االحتالل يعتقل  6مواطنين من
بلدتي عزون والعيسوية
قلقيلية -القدس المحتلة  /االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،مساء أمس
االثنين ،ثالثة أطفال م���ن بلدة عزون ،بمحافظة
قلقيلية .وأفاد شهود عيان ،بأن قوات االحتالل
اعتقلت األطفال :مخلص ش���وقي أسعد سليم
( 16عام���ا) ،ومحمد مأمون عمر قاطش ( 16عاما)،
وصالح يعقوب صالح س���ويدان ( 15عاما) ،على
حاجز عس���كري طيار نصبته بالق���رب من قرية

الثالثاء  10شعبان  1440هــ  15ابريل  2019م

25

جيوس شرق قلقيلية.
كم���ا اعتقلت ق���وات االحت���الل اإلس���رائيلي،
مس���اء أمس االثنين ،ثالث���ة مواطنين من بلدة
العيسوية وسط القدس المحتلة ،بينهم طفل.
وأف���اد مركز معلوم���ات وادي حلوة ،ب���أن قوات
االحت���الل اعتقلت الطفل ع���ادل أبو صبيح (13
عاما) ،والمواطنين زكي عبيد بعد تفتيش منزل
والده بالبلدة ،ومحمد فيصل عبيد.

1361

الحركة األسيرة :سنراقب تنفيذ االحتالل ما تم التوصل إليه

األسرى ينتصرون في معركة الكرامة « »2باتفاق يلبي مطالبهم
رام الله -غزة /االستقالل:
تمكنت الحركة األس���يرة داخل سجون االحتالل اإلس���رائيلي من اجبار إدارة
مصلحة السجون اإلسرائيلية للتوقيع على اتفاق ُيلبي مطالب األسرى الذين
يخوض���ون معركة الكرام���ة  2منذ ثمانية أيام .وأعلنت الحركة األس���يرة في
ّ
الس���جان ُيحقق من خالله
بيان االنتصار ،التوصل "إلى اتفاق مع
أجهزة التش���ويش َ ُالمس���رطنة 15
م���ا انتفضنا من أجله وهو إزالة
ِ

االحتالل يزعم إحباط عملية
طعن بسجن «إيشل»
القدس المحتلة /االستقالل:
زعمت وس���ائل إعالم عبرية ،مس���اء امس االثنين ،إحباط جنود االحتالل عملية
وادعى موقع
سجن كان ينوي أسير تنفيذها في س���جن «إيشل» اإلسرائيليّ .

02

إصابات في مواجهات تقوع
واالحتالل ينكل بـ 5اطفال

بيت لحم /االستقالل:
اصيبت س���يدة بجراح في وجهها وع���دد اخر من المواطني���ن باالختناق بعد
اس���تهدافهم من قوات االحتالل باطالق الغاز المسيل نحوهم في بلدة تقوع

جانب من �ملوؤمتر �ل�سحفي للجنة �ل�سرى للقوى �لوطنية و�لإ�سالمية بغزة �أم�س ( ) APA images

رضوان لـ «االستقالل» :شؤون غزة تدار عبر
ُ«وكالء الوزارات» وال وجود للهيئة اإلدارية
غزة /قاسم األغا:
نفى القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية (حماس)
د .إسماعيل رضوان ،أن تكون إدارة شؤون قطاع غزة

مستوطنون يقتحمون باحات
األقصى وسط حراسة مشددة
القدس المحتلة /االستقالل:
جددت مجموعات من المس���توطنين ،صباح
ّ
أمس االثنين ،اقتحاماتها للمس���جد األقصى

02

ً
حاليا تتم عبر "هيئة إدارية" تحت إش���راف حركته.
وقال رضوان لصحيفة "االس���تقالل"" :إن
إدارة الهياكل الحكومية بالقطاع تجري 03

البطش :ال أستبعد جولة تطبيع عربية جديدة
مع االحتالل تمهيدًا لـ «صفقة القرن»
غزة /االستقالل:
أك���د الش���يخ خال���د البط���ش ،عض���و المكتب
السياسي لحركة الجهاد االسالمي في فلسطين

الفصائل :التطبيع خيانة وخنجر
مسموم في خاصرة الشعب الفلسطيني
غزة /خالد اشتيوي:
رفض���ت الفصائ���ل الفلس���طينية يوم أمس وبش���دة،
اس���تمرار سياس���ة التطبيع مع االحتالل "اإلس���رائيلي"

االحتالل ُيكرم مستوطنين
أعدما الشاب محمد عبد الفتاح

القدس المحتلة /االستقالل:
قدم رئيس مجلس مس���توطنات ش���مال الضف���ة ،امس االثنين،
ش���هادات تقدير وتكريم لمس���توطنين قاما بإط���الق النار تجاه

03

ومؤامرة صفقة القرن ،واصفي���ن إياها بالخيانة للقضية
العربية الفلسطينية .وأكدت الفصائل خالل
وقف���ة ضد التطبيع ومؤامرة صفقة القرن أمام 08

بأن حركته و معها كل الفصائل الفلس���طينية
ال تفرق بين أح���زاب االحتالل ،اليمين
أو اليس���ار أو الوسط ،مش���يرًا الى أن 03

الصحة تحذر من نفاد الحليب
العالجي لألطفال المرضى
غزة /االستقالل:
أعلن مدي���ر صيدلية المستش���فيات بوزارة
الصحة بغزة د.ع���الء حلس ,عن نفاذ الحليب

05

االعتقال السياسي بالضفة ..خدمة حكومة اشتية ..غزة خارج الحسابات..
والضفة على طريق االنفصال
 5نجوم تقدمها السلطة لالحتالل

غزة /محمد أبو هويدي:
مازالت األجهزة األمنية التابعة للس���لطة الفلس���طينية ،تس���لط
س���يف االعتقال السياسي على رقاب المواطنين وطلبة الجامعات

05

غزة  /سماح المبحوح:
اعتبر محللون ومراقبون للش���أن الفلسطيني أن الحكومة الجديدة
الت���ي تم تش���كيلها برئاس���ة محمد اش���تية بالضف���ة الغربية

04
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مستوطنون يقتحمون باحات األقصى وسط حراسة مشددة
القدس المحتلة /االستقالل:
جددت مجموعات من المستوطنين،
ّ
صباح أم���س االثني���ن ،اقتحاماتها
للمس���جد األقصى المبارك من جهة
ب���اب المغاربة ،بحراس���ة مش���ددة
ومعززة من قوات االحتالل الخاصة.
وقال���ت مص���ادر مقدس���ية إن
المس���توطنين نف���ذوا ج���والت
اس���تفزازية ف���ي الباح���ات برفقة
حاخام���ات قدم���وا ش���روحات ع���ن
الهي���كل المزع���وم قب���ل مغ���ادرة
المسجد من جهة باب السلسلة.
وش���هد المس���جد تواج���د للمصلين
وطلبة العلم وحراس المس���جد الذين
تصدوا لالقتحام ومنعوا المستوطنين
من التجول بحرية في الباحات.
ويقتح���م المس���توطنون باح���ات
األقصى بش���كل شبه يومي بهدف
ف���رض واق���ع التقس���يم الزمان���ي
والمكان���ي على المس���جد وتهويد

المدينة المقدسة.
وفي س���ياق آخر ،انتهت لجنة إعمار
المس���جد األقصى التابع���ة لدائرة
االوقاف االس���المية في القدس من

 3حرائق في «غالف
غزة» بفعل البالونات
القدس المحتلة /االستقالل:
تجددت الحرائق في المستوطنات اإلسرائيلية المحاذية لقطاع
غ���زة  ،االثنين ،بفعل البالونات الحارقة التي يطلقها الش���بان
الفلسطينيون.
وأكدت وسائل إعالم إسرائيلية اندالع  3حرائق في مستوطنات
غالف غ���زة بفع���ل البالون���ات الحارق���ة ،حيث وق���ع الحريق
األول بالقرب من الطريق  232قرب سديروت.
وف���ي وقت الح���ق اندلع حريق ف���ي غابة ش���وكداه ،وآخر في
المجل���س االقليم���ي س���دوت هنيغف ،م���ا أدى ألض���رار في
المحاصيل الزراعية.

ترمي���م س���قف جديد من أس���قف
الزخارف في مصل���ى "قبة الصخرة"
ف���ي األقص���ى المبارك ،ف���ي حين
تواصل طواقم األوقاف نصب المزيد

م���ن المظالت الضخم���ة الواقية من
أشعة الش���مس في باحات المسجد
األقصى اس���تعدادًا لشهر رمضان
الكريم.

رام الله /االستقالل:
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،يوم أمس ،حملة
مداهمات واعتقاالت في مناطق متفرقة من الضفة
الغربية المحتلة.
وأعل���ن جي���ش االحت���الل أن قوات���ه اعتقلت 10
فلس���طينيين بزعم أنهم من "المطلوبين" ،وجرى
تحويلهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق المختلفة.
وأفادت مصادر محلية ،أن جنود االحتالل اقتحموا
عددا م���ن المنازل واعتقلوا
مخي���م جنين وداهموا ً
الشابين س���امر عبد الكريم عويس ورامي قطنات
واعتدت على ذويهما خالل تفتيش منزليهما.
وأش���ارت إل���ى أن مواجه���ات اندلعت م���ع قوات

االحتالل خالل المداهمات قبل أن تنس���حب قوات
االحتالل من المخيم.
وأفادت المص���ادر ،أن جنود االحتالل اقتحموا بلدة
يعبد جن���وب جنين ،واعتقلوا الش���اب مهدي نور
عمارنة وفتشوا منزل ذويه علما أنه أسير محرر ،كما
واصلت قوات االحتالل نصب حواجزها على مدخل
البلدة الرئيسي المؤدي إلى حاجز "دوتان".
وف���ي طولكرم ،قال���ت مص���ادر محلي���ة :إن جنود
االحتالل اقتحموا منزل الش���يخ فتح���ي القرعاوي
واعتقلوا نجله أنس ،كما فتش���وا منازل أش���قائه
األسرى حمزة وبراء وخربوا الممتلكات خالل عمليات
التفتيش ،مشيرة إلى أن جنود االحتالل استجوبوا

كان ينوي أسير تنفيذها في سجن «إيشل»
اإلسرائيلي.
ً
أس���يرا في
وادع���ى موقع « »0404العبري أن
ّ

س���جن إيش���ل حاول طعن ضاب���ط ،لكن تم
إمساكه قبل تنفيذ العملية ،وقام ضابط آخر
بالسيطرة عليه.

مركز :المصادقة على هدم عشرات
المنازل بسلوان تطهير عرقي للقدس
غزة  /االستقالل:
أدان مركز حماية لحقوق اإلنس���ان مصادقة
المحكم���ة المركزي���ة التابع���ة لالحتالل في
مدين���ة القدس المحتلة على هدم عش���رات
المنازل في بلدة س���لوان بحجة تواجدها في
نفوذ مخطط المناط���ق والحدائق الطبيعية،
ً
معتبرا أنها تأتي ضمن سياسة تطهير عرقي
للمدينة.
وذك���ر المرك���ز في بي���ان ل���ه ،أن المصادقة
تأتي ضمن سياس���ة عدوانية ممنهجة بحق

بيت لحم /االستقالل:
اصيبت س���يدة بجراح في وجهه���ا وعدد اخر من المواطني���ن باالختناق بعد
اس���تهدافهم من قوات االحتالل باطالق الغاز المسيل نحوهم في بلدة تقوع
شرق بيت لحم.
وكان عدد من المواطنين تجمهروا في محيط محطة وقود عند الشارع الملتف
لبلدة تقوع لتخليص  5فتية ج���رى اعتقالهم من محيط مجمع المدارس في
البل���دة  ،اال ان جنود االحتالل قاموا باالعتداء على المواطنين لفظيا وجس���ديا
واطالق الغاز المسيل حيث اصيبت سيدة بقنبلة غاز بالوجه الى جانب حاالت
االختناق .
وفي اعقاب الحادثة اندلعت مواجهات قام خاللها الش���بان باش���عال اطارات
الس���يارات والقاء الحج���ارة باتجاه الجنود الذي���ن ردوا باطالق وابل كثيف من
العيارات المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وق���ال عدد م���ن االهالي ان ما حصل اليوم في محي���ط المدارس هو حلقة في
سلسلة ال تنتهي من اجراءات استهداف البلدة ومواطنيها .
وكان جيش االحتالل اغلق المدخل الشمالي لبلدة تقوع منذ نحو  6ايام .
وف���ي تطور الحق افيد ان الجنود قد افرجوا عن التالميذ الخمس���ة في اعقاب
تدخل االرتباط العسكري الفلسطيني.

االحتالل يعتقل  10فلسطينيين بالضفة

االحتالل يزعم إحباط عملية طعن بسجن «إيشل»
القدس المحتلة /االستقالل:
زعمت وس���ائل إع���الم عبرية ،مس���اء امس
االثنين ،إحباط جنود االحتالل عملية س���جن

إصابات في مواجهات تقوع
واالحتالل ينكل بـ 5أطفال

المدنيين الفلسطينيين في األراضي المحتلة
واستمرارًا لمسلسل سياسة التطهير العرقي
والتهويد في مدينة القدس ،مؤكدًا أن مدينة
القدس جزء أصيل من األرض الفلس���طينية
المحتل���ة وينطب���ق عليها القان���ون الدولي
اإلنساني.
ورأى أن ع���دم اتخاذ المجتم���ع الدولي موقفًا
حازم���ًا إزاء سياس���ة االحتالل ف���ي األراضي
المحتل���ة ش���جعه عل���ى ارت���كاب مزيد من
االنتهاكات للقانون الدولي لحقوق اإلنس���ان

والقانون اإلنس���اني الدول���ي ،والضرب عرض
الحائط بقرارات الشرعة الدولية.
ودع���ا المجتم���ع الدول���ي بخاص���ة األطراف
الس���امية المتعاقدة عل���ى اتفاقية جنيف
الرابعة إل���ى تحمل مس���ئولياتها القانونية
واألخالقية والوف���اء بالتزاماتها والعمل على
إيجاد آلي���ة تجبر االحتالل على احترام قواعد
القان���ون الدول���ي وق���رارات األم���م المتحدة
المتعلق���ة بالقضي���ة الفلس���طينية عمومًا
وبمدينة القدس على وجه الخصوص.

سكان تلك المنازل ونكلوا بهم.
َ
الش���اب ْين
وف���ي قلقيلية ،اعتق���ل جنود االحتالل
شادي بسام ابو شارب ،وطاهر نوفل ،عقب تفتيش
منزلي ذويهما في المدينة ونكلت بهم ،كما أطلقوا
القنابل المس���يلة للدموع خالل مواجهات اندلعت
في حي كفر س���ابا في المدينة فيما واصلت إغالق
مدخل بلدة عزون شرقي المدينة.
كما اعتقلت ّ
قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس،
ع���ددا من طلبة الم���دارس في بل���دة تقوع جنوب
ً
بالضفة الغربية المحتلة،
ش���رق محافظة بيت لحم ّ
بعد اقتحامها البل���دة ،واعتدائها على المواطنين
بالضرب ،وإلقاء للقنابل الصوتية.

محكمة االحتالل تقضي
بسجن مقدسي  30شهرًا
القدس المحتلة /االستقالل:
أصدرت محكمة االحتالل اإلس���رائيلي ،االثنين ،حكما بالس���جن الفعلي على الشاب المقدسي
إبراهيم محمد عودة درباس ( 28عاما) بالسجن الفعلي لمدة  30شهرا.
كما سلمت س���لطات االحتالل ،الشابين المقدس���يين جهاد قوس ومحمد الهشلمون قرارين
بمنعهما من السفر خارج األراضي الفلسطينية المحتلة لمدة ستة شهور.

االحتالل يغلق إحدى الطرق
جنوب الخليل بالسواتر الترابية
الخليل /االستقالل:
أغلق���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي ،يوم أمس ،الطريق الرابط بين خربة ش���عب البطم وقرية
ماعين ،شرق بلدة يطا جنوب الخليل بالسواتر الترابية.
وأوضح منس���ق اللجان الش���عبية والوطنية لمقاومة الجدار واالس���تيطان جنوب الخليل راتب
الجبور ،أن قوات االحتالل أغلقت الطريق الذي يربط خربة شعب البطم وقرية ماعين بمسافر يطا
بالسواتر الترابية .وأشار إلى أن هيئة مقاومة الجدار واالستيطان أعادت تأهيلها وفتحها عدة
مرات عقب تجريفها وإغالقها من قبل قوات االحتالل في اآلونة األخيرة.
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مصر ُتشرف على تنفيذ "التفاهمات" بـ "إيجابية"

ُ
رضوان لـ «االستقالل» :شؤون غزة تدار عبر «وكالء الوزارات» وال وجود للهيئة اإلدارية
غزة /قاسم األغا:
نف���ى القي���ادي ف���ي حرك���ة المقاومة
اإلسالمية (حماس) د .إسماعيل رضوان،
أن تكون إدارة شؤون قطاع غزة ً
حاليا تتم
عبر "هيئة إدارية" تحت إشراف حركته.
وقال رض���وان لصحيفة "االس���تقالل":
"إن إدارة الهي���اكل الحكومي���ة بالقطاع
تجري من خالل ُوكالء الوزارات الحاليين
اضط ّر
(مقرب���ون لحماس) ،وهذا األم���ر
ُ
له في ظل غياب ال���وزراء (برام الله) عن
القيام بدورهم".
ً
تعقيبا على ما تناقلته وسائل
يأتي ذلك
إعالمية ،حول شروع حركة حماس بإجراء
"تدوير" في بع���ض وزارات القطاع؛ كرد
فعل على تشكيل حكومة عضو اللجنة
ّ
اشتية.
المركزية لحركة "فتح" محمد
ش���كلت ب�مارس(آذار)
وكانت "حماس"
ّ
 ،2017لجن���ة إداري���ة ،إلدارة الش���ؤون
الحكومي���ة في القطاع؛ لكن س���رعان ما
ً
حلها بسبتمبر (أيلول)
أعلنت رسميا عن ّ
استجابة لجهود مصرية
من العام ذاته؛
ً
ُبذلت حينها في ملف المصالحة.

حكومة انف�صالية

ووص���ف القي���ادي بحم���اس حكوم���ة

ّ
"اش���تية" ب�"حكومة فت���ح االنفصالية"،
مضيف���ا" :هذه الحكومة تمث���ل انقالباً
ً
ّ
وتكرس
على اإلجماع والتوافق الوطني،
االنقس���ام الفلس���طيني ،وتعمل على
فصل الضف���ة الغربية ع���ن قطاع غزة،
وتهيء لتمرير صفقة القرن".
وردا عل���ى تصريحات رئيس الس���لطة
ً
الفلسطينية محمود ّ
عباس األخيرة حول
المصالحة ،قال ":نحن نريد أقواال وليس
أفعاال".
وكان الرئي���س ّ
عباس ،خ���الل اجتماعه
م���ع الحكومة الجديدة (الس���بت) ،عقب
أدائها اليمين القانونية برام الله ،قال:
ّ
مص���رون على اس���تعادة الوحدة
"نحن
الوطنية بين غزة والضفة الغربية مهما
كلفنا ذلك ( )...وخالل يومين يوجد وفد
ّ
من عندنا س���يذهب للقاه���رة لمتابعة
هذه القضية (المصالحة)".
وعلمت "االستقالل" من مصادر قيادية
وفدا من أعضاء مركزية
بحركة "فتح" أن ً
الحركة سيصل العاصمة المصرية خالل
ساعات؛ لبحث المصالحة مع المسؤولين
المصريين ،على قاع���دة تطبيق اتفاق
القاهرة عام .2017

وهذا يقتضي تش���كيل حكومة وحدة
وطنية ،ثم الترتي���ب إلجراء االنتخابات
الش���املة (مجل���س وطن���ي ،رئاس���ية،
تشريعية) ،وعقد اإلطار القيادي المؤقت
(لمنظمة التحرير) إلش���راك الجميع في
ّ
إدارة الش���أن الوطني ،ومجابهة صفقة
الق���رن والتطبيع مع االحت���الل ،للحفاظ
على القضة الفلسطينية .وفق القيادي
في حركة "حماس".

تفاهمات غزة

ّإال أن رضوان ّأكد أن "المدخل الحقيقي
للمصالحة يبدأ بوق���ف العقوبات التي
تفرضه���ا الس���لطة على غ���زة ،ووقف
التنس���يق األمن���ي ،والمراهن���ة عل���ى
ّ
العبثي���ة م���ع االحت���الل،
المفاوض���ات
وتطبيق اتف���اق المصالح���ة (القاهرة/
 ،) 2011ومخرجات تحضيرية المجلس
الوطني (بيروت.")2017/

أما عن تفاهمات "كسر حصار غزة" ،فقد
أش���ار إلى أن مصر عب���ر وفدها األمني
ُتش���رف على تنفي���ذ "التفاهمات" مع
االحتالل ب�"إيجابية".
وقال" :إن األشقاء المصريين ،يشرفون
بإيجابية على تنفي���ذ التفاهمات التي
مش���ددا عل���ى أن
تم���ت برعايته���م"،
ً
"مسيرات العودة س���تتواصل بأدواتها
السلمية الشعبية".
ُ
خف رضوان خرق االحتالل المتكرر
ولم ي ِ
المتعمد بالرصاص
ل�"التفاهمات" ،بقتله
ّ ّ
ّ
السلميين بمسيرات
الحي للمتظاهرين
الع���ودة ،واس���تهداف الصيادين في
الفتا إلى أن حركته "تنقل
بحر القط���اعً ،

االحتالل يكرم مستوطنين أعدما الشاب محمد عبد الفتاح
القدس المحتلة /االستقالل:
قدم رئيس مجلس مس���توطنات شمال الضفة،
ام���س االثني���ن ،ش���هادات تقدي���ر وتكري���م
لمس���توطنين قام���ا بإطالق النار تجاه الش���هيد
محمد عبد الفتاح قبل حوالي أسبوعين.
وذكرت صحيفة «يديع���وت أحرونوت» العبرية،
عن «يوسي دجان» رئيس مجلس المستوطنات،
قول���ه إن هذا التكريم ج���اء ردًا على قيام منظمة

«بتس���يلم» بنش���ر نتائج تحقيقها حول ظروف
استش���هاد الش���اب عب���د الفتاح ،حي���ث أكدت
المنظمة في تحقيق لها أن الش���هيد لم يحاول
تنفيذ عملية طعن كما يزعم المستوطنان.
وج���اء في التحقيق الذي نش���رته المنظمة أيضًا
أن الش���هيد قام بإلق���اء الحجارة تجاه س���يارات
المستوطنين في المكان ولكنه لم يحاول الطعن،
كذلك أظهرت التحقيقات التي أجرتها المنظمة

أن جن���ود االحت���الل الذين وصلوا للم���كان قاموا
بحذف تس���جيالت كاميرات المراقبة من المحال
التجارية القريبة من المكان.
وأطلق مستوطنان النار تجاه الشهيد قرب حاجز
ح���وارة بزع���م محاولته تنفيذ عملي���ة طعن ،في
الثالث من نيس���ان الحالي ،وأدى إلى استشهاده
على الفور ،وهو من سكان سلفيت ومتزوج ولديه
طفلة صغيرة.

كل ما يقترف���ه االحت���الل الصهيوني
من خروقات لألش���قاء المصريين وهم
يتابعون ذلك".
وبحس���ب أح���دث أرقام ل���وزارة الصحة
الفلس���طينية ،فقد أس���فرت اعتداءات
االحتالل على المش���اركين بمس���يرات
الع���ودة منذ انطالقها ي���وم  30مارس
 ،2018ع���ن استش���هاد نح���و 273
ً
فلس���طينيا ،وإصابة آالف آخرين بجراح
متفاوتة.
ُ
كثف وفد
ومنذ
األس���ابيع الماضي���ة ،ي ّ
ّ
أمني مصري زيارات���ه "الماراثونية" بين
قطاع غزة وكيان االحتالل ،يلتقي فيها
قيادة "حم���اس" والفصائ���ل بالقطاع،
ومس���ؤولين م���ن الكيان؛ الس���تكمال
جهود "كس���ر الحصار" ،الت���ي تقودها
عدة ،إلى جانب األمم
القاهرة منذ أشهر ّ
المتحدة وقطر.
وعلى وقع التفاهمات اإلنس���انية؛ أعلن
االحتالل عن توس���يع مس���احة الصيد
البح���ري في بح���ر قطاع غ���زة ،إلى ()15
ً
بحري���ا ،وتس���هيالت "ملحوظة"
مي���ال
ً
ّ
والتجار على المعابر (مع
بحركة البضائع ُ
االحتالل).

االحتالل يستولي على
مركبة في األغوار الشمالية
األغوار /االستقالل:
اس���تولت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،االثنين ،على مركبة ،ومعدات تستخدم
في توليد الطاقة الشمس���ية ،تعود ألحد المقاولين في منطقة الدير باألغوار
الش���مالية .وأفاد الناش���ط الحقوقي عارف دراغمة ،ل�»وفا» ،بأن االحتالل داهم
المنطقة ،قبل أن يستولي على المركبة والمعدات.

