح 
أميرك����ي على منزلهم القري����ب من جامعة نورث كارولينا في مدينة تش����ابل هيل 
بوالية كارولينا الش����مالية عام 2015. وعقب الحادث، س����ّلم القاتل كريغ س����تيفن 
هيكس )46 عاما( نفسه للشرطة، واعترف بجريمته وأوقفته السلطات الستجوابه، 

وكشف مالبسات الجريمة.

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن وزي���ر الخارجية الروس���ي، س���يرغي الفروف، الس���بت، أن 
الوالي���ات المتحدة لم تنجح في الحرب الخاطفة على فنزويال، لكن 
»األمريكيي���ن لم يتخلوا عن هدف اإلطاح���ة« بالرئيس نيكوالس 

مادورو.
وقال الفروف، خالل اجتماع لمجلس السياس���ة الخارجية والدفاع 
الروس���ي، إن »الح���رب الخاطفة لتغيي���ر النظام ل���م تنجح، لكن 
األمريكيي���ن ل���م يتخلوا عن ه���دف اإلطاحة بالرئيس الش���رعي 

لفنزويال«، بحسب وكالة »سبوتنيك« الروسية.
وتشهد فنزويال، منذ 23 يناير / كانون ثاٍن الماضي، أزمة سياسية 
حادة، إثر إعالن رئيس البرلمان، خوان غوايدو، ما قال إنها أحقيته 

بتولي الرئاسة مؤقتا، لحين إجراء انتخابات جديدة.
وس���رعان ما اعترف الرئي���س األمريكي، دونال���د ترامب، بغوايدو 
رئيس���ا انتقالي���ا، وتبعته كن���دا ودول أخرى من أوروب���ا وأمريكا 

الالتينية، مقابل رفض روسيا وتركيا ودول أخرى.
وحول معاهدة »س���تارت3-«، ق���ال الفروف: »ش���رعت أمريكا في 
تفكيك االتفاقات في مجال الحد من التسلح.. بعد انهيار معاهدة 

الدرع الصاروخية«.
وتابع: »اآلن هناك اتفاقية الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، 
وهي التالية.. وبعد ذلك، ال يمكن اس���تبعاد وجود مش���اكل فيما 

يتعلق بتمديد معاهدة األسلحة الهجومية االستراتيجية«.
وأردف: »إذا قمن���ا بتقييم تصرفات واش���نطن ف���ي هذا المجال، 
يمكنن���ا أن نس���تنتج أن مؤيدي إطالق س���باق تس���لح جديد قد 

سيطروا«.

 الفروف: واشنطن لم تنجح في 
الحرب الخاطفة على فنزويال

3 جرحى في عدوان 
»إسرائيلي« على سوريا

االدعاء يطالب بالمؤبد بدل اإلعدام 
لمنفذ جريمة تشابل هيل

االستقالل/ األناضول:
وزع عش����رات الش����بان ف����ي بلجي����كا، الس����بت، ورودا 
ومنش����ورات للتعريف بالدين االس����المي في فعالية 

تحت عنوان "تفضل، أنا مسلم".
وج����رى تنظيم الفعالي����ة من قبل االتحاد اإلس����المي 
في العاصمة بروكس����ل، ومدن "أنتويرب" و"ش����ارلروا" 

و"جنت" و"لييج" و"نامور".
وحس����ب مراس����ل األناضول، تواصل 50 مس����لما شابا 

وجها لوجه مع نحو 10 آالف شخص في إطار الفعالية.
وأوضح رئيس العالقات الخارجية، في االتحاد اإلسالمي 
عمر صقي أر أن الهدف من الفعالية "مواجهة األحكام 

المسبقة والنزعات المعادية لإلسالم".
ولف����ت في حديثه لألناضول إل����ى أن "الناس ينظرون 
إليهم بخوف أو أحكام مس����بقة، لجهلهم باإلس����الم"، 
وأنهم بدورهم يس����عون لكس����ر هذه التصورات من 

خالل توزيع الورود.

يش����ار أن أنش����طة مماثلة أقيمت في ألمانيا والنمسا 
وسويس����را وهولن����دا وبلجي����كا وفرنس����ا والدنمارك، 
والس����ويد، والنرويج، وإيطاليا، واس����تراليا، وكندا، في 
إطار النس����خة الخامس����ة من الفعالية التي أطلقتها 

.)IGMG( جمعية المجتمع اإلسالمي
ووزع ش����بان متطوعون الورود والمنشورات التعريفية 
على أكثر من 210 آالف ش����خص، عبر منصات أقاموها 

في الساحات والشوارع.

»تفضل أنا مسلم«.. بالورود يتصدون لإلسالموفوبيا في بلجيكا

25 % من األطفال باتوا خارج مدارسهم
األمم المتحدة: 24 مليون يمني في حاجة ماسة إلى مساعدات

االستقالل/ وكاالت:
أك���دت وزيرة الدفاع الهندية نيرماال س���يثارامان 
لوكال���ة فران���س ب���رس أن بالدها تأم���ل تجّنب 
العقوبات األميركية على خلفية شرائها منظومة 

صواريخ "إس400-" الروسية.
وقال���ت الوزيرة ف���ي مقابل���ة معها الس���بت، إن 
اإلدارة األميركية "س���معت وتفّهمت" نيودلهي 
إثر اتفاقها لش���راء منظوم���ة صواريخ إس400- 

الدفاعية لقاء 5,2 مليار دوالر.
وأبرم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي االتفاق 
مع الرئيس الروس���ي فالديمير بوتين في تشرين 
األول/أكتوبر، متحديا تحذيرات الواليات المتحدة 
بفرض عقوبات على الدول التي تش���تري معدات 
عس���كرية روس���ية. وتنضوي العقوبات في إطار 
االجراءات الهادفة لمعاقبة موس���كو على خلفية 

ضمها شبه جزيرة القرم األوكرانية عام 2014.

وفرض���ت إدارة الرئيس األميرك���ي دونالد ترامب 
عقوبات على الجيش الصيني العام الماضي على 
خلفية ش���راء بكين صواريخ إس400- وغيرها من 

المعدات العسكرية.
وح���ّذرت كذل���ك تركيا، العضو في حلف ش���مال 
األطلس���ي، من احتمال فرض عقوب���ات عليها ردا 
على شراء منظومة إس400- وعّلقت مشاركة أنقرة 

في برنامج مقاتالت "إف35-" األميركية.

الهند تأمل تجنب العقوبات األميركية جراء صفقة الصواريخ الروسية
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القدس المحتلة/ عرب 48:
حتى قبل أن يحصل رئيس الحكومة 
اإلس���رائيلّية، بنيامين نتنياهو، على 
تكليف رس���مي بتش���كيل حكومته 
الخامسة تواجهه عّدة أزمات مؤّجلة، 
أبرزها م���ع رئيس حزب »يس���رائيل 
الذي  ليبرم���ان،  أفيغ���ادور  بيتينو«، 
استقال من منصبه وزيًرا لألمن، بعد 
فشل عملية عس���كرية لالحتالل في 

غّزة، الخريف الماضي.
وكش���فت القناة 12 ف���ي التلفزيون 
أن  الجمع���ة،  مس���اء  اإلس���رائيلي، 
ال���ذي تش���ّكل مقاع���ده  ليبرم���ان، 
الخمس���ة بيضة القّب���ان ألي حكومة 
مقبلة في إس���رائيل، سيس���عى إلى 
طل���ب حقيبة األمن مّرة أخرى، وس���ن 
قانون تجني���د الحريديين، بصيغته 
الحالّية، الذي س���ّبب الج���دال حوله 
تف���ّكك الحكوم���ة الس���ابقة وتبكير 

االنتخابات اإلسرائيلّية.
ومن المتوقع أن يعارض الحريدّيون، 
الذين ال يمكن لنتنياهو االس���تغناء 
لوزنه���م  حكومت���ه  ف���ي  عنه���م 
الذي  ليبرمان  قانون  بقّوة  السياسّي، 
س���يجبر الحريدّيين على التجند في 
الجي���ش اإلس���رائيلّي، علًم���ا بأنهم 

معفّيون منه اآلن.
وتش���ير الص���ورة الحالي���ة إل���ى أن 
حكوم���ة نتنياه���و س���تواجه أزمات 
مكّررة عن أزمات حكومته الس���ابقة، 
بي���ن اليمينيي���ن العلمانّيين )مثل 
الذين  ليبرم���ان(، والحريديين،  حزب 
قانون  إل���ى  باإلضاف���ة  يعارض���ون، 

التجنيد، العمل أّيام السبت.
ورغ���م هذه الخالف���ات الجدّية، إال أن 
وزي���ر المواصالت اإلس���رائيلي عضو 
الليكود، يسرائيل كاتس، قال للقناة 
12، مس���اء الجمع���ة، إن نتنياهو لن 
يش���ّكل حكومة وحدة تضم »كاحول 
الف���ان«، ف���ي حين ذك���رت صحيفة 
الرئيس اإلس���رائيلي،  أن  »معاريف« 

