
غزة/ االستقالل: 
أك���دت فصائل المقاومة الفلس���طينية أمس األحد، عل���ى أن تصاعد نضال 

األسرى الفلس���طينيين في إضرابهم عن الطعام، هي إلفشال 
المخططات "اإلسرائيلية" المتواصلة بحقهم.

االحتالل يعتقل شابًا 
 عند حدود قطاع غزة

غزة/ االستقالل:
اعتقلت قوة عس���كرية إس���رائيلية، 
مس���اء أمس األحد، ش���ابًا عند حدود 
ش���مال قطاع غ���زة بزع���م محاولته 
الكيبوتس���ات. أح���د  إلى   التس���لل 

وادعى مصدر عس���كري إس���رائيلي، 
أنه عثر على س���كين بحوزة الشاب، 

 وق���ال إن���ه ت���م نقل���ه للتحقي���ق.
وتصاع���دت ف���ي اآلون���ة األخي���رة 
محاوالت عمليات التس���لل من قطاع 
غ���زة إل���ى األراض���ي المحتل���ة عام 
1948، فيم���ا تمكنت قوات االحتالل 
م���ن اعتقال ع���دد من الش���بان بعد 

اجتيازهم السياج الحدودي.
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الفصائل: حكومة اشتية انفصالية وفاقدة 
الشرعية وعاجزة أمام التغول اإلسرائيلي

غزة / االستقالل:
قالت حركة الجهاد اإلس���المي إن الحكومة الجديدة التي 
جرى تش���كيلها في رام الله برئاسة محمد اشتية، بهذه 

المواصفات  مهما كانت مس���مياتها، »س���تكون عاجزة 
عن مواجهة تغول وعدوان االحتالل بالضفة 
المحتل���ة ووق���ف االعتق���االت للمواطني���ن 

الإعــالن عــن بــدء 
فعاليات اإحياء ذكرى 
النكبــة الـ71 يف غــزة

تصريحات عّباس حول المصالحة.. 
حقيقة أم مناورة سياسية؟

غزة/ قاسم األغا:
ُتش���ير التقديرات الواردة من مقر "المقاطعة" بمدينة رام الله إلى 
أن األيام المقبلة ستش���هد حراًكا مركًزا لجهة إعادة تحريك عجلة 

اأبو ظريفة: اخليارات مفتوحة 
يف ظل تباطوؤ الحتالل 

بتنفيذ تفاهمات التهدئة

فصائل المقاومة: تصاعد نضال األسرى 
يهدف إلفشال مخططات االحتالل بحقهم

مشاركة »حزبي الشعب وفدا« في الحكومة..
 هل يفرط عقد التجمع الديمقراطي؟

غزة / سماح المبحوح:
أثارت مشاركة حزبي “فدا والشعب” في حكومة محمد اشتية 
التي ش���كلت مؤخرا ، العديد من التس���اؤالت حول مس���تقبل 

القدس المحتلة/ االستقالل:
قررت محكمة االحتالل اإلس���رائيلي المركزية في مدينة القدس المحتلة هدم 

العشرات من منازل المقدس���يين بحي سلوان في المدينة باّدعاء 
"تواجدها بمناطق طبيعية". وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن 

محكمة االحتالل تقرر هدم عشرات 
منازل المقدسيين بسلوان

غزة/ دعاء الحطاب 
شكل فوز اليمين "اإلسرائيلي" الُمتطرف في انتخابات الكنيست 
اإلس���رائيلية األخيرة، مزيدًا  من  الخط���ر الحقيقي الذي يتهدد 

القدس وحيدة في مواجهة
 »ثالوث« االستهداف والضياع

غزة/ االستقالل:
استشهد، مس���اء أمس األحد، الطفل إس���حق عبد المعطي سويلم إشتيوي 

)16عام���ًا( من مدينة رفح جنوب قط���اع غزة، متأثرًا بجروح أصيب 
بها جراء إطالق جنود االحتالل اإلس���رائيلي النار عليه في الثالث 

استشهاد طفل متأثرًا 
بجروح أصيب بها شرق رفح

رفح/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي الشيخ نافذ عزام، أننا 

ال نس���تجدي دعمًا من أحد في قضية األسرى، مشددًا على أنها 
مس���ؤولية قومية تقع على عاتق كل عربي ومسلم، وهي كذلك 

عزام : قضية األسرى مسؤولية إنسانية 
وقومية وكل محاوالت النيل منها ستفشل

االحتــالل يسحــب حــق
 اإلقامة ألسيرين مقدسيين

ال�صلطة توا�صل 
اعتقال القيادي 
اأحمد دار ن�صر 

واملحرر اأحمد ن�صر
رام الله / االستقالل:

واصل���ت أجه���زة أم���ن الس���لطة 
ف���ي الضفة المحتل���ة، يوم أمس، 
اعتقال القيادي في حركة الجهاد 

دار  أحمد  اإلس���المي 
أحمد  والمح���رر  06نصر 

جانب من �لوقفة �لت�سامنية مع �لأ�سرى �لتي نظمتها حركة �جلهاد �لإ�سالمي يف رفح �أم�س 

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية مساء 
أم���س األح���د، أن رئيس وزراء االحت���الل بنيامين 
نتنياهو نقل إدارة ملف المفاوضات مع األسرى إلى 

الشاباك بدال من مصلحة السجون؛ من أجل التوصل 
التفاق بوضع أجه���زة اتص���االت عمومية مقابل 
 وقف اإلضراب ومنع اس���تخدام الهواتف النقالة.

وأوضحت الصحيفة أن "أردان ومصلحة الس���جون 

 اعترض���وا لك���ن ق���رار نتنياه���و كان حاس���ًما".
وُيواصل المئات من األس���رى الفلس���طينيين في 

س���جون االحت���الل "اإلس���رائيلي"، 
التوال���ي  عل���ى  الثام���ن  للي���وم 

"»معركة الكرامة 2« تدخل يومها الثامن

 نتنياهو ينقل ملف المفاوضات مع األسرى إلى »الشاباك«

مالية غزة تصرف دفعة 
مالية لموظفيها اليوم
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القدس المحتلة/ االستقالل:
قررت محكمة االحتالل اإلس���رائيلي 
الق���دس  ف���ي مدين���ة  المركزي���ة 
المحتلة هدم العش���رات من منازل 
المقدسيين بحي سلوان في المدينة 

باّدعاء "تواجدها بمناطق طبيعية".
وذكرت صحيف���ة "هآرتس" العبرية 
أن القرار يشمل هدم عشرات المنازل 
المتواجدة في وادي ياصول بين حي 
س���لوان وأبو طور في القدس، والذي 

يقطنه المئات من الفلسطينيين.
وقالت الصحيفة إن المحكمة وافقت 
على التماس قّدمته بلدية االحتالل 
بالقدس بهدم منازل الفلسطينيين 
في ال���وادي باّدعاء أنها موجودة في 

حرش السالم.
وفي نف���س الوقت، حاول���ت بلدية 
االحت���الل اس���تثناء ه���دم من���ازل 

المس���توطنين في نفس المنطقة، 
والتي كانت بنته���ا جمعية "العاد" 

االستيطانية.

بل���دة س���لوان لهجمة  وتتع���رض 
اس���تيطانية غي���ر مس���بوقة م���ن 
و"عطي���رت  "الع���اد"  جمعيت���ي 

بهدف  اإلس���رائيليتين،  كوهنيم" 
االس���تيالء عل���ى أكب���ر نس���بة من 

أراضيها وعقاراتها بطرق ملتوية.

محكمة االحتالل تقرر هدم عشرات منازل المقدسيين بسلوان

رام الله/ االستقالل:
قالت مؤسس����ة )مهجة القدس لألس����رى( يوم أم����س: إن وحدات القمع 

اقتحمت سجن )ريمون( وأجرت عمليات تفتيش استفزازية.
وأضافت: أن وحدات القمع اقتادت األسير فهد صوالحي إلى غرف الزنازين 

في سجن )ريمون(، وفق ما نقلت وكالة )الرأي( الحكومية المحلية بغزة.
من جهة أخرى، قال رئيس هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين، قدري أبو 
بكر، أن إدارة سجون االحتالل، استجابت لمطالب األسرى المتمثلة، بإزالة 
أجهزة التشويش في معتقلي )النقب وريمون(، وتركيب تلفونات عمومي 

داخل أقسام المعتقالت.
وأوض����ح أنه تم االتفاق على تخفيف العقوبات المالية التي فرضت على 
بعض األسرى، وعودة األس����رى من تم إبعادهم من السجون إلى سجون 
أخ����رى، والموافقة على تخفي����ض العقوبات على األس����رى الذين أحرقوا 

الغرف.
وكان عدد من األس����رى، قد ش����رعوا في اإلضراب المفتوح عن الطعام منذ 

االثنين الماضي، بعد رفض إدارة سجون االحتالل تلبية مطالبهم.

وحدات القمع اإلسرائيلية 
تقتحم سجن )ريمون( 

الخليل/ االستقالل:
اعتدى جنود االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، على 
طلب���ة المدارس في مدينة الخلي���ل بالضفة الغربية 
المحتلة، عقب إزالة شركة االحتالل أجسامًا مشبوهة 
وضعها مستوطنون على درج المدرسة اإلبراهيمية 

بالمدينة.
واعت���دى جنود االحتالل بالضرب على أطفال في حي 
جبل الرجمة، خالل محاولتهم الوصول إلى مدارسهم، 

وحاول أحد الجنود اعتقال طفل، إال أن تدخل االهالي 
ح���ال دون اعتقاله. وأطلق جنود االحتالل قنابل الغاز 
المسيل للدموع في محيط مدرسة طارق بن زياد في 
المنطق���ة الجنوبية من مدينة الخليل، ما أدى إلصابة 
عشرات الطلبة والهيئة التدريسية بحاالت إغماء جراء 

استنشاقهم للغاز المسيل.
وف���ي س���ياق متص���ل اقتحم���ت ق���وات االحتالل 
اإلسرائيلي يوم أمس، مدرسة للثانوية العامة وسط 

إط���الق النار قناب���ل الغاز جنوب مدين���ة نابلس في 
الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، بأن ع���دد من قوات االحتالل 
اقتحمت مدرس���ة »عوريف« للثانوية العامة جنوب 
نابلس، وقام���ت بإطالق النار وقنابل الغاز المس���يل 
للدموع بشكل مكثف صوب الطلبة والمعلمين. وقالت 
المصادر، بأن طلبة ومعلمي  مدرس���ة »عوريف« أخلوا 

من المدرسة بسبب كثافة الغاز الخانق في الهواء.

أجسام مشبوهة في مدرسة بالخليل واقتحام أخرى في نابلس

الخليل/ االستقالل:
أصيب فتى بجروح وكسور نتيجة االعتداء عليه بالضرب 
من قبل قوات االحتالل اإلس���رائيلي المتمركزة على حاجز 

بتل ارميده بالخليل في الضفة المحتلة.
وأفادت مصادر طبية بأن الجن���ود على حاجز بتل ارميده 
أوقفوا الفتى يوسف بس���ام أبو عيشة )15 عاما( وهو من 

س���كان المنطقة، واعتدوا عليه بالضرب الشديد بأعقاب 
البنادق ما أدى إلى إصابته.

ونقلت طواقم اإلس���عاف الفتى المصاب للمستش���فى 
الحكوم���ي بالخلي���ل، فيما ق���ام جنود االحت���الل بإطالق 
الرص���اص لتفريق س���كان المنطقة الذي���ن تجمعوا في 

المكان.

الضفة المحتلة / االستقالل:
شنت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، حملة مداهمات 
واعتقاالت ف���ي مناطق متفرقة من الضف���ة الغربية والقدس 

المحتلتين، بينهم محافظ القدس عدنان غيث.
واعتقل���ت قوات االحتالل عددًا م���ن المواطنين في مداهمات 
ش���ّنتها بأنحاء متفرقة م���ن محافظة الخليل جن���وب الّضفة 

الغربية.
ففي بلدة سعير شمال شرقي الخليل، اعتقلت قّوات االحتالل 
الفتيي���ن زين الدين جرادات وحمادة حس���ن ج���رادات عقب 

اقتحام منزليهما.
وف���ي دورا جنوب الخليل، اعتقلت ق���ّوات االحتالل المواطنين 
خليل أمين خليل الصوص وهايل إسحاق الرجوب بعد اقتحام 

منزليهما.
وفي طولكرم، ش���هدت بلدة فرعون جنوبي المدينة مداهمات 
أسفرت عن اعتقال خمس���ة شبان وتفتيش منازل المواطنين 

واستجوابهم.
وقالت مصادر محلية: إن جنود االحتالل اقتحموا البلدة بأكثر من 
20 آلية وانتشروا في أحيائها وأغلقوا مدخلها بحاجز عسكري، 
ثم ش���رعوا بتفتيش لمنازل المواطنين، مش���يرة إلى اعتقال 
خمسة شبان هم: محمود محمد حامد، وسيم سمير فرخ، شادي 

طلعت طحيمر، وإسالم جهاد عدوان، وعز الدين محمد حامد.
وأضاف���ت المص���ادر، أن ق���وات االحت���الل أحدث���ت خراًبا في 

الممتلكات واستجوبت عدًدا من ذويهم خالل المداهمات.
وفي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات االحتالل خمس���ة 
مواطنين هم: محافظ القدس عدنان غيث، ومحمد سمير عبيد، 
ومحمد عمران عبيد، وبشار محيسن، وتاج الدين ماهر محيسن.

غزة/ االستقالل:
أش���اد عض���و المكتب السياس���ي لحرك���ة الجهاد 
اإلسالمي في فلسطين د. وليد القططي، بدور االتحاد 
اإلس���المي للنقابات المهنية اإلطار النقابي لحركة 
الجهاد اإلسالمي، في تحشيد النقابيين والمهنيين 
خلف القضايا الوطنية، وتعزيز العمل النقابي كحالة 
وطني���ة مقاومة في مواجهة المش���اريع التصفوية 

التي تحاول النيل من القضية الفلسطينية.
جاء ذلك في كلمة له، خالل اللقاء النقابي الذي نظمه 
االتحاد اإلس���المي للنقابات المهنية بمقره في غزة 
يوم أمس، بحضور مسؤول دائرة المنظمات الشعبية 
في حركة الجهاد اإلس���المي )ساحة غزة( نضال بدر، 
ورئيس االتحاد د. محمد مش���تهى، والعشرات من 

قيادة وكوادر وأعضاء االتحاد.
وأك���د د. القططي على أن حركة الجهاد اإلس���المي 
تولي أهمية كبرى للعم���ل النقابي، باعتباره جزءًا ال 

يتجزأ من منظومة العمل المقاوم التي يتسلح بها 
ش���عبنا في مواجه���ة االحتالل وأدوات���ه، الفتا إلى 
أهمية الدور الذي يقوم ب���ه النقابيون والمهنيون 
في تحش���يد الجماهير خلف قضاياهم ومطالبهم 

العادلة.

وأوضح أن العمل النقابي في حركة الجهاد اإلسالمي 
يدخل في صميم رسالة الحركة اإلسالمية والوطنية 
التي تتمحور حول "اإلس���الم وفلسطين والجهاد"، 
حيث يأت���ي العمل النقاب���ي رافدا لتل���ك المحاور 
ألنه جزء من الدعوة اإلس���المية والنض���ال الوطني 

الفلسطيني والنضال المدني المطلبي.
وشدد على أن كل التحوالت الكبرى التي تشهدها 
المجتمعات والش����عوب، يقف خلفها النقابيون 
كونه����م األكث����ر تأثيرًا ف����ي المجتمع، مش����يرًا 
إل����ى أن حالتنا الفلس����طينية تزخ����ر بالعديد من 
النماذج والش����واهد التي تؤكد على الدور الريادي 
للعمل النقاب����ي المقاوم وعل����ى مختلف الصعد 
والمس����تويات، ولذلك رأينا كيف حاول االحتالل 
في السابق وال زال، وأد تلك الحالة النقابية المؤثرة 
في الساحة الفلسطينية سواء باالعتقال أو اإلبعاد 

أو االغتيال.