البطش :ال أستبعد جولة تطبيع عربية جديدة مع االحتالل تمهيدًا لـ «صفقة القرن»
غزة /االستقالل:
أك���د الش���يخ خال���د البط���ش ،عض���و المكتب
السياسي لحركة الجهاد االسالمي في فلسطين
بأن حركته و معها كل الفصائل الفلس���طينية
ال تفرق بين أحزاب االحتالل ،اليمين أو اليس���ار
أو الوس���ط ،مش���يرًا ال���ى أن كل ه���ؤالء قتل���ة
ومجرمون ،و يحملون اجندات تستهدف شعبنا
الفلسطيني و الجغرافيا و وحدة أرضنا.
و أوض���ح البطش في تعقيبه على فوز نتانياهو
في االنتخابات "االس���رائيلية" ،ب���أن نتانياهو
اس���تطاع أن يتغلب على الكثير من المعيقات
و التحدي���ات الت���ي واجهته ،بعد أن اس���تجار
بالعال���م ،و كان ثمرة ذلك قرار ترامب بس���يادة
"اسرائيل" على أراضي الجوالن المحتل ،و حصر
الالجئين في  40000الج���ئ فقط ،و البحث عن
جن���ود مفقودين في س���وريا ،و إع���الن الحرس
الثوري االيراني "منظمة ارهابية".
و لف���ت ال���ى أن هن���اك أطرافا عربي���ة قدمت
المساعدة لنتانياهو ،في محاولة منها للحفاظ
على مواقعه���م في الحكم ،مش���يرًا الى أن ما
يج���ري في الدول العربية م���ن تطبيع و هرولة
نحو اقامة عالقات مع االحتالل هو قراءة خاطئة

للمش���هد .ولم يس���تبعد البطش حدوث جولة
جديدة من التطبيع بين االحتالل و دول عربية
بعد تش���كيل حكومة نتانياه���و الجديدة ،من
أجل فتح الباب أمام "صفقة القرن" ،التي تحمل
عنوان تصفية القضية الفلسطينية واقتطاع
أراضي عربية.
ودعا البطش ،الى موقف فلسطيني عربي قومي

لمنع ه���ذه االرهاصات ،الفتًا ال���ى أن التطبيع
سيؤدي الى نهب ثروات ومكتسبات عربية على
المدى البعيد ،في حين أن القيادة السياس���ية
العربي���ة تفضل البقاء في عروش���ها من خالل
اقامة عالقات مع االحتالل "االسرائيلي".
ووصف ما يجري بأنه مبرر لبقاء "اسرائيل"100
سنة قادمة ،و فرض "صفقة القرن" التي تحمل

عنوان فلسطين و جوهر األمة كلها.
و أشاد البطش في سياق حديثه بمقاطعة العرب
في أراضي  48لالنتخابات "االسرائيلية" ،مؤكدًا
بأن نسبة المصوتين في تلك االنتخابات تأخرت
عن األعوام السابقة ،مشيرًا الى أن فلسطينيي
 48ارسلوا رسالة واضحة للديمقراطية المزيفة
في "اس���رائيل" ،و رسالة للمفاوض الفلسطيني
بأنه���م يرفضون التس���وية ،و رس���الة احتجاج
على الجرائم التي ترتكب ضد المش���اركين في
مسيرات العودة.
و دع���ا البطش الس���لطة الفلس���طينية للتخلي
عن "اتفاق أوس���لو" ،و تنفيذ اتفاق المصالحة و
تش���كيل حكومة وحدة وطنية ،و استعادة ثقة
الشعب الفلسطيني بها.
و بشأن التفاهمات المصرية أشار البطش الى أن
الجانب المصري بذل جهودًا كبيرة و مستميتة
لكس���ر الحصار و حت���ى اآلن تل���ك الجهود لم
تنج���ح اال في تخفيف الحصار ،مؤكدًا على دعم
الفصائل الفلسطينية الستمرار هذه الجهود.
و أكد البطش اس���تمرار مسيرات العودة ،حتى
تحقق أهدافها ،الفتًا الى أن المسيرات سلمية
و ستحافظ على سلميتها و ستفرض شروطها.
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حكومة اشتية  ..غزة خارج الحسابات  ..والضفة على طريق االنفصال
غزة � /شماح املبحوح:
اعترب حمللون ومراقبون لل�شاأن الفل�شطيني اأن احلكومة
اجلديدة التي مت ت�شكيلها برئا�شة حممد ا�شتية بال�شفة
الغربية املحتلة دون توافق من كافة الف�شائل جمرد اأداة
تنفيذية كما احلكومات ال�شابقة والتي �شارت على نهج
رئي�س ال�شلطة حممود عبا�س القائم على تعزيز االنق�شام
وتطبيق مبداأ ف�شل ال�شفة املحتلة عن قطاع غزة ،كما
تريد «اإ�شرائيل» واأمريكا لتطبيق «�شفقة القرن»  .واأكد
املراقبون اأن هذه احلكومة �شتفر�س املزيد من العقوبات
على قطاع غزة ،و خا�شة على فئة املوظفني ،و لن تلبي
رغبات وحاجات املواطنني يف القطاع بل �شتعمل على
زيادة معاناتهم وماأ�شاتهم  .واأدت حكومة حممد ا�شتية
بكافة اأع�شائها ،اليمني الد�شتوري االأحد  ،مبقر الرئا�شة
يف مدينة رام اهلل ،اأمام رئي�س ال�شلطة الفل�شطينية
حممود عبا�س .
وأصدر رئيس الس���لطة الفلس���طينية
مرسوما يقضي بموجبه أن يتولى رئيس
ال���وزراء ،إدارة وزارتي الداخلية واألوقاف
والش���ؤون الديني���ة ،إلى حي���ن تعيين
وزيرين لهما.
وأوضح اشتية أن الرئيس محمود عباس
س���يلتقي وزراء الخارجية العرب في 21
أبريل الجاري لوضع ش���بكة األمان التي
أقرته���ا الدول العربي���ة  ،وحثتهم على
االستحقاقات السياسية واالقتصادية.
كما لفت إل���ى أن وزير المالية (ش���كري
بشارة) سيش���ارك في  30أبريل الجاري
مؤك���دا أن الحكومة
بمؤتم���ر المانحين،
ً
س���تواجه ما وصفها ب���� "الحرب المالية"
التي تش���نها "إس���رائيل" وأمريكا على
السلطة.

مزيد من العقوبات

المحلل السياس���ي حس���ن عبدو أكد أن
حكومة محمد اشتية التي تم تشكيلها
مؤخ���را ال تعتبر حكومة وح���دة وطنية،
لكونها تش���كلت بدون توافق فصائلي،

لعدم مش���اركة حركتي حماس والجهاد
والجبهتي���ن الديمقراطية والش���عبية
فيها .
وأوضح عبدو ل�"االس���تقالل " أن الحكومة
الجديدة ستسير وفق منهج من سبقوها
من الحكوم���ات  ،ولن تغير معاملتها مع
قطاع غزة  ،بل بالعكس ستفرض مزيدًا
من العقوبات ضد المواطنين خاصة فئة
الموظفين .
وق���ال  " :إن سياس���ة محم���ود عب���اس
المتخذة ضد قطاع غزة منذ فترة طويلة
ثابت���ة ولن تتغير م���ع التغير الحكومي
والتش���كيل ال���وزاري "  ،مضيفا  " :مركز
القرارات المتخ���ذة من قبل الحكومة هو
محمود عب���اس  ،لذلك فإن الحكومة هي
أداة تنفيذي���ة للقرارات الت���ي يمليها
عليهم  ،وستسير على منهجه ولن تغير
في معاملتها مع قطاع غزة " .
وش���دد على أن التصريح���ات التي أدلى
بها كل من اش���تية وملح���م هي مجرد
تصريحات إعالمية لالستهالك المحلي،

وال تعبر عن مضامين ما ستقدمه لقطاع
غزة من الدعم والمس���اعدة كما تحدثوا ،
مؤكدا أن عب���اس لديه قناعة أن أي دعم
موجه لغزة هو موج���ه لحماس وبالتالي
يطيل حكمها .
وكان رئي���س وزراء الحكوم���ة الجديدة
محمد اش���تية قال خالل افتتاح الجلسة
األولى للحكوم���ة برام الله أمس االثنين
إن الحكومة س���تعمل على رفع المعاناة
عن أهلنا في قطاع غزة.
وأوضح اش���تية أن هن���اك جدول أعمال
مؤكدا أن
مل���يء أم���ام وزراء الحكوم���ة ،
ً
الحكوم���ة حصل���ت عل���ى ثق���ة اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير واس���تمعت
لمطالبته���ا بتنفي���ذ ق���رارات المجلس
الوطني والمركزي.
فيما أك���د المتح���دث باس���م الحكومة
الفلسطينية الجديدة إبراهيم ملحم ،أن
الحكومة ستضاعف من تقديم الخدمات
رافضا توصيف
والمساعدات لقطاع غزة،
ً
عالقة الحكومة والشعب ب� “العقوبات ”.

ورأى أن الحكوم���ة س���تكون عاجزة عن
مواجه���ة التحدي���ات والمخاط���ر التي
يضعه���ا االحت���الل اإلس���رائيلي ض���د
القضي���ة الفلس���طينية  ،خاص���ة بعد
هيمنة اليمين وتجديد الثقة " لبنيامين
نتنياهو " لوالية خامسة.
ولف���ت إل���ى أن "نتنياهو" لدي���ه أجندة
لبس���ط كام���ل س���يطرته عل���ى الضفة
الغربية المحتلة واالس���تمرار في تغيير
طابع مدينة القدس كمدينة يهودية .

حكومة غري �شرعية

ب���دوره ،المحل���ل السياس���ي مصطفى
الصواف أكد بأن حكومة محمد اشتية ال
تمثل الكل الفلسطيني إنما تمثل الشق
الفتحاوي التابع لمحم���ود عباس  ،نظرا
للميول السياس���ية للذين تم تقييمهم
كوزراء فيها  ،واصفا إياها بالحكومة "غير
الش���رعية والدس���تورية" لعدم التوافق
عليها من الكل الفلسطيني .
و قال الصواف ل�"االستقالل " ":إن محمود
عب���اس يضرب عرض الحائ���ط بالقانون

والدستور الفلس���طيني ،ويبقي قانونه
الخاص ويطبقه على الكل الفلس���طيني
".
وش���دد أن تش���كيل حكوم���ة اش���تية
تعزيز لمبدأ االقصاء واالنقس���ام  ،حيث
لم تؤس���س لصال���ح المش���روع الوطني
الفلسطيني .
واتفق الصواف مع سابقه بان اشتية
رئي����س ال����وزراء الجدي����د ال يملك أي
ق����رار  ،إنم����ا هو مج����رد أداة تنفيذية
لما يريده محمود عب����اس  ،كما كانت
عليه حكومة رامي الحمد لله الس����ابقة
 ،التي تأسست كحكومة وفاق وطني
ث����م انحرفت باتجاه م����ا يريده عباس
ففقدت شرعيتها.
ولف���ت إل���ى أن حكومة اش���تية تحمل
نه���ج برنامج عباس القائ���م على فصل
قطاع غزة ع���ن الضفة الغربي���ة تنفيذا
لش���روط صفقة القرن ،وبالتالي لن تلبي
مطالب المواطنين في القطاع بل ستزيد
معاناتهم ومأساتهم .

«الضمير» تطالب بالتدخل الفوري لوقف استهداف االحتالل للمدنيين حماس :عقوبات السلطة وتشكيل
الحكومة تكريس لالنقسام واالنفصال

غزة /االستقالل:
طالبت مؤسس���ة الضمير لحقوق اإلنس���ان المجتمع
الدول���ي بالتح���رك لوق���ف االنتهاكات الجس���يمة
والمنظمة التي ترتكبها قوات االحتالل اإلس���رائيلي
والعم���ل عل���ى حماي���ة المدنيين ،وتفعي���ل آليات
المس���اءلة والمالحقة لدولة االحت���الل ،وفقًا للقانون
الدولي في األراضي الفلسطينية المحتلة.
ودع���ت "الضمير" في بيان له���ا ،للعمل على تفعيل
توصيات لجنة التحقيق الدولي���ة والتي أكدت على
ضرورة رفع الحصار واعتب���ار أن ما يرتكب من جرائم
ضد التجمعات السلمية هي جرائم حرب.
وطالبت األطراف الس���امية والمتعاقدة على اتفاقية

جني���ف الرابعة بالضغط على دولة االحتالل إلجبارها
على تنفيذ التزاماتها باحترام قواعد القانون الدولي
اإلنساني.
وجددت دعوته���ا لمحكمة الجناي���ات الدولية لفتح
ج���دي وحقيقي في جرائ���م االحتالل التي
تحقي���ق ّ
ارتكبها خالل مس���يرات العودة ومالحقة ومحاس���بة
قادة المستوى األمني والسياسي ومن أعطى األوامر
ومن ّنفذ.
وقالت الضمير إن سلطات االحتالل ال تزال تستخدم
القوة المفرطة ضد المدنيين الس���لميين المشاركين
في مسيرة العودة الكبرى.
وأوضح���ت أن تلك القوات اس���تهدفت يوم الجمعة

 12أبري���ل الجاري ف���ي "تجمعات العودة الخمس���ة"
طفال وأصابت
شرقي قطاع غزة المتظاهرين ،فقتلت ً
 100مواطن ،منهم  19طفال ،و 3نس���اء و 3مسعفين
وصحفي واحد.
ويشارك الفلسطينيون منذ ال�  30من مارس الماضي
بمسيرات س���لمية قرب الس���ياج بين غزة واألراضي
الفلس���طينية المحتلة ع���ام  ،1948للمطالبة بعودة
الالجئين إلى مدنهم وقراه���م التي ُهجروا منها في
 1948وكسر الحصار عن غزة .وانطلقت مسيرة العودة
الكب���رى في 30م���ارس  ،2018وأس���فر قمع االحتالل
مواطنا
اإلس���رائيلي للمتظاهرين عن استشهاد 270
ً
الفا آخرين ،وفق وزارة الصحة.
وإصابة نحو ً 30

صحيفة أمريكية :صفقة القرن لن تشمل دولة فلسطينية
واشنطن /االستقالل:
كش���ف تقرير أعدته صحيفة "واشنطن بوست"
األمريكية عن أن خطة الرئيس دونالد ترمب بشأن
ً
إعالميا باسم "صفقة القرن" لن
السالم والمعروفة
تش���مل إقامة دولة فلس���طينية ذات سيادة بل
حكمًا ذاتيًا ورفاهية اقتصادية.

ووفقًا لما أوردته الصحيفة فإن الخطة لن تش���مل
إقامة دولة فلسطينية على أن تشمل طرق فعلية
لتحس���ين حياة الفلس���طينيين ولكن ليس دولة
ذات سيادة كاملة.
نقال عن مصادر مطلعة على
الصحيفة
كما جاء في
ً
فح���وى الخطة بأنها ال تتط���رق إلى حل الدولتين

كبداي���ة للمفاوضات وأن الخط���ة تلغي مبدأ حل
الدولتين.
وكان الرئي���س األمريكي دونال���د ترمب قال قبل
أيام وبعيد فوز رئيس الوزراء اإلسرائيلية بنيامين
نتنياهو في االنتخابات إن فوز نتنياهو س���يعزز
فرص نجاح الخطة.

غزة /االستقالل:
اعتب���رت حرك���ة المقاوم���ة اإلس���المية (حم���اس) عقوبات الس���لطة
الفلس���طينية المفروضة على قطاع غزة ،وتش���كيل الحكومة الجديدة
بعيدا ع���ن اإلجماع الوطني ،إضعاف للموقف الفلس���طيني وتكريس
ً
لالنقسام وتعزيز لالنفصال.
وقالت الحركة على لسان المتحدث باس���مها عبد اللطيف القانوع في
تصري���ح مقتضب "إن عقوب���ات عباس المتواصلة ض���د غزة وخطواته
االنفصالية التي كان آخرها تش���كيل حكوم���ة فتح بعيدًا عن اإلجماع
الوطن���ي أضعفت الموقف الفلس���طيني ّ
وكرس���ت االنقس���ام وعززت
االنفصال"
وأشار إلى أن حديث الرئيس عباس عن المصالحة ال يلتقي مع سلوكه
وسياس���اته اإلقصائية والتحديات الراهنة ال تواجه إال بموقف وطني
موحد يتمثل في حكومة وحدة.
وفرض الرئيس محمود عباس في عهد حكومة الوفاق السابقة برئاسة
رامي الحمد الله عقوبات على المواطنين في قطاع غزة في أبريل 2017
وتواصلت رغم تس���لم الحكومة لمعابر القطاع وبدء إجراءات المصالحة
التي تعثرت في وقت الحق وال تزال متعثرة –حتى اللحظة.-
وأدت الحكومة برئاس���ة محمد اش���تية أمس األول ،اليمين القانونية
أمام الرئيس محمود عباس ،فيما رفضت الفصائل الفلسطينية البارزة
الدخول في تشكيلة الحكومة ،مطالبين بضرورة تشكيل حكومة وحدة
وطنية تجابه التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

الثالثاء  10شعبان  1440هــ  16ابريل  2019م

االعتقال السياسي
بالضفة ..خدمة  5نجوم
تقدمها السلطة لالحتالل
غزة /حممد اأبو هويدي:
مازالت الأجهزة الأمنیة التابعة لل�سلطة الفل�سطینیة ،ت�سلط �سیف
العتقال ال�سیا�سي على رقاب املواطنني وطلبة اجلامعات والأ�سرى
املحررين؛على خلفیة انتماءاتهم ال�سیا�سیة ،دون م�سوغات قانونیة.
وتوا�سل اأجهزة ال�سلطة يف ال�سفة الغربیة حملة اعتقالتها بحق
املواطنني فما تزال تعتقل طلبة جامعات وا�سرى حمررين منذ عدة اأيام،
بینهم م�سربون عن الطعام .ففي اخللیل ،اعتقل جهاز الأمن الوقائي
الأ�سري املحرر واملعتقل ال�سیا�سي ال�سابق الطالب يف جامعة بولیتكنك
فل�سطني اأم�س الثنني ثابت عاي�س زيادات بعد ا�ستدعائه للمقابلة �سباح
اأم�س ،حیث مت حتويله اإىل مقر الوقائي يف مدينة اخللیل.
ويواصل جهاز األم���ن الوقائي في
الخلي���ل اعتق���ال األس���ير المحرر
والمعتقل السياس���ي السابق عماد
جاد الله لليوم التاسع على التوالي،
وقد أعلن بدوره إضرابه المفتوح عن
الطع���ام منذ لحظة اعتقاله رغم أنه
يعاني ظروفًا صحية سيئة.
وكان جه���از األم���ن الوقائي افرج
أم���س االثنين عن األس���ير المحرر
والقي���ادي ف���ي حرك���ة الجه���اد
اإلسالمي أحمد محمد دار نصر بعد
أن اعتقله األسبوع الماضي  ،فيما ال
يزال جهاز المخابرات يعتقل أحمد
عاما) ،هو أس���ير
حس���ن نصر (ً 50
محرر س���ابق وهو مقع���د من ذوي
االحتياجات الخاصة .

انحدار وطني

أكد الناطق باس���م حرك���ة الجهاد

اإلس���المي في فلس���طين مصعب
البريم أنه م���ن غير المنطق ان يتم
مالحقة الكوادر الوطنية والطالبية
في الضف���ة الغربية بينما يس���رح
االحت���الل ويمرح ويم���ارس إرهابه
بحق ش���عبنا وأرضنا ومقدس���اتنا،
مشددا على أن االعتقال على خلفية
االنتماء السياسي هو انحدار وطني
وجريمة بحق النضال الفلس���طيني
يجب ان تتوقف".
وق���ال البري���م ل���� "االس���تقالل" :
إن رس���التنا للس���لطة أن توق���ف
ه���ذه االعتقاالت وباألج���در لها أن
تحمي حواض���ن المقاومة بالضفة
وضرورة الوق���وف في وجه االرهاب
الصهيوني ألن هذا ال يصب إال في
مصلح���ة عدونا وه���ي تقدم خدمة
مجانية لالحتالل بمالحقتها للطبة

دولة فل�سطني
لدى حمكمة �سلح دير البلح

في القضية رقم 2018 /359
في الطلب رقم 2019 /356

المس���تدعي  /خضر ناي���ف أحمد أبو حجير هوية رق���م ()94536520
البريج  -بجوار مسجد الشهيد
بوكالته عن السيدة  /مريم سليمان حسين أبو حجير بموجب وكالة
عدلية رقم (  ) 2018 /1380عدل دير البلح
وكيله المحامي  /شادي غبن
المستدعى ضدهم - /لطيفة زكي محمود السبعاوي مقيمة في جمهورية مصر العربية
 محمد سليمان حسين ابو مراحيل مقيم في جمهورية مصر العربية مصطفى سليمان حسين أبو مراحيل مقيم في جمهورية مصر العربية ايمان سليمان حصين ابر مراحيل مقيمة في جمهورية مصر العربيةمقيمة في جمهورية مصر العربية
 أماني سليمان حسين أبو مراحيلنوع الدعوى /تقسيم أموال مشتركة
قيمة الدعوى  /غير محددة القيمة
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في الطلب رقم 2019/356
في القضية رقم ( 2018/359تقسيم أموال مشتركة)
الى المستدعى ضدهم المذكورين بعاليه بما أن المستدعي قد أقام عليكم دعوى
حقوقية (تقسيم اموال مشتركة) لذلك يقتضى اليكم الحضور الى هذه المحكمة
خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ تبليغكم هذه المنكرة كم���ا يقتضي عليكم
ان تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ
تبليغكم هذه المذكرة علما بأنه تم تحديد جلس���ة يوم الخميس  2019/5/9لنظر
الدعوى وليكن معلوما لديكم أنكم اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمستدعي ان يسير
في طلبه حسب األصول وتقبلوا فائق االحترام  ..حرر بتاريخ 2019/4/14

رئی�س قلم حمكمة �سلح دير البلج
اأمين اأبو م�سطفى

والكوادر الوطنية".

زيادة وا�سحة

بدوره ،اعتبر النائ���ب في المجلس
التش���ريعي والقيادي ف���ي حركة
حم���اس نايف الرج���وب إن قضية
االعتقال السياسي والذي تمارسه
السلطة وأجهزتها األمنية موضوع
قدي���م جدي���د منذ نش���أتها وهي
تعتقل كل المناوئين والمعارضين
لها والتي تطال عناصر وقيادات من
حركتي الجهاد اإلس���المي وحماس
وحتى المعارضي���ن في إطار حركة
فتح والجبهة الش���عبية وغيرها من
األطر التنظيمية".
وأش���ار الرجوب ل� "االستقالل" الى
زي���ادة وتي���رة المالحق���ة األمنية
واعتق���ال العناص���ر الفاعل���ة التي
لها تأثير كبي���ر ومهم وخاصة في

الجامعات من قبل الس���لطة  ،التي
تري���د أن توصل رس���الة إلى العالم
أنها هي األكثري���ة ليس من خالل
انتخابات تش���ريعية أو رئاسية بل
من خالل المجالس البلدية ومجالس
الطلبة في الجامع���ات فهي تقوم
بعمل المستحيل من أجل انجاحها
وافشال االخرين.
وأض���اف " م���ا حدث خ���الل الفترة
األخيرة في جامع���ات البوليتكنك
وجامعة النجاح وبير زيت والقدس
وغيرها وكذلك جامعة الخليل التي
حصل فيها انتخاب���ات تؤكد نهج
الس���لطة في الهيمنة للحافظ على
لون واحد مسيطر في الضفة".
وأش���ار الرج���وب ال���ى أن قضي���ة
االعتقاالت السياس���ية المستمرة
بح���ق المواطني���ن ف���ي الضفة لن

اعالن مناق�صة
توريد �صلة غذائية
(رم�صان 1440هـ 2019 -م)
تعل���ن جمعية مجمع الصحابة الطبي ع���ن طرح مناقصة مواد غذائية
فعلى الراغبي���ن في االش���تراك بالعطاء المذكور أعاله من الش���ركات
المختصة بهذا الش���أن مراجع���ة جمعية مجمع الصحاب���ة في مقرها
الكائن في غزة ش���ارع الصحابة بالقرب من مس���جد التابعين للحصول
على كراس���ة العطاء وذلك خالل س���اعات الدوام الرس���مي من الساعة
السابعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.
مالحظات:
• شراء العطاء ابتداء من يوم الثالثاء الموافق 2019/04/16م.
• اخر موعد لتس���ليم العطاء بالظرف المختوم مع احضار العينات يوم
السبت 2019/04/20م الساعة العاشرة صباحًا.
• فتح المظاريف في جلس���ة علنية يوم السبت 2019/04/20م الساعة
صباحا في مقر الجمعية.
العاشرة والنصف
ً
• رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسوا عليه العطاء.
• لزوم احضار من يرس���و عليه العطاء ش���هادة عدم خصم من المصدر
وفاتورة ضريبية.
• يجب على المورد تقديم كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق من أحد
البن���وك العامة في قطاع غزة بقيم���ة  5%من إجمالي المبلغ وترفق مع
العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية.
مؤهال ويمتلك ش���هادة ترخيص
• يج���ب أن يك���ون المتقدم للعطاء
ً
سارية المفعول وأن يكون مسجال في دوائر الضريبة.
• الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب.
• من حق الجمعية تجزئة العطاء.
• رسوم دخول العطاء  100شيكل غير مستردة.
لإلستفسار اإلتصال على جوال رقم 0595348888 :

تتوق���ف ألنها أصبحت س���مة من
سمات الس���لطة وأجهزتها األمنية
 ،مطالبا كاف���ة الفصائل بمواجهة
االعتقال السياس���ي لكونه جريمة
بحق المواطن الفلسطيني وال يخدم
المصلحة الفلسطينية وال القضية
وإنم���ا هو خدم���ة مجاني���ة تقدم
لالحتالل.
وطالب الرجوب أن تتخذ المؤسسات
الحقوقية دوره���ا وتوضح موقفها
م���ن جريم���ة االعتقال السياس���ي
وتقول كلمتها واضح���ة وصريحة
وأن تس���تنكر ه���ذه الجريمة ضد
حري���ة التعبير عن ال���رأي  ،يكفي
ما يمارس���ه االحتالل ضد ش���عبنا
من اعتقاالت ومالحق���ات ومحاولة
إلخماد الصوت الفلسطيني الصارخ
في وجه االحتالل.