رؤوفين ريفلين، سيسعى إلى ذلك.
تغيير نظام الحكم؟

وتس���يطر نقطة أخرى على مس���ألة 
تش���كيل الحكومة المقبلة، هي منح 
التحقيقات  م���ن  حصانًة  نتنياه���و 
الجنائّي���ة الت���ي يواجهها، في حين 
ذكرت مصادر حزبي���ة للقناة 13 في 
التلفزي���ون اإلس���رائيلي أّن هن���اك 
الحكم في  نظ���ام  لتغيير  إمكانّي���ة 

إس���رائيل إلى نظام رئاسي، وحينها 
نتنياهو  قانون يحّصن  يمكن س���ّن 

من التحقيقات.
كم���ا أن نتنياه���و س���يقترح عل���ى 
شركائه المحتملين اقتطاع ميزانّيات 
الرس���مّية، وه���و مقترح  البث  هيئة 
م���ن المتوق���ع أال يش���هد معارضًة 
ف���ي صف���وف األح���زاب اليمينّي���ة 
والحريدّي���ة، في حين م���ن المتوقع 
أن يش���هد طلب نتنياه���و تقليص 
الميزانية اإلس���رائيلية بشكل كبير، 

العام المقبل، رفًضا من األحزاب.
وأعلن ريفلين، في وقت سابق أمس، 
أن���ه س���يجري مش���اورات تش���كيل 
ا من االثني���ن المقبل،  الحكومة ب���دًء
ووفًقا للقانون اإلس���رائيلي، فبعد 7 
الرئيس  أّيام م���ن االنتخابات عل���ى 

أعضاء  أح���د  تكلي���ف  اإلس���رائيلي 
الكنيس���ت بتش���كيل الحكومة بعد 
الفائزة. ويمنح  القوائم  مشاورات مع 
مهلة  المكّل���ف  الحكوم���ة  رئي���س 
28 يوًم���ا قابلة للتمديد ب����14 يوًما 
إضافًي���ا، وإن لم ينجح ف���ي مهّمته، 
فإن على ريفلين أن يجري مش���اوراٍت 
 له في ختامها 

ّ
حكوميًة مجّدًدا، يحق

تكليف عضو كنيست آخر بتشكيل 
الحكوم���ة، وإذا فش���ل ه���ذا العضو 
بتشكيل الحكومة، فإن أغلبية أعضاء 
الكنيست المنتخبين بإمكانهم طلب 
تكليف عضو كنيست ثالث بتشكيل 
الحكومة، وإن فش���ل عضو الكنيست 
الثالث ف���ي مهّمته، فإّن إس���رائيل 
مج���ّدًدا خالل  س���تذهب النتخابات 

تسعين يوًما.

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت مصادر إعالمية »إس���رائيلية« ، أن أربعة ن���واب ديموقراطيين 
أمريكيين، معروفين بدعمهم ل�«إس���رائيل«، حذروا من قيام الحكومة 

اإلسرائيلية بضم أراٍض في الضفة الغربية.
وبحسب موقع »i24 news« اإلسرائيلي، عّبر النواب األربعة، وبعضهم 
رؤس���اء لجان في مجلس النواب، عن »قلقهم الشديد« من احتمال أن 

تتخذ »إسرائيل« تدابير ضم أحادية الجانب، في الضفة الغربية. 
في الوقت نفس���ه، أرس���لت عدة منظمات يهودية في أمريكا، برسالة 
إلى الرئيس األميركي دونالد ترامب، تطلب منه معارضة عملية الضم، 

ودعم حل الدولتين. 
وقبي���ل االنتخابات اإلس���رائيلية التي جرت الثالث���اء الماضي، أطلق 
رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو وع���دًا انتخابيًا، بضم 
المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، واعتبارها جزءًا ال يتجزأ 
من »إسرائيل«؛ وعلى ما يبدو فإن نتنياهو سُيكّلف بتشكيل الحكومة 

قريبًا.
ورّجحت اإلذاعة االسرائيلية األربعاء، أن يكون وعد نتنياهو االنتخابي 
هذا، قد اُتخذ بعد تنس���يق مع ترامب، الذي يس���تعد لعرض مبادرته 
للتسوية  بين »إس���رائيل« والفلس���طينيين، المعروفة إعالميا باسم 

»صفقة القرن«، قريبًا. 
وأضافت اإلذاعة أنه »من الممكن أن يكون ضم المستوطنات، جزءًا من 

›صفقة القرن«.
وكانت نائب���ة وزير الخارجية اإلس���رائيلي، تس���يبي حتوفيلي، التي 
تنتم���ي لحزب »الليك���ود« اليميني الذي يتزّعم���ه نتنياهو، تعّهدت 
األربعاء، بأن يس���ن الكنيس���ت الذي انُتخب حديثًا »قانون السيادة«، 
الذي يفرض الس���يادة اإلس���رائيلية على المس���توطنات اإلسرائيلية 
في الضفة الغربية المحتلة، حيث تعثر س���ن ه���ذا القانون في دورة 

الكنيست الماضية.

نواب أمريكيون داعمون 
لـ »إسرائيل« قلقون من 
ضم مستوطنات الضفة

حكومة نتنياهو المقبلة.. أزمات قبل أن تبدأ

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال مص����در مقّرب من رئيس كيان االحتالل 
»اإلس����رائيلي«، رؤوفين ريفلي����ن، أمس، إنه 
يفح����ص إمكانّي����ة أن يجمع رئيس����ي حزب 
ال�«ليك����ود«، بنيامي����ن نتنياه����و، وقائم����ة 
»كاحول الفان«، بين����ي غانتس، في حكومة 

وحدة، يرأسها نتنياهو.
ووفًق����ا لصحيف����ة »معاريف«، ف����إن ريفلين 
س����يقترح عل����ى نتنياه����و وغانت����س، غدا 
االثنين، وهو موعد بدء المشاورات، تشكيل 
حكومة وحدة، »بسبب التحديات التي تقف 
في وجه »إس����رائيل« خالل األشهر المقبلة«، 
وهي، بحس����ب المسؤول اإلس����رائيلي، طرح 
الرئيس األميركي لخطته لتس����وية القضّية 
الفلس����طينّية، المعروف����ة اختصاًرا باس����م 
»صفقة القرن«، باإلضافة إلى »رفع الضرائب، 
تقلي����ص خدم����ات ال����وزارات، س����ن قانون 
تجني����د الحريدييين الذي أس����قط الحكومة 

اإلسرائيلّية السابقة«.
ومن المتوق����ع أن يواج����ه نتنياهو خالفات 
في إدارة ائتالفه الضّيق، الذي يس����تند إلى 
65عض����ًوا فقط، بمعن����ى أن أي حزب يغادر 
ائتالفه )باس����تثناء »كوالنو«( س����يؤدي إلى 
تفّكك����ه والدعوة إلى انتخاب����ات مبّكرة، وهو 
ما س����يخضع نتنياهو إلى ابت����زازات كبيرة 
من قبل مكونات ائتالف����ه على اختالفاتهم 

الدينّية.
واستبق النائب اليميني المتطّرف عن »اتحاد 
س����موتريتش،  بتس����لئيل  اليمين«،  أحزاب 
مشاورات االثنين المقبل، بالقول إّن الدعوات 
إلى حكومة وحدة هي »نفاق هدفه التخّلص 
مني« علًما بأن نتنياه����و وعد »اتحاد أحزاب 
التربية  اليمين« بحقيبتين وزاريتي����ن، هما 

والتعليم والقضاء.
وخالل اليومين الماضيين، برزت خالفات بين 
مكّوني »اتحاد أحزاب اليمين« األساس����يين، 

وهما »البيت اليه����ودي« و«االتحاد القومي« 
على خلفّية دعم سموتريتش لمطالب حزب 
»اليمين الجديد« بإعادة ف����رز األصوات، في 
حين اصط����ّف أعلن رئي����س القائمة، الرابي 
رافي بيرتس، دعمه لرئيس لجنة االنتخابات.