غزة / االستقالل:
أصيب صي���اد يوم أمس، برص���اص زوارق االحتالل الحربية 

أثناء ممارسة عمله ببحر شمال مدينة غزة.
وأفاد مس���ؤول لجان الصيادين زكريا بك���ر، بإصابة الصياد 
يوس���ف أبو وردة )23عاًما( بأعي���رة مطاطية بالرقبة والظهر، 
أطلقته���ا زوارق االحت���الل الحربية أثناء عمله ببحر ش���مال 

غزة. وتطلق قوات االحتالل النار بشكل يومي وكثيف تجاه 
الصيادين أثناء عمله���م بمهنة الصيد غربي القطاع، وعلى 
المزارعي���ن الحدوديين ش���رقي قطاع غ���زة. وعلى الرغم من 
توسيع االحتالل مس���احة الصيد المسموح للصيادين في 
قطاع غزة للصيد بها لمسافة تصل إلى 15 كلم إال أن زوارق 

االحتالل تالحق مراكب الصيادين وتحاول تخريب عملهم.

إصابة فتى بعد االعتداء عليه 
بالضرب من جنود االحتالل بالخليل

إصابة صياد برصاص
 االحتالل ببحر شمال غزة

االحتالل يعتقل 14 فلسطينيًا 
من الضفة والقدس

د. القططي يشيد بدور االتحاد اإلسالمي في تعزيز العمل النقابي كحالة مقاومة
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وأض����اف: "في عام 2017 جاء المصريون بأفكار للمصالحة، 
نحن قبلناه����ا ولكنهم )حماس( خرق����وا االتفاق ومع ذلك 
نحن نقول للجميع إننا مصّممون على أن نذهب للمصالحة 
ألن����ه ال يمكن أن تكون هناك دولة بغ����زة أو دولة من دون 

غزة".
وتفتح تلك التصريحات باب الس����ؤال حول جّدية الرئيس 
"عّباس" بش����أن المصالح����ة، وهل إذا ما كان����ت حقيقة أم 

مناورة سياسية ؟

فارغة امل�ضمون
حرك����ة المقاوم����ة اإلس����امية )حماس( س����ارعت بوصف 
تصريحات رئيس الس����لطة و"فتح" وعزمه إرسال وفد إلى 
القاهرة لمتابعة جهود المصالحة بأنها "فارغة المضمون".

وقال المتحدث باس����م "حماس" د. س����امي أب����و زهري: "إن 
تصريحات عباس حول إرس����ال وفد إل����ى القاهرة لمتابعة 
جه����ود المصالحة ه����ي محاولة المتص����اص النقمة على 
تشكيل حكومة اش����تّية الفئوية وصرف األنظار عن حملة 

المقاطعة الواسعة لهذه الحكومة الفتحاوية".
وأّكد أبو زهري لصحيفة "االستقال" أن "حماس متمّسكة 
من حيث المبدأ بالمصالحة، مستدرًكا: "لكن ال نستطيع أن 

ُنحّدد موقفنا على كام يقال عبر اإلعام".
وأضاف: "موقفنا سيتحدد في ضوء ما ُيطرح علينا، والعبرة 
باألفعال وليس باألقوال؛ ألن تش����كيل حكومة اشتّية رغم 
الرف����ض الوطني الواس����ع لها، ثم الهج����وم اإلعامي على 
حرك����ة حماس من بعض وزراء الحكومة، ال يعكس ُحس����ن 

النوايا، بل يؤكد أننا أمام شعارات فارغة المضمون".
وشّدد المتحدث باسم "حماس" على أن "المدخل الحقيقي 
الس����تعادة الوحدة يتمّثل برفع العقوب����ات عن قطاع غزة، 
وتش����كيل حكومة وح����دة وطنية، والترتي����ب لانتخابات 
الش����املة )مجلس وطني،  رئاسية، تشريعية(، وعقد اإلطار 

القي����ادي المؤقت )لمنظّمة التحرير( إلش����راك الجميع في 
إدارة الشأن الوطني ومواجهة تحديات المرحلة".

ومنذ عامين، تفرض السلطة إجراءات عقابية ضد القطاع، 
تمثل����ت بتقليص كمي����ة الكهرباء الواردة ل����ه من جانب 
االحتال، وفرض خصومات على رواتب موظفي الس����لطة 
تت����راوح م����ا بي����ن 30 - 50 %، وإحال����ة اآلالف منهم إلى 
التقاعد اإلجباري الُمبكر، إضاف����ة إلى تقليص التحويات 

الطبية للمرضى.

مناورة �ضيا�ضية
ب����دوره، رأى الكاتب والمحلل السياس����ي د. أس����عد جودة، 
أن حديث رئيس الس����لطة محمود عب����اس عن المصالحة 
الداخلية ليس����ت إاّل "مناورة سياس����ية" إلظهار أن حكومة 

"اشتّية" تسعى إلنهاء االنقسام.

وق����ال":" إن المخرج الحقيقي دع����وة الرئيس عّباس اإلطار 
القي����ادي الموق����ت )يض����م األمن����اء العام����ون للفصائل( 
لمنظمة التحرير الفلس����طينية لانعقاد العاجل، من أجل 
بلورة برنامج وطني مش����ترك بين الكل الوطني؛ "لمواجهة 
المخاط����ر والتحديات التي تته����ّدد القضية خصوًصا في 

هذه المرحلة الحّساسة والحرجة".
وتابع: "مفتاح المصالحة بيد رئيس السلطة وحركة "فتح"، 
والمفهوم الحقيقي يعني الش����راكة وليس التفّرد بالقرار 
السياسي الفلسطيني، وتطبيق قرارات المجالس السابقة 
)الوطني والمركزي للمنظمة(، واالنفكاك من كل االتفاقات 
المهينة مع االحتال، التي لم تكن إال غطاء لسرقة األرض 

وتهويد المقدسات وغيرها".  
وأوضح أن حديث عّباس عن المصالحة أيًضا في هذا الوقت 

تحديًدا، يأتي في س����ياق "المس����تقبل الخطير" للسلطة 
الفلسطينية، ال س����يما بعد فوز اليمين المتطرف بزعامة 
"بنيامين نتنياه����و"، وإغاقه لكل فرصة يمكن أن تمّهد 
ل�"التس����وية"، عبر مواصلة مخططات الفصل واالستيطان 

واإلرهاب.
وأضاف: "كل ذلك وضع الس����لطة أمام اس����تحقاق خطير، 
وهو بقائها س����لطة با س����لطة وتحت تص����ّرف االحتال 
بالضفة المحتلة، أي أنها فقدت أوراقها ولم يعد لديها ما 
تراهن عليه من الطرف األمريكي غير النزيه واألوروبيين 

للتوصل إلى دولة فلسطينية". 
وآخر اتف����اق مصالحة وقعته حركتا "حماس" و"فتح" كان 
بالعاصمة المصرية )القاهرة( في 12 أكتوبر )تشرين أول( 
2017، تم بموجبه تس����ليم "حماس" الوزارات والهيئات 
والمعابر كاّفة في قطاع غزة إلى الحكومة السابقة برئاسة 
رامي الحم����د الله، وإع����ادة المئات من موظفي الس����لطة 

الُقدامى لوزاراتهم هناك.
إاّل أن االتفاق س����رعان ما اصطدم بحائط الفش����ل، نتيجة 
عدم توصل الطرَفين المنقسَمين لحلول حول قضايا عدة 
أبرزه����ا "الجباي����ة الداخلية وتمكين حكوم����ة الحمد الله"، 

ودمج موظّفي حكومة حماس السابقة في السلطة.
وتطالب حركت����ا "حم����اس" و"الجهاد اإلس����امي" وُكبرى 
فصائل منّظم����ة التحرير بتطبيق اتفاق المصالحة الموقع 
ب� 4 مايو )أيار( 2011 بالقاهرة لمعالجة القضايا كافة، التي 

نجمت عن حالة االنقسام المستمر منذ )13( عاًما.
وعلى إثر االتفاق الذي لم ُيطّبق، تش����ّكلت لجان رئيسية 
إلتم����ام المصالحة، وه����ي: إعادة هيكل����ة منظمة التحرير 
الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، واالنتخابات، 
والمصالح����ة المجتمعي����ة، والحريات العام����ة وبناء الثقة، 

وتفعيل المجلس التشريعي.

تصريحات عّباس حول المصالحة .. حقيقة أم مناورة سياسية؟
غزة/ قا�ضم الأغا:

ُت�ض��ر التقديرات ال��واردة من مق��ر "املقاطعة" مبدينة 
رام اهلل اإىل اأن الأي��ام املقبل��ة �ضت�ضه��د ح��راًكا مرك��ًزا 
جلهة اإعادة حتريك عجلة امل�ضاحلة بني حركتي "فتح" 
و"حما���س"، اللت��ان ف�ضلت��ا يف حتقيقها ملرات ع��دة، منذ 

ع��ام 2007. تلك التقديرات عّززتها ت�ضريحات رئي�س 
ال�ضلط��ة وحركة "فتح" الفل�ضطينيَت��ني حممود عبا�س، 
الت��ي اأبدى فيه��ا "رغبة" على اإنهاء النق�ض��ام الداخلّي، 
واإر�ض��ال وفد من حرك��ة "فتح" اإىل م�ضر جله��ة اإنهائه. 
وخ��ال اجتماع��ه )ال�ضب��ت( مع حكومة ع�ض��و اللجنة 

املركزّية حلركة "فتح" حممد ا�ضتّية عقب اأدائها اليمني 
القانوني��ة ب��رام اهلل، ق��ال عّبا�س: "نحن م�ض��ّرون على 
ا�ضتع��ادة الوح��دة الوطنية بني غ��زة وال�ضفة الغربية 
مهما كّلفنا ذلك )..( وخال يومني يوجد وفد من عندنا 

�ضيذهب للقاهرة ملتابعة هذه الق�ضية )امل�ضاحلة(".

غزة/ االستقال: 
أك���دت فصائل المقاومة الفلس���طينية أمس األحد، عل���ى أن تصاعد نضال 
األس���رى الفلس���طينيين في إضرابهم عن الطعام، هي إلفشال المخططات 

"اإلسرائيلية" المتواصلة بحقهم.
وقالت الفصائل الفلس���طينية في بيان لها وصل "االس���تقال" نسخة عنه، 
:" إن األسرى في س���جون االحتال، مازالوا يضربون عن الطعام لليوم الثامن 
على التوالي في معركة الكرامة"2"، للمطالبة في تحقيق أهدافهم في رفض 

اإلجراءات "اإلسرائيلية" بحقهم.
وأضافت، بأنه في ظل اش���تداد المؤامرات على ش���عبنا وتمرير صفقة القرن 
المزعومة، ال يزال أسرانا يسطرون أروع ماحم البطولة والعطاء ضد االحتال.

ودعت في البيان الجماهير الغزية إلى الحشد والمشاركة في الجمعة القادمة 
بعنوان "يوم األس���ير الفلسطيني" شرقي محافظات  القطاع الخمس، داخل 
خيم العودة اسنادًا لاس���رى. وحول التطبيع العربي، أوضحت الفصائل بأن 
كل مساعي التطبيع مع الكيان المحتل هي طعنة في الظهر وخيانة واضحة 
لتضحيات ش���عبنا ولدماء الشهداء، مشددة على محاكمة كل من تسولت له 

نفسه في تطبيع عاقات ودية مع "إسرائيل" باعتبارها خيانة عظمى.
كم���ا ودع���ت، الفصائل جماهير ش���عبنا إلى مواصلة الفعاليات المس���اندة 
مع أس���رانا المضربين ف���ي معركتهم الخاوية داخل الس���جون، مع تصعيد 
المواجه���ة م���ع االحت���ال في كافة نق���اط االش���تباك. وطالب���ت الفصائل 
المؤسس���ات الحقوقية واالنس���انية المختصة في الدفاع عن قضية األسرى 
الفلس���طينيين، وحمايتهم من التوغل اإلسرائيلي بحقهم وفضح االحتال 

أمام مرأى العالم.

غزة/ االستقال:
للجبه���ة  السياس���ي  المكت���ب  عض���و  أك���د 
الديمقراطي���ة ط���ال أب���و ظريف���ة، أن جمي���ع 
الخيارات مفتوحة أم���ام الهيئة الوطنية العليا 
لمس���يرات العودة وكس���ر الحص���ار بعد تباطؤ 
االحتال اإلس���رائيلي بتنفيذ التفاهمات التي 
تمت بي���ن فصائل المقاوم���ة واالحتال برعاية 

مصرية ودولية منذ أسابيع عدة.
وأوضح أب���و ظريفة في تصريح ل���ه: أن الهيئة 
تدرس ع���ودة أس���اليب المقاومة الش���عبية –

األدوات الخش���نة- خ���ال فعاليات مس���يرات 
العودة على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة 

واألراضي المحتلة عام 48.
ولفت إلى أن دراس���ة عودة أس���اليب المقاومة 
الش���عبية في الهيئة الوطنية جاءت بعد تباطؤ 
االحتال اإلسرائيلي بتنفيذ التفاهمات، مشددًا 
أن إس���رائيل تحاول كس���ب الوقت للتخلي عن 

التفاهمات والتباطؤ في تنفيذها.
وكش���ف أبو ظريفة، أن الجانب المصري يواصل 

جه���وده لي���ل نه���ار من أج���ل تجمي���د عودة 
التصعيد مرة أخرى، مبينًا أن الجانب اإلسرائيلي 
هو الذي يتجاوز التفاهمات ويتباطأ بتنفيذها.

وطالب، المجتمع الدولي لممارس���ة الضغط على 
االحتال اإلسرائيلي من أجل تنفيذ التفاهمات 

وانهاء الحصار اإلسرائيلي على القطاع.
وقال عض���و المكتب السياس���ي للديمقراطية: 
"إن اس���تهداف الصيادي���ن ف���ي ع���رض بحر 
المتظاهري���ن عل���ى طول  غ���زة واس���تهداف 
السياج الفاصل ش���رق القطاع والتباطؤ بتنفيذ 
التفاهم���ات ال يعالج المبدأ ال���ذي تم التوافق 
عليه م���ع الفصائل الفلس���طينية وه���ذا االمر 
دفع الهيئة لدراس���ة عودة أس���اليب المقاومة 

الشعبية".
وبي���ن، أن الفصائل أبدت منذ ب���دء التفاهمات 
تجاوبه���ا وتعاطيها مع كاف���ة الجهود الدولية 
والمصرية للهدوء عل���ى حدود قطاع غزة مقابل 
تخفيف الحص���ار اإلس���رائيلي وتحديد جدول 
زمني لتنفيذ التفاهمات، مشيرًا إلى أن االحتال 

تنصل من تنفيذ التفاهمات عبر الجدول الزمني 
الذي ت���م االتفاق عليه وهذا األم���ر غير مقبول 

مطلقًا مما قد يدفع للتصعيد مجددًا.
وأض���اف: "اس���تخدام أدوات المقاومة ال يعني 
أنن���ا نس���عى للتصعيد ولكن نح���اول الضغط 
على األطراف لتم���ارس جهودها والضغط على 
االحت���ال لتنفي���ذ التفاهمات الت���ي تمت في 

األسابيع الماضية".
وش���دد أبو ظريفة، أن وقف اس���تخدام أساليب 
المقاومة الش���عبية في الوقت السابق ال يعني 
وقف مس���يرات العودة وكس���ر الحص���ار، الفتًا 
إلى أن المس���يرات متواصلة ولن تتوقف حتى 
تحقي���ق األه���داف الت���ي انطلقت م���ن اجلها 
المس���يرة بكس���ر الحصار والتأكي���د على حق 

العودة ومواجهة صفقة القرن.
وأش���ار إلى ان المس���يرات مس���تمرة بطابعها 
الس���لمي والشعبي للضغط على جميع األطراف 
الت���ي رعت التفاهم���ات بين الهيئ���ة الوطنية 

العليا لمسيرة العودة واالحتال اإلسرائيلي.