الصحة تحذر من نفاد الحليب
العالجي لألطفال المرضى
غزة /االستقالل:
أعلن مدير صيدلية المستشفيات بوزارة الصحة بغزة د.عالء حلس ,عن نفاد
الحليب العالجى بكافة أنواعه من مستش���فيات وزارته ,األمر الذى يش���كل
خطرا حقيقيا على صحة األطفال المرضى الذين يستفيدون منه منذ الوالدة
معتبرا انه شريان حياة لهم.
وأكد رئيس قسم الجهاز الهضمى بمستشفى الرنتيسى د .راغب ورش اغا,
على أن نفاد أنواع الحليب العالجى يؤثر س���لبا عل���ى صحة أطفالنا المرضى
داخل المستش���فى  ,والذين سيعانون من إس���هال مزمن و سوء امتصاص
و بالتال���ى انخفاض أوزانهم مما يضطرهم الى دخول المستش���فى لفترات
طويلة.
و أوض���ح أن األطفال المرض���ى يعتمدون على حليب الجالكتومين بش���كل
أساس���ى منذ ال���والدة ومعرض���ون للخطر كونه���م ال يس���تفيدون إال من
المأكوالت الحيوانية كالس���مك و اللحوم و الحليب ودون ذلك س���يؤثر على
صحتهم العامة.
و لف���ت ال���ى أن هذا الحليب تحديدا ال يتوفر في الس���وق الخاص و ال تتوفر
له بدائل على االطالق ,عالوة على تكلفته العالية التى تتجاوز المائة دوالر.
و أش����ار الى حلي����ب نيوترموجين الذى يعط����ى لألطفال الذي����ن يعانون من
حساس����ية للبروتين الموجود في الحليب البقرى حيث يس����تفيد منه شريحة
كبيرة من األطفال المرضى ,موضحا أن البدائل الموجودة ليست بنفس الكفاءة
و الج����ودة ,الى جانب نفاد حليب ايزوميل الذى يحتاجه األطفال الذين يعانون
من سوء امتصاص الس����كر ,وأنواع أخرى من الحليب مفقودة من مستشفيات
وزارة الصح����ة بغزة .يذك����ر أنه يتم ص����رف المعدالت الش����هرية من الحليب
العالجى حس����ب احتي����اج وعمر الطفل ,خاصة وأن ه����ؤالء االطفال يعانون من
أمراض وراثية مزمنة و بحاجة للحليب العالجى الستمرار حياتهم .
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المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان يطلق تقريره السنوي لعام 2018
غزة /خالد اشتيوي:
أطلق المركز الفلس���طيني لحقوق اإلنس���ان بغزة
أم���س االثنين ،تقريره الس���نوي لعام  ،2018وهو
التقرير الثاني والعش���رون من نوعه الذي يصدره
المركز حول حالة حقوق اإلنس���ان والقانون الدولي
اإلنساني في األرض الفلسطينية المحتلة.
وقدم مدير المركز ،راج���ي الصوراني ،عرضًا مركزًا
لحال���ة حقوق اإلنس���ان خالل الع���ام  ،2018وبدأ
كلمته بالحديث عن مسيرة العودة السلمية والتي
انطلقت في  30مارس من الع���ام الماضي ،والتي
يشارك فيها اآلالف من الفلس���طينيين للمطالبة
بحق العودة إلى أراضيه���م المحتلة ومعبرين عن
غضبه���م ورفضهم للحصار غير االنس���اني وغير
القانوني بحسب توصيف كل المؤسسات الدولية
واألممي���ة والمجتمع المدني الدولي ،والذي ال يزال
قوة كل يوم بنتائجه
مستمرًا منذ  12عامًا ،ويزداد ً
وتأثيراته التي ألقت بظالله���ا المدمرة على كافة
النواح���ي اإلنس���انية واالجتماعي���ة واالقتصادية
والسياسية في قطاع غزة.
وسلط الصوراني الضوء على االنتهاكات المقترفة
بحق المدنيين في الضفة الغربية ،وأش���ار بشكل
خاص الى م���ا يجري في مدينة الق���دس المحتلة
من تطهي���ر عرقي وتهويد ل���كل أجزائها ،وهدم
ومص���ادرة الممتل���كات ،بما في ذل���ك البناء بدون
ترخيص ،حيث ب���ات نحو  70%من أراضي الضفة
الغربي���ة يطبق فيه القانون المدني اإلس���رائيلي،
فضال عن التوس���ع االس���تيطاني ال���ذي يمارس
ً
يومي���ًا على نطاق واس���ع ،وبناء ش���بكة من الطرق
االستيطانية التي تربط المستوطنات في الضفة
فضال عن االقتحامات
بالمدن داخل دولة االحتالل،
ً
اليومية للمدن والقرى الفلس���طينية وما تمارس���ه
تلك القوات خالل ذلك ،من قتل وتدمير واعتقاالت

واسعة النطاق بحق آالف الفلسطينيين.
وقال الصوراني "إننا بتنا اليوم أمام واقع مؤلم ومرير
في األرض الفلسطينية المحتلة .فمن ناحية ،غزة
تح���ت حصار جائر وغير قانون���ي منذ أكثر من 12
عامًا ،والضفة الغربية تتوس���ع عمليات االستيطان
والمصادرة بشكل غير مسبوق ،فيما تهود مدينة
الق���دس ،وتطهر من س���كانها األصليي���ن .وبناء
على ذل���ك ،يمكن القول أن هذا العام هو األس���وأ
عل���ى اإلطالق من���ذ االحتالل اإلس���رائيلي لألرض
الفلسطينية المحتلة".
وأك���د الصوراني أن هذه الجرائ���م التي اقترفتها
قوات االحتالل ل���م تكن لتتم دون مؤامرة الصمت
من قبل المجتمع الدولي ،مش���يرًا إلى التهديدات
التي تلقتها المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها
من قبل اإلدارة األمريكي���ة ،بما في ذلك ،التهديد
بإغالق حساباتهم البنكية ،وإلغاء تأشيرات السفر
ألمري���كا ،واعتقالهم ومالحقته���م ،إن تجرأوا على

فتح ملف���ات خاصة بجرائم الحرب في فلس���طين
وأفغانستان.
واس���تعرض التقري���ر انتهاكات ق���وات االحتالل
للقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق
اإلنس���ان حي���ث وث���ق المرك���ز استش���هاد 320
فلس���طينيًا على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي
خالل عام  ،2018بينهم  245من المدنيين منهم
طف���ال ،وامرأة واحدة 211 ،منهم في قطاع غزة
57
ً
و 34من الضف���ة الغربية ،كما أصي���ب خالل تلك
الفترة  10731ش���خصًا غالبيته���م من المدنيين،
 10341ش���خصًا من قطاع غزة و390ش���خصًا من
الضفة.
ووث���ق المركز في تقري���ره قيام ق���وات االحتالل
باعتق���ال ( )3369فلس���طينيًا خالل ع���ام 2018
بينهم ( )3287من الضفة و( )82من غزة ،وكان من
طفال و 79امرأة و 8أعضاء في
بين المعتقلين 489
ً
المجلس التشريعي.

إدارة السجون تشدد إجراءاتها بحق المعتقلين في «عيادة الرملة»
رام الله /االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األس���رى والمحررين يوم
أمس ،بأن إدارة س���جون االحتالل اإلسرائيلي
في "عيادة سجن الرملة" كثفت اآلونة األخيرة
من تضييقته���ا وإجراءاته���ا القمعية بحق
المعتقلين المرض���ى القابعين هناك والبالغ
ً
أسيرا.
عددهم 15
وبين���ت الهيئة ف���ي بيان صحف���ي ،أن إدارة

الس���جن تمنع من���ذ عدة أيام ممثل األس���رى
م���ن الن���زول "للكانتي���ن" لش���راء احتياجات
المعتقلي���ن ،كما عمدت إل���ى تقليل نصف
ساعة من مدة "الفورة" ،وتعمد تأخير األهالي
خالل الزي���ارة ،ومنع ذوي األس���رى من إدخال
المالبس الداخلية لهم.
وأضاف���ت أن إدارة المعتقل حذفت عددًا من
المحطات التلفزيونية للمعتقلين ،وتتلكأ في

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
�سلطة االأرا�سي الفل�سطينية
االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة
لدى اإلدارة العامة لألراضي
والعقارات ()2019 / 191
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد:
محمود فكري ربيع الس���لطان من سكان جباليا هوية رقم 801066440
بصفته وكيال عن :أحمد وأسماء واسراء  /أبناء فكري ربيع السلطان
بموجب وكالة رقم 2018 / 40 :الصادرة عن ليبيا
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال ارث  /بيع /مبادلة في
قطعة  1799قسيمة  34المدينة جباليا
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 .التاريخ2019 /4/14 :م

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

السماح لألسرى بالتقاط الصور مع عائالتهم،
ومواصل���ة سياس���ة االهمال الطب���ي بحقهم
وعدم تقديم أية عالجات لهم.
وطالبت الهيئة في بيانه���ا المجتمع الدولي
بالتدخل الفوري والعاجل إلنقاذ حياة األسرى
المرضى القابعين في سجون االحتالل ،ووضع
حد لسياس���ة المماطلة في تقدي���م الرعاية
الطبية لألسرى المرضى والمصابين.

�إعالن �صادر عن جمعية
منتدى فل�صطني لالإبد�ع
يعل���ن مجلس إدارة جمعية مندي فلس���طين لإلبداع ع���ن عزمه اجراء
انتخابات مجلس إدارة لدورة 2022/2019م وذلك في اجتماع الجمعية
العمومية العادي الذي س���يعقد ي���وم األربعاء المواف���ق 2019/5/2م
الساعة  11:00في مقر الجمعية الكائن في البلد – خانيونس – البلد
وذلك لمناقشة (جدول االعمال)
انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية
قراءة التقرير المالي واإلداري لعام 2018
اختيار مدقق حسابات خارجي قانوني (عروض أسعار)
بعد اس���تكماال االتي ف���ي مقر الجمعي���ة الرئيس في أوق���ات الدوام
الرسمي من الساعة  9:00الى الساعة 1:00
 1اس���تمرار فت���ح باب االنتس���اب وتس���ديد االش���تراكات للجمعيةالعمومية لعام ( )2019وذلك حتي تاريخ 2019/4/22م
 2فتح باب الترش���يح لعضوية مجل���س اإلدارة وذلك لمدة  3أيام منتاريخ 2019/4/23م الى تاريخ 2019/4/25م
 3فتح باب الطعن واالنسحاب واالعتراض على المرشحين وذلك لمدة 3أيام من تاريخ 2019/4/27م حتي تاريخ 2019/4/29م
 4-الرد على االعتراضات 2019/4/30 :م

ومع فائق االحرتام والتقدير ,,,
جمل�س اإدارة اجلمعية

وأش���ار التقرير إلى مواصلة االحتالل اس���تهدافه
للصحفيين ووسائل اإلعالم في سياسة ممنهجة
إلخراس���هم ومنعهم من نقل جرائمه ،حيث وثق
المرك���ز أكث���ر م���ن  300اعت���داء اقترفتها قوات
االحتالل بحق الصحفيين في األراضي الفلسطينية
بينها جريمتا قتل بحق صحفيين في قطاع غزة.
واستعرض التقرير كذلك العديد من االنتهاكات
الفلس���طينية لحقوق اإلنس���ان ومعوقات التحول
الديمقراطي ،من بينها إعالن الرئيس الفلسطيني
ح���ل المجل���س التش���ريعي ،وق���د أك���د المركز
الفلسطيني لحقوق اإلنس���ان رفضه هذه الخطوة
في الوقت الذي ينتظر فيه الش���عب الفلسطيني
إنهاء االنقسام ورفع العقوبات عن قطاع غزة.
وكذلك تطرق التقرير الستمرار تعطيل االنتخابات
العامة والمحلية والتي جاءت نتاجًا لحالة االنقسام
السياس���ي التي يعيشها الش���عب الفلسطيني
م���ن أكثر م���ن 11عام���ًا ،حيث ت���رك أث���رًا عميقا
ونتائج كارثية على كافة المس���تويات السياسية
واالجتماعية واالقتصادية.
وأش���ار المركز في تقريره إل���ى تواصل انتهاكات
حرية ال���رأي والتعبير في الضفة وغ���زة ،كنتيجة
مباش���رة لمناكفات االنقس���ام ،وممارسة االعتقال
غي���ر القانوني واالس���تدعاء المتك���رر واالحتجاز
لفت���رات طويل���ة بح���ق المواطنين ،بم���ا في ذلك
ممارسات التعذيب الجس���دي والمعنوي بحقهم
خالل عماليات التحقيق واالستجواب.
وأوصى المركز في ختام تقريره بمطالبة المجتمع
الدول���ي بالضغط عل���ى االحتالل لوق���ف جرائمه
بح���ق المدنيين الفلس���طينيين ،ومطالبة محكمة
الجنايات الدولية بأن يكون عام  2019هو عام فتح
تحقيق حول الجرائم التي تمارس بحق المدنيين
واالستيطان والحصار.

الحكومة ترفض خطة ترامب
وتندد بموقف بومبيو
رام الله /االستقالل:
أكدت الحكومة الفلس���طينية الجديدة في أولى جلس���اتها اإلثنين رفض
خطة الرئيس االميركي للس���الم بين اسرائيل والفلسطينيين ،كما نددت
بموق���ف وزي���ر الخارجية مايك بومبي���و حيال المس���توطنات في الضفة
الغربية.
واعتبرت في بيان أن "كل من يعتقد أن صفقة القرن س���تمر سيكون واهما"
في إشارة الى خطة السالم التي قالت االدارة االميركية إنها ستكشف عنها
بعد االنتخابات التشريعية في إسرائيل.
ودع���ت إل���ى رفض الخطة بس���بب مواقف واش���نطن حيال المس���توطنات
والالجئين وغيرها.
ونددت الحكومة بموقف بومبيو حول المستوطنات.
وخالل جلس���ة اس���تماع أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ االربعاء ،رفض
عما إذا
السناتور الديموقراطي كريس فان هولين
بومبيو اإلجابة على سؤال
ّ
كانت االدارة س���تعارض ّ ّ
ّّ
الغربية أو
الضفة
لكل
أحادي
بشكل
إسرائيل
"ضم
ّ
ُ
ٍ
ّ
لجزء منها".
وكان رئي���س الوزراء اإلس���رائيلي بنيامي���ن نتنياهو أعلن أن���ه يعتزم ّ
ضم
ّ
المحتل���ة ،في حال فوزه بوالي���ة جديدة بعد
الغربية
الضف���ة
مس���توطنات
ّ
ّ ّ
التشريعية.
االنتخابات
م���ن جهة ثانية ،أش���ار رئيس الوزراء محمد اش���تية إلى أن���ه طلب اجتماعا
للمانحين في الثالثين من الش���هر الجاري الطالعه���م على "الحرب المالية"
األميركية اإلسرائيلية والحصار االقتصادي.
وفي هذا الس���ياق ،قررت الحكومة اتخاذ سلس���لة من اإلجراءات التقشفية
لمواجهة األزمة المالية.
وأعربت عن االمل في أن تستمر الدول العربية بتقديم الدعم المالي للسلطة
الفلسطينية.
وتش���مل الحكومة الجديدة  21حقيبة وزاري���ة احتفظ فيها رياض المالكي
بوزارة الخارجية وشكري بش���ارة بوزارة المال ،وعين المتحدث الرئاسي نبيل
أبو ردين���ة ،نائبا لرئيس الوزراء وزيرا لإلعالم .وتولى خالد العس���يلي حقيبة
االقتصاد.
ولم تتفق الفصائل الفلسطينية على مرشحيها لوزارتي الداخلية واألوقاف،
وسيكون رئيس الوزراء قائما بأعمال هاتين الوزارتين حاليا.
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كلية الهندسة بجامعة فلسطين تحتفي بطلبتها المتفوقين مسؤولون أوربيون يحذرون من «صفقة
القرن» ويطالبون االتحاد بالتدخل

غزة /االستقالل:
نظمت كلية الهندس���ة التطبيقية
والتخطي���ط العمران���ي بجامع���ة
احتفاال لتكريم طلبتها
فلس���طين
ً
المتفوقين في الفصل الدراس���ي
االول م���ن الع���ام الجامعي -2018
 ،2019ف���ي قاع���ة الق���دس بمقر
الجامعة الرئي���س بمدينة الزهراء
وسط قطاع غزة
وحضر حف���ل التكريم ،د .محمد أبو
سعدة النائب األكاديمي ،ود .ساري
أبو ش���رار عميد كلية الهندسة ،ود.
نه���اد بدرية عميد ش���ؤون الطلبة،
وعمداء الكليات ،ورؤس���اء األقسام،
وأعض���اء الهيئتي���ن األكاديمي���ة
واإلداري���ة ف���ي الكلي���ة ،والطلب���ة
المحتفى بهم وذويهم.
ورح���ب د .أب���و ش���رار بالضي���وف
وهنأ طلب���ة الكلية عل���ى تفوقهم
وتميزه���م ،مش���يرًا إل���ى ح���رص
الكلي���ة عل���ى االرتقاء بمس���توى
طالبها ليكون���وا إضافة نوعية في
المجتمعً ،
داعيا الطلبة لبذل المزيد
من الجد واالجتهاد ،مثمنًا ألس���رة
كلية الهندسة حس���ن صنيعهم
وعطائه���م وإنجازه���م ،وإلى ذوي
الطلبة المتفوقين على ما بذلوه من
جهد للوصول إلى هذا التميز.

بدوره رحب د .أبو س���عدة بالحضور،
ونقل لهم تحي���ات إدارة الجامعة
ممثلة برئيس���ها الدكتور س���الم
ّ
صب���اح مهنئًا الطلب���ة المتفوقين،
ومعبرًا عن س���عادته بالمش���اركة
موجها نصحه
في حفل التكري���م،
ً
إل���ى الطلب���ة المتفوقي���ن بضرورة
التحلي بخل���ق التواض���ع فإنه من
أخالق العلماء وطلبة العلم ،مش���يرًا
إلى ض���رورة االبت���كار واإلبداع في

الوس���ائل واألف���كار والمش���اريع
الهندسية التي تسهم في خدمة
وطنن���ا ومجتمعنا حت���ى نحلق في
سماء التميز واإلبداع على مستوى
مؤسسات الوطن.
وفي كلمة الطلبة المتفوقين عبرت
الطالب���ة المتفوق���ة "روان���د دلول"
عن فرحته���ا وس���عادتها الغامرة
وزمالئه���ا وزميالته���ا المتفوقين
والمتفوق���ات ،مؤك���دة أن تحقيق

بلدية خانيونس تشرع بتنظيم
االستراحات على شاطئ البحر
خانيونس /االستقالل:
ش���رعت بلدية خانيونس جن���وب محافظات غزة
بتنفيذ حملة لتنظيم االس���تراحات على شاطئ
البحر استعدادًا لموسم االصطياف للعام الحالي
وذلك من خالل توس���يع مساحة االصطياف أمام
المواطنين وإزالة عش���رات االس���تراحات الخاصة
التي كانت تعيق جهود تنظيم المكان.
وكان���ت إدارة البلدي���ة عقدت في وقت س���ابق
اجتماع���ا موس���عًا م���ع مجموع���ة م���ن أصحاب
االستراحات الموجودة على الشاطئ من أجل شرح
جه���ود البلدية في المنطق���ة واألهداف المنوي
الوص���ول إليها حت���ى يتنعم المواطن بموس���م
اصطياف آمن خال���ي من المخاطر المحدقة بهم،
وكذلك الحفاظ على نظافة الش���اطئ الذي يعتبر
المتنف���س الحقيق���ي للمواطنين خ���الل اإلجازة
الصيفية.
وأكد رئي���س البلدية م .عالء الدي���ن البطة ،على
أهمية تنظيم الش���اطئ والمحافظة على منظره
الجمال���ي بما يخدم جهود التطوي���ر الرامية إلى
تعزيز خدمات البلدية ،مستعرضًا المعايير التي

تم بموجبها تقسيم الشاطئ إلى أماكن متنوعة
ليتسع لجميع المواطنين بطريقة منظمة للتنعم
بموس���م هادئ وجميل ،إلى جانب ضرورة تحمل
المس���ئولية وقيام أصحاب االستراحات بالحفاظ
على نظافة الشاطئ.
وش���كر أصحاب االس���تراحات بلدية خانيونس
عل���ى جهوده���ا المختلف���ة ف���ي تمكينهم من
تقديم الخدمات لعموم المصطافين وفق الرؤية
الش���مولية لتعزيز تلك الخدم���ة ،وكذلك توفير
متنف���س للعائالت التي تتخذ من ش���اطئ البحر
مالذًا لقضاء أوقاتهم.
ومن جهة أخرى ش���رعت البلدية بإقامة مجموعة
من أبراج اإلنقاذ على طول الش���اطئ البالغ تسعة
شماال
كيلو مترات بدءًا من نفوذ بلدية خانيونس
ً
وحتى تالفي ذات النف���وذ جنوبًا مع مدينة رفح،
ويأتي ذلك للحفاظ على أمن وسالمة المصطافين
ومراقب���ة األماكن الخطرة في الس���باحة التي قد
تؤدي إلى وجود حاالت غرق ،وس���يتم تزويد تلك
األبراج بكافة اإلمكاني���ات المطلوبة من منقذين
ومعدات حسب االمكانيات المتوفرة للبلدية.

النج���اح والتف���وق يك���ون بالج���د
واالجتهاد وتشجيع األهل من جهة،
وبإخالص المحاضري���ن وتفانيهم
في العمل من جهة أخرى.
وق���د تخل���ل الحف���ل العدي���د من
الفق���رات الفني���ة والترفيهي���ة
الهادف���ة ،وفي الخت���ام تم تكريم
عمي���د الكلية ،ورؤس���اء األقس���ام،
والطلبة المتفوقين المحتفى بهم
وكل اللجان المشرفة على االحتفال.

االستقالل /وكاالت:
بعث  37وزير خارجية سابقًا ومس���ؤوال أوروبيًا بارزًا رسالة إلى الممثلة العليا
للسياسة الخارجية واألمن في االتحاد األوروبي فيديريكا موغريني وإلى وزراء
خارجية االتحاد الحاليين ،يحذرون فيها من خطة "صفقة القرن" التي أطلقها
الرئيس األميركي دونالد ترمب وتداعياتها على اس���تقرار الش���رق األوسط،
ويحثون أوروبا على التحرك.
وجاء في الرسالة حس���ب ما أفادت به صحيفة "الريبوبليكا" االيطالية" :نحن
نقترب من لحظات حرجة في كل من الشرق األوسط وأوروبا ،واالتحاد األوروبي
استثمر بكثافة في نظام دولي متعدد األطراف قائم على القواعد ،ولقد جلب
لنا القانون الدولي أطول فترة من السالم والرخاء واالستقرار.
وأضافت أنه لس���وء الحظ ابتعدت اإلدارة األميركي���ة الحالية عن الخط الذي
اتبعته تلك الدولة لفترة طويلة ،ونأت بنفس���ها ع���ن قواعد القانون الدولي
المعمول بها ،وحتى اآلن لم تعترف س���وى بحق���وق أحد األطراف ،وأظهرت
المباالة مزعجة لتوسيع المستوطنات اإلسرائيلية ،وأوقفت الواليات المتحدة
الدعم المالي "لألونروا" وغيرها من البرامج لصالح الفلسطينيين ،مما يعرض
أمن واستقرار العديد من البلدان للخطر عند أبواب أوروبا".
وأفاد الباعثون لرس���الة "نعتقد أنه ينبغ���ي على أوروبا أن تتبنى وتعزز خطة
تحترم المبادئ األساسية للقانون الدولي ،والتي تنعكس في المعايير التي
وافق عليها االتحاد األوروبي من أجل حل الصراع اإلس���رائيلي الفلس���طيني،
والتي بدورها تترجم بش���كل منتظم خالل محادثات الس���الم السابقة التي
رعتها الواليات المتحدة رؤيتنا المشتركة".
وشددوا على أنه يتعين على أوروبا رفض أي خطة ال تحترم المعايير الدولية،
مؤكدي���ن أن الخطة التي تقلص الدولة الفلس���طينية إلى "كيان" يفتقر إلى
السيادة والتواصل اإلقليمي واالكتفاء الذاتي االقتصادي ستؤدي إلى تفاقم
وفشل المحاوالت السابقة للسالم إلى حد كبير.