وذك����رت مواقع الصهيونّية الدينية، وأبرزها 
 

ّ
موقع »كيبا« أن نتنياهو يس����عى إلى ش����ق
»اتح����اد أح����زاب اليمي����ن« ووع����د بيرت����س 
بالحص����ول على حقيبة التعلي����م، حتى وإن 
ع����ن بعضها  القائمة  انفصل����ت مكون����ات 

البعض.
يذكر أن نتنياهو أّجل زيارة له إلى موس����كو، 
في ش����باط/ فبراير الماضي، من أجل الضغط 
لتوحيد األح����زاب اليمينّي����ة المتطّرفة في 
قائمة واحدة، ساهمت، خالل االنتخابات في 
سحب األصوات من قائمة »اليمين الجديد«، 
التي أظهرت النتائج أنها خارج الكنيس����ت 

المقبلة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكر موقع »i24 news« اإلس���رائيلي، أن شركتي »سبيس آي إل« والصناعات 
الجوية اإلس���رائيلية، جمعتا معطيات حول سبب تحطم المركبة الفضائية 

اإلسرائيلية »بريشيت« على سطح القمر يوم الخميس الماضي.
وأش���ارت المعطيات، إلى أن س���بب تحطم المركبة، يعود إلى عطل فني في 
أحد مرّكباتها، أدى إلى سلس���لة من األحداث التي تم خاللها توقف المحرك 

الرئيسي عن التشغيل، والذي بدونه ال يمكن إيقاف المركبة الفضائية.
وبحس���ب الموقع، تغلبت المركبة الفضائية على العطل الفني، وتمكنت من 
إعادة تش���غيل المحرك الرئيس���ي، ولكن بعد ف���وات األوان، إذ أنه في تلك 
المرحلة، كان من المس���تحيل إيقاف سرعة المركبة الفضائية وهبوطها كما 

هو مخطط لها.
ووفقًا للبيانات األولية، فإن أول عطل وقع على ارتفاع 14 كيلو متر من سطح 

القمر.
وعندما ُفقد االتصال بش���كل نهائي مع المركبة الفضائية على ارتفاع 150 
مترًا، وصلت س���رعتها إلى 500 كيلو متر في الس���اعة. وأوض���ح الموقع، أنه 

ستجري األسبوع المقبل دراسة شاملة لفهم تسلسل األحداث.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذك���رت القن���اة 12 العبرية، الس���بت، أن 
رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين 
الممنوحة  الحصانة  نتنياهو، سيستخدم 
ل���ه ف���ي مواجه���ة أي إج���راءات بهدف 
محاكمته ومقاضاته في القضايا المتهم 

بها بالفساد.
ونقلت القناة في تقرير على موقعها نقال 

عن مصادر مقربة عن نتنياهو قولها إنه لن 
يتخلى عن الحصانة التي يمنحها القانون 
له في مواجهة محاوالت محاكمته. مبينًة 
أن نتنياهو س���يعتمد من خالل حصانته 
على توجيه اتهامات لجهات إنفاذ القانون 

أنها تتصرف ضده بسوء نية.
وم���ن المق���رر أن تعقد جلس���ة اس���تماع 
لنتنياهو في شهر يوليو/ تموز المقبل، إال 

أنه يمكن تمديدها حتى ش���هر سبتمبر/ 
أيلول المقبل.

وقالت المصادر المقرب���ة منه إنه لن تتم 
محاكمته، وسيتخذ اإلجراءات الالزمة لذلك 

من أجل الحصول على حقه بالحصانة.
ونفت المصادر أن يك���ون نتنياهو ينوي 
إقرار أي قان���ون يمنع التحقيق مع رئيس 

الوزراء.

»معاريف«: ريفيلين سيقترح تشكيل حكومة وحدة برئاسة نتنياهو

نتنياهو سيستخدم »الحصانة« لمواجهة إجراءات محاكمته إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ عمر ناظم خميس شعت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400746095 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن/ مهدي محم���د عبد الحاف حميد 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903455277 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

موقع »إسرائيلي« يكشف تفاصيل 
تحطم مركبة الفضاء »اإلسرائيلية«
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االستقالل/ وكاالت:
يس���تطيع األش���خاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط 
الدم أن يخفضوا مس���توياته من خالل تحس���ين طبيعة 

وجباتهم الغذائية، مثل تقليل الملح والمواد الدهنية.
غي���ر أن بعض التغييرات ف���ي الوجبات الغذائية يمكن 
أن تس���اعد على خفض المستويات المرتفعة من ضغط 
الدم، بل وتعيده إلى طبيعته، بحسب ما ذكرت صحيفة 

»إكسبرس« البريطانية.
ومن المعروف أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يتس���بب 
بالجلطات والنوبات القلبية وبالتالي الوفاة، ويطلق عليه 

»القاتل الصامت«.
وم���ن هنا فم���ن الض���روري بالنس���بة للمصابين بمرض 
ارتفاع ضغط الدم أن يتخذوا خطوات من شأنها خفض 

مستويات الضغط لديهم.
ومن هذه الخطوات معرفة بع���ض األطعمة والمأكوالت 
التي من شأنها إعادة الضغط إلى مستوياته الطبيعية.

وتقول االختصاصية الصحي���ة والخبيرة الغذائية، ماري 
كوت���ر، إن هناك 5 أطعمة أو غذائي���ة تتمتع بخصائص 
تعي���د ضغط الدم إل���ى طبيعته، وبالتالي تس���اعد على 

تحسين صحة المريض وتحصينه.
1. الثوم

يحتوي الثوم على المضاد الحيوي الطبيعي »أليس���ين«، 
الذي ارتبط طبيا بتحسين ضغط الدم بصورة كبيرة.

وتنصح الخبيرة الغذائية كوتر بأن يتم تناول الثوم نيئا 
مع زيت الزيتون وعصير الليمون.

2. الشمندر األحمر )البنجر(
يحتوي الش���مندر األحمر أو البنجر عل���ى النيترات التي 

تعمل على تمدد وتوس���ع األوعية الدموي���ة، األمر الذي 
يقلل من ضغط الدم.

وتوص���ي الخبي���رة الغذائي���ة بتناول عصير الش���مندر 
المخلوط مع الجزر والبرتقال والزنجبيل، ويمكن خلطه مع 

سلطة الخضار.
3. الرمان

وفق���ا لم���ا تقوله كوتر، ف���إن الرمان ل���ه فوائد عديدة 
تس���اعد في تحلل ومنع تش���كل اللويحات في األوردة 
والشرايين، األمر الذي يساعد في تحسين صحة القلب 

بشكل عام.
وينصح اختصاصيو التغذي���ة أيضا بخلط بحبات الرمان 
مع اللبن الطبيعي وش���رب كأس صغيرة يوميا من عصير 

الرمان من دون إضافة السكر.
4. األغذية التي تحتوي على المغنيسيوم

تحتاج العضالت إلى المغنيس���يوم من أجل التمدد بعد 
انقباضها، وقد تساعد مع الحماية من ضغط الدم.

ويمك���ن الحصول على المغنيس���يوم م���ن الخضراوات 
الورقية مثل الس���بانخ والكرنب الصغير أو الحبوب مثل 

الكينوا واألرز البني والمكسرات والبذور.
5. األغذية التي تحتوي على األلياف

ومن هذه األغذية العصيدة أو حساء الشعير والمكسرات 
والفواكه والخض���ار، وتعتبر كلها مصادر جيدة لأللياف، 
التي تساعد على خفض مستويات ضغط الدم، باإلضافة 

إلى مساعدة الجهاز الهضمي في أداء وظائفه.
ويساعد الكرفس على وجه الخصوص في توسيع األوعية 
الدموية، كما يس���اعد الش���وفان على خفض مس���توى 

الكوليسترول في الجسم.

تعانــي مــن ارتفــاع ضغــط الــدم؟ تنــاول هــذه األغذيــة!

االستقالل/ وكاالت:
يوصي األطباء بش���رب س���تة أكواب من الماء على 
 الكثيرين ال يصغون إلى هذه 

َّ
األقل في اليوم، لكن

النصيح���ة الثمينة، فيعرضون أنفس���هم لمتاعب 
صحية كبيرة.

وبحس���ب هيئة الصحة العامة ف���ي بريطانيا؛ فإن 
عدم شرب كمية كافية من المياه يؤدي إلى الشعور 

بالتعب والدوار كما يؤثر على مرونة الَبَشَرة.
وإذا أردت أن تعرف ما إذا كان جسمك يعاني نقصًا 
في المياه، يكفي أن تقوم باختبار بس���يط أجازته 

مكتبة الطب الوطنية في الواليات المتحدة.
وعند إجراء هذا االختبار، س���تدرك م���ا إذا كنت قد 
شربت الكمية الكافية من المياه أم أنك لم تحصل 
عل���ى القدر المطل���وب، وعندها يتوج���ب عليك أن 

تسارع إلى إحداث تغيير.
وللقي���ام به���ذا االختب���ار، يكفي أن تق���رص الجلد 

ف���وق ظاهر اليد باإلبهام والس���بابة، مدة ث���واٍن، ثم قم بإزالة 
اإلصبعي���ن، وإذا وج���دت أن الجلد قد ارتد بس���رعة إلى ما كان 

عليه، فذلك يعني أنك تشرب بشكل جيد.
أما إذا ل���م يحصل هذا األمر واس���تغرق األم���ر بعض الوقت، 

فاألطباء ينصحونك بأن تشرب حاجياتك من الماء.
وف���ي حال أردت إجراء اختبار آخر، انظر إلى البول، فإذا كان غير 
داك���ن اللون وخاليًا م���ن الرائحة، فهذا معناه أنك تش���رب ما 
يكفي من المياه، أما إذا لم يكن الس���ائل على هذا النحو، فأنت 

ممن ال يشربون الماء بشكل كاٍف.

االستقالل/ وكاالت:
 SSD أعلنت ش���ركة س���وني عن إط���الق أقراص
 ،SL – Cو SL – M خارجي���ة جديدة من سلس���لة
التي تهدف إلى تلبية متطلبات المستخدمين 
المحترفي���ن مثل هواة التصوي���ر الفوتوغرافي 
والفيدي���و والمصممي���ن والمبدعي���ن اآلخرين، 
الذين يحتاجون لنقل كميات كبيرة من البيانات.