ندرس عودة أساليب المقاومة الشعبية

أبو ظريفة: الخيارات مفتوحة في ظل تباطؤ 
االحتالل بتنفيذ تفاهمات التهدئة

فصائل المقاومة: تصاعد نضال األسرى 
يهدف إلفشال مخططات االحتالل بحقهم
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح دير البلح

 في القضية الحقوقية 2019/234
 في الطلب رقم 2019/375

المس���تدعي / عادل نعمان عبد الوهاب الصالحي – من س���كان النصيرات 
هوية رقم )908905391(    وكيله المحامي / مصعب محمد أبو شكيان 
المستدعى ضده / عيسى كمال محمد الهباش ) مجهول محل اإلقامة (

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
 في الدعوى الحقوقية رقم 2019/234

الى المس���تدعى ضده بعاليه بما ان المس���تدعي قد اقام عليك دعوى 
حقوقية ) اس���ترداد منقوالت ( لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه 
المحكمة خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما 
يقتضي عليك ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمسة 
عشر يوم من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما بانه قد تم تحديد جلسة 

يوم االثنين 2019/4/29 لنظر في الدعوى .
وليك���ن معلوما لديك ان���ك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي ان 

يسير في دعواه حسب األصول  حرر بتاريخ : 2019/4/14

  رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح
اأ. امين فهمي اأبو م�سطفى

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

  في الطلب رقم 2019/416
  في القضية رقم 2016/1117  

المستدعي / محمد مروان طاهر النجار- خانيونس – وكيله المحامي/ طارق أبو صقر
المستدعى ضده / إسماعيل صبحي محمد أبو طه خانيونس – البلد حارة 

حسنين سابقا مجهول محل اإلقامة حاليا 
نوع الدعوى / حقوق   مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
   في القضية الحقوقية 2016/1117

الى المستدعى ضده المذكورة بعاليه بما ان المستدعي قد قام عليك دعوى 
) حقوق ( استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفق لكم نسخة منها ومن 
مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه المحكمة 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي ان تودع 
قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك 
ه���ذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس���ة االحد 2019/4/28 لنظر الدعوى 
ويكون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي ان يسير في 

دعواه حسب األصول . تحريرا في 2019/4/10

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س
اأ. فتحي ح�سني حم�سن 

وي����رى مختص����ون أن ف����وز اليمين 
الُمتطرف س����يزيد من اس����تهداف 
االحتالل للق����دس وصعوبة االوضاع 
به����ا، متوقعين أن تك����ون المرحلة 
القادمة س����وداوية وأكثر مأس����اوية 
وستش����هد  واألقصى،  القدس  على 
مزي����ًدا م����ن اإلج����راءات العنصرية 
والعقوبات  االقتصادي����ة  والكوارث 

الجماعية.
وجاءت نتائج االنتخابات اإلسرائيلية 
الماضي تقدما  الثالثاء  التي أجريت 
المتطرف،  اليمي����ن  ألح����زاب  كبيرا 
حي����ث حص����ل "الليك����ود" على 36 
مقعدا من أصل 120 في الكنيس����ت 
اإلس����رائيلي، فيما حصل منافس����ه 
الرئيس����ي تحال����ف "أزرق أبي����ض" 
بيني  األسبق  األركان  رئيس  بقيادة 
عل����ى 35 مقع����دا. وحصل  غانتس 
المتش����ددان  الديني����ان  الحزب����ان 
"ش����اس" و"يهودت هتوراه" على 8 

و7 مقاعد على التوالي.

مرحلة �سوداوية 
المختص في شؤون القدس المحتلة 
جم����ال عمرو، أك����د عل����ى أن مدينة 
القدس تق����ف على أعت����اب مرحلة 
سوداوية وشديدة الخطورة بعد فوز 
اليمي����ن الُمتطرف ف����ي االنتخابات 
االسرائيلية، ُمش����ددًا على أن غياب 
الدع����م  العرب����ي واالس����المي وعجز 
الوقوف  عن  الفلس����طينية  السلطة 
أم����ام ما يج����ري في القدس، ش����جع 
س����لطات االحت����الل عل����ى تصعيد 

هجمتها ضد المدينة المقدسة. 
حديث����ه  خ����الل  عم����رو  وق����ال 
ل�"االستقالل": "نحن بتنا أمام مرحلة 
جديدة وغير مس����بوقة في القدس، 
متوقع����ًا أن تش����هد المدينة مزيدًا 
من الكوارث االنسانية واالقتصادية 
الوج����ود  وإلغ����اء  والسياس����ية، 
الفلسطيني بالمدينة كاملًة وتغيير 
وجغرافيًا  ديمغرافي����ًا  القدس  وجه 
االس����تيطاني  التواج����د  لصال����ح 

اليهودي". 
ولفت إلى أن نتنياهو س����يعمل على 
إرضاء المس����توطنين الذين انتخبوه 
الوس����ائل، من بينها اقتطاع  بكافة 
أج����زاء كبيرة مما تبق����ي من أراضي 
القدس إلقامة مش����اريع استيطانية 
جدي����دة، باإلضاف����ة إل����ى تقدي����م 
إغ����راءات لليه����ود في كاف����ة أرجاء 

العالم إلسكانهم في المدينة.
وم����ن بين اإلج����راءات اإلس����رائيلية 
المتوقع����ة خالل المرحل����ة المقبلة، 
تصاع����د عمليات س����حب الهويات، 
وهدم المنازل والمنش����آت التجارية، 
وزيادة الضرائ����ب وعمليات االقتالع 

والتهجير، وغيرها. بحسب عمرو.
وكانت محكمة االحتالل أمرت أمس 
األح����د بتدمير 60من����زال في حديقة 

السالم بمدينة القدس المحتلة. 
وانتق����د عمرو غياب الدع����م العربي 
المقدس����ة،  للمدين����ة  واإلس����المي 
وهرول����ة بعض ال����دول العربية نحو 

التطبي����ع م����ع االحتالل، إل����ى جانب 
معتبرًا  الرسمي،  الفلسطيني  العجز 
ف����ي ذلك "ضوءًا أخض����رًا" لمزيد من 
للمدينة  اإلس����رائيلية  االس����تباحة 

المقدسة.
كم����ا حّم����ل المختص في ش����ؤون 
الفلس����طينية  الس����لطة  الق����دس، 
المس����ؤولية كامل����ة عم����ا يح����دث 
بالمدينة من كوارث، كونها من أتت 
باتفاقية "أوسلو"، ومن كّبلت نفسها 

بالتنسيق األمني وحاربت المقاومة.

تغيري وجه القد�س 
وم����ن جانبه، يري عض����و رابطة أمناء 
المسجد األقصى فخرى أبو دياب أن 
باالنتخابات  الُمتطرف"  "اليمين  فوز 
المش����اريع الصهيونية  ينسجم مع 
التي ال ترى ف����ي القدس إال عاصمة 

أبدية للكيان.
أبو دي����اب خ����الل حديثه  وأوض����ح 
ل�"االس����تقالل"، أن اليمين الُمتطرف 
يسعي خالل المرحلة القادمة لتنفيذ 

وعوده التي تحدث بها خالل برامجه 
ب�" تغيير وجه  الُمتمثلة  االنتخابية، 
الق����دس الديمغراف����ي والجغرافي، 
وتجس����يدها عاصم����ة إلس����رائيل"، 
اعتمادًا على إعالن الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب  بش����أن اعتبار القدس 

عاصمة للكيان اإلسرائيلي. 
وبّي����ن أن أه����م أه����داف اليمي����ن 
الُمتط����رف خالل المرحل����ة المقبلة، 
إضفاء تغييرات جوهرية في محيط  
المعلم  المس����جد األقص����ى كون����ه 
الذي ُيدلل عل����ى الهوية الحقيقية 
للمدينة الُمقدس����ة، وذلك من خالل 
إغراق محيط المسجد بالمستوطنات 
عنه  الرؤية  وحجب  والمس����توطنين 
أو اقتط����اع جزء منه قب����ل أن يقوموا 

بهدمه. 
وأك����د على أن ثبات وصمود المواطن 
المقدسي و تمسكه بهويته وأرضه 
واألماك����ن المقدس����ة، هو م����ا يؤخر 

عجلة مشاريع االحتالل التهويدية.

يمين متطرف.. وانقسام داخلي.. وترهل عربي

 القدس وحيدة في مواجهة »ثالوث« االستهداف والضياع

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال خبير عسكري إسرائيلي يوم أمس، إن تسوية حركة حماس مع إسرائيل، 
جلبت على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، انتقادات عديدة من شركائه في 

االئتالف الحكومي قيد التشكيل.
واستدرك آلون بن دافيد، في مقاله بصحيفة "معاريف" العبرية، قائال : "لكن 
بع���د أن صوت مس���توطنو الجنوب بصورة واضحة لصالح سياس���ة نتنياهو 
التصالحي���ة مع حماس، فهذا يعني أنه يكتس���ب تأييدا ودعما الس���تمرار 

جهوده بالتسوية مع الحركة".
وأك���د أن "الجه���ود التصالحية التي قاده���ا نتنياهو، وج���دت تجاوبا لدى 
مس���توطني الغالف؛ ألنهم ال يريدون أن تسقط عليهم المزيد من القذائف 
الصاروخي���ة"، الفتة إلى أن���ه "اختار أن يذهب باتجاه التس���وية مع حماس، 
واالمتناع عن الدخول معها بمواجهة عس���كرية واس���عة".  ووفق بن دافيد، 
فإن حماس قد ال تكتفي بالحقائب المالية، وإنما تتوقع أن توافق إس���رائيل 

على تنفيذ المزيد من المشاريع اإلنسانية الجوهرية في القطاع".

معاريف: مستوطنو غالف 
غزة صوتوا لصالح استمرار 
جهود التسوية مع حماس

غزة/ دعاء احلطاب: 
�سكل فوز اليمني »الإ�سرائيلي« املُتطرف يف 

انتخابات الكني�ست الإ�سرائيلية الأخرية، مزيدًا 
من  اخلطر احلقيقي الذي يتهدد م�ستقبل مدينة 
القد�س املحتلة وامل�سجد الأق�سى املبارك، يف ظل 

ا�ستمرار مواقفه اليمينية املت�سددة، واإ�سراره 
على جت�سيد القد�س عا�سمة اأبدية لليهود على 

اأر�س الواقع، وذلك بالتزامن مع حالة النق�سام 
الداخلي التي تع�سف باحلالة ال�سيا�سية 

الفل�سطينية والتي اأتت على خمتلف مناحي 
احلياة يف املجتمع الفل�سطيني، على وقع التخبط 

والرتهل العربي الر�سمي يف التعامل مع ق�سية 
الأمة املركزية )فل�سطني(.
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وزارة احلكم املحلي

 إعالن  صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة
 بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )19048( بعرض )14( متر وارتداد )3( متر 

منطقة تنظيم : خانيونس
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها رقم 2019/4 
المنعق���دة بتاريخ 2019/1/23 عن إيداع المخطط التفصيلي لمس���ار الش���ارع رقم 
)19048( بعرض )14( متر وارتداد )3( متر والمحصور بين شارع رقم )12( وشارع رقم 

)54(  حي السالم والمار بالقسيمة رقم )4( من القطعة رقم )85( .
لالعتراض خالل مدة شهرين من تاريخ هذا اإلعالن ,

وعليه فانه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك األخرى المش����مولة 
بهذا المش����روع اإلطالع على خارطة المش����روع مجانا خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم 

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

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

الإدارة العامة للأرا�سي والعقارات
إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 

لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات
ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ مصعب محمد إبراهيم موسى دردونه 
من س���كان غزة هوية رقم / 800506123 تقدم بطلب لتصحيح اس���م 
موكله /// والمس���جل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // ذيب عرفات 

دردونه في القطعة 1799 قسيمة 16 أراضي جباليا
إلى االسم الصحيح له // ذيب عرفات يوسف دردونه

لذلك فإن اللجنة المختصة تحيط الجميع علمًا بهذا الطلب فمن له اعتراض بهذا 
الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لتسجيل األراضي والعقارات خالل 
م����دة أقصاها ثالثون يومًا من تاريخ اإلعالن وإال فس����يتم التصحيح في س����جالت 

الطابو كما هو مشار إليه في هذا اإلعالن. 14/ 4 / 2019م

ع�سام عبد الفتاح احلمارنة
مدير عام الإدارة العامة للأرا�سي والعقارات
م�سجل اأرا�سي غزة

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

الإدارة العامة للأرا�سي والعقارات
إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 

لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات
ليك���ن معلومًا للجميع بأن الس���يد/ حاتم فؤاد مصطف���ى أبو الفتح من 
س���كان جباليا هوية رق���م / 410038624 تقدم بطلب لتصحيح اس���م 
جدته /// والمس���جل خطأ في س���جالت الطابو بغزة باسم // آمنة محمد 

نبهان في القطعة 1790 قسيمة 2 أراضي جباليا
إلى االسم الصحيح لها // آمنة محمد محمود نبهان

لذلك فإن اللجنة المختصة تحيط الجميع علمًا بهذا الطلب فمن له اعتراض بهذا 
الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لتس���جيل األراضي والعقارات 
خالل م���دة أقصاها ثالثون يومًا م���ن تاريخ اإلعالن وإال فس���يتم التصحيح في 

سجالت الطابو كما هو مشار إليه في هذا اإلعالن.    14 /4  / 2019م

ع�سام عبد الفتاح احلمارنة
مدير عام الإدارة العامة للأرا�سي والعقارات
م�سجل اأرا�سي غزة

وكان التجمع الديمقراطي الفلسطيني، أصدر 
بيانًا الس���بت أكد فيه، عل���ى موقفه الرافض 
للمشاركة في الحكومة الفصائلية الُمقترحة، 
ُمج���دًدا تأكيده عل���ى أّن تحدي���ات المرحلة 
الوطني���ة والديمقراطي���ة تتطلب تش���كيل 

حكومة وحدة وطنية.
وق���ال التجم���ع ف���ي بيان���ه "ان ق���رار حزب 
الشعب الفلس���طيني، واالتحاد الديمقراطي 
الفلس���طيني )فدا( المش���اركة في الحكومة 
مع  الثامنة عش���رة، يتعارض  الفلس���طينية 
موق���ف التجمع ومع ما ورد ف���ي برنامج عمله 
المشترك )البند الرابع(". وأضاف "مع االحترام 
لالستقاللية السياس���ية والتنظيمية لجميع 
أطراف���ه، يأم���ل التجمع بأن تق���وم الهيئات 
القيادية لكال الحزبين بمراجعة موقفها خالل 
الفترة القادمة، وبما ينسجم مع برنامج العمل 

المشترك للتجمع".
وردا على بيان التجمع ، رد حزب الشعب ببيان 
آخر اس���تنكر فيه ما وصف���ه ب�إصدار بيانات 
باسم التجمع الديمقراطي دون توافق ، وأعلن 
رفضه قيام بعض أطراف التجمع الديمقراطي 
الفلس���طيني بإصدار بيانات باس���م التجمع 
دون تواف���ق حولها ، مؤكدا أن هذا الس���لوك 
يهدف لتوتير االج���واء بين مكونات التجمع 

وتهدد إمكانية استمرار العمل المشترك .
 وفي ذات السياق، أصدر االتحاد الديمقراطي 
الفلسطيني "فدا"، بيانا قال فيه : " إن الحزب 

تفاجأ بصدور بيان منس���وب للتجمع يخطئ 
فيه قرار فدا ، وحزب الش���عب المشاركة في 

الحكومة الجديدة برئاسة محمد اشتية " .
واكد "فدا" أن قرار الحزبين بالخصوص ش���أن 
داخلي يخصهما ، واتخذ في إطار هيئاتهما 
القيادية وليس من حق أحد التدخل فيه وفقا 
لما جرت عليه العادة في الحياة السياس���ية 

واألعراف الديمقراطية الفلسطينية.
وواجه التجمع الديمقراطي أول تحدياته، بعد 
أن أخفق باتخاذ قرار جماعي من المشاركة أو 
عدمها في حكومة محمد اش���تية، والتي أدت 
اليمين القانونية أمام رئيس السلطة محمود 

عباس.
ومشاركة حزبي " فدا والشعب " في الحكومة 
بن���ود برنام���ج العم���ل المش���ترك للتجم���ع 
الديمقراطي الفلس���طيني، خاصة البند الرابع 
الذي ينص على تصعيد الضغط السياس���ي 
والش���عبي من أجل إنهاء االنقسام والتنفيذ 
األمي���ن التفاق���ات وتفاهم���ات المصالحة ، 
وآخرها اتفاق نوفمب���ر 2017 ، بدءًا بالتنفيذ 
الف���وري لق���رار المجل���س الوطن���ي بإلغ���اء 
اإلج���راءات التي تم���س المصال���ح الحيوية 
للمواطني���ن في قطاع غ���زة ، وعودة الحكومة 
لممارسة س���لطاتها والنهوض بمسؤولياتها 

كافة في القطاع.
ومن البنود أيضا المباش���رة بتشكيل حكومة 
وحدة وطنية تس���تكمل توحيد مؤسس���ات 