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
تطلق برنامج قادة يوكاس التدريبي
غزة /االستقالل:
أطلق مركز العمل التطوعي في الكلية الجامعية
للعلوم التطبيقية برنامج قادة يوكاس التدريبي
األول من نوعه ،والذي يس���تهدف طلبة الكلية
في مختل���ف البرامج واالختصاصات في درجتي
البكالوريوس والدبلوم المتوسط ضمن مجموعة
من المهارات والموضوع���ات في مجاالت اإلدارة
والقيادة وبناء الذات واإلعالم الجديد والتسويق.
و أفاد الس���يد حس���ن أب���و حميد رئي���س مركز
العم���ل التطوعي ف���ي الكلية أن ه���ذا البرنامج
التدريبي األول من نوعه يأتي في س���ياق خطة
اس���تراتيجية وضعها المرك���ز لالرتقاء بقدرات
الطلبة وتنمية مهاراتهم المختلفة وإكسابهم
مجموعة م���ن الخب���رات التي تتطلبه���ا الحياة
الدراس���ية والمجتمعية ،وذلك بما ينس���جم مع
رؤي���ة الكلية ف���ي تطوير ق���درات طلبتها أثناء
تواجدهم على مقاعد الدراسة وبعد التخرج.
وقال أبو حميد« :مايميز هذاالبرنامج هو ديمومته،
حيث يستهدف الطلبة فور انضمامهم للدراسة
ف���ي الكلية الجامعية ويتواص���ل معهم فصليا

حت���ى تخرجهم ،وذل���ك بتنفي���ذ مجموعة من
البرام���ج والفعالي���ات التدريبية ف���ي أجواء غير
تقليدية تقوم على التعليم المرح خارج أس���وار
القاعات الدراس���ية المتع���ارف عليها ،حيث تم
اختيار هذه الموضوعات بعناية فائقة بما يلبي
تطلع���ات واحتياج���ات الطلب���ة التدريبية وبما
ينسجم مع واقع سوق العمل المحلي ،وسنعمل
فصليا على تقييم إضافة أي موضوعات جديدة
يحتاجها الطلبة».
وح���ول طبيع���ة الموضوعات التي سيش���تمل
عليها البرنامج ذكر أبو حميد أنه س���يتم تدريب
الطلب���ة عل���ى مه���ارات التواصل م���ع اآلخرين
ومهارات التأثي���ر وبناء الذات والتس���ويق عبر
منصات اإلعالم الجديد المختلفة مع استعراض
أبرز المخاطر التي قد يتعرض إليها مس���تخدمو
مواق���ع التواصل االجتماع���ي ،مؤكدا أن حصول
الطلبة عل���ى هذه البرام���ج التدريبية س���يرفع
من كفاءتهم وسيس���اعدهم بش���كل كبير في
االنخراط بس���وق العمل بع���د التخرج واالنطالق
إلى ميدان العمل.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /منى محمود عبدالله صيدم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )800055162فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /رئيسة زكي خليل دواس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( ))700485774فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/س���امر فضل مصطفى نش���اصي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )903578151فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /محمد خالد هويشل ابوعقل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( ) 803753052فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /امير عبد الرحيم محمد العقاد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )901314237فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /احمد أنيس اسماعيل موسى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( ) 804605616فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

الثالثاء  10شعبان  1440هــ  16ابريل  2019م

في وقفة نظمتها الجهاد اإلسالمي

الفصائل :التطبيع خيانة وخنجر مسموم في خاصرة الشعب الفلسطيني
بدليل جملة القرارات التي تشكل في محصلتها صفقة
القرن المشبوهة ،واصفًا ما يجري بجريمة ترامب الكبرى.
وأوض���ح الثوابتة ،أن هذا التطبيع يهدف ليكون الكيان
اإلسرائيلي وهذه الكتلة السرطانية أمرًا مستساغًا لدى
األمة العربية ،حيث باتوا يش���اهدون الجريمة على أرض
فلسطين ويقبلون بها وبهذه القرارات.
وطالب الثوابتة بضرورة وق���ف كل االتصاالت مع العدو
"اإلسرائيلي" وقطع المس���يرة السياسية ومقاطعة كل
من تس���ول له نفس���ه التس���اوق مع االحتالل ومواجهة
التطبيع والتصدي له.
كما حيا األس���رى في س���جون االحتالل الذين يخوضون
معركة الكرامة  ،2للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

غزة /خالد اشتيوي:
رفض���ت الفصائ���ل الفلس���طينية يوم أمس وبش���دة،
اس���تمرار سياس���ة التطبيع مع االحتالل "اإلس���رائيلي"
ومؤامرة صفقة الق���رن ،واصفين إياها بالخيانة للقضية
العربية الفلسطينية.
وأكدت الفصائل خالل وقفة ضد التطبيع ومؤامرة صفقة
القرن أمام برج شوا وحصري بمدينة غزة ،نظمتها حركة
الجهاد اإلس���المي ،بحضور لفيف من قيادات الفصائل
الوطنية واإلسالمية ،على ضرورة التصدي بقوة لسياسة
التطبيع والتي تأتي كحاضنة لالحتالل اإلس���رائيلي في
جرائمه ضد الفلسطينيين.
وحي���ت الفصائ���ل األس���رى ف���ي س���جون االحت���الل
"اإلسرائيلي" الذين يخوضون معركة الكرامة  ،2للمطالبة
بحقوقهم المش���روعة ،مطالبين بدعمهم ومساندتهم
بكل السبل والوسائل.

جرمية بحق الفل�سطينيني

وأدان القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خضر حبيب،
سياس���ة التطبيع العرب���ي مع "إس���رائيل" والتي عدها
جريمة ترتكب بحق القضية الفلسطينية واألمة العربية
جمع���اء ،على حس���اب الحق الفلس���طيني ومدنه وقراه
وحقوقه الثابتة .
وش���دد القي���ادي حبي���ب عل���ى أن كل األم���ة العربية
واإلس���المية مس���تهدفة من قبل الكيان "اإلسرائيلي"
الذي زرع عنوة وس���ط األمة العربية كشجرة خبيثة ،كما
أن الش���عب الفلسطيني مس���تهدف من خالل جريمة
التطبيع.
رس���الة لكافة المطبعين أن جريمة
ووجه القيادي حبيب
ً
التطبي���ع لن تحمي عروش���هم ،وأن الحل ه���و االنحياز

خيانة للدين والوطن

جانب من الوقفة بغزة اأم�س ( ) APA images
خاصة ،وأن
لقضايا األمة العربية والقضية الفلسطينية
ً
التطبيع لن يجلب لهم سوى الخزي والعار.
واعتب���ر التطبي���ع خيانة لله وللرس���ول وألمة اإلس���الم
وللش���عب الفلسطيني ومس���رى النبي محمد صلى الله
عليه وس���لم" ،مبينًا أن التطبيع يكم���ل الدور األمريكي
الداع���م لالحتالل بكل وس���ائل القوة العس���كرية ،من
خالل فتح أب���واب العواصم العربية أم���ام العدو ،ليأخذ
شرعية وجوده على أرض فلسطين على حساب الحقوق
الفلسطينية.
من جهت���ه ،جدد القي���ادي في الجبه���ة الديمقراطية
لتحرير فلسطين طالل أبو ظريفة ،رفضه القاطع لسياسة
التطبي���ع وصفقة الق���رن التي عده���ا ذات مخاطر على

قافلة جديدة من أميال من
االبتسامات في غزة مطلع مايو
غزة /االستقالل:
قال رئيس قوافل أميال من االبتس���امات عصام يوس���ف :إن قافلة جديدة ستصل قطاع غزة
مطلع الش���هر المقبل (مايو) قبيل ش���هر رمضان ،عبر معبر رفح ،بع���د حصولهم على موافقة
مصرية.
وأكد يوسف في بيان وصل «االستقالل» نسخة منه ،أن غزة في ظل ما تعانيه من حصار إسرائيلي
مزيدا من الدعم والمس���اندة وتقديم الرعاي���ة لها في مختلف
وعقوب���ات فرض���ت عليها ،تحتاج ً
المجاالت وخاصة الصحي .وش���دد على ضرورة تضافر الجهود الخيرية اإلسالمية والعربية وأحرار
العالم من أجل إعداد القافلة اإلغاثية والتضامنية.
ودعا يوس���ف الجهود الخيرية كافة ،وما ينضوي تحتها من أفراد ومؤسسات ،للمساهمة الفاعلة
بالتبرع من أجل توفير األدوية والمعدات والمستلزمات الطبية ،خاصة في ظل التحذيرات الرسمية
م���ن واق���ع صحي صعب في غ���زة .وكانت القافلة أطلقت دع���وات للتبرع من أجل ش���راء العربات
المتحركة الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة ،لمساعدة أبناء هذه الفئة من التنقل بسهولة ويسر،
خاصة مع تزايد عددهم في ظل االعتداءات اإلسرائيلية المتصاعدة.
وأك���دت ضرورة الوقوف إلى جانب مرضى غزة ،وجرحاه���ا ،وذوي االحتياجات الخاصة من أبنائها،
وإطالق الحمالت اإلغاثية اإلنسانية الهادفة لتوفير احتياجاتهم من الدواء واللوازم الطبية.
وأش���ارت إل���ى أن القط���اع الصحي في غزة يعي���ش حالة م���ن التدهور الس���ريع نتيجة الحصار
اإلسرائيلي المشدد ،والذي يمنع وصول العديد من الحاجيات األساسية لألهالي ،إضافة الستمرار
منع السلطة إدخال األدوية والمستلزمات الطبية للقطاع منذ بداية العام الجاري.

الحقوق الوطنية الفلس���طينية والتي تعبر عن سياسة
االنبطاح م���ن قبل أنظمة رجعية ،معتبرًا أنها سياس���ة
حامية للواليات المتحدة األمريكية و"إسرائيل".
ودعا أبو ظريفة لتشكيل حاضنة عربية عريضة من كافة
الق���وى والفصائل لمحاربة هذه السياس���ات العدوانية
والتص���دي لها ،وتش���كيل موقف ج���اد يتحلل من كل
العالقات مع ه���ذه الدول التي تقدم خدماتها لالحتالل
الغاصب.

حا�سنة جلرائم االحتالل

أما القيادي في الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طيني
هاني الثوابتة ،فاعتبر التطبيع حاضنة وداعمة ومساندة
لجرائم االحتالل "اإلسرائيلي" بحق الشعب الفلسطيني،

القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان ،حيا األسرى
في س���جون االحتالل الذين يخوضون معركة الكرامة ،2
مشيرًا إلى أنه كل من يراهن على صفقة القرن سيجابه
بكل ما أوتي الش���عب الفلس���طيني من ق���وة ،باألفعال
واألقوال ومسيرات العودة والمقاومة الفلسطينية.
وأكد رضوان أن التطبيع فصل من فصول صفقة القرن،
ويجب مقاومة التطبيع من قبل الشعوب العربية والتبرؤ
منهم ،الفت���ًا إلى ض���رورة التبرؤ من اتفاقيات أوس���لو
واعتبار التطبيع خيانة للدين واألمة واألوطان.
القي���ادي ف���ي ألوية الناص���ر صالح الدين أب���و مجاهد،
أش���اد بالحمالت العربية والدولية التي رفضت التطبيع،
وخرجت من كل دول العالم ،مؤكدًا أن األمة العربية مازال
فيها الخير ويرفض التطبيع.
ووصف التطبيع بالخنجر المس���موم في خاصرة الشعب
الفلسطيني ،داعيًا لمقاومته ورفضه بكل السبل .

اجتماع وزاري دولي في السويد لتوفير دعم مستدام لـ «األونروا»
ستوكهولم /االستقالل:
عقد في الس���ويد مؤخرا ،اجتم���اع دولي على
مس���توى وزاري ،لبحث س���بل دعم وكالة غوث
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا".
وت���رأس االجتم���اع وزي���را خارجية الس���ويد
مارغوتو الس���تروم ،واألردن أيم���ن الصفدي،
وض���م ممثلي���ن عن مص���ر وفرنس���ا وألمانيا
واليابان والكويت والنرويج والمملكة المتحدة
والمفوضي���ة األوروبي���ة والدائ���رة األوروبي���ة
للشؤون الخارجية ،وناقش السبل المستدامة
لدعم الوكالة.
وخالل االجتم���اع ،قدم المفوض العام لألونروا
بيي���ر كرينب���ول ،عرض���ا لبرامجه���ا الحيوية،
الس���اعية باس���تمرار إلى مس���اعدة أكثر من
خمسة ماليين الجئ فلسطيني ،على الرغم من
التحدي���ات المالية التي واجهتها الوكالة في
عام .2018
وشدد المش���اركون على أن برامج األونروا تعد
مكونًا حاس���مًا في التنمية واالستقرار واألمن
اإلقليمي ،يصب في مصلح���ة الجميع ،وأبرزوا

أهمية هذه البرامج في توفير الحماية والدعم
اإلنمائ���ي الحيوي ألكثر م���ن  5.4مليون الجئ
فلس���طيني في األردن ولبنان وسوريا والضفة
الغربية ،بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة.
وأعرب المش���اركون ع���ن تقديره���م لجميع
الش���ركاء الذين س���اعدوا الوكالة في التغلب
على العجز في ميزانيتها في العام الماضي ،ما
كفل لألونروا القدرة على الحفاظ على خدماتها
لالجئين في مج���ال التعليم والصحة واإلغاثة
والخدمات اإلنمائية المهمة.
وأكدوا دعمهم لنداء األونروا من أجل تجديد
االلت���زام الدولي بدعمها ف���ي العام  ،2019ما
س���يؤكد مرة أخرى أهمية الدعم السياس���ي
والمالي بالنسبة لالستقرار اإلقليمي والدولي.
وقال المش���اركون في بيان صدر عن االجتماع،
"إن األون���روا تخ���دم هذا اله���دف المهم عن
طريق توفير المدارس ألكثر من نصف مليون
فت���ى وفت���اة ،وتقديم  8.5مليون استش���ارة
صحية في مراكز الرعاية الصحية األولية ،ومد
المساعدات الطارئة المنقذة للحياة لصالح 1.5

مليون الجئ فلس���طيني متضررين من النزاع
واألزمة اإلنسانية ،ال سيما في غزة وسوريا".
وناقش���وا ماهية التدابير التي يمكن اتخاذها
لرف���ع مس���توى الوع���ي الدولي بش���أن الدور
الحي���وي لألون���روا وعملها ،بما ف���ي ذلك في
المجموعات اإلقليمي���ة واالجتماعات الدولية
الرفيعة المستوى.
وش���دد المش���اركون على ض���رورة أن تواصل
األون���روا العم���ل عل���ى الوفاء بالمهم���ة التي
فوضته���ا األمم المتح���دة بها ،إل���ى أن يتم
التوصل إلى حل دائم وعادل لقضية الالجئين
ف���ي توافق مع ق���رارات األم���م المتحدة ذات
العالقة.
واتفق���وا على دع���وة جمي���ع المانحين لدعم
األونروا بنش���اط ،وال س���يما من خالل التزامات
مالية متعددة الس���نوات وتموي���ل الميزانية
األساس���ية ،وذلك لمساعدة الوكالة على جسر
فجوة التموي���ل للعام  2019وضم���ان الدعم
المال���ي المس���تدام لألونروا للع���ام  2020وما
بعده.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة / /رويده فوزي سعيد عويضة./ .....
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
()) 952242808فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /نور سامي سليمان هت هت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( ) 801972563فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /يسرى محمد عبد الفتاح عامر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )800495798فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /بسام احمد احمد عسلية
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم
( )691074648فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /ميساء فايز أحمد جوده.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم
( ) 801069667فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة/رانيا نبيل شريف جودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )801505264فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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حماه العرين الفلسطيني!

رأي
لماذا فاز نتنياهو
يعتبر اإلس����رائيليون ان زعيم حزب الليكود الصهيوني المجرم بنيامي����ن نتنياهو ,هو آخر القادة
التاريخيين لما تس����مى «بدولة إس����رائيل» ,وهو امتداد تاريخي لزعماء مجرمين صهاينة من الذين
ساهموا في التمكين لهذا الكيان المجرم مثل غولدا مائير ومناحيم بيغن وإسحاق شامير ,وهو من
هذه المدرسة الصهيونية التي تستمد أفكارها وعقيدتها بمرجعية تلمودية وفق ما جاء في كتب
التوراة ,ووفق تعليمات الحاخامات المتشددين ,نتنياهو استطاع ان يجتاز النتخابات الصهيونية
بنجاح ,ويحقق حزب الليكود الذي يتزعمه  36مقعدا في الكنيس����ت ,واستطاع اليمين الصهيوني
المنتمي لنتنياهو تحقيق المزيد من المقاعد في الكنيس����ت على حساب حزب العمل الصهيوني,
وأحزاب اليسار ,ويستطيع نتنياهو تشكيل الحكومة الخامسة تواليا بأريحية كبيرة ,فما هي العوامل
التي ساعدت نتنياهو للفوز بالولية الخامسة ,رغم ان هناك ما كان ينذر بفشله واخفاقه مثل.
 :1اإلخفاقات العس����كرية المتتابعة لبنيامين نتنياهو في غ����زة ,وعدم قدرته على تحقيق أهداف
العدوان.
 :2فش����له في عمليته العس����كرية المسماة «درع الش����مال» ,على الحدود اللبنانية شمال فلسطين
المحتلة.
 :3عدم قدرته على الحد من انتشار عناصر حزب الله والحرس الثوري اإليراني في األراضي السورية.
 :4قضايا الفس����اد التي طالت����ه وزوجته والتي ثبت تورطه فيه����ا ,وكان ينتظر ان يقدم للمحاكمة
بتهمة الفساد.
ورغم ان هذه القضايا كانت واحدة منها فقط كفيلة بإس����قاط نتنياهو ,إل ان اإلس����رائيليين أعادوا
انتخاب����ه مجددا ألنهم لم يجدوا ندا له يس����تطيع ان يقوم بتحقيق انجازات سياس����ية كتلك التي
حققها نتنياهو مؤخرا مثل.
 :1الدعم األمريكي السياس����ي والعس����كري والقتصادي الغير مسبوق «إلسرائيل» والذي تجاوز كل
التوقع����ات ,وإظهار ان هذا الدعم الالمح����دود يقدم لبنيامين نتنياهو فق����ط دون غيره من «زعماء
إسرائيل».
 :2نجاح نتنياهو في اختراق كل الجدران العربية على المس����توى الرس����مي ,وإقناع العرب بضرورة
تش����كيل حلف عربي إسرائيلي مشترك لمواجهة ما أس����موه بالخطر «الفارسي» واعتبار «إسرائيل»
حليفا وليس عدوا.
 :3ص����ورة نتنياهو المثيرة والتي علقت في أذهان اإلس����رائيليين وهو يخترق أول عاصمة خليجية
ويهبط في مطار مس����قط ليستقبله السلطان قابوس سلطان عمان وهذا مثل حلما إلسرائيل بريادة
المنطقة العربية.
 :4ق����درة نتنياهو عل����ى اقناع أمريكا بتبن����ي وتمرير مخطط صفقة القرن الت����ي تلتف على حقوق
الفلس����طينيين ,وقدرته على إدخال أمريكا في صراع مع المؤسس����ات الدولية كمجلس األمن واألمم
المتحدة ومن يتبعهما.
 :5قدرة نتنياهو على تحييد السلطة الفلسطينية في الصراع مع الحتالل ,ومعاقبتها بخصم أموال
الضرائب ,مع اس����تمرار التنسيق األمني بأعلى مستوياته ,وتجميد عملية التسوية واللتفاف على
اتفاقيات «السالم».
لقد وضع اإلس����رائيليون عوامل اإلخف����اق والنجاح لنتنياهو في ميزانه����م الخاص المحكوم بالفكر
المتطرف والمنحرف المس����تمد من أكذوب����ة التواراة ,وفق فكرهم اليميني ال����ذي يميل دائما إلى
العنف واإلرهاب وإراقة الدماء ,وإزهاق األرواح ,باس����تخدام كل الطرق والسبل الغير شرعية من اجل
تحقيق األهداف ,والوصول للغايات المرجوة ,ومن هنا يتوجب علينا ان نس����تعد ألخطر مرحلة تمر
بها القضية الفلسطينية في فترة تولي نتنياهو رئاسة الحكومة الخامسة ,هذه المرحلة التي ترى
فيها «إس����رائيل» أنها مهيأة تماما لترسيم حدود ما تس����مى بدولة إسرائيل الكبرى ,وبما ان الدول
العربية ل تدرك هذه األخطار ,أو ربما تدركها لكنها غر قادرة على مواجهتها ,خوفا من زوال العروش
الهزيلة ,فان الله كتب على شعبنا الفلسطيني ان يكون في مقدمة المعركة ,ويحمي األمة العربية
واإلس����المية من هذه األخطار ,حتى وهي تحاربه وتمنع عنه المعونة ,وتساهم في حصاره وتضييق
الخناق عليه ,حتى وان تحالفت مع الحتالل لقتلنا وإبادتنا عن بكرة أبينا ,سيبقى شعبنا الفلسطيني
رأس الحربة في الدفاع عن هذه األمة والذود عنها ,فوحده الش����عب الفلسطيني اآلن هو القادر على
إساءة وجوه بني إس����رائيل ,حتى تستفيق هذه األمة ويتحقق وعد الله في عباده المؤمنين بإساءة
وجوه بني إسرائيل.