وقالت الشركة اليابانية إن أقراص SSD الجديدة 
إنها  الش���اقة؛ حيث  لالس���تخدامات  مخصصة 
تأتي في جسم مصنوع من األلمنيوم من قطعة 
واح���دة، ويمكنه تحم���ل الصدم���ات من جميع 
الجه���ات، مع مقاوم���ة الغبار والم���اء وفقًا لفئة 
 ،C من النوع USB مع وجود منفذ IP67 الحماي���ة
والمزود بغطاء مق���اوم للماء، لكي تظل البيانات 
في أمان إذا ما تع���رض القرص الصلب للغوص 

في الماء لعمق واحد متر ولفترة تصل إلى 30 دقيقة.
وتروج الش���ركة الياباني���ة ألق���راص SSD الجديدة من 
سلسلة SL – M من خالل سرعة كتابة البيانات وقراءتها، 
التي تصل إلى 1000 ميجابايت في الثانية، أما السلسلة 
SL – C المدمجة فإن س���رعة القراءة تبلغ 540 ميغابايت 

في الثانية وتصل سرعة الكتابة إلى 520 ميغابايت في 
الثانية.

وتتوافر أقراص SSD الجديدة من س���وني بس���عة 500 
غيغابايت وواحد تيرابايت و2 تيرابايت، ومن المقرر طرح 
أقراص SSD الجديدة في األس���واق خالل فصل الخريف 

المقبل.

اختبار بسيط للتأكد من شربك 
»الكمية الصحية« من الماء

لألعمال الشاقة.. سوني تطلق 
أقراص »SSD« بمواصفات قياسية

االستقالل/ وكاالت:
كش���ف خبير تقني عن طريقة بس���يطة يس���تطيع من خاللها مس���تخدمو 
الهواتف الذكية التخلص من إدمانها بسهولة كبيرة، وذلك من خالل تغيير 

ألوان شاشة العرض.
ووف���ق ما نقلت صحيفة "مترو" البريطانية عن الخبير التقني الذي س���بق له 
العمل مع ش���ركة "غوغل" بقس���م ابتكار المنتجات تريس���تان هاريس، فإن 
الطريق���ة تعمل مع هواتف ش���ركة "أب���ل" وتلك العاملة بنظام التش���غيل 

"آندرويد".
وبحس���ب هاريس، فإن طريقة "التدرج الرمادي"، أي تحويل شاش���ة العرض 
بحيث تظهر كل ش���يء باللونين األبيض واألسود، تقلل من جاذبية الهاتف، 

األمر الذي يقلل من إدمان المستخدم له.
وقالت رائدة األعمال ميغان إي هولش���تاين، إن التدرج الرمادي يندرج تحت 
ما يس���مى ب�"الحد األدنى الرقمي"، وهو توجه يرم���ي إلى قطع التواصل بين 

المستخدمين وأجهزتهم اإللكترونية.
وأضافت هولشتاين: "ألوان أكثر يعني عناصر مهمة وأشياء ملفتة لالنتباه. 

هذه الحقيقة تدفع الشركات المصنعة للهواتف لجعل شاشاتها أكثر بريقا 
وبأل���وان مفعمة بالحيوية"، مش���يرة إلى أن الشاش���ات ذات اللونين األبيض 

واألسود تنفر المستخدم من الهاتف.
كيف تفعل نمط "التدرج الرمادي" في آيفون؟

.iOS انقر على قائمة اإلعدادات في نظام -
 Display ومن ث���م ،Accessibility اخت���ر "ع���ام" وم���ن ث���م "الوص���ول" أو -

.Accomodations
 ،Color Filters في قس���م Greyscale س���يظهر خيار "التدرج الرمادي" أو -

فقم بتفعيله.
كيف تجد نمط التدرج الرمادي في آندرويد؟

.Developer قم بتفعيل نمط المطّور أو -
 Build والنقر على About Device يمكن تفعيل نمط المطّور بالتوجه إلى -

Number عدة مرات حتى يمنحك الهاتف إذنا بهذا النمط.
.Developer Options ارجع لقائمة "إعدادات" وستجد "خيارات المطّور" أو -
.Monochromeواعتمد اللون األحادي أو Simulate Colour Space اختر -

هكــذا تتخلــص مــن إدمــان الهاتــف »إلــى األبــد«!
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غزة / عبدالله نصيف:
تتج���ه األنظار بعد غ���د الثالثاء ص���وب ملعبي الدرة 
و اليرم���وك لمتابعة لقاءين م���ن العيار الثقيل يجمع 
االول خدم���ات رفح و خدمات الش���اطئ ، فيما يلتقي 
اتحاد الش���جاعية فري���ق الصداقة ، خ���الل مباريات 
نص���ف نهائي بطول���ة كأس الراحل محم���د المزين ، 
والتي وصلت لمراحلها النهائية بتأهل أربع فرق للدور 
قبل النهائي . وس���يلتقي خدم���ات رفح أمام خدمات 

الشاطئ على ملعب الدرة .
و ج���اء تأهل خدمات رفح »األخض���ر » لهذا الدور على 

حساب غريمه التقليدي ش���باب رفح  بعد الفوز عليه 
بركالت الترجيح 5_4 ، فيم���ا تأهل البحرية بعد فوزه 
الصعب على النشامى بهدف دون رد . و يسعى بطل 
الدوري لهذا الموس���م خدمات رف���ح لمواصلة نتائجه 
الممي���زة و تحقيق الف���وز للتأه���ل للنهائي و حصد 
الثنائي���ة ، فيما يمني خدمات الش���اطئ نفس���ه من 
مواصلة مش���واره نحو لقب الكأس و إسعاد جماهيره 

الكبيرة المتعطشة ألي لقب محلي يرويها ..
فيم���ا  تأه���ل اتحاد الش���جاعية )المنط���ار( بعد فوز 
بهدفين دون رد على أهلي غزة ، فيما خطف الصداقة 

»المدفعجي���ة« بطاق���ة التأهل من أني���اب »العميد« 
بنتيجة 2_1 . و يدخل الشجاعية بمعنويات عالية بعد 
سلس����لة االنتصارات التي حققها ف����ي نهاية الدوري 
الممتاز و تحقيق فوز يجعله على خطوة واحدة من لقب 
ال����كأس ، و على الطرف الثاني نادي الصداقة يبحث عن 
عودة بريقه بفوزه على الش����جاعية و التأهل للنهائي و 
حصد اللقب و الخروج بلقب يس����دل به الفريق موسمه 
ال����ذي كاد أن يك����ون كارثي و نجاته م����ن الهبوط . هذا 
و س����تقام المباريات بعد غد الثالثاء، في تمام الس����اعة 

الرابعة.

 في نصف نهائي الكأس         

»األخضر« يستدرج »البحرية »و »المنطار« يتحدى »المدفعجية« 

لندن/ االستقالل: 
تف���وق توتنهام هوتس���بير على ضيفه 
هيديرس���فيلد تاون برباعية نظيفة، في 
المباراة التي جمعت بين الفريقين ، في 
إطار الجولة ال�34 من منافس���ات الدوري 

اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وعلى ملعب توتنهام هوتسبير الجديد، 
جاءت أهداف أصحاب األرض عبر العبي 
الوس���ط الكين���ي فيكت���ور وانياما في 
الدقيقة )24( والبرازيلي لوكاس مورا في 

الدقائق )27 و87 و93(.

وبهذا الفوز، بلغ توتنهام المركز الثالث 
مؤقتا برصي���د 67 نقطة، بف���ارق نقطة 
واحدة عن تشيلسي الرابع الذي سيواجه 

ليفربول، اليوم األحد.
وفي المقابل، تجمد رصيد هيديرسفيلد 

عند 20 نقطة في قاع الترتيب.
و في لقاءات أخرى ، تغلب ساوثهامتون 

على وولفرهامبتون بنتيجة 3_1 .
س���جل ثالثية الفائ���ز نات���ان ريدموند 
)هدفين( و ش���ين لونغ )هدفًا( ، و سجل 

هدف الخاسر العبه ويلي بولي .

و فاز فولهام على إيفرتون بنتيجة 2_0 
، وس���جل للفائز توم كيرني و زميله ريان 

بابل .
و بنف���س النتيجة انتص���ر بيرنلي على 
كارديف س���يتي 2_0 ، وس���جل ثنائية 

بيرنلي كريس وود هدفين .
و خس���ر برايتون بخماس���ية بيضاء أمام 
بورنم���وث ، و تن���اوب عل���ى تس���جيل 
خماسية بورنموث كل من دان غوسلينغ 
و ريان فراسير و ديفيد بروكس و كاليوم 

ويلسون و جونيور ستانيسالس .