الس���لطة وتحضر إلجراء انتخابات عامة وفق 
نظام التمثيل النس���بي الكامل، والتئام لجنة 
تفعي���ل وتطوي���ر م.ت.ف. وانتظ���ام عملها 
تمهيدًا النتخ���اب مجلس وطني جديد يضم 
القوى الفلسطينية كافة وفق نظام التمثيل 
النس���بي ، عماًل بق���رارات اللجنة التحضيرية 
المنعقدة في بيروت في كانون الثاني / يناير 

 . 2017

م�سا�س بالتوافق ال�سيا�سي
المبادرة الوطني���ة  في حرك���ة  القي���ادي 
الفلس���طينية نبيل دياب اعتبر أن مش���اركة 
حزبي "الش���عب وفدا" في تشكيل الحكومة 
الجدي���دة مس بجوه���ر التوافق السياس���ي 
بي���ن مختل���ف المكونات السياس���ة للتجمع 

الديمقراطي.  
وأوضح دياب ل�"االستقالل" أنه منذ تأسيس 
التجم���ع ت���م التوافق بي���ن مكونات���ه على 
الموقف السياس���ي بعدم المشاركة  توحيد 
ب���أي حكومة غير وطنية ال تعم���ل على إجراء 
انتخاب���ات ش���املة التش���ريعي والمجل���س 

الوطني والرئاسة . 
وأشار إلى أن مش���اركة أي حزب بأي تشكيل 
حكوم���ي يتم تش���كيله بعيدا ع���ن الوحدة 
الوطني���ة وتوافق جميع األط���راف ، فإن ذلك 
يعمل على تعزيز االنقس���ام وحالة االنفصال 

بين قطاع غزة و الضفة الغربية المحتلة . 
ولف���ت إلى أن قيادة التجم���ع بكافة مكوناته 

حريص���ة بش���دة على ع���دم تأثي���ر مواقف 
الحزبي���ن عل���ى رؤي���ة التجمع ، وع���دم إلقاء 
عل���ى توجهات  الس���لبية  الخالفات بظاللها 
التجمع ، منوه���ا الى أن قيادة التجمع تحترم 
إرادة وقرارات العمل التنظيمي والسياس���ي 
لكل ح���زب ، وحريصة  ف���ي ذات الوقت على 
عالج الخالفات بالطرق والوسائل الديمقراطية 

، منها استخدام لغة الحوار . 
وطال���ب حزب���ي الش���عب وف���داء بمراجع���ة 
موقفهما انس���جاما لمواقف التجمع والعودة 
إلى ما تم االتف���اق عليه بين مكونات التجمع 
خاصة البند الرابع من بنود العمل المشترك ، 
والذي ينص بتش���كيل حكومة وحدة وطنية 
تستكمل توحيد مؤسسات السلطة وتحضر 
إلجراء انتخاب���ات عامة وفق نظ���ام التمثيل 

النسبي الكامل وغيرها . 
وشدد على أن حركة المبادرة ملتزمة بالتوجه 
السياس���ي للتجمع وبن���وده ، وعلي���ه فإنها 
قدمت اعتذارًا عن المش���اركة بحكومة محمد 
اشتية ، وتعمل على اجراء اتصاالت مع كافة 
األطراف بما فيها حزبي فدا والشعب , للعمل 
على ترس���يخ قواعد الوحدة الوطنية ؛ إلنشاء 
حكومة وطني���ة موحدة تس���تطيع مواجهة 
التحديات والعقبات التي تقف بوجه القضية 

الفلسطينية . 

خمالف للبنود
بدورها، مريم أبو دقة عضو المكتب السياسي 

للجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين أكدت أن 
مش���اركة حزبي الشعب وفدا  بالحكومة التي 
ش���كلت مؤخرا ، تعد مخالفة لبن���ود التجمع 
الديمقراطي التي ت���م التوافق بين مكوناته 
عليه���ا ، الفتة إل���ى أن القضايا الخالفية بين 

قيادة التجمع يتم حلها بالحوار . 
وقالت أبو دقة ل�"االس���تقالل ":" إننا نتفق مع 
األحزاب على العديد من القضايا المش���تركة 
، والقضاي���ا الخالفي���ة يتم حله���ا عن طريق  
لغ���ة الحوار ، فهذا األس���لوب االنجح لتقارب 

وجهات النظر " . 
وأضاف���ت: "أح���زاب التجم���ع الديمقراط���ي 
تعمل بشكل مس���تمر للحفاظ على القواسم 
المش���تركة بينه���م ، وتجن���ب ح���دوث أي 
مناكف���ات بينهم، حتى لو ح���اد أي حزب عن 
رؤي���ة ومعتقدات التجمع، وس���يعملون على 
توحيد الصف على القضايا الرئيس���ية التي 

تمس بالقضية الفلسطينية " . 
وش���ددت على رف���ض جبهتها المش���اركة 
ب���أي حكومة ال يتم بناؤه���ا على مبدأ االجماع 
الوطني، منوهة إلى أن أي حكومة ال يتم فيها 
التوافق من الكل الفلس���طيني ستعمل على 

تعزيز االنقسام بين األطراف. 
وأشارت أبو دقة إلى أن  المشاركة السياسية 
تعن���ي انتخابات ش���املة للمجل���س الوطني 
والتش���ريعي تفضي لحكومة وطنية تنهي 

حالة االنقسام.

اليساريون أمام اختبار الوحدة 

مشاركة »حزبي الشعب وفدا« في الحكومة.. هل يفرط عقد التجمع الديمقراطي؟
غزة / �سماح املبحوح:

اأث��ارت م�سارك��ة حزبي “ف��دا وال�سعب” يف حكوم��ة حممد ا�ستية 
الت��ي �سكلت موؤخرا ، العديد من الت�ساوؤلت حول م�ستقبل التجمع 
الدميقراط��ي الفل�سطين��ي ال��ذي ي�س��م ق��وى الي�س��ار اخلم�س��ة) 
اجلبه��ة ال�سعبية، اجلبهة الدميقراطية، حزب ال�سعب، والحتاد 
الدميقراط��ي الفل�سطين��ي »ف��دا«، واملب��ادرة الوطني��ة( واإمكانية 
�سم��وده اأم��ام تل��ك اخللف��ات ال��ذي طفت عل��ى ال�سط��ح.  وكانت 
اجلبهتان ال�سعبية، وكذلك الدميقراطي��ة، اأعلنتا عدم امل�ساركة، 
وحلقت بهم املبادرة الوطنية، ولكن بعد ذلك، اأعلن حزب ال�سعب، 
وكذلك حزب فدا، امل�ساركة يف احلكومة التي اأدت اليمني القانونية 

اأمام رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س مطلع الأ�سبوع احلايل. 
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 الإدارة العامة للأرا�سي والعقارات
  إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 

  لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات
ليكن معلوما للجميع بأن السيد / عبد الكريم رمضان علي االغا من سكان 

خانيونس هوية رقم / 922258769    
تقدم بطلب لتصحيح اسم جده ////

والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // علي مصطفى االغا
القطعة 104   القسيمة 3  أراضي خانيونس

الى االسم الصحيح لها // علي مصطفى مصطفى االغا  
لذل���ك فان اللجنة المختص���ة تحيط الجميع علما به���ذا الطلب فمن له 
اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه الى اإلدارة العامة لتسجيل 
األراضي والعقارات خالل مدة أقصاها ثالثون يوما من تاريخ اإلعالن واال 
فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار اليه في هذا اإلعالن 

اأ. ع�سام عبد الفتاح احلمارنة
مدير عام الإدارة العامة للأرا�سي والعقارات
م�سجل ار�سي غزة

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية

إعالن وراثة صادر عن محكمة خانيونس الشرعية
لقد تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة أبو سحلول – القطاطوة  
بخانيونس المؤرخة في 2019/4/11م تتضمن ان المرحوم حسن عطية جمعة أبو ناموس 
من بئر السبع قد انتقل الى رحمة الله تعالى بتاريخ 2008/12/28م في خانيونس وانحصر 
ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته رفعة سالم جمعة أبو ناموس وفي أوالده المتولدين 
ل���ه منها وهم خال���د وعطية وصباح وف���ي أوالده المتولدين له من زوجته نصرة س���المة 
س���ليمان أبو ناموس المتوفاة قبله وهم صب���ري ومريم وفاطمة وكفاية ورفعة ووفاء وفي 
أوالد ابنه صبحي المتوفى قبله والمتولدين له من زوجته نعمة إبراهيم عطية أبو ناموس 
وهم  ياس���ر ومحمد وعمر وام���ل ويمان وفي بنات ابنته امنة المتوف���اة قبله والمتولدين 
له���ا من زوجها خليل س���ليمان أبو ناموس وهم مها ونها وس���ها ووع���د وامل وريم ومي 
ث���م بتاري���خ 18/ 2013/5م توفيت رفعة المذك���ورة وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي 
ف���ي أوالدها المتولدين لها من زوجها المتوفي قبلها حس���ن الذك���ور وهم خالد وعطية 
وصب���اح وفي أوالد ابنها صبحي المتوفي قبله���ا والمتولدين له من زوجته نعمة إبراهيم 
عطية أبو ناموس وهم ياس���ر ومحمد وامل ويم���ان ثم بتاريخ 2015/2/14م توفيت صباح 
المذكورة وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في زوجها حسن محمد أبو ناموس وفي أوالده 
المتولدين له منها وهم محمد واالء واس���راء وتس���نيم يقين وأسماء وهبة فقط وال وارث 
للمتوفين المذكورين س���وى من ذكر وليس لهم وصية واجب���ة او اختيارية وال أوالد كبار 
توفوا حال حياتهم وتركوا ورثة سوى من ذكر وألجل إعطاء الورثة المذكورين حجة وراثة 
تبين نصيب كل وارث ش���رعا وانتقاال فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة 
محكمة خانيونس الشرعية خالل سبعة أيام من تاريخ هذا اإلعالن وحرر في 2019/4/14م

 قا�سي خانيون�س ال�سرعي

غزة/ االستقالل:
الفلس���طينيين جماهير  المحامين  دعت نقابة 
ش���عبنا للمشاركة والتفاف حول مطالب الحركة 
األس���يرة والتضامن معهم من خ���الل التفاعل 
مع الفعاليات المس���اندة إلضراب األسرى حتى 

تحقيق كافة مطالبهم.
وحذرت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان 
صحفي، من تصاعد اإلج���راءات اإلجرامية بحق 
األسرى في س���جون االحتالل وذلك بعد صعود 
اليمين المتطرف المدعوم من اإلدارة األمريكية 
في االنتخابات الصهيونية االخيرة والتي أعلنت 

السياسة العدائية ألبناء شعبنا.
وقال���ت نقابة المحامين "إذ نقف اليوم وقفة عز 
ومس���اندة في نقابة المحامين الفلس���طينيين 
لألس���رى األبط���ال خل���ف القضبان واألس���الك 

الش���ائكة في معتقالت العدو الصهيوني في 
معركة الكرام���ة الثانية، معركة األمعاء الخاوية 
في مواجه���ة جبروت الجالد وغطرس���ته وإدارة 
ظهره لكاف���ة المعاهدات والمواثي���ق الدولية 

بشأن حقوق األسرى والمعتقلين".
وقال البيان "أس���رانا هم عن���وان عزتنا وعنوان 
وحدتنا التي جس���دتها قيادة الحركة األسيرة 
الس���باقة في ميدان التحدي والمواجهة، وحدة 
الدم والمصير التي استلهمها األسرى وتسلحوا 
بها وبإيمانهم بحتمية االنتصار في المواجهة.

وح���ذر البيان "من تصاعد اإلج���راءات اإلجرامية 
بحق أس���رانا وأس���يراتنا ال س���يما بع���د صعود 
اليمين المتطرف المدعوم من اإلدارة األمريكية 
المعادية لش���عبنا في االنتخابات الصهيونية 
األخي���رة، ع���دا ع���ن التصريح���ات العنصري���ة 

المستمرة من قادة اليمين المطرف الصهيوني 
اتجاه كسر إرادة األسرى الفلسطينيين وتشريع 

إعدامهم.
ودع���ا البيان، المجتمع الدول���ي والدول األطراف 
ف���ي اتفاقي���ات جنيف األرب���ع للوق���وف أمام 
االنتهاكات  بقم���ع  التعاقدي���ة  مس���ؤولياتها 
الجس���يمة لهذه االتفاقي���ات باعتبارها جرائم 
حرب وجرائم ضد اإلنس���انية تستوجب مالحقة 
ومحاكم���ة قادة العدو وضباطه عن هذه الجرائم 

أمام محكمة الجنايات الدولية".
كما دعت نقابة المحامين، جماهير شعبنا ألوسع 
مش���اركة والتفاف حول مطالب الحركة األسيرة 
والتضامن معهم، واالنخراط والمشاركة الفاعلة 
في كافة الفعاليات التضامنية مع األس���رى في 

معركتهم العادلة معركة الكرامة الثانية .

رام الله / االستقالل:
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القوى الفلسطينية كافة، إلى استنهاض 
كافة الطاقات الجماهيرية واإلعالمية والسياس���ية والحقوقي���ة، للتضامن مع أبطال 
الحركة األس���يرة، والوقوف إلى جانبهم، وفضح حقائق السياس���ة الفاشية إلدارات 
السجون وس���لطات االحتالل. توجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتحية 
اإلكبار إلى أبطال الحركة األس���يرة وهم يدخلون اليوم الس���ابع ف���ي "معركة الكرامة 
2" واإلضراب المفتوح عن الطعام دفاعًا عن كرامتهم الوطنية وحقوقهم اإلنس���انية 

والوطنية بما فيها حقهم في استعادة الحرية والتحرر من قيود السجن والسجان.
ودع���ت الجبهة الق���وى الفلس���طينية كاف���ة، وفي القل���ب منها أط���راف "التجمع 
الديمقراطية الفلس���طيني"، إلى اس���تنهاض كافة الطاقات الجماهيرية واإلعالمية 
والسياس���ية والحقوقية، للتضامن مع أبطال الحركة األسيرة، والوقوف إلى جانبهم، 

وفضح حقائق السياسة الفاشية إلدارات السجون وسلطات االحتالل.
وقالت: " إن الحركة األس���يرة، أكدت في وحدة موقفها، وصالبتها أنها تشكل واحدة 
م���ن أهم الروافع الوطنية في مكافحة االحتالل وسياس���ات القمع"، مؤكدة ضرورة أن 
تحق���ق هذه المعركة أهدافها، وتلقين س���لطات االحتالل درس���ًا جديدًا في معاني 

وأبعاد الصمود الفلسطيني.

رام الله / االستقالل:
واصلت أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة، يوم أمس، اعتقال القيادي في حركة 

الجهاد اإلسالمي أحمد دار نصر والمحرر أحمد نصر.
وكان���ت محكمة الصلح في مدين���ة رام الله المحتلة، مددت توقي���ف القيادي نصر 
رغ���م اضرابه المفتوح عن الطعام منذ اعتقاله م���ن قبل جهاز المخابرات في 7 أبريل 
الماض���ي. كما مددت المحكمة في رام الله توقيف األس���ير المحرر من الجهاد  نصر، 
وهو معتقل في جهاز األمن الوقائي منذ 4 أبريل. الجدير بالذكر أن القيادي دار نصر 
قد تعرض إلصابة برصاص جنود االحتالل خالل مش���اركته في المسيرات الشعبية، 

في منطقة جبل الريسان المهدد بالمصادرة، في شهر يناير الماضي.
والقيادي دار نصر أحد مبعدي مرج الزهور وأس���ير محرر قضى في سجون االحتالل 6 

سنوات، ويعتبر من أبرز قيادات الجهاد اإلسالمي في منطقة رام الله.