س���نوات وس���نوات مرت على ان���دلع النتفاض���ات والحروب
ومازال جرحى الوطن الفلس���طيني ،يعانون ويكابدون أوجاعا ل
تنتهي بل هي تزداد يوما يعد يوم ،أوجاعا رس���مها القدر على
أجس���ادهم وفي قلوبهم وفي ذاكرته���م ،أوجاعا لن تمحي مع
مرور الزمن ،بل وتتعمق يوما فيوما ،شبان وأطفال ونساء وحتى
كبار في الس���ن كانوا يصولون ويجول���ون ويملئون الدنيا عمال
وفرحا وس���عادة ،تحولوا في ليلة وضحاه���ا إلى مقعدين وإلى
عاجزين عن قضاء أبس���ط ش���ؤونهم تحول الفرح في منازلها
إلى وجع يؤنسهم في حياتهم ،توقف الزمن لديهم منذ ذلك
التاريخ وتوقفت حياتهم كذلك ،تعقدت حياتهم النفس���ية
والبدني���ة وأصبحوا أس���رى الحزن واأللم واستس���لموا لعجز لم
يستطيعوا مقاومته ولم يقووا على تجاوزه والتغاضي عنه.
جرحى فلس���طين م���ا زالوا إلى الي���وم ينتظرون ول���و بصيص أمل
في الخ���روج من حالة اإلحب���اط التي دخلوا فيها ،ول���و لفتة تعيد
إليهم الن���زر القليل مما افتقدوه من صحته���م ومن عمرهم ومن
راحتهم ومن مس���تقبلهم ،الذي انتهى لحظة إصابتهم برصاصة
أو قذيفة قض���ت على آمالهم وأحالمهم وأطفأت ش���معة عمرهم
باكرا وانطفأ معها مس���تقبل واعد لشبان وأطفال مازالوا يلتمسون
طريقه���م نحو الحي���اة ،فقدرهم الذي ل مفر من���ه جعلهم رهائن
اإلصاب���ة المالزم���ة لهم منذ لحظ���ة الحادثة حتى آخر أنفاس���هم
ف���ي الحياة األولى ،مع���ادلت كثيرة بل عقوبات قاس���ية فرضتها
رجال
آلة الحرب اإلس���رائيلية على شريحة واس���عة من أبناء شعبنا اً
وأطفال وش���يوخًا ،باتت أجس���ادهم رهائن لجراح مختلفة
ونساء اً
في درجة عمقها وخطورتهاّ ،خلفتها أس���لحة الحقد اإلس���رائيلية
عل���ى مدار حروب ثالث وانتفاضتين ،وفي حقيقة األمر طويلة تلك
القائمة الت���ي دونت فيها المراكز الصحي���ة والجمعيات الخيرية
بحاجة إلى جهود مضاعفة من
أسماء الجرحى في
س���جالت خاصة ٍ
ٍ
جميع الجهات الحكومية والخاصة .إن الوطن الفلس���طيني منطقة
حروب مس���تمرة نظرًا لوقوعه���ا تحت نير الحتالل اإلس���رائيلي،
فينتج عن تلك الح���روب آلف الجرحى ،وهو ما يتطلب فورا ضرورة
وجود تش���ريعات قانونية تكفل حمايتهم وتضمن لهم الحقوق
والمتي���ازات ،وتضمن لهم س���بل مقاضاة المحت���ل الصهيوني
عن جرائم���ه الدولية ،كذلك ضرورة العمل على س���ن قانون خاص
بالجرحى وضحايا الحروب ليضمن حقوقهم القانونية والجتماعية
والمعيش���ية والصحي���ة ،إضافة إل���ى تأهيل المراف���ق العامة بما
يتناس���ب مع ذوي اإلصابات وضرورة إيجاد آليات للتنس���يق بين
المؤسس���ات القانونية والجرحى فيما يخص قضاياهم القانونية
ونقل قضيتهم للمجتمع الدولي والمؤسس���ات الدولية ،فوضعية
الجرحى في القانون الفلس���طيني ،فالقانون األساس���ي نص على
ضرورة رعاية الجرحى وضحاي���ا الحروب على أن ينظم ذلك بقانون
ولم يصدر قانون للجرحى حتى هذه اللحظة.
ومن هنا نؤكد إن رعاية الجرحى مس����ؤولية تقع بدرجة أساسية
عل����ى الحكومة الفلس����طينية ،فمنظمة التحرير الفلس����طينية
وضعت قضية الجرحى إلى ملف “ الش����هداء و الجرحى” ُوغ ّيب
دور الحكوم����ة؛ ألجل ذلك ظه����رت المؤسس����ات األهلية التي
تهتم بالجرحى ،وتكمن المش����كلة هنا ف����ي عدم وجود قوانين
خاص����ة بالجرحى والمتضررين أو وزارة معنية بالجرحى؛ والجريح
مشتت بين وزارتي الصحة والشؤون الجتماعية واسر الشهداء
والجرحى ،ويعامل كالمعاق بحس����ب نس����بة اإلعاقة .إن جرحانا
البواس����ل يعان����ون من النقص الح����اد الذي يعاني����ه قطاع غزة
من األجهزة واألدوات المس����اعدة نتيج����ة الحصار ،فهم بحاجه
ماس����ه إلى تهيئة بيئية ومنزلية ،فعملي����ة التأهيل ل تقتصر

عل����ى توفير كرس����ي متحرك فحس����ب ،وإنما تش����مل التأهيل
النفس����ي والبيئي ،ودمج الجريح في المجتمع ،وأن هذه العملية
تحتاج إلى فترة طويلة ،كذل����ك هناك عدة معيقات تقف أمام
المؤسسات األهلية التي تهتم بالجرحى وأهمها مشاكل الدعم
والتمويل غير المنظم من قبل الجهات المانحة ،إلى جانب نظرة
المجتمع المحلي لهذه الفئ����ة ،واألكثر خطورة نظرة الجريح إلى
نفس����ه ،حيث يقع تحت تأثي����رات الصدمة النفس����ية ويكون
اتجاهات سلبية عن نفسه ومهنته وحياته المستقبلية.
إن جملة من المشاكل الناتجة عن الحصار والحروب الثالث على
واقع الجرحى ،تبدأ هذه المشاكل من لحظة إصابة الجريح حيث
يتأخر اإلسعاف عليه في بعض األحيان ما ُيضاعف من إصابته،
وحاج����ة كثير من الجرحى إلى عمليات جراحية ل يمكن إجراؤها
داخل القطاع بس����بب قلة اإلمكانات والقدرات ،ما أدى إلى وجود
قوائم انتظار طويلة من الجرحى الذين هم بحاجة ماسة للسفر
للع����الج ،إل أن الحصار وإغالق المعابر حال دون ذلك ،إضافة إلى
ع����دم توافر أنواع عديدة من األدوية والمس����تلزمات الطبية وأن
هناك قوائم صفرية من األدوية ،كذلك الحصار والفقر والبطالة
والذين أثروا على ش����ريحة الجرحى بشكل سلبي ُومضاعف ،إلى
جان����ب أن فرصتهم في العمل أضحت ضئيل����ة ،حيث ل تالءم
الجريح كل الوظائف والمهن.
إن م���ن أبرز المش���اكل الت���ي تواجه الجرح���ى كذلك هي
غي���اب الخدمات الصحية والجتماعي���ة عنهم خاصة في
الش���ح الكبير من األدوية و المستلزمات الطبية والعكاكيز
واألط���راف الصناعية وش���بكات العي���ون والقرنيات ،وأن
المش���كلة األكبر غياب دور وزارة الصحة لس���يما في ظل
حكومة الوفاق ،ما أثر سلبًا على واقع الجرحى في القطاع.
ومن هنا فإن مس���ؤولية رعاية الجرح���ى وتوفير الخدمات التي
يحتاجونها؟ هي مس���ؤولية مش���تركة تقع بصورة أساس���ية
على المؤسس���ات الحكومية ،إلى جانب تكاتف المؤسس���ات
األهلي���ة في هذا الجانب ،وعلى دور وس���ائل اإلعالم المختلفة
كذلك تفعيل قضية الجرحى وتسليط الضوء على معاناة وآلم
الجريح ،ودوره في تغيير ثقافة المجتمع تجاه الجريح.
في الواقع جرحى قطاع غزة ل يتمتعون برعاية كافية من الحكومة
بل يعان���ون من نقص الخدم���ات التي من المفترض أن تس���عى
الحكومة إلى توفيرها ،فيما تتولى الجمعيات الخيرية الجزء األكبر
من رعاية الجرحى ،مبينًا أن المؤسس���ات األهلي���ة تبقى عاجزة ما
لم يتوفر التمويل الذي يلب���ي احتياجات الجرحى ،فيما يبقى دور
الحكومة دون المستوى المطلوب في دعم هذه الشريحة ُالم ّغيبة.
إن الرعاي����ة التي يطمح بها الجرحى هي التأهيل المتكامل
و الش����امل للجرحى ف����ي جميع جوان����ب التأهيل الصحي،
عال من الجودة
المهني ،النفسي ،الجتماعي ،على مستوى ٍ
الش����املة ،وهنا نطمح أن يت����م تعزيز الوع����ي المجتمعي
بمكان����ة الجري����ح وتضحيات����ه ،ويتم رفع ص����وت الجرحى
للتعبير عن أنفسهم والمطالبة بحقوقهم لتمكينها ضمن
قوانين ولوائح معترف بها في كافة األصعدة والمحافل.
ومن هنا فإننا ندعو لتش���كيل وزارة أو هيئة رسمية ترعى شؤون
الجرح���ى وتلبي احتياجاتهم ،إضافة إل���ى إصدار قوانين خاصة
بالجرحى تدافع عن قضيتهم وتحمي حقوقهم ،واعتماد جرحى
مس���يرات العودة كجرحى لهم كامل الحق���وق فهم من صنعوا
لش���عبنا وقضيتنا مجدهم حسب تعبيره ،كذلك نطالب بضرورة
منح ع���الوة صحية لمن هم بحاجة لع���الج وأجهزة طبية وأدوات
مساعده وتأهيل ,بشكل متواصل تتضمن بدل لوازم طبية مثل
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معركة الكرامة ،رافضين أن تمتد أيديهم لتلتقط قشور الجزرة
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رامي الغف
أطراف صناعي���ة وصيانتها واس���تبدالها باإلضافة إلى موضوع
العيون واس���تبدالها بشكل دوري كل ثالث سنوات ،مشددًا على
ضرورة إلغاء قانون نس���بة العج���ز  40%الذي وصفه بالمجحف،
ألنه يح���دد العجز وفق م���دى القدرة على العم���ل بعد اإلصابة،
فيجب العمل على أن ينال الجرحى حقهم من منح الحج السنوية
أس���وة باألس���رى والش���هداء .لذلك نطالب أيضا بتوحيد جهود
الجرح���ى خلف قضيتهم وع���دم ضياع جهوده���م وجهادهم
وآلمهم في تقس���يمات فصائلية تضيع معه���ا الحقوق فهم
الضل���ع الثالث من مثلث النضال والجه���اد والمقاومة إلى جانب
الشهداء واألسرى ،وإننا نتقدم في هذا المنبر بما يلي :
*ضرورة أن يكون الثالث عش���ر من ش���هر مارس من كل عام يومًا
وطنيًا للجرحى تقديرًا لتضحياتهم.
*العم���ل عل���ى تبني قضي���ة الجرحى م���ن قبل الكل
الفلسطيني باعتبارها قضية وطنية ل تخص فصيل
دون اآلخر والعمل على المساواة بينهم.
*العمل على تش���كيل وزارة أو هيئة رس���مية ترعى
شئونهم وتلبي احتياجاتهم
*العمل على توفير كل م����ا يلزم من احتياجات طبية
وتأهيلية واجتماعية
*ان يت���م اعتم���اد جميع الجرح���ى الذين لديهم عج���ز من جميع
الفصائل في مؤسسة الشهداء والجرحى دون تمييز.
*اس����تيعاب الجرح����ى داخل كافة مؤسس����ات الوطن،
والعمل على إصدار قوانين خاصة بالجرحى تدافع عن
قضيتهم وتحمي حقوقهم
*منح عالوة صحي���ة لمن هم بحاجة لعالج وأجه���زة طبية وأدوات
مساعده وتأهيل ,بش���كل متواصل تتضمن بدل لوازم طبية مثل
أط���راف صناعية وصيانتها واس���تبدالها باإلضاف���ة إلى موضوع
العيون واستبدالها بشكل دوري كل ثالث سنوات.
*أن يش���مل التأمين الصحي الكراسي المتحركة واألحذية الطبية
والعكاكيز واللوازم الطبي���ة وعالج التقرحات التي تصيب الجرحى
وهي قضايا ل يشملها التأمين الحالي
*إلغاء قانون نس����بة العجز  40%باعتباره قانونا مجحفا
بحق العديد م����ن الجرحى ،وتحدي����د العجز وفق مدى
القدرة على العمل بعد اإلصابة.
*نطالب أن ل يبقى الجرحى وضحايا الحروب مستثنيين
من من���ح الحج والتعليم الجامع���ي وترخيص المركبات
أسوة باألسرى وأسر الشهداء.
وختامًا ندعو األخ الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء الدكتور محمد
اشتية بالس���تجابة لهذه المطالب العادلة والمشروعة للجرحى
والمتضررين ،كونها مطالب تنسجم ومكانة هؤلء األبطال الذين
يحملون على أجس���ادهم نياش���ين وأوس���مة البطولة والجهاد،
وتأمين الحياة الكريمة لهم بما يحفظ مكانتهم فهم لم يبخلوا
يوم���ا في تلبية نداء الواجب فكان���وا في الطليعة وفي الصفوف
المتقدمة دفاعا عن األرض والش���عب والقضية ،فأعداد الجرحى
جريح
من أبناء شعبنا الفلس���طيني قد بلغت أكثر من  250ألف ٍ
منذ احتالل فلس���طين عام  48وحتى وقتنا ه���ذا ،فيما تجاوزت
أعداده���م فقط في قط���اع غ���زة المحاصر أكثر م���ن  2٠٠ألف
جري���ح ،ومقابل ضخام���ة أعداد الجرح���ى إل أن قضيتهم ل تزال
تلقى تهميش���ًا كبيرًا .إننا نثمن هن���ا دور الجرحى في الصمود،
فبصبره���م وصموده���م يعززون إرادة الش���عب وعل���ى الجميع
الوق���وف معه���م ،فهم يمثل���ون المحور الثالث بعد الش���هداء
واألسرى في صمود القضية الفلسطينية.

عبد الله الشاعر
يتقلبون على َج ْن ِب الصبر ،حتى
التمحيص إلى يوم ينتصرون،
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وعزتهم ،فاس����تنفروا ،وحشدوا أمعاءهم،
كبريائ
لترويض
ِ
همّ ،
كخيول أصيلة ّ
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ضحايا ...والله غالب على أمرهّ ،
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الفلسطينية هنادي براهمة تنال جائزة أفضل مدير موازنة عربي اقتصاديون يحذرون من
تباطؤ االقتصاد العالمي

االستقالل /وكاالت:
حصلت مدي���ر دائرة الموازن���ة في وزارة
التنمية االجتماعية هنادي خليل براهمة
على جائزة الش���ارقة ف���ي المالية العامة
كأفضل مدير موازنة ف���ي الوطن العربي
بدورتها األولى.
جاء ذلك في حفل أقيم في إمارة الشارقة
بالراب���ع والعش���رين م���ن آذار المنصرم
بحضور ولي العهد الش���يخ س���لطان بن
محمد بن سلطان القاسمي وعدد من كبار
المس���ؤولين في اإلمارات العربية ونائب
القنصل الفلس���طيني في دبي ومسؤولي
وزارات المالي���ة ف���ي ال���دول العربي���ة
المش���اركة ،بدعم من الش���يخ سلطان بن
محمد القاس���مي وبالتع���اون مع المنظمة
العربية للتنمية اإلدارية في جامعة الدول العربية.
وقالت براهم���ة" :إن حصولي على ه���ذه الجائزة يأتي
بناء على التميز ف���ي ادارة الموازنة العامة وفق معايير
ً
األداء المتميز في المالية العامة المعتمدة ،لتس���اهم
في تحقيق رؤية ورس���الة ال���وزارة وتوجهها التنموي
الجديد".

وأوضح���ت أن التطور الحاصل على األداء يأتي بناء على
تبني الوزارة النهج التش���اركي ف���ي إعداد موازنتها مع
كافة األطراف ذات العالقة من المؤسس���ات الش���ريكة
كالقطاع العام والخاص ومؤسس���ات المجتمع المدني
والفئات المس���تفيدة ،وإصدار موازن���ة المواطن وهي
إحدى معايير الش���فافية الدولية للموازنة العامة ،مما
جعل الخدمات والبرامج المقدم���ة أكثر واقعية وتلبية

أوروبا توافق على التفاوض
على اتفاق تجاري مع أمريكا
االستقالل /وكاالت:
وافقت دول االتح���اد االوروبي ،االثنين ،على بدء مفاوضات تجارية مع الواليات المتحدة ،رغم
معارضة فرنسا ،بحسب ما أفادت عدة مصادر أوروبية.
وصوتت فرنسا ضد الموافقة في حين امتنعت بلجيكا عن التصويت ،بحسب المصادر.
ويتمثل الهدف في تفادي حرب تجارية مع واشنطن.
ول���م يكن العتراض باري���س تأثير ألن القرارات في المج���ال التجاري في االتحاد
االوروب���ي تتخ���ذ باألغلبية الموصوف���ة ،وبالتالي فان صوت فرنس���ا لم يكن الزما
العتماد القرار .ووجدت فرنسا نفسها تحت ضغط باقي االعضاء وخصوصا ألمانيا.
وته���دف هذه المباحثات التجارية الى إنهاء التوتر مع الرئيس االميركي دونالد ترمب الذي
يهدد بفرض رسوم على السيارات األوروبية ،وهو قطاع بالغ الحساسية بالنسبة أللمانيا.
ويفترض أن يقتصر االتفاق االوروبي االميركي المس���تقبلي على الس���لع الصناعية أي أنه ال
يشمل الزراعة والخدمات أو الصفقات العامة.
وتريد واشنطن أن يشمل االتفاق الزراعة.
وتنوي المفوضية االوروبية البدء في التفاوض مع الواليات المتحدة حال اعتماد
واش���نطن تفويض التفاوض بأمل التوصل الى اتفاق قبل نهاية التفويض في
 31تشرين االول/اكتوبر.
وإذا ما انجزت المفاوضات فان بروكسل تتوقع زيادة المبادالت بين الطرفين بنحو  10بالمائة
بحلول  2033في القطاعات المعنية باالتفاق ما يساوي  53مليار يورو.

لالحتياجات الفعلية للمستفيدين.
وحول هدف الجائزة أفادت "تس���عى
الجائ���زة لتأصيل وإحداث نقلة نوعية
ف���ي األداء ونتائج الخدم���ات المالية
العام���ة ف���ي الجهات والمؤسس���ات
الحكومي���ة ف���ي المنطق���ة العربي���ة
لتصل إلى مس���توى عالم���ي رائد من
خالل تقديم نموذج إرش���ادي للتميز
ومجموع���ة مس���تمرة ومس���تدامة
م���ن مب���ادرات التحس���ين وفعاليات
التطوي���ر" .الجدير بالذك���ر أن جائزة
الش���ارقة في المالية العامة تأسست
بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية
اإلداري���ة المنبثقة ع���ن جامعة الدول
العربية في عام  2017والتي ستشكل
أداة لقي���اس مدى االلتزام بمعايي���ر ومتطلبات التميز
في كافة أوجه العمل المالي الحكومي .وتعتبر الجائزة
األولى على مس���توى الوطن العربي التي تعنى بنش���ر
أفضل الممارس���ات ف���ي ادارة المال العام وتش���جيع
الباحثين ف���ي الوط���ن العربي على البح���ث والتطوير
بغرض الوصول إلى تطبيق أفضل الممارسات المالية.

االستقالل /وكاالت:
قال مس���ؤولون ماليون عالمي���ون إن التوقعات الخاصة بالنم���و االقتصادي العالمي
"تميل إلى االنخفاض" بسبب عوامل مثل التوترات التجارية والغموض الذي يكتنف
السياسات والتدهور المفاجئ في األوضاع المالية.
وقال المسؤولون في البيان المشترك للجنة التوجيه لصندوق النقد الدولي اإلثنين،
إن زي���ادة المخاطر تأتي على خلفي���ة المجال المحدود إلجراءات السياس���ة النقدية
وارتفاع قياسي في مستويات الديون وتزايد مواطن الضعف المالي.
وص���در البيان خالل اجتماع���ات الربيع لصن���دوق النقد الدولي والبن���ك الدولي في
واشنطن.
وانتقدت الصين في وقت سابق سياسة "أميركا أوال" التي ينتهجها الرئيس دونالد
ترام���ب والتي أثارت نزاعا تجاريًا بين أكب���ر اقتصادين في العالم بما في ذلك تبادل
فرض تعريفات جمركية على سلع تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدوالرات .
وق���ال تش���ين يولو نائب محافظ بنك الش���عب الصين���ي في بيان للجن���ة النقدية
والمالية الدولية إن "الحماية التجارية التي تفرضها بعض الدول ألحقت ضررًا بالثقة
المتبادلة فيما بين الدول وحدت من فرص التعاون المتعدد األطراف وعرقلت الرغبة
في تحقيقه".
وقال صندوق النقد إنه على الرغم من توقعات النمو في  2020إال أن بعض المسؤولين
عبروا عن قلقهم من أن االنتعاش المنتظر س���يواجه تهديدات إذا ازداد الضعف في
اقتصادات الدول المتقدمة مثل الواليات المتحدة واليابان وأوروبا.

دمغ  844كغم ذهب الشهر الماضي في فلسطين
رام الله /االستقالل:
قال���ت مديرية المع���ادن الثمينة في وزارة
االقتصاد الوطني ،إن كمية الذهب الواردة
إلى المديري���ة ألغراض الدم���غ بلغت نحو
 884كغم الشهر المنصرم .وجاء في تقرير
المديرية الشهري اإلثنين ،أن نسبة الدمغ
س���جلت ارتفاعًا بنس���بة  40%مقارنة مع

ش���هر ش���باط من العام الجاري .وأوضحت
المديرية ف���ي تقريرها ،أن حجم إيراداتها
جراء عمليات الدم���غ بلغت ما يقارب 1.93
ملي���ون ش���يقل ،مبينة أن طواق���م الرقابة
والتفتي���ش نفذت خالل الش���هر الماضي
 27جولة تفتيش���ية ش���ملت  108محالت
ومصانع.

ودمغت وزارة االقتص���اد العام الماضي ،ما
يقارب ( )10.6أطنان ذهب ،بقيمة ايرادات
قدرت ب��� 13مليون شيكل.
يشار إلى أن كمية الذهب الموجودة بحوزة
المواطنين في دولة فلس���طين تقدر بنحو
( )90طن���ا منها م���ا يق���ارب ( )10أطنان
معروضة للبيع داخل المحالت والمعارض.

العراق سيشيد مصفاة نفط في كركوك بطاقة  150ألف برميل يوميًا
االستقالل /وكاالت:
أعلنت وزارة النف����ط العراقية ،االثنين،
أنها ستشيد مصفاة نفط في محافظة
كركوك (شمال) بطاقة تكرير تبلغ 150
ألف برميل يوميا.
جاء ذل����ك ،في بي����ان صادر ع����ن وزارة
النفط العراقية أمس ،على هامش زيارة
نفذها االثنين للمحافظة ،نائب رئيس

الوزراء لش����ؤون الطاقة وزير النفط ثامر
الغضبان.
وذك����ر البيان أن وزارة النف����ط العراقية
وضع����ت اللمس����ات النهائية إلنش����اء
مصفاة ف����ي كركوك بطاق����ة  150ألف
برمي����ل بالي����وم ،بأح����دث المواصفات
العالمية.
ونهاي����ة  ،2018ذك����رت ش����ركة نفط

الشمال المملوكة للدولة أن إنتاج حقول
نف����ط كرك����وك يبلغ  370أل����ف برميل
يومي����ا ،يذه����ب في المعظ����م لتغذية
مصافي التكرير المحلية.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن إجمالي
احتياطي محافظ����ة كركوك من النفط،
يبل����غ  13مليار برمي����ل؛ أي ما يمثل 12
بالمائة من احتياطي العراق النفطي.

العملة الرقمية ..خطوة لبنان الجديدة لتطوير سوقه المصرفية
االستقالل /األناضول:
بعد الصعود الهائل الذي ش���هدته بيتكوين وعمالت افتراضية
إقباال كبيرًا في دول
أخرى ،بدأت س���وق العمالت الرقمية تش���هد
ً
بالعالم خالل الفترة الماضية.
وكانت بيتكوين قد صعدت من  10س���نتات في  ،2009إلى  19.7ألف دوالر
نهاية  ،2017ما أدى إلى فتح ش���هية المستثمرين لتداولها ،قبل أن تعاود
الهبوط إلى مستوى  4آالف دوالر.
وتش���ير تقارير عالمية وبن���وك مركزية ،إلى أن العمل���ة االفتراضية أصبحت
تس���تخدم في عمليات تبيي���ض األموال بوتيرة أعلى م���ن تمويل "اإلرهاب"،
لعدم وجود آليات صرف لهذه العمالت قريبة من منطقة النزاع.
بالتوازي مع انتش���ار العمالت االفتراضية ،بدأت بلدان إقليمية في خطوات
إلصدار عملة رقمية خاصة بها ،يكون البنك المركزي داعما رئيس���ا لتداولها،
مثل السعودية واإلمارات والكويت ولبنان.
وبدأت لبنان التحضير إلطالق عملتها الرقمية ،على أن تكون صادرة من البنك
المركزي ،وأن يكون استعمالها محليا فقط ،والهدف منها تسهيل أساليب
الدفع وتفعيل التكنولوجيا المالية وتوفير الكلفة على المستهلك.
وسيكون البنك المركزي في لبنان ،مسؤوال عن إصدار العملة الرقمية ،ومشرفا

على تعامالتها بين العمالء والبنوك العاملة في السوق المحلية ،بحسب "علي
نحلة" ،مدير تنفيذي ورئيس قس���م تكنولوجيا المعلومات في مصرف لبنان
(البنك المركزي) .وقال نحل���ة في مقابلة مع األناضول ،إن العملة الرقمية (لم
يعلن عن موعد البدء بإصدارها) تسمح لألفراد بإجراء معامالتهم بفعالية من

دون الحاجة إلى وسيط.
"العملة التي سيصدرها مصرف لبنان ،هي عملة رقمية خاضعة لضوابطه
وستساعد على خلق أنواع جديدة من األعمال والنشاط التجاري".
وتسعى لبنان من خالل إطالق العملة ،إلى تسهيل أنظمة المدفوعات وخفض
تكلفة طباعة النقد ونقله ،وإحداث نقلة نوعية إلى االقتصاد الرقمي.
وعن تداول العملة المرتقبة ،لفت نحلة إلى أن العملة الرقمية س���تكون
مصدرة من مصرف لبنان وبالليرة اللبنانية واس���تعمالها سيكون محليًا
فقط ."Domestic
وتابع" :س����يكون هنا سقف لالس����تعماالت اليومية والشهرية،
وذلك لضمان وحماية االستعماالت في عمليات الشراء والبيع".
ولفت إل���ى "القان���ون  81الخاص بالمعام���الت اإللكتروني���ة والتوقيع
اإللكتروني ،سيس���اهم في تطوير النش���اط الرقمي في كافة المجاالت،
وأهمها وسائل الدفع الرقمية والتي هي بصدد التحول من المدفوعات
التقليدية إلى المدفوعات اإللكترونية".
وزاد" :مصرف لبنان بدأ عملية التح���ول الرقمي ألنظمة المدفوعات منذ أكثر
من  10س���نوات ،حيث قام ببن���اء البنية التقنية الكامل���ة لنظام المدفوعات
الوطني".