برشلونة/ االستقالل: 
سقط نادي برش���لونة، في فخ التعادل السلبي أمام 
مضيفه هويس���كا ، ضمن منافس���ات الجولة الثانية 

والثالثين من عمر الدوري اإلسباني.
وبهذا التعادل، يرفع برش���لونة رصيده إلى 74 نقطة 
في صدارة ترتيب الليجا، مقابل 25 نقطة لهويس���كا 
ف���ي ذيل البطولة . واس���تحوذ فريق برش���لونة على 
الكرة، وحاول طوال الش���وط األول، بتسديدتين فقط 
عل���ى المرمى، في المقابل الخصم لم ُيس���دد أي كرة 

على مرمى تير شتيجن .
وم���ع بداية الش���وط الثاني، حاول هويس���كا مباغتة 
برش���لونة، واس���تقبل إنري���ك جاليج���و، تمريرة في 
منطقة الجزاء من زميله أفيال، واصطدم بالحارس تير 
ش���تيجن، وسقط وطالب بركلة جزاء في الدقيقة 51، 

لكن أشار الحكم إلى استمرار اللعب.
وأهدر عثمان ديمبلي، فرصة تسجيل الهدف األول، 
حيث اس���تقبل تمريرة عرضية م���ن الجبهة اليمنى، 
س���ددها بقوة قب���ل أن تصطدم بأح���د المدافعين 

وتتحول إلى ركلة ركنية في الدقيقة 56.
وح���رم القائ���م األيمن لمرم���ى هويس���كا، البرازيلي 
مالكوم من التس���جيل، حيث اصطدمت تس���ديدته 

القوية في الدقيقة 57 بالقائم.
ورغم وصول برشلونة في عدة فرص لمرمى هويسكا، 
ف���ي ربع الس���اعة األخير م���ن المباراة، لك���ن دون أي 
تهديد خطر على الحارس سانتاماريا، ليتوقف قطار 

انتصارات برشلونة في الليجا .
فيما واصل إسبانيول صحوته بفوز جديد على ضيفه 

ديبورتيفو أالفيس بنتيجة 2_1 .
وجاء هدفا إسبانيول عبر أدريا بيدروسا بالدقيقة 19  
وفيكت���ور الجوارديا بالدقيق���ة 47 بالخطأ في مرماه، 

بينم���ا س���جل األرجنتيني جوناث���ان كاييري هدف 
الضيوف الوحيد بالدقيقة 56 .

وبهذا الفوز يكون إسبانيول قد حقق انتصاره الثاني 
عل���ى التوالي وال�11 في الليج���ا ورفع رصيده إلى 41 

نقطة في المركز العاشر.
أما أالفيس فيواصل تعثره ويغيب عنه الفوز للجولة 
الرابعة على التوالي بعد خسارته مرتين وتعادله مرة 
ف���ي آخر 3 جوالت، ليتجمد رصيده عند 45 نقطة في 

المركز السابع.

روما/ االستقالل: 
حقق س���بال فوزا صعبا على ضيفه يوفنت���وس، بهدفين مقابل هدف ، في 

إطار منافسات الجولة ال�32 من الدوري اإليطالي.
وتجمد رصيد يوفنتوس عند 84 نقطة بالمركز األول، ليتأجل حسم التتويج 
بالكالتش���يو للجولة المقبلة، فيما رفع س���بال رصيده إلى 35 نقطة بالمركز 

الثالث عشر .
و في الش���وط األول كان���ت الخطورة األولى بالدقيقة 26، بعد تس���ديدة من 
بيتانيا ارتطمت بأقدام مدافع يوفنتوس ومرت بجوار القائم إلى ركلة ركنية. 

وبالدقيق���ة 30 ، أحرز مويس كين هدف يوفنتوس األول في المباراة، بعدما 
توغل جواو كانسيلو من الجانب األيمن إلى عمق الملعب وسدد كرة من خارج 

منطقة الجزاء ارتطمت بأقدام كين لتسكن الشباك. 
وفي الش���وط الثاني بالدقيقة 49 من عمر المباراة ، تمكن كيفين بونيفازي 
من تس���جيل هدف التعادل لس���بال في مرمى يوفنتوس، بعد ركلة ركنية 

ُنفذت من الجانب األيمن قابلها بونيفازي برأسية متقنة في الشباك .
وأحرز سيرجيو فلوكاري، مهاجم سبال، الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 74، 
بعدما حصل فلوركاري على الكرة من مورجيا، وتوغل في العمق وس���دد على 

يسار بيرين كرة سكنت شباك اليوفي .
وأضاع دي تشيليو فرصة التعديل في الدقيقة )90+3(، بعد ركلة حرة ثابتة 

نفذها بيرنارديسكي وحولها دي تشيليو برأسيو بجوار المرمى.

ثنائية سبال تؤجل تتويج 
يوفنتوس بلقب الكالتشيو

قطار برشلونة يتعطل في محطة هويسكا

الضفة الغربية/ االستقالل: 
صعد فريق���ا القوات الفلس���طينية وأهلي 
قلقيلي���ة رس���ميا  إل���ى دوري المحترفي���ن 
لكرة القدم، بع���د إحتاللهما المركزين األول 
والثاني ف���ي دوري الدرجة األولى "االحتراف 

الجزئي".
وتأهل األهلي والقوات بعد فوزهما خارج 
ملعبهما على ش���باب العبيدية، وش���باب 
دورا بنفس النتيج���ة 1_0 ، ليرفع األهلي 

رصيده إلى 38 نقطة ف���ي المركز الثاني، 
بينما خط���ف القوات لق���ب دوري األولى 
باحتالل���ه المرك���ز االول برصيد 39 نقطة، 
وجاء العبيدية ثالثا برصيد 36 نقطة وهو 
نفس رصيد العيسوية الذي حل رابعا . كما 
هبط هالل أريحا رس���ميا إلى دوري الدرجة 
الثانية بعد تعادله س���لبا مع مستضيفه 
الخض���ر، وف���وز العربي بي���ت صفافا على 
ضيفه نادي طوب���اس بهدف وحيد. ونال 

لقب ه���داف دوري الدرج���ة األولى العب 
نادي جنين س���امح علوان بتس���جيله 13 
هدف���ا، كما حصل ن���ادي جنين على لقب 
أفضل خ���ط هجوم بتس���جيل العبيه 40 
هدفا، وش���باب الخضر صاحب أس���وأ خط 
دفاع، وأهلي قلقيلية صاحب لقب أفضل 
خ���ط دفاع، ونادي هالل أريحا أضعف خط 
هجوم بعد تسجيل العبيه فقط 18 هدفا 

خالل مباريات الدوري ال�22 .

القوات الفلسطينية و أهلي قلقيلية يصعدان إلى دوري المحترفين

غزة/ االستقالل: 
أعلن االتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة في المحافظات الجنوبية )قطاع غزة( الخميس، انطالق 
مباريات دوري "جوال" لكرة الطاولة لموسم 2019، على أرض ملعب المجّمع اإلسالمي بمدينة 

غزة.
وجرت فعاليات انطالق الدوري بحضور وفد من ش���ركة "جوال" راعي الدوري، ورئيس االّتحاد 

الفلسطيني لكرة الطاولة محمد الدلو وأعضاء االتحاد، إلى جانب ممثلين عن األندية.
وعّبر االّتحاد عن شكره لشركة جوال، على رعايتها المتجددة للدوري بشكل خاص، وللرياضة 

الفلسطينية بشكٍل عام, متمنًيا التوفيق للفرق المشاركة في دوري جوال لكرة الطاولة.
ُيذكر أنه وخالل افتتاح الدوري تمت مراسم توزيع المالبس الرياضية على األندية المشاركة 

في الموسم الحالي.

توتنهام يكتسح هيديرسفيلد برباعية  في البريميرليج

غزة: انطالق دوري »جوال« 
لكرة الطاولة لموسم 2019
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غزة/ االستقالل: 
وصفت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( أمس السبت 
الحكومة التي ش���ّكلها عضو اللجن���ة المركزية لحركة 
"فتح" محمد اش���تية ب�"االنفصالية وفاقدة الش���رعية"، 

داعية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
واعتبرت حماس، في بيان صحفي وصل "االس���تقالل" 
نس���خه عنه  تشكيل حركة فتح حكومة برئاسة اشتية 
بمثابة اس���تمرار لسياس���ة التفرد واإلقص���اء، وتعزيز 
االنقسام، تلبية لمصالحها ورغباتها على حساب مصالح 

شعبنا الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضاالته".
وأدت الحكومة الجديدة برئاس���ة محمد اش���تية مساء 
أمس الس���بت اليمين الدس���تورية أمام رئيس السلطة 

محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وأضافت حماس "إن هذه الحكوم���ة االنفصالية فاقدة 
للشرعية الدستورية والوطنية، وستعزز من فرص فصل 

الضفة عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ "صفقة القرن".
وأّك���دت أن مواجه���ة التحديات الت���ي باتت تعصف 
بالقضية الفلس���طينية، وف���ي مقدمتها فرض "صفقة 

القرن" وتنفيذه���ا، "يتطلب تصويب هذه المس���ارات 
الخاطئة".

ودعت حماس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل 
مس���ؤولياتها تجاه أبناء ش���عبنا كاف���ة، وترفع الظلم 

عنهم، وترعى مصالحهم، وتحقق طموحاتهم.
كما طالبت الحركة بالذهاب إلى انتخابات عامة )رئاسية 
وتش���ريعية ومجلس وطن���ي(، ودعوة اإلط���ار القيادي 
الفلسطيني لالنعقاد؛ لالتفاق على استراتيجية وطنية 

لمواجهة التحديات كافة.