برلين/ االستقالل:
نّظمت جمعيات ومؤسسات فلسطينية 
وألماني���ة اعتصاًما في س���احة هيرمان 
بالتس في برلين دعًما للحركة األسيرة 
االحتالل  س���جون  ف���ي  الفلس���طينية 
اإلس���رائيلي، الت���ي تخ���وض "معركة 

الكرامة 2" لليوم الثامن على التوالي.
وصدحت ف���ي الحي األغان���ي الوطنية 
تضامني���ة  وكلم���ات  الفلس���طينية 
وهتاف���ات داعم���ة إلض���راب األس���رى 

ومطالبة بتحريرهم.
وألقي���ت كلمات سياس���ية وتضامنية 
في االعتص���ام طالبت بنصرة األس���رى 
واألس���يرات في الس���جون اإلسرائيلية 
وض���رورة تكثيف العم���ل الجماهيري 

واإلعالمي والتضامني.
وطالب المتحدث���ون الحكومة األلمانية 
باتخاذ مواقف جادة وحقيقية تنسجم 
مع القانون الدولي االنساني والكف عن 
وسياساته  اإلسرائيلي  للكيان  االنحياز 

العنصرية والتوسعية.
لش���بكة  الدولي���ة  المنس���قة  وقال���ت 
األس���رى"  ع���ن  للّدف���اع  "صام���دون 
الحقوقية ش���ارلوت كيت���س في كلمة 
لها باالعتص���ام إن الوقفة جاءت لدعم 
حري���ة آالف األس���رى الفلس���طينيين 
وكشف األكاذيب والدعاية اإلسرائيلية 

الوزي���ر  يفبركه���ا  الت���ي  العنصري���ة 
اإلس���رائيلي جلع���اد اردان مهن���دس 

عمليات القمع ضد الحركة األسيرة.
وأضاف���ت "نق���ول بوضوح إنن���ا هنا مع 
المقاومة الفلسطينية ومع كل الحقوق 
الفلس���طينية ومع تحرير كل األس���رى 
وكل فلس���طين". كم���ا ألقي���ت كلمات 
باس���م الش���باب الفلس���طيني وهيئة 
الفلسطينية  والجمعيات  المؤسس���ات 

والعربية في برلين.
ودخل���ت "معرك���ة الكرام���ة 2" الت���ي 

يخوضها األس���رى في سجون االحتالل 
يومها الثامن على التوالي، وسط سعي 

إدارة السجون لمحاولة فض اإلضراب.
وانض���م مئات األس���رى إل���ى اإلضراب 
ال���ذي ب���دأه 150 من قي���ادات الحركة 
األس���يرة مس���اء االثنين الماضي، بعد 
فشل الحوارات مع إدارة السجون بسبب 

تعنتها في االستجابة لمطالبهم.
إزالة  ح���ول  األس���رى  وتتمحور مطالب 
أجه���زة التش���ويش عل���ى الهوات���ف 
المحمولة، وتركيب هواتف عمومية في 

الس���جون، وإلغاء منع الزيارة المفروض 
على مئات المعتقلين.

كم���ا يطالب���ون برفع عقوب���ات جماعية 
فرضتها إدارة السجون منذ عام 2014، 
وتوفير الشروط اإلنس���انية لهم خالل 

تنقالتهم بين السجون.
وتتضمن أيًضا نقل األس���يرات لقسم 
آخر، وتحس���ين ظروف احتجاز األسرى 
األطفال، ووقف سياسة اإلهمال الطبي 
وتقديم الع���الج الالزم للمرضى، وإنهاء 

سياسة العزل.

وقفــة تضامنيــة مــع األســرى فــي برليــن

دعوة  للمشاركة في الفعاليات التضامنية مع مطالب األسرى

 رام الله/ االستقالل:
 تواصل قوات االحتالل اإلس���رائيلي لليوم التاسع عش���ر على التوالي، إغالق 
المدخل الرئيس���ي لبلدة عزون ش���رق قلقيلية بالمكعبات اإلسمنتية، وتمنع 
المواطنين من الدخول إلى البلدة أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق 
التفافية للوصول إلى المحافظات األخرى. ويدعي االحتالل، أن اإلغالق، جاء ردًا 
على إقدام شبان على قص البوابة الحديدية، إال أن الهدف الحقيقي، يصب في 

تمرير مخططات استيطانية جديدة في المنطقة.

االحتالل ُيغلق مدخل بلدة عزون 
شرق قلقيلية لليوم الـ 19

طولكرم/ االستقالل:
صادرت قوات االحتالل اإلس���رائيلي يوم أمس، مركبة ُمحرر من مدينة طولكرم 
شمالي الضفة الغربية المحتلة خالل مروره على أحد الحواجز العسكرية قرب 
المدينة. وقالت مصادر محلية: إن جنود االحتالل أوقفوا المحرر مؤيد س���عادة 
جالد على أحد الحواجز العس���كرية المفاجئة قرب طولكرم ولدى التدقيق في 
هويته صادروا مركبته. وأشارت إلى أن جنود االحتالل أطلقوا سراح الجالد بعد 

تسليمه ورقة بمصادرة المركبة واستجوابه ميدانًيا.

السلطة تواصل اعتقال القيادي 
أحمد دار نصر والمحرر أحمد نصر

االحتالل يصادر مركبة 
محرر بطولكرم

دعوة الستنهاض كافة القوى والطاقات 
للتضامن مع معركة »الكرامة 2«
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أعلن أنا المواطن/ علي صبحي سعيد عمران
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410999510 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ايمان أحمد عبدالفتاح يوسف
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)900559832 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/اكرم وليد محمد صالحه.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)903580124 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/اياد سالم عمر أبو سمهدانة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)962058897( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ نداء احمد محمد ابو مسامح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801217407( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/أحمد موسى عبد ربه الحاج يوسف 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410516553 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/  محمد سليم محمود دوشن
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931126437 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/سام فريد سليم بركة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802142315( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ خالد اشتيوي:
 أعلنت الهيئة التنسيقية إلحياء ذكرى النكبة في قطاع 
غ���زة يوم أمس، عن ب���دء فعاليات إحي���اء الذكرى ال�71 
للنكب���ة. وقال عض���و الهيئة محمد س���الم خالل مؤتمر 
صحفي عقده بمدينة غزة إن الهيئة س���تعلن في وقت 

الحق عن جدول فعاليات إحياء الذكرى وطبيعتها.
وطالب المجتم���ع الدولي بكل منظمات���ه الدولية ببذل 
أقصى جهدهم إلرغام االحتالل على الس���ماح لالجئين 
بالعودة إلى بلدانهم وممارسة حقهم في تقرير المصير.

وف���ي نف���س الس���ياق، أكد س���الم أن مس���يرة العودة 
فع���ل نضالي واج���ب؛ من أج���ل التأكيد على تمس���ك 
ا وفق  الفلس���طينيين بح���ق الع���ودة المكف���ول قانونّيً
الق���رارات والمواثي���ق الدولية، والذي أك���ده قرار األمم 

المتحدة رقم 194 أكثر من 135 مرة.
وش���دد على تمسك شعبنا باس���تمرار مسيرات العودة 
وس���لميتها، داعًيا الفلس���طينيين في كل الس���احات 
لالنخراط في هذا العمل النضالي وفق أساليب وجداول 

عمل تالئمهم.
وأوض���ح أن "صفقة الق���رن" حلقة جديدة من مش���اريع 
تصفية القضية الفلس���طينية، سيفشلها شعبنا؛ كما 

أفشل كل المشاريع السابقة التي حرمته حقوقه.

وأضاف "إن مش���اريع التوطين وتهويد القدس وشرعنة 
االس���تيطان وسياسة التطبيع مع دولة االحتالل وغيرها 
مما تس���رب من صفقة العار؛ لن يك���ون له أي قيمة ألن 
ش���عبنا الفلس���طيني س���يقف لها حجر عثرة وسيمنع 

قضم حقوقه ما بقي فيه عرق ينبض".
ودعا س���الم الدول العربي���ة إلى ع���دم التعاطي مع أي 

مش���اريع تص���ادر حقوق ش���عبنا وتقفز ع���ن إرادته أو 
تتساوق وتطبع مع عدوه، باإلضافة إلى تفعيل مقاطعة 

شاملة لالحتالل.
الالجئي���ن  وتش���غيل  غ���وث  وكال���ة  إدارة  وطال���ب 
الفلس���طينيين )أونروا( ببذل أقص���ى جهودها للحفاظ 
على استمرار وتطور عملها، وعدم السماح بتراجع أدائها 

تحت دعاوي وقف المساعدات األمريكية.
وقال "أثبت���ت تجربة عام 2018 أنه بمقدور أونروا تجاوز 
األزمة من خ���الل مضاعفة جهودها والبحث عن ممولين 
جدد"، مش���ددًا على أن احتياجات غ���زة تضاعفت جراء 
الحصار الذي يفرضه االحتالل، وهو ما يس���تدعي زيادة 
مخصصات القطاع وافتتاح مشاريع للعاطلين عن العمل 

وزيادة موظفي الطوارئ.
وطالب "أون���روا" بمزيد م���ن الش���فافية واالنفتاح على 
المؤسس���ات الوطنية المعنية والتش���اور معها بش���أن 
القرارات المحتملة التي تعتزم اتخاذها منًعا للتوترات 

أو التأثير السلبي على الالجئين.
ودعا س���الم السلطة الفلسطينية لبذل جهود كبيرة من 
أجل رأب الصدع الفلس���طيني والعمل بش���كل إيجابي 
إلنهاء االنقس���ام، وتوجيه جهود الكل الفلسطيني نحو 
محاربة االستيطان في الضفة الغربية وعمليات التهويد 

في القدس، وكسر الحصار عن قطاع غزة.
ويحيي الش���عب الفلس���طيني في 15 مايو من كل عام 
ذك���رى النكبة، ويتذّك���ر تهجيره من أرضه قس���ًرا على 
يد العصابات الصهيوني���ة عام 1948؛ وذلك عبر عديد 
الفعاليات في الضفة وغزة والق���دس والداخل المحتل 

والشتات.

اإلعالن عن بدء فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ71 في غزة

) APA images (   جانب من �مل�ؤمتر �ل�صحفي بغزة �أم�س

غزة / االستقالل:
قال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
أحمد بحر يوم أمس: إن "حكومة محمد اشتية 
غير دس���تورية، ألنها لم تن���ل ثقة المجلس 
التش���ريعي، وتم تش���كيلها خالًف���ا ألحكام 
القانون األساس���ي، وأدت القسم أمام محمود 

عباس منتهي الوالية".
وذك���ر في تصري���ح له: أن "تش���كيل محمود 

عباس منتهي الوالية حكومة برئاسة اشتية 
مخالفة دستورية ووطنية وأخالقية وقانونية"، 
معتبرًا أن تشكيل الحكومة "تكريس لمنهج 
اإلقصاء واالنفراد الذي يمارسه محمود عباس، 
ومحاولة منه لخطف الش���رعية الفلسطينية 
تمهي���ًدا لتمرير مخططات دولي���ة وإقليمية 

باسم الشعب الفلسطيني".
ودعا الفصائل والمؤسسات الحقوقية للتوجه 

للجهات الدولية والعربية الرسمية، "من أجل 
توضيح مخالفات محمود عب���اس وإبراز عدم 

دستورية وشرعية حكومة اشتية".
ورفض���ت الفصائ���ل الفلس���طينية الب���ارزة 
الدخ���ول في تش���كيلة الحكوم���ة، مطالبين 
بض���رورة تش���كيل حكوم���ة وح���دة وطنية 
تجابه التحدي���ات التي تتعرض لها القضية 

الفلسطينية.

خان يونس/ االستقالل:
شارك رئيس بلدية عبس���ان الكبيرة د.محمود أبو دراز و بحضور محافظ خان 
يونس د. أحمد الش���يبي في افتتاح بئر مي���اه ومحطة تحلية في منطقة أبو 

طعيمة جنوب شرق بلدة عبسان الكبيرة. 
وتس���اهم هذه المحطة في توفير المياه الصالحة للش���رب لحي أبو طعيمة 
والمناطق المجاورة والذي يعاني من نقص شديد في وصول المياه الصالحة 
للش���رب.  يذكر أن بلدية عبسان الكبيرة تس���اهم في توفير ما يلزم لجميع 
المؤسس���ات الدولية من أجل إقامة مثل هذه المش���اريع و التي تخفف عن 

كاهل المواطنين في البلدة.

رئيس بلدية عبسان الكبيرة يشارك 
في افتتاح محطة تحلية مياه

خان يونس/ االستقالل:
ش���رعت الطواقم الفنية التابعة لدائرة األشغال العامة والصيانة  في بلدية 
خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ أعمال إنش���اء وإعادة تأهيل مظلة 
ف���ي موقف انتظار المركب���ات الواقع جنوب المدين���ة والمعروف ب�� )موقف 
س���يارات رفح(. وتأتي تلك األعمال ضمن مس���اعي البلدية في إعادة تنظيم 
الطرق���ات وتفعي���ل مواقف انتظ���ار المركبات بما يخدم الجمهور مباش���رة 
ويس���هل على المواطنين وأصحاب المركبات قضاء احتياجاتهم المختلفة، 
في ظل جهود ومساعي البلدية للنهوض بواقع مركز المدينة، ووضع الحلول 
المناسبة لمنع تكدس السيارات في شارع جمال عبد الناصر جنوبًا في الجهة 

الغربية المقابلة للكراج الموجود.

إنشاء وتأهيل مظلة لموقف 
انتظار المركبات في خانيونس

خانيونس/ االستقالل:
قام����ت بلدية الفخاري جن����وب مدينة خان 
يون����س ووزارة الحكم المحلي باس����تكمال 
المجتمعية مع سكان  المش����اركة  لقاءات 
منطق����ة تنظي����م الفخاري ف����ي الحي رقم 
)4(، وأيضا لمس����اعدة البلدي����ة في أعمال 

التخطيط العمراني.
ورح����ب د. س����لمان العمور رئي����س بلدية 
الفخاري بمهندس����ي وزارة الحكم المحلي 

ال����ى أن  المش����ارك، مش����يرًا  والجمه����ور 
هذه اللق����اءات تهدف إل����ى الوصول إلى 
مخططات تلبي احتياجات السكان والعمل 
على إيجاد حلول خالقة تلبي رغبات جميع 

األطراف.
وأش����اد د. العم����ور بعمل اللجن����ة بالوزارة 
ومس����اعدتها لمهندس����ي البلدي����ة ف����ي 
اعم����ال التخطيط العمراني والس����ماع إلى 
المنطقة  س����كان  ومقترحات  اعتراض����ات 

ومحاول����ة الوصول إل����ى مخططات ترضي 
كاف����ة المواطنين. من جهته أوضح م. فرج 
الصرفندي مدير عام المنطقة الجنوبية عن 
كيفية استقبال االعتراضات والمقترحات 
الواردة للوزارة من خالل دخولها إلى اللجنة 
المركزية ودراس����تها بشكل دقيق وأيضا 
نشر قرارات اللجنة المركزية في الصحف 
الفلس����طينية حت����ى يتس����نى للجمهور 

المعترض مراجعة القرارات.

التشريعي: حكومة اشتية غير دستورية

بلدية الفخاري ووزارة الحكم المحلي تكمالن لقاءات المشاركة المجتمعية 
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أعلن أنا المواطن/ايهاب نعيم محمود عابد
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)950161620( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ فادي اس���امة عبد الرحمن يونس 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404070856( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ فوزي شاكر حسن الشويخ
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)935345496( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ فايقة خضر عبد العمصي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)927349654 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ سوزان رمضان عبدالله العطاونة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)925095465( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ /وليد ناجي سليم ابو عمرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401152533 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ خالد زياد خالد عياد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400058632 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عصام عمر سالم الدخاخني
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)921411252 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/باسمة سعد محمد ابو القمبز
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800189078( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

وأك���دت الحركة، أنها م���ا زالت تدعم وبقوة اس���تعادة 
الوحدة الوطنية، مجددة موقفها بضرورة عقد لقاء وطني 
عاجل لإلط���ار القيادي المؤقت لمنظم���ة التحرير لبحث 
التحديات والمخاطر التي تواجه ش���عبنا الفلس���طيني 
لتحقي���ق الش���راكة الوطني���ة، فالمس���توطنات تبتلع 
األرض  بالضف���ة  والوق���ت آخذ بالنف���اذ، وال يوجد وقت 
حقيقي لترف المناكفات الت���ي تلحق الضرر بالقضية 

الفلسطينية لصالح مشاريع تصفيتها".