الثالثاء  10شعبان  1440هــ  16ابريل  2019م

تجمع المهنيين السودانيين :محاوالت
لفض االعتصام أمام القيادة العامة
االستقالل /وكاالت:
طالب تجمع المهنيين السودانيين ،االثنين ،بالتوجه
إلى ساحات االعتصام أمام القيادة العامة للجيش في
الخرطوم.
ولف����ت التجمع في بيان مقتضب ّبث����ه موقع صحفية
«الراكوب����ة ني����وز» الس����وداني أمس ،إل����ى أن «هناك
مح����اوالت تج����ري اآلن لف����ض االعتص����ام م����ن أمام
القيادة العامة لقوات الش����عب المسلحة ،وإزالة جميع
المتاريس».
وأض����اف« :نرجو من الجميع التوجه ً
فورا إلى س����احات
االعتصام لحماية ثورتكم ومكتسباتكم».
وأوض����ح البي����ان أن المطالب التي تس����عى المعارضة
السودانية لتحقيقها هي:
تشكيل مجلس سيادي يمثل رأسًا للدولة.تش����كيل مجلس تش����ريعي انتقال����ي قومي مصغريصدر التش����ريعات االنتقالية ويراقب ويضبط عمل
الجهاز التنفيذي.
 تشكيل حكومة انتقالية مدنية بصالحيات تنفيذيةواسعة.
كما أش����ار بيان التجمع إلى أن «ه����ذه الهياكل تمثل
الس����لطة المدني����ة االنتقالية المح����ررة تمامًا من كل

رموز الفس����اد والنظام البائد» ،موضحًا أن هذه السلطة
المدنية االنتقالية ستعمل على:
التفكيك الكامل لنظام التمكين والشمولية والفساد. وقف الحرب فورًا في مناطق النزاع المسلح وإنصافضحاياها.
 -تصفي����ة تركة الفس����اد وإعادة بن����اء وتأهيل جهاز

الدولة والخدمة المدنية ،وإسعاف االقتصاد الوطني.
 التأسيس لدولة الشفافية والمواطنة بوضع دستوردائم تتوافق عليه كل مكونات شعبنا.
 االنتق����ال بالبالد م����ن خالل انتخابات ح����رة ونزيهةللديمقراطي����ة الحق����ة والحرية المكفولة بالدس����تور
والسلم الوطيد والعدالة في توزيع السلطة والثروة.

استطالع :تراجع تأييد الحزب
اليميني المتطرف في أستراليا
االستقالل /وكاالت:
أظهر اس���تطالع للرأي العام في أس���تراليا تراجع تأييد الحزب
ّ
المتط���رف في البالد» أمة واح���دة» ،وذلك قبل أربعة
اليميني
أسابيع فقط من االنتخابات البرلمانية االتحادية.
ووفقا الس���تطالع إخب���اري نش���رته صحيفة «ذا أس���تراليان»
ً
االثني���ن ،انخفض تأييد حزب «أمة واح���دة من  6بالمئة إلى 4
بالمائة خالل أس���بوعين ،مما أعطى دفعة ل���كل من االئتالف
المحافظ الحالي بقيادة الليبراليين وحزب العمال المعارض.

وفي أول استطالع رأي يجرى منذ اإلعالن يوم الجمعة الماضي
عن إجراء االنتخابات في  18آيار /مايو المقبل ،تشهد المنافسة
بين الحزبين الرئيس���يين ندية بحصول كل منهما على نسبة
 39بالمائة.
وفي تصويت الحزبين المفضلين ،يحتل حزب العمال الصدارة
بنس���بة  52بالمائة مقابل  48بالمائة لالئتالف .ويعني هذا أن
حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون من المحتمل أن تخسر
االنتخابات.

إلهان عمر تتلقى تهديدات
بالقتل بعد تغريدة لترمب
االستقالل /وكاالت:
أعلنت النائبة األمريكية المسلمة ،إلهان عمر ،االثنين ،إن التهديدات بالقتل
التي تصلها تزايدت بعد تغري���دات الرئيس األمريكي ،دونالد ترمب ،التي
هاجمتها.
وفي بيان لها أمس ،قالت النائبة المس���لمة إن ترمب يش���جع عنف اليمين
موضحة أنه منذ تغري���دة الجمعة الماضية ،تزايدت التهديدات
المتطرف،
ً
المباشرة لها ،ما دفع البيت األبيض إلصدار بيان.
وق���ال بيان البيت األبيض إن ترامب لم يقصد أي إس���اءة لعضو الكونغرس
الديموقراطية.
وأضافت المتحدة باس���م البيت األبيض ،سارة س���اندرز ،إن ترمب "ال يقصد
اإلس���اءة وال العنف بالتأكيد تجاه أي ش���خص ...لكن عل���ى الرئيس بالقطع
مخاطبة عضو الكونجرس بس���بب تاريخ من تعليقاتها المعادية للس���امية
وليس لمرة واحدة فحسب".
والسبت نشر ترامب على تويتر تسجيال مصورا يشير إلى أن إلهان عمر ،عضو
المجلس عن والية مينيس���وتا ،تهون من هجمات الحادي عش���ر من سبتمبر
أيلول  .2001ويضع التسجيل المصور لقطات من الهجمات مع كلمة ألقتها
عمر الشهر الماضي تقول عن الهجمات إن "بعض األشخاص فعلوا شيئا".
وقالت رئيس���ة مجلس النواب نانس���ي بيلوسي في بيان األحد إنها تحدثت
مع المس���ؤول ع���ن النظام واألمن ف���ي الكونغرس لضمان أن تجري ش���رطة
الكونغرس تقييما أمنيًا لحماية إلهان عمر وأسرتها والعاملين معها.
وأضافت "كلمات الرئيس ثقيلة جدا ولهجته الحاقدة والمحرضة تثير ً
خطرا
ً
حقيقيا .على الرئيس ترمب حذف شريطه المصور المهين والخطير".
ولم يرد البيت األبيض على طلب للتعليق على بيان بيلوسي.

طهران «تذكر» باريس بقدرتها
على تخصيب اليورانيوم
االستقالل /وكاالت:
ّ
ً
«تذكيرا» لباريس بشأن قدرة
وجه وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف االثنين،
إيران على تخصيب اليورانيوم ،بعد سلسلة تغريدات من مسؤول دبلوماسي فرنسي
رفيع المستوى أثارت استياء طهران.
وكتب ظريف عبر حس���ابه على تويتر «تذكير إلى ش���ركائنا ف���ي الترويكا األوروبية
(ألمانيا وبريطانيا وفرنس���ا) :ال شيء يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم» في معاهدة
عدم انتشار األسلحة النووية واالتفاق الدولي بشأن الملف النووي اإليراني في 2015
وقرار مجلس األمن الدولي رقم .2231
حقيق���ة الوثائق التي
وأض���اف الوزير «ربما من المفيد أن يقرأ ش���ركاؤنا األوروبيون
ً
وقعوا عليها ويؤكدوا دفاعهم عنها».
وإل���ى جانب الصين والوالي���ات المتحدة وروس���ياّ ،وقعت البل���دان األوروبية الثالثة
بريطانيا وفرنس���ا وألمانيا على خطة العمل المش���تركة التي ت���م التوصل إليها في
فيينا في تموز/يوليو  2015مع الجمهورية اإلس���المية اإليرانية بشأن الملف النووي،
قبل تأييدها من مجلس األمن الدولي عبر القرار .2231
وانس���حبت الواليات المتحدة بص���ورة أحادية في أيار/ماي���و  2018من االتفاق الذي
وافقت إي���ران بموجبه على كب���ح جماح برنامجه���ا النووي وتعهدت عدم الس���عي
للتزود بس���الح نووي ،مع حصولها في المقابل على رفع جزئي للعقوبات االقتصادية
الدولي���ة في حقها .ويتيح تخصيب اليورانيوم إنتاج وقود للمحطات النووية لإلنتاج
الكهربائي .لكن في حال حصول هذا التخصيب بنس���بة عالية وكمية كافية ،يمكن
أن يس���مح اليورانيوم بصنع قنبلة نووية .وبموجب اتفاق فيينا والقرار  ،2231يسمح
إليران بتخصيب اليورانيوم لكن بكمية محدودة ونسبة ضعيفة.

«هيومن رايتس ووتش» تطالب
السعودية بإطالق سراح محام حقوقي
االستقالل /وكاالت:
طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» االثنين السلطات
السعودية بإطالق سراح محام حقوقي.
ووفقا لبيان للمنظمة ،نش���رته على موقعها اإللكتروني،
فإن المحامي وليد أبو الخير محتجز منذ خمس س���نوات
بعد صدور حكم عليه في  2014بالسجن  15سنة «بسبب
تصريحاته لوس���ائل اإلعالم وتغريداته على تويتر التي
انتقد فيها سجل السعودية الحقوقي ،ال سيما األحكام

القاسية بحق المنتقدين السلميين».
وقال مايكل َب ْيج ،نائب مديرة قس���م الش���رق األوس���ط
وش���مال أفريقيا ف���ي المنظم���ة« :إس���كات المعارضة
الس���لمية بأحكام مش���ينة يظهر عدم الت���زام الحكومة
السعودية بإصالحات سياسية ومدنية جادة».
واعتبر أن «كل يوم يقضيه أبو الخير خلف القضبان ،هو
تذكير بأن خطة اإلصالح التي وضعها ولي العهد محمد
بن سلمان ال معنى لها».

خطفها داعش قبل  6أعوام

نيوزيلندا تبحث عن ممرضتها في سوريا
االستقالل /وكاالت:
أعلنت الس���لطات النيوزيلندية ،اإلثنين ،أن وحدات
خاص���ة غير قتالي���ة تابعة لها تش���ارك في عملية
البح���ث عن مواطنته���ا الممرضة لوي���زا أكافي التي
خطفه���ا تنظيم داعش في س���وريا قبل نحو س���تة
أعوام.
وقالت صحيف���ة "نيوزيلند هارولد"(خاصة) إن هوية
الممرضة التي كانت تعمل مع الصليب األحمر ظلت
قي���د الكتمان طوال تلك الفت���رة بطلب من عائلتها
والسلطات النيوزيلندية خوفا على حياتها.
وأضافت أن الصليب األحمر قرر الكش���ف عن هوية
موظفته التي اختطفت برفقة سائقيها وهي توصل
مساعدات إنس���انية في س���وريا ،على أمل الوصول

إلى معلومات تس���اعد على الوصول إلى مكانها بعد
انه���زام تنظيم داعش في س���وريا وخس���ارته آلخر
معقل له فيها.
وأك���دت الس���لطات النيوزيلندي���ة إن عملية البحث
جاري���ة عن أكاف���ي بالتع���اون مع الصلي���ب األحمر
وتعتق���د بأنه���ا ما زال���ت على قيد الحياة ،بحس���ب
الصحيف���ة .ونقل���ت الصحيف���ة عن وزير الش���ؤون
الخارجي���ة النيوزيلن���دي وينس���تون بيت���رز قوله:
"نس���تمر بالعمل سويا (مع الصليب األحمر) من أجل
تحديد مكانها واستعادتها".
وأضاف" :كان���ت هذه حالة معقدة وصعبة بش���كل
فري���د .ذهبت لويزا إلى س���وريا مع اللجن���ة الدولية
للصليب األحمر من أجل إيصال مس���اعدات إنسانية

لألشخاص الذين يعانون نتيجة حرب أهلية وحشية
واحت���الل داعش" .وأكد المس���ؤول النيوزيلندي بأن
ب���الده تقوم باإلج���راءات الالزمة من أجل اس���تعادة
أكاف���ي .وقال" :عندم���ا تكون مواطن���ة نيوزيلندية
أس���يرة في قبضة تنظيم إرهابي .الحكومة ستأخذ
كل اإلجراءات المناس���بة من أجل اس���تعادتها .هذا
بالضبط ما نقوم به اآلن".
وبحسب الصحيفة أرس���لت الحكومة وحدة صغيرة
غير قتالية إلى العراق من أجل متابعة عملية البحث.
وقال���ت الصحيفة إن التنظيم طل���ب فدية مقدارها
 33ملي���ون دوالر لإلفراج عن الرهينة بعد اختطافها
وهدد عائلتها بقتلها في حال الكشف عن هويتها
في اإلعالم.

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب األحد بطلب فلسطيني
االستقالل /وكاالت:
أعلن االمين العام المساعد للجامعة العربية
حس���ام زك���ي االثني���ن ،عن عق���د اجتماع
طارئ ل���وزراء الخارجية ف���ي جامعة الدول

العربية يوم األحد المقبل اس���تجابة لطلب
فلس���طيني؛ لبحث آخر مستجدات القضية
الفلسطينية.
وسيش���ارك الرئيس محمود عباس في االجتماع

الذي س���يعقد على مستوى وزراء الخارجية العرب
بمقر األمانة العامة للجامعة العربية في العاصمة
المصرية القاهرة ،بحس���ب ما ذكرت وكالة األنباء
الرسمية "وفا".
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«كاحول الفان» يرفض طلب ريفلين بالمشاركة في حكومة وحدة
القدس المحتلة /االستقالل:
رف���ض ممثلو ح���زب «كاحول الفان»
المناف���س ل�»الليك���ود» اإلثني���ن،
الجل���وس ف���ي حكومة وح���دة بين
جميع األحزاب اإلسرائيلية يترأسها
نتنياهو.
جاء ذلك وف���ق القن���اة  20العبرية
خ���الل اجتماع أعض���اء التحالف مع
الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين.
وذكرت القناة أن ريفلين سأل أعضاء
التحالف ما إذا كانوا سينضمون إلى
حكومة وحدة إسرائيلية دون شروط
مسبقة؟.
وأضاف���ت أن عض���و التحالف غابي
أش���كنازي رد على ريفلي���ن بالقول:
«ال يمكنن���ا الجلوس ف���ي مثل هذه
الحكومة».
وتاب���ع أش���كنازي «نعتق���د أنه في
ظل الظ���روف السياس���ية الحالية،
لن نك���ون قادرين عل���ى العمل في
الحكومة التي اقترحتها».

االحتالل يجري مناورة
عسكرية في الضفة
القدس المحتلة /االستقالل:
أفاد موقع «القناة الس���ابعة العبرية ،أن الجيش اإلس���رائيلي بدأ بعد ظهر أمس اإلثنين
غد
مناورات عس���كرية في الضفة الغربية المحتلة ،ومن المق���رر أن تنتهي صباح بعد ٍ
األربعاء .وأوضح الموقع العبري أنه وفي إطار المناورة العسكرية ،سيشعر السكان بحركة
نش���طة لقوات األمن والمركبات العسكرية ُ
وسيس���مع أصوات انفجارات في المنطقة.
وتأتي هذه المناورات في س���ياق ما تقول «إس���رائيل» إنه اس���تمرار لفحص جهوزية
الجيش ألي طارئ سواء على صعيد الجبهة الجنوبية (قطاع غزة) ،أو الشمالية (لبنان).

اتهام مسئول بمفاعل
«ديمونا» بالفساد
وأش���ارت القن���اة إل���ى أن معظ���م
األحزاب اليمينية أوصت وستوصي
ريفلي���ن بترش���يح رئي���س ح���زب
الليكود بنيامين نتنياهو لتشكيل
الحكومة.
ويواصل ريفلين لقاءاته مع رؤس���اء

وممثلي األحزاب اإلس���رائيلية وبعد
انتهائها س���يكلف أح���د األعضاء
بتش���كيل الحكوم���ة ،وس���يكون
أمامه  28يومًا لتش���كيلها بموجب
القانون األساس���ي اإلسرائيلي ،كما
يحق للرئيس من���ح تمديد لرئيس

مسؤول «إسرائيلي» يلتقي بولتون
في واشنطن لبحث مواجهة إيران
القدس المحتلة /االستقالل:
ذكرت قناة «كان» العبري���ة ،أنه من المقرر أن
يلتقي مستشار األمن القومي مئير بن شابات
في واش���نطن اإلثنين ،نظيره األمريكي جون
بولتون ،لبحث التصدي للنش���اطات اإليرانية
في منطقة الش���رق األوس���ط ،إضافة إلى قلق
اإلدارة األمريكي���ة من زي���ادة النفوذ الصيني
فيما يتعلق بالبنى التحتية في «إسرائيل».

م���ن جهتها ،نقل���ت قناة «ريش���ت» العبرية،
عن مسؤولين إس���رائيليين كبار قولهم« :إن
الرئيس األمريك���ي دونالد ترامب حذر رئيس
الحكوم���ة اإلس���رائيلية بنيامي���ن نتنياه���و
خالل لقائهما األخي���ر بالبيت األبيض ،من أن
تخفض
العالقات األمني���ة بين البلدي���ن قد
َّ
إذا ل���م يتم الحد من العالقات بين إس���رائيل
والصين».

الحكوم���ة لتش���كيلها يص���ل إلى
 14يوم���ًا إضافيًا أيض���ًا .وكان حزب
الليك���ود بزعامة بنيامي���ن نتنياهو
حاز على  36مقعدا في الكنيس���ت
المقب���ل ،مقاب���ل  35مقع���دًا لحزب
«كحول لفان» بزعامة بينى غانتس.

القدس المحتلة /االستقالل:
خبر حول اتهام مسئول في البرنامج النووي
���ر
�
بنش
االثنين
سمحت الرقابة اإلسرائيلية
ٍ
اإلس����رائيلي في ديمونا بالفساد .ووفقًا لما نشرته القناة «الثانية» العبرية فقد تم إجراء
عمليات تجري باش����تراك مس����ئول ش����عبة المعلومات في األجهزة األمنية اإلسرائيلية
وش����رطة لواء الجنوب ،وأن عمليات التحري والتحقيق أوصلت إلى اتهام المسئول بتهم
متعلقة بالفساد .وتم التكتم على المزيد من التفاصيل حول القضية.

ومجندات
معاقبة ضابط إسرائيلي
ّ
الستغراقهن في النوم أثناء التدريب
القدس المحتلة /االستقالل:
ذكرت صحيفة يس����رائيل هيوم العبرية ،االثنين،
أن لجنة تحقي����ق في الجيش اإلس����رائيلي قررت
فصل ضابط إس����رائيلي وحبس مجندات بس����بب
النوم في منطقة خطيرة خالل مناورات عس����كرية
شمال إسرائيل.
وبحس����ب الصحيفة ،فإن الضابط سمح للمجندات
بالن����وم في منطق����ة قريب����ة للمن����اورات ،قبل أن

يكتشف ضابط أكبر رتبة ،الحدث ،ويجد أن نومهن
ً
خطرا عل����ى حياتهن
يمث����ل
ف����ي تل����ك المنطقة ّ
بس����بب إمكانية مرور سيارة مسرعة ما قد يتسبب
دهسا.
بإصابتهن
ً
وأش����ارت الصحيفة ،إل����ى أنه جرى فت����ح تحقيق
بالحادث����ة وت����م على إث����ره اته����ام الضابط بعدم
المسؤولية والفش����ل في تقييم المنطقة ،ما دفع
إلى فصله ،وحبس المجندات لمدة سبعة أيام.

عسكرة األكاديميا :الجامعة العبرية ثكنة عسكرية
االستقالل /وكاالت:
ف���ازت الجامع���ة العبرية ف���ي القدس
بمناقص���ة الس���تضافة مش���روع
"حفتس���لوت" للتمي���ز األكاديم���ي في
الجيش اإلس���رائيلي ،بحس���ب ما أعلنت
وزارة األمن اإلسرائيلية ،األحد ،يستوجب
استقدام ما يشبه ثكنة عسكرية صغيرة
حقيقية إلى داخل الحرم الجامعي ،بداية
من السنة األكاديمية المقبلة.
واش���ترط الجيش ف���ي المناقصة التي
مزيدا من
فازت فيها الجامع���ة العبرية،
ً
الرقاب���ة األمني���ة على الح���رم الجامعة،
باإلضاف���ة إلى إل���زام الجن���ود بالتواجد
بالح���رم الجامع���ي بزيهم العس���كري
وأسلحتهم ،ما يتسبب بمصادرة واضحة
للحيز األكاديمي ،وخلق تمييز أكاديمي
وفق متطلبات عسكرية.
ومشروع "حفتسلوت" هو برنامج للتميز
األكاديم���ي التابع للجيش اإلس���رائيلي
إلعداد ضباط لألجهزة االس���تخباراتية،
حيث يخضع كل مجند ل���دورة تدريبية
مدتها ثالث س���نوات ،تشمل الدراسات
فضال عن تدريبات في وحدة
الجامعية،
ً
االس���تخبارات العس���كرية ،والتدري���ب
على القيادة باإلضاف���ة إلى اجتياز دورة
إعداد القي���ادة والضباط ،وعملية تأهيل

ً
شهرا ،وتجري
الخريجين تس���تغرق 36
ف���ي جلها في ظروف ثكنة مغلقة داخل
الحيز المخصص للمش���روع في الجامعة
العبرية.
وأش���ار تقرير لصحيفة "هآرتس" إلى أن
التع���اون بين األجه���زة األكاديمية في
إس���رائيل والجيش ليس باألمر الجديد،
حي���ث تق���دم المؤسس���ات األكاديمية
العديد م���ن الخدمات للجي���ش ،بما في
ذل���ك تأهي���ل الجنود ومنحه���م فرصة
الحصول على لقبه���م األكاديمي األول
أو الثان���ي ضمن فترة خدمتهم اإللزامية
باإلضافة إلى سلس���لة طويلة من أعمال
التعاون مع الجيش.
ولفت���ت الصحيف���ة إل���ى أن مش���روع
"حفتس���لوت" قائ���م من���ذ  14عاما ،وأن
العام الماضي كان المش���روع من نصيب
جامع���ة حيف���ا الت���ي ف���ازت بمناقصة
الجي���ش ،غي���ر أن المناقص���ة الجديدة
واسعا
انتقادا
احتوت على إجراءات القت
ً
ً
بين األوس���اط األكاديمية في إسرائيلي
على اعتبار أنها تؤدي إلى مصادرة ّ
الحيز
األكاديمي ،أو جزء أساسي منه ،ووضعه
تحت السيطرة العسكرية المطلقة.
وش���ملت ش���روط الجيش اإلس���رائيلي
في المناقصة التي ف���ازت بها الجامعة

العبري���ة ،أن يك���ون س���كن الجن���ود
المش���اركين في مش���روع "حفتسلوت"
ومكاتب القادة العسكريين المسؤولين
عن المش���روع ،داخل الح���رم األكاديمي
عل���ى أن يمنع الدخول إليه إال بواس���طة
التحقق من بصمة اإلصبع ،باإلضافة إلى
ضرورة حصول موظف���ي الجامعة الذين
سيعملون في الجزء المخصص للمشروع
عل���ى مصادق���ة مس���بقة م���ن الجيش.
واش���ترط الجي���ش أن يتنق���ل الجنود
المش���اركون في المش���روع داخل الحرم
الجامعي بالزي العسكري واألسلحة.
وتتي���ح بن���ود المناقص���ة للجي���ش
اإلس���رائيلي ،إقامة مركز مراقبة للجيش
يش���مل مرك���ز اتص���ال داخ���ل الحرم
األكاديمي باإلضافة إل���ى فصل الجنود
الذكور عن اإلناث بواسطة جدار ،باإلضافة
إل���ى تثبيت بوابة فوالذية م���زودة بآلية
فت���ح عبر التعرف على هوية الش���خص
بواسطة بصماته ،وتسييج جميع نوافذ
الطوابق األرضية.
واش���ترط الجيش على الجامعة تثبيت
كاميرات مراقبة إضافية لتغطي كل أرجاء
الموق���ع المخصص للثكنة العس���كرية
داخ���ل الح���رم الجامع���ي باإلضافة إلى
جمي���ع مداخلها ،باإلضافة إلى تس���ليم