البرغوثي" بمنعه من الزيارة بشكل كامل، وعدم 
السماح له بلقاء محاميه، بحجة انه يحرض على 
استمرار اإلضراب عن الطعام والتصدي إلدارة 

السجون .
وبي����ن أن دفع����ة جديدة من األس����رى من عدة 
س����جون ال يقل عددها عن 300 أسير، تستعد 
لاللتح����اق باإلضراب اليوم األح����د، في حال لم 

يتم التوصل لحلول ترضي األسرى .
وأكد أنه ال صحة لألنب����اء التي تم الترويج لها 
على بعض وس����ائل اإلع����الم ومواقع التواصل 
حول وصول األسرى التفاق مع االحتالل لوقف 

اإلضراب وأن بنوده ستعلن اليوم األحد .
وبين أنه رغم اس����تمرار اإلضراب لليوم السابع 
على التوالي، إال أن الحوارات ال تزال مس����تمرة، 
وبرعاية من الوسيط المصري، وكان هناك لقاء 
ي����وم الجمعة الماضي لكن م����ا قدمه االحتالل 

لم يرتق إل����ى الحد الذي يس����تجيب لمطالب 
األسرى، وتم التأجيل لليوم األحد لالستماع لرد 
االحتالل النهائي عل����ى المطالب التي ال تزال 

عالقة .
وح����ول االض����راب النوعي )عن الطع����ام والماء 
مع����ا(، طمأن المرك����ز أهالي األس����رى القلقين 
على أبنائه����م أن هذا االضراب ل����م يبدأ بعد، 
مش����يرًا إلى أن هذه الخطوة س����تبدأ في وقت 
الحق كتصعي����د متقدم، في ح����ال اغلق باب 
الحوار نهائيًا، وذهب االسرى نحو خطوة حرق 

المراكب .
ونوه إلى أن الحركة األس����يرة تج����دد دعوتها 
لتصعيد فعاليات التضامن واإلس����ناد في كل 
الس����احات والميادين، وااللتحام مع العدو في 
نقاط التماس بالضفة الغربية لتشكيل ضغط 
عل����ى االحتالل لالس����تجابة لمطالبهم ، و عدم 

التعاطي مع أي أخبار أو معلومات حول تطورات 
اإلضراب إال بما يصدر عن الحركة األس����يرة من 

بيانات أو تصريحات عاجلة.
و يواص����ل مئات األس����رى الفلس����طينيين في 
س����جون االحت����الل اإلس����رائيلي إضرابهم عن 
الطعام لليوم الس����ابع عل����ى التوالي، احتجاجا 
ورفضا لإلجراءات اإلسرائيلية، في حين تستمر 
والداعمة لألس����رى في  المتضامنة  الفعاليات 

المطالبة بحقوقهم.
و يطال����ب األس����رى المضربون بإزال����ة أجهزة 
التش����ويش وإعادة زيارات أهالي أسرى قطاع 
غزة، وتركي����ب أجهزة تلفون����ات عمومية بين 
أقسام السجون، وإنهاء عزل األسرى المعاقبين 
إث����ر االح����داث األخي����رة ف����ي س����جن النقب 
الصحراوي، ووقف عمليات اإلقتحام والتنكيل 

واالهمال الطبي بحقهم وغيرها من المطالب.

الأ�صرى يوا�صلون  ..

حكومة ا�صتية  ..

برنامجها ُيلبي أولويات مختلف مكونات المجتمع الفلس���طيني، وهو برنامج 
الرئيس ومنظمة التحرير".

وذك���ر أن الخطوط العريضة لبرنام���ج حكومته تتمثل ف���ي تحقيق الوحدة 
الوطنية، والتحضير لالنتخابات التشريعية، ودعم عائالت الشهداء واألسرى 
والجرحى، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، والدفاع عن القدس، والنهوض 

باالقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص واألهلي.
وشهدت الحكومة تغيرات واسعة، إذ ضمت 16 وزيًرا جديًدا إلى الحكومة، مع 

بقاء خمسة وزراء سابقين في مناصبهم.
وضّمت الحكومة ثالث س���يدات هّن وزيرات الصّحة والمرأة والس���ياحة، كما 

فصلت وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم عن بعضهما بعضا.
واس���تحدث اش���تية في حكومت���ه وزارة جديدة ه���ي "الري���ادة والتمكين 
االقتصادي"، التي س���ُتعنى بتمكين الخريجين الش���باب والفئات المهمشة 

اقتصاديا، من أجل االنتقال من االحتياج إلى اإلنتاج.
وسيمارس رئيس الوزراء مهام وزارتي الداخلية واألوقاف لحين إيجاد زيرين 

لهما.
وقال المتحدث باس���م الحكوم���ة تعقيًبا على عدم وج���ود وزيرين للداخلية 
واألوق���اف: "إن ذل���ك م���ن المتأخرات التي ت���كاد تصبح تقلي���ًدا في الحالة 

الفلسطينية".
وأضاف، في مقابلة صحفية بثت على شاش���ة تلفزيون فلس���طين، "عندما ال 
يتم حسم جميع الحقائب يتم تأجيلها إليجاد من يحملها خالل فترة زمنية".

وتابع "رئيس الوزراء جمل المحامل يحمل".

غزة / االستقالل:
قال عضو المكتب السياسي لحركة 
المقاوم����ة اإلس����المية )حم����اس( 
خلي����ل الحية، أول أمس،  إنه ليس 
لالحتالل اإلسرائيلي من مفر سوى 
إلتزام����ه بتفاهمات التهدئة التي 

تعهد بتنفيذها سابًقا.
وأكد الحية في تصريحات صحفية 
من مخيم العودة ش����رق غزة خالل 
مش����اركته بمس����يرات العودة في 
أس����بوعها ال�����54 بعن����وان »مًع����ا 

لمواجهة التطبيع«، أن التفاهمات 
مع االحتالل ال ت����زال قائمة، الفتًا 
إلى أن حركته تتابع مجريات هذه 

التفاهمات عن كثب.
ومن����ذ عدة ش����هور، ُتج����ري وفود 
مصرية وقطرية وأممية، مشاورات 
الفصائل  بين  وس����اطة متواصلة، 
اإلس����رائيلي،  واالحت����الل  بغ����زة، 
لتفاهم����ات  التوص����ل  بغ����رض 
بتخفي����ف  تقض����ي  »نهائي����ة«، 
الحصار عن قطاع غ����زة المفروض 

منذ نحو 12 عاًما.
وفي س����ياق آخ����ر، ق����ال الحية إن 
التطبيع مع االحتالل يأتي »طعنة 
في خاصرة أمتنا لتصفية القضية 
االمة  أحرار  داعيا  الفلس����طينية«، 
إلى رفض����ه، والعمل على مزيد من 
حم����الت المقاومة ضد التطبيع مع 

االحتالل.
وتابع » مهم����ا فعل المطبعون مع 
االحتالل لن يزيدوا من عمره طالما 

استمرت المقاومة«.

حماس: حكومة اشتية انفصالية فاقدة للشرعية وتعزز االنقسام 

القدس المحتلة / االستقالل:
شنت قوات االحتالل االسرائيلي يوم أمس، حملة مخالفات لسائقي المركبات 

والحافالت في قرية العيسوية شرقي القدس المحتلة.
وذكر ش���هود عيان أن قوات االحتالل انتش���رت في أحياء قرية العيس���وية، 
وأوقف���ت جميع المركبات والحافالت المارة في الش���ارع الرئيس، ودققت في 

هويات السائقين والركاب، وحررت مخالفات بحق عدد من السائقين.
وكان���ت القوات الراجل���ة اقتحمت قرية العيس���وية م���ن المدخلين الغربي 

والشرقي، ونصبت حواجز عسكرية مؤقتة
 تسببت بأزمة مرورية خانقة في الشارع الرئيس وأحياء القرية.