فاقدة لل�شرعية
بدورها وصفت حركة المقاومة اإلس���امية )حماس( يوم 
أم���س، الحكومة التي ش���ّكلها عضو اللجن���ة المركزية 
لحرك���ة "فتح" محم���د اش���تية ب�"االنفصالي���ة وفاقدة 

الشرعية"، داعية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
واعتبرت حماس، في بيان صحفي، "تشكيل حركة فتح 
حكومة برئاس���ة اشتية بمثابة استمرار لسياسة التفرد 
واإلقصاء، وتعزيز االنقس���ام، تلبية لمصالحها ورغباتها 
على حس���اب مصال���ح ش���عبنا الفلس���طيني ووحدته 

وتضحياته ونضاالته.
ورفض���ت الفصائل الفلس���طينية الب���ارزة الدخول في 
تش���كيلة الحكومة، مطالبين بضرورة تش���كيل حكومة 
وح���دة وطنية تجاب���ه التحدي���ات التي تتع���رض لها 

القضية الفلسطينية.
أضافت حم���اس "إن هذه الحكوم���ة االنفصالية فاقدة 
للشرعية الدستورية والوطنية، وستعزز من فرص فصل 

الضفة عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ "صفقة القرن".
وأّك���دت أن مواجه���ة التحديات الت���ي باتت تعصف 
بالقضية الفلس���طينية، وف���ي مقدمتها فرض "صفقة 
الق���رن" وتنفيذه���ا، "يتطلب تصويب هذه المس���ارات 

الخاطئة".
ودعت حماس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل 
مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا كافة، وترفع الظلم عنهم، 

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

لمواجهة التحديات كافة.

تعزز االنق�شام
قال عضو المكتب السياس���ي للجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين ومسؤول فرعها في غزة، جميل مزهر، إنه "كان 
األج���در بالرئيس محمود عب���اس أن يذهب إلى حكومة 

وحدة وطنية، بدالاً من حكومة تعزز االنقسام وتكرسه"
وبّين مزهر في تصريح له، أن "موقف الجبهة الش���عبية 
واضح من المش���اركة ف���ي كل الحكوم���ات الناتجة عن 
ا  اتفاقي���ات أوس���لو، وعارضنا المش���اركة فيه���ا ارتباطاً
بمواقف واضح���ة، أن كل الحكومات جاءت باتفاق مدمر 
ا أن "الجبهة ال  للقضية الوطنية الفلس���طينية"، مؤك���داً
يمكن أن تكون جزءًا من حكومة تمارس التنسيق األمني 
وتقوم بمتطلبات االحتال اإلسرائيلي، وال تنفذ قرارات 

المجلسين المركزي والوطني".
وتابع قائااً "الجبهة الش���عبية كانت ترى في اجتماعات 
المركزي والوطني خطواٌت لتعزيز االنقسام في الساحة 
الفلس���طينية" ، داعي���ًا إل���ى ضرورة الذه���اب لمجلس 
وطني جديد على أس���اس نتائج ح���وارات بيروت 2017 
واتفاقي���ات القاه���رة 2011 و2017 ما يمث���ل االجماع 

الوطني الفلسطيني.
ش���دد مزهر أنه "كان األجدر الذهاب النتخابات رئاسية 
وتش���ريعية وتش���كيل حكوم���ة وحدة وطني���ة النهاء 
: "المطلوب في ه���ذه اللحظة، ومفتاح  االنقس���ام"، قائااً
الحل بيد الرئيس عباس، أن يدعو الجتماع يش���ارك فيه 
األمناء العامي���ن للفصائل لبحث كي���ف نواجه صفقة 

ا أن "كل  القرن وكل المؤام���رات ومحاوالت الفصل"، مبيناً
طرف يتهم اآلخ���ر بأنه ينفذ صفقة القرن، وهذا خطير 

وال يعالج األزمة".
وشدد على أن "المطلوب حوار وطني شامل يشارك فيه 
كل من يريد التصدي لصفقة القرن، ويتم فيه التوقيع 

على ميثاق شرف للتصدي للمؤامرات".

ال متتلك القرار ال�شيا�شي
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم أمس: 
ا، وال تملك  ���ا وطنياً إن الحكوم���ة الجديدة ال تمثل ائتافاً
صاحيات القرار السياس���ي، داعية لتش���كيل حكومة 

وحدة وطنية لمجابهة التحديات.
وأضافت ف���ي بيان لها، أن "الحكوم���ة بلون واحد، تحت 
ا لسياسته، وال تمثل  هيمنة حزب سياس���ي واحد، ووفقاً

أي شكل من أشكال االئتاف الوطني".
وذك���رت أن "الحدي���ث المكرر عن مهام ه���ذه الحكومة 
وعن تحديات المس���تقبل، ليست س���وى عبارات جوفاء 
م���ن أجل ذر الرم���اد في العيون، النه���ا حكومة ال تملك 
صاحية القرار السياسي الذي يمكنها من الذهاب نحو 
مستلزمات المرحلة القادمة، بما فيها التصدي لتحديات 
واس���تحقاقات صفقة ترمب بتطبيق ق���رارات المجلس 

الوطني بإع���ادة تحديد العاقة م���ع دولة االحتال، في 
الميادين السياسية واألمنية واالقتصادية، بما في ذلك 
طي صفحة أوسلو، ووقف الرهان على مفاوضات ثنائية 

جديدة مع دولة إسرائيل".
وأش���ارت الجبهة إلى أن "الحكومة ال تملك الصاحيات 
والمقوم���ات السياس���ية والضرورية الت���ي تمكنها من 
إنهاء االنقسام عبر تنظيم انتخابات شاملة، في القدس 
والضفة الفلس���طينية وقطاع غزة، للرئاس���ة، وللمجلس 

التشريعي والمجلس الوطني الجديدين".
ولفت���ت إل���ى أن "كل ه���ذه الصاحي���ات محصورة في 
القيادة الرس���مية ومطبخها السياسي، الذي مازال، منذ 
العام 2015 يعطل قرارات المجلسين المركزي والوطني، 
ويدير لعبة إحالة القرارات من دورة إلى دورة، ومن لجنة 
إل���ى لجنة في ته���رب واضح من اس���تحقاقات تطبيق 

القرارات في رهانات أثبتت الوقائع فشلها .
ودع���ت الجبهة إل���ى التوق���ف عن إضعاف سياس���ة 
االئت���اف الوطني، والش���راكة الوطني���ة حتى حدودها 
األدنى، والعودة إلى سياسة إعادة بناء الحالة الوطنية من 
خال الخروج من اتفاق أوسلو، وتطبيق قرارات المجلس 
الوطن���ي، في إع���ادة تحديد العاقة م���ع دولة االحتال 
ومواجه���ة "صفقة ترم���ب"، وتصوي���ب العاقات بين 
فصائل منظمة التحرير، وتشكيل حكومة وحدة وطنية 
للكل الفلس���طيني. ورفض���ت الفصائل الفلس���طينية 
البارزة الدخول في تش���كيلة الحكومة، مطالبين بضرورة 
تش���كيل حكومة وحدة وطنية تجاب���ه التحديات التي 

تتعرض لها القضية الفلسطينية.

حزبية ال حتظى بتوافق
من جهتها قال���ت حركة األحرار: إن حكومة عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح محمد اشتية "حزبية غير دستورية 

ال تحظى بتوافق أو إجماع وطني".
وأضافت الحركة في بي���ان صحفي لها، أن الحكومة "لن 
تكون إال أداة في يد رئيس الس���لطة لتمرير سياس���اته 

المرفوضة والتي ال تصب إال في صالح االحتال".
وأش���ارت في بيانها إل���ى أن الحكوم���ة ال تحظى بثقة 
المجلس التش���ريعي، معتبرة أنها حكومة غير قانونية 

"وما بنى على باطل فهو باطل".
ورفض���ت الفصائل الفلس���طينية الب���ارزة الدخول في 
تش���كيلة الحكومة، مطالبين بضرورة تش���كيل حكومة 
وح���دة وطنية تجاب���ه التحدي���ات التي تتع���رض لها 

القضية الفلسطينية.

الفصائل: حكومة اشتية انفصالية وفاقدة الشرعية وعاجزة أمام التغول اإلسرائيلي
غزة / اال�شتقالل:

قالللت حركة اجلهاد االإ�شللالمي اإن احلكومة اجلديدة التي جرى 
ت�شكيلها يف رام اهلل برئا�شة حممد ا�شتية، بهذه املوا�شفات  مهما 
كانللت م�شمياتهللا، »�شتكللون عاجزة عللن مواجهة تغللول وعدوان 
االحتالل بال�شفة املحتلة ووقف االعتقاالت للمواطنني هناك«. 

واعتللرت احلركللة يف بيللان �شحفللي، اأن الت�شللدي للمخططللات 
ال�شهيونيللة االأمريكية، يبداأ بتحقيللق ال�شراكة الوطنية واإنهاء 
االنق�شام و�شواًل اإىل اخلللروج من اتفاق اأو�شلو و�شحب االعرتاف 
بل«اإ�شرائيللل« واإعللادة االعتبللار للم�شللروع الوطنللي الفل�شطيني. 
واأ�شافت »يف الوقت الذي يعلن فيه االحتالل االإ�شرائيلي عن نيته 

�شللم اأجزاء من اأر�ض ال�شفة الغربية املحتلة والتلويح االأمريكي 
بطللرح »�شفقللة القللرن« لت�شفيللة الق�شيللة وتق�شيللم املنطقللة 
العربيللة، وتداعياتها اخلطرة االأخرى، كان االأجدر ملواجهة كل 
ذلللك البدء با�شتعادة الوحدة الوطنية واإنهاء االنق�شام، واإعادة 

بناء م.ت.ف على اأ�ش�ض اتفاق 2005 -2011«.
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قبيل االنتخابات اإلس���رائيلية األخيرة جرى حديث عن احتمالية ضّم المس���توطنات المبنية على 
أراضي الفلسطينيين، لتكون تحت السيادة اإلسرائيلية بعد االعتراف األميركي بسيادة إسرائيل 
عل���ى مرتفعات الجوالن، كما أنها تجري مناقش���ات أيضا حول ضم الضف���ة الغربية، وقال رئيس 
الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو: نحن نناقش أيضا تطبيق السيادة اإلسرائيلية على معاليه 
أدوميم وغيرها من األمور، لكن الس���ؤال في المرحلة المقبلة هل ستقدم إسرائيل على ضّم أجزاء 
من الضفة الغربية، أم أنها ستضم الضفة الغربية، علما بأن الضفة الغربية هي أراض محتلة، لكن 
في ظل الدعم األمريكي المتواصل إلس���رائيل، ومن خالل اإلعالن عن تفاصيل ما تسمى إعالميا ب� 
صفقة القرن قريبا، فإن إس���رائيل يبدو بأنها تس���ير نحو قتل حل الدولتين، فهل الضفة الغربية 
س���يعاد احتاللها مرة أخرى، فالمستقبل للعملية الس���لمية يظل غامضا في ظل سياسة اليمين 
اإلس���رائيلي، الذي ال يريد الس���الم، من خالل طرحه ضم أجزاء من الضف���ة الغربية ومن هنا يبدو 
أن إس���رائيل تريد أن يبقى الوضع هكذا بال أية تنازالت سياس���ية من أجل الوصول إلى سالم مع 
الفلسطينيين، لكن تبقى صفقة القرن هي ما تحدد الوضع القادم للضفة الغربية المحتلة، رغم أن 

الفلسطينيين يرفضون وسيرفضون صفقة القرن، ألنها تسلب الحقوق الفلسطينية..

مشهد بروتوكولي جديد صنعته السلطة الفلسطينية بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة يرأسها الدكتور محمد 
اشتية, الحكومة الجديدة جاءت لتلعب في الوقت الضائع ليس بغرض تحقيق أهداف يمكنها التخفيف عن شعبنا 
الفلس���طيني وتحقيق آماله وتطلعاته, إنما لزيادة رقعة االنقس���ام والتنافر بين حركتي فتح وحماس, واستنزاف 
طاقات شعبنا الفلس���طيني في مشاكل حياتية وقضايا هامشية ال يمكن ان تخدم قضيتنا الفلسطينية, أو تدفع 
باتجاه تحقيق مكاسب سياسية لصالح شعبنا وقضيتنا, فحكومة الدكتور محمد اشتية جاءت لتدير األمور بعقلية 
وفكر ونهج وسياس���ة رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود عباس, وجاءت لتلعب دور »المحلل« لكل قراراته التي 
س���يقدم عليها, وهو بالفعل يحتاج لمن يمرر له هذه القرارات ألنه لم يجد ش���ريكا وطنيا فلسطينيا يقبل بقراراته 
السياسية الفردية والقائمة على مبدأ واحد ال ثاني له »السالم« مع عدو مجرم ال يعترف بالسالم وال يؤمن به وتتزايد 

أطماعه كل يوم بسبب سياسة االستسالم التي ينتهجها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. 
قد يعتقد البعض أننا نتعجل في الحكم على هذه الحكومة الجديدة, لكننا نقرأ دورها من خالل الظروف التي جاءت 
بها, فالحكومة هي حكومة فتحاوية بامتياز, وقد اس���تثنت من تشكيلتها أكثر من ثالثة عشر فصيال فلسطينيا, 
ولها مهام محددة كلفها بها رئيس الس���لطة محمود عباس ال تس���تطيع ان تخرج عنها, كما أنها تعاني من أوضاع 
سياسية واقتصادية وداخلية ومالية معقدة وصعبة, وهذا يؤكد على عدم قدرتها تجاوز هذه المشكالت, خاصة ان 
ه���ذه األوضاع الصعبة تصطدم بإرادة اإلدارة األمريكية واالحتالل الصهيوني, وتواطؤ المجتمع الدولي, وعجز عربي 
كبير, وخيار السالم الذي ال بديل عنه, أي أنها أمام تحديات ال يمكن تجاوزها إال بوحدة الموقف الفلسطيني سياسيا 
وجغرافيا, ووحدة المش���روع الوطني والهدف, الذي يقودنا الى تحقي���ق االنجاز بكل الطرق الممكنة وليس بطريق 
السالم فقط, خاصة ان االحتالل الصهيوني ال يؤمن بالسالم, وان المنطق الذي تقود به اإلدارة األمريكية و »إسرائيل« 

سياستهما هو منطق القوة والجبروت.    
ما الذي يمكن ان تحققه حكومة الدكتور محمد اشتية للفلسطينيين, هل يمكنها ان تنهي االنقسام الفلسطيني 
وتس���تجيب للح���وار مع الوفد المصري لتطبيق اتف���اق  المصالحة الذي تم التوقيع عليه م���رات عديدة, هل تملك 
حكومة اش���تيه هذا القرار الذي يأتي على غير رغبة رئيس الس���لطة محمود عباس, وهل يمكنها ان ترفع العقوبات 
التي تفرضها الس���لطة الفلسطينية على قطاع غزة, وهل هي قادرة على مواجهة مخططات االحتالل الهادفة لضم 
الضفة الغربية, بتفعيل االنتفاضة الشعبية في وجه االحتالل, وإطالق يد المقاومة الفلسطينية للتصدي لسياستة 
العنجهية وإجرام قطعان المستوطنين, هل يمكنها ان تعيد رواتب الشهداء واألسرى والجرحى ورواتب الموظفين 
المقطوعة من رام الله على خلفية االنتماء السياس���ي, أم ان هذه األمور س���تبقى معلقة دون أية حلول حتى يضج 
الغزيون من حماس وينتفضوا في وجهها س���عيا إلسقاطها وإعادة السلطة إلدارة شؤون الناس في قطاع غزة, كما 

يأمل عباس وأجهزته األمنية التي ترفع له تقارير كاذبة إلدامة االنقسام.  
حكوم���ة اش���تية الجديدة لم يباركها أي فصيل فلس���طيني, ولم يباركها ش���عبنا بقواه الحي���ة, ولن تحظى هذه 
الحكومة بأي اهتمام طالما أنها قبلت ان تفرض فرضا على الفلسطينيين, وهذه الحكومة قد تكون مرضية ألمريكا 
و«إسرائيل« ألنها حكومة هزيلة وضعيفة ومهترئة وليس عليها إجماع فلسطيني, ولكن اشد ما نخشاه ونعمل له 
ألف حس���اب ان تمرر ما تسمى بصفقة القرن بحضور هذه الحكومة, وان يتم تطبيق رؤية نتنياهو في قضايا الحل 
النهائي للقضية الفلس���طينية على حس���اب الضفة الغربية والقدس, وان يمرر مشروع »التوطين« والوطن البديل 
دون ان تك���ون هذه الحكومة قادرة على مواجهة تلك التحديات المفصلية والخطيرة, ألن مواجهة هذه المخططات 
الصهيوامريكية تتطلب وحدة حقيقية, وصالبة في الجبهة الداخلية الفلسطينية, خاصة ان الدول العربية تخلت 
معظمها عن واجبها في دعم الحقوق الفلسطينية حتى تلك التي أقرتها ما تسمى بالشرعية الدولية, ولم يعد أمام 
الفلسطينيين إال الدفاع عن أنفسهم موحدين, والوقوف صفا واحدا في وجه كل المخططات والمؤامرات التي تهدف 
إلى تصفية القضية الفلس���طينية, بالتأكيد أن هذه الحكومة الجديدة ليست بدياًل لحكومة الوحدة الوطنية وهي 
بهذه المواصفات مهما كانت مسمياتها ستكون عاجزة عن مواجهة تغول وعدوان االحتالل بالضفة المحتلة, لذلك 

ستبقى حكومة اشتيه حكومة شكلية فاقدة لتحقيق االنجاز. 