الجامعة الئحة بيانات تفصيلية عن كل
موظفيها الذين يعملون في مجال األمن
والحراس���ة في الجامع���ة باإلضافة إلى
عمال الصيانة.
بيانات تخص ّ
وفي هذا الس���ياق ،نش���رت مجموعة
"أكاديمي���ا من أجل المس���اواة" ،التي
أقامه���ا أكاديمي���ون إس���رائيليون
أيضا ضد عس���كرة المجال
وتنش���ط ً
األكاديمي في إس���رائيل ،بيان تنديد
ش���ديد اللهج���ة بق���رار الجامعة ،جاء
فيه" :ينطوي مش���روع ‘حفتس���لوت‘
على إنش���اء ما يش���به ثكنة عسكرية
في حرم الجامعةُ ،ت���دار كأنها قاعدة
عسكرية مغلقة ومسلحة ،يقيم فيها
الجنود وقادتهم العسكريون ،وتكون
شروط حراستها والرقابة عليها كتلك
المعمول بها في الجيش».
وتاب���ع البيان "يج���ري الحديث هنا حول
مصادرة ّ
الحيز األكاديمي ،أو جزء أساسي
منه ،ووضعه تحت الس���يطرة العسكرية
المطلق���ة ،الت���ي تتناق���ض مبادئه���ا
ً
جوهريا مع مبادئ إدارة
تناقضا
التراتبية
ً
الحيز األكاديمي .وسيش���مل هذا ،على
س���بيل المثال ،فرض الرقابة العسكرية
عل���ى جمي���ع الوافدين إلى ه���ذا الحيز
ألغراض ش���تى" .وأض���اف أن "مثل هذه

ً
أكاديميا
الرقابة تخلق ،بالمؤكد ،تمييزا
ً
وفق المتطلبات العس���كرية .ويستطيع
الجيش ،وفق فهمن���ا ،منع دخول عمال
بحس���ب انتمائه���م اإلثني ،أو بحس���ب
معايي���ر أمني���ة .وأدوات الرقابة ،بما في
ذلك التصوير والتسليح ،الالزمة لحراسة
ً
عس���كريا ،تشكل هي
وتأمين المنش���أة
أيضا مبعث قلق شديد في كل ما يتصل
ً
بضمان خصوصي���ة الوافدين إلى الحرم
الجامعي ،والذين سيجري جمع تفاصيل
عنهم ،أو ستقوم الجامعة بتحويل مثل
ه���ذه التفاصيل عنهم إلى الس���لطات
العسكرية".
واعتب���رت مجموعة "أكاديمي���ا من أجل
المس���اواة" أن ذلك "معايير غير مقبولة
في المؤسسات األكاديمية ّ
الحرة ،وتضع
تقييدات ش���ديدة على ق���درة الجامعة
عل���ى المحافظ���ة على ح���رم جامعي ّ
حر
ومفت���وح .فالجامع���ة ليس���ت قاع���دة
عس���كرية ،داخلية عس���كرية ،أو منشأة
تدريبات عس���كرية ،وبرغم رغبة الجامعة
أيضا
في انخراط جنود بالبزة العسكرية ً
في الدراسة األكاديمية ،فإن هذه الرغبة
ال يمك���ن تحقيقه���ا بواس���طة تغيير
النظام الداخلي فيها وتحويله من نظام
ّ
حر إلى نظام عسكري صارم".
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تقارير :منظمة الصحة العالمية تسحب دعمها لمبادرة غذائية جدلية!
االستقالل /وكاالت:
كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن قيام منظمة
الصحة العالمية بسحب رعايتها لحدث يشجع على اتباع
نظام غذائي يحد بشكل كبير من استهالك اللحوم.
وخطط���ت هيئ���ة األم���م المتح���دة لدعم ح���دث إطالق
المجموع���ة العلمي���ة ،التي تقف وراء «النظ���ام الغذائي
الصحي للكوكب» المثير للجدل.
ويقول العلماء إن تبني المشروع أمر حيوي إلطعام سكان
العالم ،دون تدمير البيئة مع تحسين صحة الماليين.
ولك���ن منظمة الصح���ة العالمية توقفت ع���ن رعاية هذا
الحدث ،بعد انتش���ار انتقادات تقول إن���ه ال يوجد «مبرر
علمي» لقيام كل ش���خص في العالم ،بتبني نظام غذائي
قياسي.
وكانت المجل���ة الطبية البريطانية ( )BMJأول من ذكر أن
المنظمة انس���حبت من لجن���ة « ،»EAT-Lancetالمعنية
بالغذاء والكوكب والصحة ،في سويسرا.
ولي���س من الواضح س���بب قيام منظمة الصحة بس���حب
رعايتها .ومع ذلك ،يبدو أن آراء س���فير إيطاليا لدى األمم
المتحدة ،لعبت دورا في ذلك.
وصاغ جيان لورينزو كورنادو ،رس���الة إلى المنظمة تساءل
فيها عما إذا كان ينبغي دعم الحملة العالمية لتش���جيع

النظام الغذائي ،الذي قد يتس���بب ف���ي فقدان ماليين
األش���خاص العاملين ف���ي الصناعة الزراعي���ة ،لعملهم،
حسب قوله.
كما حذر كورنادو من أن التحول العالمي إلى نظام غذائي
نباتي ،يمكن أن يؤدي إلى وضع حد للمأكوالت التقليدية
في جميع أنحاء العالم.
وأبلغت منظمة الصح���ة العالمية مجلة « ،»BMJأن مدير

دراسة صحية :الذهاب إلى صالة
التمارين الرياضية ضروري بعد األربعين
االستقالل /وكاالت:
قال���ت نتائ���ج دراس���ة
برازيلي���ة جدي���دة إن قوة
العضالت أح���د المفاتيح
العمر،
الرئيس���ية إلطال���ة ُ
وإن من يمارس���ون تمارين
المقاوم���ة ورف���ع األوزان
يعيشون أطول غالبًا.
وتمت���از الدراس���ة بأنه���ا
تتبعت المشاركين فيها
بين عام���ي  2001و،2016
م���ا س���مح برص���د تأثي���ر
تمارين تقوية العضالت على نسبة الوفيات.
وعرضت نتائج الدراس���ة مؤخرًا في مؤتمر يوروبريفينت
ُ
 2019في لش���بونة ،وبلغ عدد المش���اركين في الدراسة
 3878ش���خصًا أعمارهم بين  49و 85عامًا ،وكان بينهم
عدد من الرياضيين.
وتوصلت الدراسة التي أجريت في عيادة “كلينيميكس”
بري���و دي جانيرو إلى أنه كلم���ا زادت قوة العضالت كلما

العمر ،وتفادي جميع أس���باب
توف���رت فرصة أكبر لطول ُ
الوفاة المبكرة ذات الصلة بالصحة واألمراض.
وتتناقص قوة عضالت اإلنس����ان بداية من سن ال� .40
حث����ت توصيات الدراس����ة على ممارس����ة تمارين
وقد ّ
متنوعة لنصفي الجس����م العلوي والسفلي ،واالهتمام
برف����ع األوزان حتى ل����و كانت خفيف����ة ،وإدماج الذهاب
إلى الصال����ة الرياضية (الجيم) ضم����ن الروتين اليومي
واألسبوعي.

التغذية التابع لها ما يزال عضوا مش���اركا في حدث لجنة
« .»EAT-Lancetولكن آراءه ال تعكس بالضرورة المواقف
الرسمية للمنظمة ،وفقا لبيان صادر عنها.
وف���ي حديثه م���ع «ميل أونالي���ن» ،قال الدكتور أس���يم
مالهوت���را ،أخصائ���ي أم���راض القلب في مرك���ز الصحة
الوطني���ة البريطاني���ة (« :)NHSأهن���ئ منظم���ة الصحة
العالمية على سحب الدعم من هذه المبادرة غير العلمية

القائمة على النظام النباتي».
وجادل باحثان من لجن���ة « »EAT-Lancetبأن تقريرهما
«يق���دم الدليل العلمي األكثر حداث���ة على أهمية النظم
الغذائية الصحية» .وقاال إنه «ال يوجد مكان» في التقرير
المثير للجدل ،الذي ُنش���ر ألول مرة في مجلة «النسيت»،
يذكر ش���يئا ع���ن الس���يطرة المركزية للنظ���ام الغذائي
المذكور.
وتقوم لجنة « »EAT-Lancetبتنظيم العديد من األحداث
في جمي���ع أنحاء العال���م ،على أمل تعزي���ز االنتقال إلى
النظم الغذائية القائمة على النباتات.
وأش���ار تقريرها ،الذي أعده  37خبيرا من  16دولة ،إلى أنه
يمكن للدول (في المستقبل) أن تعتمد قوانين وإعانات
وعقوب���ات ،لمس���اعدتها على االلتزام بالنظ���ام الغذائي
والمساعدة في إنقاذ الكوكب.
ويكش���ف «النظام الغذائي على مس���توى الكوكب» ،عن
تحول جذري بعيد عن اللحوم والس���كر ومنتجات األلبان،
واستبدالها بالخضراوات والفاصوليا والمكسرات والبقول.
ويقول الخبراء إن هذا األمر س���يمنع نحو  11مليون حالة
وف���اة مبكرة في جميع أنحاء العالم ،بحلول عام  ،2050عن
طريق خفض الس���منة وأمراض القلب والسكري من النوع
الثاني.

عالم من الحشرات في الخضار الطازجة!
االستقالل /وكاالت:
اس���تخدم طال���ب الط���ب الحيوي م���ن جامع���ة ألبورغ
الدنماركية ،مارتن كاري كريستيانسن ( 28عامًا) ،مجهرًا
خاصًا للكش���ف عن الكائنات الحي���ة التي تعيش على
الخضروات الطازجة.
كامال م���ن الكائنات الحية
واكتش���ف مارتن عالمًا
ً
المختبئ���ة ف���ي الخض���راوات الطازجة التي
اشتراها من متجر بقالة عادي ،ابتداء
م���ن الج���زر والبطاط���س وانتهاء
بالكرفس والكراث.
وأظه���ر المجهر ال���ذي تبلغ درجة
التكبي���ر فيه  1000م���رة ،مجموعة
كبيرة من الحش���رات التي ش���ملت
العث والمن ،والديدان المس���تديرة،
والبراغيث واليرقات ،في أنواع
مختلفة من الخضراوات.
وق���ال مارت���ن معلقًا على
تجربت���ه « :كان الكرفس
والك���راث أفض���ل مكان
للعث���ور على الحش���رات.
في العين���ات التي أخذتها،

وجدت بشكل رئيسي حش���رات ميتة مثل العث والمن،
وكان بعضها مغطى بالعفن»
وأضاف «من بين الحش���رات الحية التي وجدتها ،يرقات
الذباب ،والديدان ،إضافة إلى الكثير من البكتريا».
ونصح مارتن بغس���ل الخضار جيدًا قب���ل تناولها لقتل
الحش���رات الموجودة فيها والتخل���ص منها نهائيًا،
بحس���ب ما نقلت صحيف���ة ميرور
البريطانية.

لالستمتاع بفترة تقاعد مريحة ..ال تقم بهذه األمور!
االستقالل /وكاالت:
تعتب���ر فترة ما بعد التقاع���د من أكثر فترات
العمر صعوبة ،وذلك ألن الكثيرين يعتبرونها
فترة للراح���ة واالس���ترخاء ،ويتجنبون فيها
القيام بأية نشاطات فعالة.
ومن ه���ذا المنطل���ق أوردت صحيف���ة ميرور
البريطاني���ة ،قائمة ببع���ض األخطاء التي قد
يرتكبه���ا المتقاعدون ،والت���ي تؤثر عليهم
سلبيًا ،كما يلي:
 عدم التخطيط للتقاعدمن المعروف بأن التخطيط هو مفتاح النجاح
في كل ش���يء ،لذا ال بد من التخطيط لفترة ما
بعد التقاعد بشكل مسبق وخاصة في األمور
المالية وفي طريقة إمضاء الوقت والنشاطات

والفعالي���ات التي يجب االنخ���راط فيها بعد
الخروج من الحياة العملية.
 عدم اإلفادة من الماضيعامال هامًا في تحديد
تعتبر خبرات الماضي
ً
نوعية الحياة التي يعيش���ها اإلنس���ان بعد
تقاعده من العمل ،فف���ي الكثير من األحيان
يس���تغل المتقاعدون خبراتهم ومهاراتهم
في المج���االت التطوعي���ة والخيرية وتقديم
العون لآلخرين ،مما يعط���ي المتقاعد فرصة
ليعي���ش بعيدًا عن الضجر والملل ،ويش���غل
وقت���ه في أمور تع���ود بالفائ���دة عليه وعلى
اآلخرين.
 االنعزال عن المجتمعقد يعمد الم���رء لالنعزال ع���ن المجتمع بعد

إنهاء فت���رة خدمته في العم���ل ،مما يدخله
في دوامة الضجر والملل ،والش���عور بالوحدة
القاتل���ة ،لذا ال بد من االنخراط في نش���اطات
اجتماعية بشكل مس���تمر ،ووضع خبراته في
خدمة اآلخرين.
 عدم ممارسة الرياضةف���ي بع���ض األحي���ان يهم���ل األش���خاص
المتقاع���دون ممارس���ة الرياض���ة أو القي���ام
بأي نش���اط بدن���ي ،ما يؤدي إل���ى اعتيادهم
على الكس���ل وزيادة وزنهم ،وبالتالي ازدياد
تأثي���رات أمراض الش���يخوخة عليه���م .لذا
ينصح الخبراء ،المتقاعدين بممارسة التمارين
الرياضية بش���كل منتظم واتباع نظام غذائي
صحي للحفاظ على نشاطهم وحيويتهم.
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تحديد موعد
نهائي كأس
القطاع
غزة  /االستقالل:
أعلنت لجنة المس���ابقات في اتحاد الكرة
عن موعد ومكان نهائي كأس فلس���طين
ألندي���ة المحافظات الجنوبي���ة ” بطولة
المرحوم محمد المزين”.
وح���ددت اللجن���ة يوم االثني���ن الموافق
 2019/4/22موع���دًا إلقام���ة المب���اراة
النهائي���ة على ملعب اليرموك الس���اعة
الرابعة عص���رًا .وتقام مباريات نصف
نهائي البطولة اليوم الثالثاء  ،حيث
يواج���ه األخض���ر الرفح���ي خدمات
الش���اطئ عل���ى ملعب ال���درة ،فيما
يلتقي الش���جاعية فريق الصداقة
عل���ى ملع���ب اليرم���وك لتحدي���د
المتأهلين إلى المباراة النهائية .

اليابان تعتمد بطولة «طوكيو» سنويًا
غزة  /االستقالل:
أكد إبراهيم أبو س����ليم نائب رئيس اتحاد
ك����رة الق����دم اعتماد بطول����ة كأس طوكيو
لتق����ام بصفة س����نوية لفئات الش����باب,
موجهًا ش����كره وتقديره للحكومة اليابانية
ولتاكيشي أوبوكو الس����فير الياباني لدى
فلس����طين على ما يقدموه م����ن دعم كبير
للرياضة الفلسطينية.
وقال أبو س����ليم إن االنج����از الكبير لبطولة
طوكي����و للش����باب ف����ي الموس����م الحالي
تمثل ف����ي إقامة مب����اراة جمعت بين بطل
المحافظات الشمالية شباب الخليل وبطل
المحافظ����ات الجنوبية اتح����اد خانيونس,
مش����يرًا إلى أن الس����فير اليابان����ي أكد أن
الموس����م القادم سيش����هد إقام����ة مباراة
تجمع بطل فلسطين ببطل اليابان في نفس
الفئة العمرية.
وقدم أبو س����ليم التهنئة لألس����رة الرياضية ولبلدية رفح
بإعادة تطوي����ر الملعب البل����دي ,الذي وصف����ه بالمفخرة
الرياضية على صعيد مالعب المحافظات الجنوبية.
وفي سياق منفصل بين أبو سليم أن اتحاد كرة القدم في
غزة ولجانه العاملة بذلوا جهود كبيرة من أجل الحفاظ على

بايرن ميونخ يكشف
تفاصيل إصابة مانويل نوير
ميونخ /االستقالل:
أعل���ن نادي بايرن ميونيخ األلماني إصابة حارس مرماه مانويل
نوير في ربلة القدم اليس���رى ،األمر الذي سيبعده عن المالعب
فترة تتراوح من أسبوع إلى ثالثة على أقصى تقدير.
وخرج نوي���ر مصابا من مواجه���ة فورتونا دوس���لدورف خالل
الدقيقة ال� 52من المب���اراة التي فاز بها الفريق «البافاري» (-4
 ،)1ضمن منافسات الجولة ال� 29من الدوري األلماني.
وأكد النادي األلماني عبر موقعه الرس���مي ،أن نوير يعاني من
تمزق في العضالت جعله يخرج مبكرًا من لقاء فورتونا.
وذك���رت صحيفة «بيل���د» األلمانية ,أن أول���ي هونيس رئيس
باي���رن اتصل من أجل االطمئنان على س���بب عدم حضور نوير
للتكري���م في حدث اجتماعي ,ليخب���روه بأنه يعانى من إصابة
ولم يعد قادرا على اللحاق بالحفل.

اس����تمرارية النشاط الكروي في ظل أوضاع مالية ال تحسد
عليها ,مضيفًا أن الظ����روف المالية الصعبة التي واجهت
األندية لم تقف عائقًا أمام مواصلة البطوالت المختلفة.
وأش����ار إلى أن مجالس اإلدارات ومختلف الفرق المشاركة
ف����ي بطوالت االتح����اد كان لديها إصرار كبير الس����تكمال
البطوالت بأفضل صورة ,وقد تحققت هذه األهداف ألبناء
الحركة الرياضية.

اتحاد الكرة يقرر
تخسير بالطة إداريًا
أمام ثقافي طولكرم
الضفة الغربية  /االستقالل:
ق���رر اتحاد الك���رة الفلس���طيني للمحافظات
الش���مالية ،تخس���ير فريق بالطة أمام فريق
ثقاف���ي طولك���رم ،إداري���ًا ،وذلك ف���ي اللقاء
ال���ذي جمع الفريقين في األس���بوع الس���ابع
عش���ر لمس���ابقة دوري المحترفي���ن .وكانت
مب���اراة الفريقين ق���د توقفت ف���ي أواخرها،
بعد األحداث التي ش���هدها اللقاء بين حكم
المباراة والعبي بالطة.
به���ذه الخس���ارة يبقى بالطة في مرك���زه الثاني
برصيد  34نقطة ،فيما ظل هالل القدس متصدرًا
للدوري برصيد  35نقطة.
كم���ا منح���ت النقاط الث���الث لفري���ق ثقافي
طولك���رم ،ليؤمن تواج���ده بين ف���رق الدوري
للموسم المقبل.

ِّ
مانشستر يونايتد يعجز ريال
مدريد بثمن باهظ لبوجبا
لندن /االستقالل:
حدد مانشس����تر يونايتد اإلنجليزي ،قيمة الفرنسي بول
بوجبا ،العب وس����ط الفريق ،في ظل رغبة نادي ريال مدريد
اإلسباني في التعاقد معه ،خالل فترة االنتقاالت الصيفية
المقبل����ة .وذكرت صحيف����ة «ديلي مي����ل» البريطانية ،أن
مس����ؤولي مانشس����تر يونايتد أبلغوا مين����و رايوال ،وكيل
أعمال بوجبا ،بأن النادي لن يس����مح لالع����ب بمغادرة أولد
ترافورد بأقل من  130مليون جنيه إسترليني.
وأضاف���ت أن بوجبا جذب اهتمام ريال مدريد خاصة بعد
عودة زين الدين زيدان ،مشيرا إلى أن األخير يحاول إغراء
بوجبا باالنضمام إلى الريال في الصيف المقبل.
وتابعت الصحيفة أن اليونايتد حدد سعرا كبيرا لبوجبا،
من أجل درء اهتمام العمالق اإلسباني بالالعب.

دوري األبطال

برشلونة يسعى لترويض يونايتد . .ويوفنتوس يريد إنجاز المهمة أمام أياكس
االستقالل /وكاالت:
يسعى برشلونة ونجمه ليونيل ميسي للتخلص من لعنة الدور ربع النهائي
في دوري أبط���ال أوروبا التي تالحقهما منذ ثالثة أعوام ،عندما يس���تقبل
الفريق اليوم مانشستر يونايتد في إياب المسابقة.
ويصارع برشلونة على ثالث جبهات ،فعلى الصعيد المحلي يخطو بخطوات
ثابتة نحو االحتفاظ بلقبه في "الليغا" للعام الثاني على التوالي ،كما يتطلع
لتحقيق الثنائي���ة المحلية واالحتفاظ بالكأس عاما خامس���ا على التوالي،
عندما س���يواجه فالنس���يا على ملعب "بينيتو فيامارين" في إش���بيلية في
ال� 25من مايو المقبل.
ويدخل البارس���ا الذي فاز ذهابا ( ،)0-1مباراة اليوم أمام ضيفه مانشس���تر
يونايتد ،رافعا ش���عار "الخطأ ممن���وع" ،وال يريد الفريق الكتالوني أن يكون
ضحية جديدة أمام يونايتد بعدما س���قط في األعوام الثالثة الماضية في
رب���ع نهائي دوري األبطال أمام كل من أتلتيك���و مدريد ،ويوفنتوس ،وروما،
خصوصا أن ذكرى خس���ارة العام الماضي ما زالت راسخة في األذهان ،وعلى
لسان نجمه ميسي.
وكان ميس���ي صرح في أغس���طس الماضي بعد فوز فريق���ه بثنائية الدوري والكأس
المحليين قائال "حققنا في الموس���م الماضي الثنائية ،ولكننا ش���عرنا بالخيبة حيال
الطريقة التي سارت بها األمور في دوري أبطال أوروبا".
وتابع "نعد هذا الموسم أننا سنبذل قصارى جهدنا إلعادة هذه الكأس الجميلة (دوري
األبطال) إلى كامب نو".

وسيش���كل النجم البرتغالي كريس���تيانو رونالدو رأس حربة الح���رس القديم لفريق
يوفنت���وس اإليطالي الذي س���يحاول إنجاز المهمة أمام ش���باب أياكس أمس���تردام
الهولندي لدى اس���تضافة األخير الي���وم الثالثاء على ملعبه "أليانز س���تاديوم" في
تورينو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويريد كل من الفريقين كس���ر اليأس الذي أصابه في السنوات األخيرة المأسوية على
الصعي���د األوروبي وتحديدا في المس���ابقة األولى التي تقتصر مش���اركتهما عليها
ك���ون االول يهيمن على اللقب في الدوري اإليطالي ،بينما يتبادل أياكس حامل الرقم

القياسي ( 33لقبا) التتويج مع ايندهوفن الثاني ( 24لقبا
ويمل���ك يوفنتوس افضلية التس���جيل خارج أرضه بفض���ل الهدف 125
لرونالدو ،الهداف التاريخي المس���ابقة ،لكن تعادلهما في الذهاب يعكس
صعوبة المهمة ويعيد الى األذهان نتيجتي النهائي بينهما في نسختي
 1973عندم���ا ف���از أياكس 1-صفر عل���ى ملعب النجم األحم���ر في بلغراد،
و 1996عندم���ا فاز يوفنتوس بركالت الترجيح  2-4بعد تعادلهما  1-1على
الملعب األولمبي في روما.
وعلى الطرف اآلخر ،يس���عى أياكس الذي أحرز لقبه الثالث تواليا عام 1973
على حس���اب يوفنتوس قبل أن يتوج بالراب���ع األخير عام  1995بفوزه على
ميالن اإليطالي (1-صفر) ،للعودة بقوة في هذه المس���ابقة بفريق ش���اب،
برغ���م أن التأثير المالي لزعماء البطولة الهولندية هو أقل بكثير من المتاح
لدى يوفنتوس.
وأنفق الفريق الذي يحمل شارة القائد فيه المدافع ماتييس دي ليخت (19
عاما) 45 ،مليون يورو في س���وق االنتقاالت من اجل تدعيم صفوفه وتعزيز
آماله في دوري األبطال.
وكان فريق السيدة العجوز قريبا من الحسم محليا نهاية األسبوع الماضي في المرحلة
الثانية والثالثين وتحقيق انجاز غير مس���بوق قبل ست مراحل من نهاية البطولة ،إال
أنه تأجل مرتين بخس���ارة فريقه الرديف الس���بت أمام مضيفه س���بال  ،2-1ثم بفوز
مالحقه ووصيف���ه نابولي على مضيفه كييفو  1-3األحد حي���ث كان يكفيه التعادل
في أي من المباراتين.
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مهجة القدس تطلق جملة فعاليات على شرف يوم األسير
غزة /االستقالل:
أعلن���ت مؤسس���ة مهج���ة الق���دس
للشهداء واألسرى يوم أمس ،عن جملة
من الفعاليات بمناس���بة يوم األس���ير
الفلسطيني الذي يصادف ال�سابع عشر
من أبريل من كل عام.
وأوضح���ت مهج���ة القدس ،ف���ي بيان
صحف���ي ،أن عام���ًا آخ���ر يمض���ي على
اس���رانا البواسل في س���جون االحتالل
اإلس���رائيلي ،وهم مكبلون بسالس���ل
الفاش���ية ومغيب���ون خل���ف اس���وار
العنصري���ة ،ويواجه���ون انته���اكات
الس���جان االس���رائيلي ب���روح نضالية
عالية وتحدي وتصمي���م على مجابهة
إرهاب االحتالل وادواته القمعية ،حتى
اس���ترداد حريتهم وكاف���ة حقوقهم
المسلوبة.