االحتالل يشن حملة 
مخالفات في العيسوية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أصدرت وكالة غوث وتشغيل الالجئين "األونروا" تطبيًقا ذكًيا، صنفت خالله 

غزة على أنها "دولة" والضفة الغربية دولة أخرى.
ويخت���ص التطبي���ق بنهج صحة العائل���ة ونظام الصح���ة اإللكتروني تلبية 
لالحتياجات الصحي���ة المتغيرة لالجئين الفلس���طينيين في مناطق عملها 

الخمس )غزة، الضفة، سوريا، لبنان، األردن(.
بدوره، وصف الناطق الرس���مي باس���م الوكالة سامي مشعشع ما حصل خالل 

إطالق التطبيق ب�"الخطأ القاتل"، متعهًدا بأن يتم تدارك الخطأ وتجاوزه.
وأكد مشعش���ع في تصريحات صحفية، أن ما حدث هو أن الش���ركة المطورة 
للتطبي���ق ومقرها في عمان وقعت ف���ي خطأ "فني" غير مقص���ود وأن إدارة 
الوكال���ة في األردن تتابع عن كثب وبش���كل مباش���ر القضي���ة، فيما وجهت 
لتعدي���ل وتصحيح الخطأ من "دولة" إلى "إقلي���م" وذلك كما هو معتمد لدى 

الوكالة في مناطق عملياتها الخمس.
استضافت العاصمة السويدية ستوكهولم  الجمعة حواًرا استراتيجًيا لبحث 
سبل حشد الدعم السياس���ي والمالي لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين )أونروا(، بدعوة من وزير الخارجية وشؤون المغتربين 

األردني أيمن الصفدي، ووزيرة خارجية السويد مارغو ولستروم.
ويهدف لقاء ستوكهولم إلى التوافق على خطة عمل لضمان تكاتف جهود 
المجتمع الدولي لس���ده، إضافة لبحث س���بل التوصل إلى خطط مالية طويلة 

المدى والبناء على مبادرة زيادة فاعلية األداء التي بدأتها الوكالة.
وأك���د المجتمعون في بيان صحفي ُصدر عن االجتماع أهمية تجديد تكليف 
الوكالة الذي س���يطرح للتصوي���ت في الجمعية العامة هذا العام. وش���ددوا 
على اس���تمرار دعم الوكالة وعلى أهمية برامجه���ا كعنصر لتحقيق التنمية 
واالستقرار واألمن في المنطقة، وأهميتها أيًضا في توفير الحماية وتحقيق 
التنمية المس���تدامة لما يزي���د عن 5.4 مليون الجئ فلس���طيني في مناطق 

العمليات كافة.

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
تواص���ل أجهزة الس���لطة ف���ي الضف���ة الغربية 
خلفية  على  المواطني���ن  حملة اعتقاالتها بح���ق 
االنتماء السياس���ي، في وقت تواصل فيه اعتقال 
آخرين دون أي س���ند قانوني، بينهم مضربون عن 

الطعام.
فف����ي رام الله، اعتقلت أجهزة الس����لطة 
األس����ير المحرر يوس����ف الدي����ك، فيما 

تواص����ل األجهزة هناك اعتق����ال نعيم 
عوض ال����ذي أعل����ن إضرابه المفتوح عن 
الطع����ام رفًضا لمواصل����ة اعتقال����ه دون 

تهمة.
وفي الخليل، اعتقلت المخابرات العامة  األس���ير 
المح���رر والمعتقل السياس���ي الس���ابق الطالب 
في جامعة بوليتكنك فلس���طين عبد الحكيم أبو 
عرقوب، كم���ا م���دد جهاز الوقائي ف���ي المدينة 

اعتقال األس���ير المح���رر عماد جاد الل���ه لمدة 15 
يوًما رغم تدهور حالته الصحية بسبب إضرابه عن 

الطعام.
وفي س���ياق متصل، يواصل جه���از الوقائي 
في طولكرم اعتقال األسير المحرر فؤاد القب 
من���ذ 9 أي���ام، علما أنه أمضى 7 س���نوات في 
سجون االحتالل وهو أحد كوادر حركة الجهاد 

اإلسالمي.

تطبيق ذكي لـ »أونروا« 
يصنف غزة على أنها »دولة«

الحية: ال مفر أمام االحتالل إال االلتزام بتفاهمات التهدئة

أجهزة السلطة تعتقل 3 أسرى محررين وتواصل اعتقال آخرين

واشنطن/ االستقالل: 
اعتبر مايك بومبيو وزير الخارجية األمريكي، السبت، 
أن تصريح بنيامين نتنياهو رئيس حكومة االحتالل 
اإلس���رائيلي، األس���بوع المنصرم، ح���ول نيته ضم 
مناطق من الضفة الغربية "ال يضر" الخطة األمريكية 

للسالم، المعروفة إعالميا باسم " صفقة القرن ".
وق���ال بومبيو في لقاء عبر ش���بكة "س���ي إن إن" إنه 

يعتقد أن "صفقة القرن" س���تكون مختلفة "بشكل 
كبي���ر للغاية" ع���ن الخطط التي قّدمته���ا اإلدارات 
األميركّي���ة الس���ابقة، موضحا أنها تط���رح نموذًجا 

جديًدا، لم ُيجّرب من قبل.
وحّدد بومبيو مهّمة الوالي���ات المتحدة بأنها "طرح 
فكرته���ا فقط"، ف���ي حّين "عل���ى اإلس���رائيليين 
والفلسطينيين أن يجدوا حال بأنفسهم. نحن نرغب 

في طرح أفكار جدية وطرق أخرى جديدة للحّل".
وتأت���ي تصريحات بومبيو رًدا على رس���الة للرئيس 
األميرك���ي، وّجهها عدد من المنّظم���ات اليهودّية 
األميركّي���ة الب���ارزة، ج���اء فيها أن خط���وة نتنياهو 
المحتملة "تمّث���ل الخّط المتطّرف في إس���رائيل"، 
داعين ترامب إلى إبطالها. وفق ما أورده موقع "عرب 
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روما/ االستقالل: 
تمكن رجل إيطالي من خداع جميع من حوله لمدة 10 س���نوات كاملة، 
وذلك عبر االدعاء بأنه فقد قدرته على المش���ي بسبب شلل نصفي، إال 

أن الشرطة استطاعت اعتقاله مؤخرا، عقب اكتشاف أمره.  
وبدأ روبرت���و غولييلمي في التدبير لخطة الخداع في عام 2007، ومنذ 
ذلك الوقت كان يبحث عمن يس���اعده في تنفيذ خطته من أجل إقناع 
م���ن حوله بأنه معاق، للحصول على المع���اش التقاعدي الذي تقدمه 

الحكومة.
ووجد غولييلمي ضالته في ش���خص كان يستأجر منزال له، لكن هذه 
الش���خص متعثر في س���داد اإليجار. فاتفق غولييلم���ي معه على أن 
يتظاهر بصدمه بالسيارة خالل عبوره الشارع، مقابل إعفائه من سداء 

اإليجار.
وبعد تنفيذ هذه الخطة المخادع���ة، تمكن غولييلمي من الحصول 
على تقرير طبي كاذب يفيد بإصابته بشلل نصفي، مما مكنه الحقا 
م���ن الحصول على جميع المي���زات الحكومي���ة والخدمات المقدمة 

للمعاقين.
ومما يلف���ت النظر في قصة الخداع ه���ذه، أن غولييلمي تمكن أيضا 
من خداع األطباء على مدار س���نوات عدة، خضع خاللها لجلسات عالج 

إلزامية لمتابعة حالته الصحية باعتباره مشلوال.

مثل أنه مشلول 10 سنوات.. 
وهكذا كشفته الشرطة!

تكساس/ االستقالل: 
اعتقلت الش���رطة األميركية رج���ال ارتكب جريمة 
غريب���ة لتجن���ب دفع رس���وم العبور عب���ر بوابات 
تحصيل الرس���وم على الطرق السريعة في والية 

تكساس األميركية.
واتهمت شرطة مقاطعة هاريس المدعو بريستون 
كودي تالبوت بامتالك واس���تخدام جهاز تبديل 
لوحة أرقام السيارة، المحظور، في والية تكساس، 

بحسب صحيفة نيويورك ديلي نيوز األميركية.
واش���تهر جهاز تبديل لوحة أرقام الس���يارة في 
أفالم جيمس بوند، حيث يمنح مستخدمه القدرة 
على تبدي���ل لوحة األرقام بالكام���ل بلوحة أخرى، 

ويت���م تركيبه في الخل���ف لتغيير لوح���ة أرقام 
السيارة بلمسة زر.

ووفق���ا لموقع يبيع ه���ذا الجهاز عل���ى اإلنترنت، 
فإن���ه »جهاز رائ���ع مفيد في معارض الس���يارات 

واإلعالنات«.
ويحذر الموقع من اس���تخدامه لتجنب المخالفات 
المرورية مثل قطع إشارات المرور الحمراء وأجهزة 
الرادار أو تجنب الدفع في بوابات تحصيل الرسوم 

وغيرها من األمور غير القانونية.
ويبدو أن كودي تالبوت لم يستمع لذلك التحذير 
والنصيح���ة، حيث اس���تخدم جه���ازه للعبور من 
بوابات تحصيل الرس���وم بش���كل روتيني وشبه 

يومي. واعتقلته الشرطة بعد أن الحظت أن الجهاز 
مثبت عند اللوحة الخلفية ألرقام السيارة.

وبحس���ب التقرير فقد بلغ إجمال���ي المبالغ التي 
تفادى ك���ودي تالبوت دفعها من خالل مروره عبر 

البوابات تقدر بحوالي 5400 دوالر.
ووصف���ت والدت���ه ما قام ب���ه ابنها ف���ي محاولة 
التملص من دفع الرس���وم قائلة »من الواضح أنه 

خطأ غبي«.
وقال���ت األم، بيك���ي مورغ���ان، إنها تض���ع لوحة 
تكساس على س���يارتها وتقوم بكل شيء بصورة 
قانوني���ة، مش���يرة إلى أنه���ا لم ت���درك أن ابنها 

يخالف القانون.

يرتكب جريمة غريبة لتجنب دفع رسوم بوابات العبور!