حكومة اشتية وأدوارها الشكلية 

هل ستقدم إسرائيل على ضّم 
أجزاء من الضفة الغربية؟

عطا الله شاهين

رأي
ل���م تكن العالق���ة بين صاحب الح���ق ومغتصبه 
ايجابي���ة للحظة، بل حققها قان���ون الطبيعة بأن 
المجال يبقى مفتوحًا في كل االتجاهات لصاحب 
الح���ق ألن يعيد حق���ه من مغتصبي���ه، وما مرت 
به القضية الفلس���طينية من محط���ات تاريخية 
متعاقبة تؤكد أن أطماعًا عالمية تدور حول أرضنا 
الفلس���طينية، وأن زراعة الكيان اإلسرائيلي فوق 
أرضن���ا كمغتصب محت���ل ل���كل مقدراتنا يعبر 
عن التركيز الواضح على ض���رورة إعدام أي كيان 
فلسطيني يحاول أن يس���تعيد حقه المغتصب 
والمحت���ل، فحال���ة الدع���م السياس���ي والمالي 
واإلداري وغيره���ا م���ن أغل���ب دول العال���م لهذا 
الكي���ان الغاصب تؤكد بأن أرضنا الفلس���طينية 
ه���ي جزء من حال���ة التحول الكون���ي بين قطبي 
الحق والباط���ل، وأن النظر إليه���ا ال يقتصر على 
المس���توى الجغراف���ي فحس���ب بل يمت���د إلى 
التج���ذر العقدي والفكري واالعتب���اري لدى أبناء 
هذه األرض، وهو ما يحاول االحتالل اإلس���رائيلي 
باعتب���اره الجه���ة المس���تفيدة والمحافظة على 
مصالح أس���ياده من ال���دول الغربية في المنطقة 
أن ي���زور التاريخ وأن يبني لدى أجياله معتقدات 
دينية توراتية ترتبط بهذه األرض الطاهرة، وهي 
المس���احة التي لم ولن يستطيع نزعها من عقول 
وصدور أبناء ش���عبنا الفلس���طيني مطلقًا، ولكن 
أمام حالة التجذر العميقة والتشبث الالمتناهي 
ف���ي موروثنا الوطني والديني ب���دأ االحتالل ومن 
ورائه أمري���كا وآخرين بالتفكير ف���ي ايجاد حالة 
تح���ول ذاتي لش���عبنا الفلس���طيني وذلك نحو 
االنق���الب على نفس���ه باتجاه الخ���روج من وحل 
المنازعات واالنقس���امات وضي���ق الحال وضنك 
العيش نحو حياة أفضل قد تكون على حس���اب 
معتقدات���ه وأفكاره وموروث���ه الوطني والديني، 
وهو فعليًا ما يمارس علينا كفلس���طينيين، فلم 
يعد االحتالل االس���رائيلي لألس���ف بحاجة الى 
ش���ن الح���روب التدميرية بالقوة ألن���ه وصل الى 

سأفترض صحة االدعاء اإلسرائيلي بأن إلسرائيل 
مصلحة في بقاء حماس مسيطرة على قطاع غزة، 
وأن الجيش اإلس���رائيلي ال يفكر ف���ي احتاللها 

لسببين:
الس���بب األول: التأكيد على استمرار الفصل بين 
غزة والضفة الغربية، كمصلحة عليا إس���رائيلية، 
تضعف الس���لطة الفلس���طينية، وتح���ول دون 
الضغ���ط الدولي عل���ى إس���رائيل لقي���ام دولة 

فلسطينية.
السبب الثاني: عدم رغبة إسرائيل في إدارة قطاع 

غزة، وعدم وجود من يقبل تحمل مسؤولية غزة.
وس���أفترض صحة م���ا يقال عن تس���اوق حركة 
حم���اس م���ع صفق���ة الق���رن، وأن التهدئة مع 
إس���رائيل جزء م���ن ه���ذه الصفق���ة، وأن حركة 
حماس تعمل على فصل غزة عن الضفة الغربية، 
وسأفترض أن حماس جزء مؤسس للمؤامرة على 

القضية الفلسطينية!!
س���أفترض أن كل ما يقال في هذا الشأن صحيح 
مئة بالمئة، وال يشوبه الشك، فهل سلوك قيادة 
السلطة الفلسطينية يخالف هذا النهج، ويعادي 

النوايا اإلسرائيلية المكشوفة.
فماذا فعلت قيادة السلطة الفلسطينية إلفشال 

المخطط اإلسرائيلي الذي بدأ بمحاصرة غزة؟
وإذا كان فص���ل غزة جزء من مؤامرة صفقة القرن، 

قناعة بأننا س���نخرج من تحت األنقاض أقوى من 
قبل لنطالب بحقنا في أرضنا الفلسطينية، ولكن 
وبحسب العديد من االستراتيجيات التي رسمت 
باتج���اه كيفية التخلص من مقومات قيام الدولة 
الفلسطينية على األرض الفلسطينية، فقد ذهب 
أغلبها الى ضرورة اس���تدراج الفلس���طينيين الى 
مربع التآكل الذاتي واالنهاك المبرمج، س���واء من 
الناحي���ة االنس���انية أو الوطني���ة أو االخالقية او 
الديني���ة أو غير ذلك، والمتتب���ع لمجريات األمور 
يجد باننا كفلسطينيين لألسف تعاطينا وبرغبة 
شديدة منا مع تلك االستراتيجيات الهادفة الى 
تدميرنا وإنهاء قضيتنا لصالح االحتالل وأعوانه، 
فمنذ س���نوات خلت عمد االحتالل على تفس���يخ 
وتشتيت وشرذمة الكل الفلسطيني الى مكونات 
متناقضة تم التعبير عنه���ا بعدد من الفصائل 
واالح���زاب والح���ركات والجماع���ات والتوجهات 
والتكتالت وغير ذلك، وقد نجحوا في ان كرس���وا 
مب���دأ )كل حزب بم���ا لديهم فرح���ون( حتى بات 
الجسد الوطني الفلسطيني يترنح ضعيفًا منهكًا 

من ذوي القربى والخصام الموجه.
وبذلك يكون االحتالل قد وصل الى مبتغاه بفرض 
أي من صور انهاء القضية الفلسطينية لصالحة، 
خاص���ة وأن جهودًا كبي���رة بذلك خ���الل الفترة 
الماضية لتوطئة ذلك م���ع الحاضنة العربية وان 
العديد م���ن دول االقليم والدول العربية تعاطت 
مع تطلع���ات االحتالل المس���تقبلية في وجوده 
كأح���د مكون���ات المنطقة العربي���ة تحت عنوان 
عمليات التطبيع العربي االسرائيلي الذي ظهرت 
ل���ه صور متعددة خالل الفت���رة الماضية. وهو ما 
سيش���جع االحتالل عل���ى التغول عل���ى حقوقنا 

الفلسطينية بغطاء عربي واقليمي ودولي.
والش���اهد هنا ه���و أن حال���ة االنه���اك والترنح 
الفلس���طينية التي ال تسعف بالمطالبة بحقوقنا 
المحتلة، بالتأكيد ستؤهلنا الى اللجوء الى خفض 
طموحاتنا ومطالبنا الوطنية الكبيرة، وتدخلنا في 

فه���ل معاقبة أهل غزة، وحرمانه���م من الرواتب 
يعان���د صفقة القرن، ويتصدى له���ا، ام العقاب 

الجماعي ألهل غزة جزء من صفقة القرن؟
لماذا ال تراجعوا س���لوك القيادة الفلسطينية في 
السنوات األخيرة؟ وهل ما قامت به من ممارسات 
ميداني���ة هنا وهناك يعزز فص���ل غزة أم يحقق 

تواصلها مع الضفة الغربية؟
فهل تواصلت القيادة الفلس���طينية مع س���كان 
غزة، وفتحت له���م آفاق العمل وال���رزق والحياة 
كي يواجهوا صفقة القرن موحدين مع إخوانهم 
في الضف���ة الغربية؟ هل ش���جعت مواجهتهم 
لالحت���الل؟ هل ناص���رت مقاومته���م لالحتالل؟ 
هل وقفت خلف مس���يرات الع���ودة؟ وهل قادت 
الس���لطة الفلس���طينية أي ش���كل من أش���كال 
المواجه���ة مع االحتالل، كي تعيب على أهل غزة 

التهدئة؟
لقد حرصت القيادة الفلس���طينية على تحريض 
أهل غزة عل���ى حركة حماس، فهل ثورة أهل غزة 
على حركة حماس تعني موافقة إس���رائيل على 
عودة السلطة الفلسطينية إليها، وهل إلسرائيل 
مصلحة في عودة السلطة إلى غزة؟ أم أن إضعاف 
حركة حماس كان يهدف إلى أن تسيطر على غزة 

قوى أخرى غير السلطة الفلسطينية؟.
األس���ئلة الس���ابقة غير موجهة إلى أهالي قطاع 

مربع االس���تجداء الكبير نحو السعي إليجاد حياة 
آمنة وتحقيق لقمة العي���ش، وهو ما يتطابق مع 
توجه���ات االحتالل ومن خلفه���م االمريكان في 
ايج���اد اماكن آمنة للفلس���طينيين غير ارضهم، 
وإيجاد لقمة عيش رغدة من غير خيرات بالدهم، 
وه���و ما يتس���اوق م���ع مضمون صفق���ة العصر 
الت���ي تعزز حالة الفصل بي���ن قطاع غزة والضفة 
الغربية وان يسحبوا أبناء قطاع غزة نحو االراضي 
السيناوية حتى لو كانت تحت السيادة المصرية 
ف���ي المراحل االولى، وان يضم���وا أراضي الضفة 
الغربية ال���ى دولة اس���رائيل المزعومة ويطبقوا 
مضم���ون روابط القرى القدي���م الحديث، ويصبح 
شعبنا الفلسطيني مشتت الجغرافيا والسياسة 
واالقتص���اد واالجتم���اع، فدول���ة غ���زة الكب���رى 
المتداول���ة اعالميًا تعبر عن حالة تصفية لثوابت 
قضيتنا الفلسطينية، بكل اركانها سيما قضية 

الالجئين واالسرى والحدود والمقدسات وغيرها.
فه���ل نحن كفلس���طينيين مدرك���ون خطورة ما 
يحاك لن���ا من مؤام���رة كبيرة؟، هل ن���درك بأننا 
مس���تدرجون ال���ى ان نس���تجدي االحت���الل في 
حقوقنا ولو البس���يطة منها؟، هل نحن مدركون 
بأن التاريخ سيس���جل هروبنا لألمام نحو الحفاظ 
عل���ى حياتن���ا ومصالحنا الفردي���ة دون مصلحة 
الوطن؟، هل فصائل العمل الوطني واالس���المي 
ستستمر في دفن راسها في التراب وكل يذهب 
نحو تحقيق مصلحته الحزبي���ة فقط؟، هل نحن 
مدرك���ون باننا لن نن���ال أدنى حقوقن���ا حتى لو 

استجدينا المحتلين؟
علين���ا ان ندرك ان قوتنا ف���ي اجتماعنا وضعفنا 
في فرقتن���ا، فلم���اذا نحن مصرون عل���ى الفرقة 
بإرادتن���ا؟ أل���م يحن األوان أن نخط���و خطوة نحو 
بعضنا بالرجوع خطوات للخلف لصالح الوطن، فلو 
رفعنا الغشاوة الحزبية عن عقولنا سنجد انفسنا 
منفتحين متقاربين مجتمعين فيما بيننا للوطن 

فقط للوطن.

غزة، فه���م يعرف���ون الج���واب، وه���م يدركون 
األهداف التي تتوخاها قيادة السلطة من فصل 
غزة، األسئلة السابقة موجهة إلى الفلسطينيين 
في الضفة الغربية، كي يدكروا المعادلة الجديدة 
التي تس���تهدف بقاءهم، ووجودهم، فاألطماع 
اإلس���رائيلية محددة في ارض الضف���ة الغربية، 
وصفقة القرن تس���تهدف أرض الضفة الغربية، 
وال���ذي يج���ب أن يتحرك م���ع أهل غ���زة، ويثور 
ويغضب وينفعل هم س���كان الضف���ة الغربية، 
وهم األقدر على إفس���اد معادلة الفصل والقطع 
والنح���ر لألقصى ولغ���زة. وهل يش���ك عاقل بأن 
اله���دوء عل���ى أرض الضفة الغربية هو الجس���ر 
ال���ذي تمر من فوق���ه صفقة الق���رن، وأن انفجار 
الضفة الغربية وغزة هو اللغم الذي يبعثر صفقة 
القرن على أشواك المرحلة، وال انفجار دون وحدة 
ميدانية، وعلى أس���س وطنية، وشراكة سياسية، 
وهذا ما ال يتحقق مع بقاء القيادة الفلس���طينية 
الراهن���ة، القيادة التي مارس���ت فع���ل الفصل 
بدراي���ة، وتمارس فعل التع���اون األمني بكفاءة، 
وتف���رش األرض هدوءًا لتمرير صفقة القرن التي 
تعتمد على ما هو قائم على األرض، وما هو قائم 
عل���ى األرض م���ا كان ليقوم لوال تلك الممارس���ة 
الفلس���طينية، والتي تنس���جم  للقيادة  الواعية 

بنتائجها مع السياسة اإلسرائيلية.

االستجداء الكبير

افتراضات إسرائيلية تكذبها الممارسات الفلسطينية

د. محمد عبد اشتيوي

د. فايز أبو شمالة
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رام الله/ االستقالل:
أفاد الجهاز المركزي لإلحصاء بأن سجل 
المستهلك  ألس���عار  القياس���ي  الرقم 
في فلس���طين ش���هد ارتفاًعا نس���بته 
%0.85 خالل ش���هر مارس/ آذار 2019 
مقارنة مع ش���هر فبراير/ شباط 2019، 
بواقع %0.89 ف���ي قطاع غزة، و0.88% 
ف���ي الضفة الغربية المحتلة، وبنس���بة 

%0.57 في مدينة القدس المحتلة.
وق���ال الجهاز اإلحصائ���ي في تقرير له 
اطلع���ت عليه "االس���تقالل"، األحد، "إن 
الرئيس���ي الرتفاع األسعار في  السبب 
فلسطين يرجع بشكل أساسي الرتفاع 
أس���عار الدرني���ات بنس���بة 11.45%، 
وأس���عار الخض���روات الطازجة بنس���بة 
%10.03، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 
الطازج���ة  الفواك���ه  %6.52، وأس���عار 
المحروقات  وأس���عار  بنس���بة 5.17%، 
السائلة المستخدمة كوقود للسيارات".

وتاب���ع "ارتفع س���عر "البنزين" بنس���بة 
%3.57، وأس���عار الخضروات المجففة 
بنسبة %2.03، على الرغم من انخفاض 

أسعار البيض بمقدار 3.49%".
وأض���اف الجهاز "عند مقارنة األس���عار 
خالل ش���هر مارس/ آذار 2019 مع شهر 
فبراير/ آذار 2018 تش���ير البيانات إلى 
ارتف���اع في الرقم القياس���ي ألس���عار 
المس���تهلك ف���ي فلس���طين بنس���بة 
%1.42، بواق���ع %2.20 ف���ي الضف���ة 
القدس  الغربية، وبنس���بة %0.79 في 

J1*، وبنسبة %0.35 في قطاع غزة".