وأضافت المهجة ،أن ذكرى يوم األسير
الفلس���طيني هذا الع���ام ،تمر في ظل
ظ���روف ه���ي االقس���ى واالصعب في
تاريخ الحركة االس���يرة ،حي���ث يواجه
خالله���ا اكثر من  6000اس���ير بينهم
 47أس���يرة واكثر من  250طفال قاصرًا،
ابشع الممارسات واالنتهاكات من عزل
انفرادي وتوقيف اداري ومنع للزيارات
ومص���ادرة للمقتني���ات والتعذي���ب
الجسدي والنفسي والتفتيش العاري،
فضال عن اكثر من  1100اسير مريض
ً
يعان���ون اإلهم���ال الطب���ي المتعم���د
ومحروم���ون من ابس���ط حقوقهم التي
تن���ص عليه���ا القواني���ن والمواثيق
الدولية .وأش���ارت المهجة ،إلى أن هذه
الذكرى تتزامن مع إطالق االسرى معركة
الكرامة  ،2والتي يخ���وض فيها مئات

االسرى الفلس���طينيون اضرابًا مفتوحًا
عن الطع���ام ،احتجاجًا على اس���تمرار
االنته���اكات بحقهم ،الس���يما تركيب
أجهزة التشويش المسرطنة في كافة
السجون ،وتصاعد االقتحامات المتكررة
الت���ي تنفذه���ا الوحدات العس���كرية
المدججة بكل أنواع األسلحة واالعتداء
عليهم واطالق النار عليهم من مسافة
صفر والتي تسببت في جرح العشرات
من االسرى.
وأدانت المؤسسة ،االنتهاكات الصارخة
التي يرتكبه���ا االحتالل اإلس���رائيلي
بحق االسرى الفلسطينيين والتي تعد
خرقًا صارخًا للقانون الدولي واإلنساني،
ومخالف���ة واضح���ة التفاقي���ة جنيف
الثالثة والرابعة والتي تنص على حماية
االسرى ونيل حقوقهم.

بدران يكشف تفاصيل جديدة عن
المنحة القطرية والتفاهمات مع االحتالل
غزة /االستقالل:
كش����ف عضو المكتب السياسي لحركة
حماس حس����ام ب����دران ع����ن تفاصيل
جديدة تتعلق بالتفاهمات مع االحتالل
اإلس����رائيلي و المنحة القطرية لسكان
قطاع غزة.
وقال ب���دران في مقابل���ة تلفزيونية:
«هن���اك بع���ض الخط���وات ف���ي
التفاهم���ات م���ع االحت���الل ب���دأت
بالتنفيذ والخطوات األخرى ك� المنحة
القطرية وغيرها من المشاريع مرتبط
تنفيذها بال���دول المانحة ،مؤكدًا بأن
حركت���ه لديه���ا وع���ود واضحة من
ال���دول المانحة وخاص���ة قطر بقرب
تنفيذ المشاريع في قطاع غزة.
وأض����اف« :خالل فترة قريبة س����يبدأون
بتنفيذ المنحة القطرية والتي ستستمر
إلى نهاي����ة العام الحالي ،إضافة إلى أن
األوروبيين أعلنوا عن بعض المشاريع»،

مش����يرًا إلى أن تنفيذ تلك المش����اريع
يحتاج إلى وقت.
وفيما يتعلق بالطريقة التي أدخلت بها
األموال القطرية إلى قطاع غزة في الوقت
السابق عن طريق حقيبة كمحاولة اذالل
للش����عب الفلسطيني قال« :الجديد في
التفاهمات مع االحتالل هو أننا سنحافظ
على كرامة ش����عبنا فاألخوة األشقاء في
قطر س����يدفعون األم����وال بالترتيب مع
الجهات األخرى وفي الغالب س����يكون
عن طريق األمم المتح����دة ولن تمر عبر
االحتالل اإلسرائيلي».
وذليال
وأشار إلى أن شعبنا ليس فقيرًا
ً
كي تستغله «إسرائيل» من خالل بعض
الص����ور للترويج على أن ش����عبنا يحتاج
إلى األم����وال فقط ،مبينًا بأنه في الوقت
الذي يحتاج إليه شعبنا إلى المساعدات
لكنه شعب حر وعزيز وكريم وله قضية
وطنية يهتم فيها ويضحي من أجلها.

وش����دد عضو المكتب السياسي لحركة
حم����اس حس����ام ب����دران ،عل����ى أن أي
مس����اعدات يقدمها العرب والمسلمون
نعت����ز بها على قاعدة الدعم واالس����ناد
لشعب يعيش تحت االحتالل.
واس����تدرك بالق����ول« :االحت����الل م����ن
طبيعت����ه الغدر والتس����ويف ونحن من
خالل خبرتنا ف����ي التعامل مع االحتالل
ل����ن نعطيه فرصة ك����ي يتنصل من أي
تفاهم����ات تمت ،الفتًا إل����ى أن الضامن
لتنفيذ التفاهمات هي قوة أبناء شعبنا
الفلسطيني.
ولفت إلى الوف����د األمني المصري يتابع
تنفيذ التفاهمات مع االحتالل ،لكن من
خبرتن����ا في التعامل مع االحتالل فإنه ال
يفهم إال لغة القوة وممارس����ة الضغط
عليه ،وشعبنا جاهز لمواجهة االحتالل
اإلس����رائيلي س����واء من خالل مسيرات
العودة أو المواجهة العسكرية.

وعبرت عن بالغ الخشية من تدهور حالة
االسرى الصحية ،وما يترتب عليها من
خطورة على حياته���م ،ونطالب اللجنة
الدولي���ة للصلي���ب األحم���ر بالتدخل
العاجل للكش���ف عن مصير االس���رى
الجرحى والمضربين عن الطعام وتقديم
العالج المناسب لهم.
كم���ا طالبت ،الس���لطة الفلس���طينية
والمؤسسات الدولية والحقوقية للعمل
عل���ى اثارة هذه القضي���ة في المحافل
الدولية والضغط لتشكيل لجنة تقصى
حقائق تفضح جرائم االحتالل وتقديم
مرتكبيها لمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب���ت كافة الش���عوب الحرة والحية
الوق���وف ال���ى جان���ب ه���ذه القضية
العادل���ة وتفعي���ل كاف���ة المب���ادرات
والفعاليات الداعمة والمساندة لألسرى

الفلس���طينيين ،السيما امام السفارات
الغربي���ة ومق���رات األم���م المتح���دة
والمنظمات الدولية لممارس���ة الضغط
على س���لطات االحتالل وارغامهم على
االستجابة لمطالب االسرى المحقة.
وأعلنت مؤسس���ة مهج���ة القدس عن
اط���الق سلس���لة فعالي���ات مس���اندة
لألسرى في المدن اللبنانية والمخيمات
الفلس���طينية بمناس���بة يوم األس���ير
الفلسطيني ودعمًا لمعركة "الكرامة "2
والتي س���يتخللها وقفة تضامنية امام
األمم مق���ر األمم المتح���دة ،وندوة في
مخيم برج البراجنة ،ومعارض للصور في
عدد من المخيمات والجامعات ،إضافة
ال���ى اطالق حملة إعالمية عبر وس���ائل
التواصل االجتماعي للتعريف باألسرى
والتوعية بقضيتهم وسبل دعمهم.

االحتالل يحكم على طبيب
فلسطيني بالسجن  22عامًا
القدس المحتلة /االستقالل:
حكما على الدكتور س���امر محمود شادي عياد ،من
االثنين،
امس
أصدرت محكمة صهيونية،
ً
عام���ا ،إضافة لغرامة مالية مقدارها  5آالف ش���يكل ،وتعويض
22
بلدة أبو ديس ،بالس���جن
ً
عاما ،يمارس
()39
عي���اد
س���امر
األس���ير
إن
محلية،
مصادر
وقالت
ش���يكل.
قيمته  150ألف
ً
مهنته كطبيب مختص في تقويم األس���نان ،وهو أب لطفلين .واألس���ير س���امر معتقل منذ
 ،2016/05/11ووجهت له محكمة االحتالل تهمة «الشروع بقتل مستوطنين».

معبر رفح يعمل اليوم
لعودة المعتمرين فقط
غزة /االستقالل:
مخصصا لعودة
سيكون
الثالثاء،
رفح،
معبر
عبر
العمل
أن
غزة،
قطاع
في
رفح
معبر
أعلنت إدارة
ً
فوج المعتمرين فقط.
َّ
ونوهت في بيان لها مس���اء االثنين ،أنه لن يكون هناك س���فر أو عودة للمسافرين العاديين
اليوم الثالثاء.

الأ�صرى ينت�صرون ...
وتحييدها .والموافقة ألول مرة في تاريخ الحركة األسيرة
والس���جون على تركيب هاتف عمومي في كافة أقسام
الس���جون أينما تواجد أس���ير فلس���طيني يحمل قضية
ُ
وطنه".
كما أعلنت في بيانها الذي وصل "االستقالل"،
جمل���ة من المطالب
نس���خة عنه عن "تحقيق
ٍ
ُُ
تالمس حياة األسرى وعلى
اإلنس���انية التي
رأسها ما يخص األسرى المعزولين و خروجهم
من العزل".
إعادة األوضاع الحياتية في
وأوضحت الحركة،
ُ
كافة أقس���ام السجون إلى ما كانت عليه قبل
بداية األحداث التي
تاريخ 2019/2/16م ،وهي
ُ
َ
التش���ويش المسرطنة
أجهزة
تركيب
رافقت
ِ
ِ
إجراءات عقابية واسعة.
وما تالها من
ٍ
وأك���دت أنه���ا س���تراقب وهي "ف���ي وضع
تنفي���ذ ما ت���م االتف���اق عليه،
االس���تعداد
َ
محل ثقة وال موضع حس���ن
ليس
فالس���جان
َ
ُ
ظن ،وإن تنكر الس���جان لما تم االتفاق عليه،
ُ
شددة
فردنا ما س���يراه وما سيلمسه واقعًا"ُ ،م
ً
"المعرك���ة لم تنته بع���د ،فالمرحلة
عل���ى أن
ُ
األصعب هي تنفيذ ما تم االتفاق عليه".
ّ
للدماء
س���جل كلم���ة وفاء وعرف���ان
وقالت ُ"ن
ِ

صحراء وطننا السليب في
طيبت
الزكية التي
ِ
ْ
َ
س���جن النقب إلخواننا في قسم  ،4وقسم 1
ِ
في سجن رامون".
ً
وقيادة،
شعبا
وثمنت "الموقف األصيل لغزة،
ً
عل���ى وحدة المصير التي ظه���رت بأفعالهم
وربطهم ل���كل تفاهمات المرحل���ة بقضيتنا
قدمة ش���كرها "ألهلنا في الضفة
العادلة"ُ ،م
ً
المحتلة والداخل المحتل وألهلنا في الشتات
مس���اندة ودعمًا
وألحرار العالم الذين أردفونا
ً
ُ
نظيرها في زمن التراجع".
قل
"لألش���قاء المصريين على
وتقدمت بالش���كر
َ
دوره���م الرائ���د في نص���رة قضايا ش���عبنا
الفلس���طيني ،والعم���ل على رف���ع الظلم عنا،
حفظ ف���ي تاريخنا"،
���ت
ُ
فهي لمس���ة وفاء َس ُ
"إع���ادة األوضاع الحياتي���ة في كافة
علنة
ُم
ً
ُ
أقسام السجون إلى ما كانت عليه قبل تاريخ
بداي���ة األح���داث التي
2019/2/16م ،وه���ي
ُ
َ
التش���ويش المسرطنة
أجهزة
تركيب
رافقت
ِ
ِ
إجراءات عقابية واسعة".
وما تالها من
ٍ
وجاء في بيانها "احرصوا على المقاومة التي
ضربنا بسيفها عندما َ
صلف عدونا
وقع علينا
ُ
وجبروته في ليلة المجزرة في س���جن النقب،

واضحا من غ���زة العزة في قلب
فق���د جاء الرد
الكيان" ،موجهة ً ّ
التحية "لمقاومتنا الباس���لة
ً
حامية مشروعنا الوطني الفلسطيني وحامية
المظلومين والمقهورين والضعفاء".
وكان رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين
اللواء قدري أبو بكر اعلن إن ممثلي األس���رى
توصل���وا مس���اء ام���س االثنين ،إل���ى اتفاق
مع إدارة س���جون االحتالل ،أعل���ن على أثرها
األس���رى وقف خطواته���م التصعيدية ضد
إدارة السجون.
وأوضح أبو بكر ،أن جلسات الحوار بين ممثلي
األسرى وإدارة السجون والتي استمرت لعدة
أيام ،في س���جن "ريم���ون" ،أفضت إلى اتفاق
يقضي بتركيب أجهزة تلفونات عمومية في
أقسام كافة السجون ،يستخدمها األسرى 3
ً
أسبوعيا ،يبدأ تركيبها في سجن الدامون
أيام
وأقسام األس���رى األش���بال في عوفر ومجدو
وأقسام مش���فى الرملة وتعميمها بعد ذلك
على كافة السجون.
أيضا على إعادة
اشتمل
االتفاق
وأضاف ،أن
ً
كافة األس���رى الذين جرى نقلهم من س���جن
النقب خ���الل االقتحام األخي���ر قبل أكثر من

يوما ،وتخفيض مبلغ الغرامة الذي فرض
ً 20
بحق عدد منهم من  58ألف شيقل  -30ألف
شيقل ،وكذلك إنهاء عزل األسرى المعزولين
في سجن النقب.
وكان األس���رى ق���د ب���دأوا معرك���ة الكرامة
 ،2باإلض���راب المفت���وح ع���ن الطع���ام ،منذ
تعن���ت إدارة مصلحة
االثني���ن  8أبريل ،بعد ّ
الس���جو الصهيونية بتلبية مطالبهم ووقف
اإلجراءات العقابية ضدهم.
وتتمحور مطالب األس���رى ح���ول إزالة أجهزة
التشويش على الهواتف المحمولة ،وتركيب
هواتف عمومي���ة في الس���جون ،وإلغاء منع
الزيارة المفروض على مئات المعتقلين.
كما يطالب األس���رى المضربون برفع عقوبات
جماعي���ة فرضته���ا إدارة الس���جون منذ عام
 ،2014وتوفير الش���روط اإلنسانية لهم خالل
تنقالتهم بين السجون.
أيضا نقل األس���يرات لقس���م آخر،
وتتضمن ً
وتحس���ين ظروف احتجاز األس���رى األطفال،
ووقف سياسة اإلهمال الطبي وتقديم العالج
الالزم للمرضى ،وإنهاء سياسة العزل.
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فلسطيني يعيد لسيدة سعودية
 100ألف ريال حولتها له خطأ
الرياض  /االستقالل:
أعاد مقيم فلسطيني في السعودية ،مبلغ  100ألف ريال حولتها مواطنة
إلى حسابه بالخطأ أثناء قيامها بإرسال المبلغ لسداد مديونية عليها ،علما
أنه كان في مصر للدراسة.
وقامت المواطنة الس���عودية بتحويل مبلغ  100ألف ريال (حوالي  27ألف
دوالر) عن طريق الخطأ إلى حس���اب مقيم فلسطيني يدعى محمد الحوت،
أثناء قيامها بسداد مديونية ،لكن وعقب تواصلها مع الشاب الفلسطيني
بادر وأعاد المبلغ رغم وجوده في مصر.
وأشارت المواطنة إلى أنها بعدما قامت بالحوالة ،اكتشفت ارتكابها للخطأ،
وبعد يومين من البحث عن صاحب الحساب تمكنت من الحصول على رقمه
لتجد أنه في مصر ،ولكون رقمه السعودي مغلقا ،لم يكن يعرف باألمر.
وقال���ت المواطنة« ،أخب���رت المواطن ع���ن طريق نظام (وات���س آب) بكل
التفاصي���ل ،ووعدني بش���كل فوري بإع���ادة المبلغ ،ولكن ألن���ه في فترة
اختبارات كان من الصعوبة عودته للس���عودية ،واقترح أن يقوم بإرس���ال
بطاقة الصراف عن طريق مس���افر من مصر ،وبعده���ا تمت إجراءات إعادة
المبلغ».
من جهته ،قال محمد الحوت« :أعمل في السعودية ،ومن مواليد السعودية،
وحاليا لدي دورة في مصر ،وتفاجأت برسالة من المواطنة السعودية ،وعلى
الفور حاولت إع���ادة المبلغ ،ولكن اإلجراءات لم تس���مح ،واضطررت إلعادة
بطاقة الصراف للسعودية ،ومن ثم تسليمها المبلغ».
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يقاضي والديه لتخلصهما
من مقتنياته المشبوهة!
إنديانا /االستقالل:
قاضي أميركي من والي���ة إنديانا والديه لتخلصهما من
مقتنياته المشبوهة الضخمة ،والتي تقدر قيمتها بنحو
 29ألف دوالر !
رف���ع الرجل البالغ من العم���ر  40عاما دعوى قضائية في
المحكمة الفيدرالية في ميش���يغان األس���بوع الماضي،
حيث انتقل للعيش مع والديه في  2016بعد الطالق.
وأوضح أن���ه عندما انتق���ل بعد  10أش���هر ،قاموا بنقل
أغراض���ه إلى منزله الجديد في مونس���ي ،بوالية إنديانا،

لكن صناديقه االثنا عشر من مقتنياته المشبوه فقدت.
واعترف والداه بأنهما تخلصا منها.
وتقدم الرجل بشكوى إلى الش���رطة ،لكن المدعي العام
لمقاطعة أوتاوا رفض توجيه اتهامات لوالديه .تتضمن
الدعوى مقتطفا من رس���الة لوالد الرجل يخبر فيها ابنه
بالقول «لق���د قدمت لك مصلحة كبيرة بالتخلص من كل
هذه األشياء».
يس���عى الرجل إلى الحصول على تعويضات مالية تبلغ
حوالي  87ألف دوالر.

يشتري جزيرة ثم يسرق
مشتريات بـ  300دوالر
فلوريدا /االستقالل:
اتهمت س���لطات فلوريدا األمريكية محاميًا بالسرقة،
بعد أيام من شرائه جزيرة كاملة ب�  8ماليين دوالر.
واتهم���ت الش���ركة المليوني���ر أندرو ليبي بس���رقة
مشتريات ب�  300دوالر ،من متجر في فلوريدا.
وأظهرت التحقيقات ،أن ليبي اشترى آلة صنع قهوة
ب����  165دوالر ،وأعادها إلى المتج���ر في اليوم التالي،
وعندما فتح العمال الصندوق ،اكتشفوا أنه استبدل
اآللة بكرة سلة ،كما اشترى مصابيح جديدة ،وأعادها
إلى المتجر ،بعد استبدالها بمصابيح قديمة.
وقالت الش���رطة إن ليبي اش���ترى أيضًا غطاء سرير ب�
 27دوالر ،ووضع مكانه غطاء وس���ادة عندما أعاده إلى
المتجر ،لكن���ه أنكر فعلته ،عندما واجهته الش���رطة
بذلك.
وفي مقابلة حصرية مع موقع إنس���ايد إيدش���ن ،قال
ليبي إنه أعاد كل المش���تريات بحس���ن نية ،وأضاف
«لم أكن أبدل العناصر و الس���رقتها ،في كل مرة كان
موظف الصن���دوق يراجعها ويوافق عل���ى إعادتها،
لكنني ال أعرف ماذا حدث بعد ذلك».
وأكد ليبي أنه ال يستطيع شرح الذي حصل ،وال يعرف
كيف وصلت كرة السلة إلى صندوق آلة صنع القهوة،
وادعى أن شخصًا آخر ربما استبدلها بعد مغادرته.

نفــوق واحــدة مــن أنــدر
السالحــف فــي العالــم
بكين /االستقالل:
أعلن���ت حديق���ة حيوانات جنوب���ي الصي���ن أن األنثى
الوحيدة المعروف���ة في العالم لفصيل بال���غ الندرة من
السالحف قد نفقت.
وكانت الس���لحفاة واحدة م���ن  4حيوانات فقط من
فصيلة س���لحفاة «يانغتس���ي» العمالقة تبقت في
العالم بأسره.
وتض���م حديقة حيوان «سوتش���و» الت���ي كانت تعيش
فيها األنثى أيضا ذكرا من نف���س الفصيلة ،أما اآلخران

فيعيشان في فيتنام لكن فصيلتهما غير معروفة.
وقالت س���لطات «سوتش���و» ،األحد ،إن السلحفاة األنثى
نفقت السبت.
وقال���ت حكومة المدينة في بيان إن الخبراء اس���تخدموا
تقنيات الستخالص أنسجة من مبيض السلحفاة ،لخدمة
أغراض البحث في المستقبل.
وقالت صحيفة «الشعب اليومية» الحكومية ،إن السلحفاة
كانت قد تجاوزت التسعين من عمرها ،وخضعت لخمس
محاوالت للتخصيب الصناعي قبيل وفاتها.

محاكمة  8هنود أجبروا رجال مسلمًا على أكل لحم الخنزير
نيودلهي /االستقالل:
بدأت أمس والية اسام في الهند بمحاكمة
 8اش����خاص أقدم����وا عل����ى تعذيب رجل
مسلم يبلغ من العمر  68عامًا و إجباره على
أكل لح����م الخنزير الذي ُتحرمه الش����ريعة
اإلسالمية.
وكان مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل
يوثق حادثة االعتداء الت���ي وقعت في والية
أس���ام بالهند أمام حش���د من الناس في أحد
األس���واق الش���عبية حيث اعت���دت الجماعة
الهندوسية المتطرفة التي تعتبر األبقار على

رجل مس���لم يدعى شوكت علي ألنه يبيع لحم
األبقار .وأجبرت الجماعة المتطرفة التي ُتحرم
بدورها أكل لحوم األبقار المس���لم على الركوع
وأح���اط أفرادها ب���ه من كل ص���وب ،ومن ثم
أجبروه على أكل لحم الخنزير.
وأكدت الشرطة الهندية أن علي يبيع الطعام
ف���ي المنطق���ة منذ قراب���ة  35عام���ا ،قبل أن
تصادفه مؤخرا مجموع���ة من الهندوس ،وهو
يبيع لحم البقر ،حيث لجأت إلى العنف وس���وء
معاملة الرجل ،ومن ث���م أجبرته على أكل لحم
الخنزير.

واعتقل عناصر الش���رطة عددًا من األشخاص
على صلة بالحادثة الرهيب���ة ،كما أن الجماعة
المتطرف���ة اعتدت على مدير الس���وق كذلك،
عندما حاول الدفاع عن علي.
وتحقق الش���رطة الهندية حاليًا فيما إذا كان
البائع المسلم قد طالب بإذن رسمي لبيع لحم
البقر ،الذي وجد في متجره في السوق.
ويشار إلى أن ذبح البقر ُيعد قانونيًا في والية
أس���ام ،إال أنه يتوجب على اللحامين الحصول
على إذن رس���مي قبل الش���روع بذلك ،حيث ال
يسمح بذبح األبقار دون سن  15عاما.

خليجية تبكي النها ورثت كلبة تسابق سيارة وتجري
( )145مليون دوالر من جدها بسرعة  60كم في الساعة
االستقالل /وكاالت:
تداول ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي ،فيديو ،القى انتشارًا واسعًا،
لسيدة خليجية قال البعض ّإنها من سلطنة عمان وآخرون قالوا ّإنها من قطر،
ٍ
وقد ورثت كميات كبيرة من الذهب
جدها بحوالي  145مليون دوالر.
وقدرت قيمة ما ورثته تلك السيدة عن ّ
وتحدثت السيدة الخليجية في الفيديو ،وألقت عدة ابيات شعرية ،عن الزهد
ّ
في الحياة ،والطمع في اآلخرة والجنة.
قائلة :يا رب اسكنا الجنة يا خالق الخلق”.
وختمت بالدعاء
ً

كاليفورنيا /االستقالل:
انتشر مقطع فيديو يوثق جري كلبة من نوع «دوبرمان» ،بسرعة كبيرة وصلت
إلى  60كيلومترا في الس���اعة ،بينما كانت مالكتها تقود س���يارة بمحاذاتها
على الطريق .وجرى تصوير الحادثة المثيرة في والية كاليفورنيا األمريكية،
ف���ي حين أمضت صاحبة الكلبة أش���هرا عديدة ف���ي تدريبها حتى تمكنت
من الوصول إلى تلك الس���رعة المميزة في الجري .وتشتهر كالب «دوبرمان»
بذكائها وقدراتها الجس���دية المميزة ،فهي تستخدم على نطاق واسع في
الحراسة ،إال أنها كالب عنيدة في بعض األحيان.