واشنطن/ االستقالل: 
بات���ت العالمة األمريكية الش���ابة د. كاتي بومان، 
29 عام���ًا، واحدة من مش���اهير العالم، في غضون 
الساعات الماضية، لدورها الرئيس في التقاط أول 
صورة للثقب األس���ود، وذلك بعد أن قادت عملية 
تطوير اللوغاريثم، الذي أس���هم بدوره في التقاط 

الصورة التاريخية، الت���ي تناقلتها وكاالت األنباء 
والصحف العالمية.

ونجح����ت بوم����ان، المتخصصة في علم الحاس����وب 
بمعهد »ماساتسوس����يتش األمريك����ي للتقنية مع 
فريق تحت قيادتها من زمالئها العلماء، في تطوير 
برنامج الحاس����وب الذي حدد معال����م وأبعاد الثقب 

األس����ود، لتمهد الطريق بذلك أمام شبكة »إيفنت 
هوريزون« المكونة من 8 مراصد موزعة في 4 قارات 
مختلفة اللتقاط الصورة وجمع معلومات كافية عن 
الثق����ب. وذكرت هيئة اإلذاع����ة البريطانية »بي بي 
سي« أن د. بومان بدأت عملها في تطوير اللوغاريثم 

منذ 3 سنوات، وكانت آنذاك طالبة في المعهد.

االستقالل/وكاالت: 
أنفقت ش���ركة فيس���بوك ماليين الدوالرات لتوفير الحماية الالزمة لمؤسسها مارك 

زوكربيرغ في العام 2018، وهو رقم يفوق ضعف ما أنفق عليه في السابق.
وبحس���ب تقارير، فإن النفقات األمنية التي أنفقتها فيس���بوك ع���ام 2018 لحماية 
مؤسسها مارك زوكربيرغ وأسرته بلغت 22.6 مليون دوالر، كما ذكر موقع سكاي نيوز.

وأش���ارت تقارير أن 20 مليون دوالر من هذه األم���وال ذهبت لتوفير األمن لزوكربيرغ، 
الذي يحصل على راتب سنوي مقداره دوالر واحد فقط.

وكانت النفقات األمنية لزوكربيرغ وأس���رته بلغت ف���ي العام 2017 حوالي 9 ماليين 
دوالر فقط، أي أن اإلنفاق األمني الحالي يقدر بأكثر من ضعف ما كان عليه قبل عام.

راتبه دوالر واحد.. ويكلف 
»فيسبوك« 22 مليون دوالر سنويًا

روما/ االستقالل: 
أعيد في روما، األس���بوع الماض���ي، افتتاح قصر اإلمبراطور ني���رون أو نيرو، المعروف 
بحس���ب األس���اطير بأنه أحرق روما بينما كان يعزف على القيثارة، بحس���ب ما ذكرت 

صحيفة "ذي تايمز" البريطانية.
وجاء افتت���اح القصر في العاصمة اإليطالية روما بعد عقد م���ن أعمال الترميم، لكنه 
اش���تمل هذه الم���رة على إضاف���ات تكنولوجية، من خ���الل تزوي���ده بتقنية الواقع 

االفتراضي، مما يظهر للزائرين والمتفرجين كيف كان عليه القصر إبان مجده.
ويضم القصر، وهو أول قصر لإلمبراطور نيرون، وعرف باس���م "دوموس ترانزيتوريا"، 
حمام���ا ونحو 50 مرحاضا، ولم يس���بق له مثيل من حيث الفخام���ة في عصره، بالنظر 
إل���ى طبيعة ش���خصية اإلمبراطور نيرون، الذي تصفه بعض كت���ب التاريخ بأنه كان 
"مجنونا". وبني قصر دوموس ترانزيتوريا على "تلة باالتين" قبل نحو ألفي عام، أو في 
القرن األول الميالدي، وكان يحتوي على بحيرة صناعية، ونوافير فقاعية وشالل مائي 

وكان مزينا بأوراق ذهبية ولوحات جدارية.
وقالت مديرة الموقع ألفونس���ينا روس���و: "بني قصر نيرون الكبير باستلهام من قصر 

بطليموس في مصر، ويبدو أنه ساهم في زيادة االستياء ضده في روما".
وبحسب األس���طورة، وربما بسبب النقمة الش���عبية ضده، فإن اإلمبراطور نيرون كان 
يعزف على قيثارته فيما النيران تحرق روما في العام 64 بعد الميالد، وتسببت أيضا 
بإحراق جزء من قصره. وكان���ت أعمال التنقيب والحفريات بدأت في الموقع ألول مرة 
في القرن الثامن عش���ر، حيث تمت إزالة معظم التجهيزات والديكور، بينما أخذ دوق 
بوفورت أعمدة م���ن القصر، ونقلها بعيدا إلى منزله ف���ي بادمنتون.  الغريب في أمر 
القصر هو وجود أكثر من 50 مرحاضا، يعتقد بعض الخبراء أنها كانت مصممة للعبيد 
الذين كانوا يعملون في مجمع القصر الذهبي "دوموس أوريا". وتتميز بمقعد رخامي 
يمتد عل���ى الجوانب األربعة لقاعة المراحيض، مع وج���ود 50 فتحة للجلوس. وتحت 
قاعة المراحيض الخمس���ين، بنحو مترين، ثمة قناة مياه جارية تعمل على التخلص 
من الفضالت، بينما كانت قناة مياه ضحلة ثانية تمتد على طول األرض أمام المقعد.

بعد ألفي عام.. روما 
تفتح قصر حارقها باكو/ االستقالل: 

يغمر س���ائل قاتم اللون ولزج س���ولفية حتى مستوى 
العنق لكنها تبتسم قائلة رغم الرائحة القريبة من زيت 
المحركات »هذا شعور جميل«... وقد أتت هذه المواطنة 
الروس���ية إلى مدينة نفطالن في شمال غرب أذربيجان 
المعروفة بعالجاتها بالنفط الخام، لتخفف من آالم داء 

التهاب المفاصل.
وبعد عش���ر دقائ���ق تقوم موظفة بقح���ط النفط البني 

الداكن عن جلد المرأة الستينية قبل أن تستحم.
وتروي س���ولفية التي أتت من تترس���تان الروسية مع 
مجموع���ة م���ن الصديقات »لق���د حلمنا لفت���رة طويلة 
بالمجيء إلى هن���ا«. وهي أتت ألنها تعاني من التهاب 
مفاصل من���ذ 12 عاما وتقول إنه���ا خفضت من كمية 
األدوي���ة الت���ي تتناولها بعد عش���رة أيام م���ن العالج 
وتش���عر بالراحة في هذه المحط���ة العالجية الخارجة 

عن المألوف في القوقاز على بعد كيلومترات قليلة من 
منطقة النزاع في ناغورني قره باخ.

وتصدر أذربيجان نفطها إلى العالم بأس���ره وهو يلعب 
دورا أساس���يا في اقتصاد هذا البل���د الواقع في منطقة 
القوقاز. إال ان النفط المس���تخرج م���ن باطن األرض في 
نفطالن البالغ عدد سكانها عشرة آالف نسمة والواقعة 
على بع���د حوالى 300 كيلومتر ع���ن العاصمة، ال ينفع 

ليحول إلى محروقات ألنه سميك جدا.
ويع���ود اكتش���اف النفط في أذربيج���ان إلى منتصف 
القرن التاس���ع عش���ر. وقد اكتش���فت المدينة نفطها 
بالمزاي���ا الخاصة بعد عقود قليل���ة على ذلك وأصبحت 
اعتبارا من عش���رينيات القرن الماضي أحد مراكز العالج 

التي ينقل إليها الناس مجانا في الحقبة السوفياتية.
وتق���ول مري���م اومي���دي في مؤل���ف مك���رس لمراكز 
االستجمام السوفياتية وعالجاتها الخارجة عن المألوف 

أحيانا »اس���تخدام النفط الخام ألغ���راض طبية ندد به 
أطباء غربيون معتبرين أنه قد يصيب بالسرطان«.

وزي���ت النفط���الن مؤلف من حوالى 50 ف���ي المائة من 
النفتالين وهي مادة حاضرة في دخان السجائر والكرات 
المكافح���ة للع���ث. إال أن األطباء والمرض���ى المحليين 
يش���يدون بهذه المادة. وفي المدين���ة متحف صغير 
يضم الكثير من الع���كازات التي تركها، مرضى تعافوا 
من أمراضه���م. فابي���ل عزيزوفا إح���دى الطبيبات في 
المنتج���ع توضح أن النفط المحلي يس���تخدم لمعالجة 
أوج���اع وأم���راض العضالت والعظ���ام والجلد فضال عن 
اضطراب���ات عصبية وأخ���رى تتعلق بالطب النس���ائي. 
وتوض���ح الطبيبة التي بدأت تم���ارس مهنتها في آخر 
سنوات االتحاد السوفياتي »في الماضي لم يكن هناك 
فن���ادق أو منتجعات كان الن���اس يأتون ويقيمون لدى 

السكان المحليين«.

في أذربيجان .. النفط لعالج األمراض

شابــة وراء صــورة الثقــب األســود