وذكر الجه���از المركزي لإلحصاء األرقام 
القياس���ية ألس���عار المس���تهلك على 
مستوى المناطق الفلسطينية، إذ سجل 
في قطاع غزة ارتفاعًا نس���بته 0.89% 
خالل شهر مارس/ آذار 2019 مقارنة مع 
ش���هر فبراير/ شباط 2019، نتج بصورة 
رئيس���ية عن ارتفاع أس���عار الدرنيات 
بنس���بة %19.92، وأس���عار الخضروات 
الطازج���ة بنس���بة %13.10، وأس���عار 
الخض���روات المجففة بنس���بة 7.71%، 
وأسعار الس���جائر المس���توردة بنسبة 
السائلة  المحروقات  وأس���عار   ،6.40%

المستخدمة كوقود 
للس���يارات "البنزين" بنس���بة 5.42%، 
بنسبة 3.25%،  الطازج  الدجاج  وأسعار 

على الرغم من انخفاض أس���عار البيض 
بمقدار 3.53%.

وتابع "س���جل الرقم القياس���ي ألسعار 
المستهلك في الضفة الغربية، ارتفاعًا 
نسبته %0.88 خالل شهر مارس/ آذار 
2019 مقارنة مع ش���هر فبراير/ ش���باط 
2019، وذل���ك نتيج���ة الرتفاع أس���عار 
وأسعار  بنسبة 8.61%،  الطازج  الدجاج 
وأس���عار  بنس���بة 7.85%،  الدرني���ات 
 ،6.96% بنس���بة  الطازج���ة  الفواك���ه 
وأس���عار الخض���روات الطازجة بنس���بة 
السائلة  المحروقات  وأس���عار   ،6.78%
المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" 
بنسبة %3.53، على الرغم من انخفاض 
البيض بمقدار %3.42، وأسعار  أسعار 

الخضروات المجففة بمقدار 2.63%".
كما وس���جل الرقم القياس���ي ألسعار 
المس���تهلك ف���ي الق���دس ارتفاع���ًا 
نس���بته %0.57 خالل ش���هر مارس/ 
آذار 2019 مقارن���ة مع ش���هر فبراير/ 
ش���باط 2019، وذلك نتيج���ة الرتفاع 
بنس���بة  الطازجة  الخضروات  أس���عار 
%25.29، وأس���عار الفواك���ه الطازجة 
المحروقات  وأس���عار   ،5.57% بنسبة 
السائلة المستخدمة كوقود للسيارات 
"البنزي���ن" بنس���بة %3.35، وأس���عار 
الدرنيات بنس���بة %3.09، على الرغم 
من انخفاض أس���عار البي���ض بمقدار 
المجففة  الخضروات  وأسعار   ،4.04%

بمقدار 1.59%.

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة المالي���ة في قطاع غزة، عن صرف راتب ش���هر 2018/12 بواقع 
%40 وبحد أدنى 1200 ش���يكل عبر كافة فروع بن���ك البريد وبنكي الوطني 

واإلنتاج.
وأضافت الوزارة في بيان مقتضب وصل »االس���تقالل«، األحد، س���يتم صرف 
دفع���ة من الفروقات المس���تحقة للموظفين غير المس���تفيدين من المنحة 

القطرية وذلك اعتباًرا من يوم االثنين حسب نظام الفئات.
وأشارت إلى أن الصرف سيكون اليوم لفئة 1500 شيكل فأقل.

رام الله/ االستقالل:
بلغ مؤش���ر القدس في نهاية جلس���ة بورصة فلس���طين لي���وم أمس االحد، 

مرتفعًا )0.3( نقطة )%0.06( عن إغالق الجلسة السابقة.
وتم تداول )428,766( س���هم بقيمة إجمالية بلغ���ت)943,645.574( دوالر 

أمريكي، نفذت من خالل )151( عقدا.
وبمقارنة أس���عار اإلغالق للش���ركات المتداولة له���ذا اليوم والبالغ 
عددها )20( ش���ركة مع إغالقاتها السابقة، فقد أظهرت )7( شركات 
ارتفاعًا في أس���عار أس���همها، و)4( ش���ركات أظهرت انخفاضًا في 

أسعار أسهمها.
وبالنسبة للشركات الخمس األوائل األكثر ارتفاعًا في أسعار أسهمها فهي 
NAPCO بنس���بة )3.61%(، UCI بنس���بة )2.74%(، TIC بنسبة )2.50%(، 

AZIZA بنسبة )1.83%(، PEC بنسبة )1.50%(.
 VOIC أما الشركات الخمس األواخر األكثر انخفاضًا في أسعار أسهمها فهي
 BOP ،)0.52-%( بنسبة QUDS ،)1.00-%( بنسبة ISBK ،)1.38-%( بنسبة

بنسبة )%-0.45(.

مقارنة بالشهر السابق

»اإلحصاء«: ارتفاع مؤشر غالء المعيشة خالل شهر آذار
مالية غزة تصرف دفعة 
مالية لموظفيها اليوم

بورصة فلسطين:
 إغالق التداول بارتفاع

رام الله/ االستقالل:
أظهر مس���ح لموقع االقتص���ادي، األحد، أن 
إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للصرف في 
فروع البنوك العاملة بالس���وق الفلسطينية، 

بلغت 50 مليون دوالر يوميا.
واستند مسح موقع االقتصادي، على بيانات 
الش���يكات المقدمة للصرف المنشورة على 
موقع س���لطة النقد الفلسطينية، وعدد أيام 
دوام البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، 

خالل أول شهرين من 2019.
وأظهر المس���ح، أن إجمالي قيمة الشيكات 
المقدمة للصرف في فلس���طين، بلغت 1.94 

مليار دوالر في أول شهرين من 2019، وفق 
البيانات الرسمية.

وكان إجمال���ي قيم���ة الش���يكات المقدمة 
للصرف في أول ش���هرين من العام الماضي 
أمريك���ي،  بل���غ 53.6 ملي���ون دوالر   ،2018
بحس���ب ذات البيان���ات. ويتوق���ع أن ترتفع 
وتي���رة الش���يكات المرتجع���ة في الس���وق 
الفلس���طينية خالل ش���هري م���ارس/ آذار 
وأبريل/ نيس���ان 2019، بسبب تبعات حجب 
إي���رادات المقاصة وص���رف أنصاف رواتب 

للموظفين العموميين.
ويبلغ ع���دد البنوك العاملة في فلس���طين، 

نح���و 14 بنكًا، منها 7 بنوك محلية و7 بنوك 
واف���دة، موزعة بي���ن 6 بن���وك أردنية وبنك 

مصري واحد.
وقبل ع���دة س���نوات، أعادت س���لطة النقد 
الفلس���طينية، القيم���ة االعتبارية والنقدية 
لورقة الش���يك، بإط���الق نظ���ام تصنيفات 
يف���رض ضواب���ط وعقوبات عل���ى متداولي 
الش���يكات البنكي���ة بدون رصي���د. ويفرض 
النظ���ام، عقوب���ات تصل إلى وق���ف إصدار 
أية ش���يكات للمتداولي���ن الذين ال تصرف 
الرصيد،  لع���دم توف���ر  ش���يكاتهم نتيجة 

وتعزيز النظام القضائي بحق المخالفين.

االستقالل/ وكاالت:
أفادت صحيفة “س���بق” اإللكترونية الس���عودية األحد بأن عدًدا كبيًرا من الس���عوديين وبعض دول 

الخليج أقدموا خالل الفترة الماضية على سحب استثماراتهم العقارية من تركيا.
وذكرت أن مصلحة الش���هر العقاري التركية ش���هدت إقدام أعداد كبيرة من السعوديين والخليجيين 
ومحامين ينوبون عنهم على بيع ممتلكاتهم العقارية في مدينة إسطنبول “بسبب تصرفات الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان الطائش���ة، وسياس���ته الخاطئة تجاه الس���عودية”. وفق تعبير الصحيفة 
الس���عودية. وأضافت الصحيفة أن “األس���واق العقارية التركية تش���هد تراجًعا كبي���ًرا، يقدر ب�46% 
عما كان���ت عليه العام الماضي”. واعتبرت أن “االقتصاد التركي يعي���ش حاليا محنة كبيرة، قد تطيح 

بالمستقبل السياسي واالقتصادي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أي وقت”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر بالش���هر العقاري التركية أن “خروج المس���تثمرين الس���عوديين بشكل 
خاص، والخليجيين بشكل عام، من القطاع العقاري التركي، عبر تسييل استثماراتهم، واتجاههم إلى 

أسواق في دول أخرى، تسبب في اإلطاحة بالقطاع بشكل كبير”.

50 مليون دوالر قيمة الشيكات 
المقدمة للصرف يوميًا في فلسطين

سعوديون وخليجيون يسحبون 
استثماراتهم العقارية من تركيا

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال أحمد الخليف���ي محافظ مؤسس���ة النق���د العربي 
السعودي )البنك المركزي(، إن نسبة الزكاة وفق الالئحة 
الجديدة، التي دفعتها البنوك الس���عودية تراوحت بين 

12 و14 بالمائة من صافي الربح لعام 2018.
وأضاف الخليفي ف���ي مقابلة مع قناة العربية، األحد، أنه 
من المستبعد أن ترتفع هذه النسبة في الفترة المقبلة.

كان���ت هيئة ال���زكاة والدخل في الس���عودية قد أعلنت 
الع���ام الماضي الئحة جديدة للزكاة كنس���بة من صافي 

الدخل بدال من رأس المال سابقا.
ووفق مسح األناضول بلغت أرباح البنوك السعودية )12 

بنكا( 13.3 مليار دوالر.
وتبل���غ نس���بة 12 بالمائة م���ن األرباح 1.6 ملي���ار دوالر، 
وتصع���د إلى 1.9 مليار دوالر مع احتس���اب نس���بة 14 

بالمائة.
ودخل���ت الهيئة والبنوك في خ���الف طويل خالل الفترة 
الماضية انتهى إل���ى إلزامهم بدفع مبالغ عن س���نوات 
سابقة بقيمة 4.5 مليارات دوالر نتيجة لتطبيق الالئحة 
بأث���ر رجعي. في س���ياق أخر، قال الخليف���ي إنه ال توجد 
اندماجات جديدة حاليا ف���ي المملكة، وأن الباب مفتوح 
لمنح مزيد من التراخيص. يعمل في السعودية 12 بنكا 

وطنيا و15 فرعا لبنوك أجنبية.

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال وزير الخارجية اإليراني ج���واد ظريف، إنه لم يتبق 
لل���دول األوروبية أعذار، فيما يتعل���ق بعدم تطبيق آلية 
“إنستيكس، المستحدثة لدعم التبادل التجاري بينها 
وبين بالده. وأوض���ح ظريف، في تصريحات للصحفيين، 
األح���د، أن اآللي���ة التي اس���تحدثتها كل من فرنس���ا، 
وألمانيا، وبريطانيا، تهدف لتفادي العقوبات األمريكية 

المفروضة على طهران.
وأض���اف أن العمل بها، كان يحتاج إلى اس���تحداث آلية 
مماثلة لها في إيران، وهو ما تم بالفعل، حسب تعبيره.

وانتقد تأخر الدول األوروبية في تطبيق هذه اآللية.

وأردف: “إيران لن تنتظر أحدا، على عكس ما يعتقدون”.
م���ن جهة أخرى، أعلن الوزير اإليراني، اس���تحداث آليات 

مماثلة، سيتم العمل بها مع دول أخرى )لم يسمها(.
وف���ي 31 يناير،/كانون الثاني الماضي، اس���تحدثت كل 
من فرنس���ا، وألمانيا، وبريطانيا، آلية “إنس���تيكس، في 
العاصمة الرومانية بوخارست، وهي عبارة عن قناة مالية، 

بين هذه الدول وإيران.
وتحتوي اآللية على مش���روعات مش���تركة بين الحكومة 
والقطاع الخاص الناش���ط في الدول المذكورة ، وتهدف 
لمساعدة الشركات األوروبية التي لها مصالح تجارية في 

إيران على تفادي العقوبات األميركية.

إيران: ال عذر ألوروبا في عدم تطبيق 
آلية “إنستيكس للتبادل التجاري

“المركزي السعودي”: زكاة البنوك 
بين 12 – 14 بالمائة من األرباح

االثنين 9 شعبان 1440 هــ 15 ابريل 2019 م

االستقالل/ وكاالت:
قال���ت قوى »إع���الن الحري���ة والتغيي���ر« المعارضة في 
الس���ودان، األحد، إنها قدمت إلى المجلس العس���كري 
االنتقالي تصورا من عشر خطوات عاجلة ل�«تعزيز الثقة 

بين الطرفين« بشأن المرحلة االنتقالية.
وعقد المجلس العس���كري االنتقالي، مساء السبت، أول 
اجتماع ل���ه مع وفد من المعارضة، بش���أن مرحلة ما بعد 
اإلطاحة بالرئيس عمر البشير )1989: 2019(، الخميس 

الماضي.
وقال���ت قوى »إع���الن الحري���ة والتغيير«، ف���ي بيان، إن 
وفدها طالب، خالل االجتماع، ب�«تسليم السلطة فورا إلى 
حكومة انتقالي���ة مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية 
والتغيي���ر، لتدير البالد لمدة أربع س���نوات، تحت حماية 

قوات الشعب المسلحة«.
كما طالب ب�«مش���اركة قوى الكفاح المسلح في ترتيبات 
االنتقال كامل���ة، تفاديا لتكرار تجارب البالد الس���ابقة، 
ومعالجة قضاي���ا التهميش بصورة جذري���ة، ومعالجة 
مظال���م الماض���ي وانتهاكات���ه عب���ر آلي���ات العدال���ة 

االنتقالية«.
وش���دد على ضرورة »حل المؤتمر الوطني )حزب البشير( 
وأيلولة ممتلكاته للدولة«، و«القضاء على سيطرة المؤتمر 

الوطني على األجهزة األمنية«.

ودعا إلى »حل جهاز األمن وحل الدفاع الش���عبي )قوات 
موازية للجيش( والمليشيات التابعة للمؤتمر الوطني«، 
و«إع���ادة هيكلة وإصالح المؤسس���ات العدلية، وإصالح 

الخدمة المدنية وضمان قوميتها وحياديتها«.
كما ش���دد على »ضرورة إصالح المؤسسات االقتصادية 

للدولة وتحريرها من سيطرة الدولة العميقة«.
ودعا إلى »إلغ���اء كافة القوانين المقيدة للحريات، وإزالة 
كافة اللوائح واألطر القانونية التي تكرس لقهر النساء، 

مع التمهيد لعملية إصالح قانوني شاملة«.
وطالب وفد المعارضة ب�«توضيح أس���ماء المعتقلين من 

رموز النظ���ام وأماكن اعتقالهم«، و«إطالق س���راح كافة 
األس���رى والمعتقلين والمحكومين سياسيا، شامال ذلك 
جمي���ع ضباط وضباط صف والجن���ود، الذين دافعوا عن 

الثورة«. 
وقالت قوى »إعالن الحرية والتغيير« إنها ستس���لم إلى 
قي���ادات الجيش »الرؤي���ة التفصيلية ح���ول ترتيبات 

االنتقال«.
وكش���فت عن تلقيه���ا »مالحظات عدي���دة حول قصور 
تمثيل وفد االتصال بقيادة قوات الشعب المسلحة عن 
التمثيل المتوازن ألقاليم الس���ودان والنس���اء ومختلف 

تكوينات الثورة، التي تعبر عن تنوع بالدنا الفريد«.
وش���ددت على أن »هذه مالحظات صحيحة نعتذر عنها، 

ونعد بالتصحيح الفوري«.
ولليوم التاس���ع على التوالي، يواصل آالف السودانيين 
االعتصام أمام مقر قي���ادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، 
ل�«الحفاظ على مكتس���ب الثورة«، في ظل مخاوف من أن 
يلتف عليها الجيش، كما ح���دث في دول عربية أخرى، 

وفقا للمحتجين.
وأعلنت قيادة الجيش السوداني، الخميس الماضي، عزل 
واعتقال البش���ير، تحت وطأة احتجاجات ش���عبية بدأت 
في 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي، تنديدا بالغالء، ثم 

طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثالثين عاما.

المعارضة السودانية تطالب المجلس العسكري بـ10 خطوات عاجلة

االستقالل/ وكاالت:
احتضن���ت إس���طنبول، األحد، فعالي���ات مؤتمر 
لفلسطينيي تركيا، بنسخته الثانية، تحت شعار 

»وحدتنا طريق عودتنا«.
وش���ارك في المؤتمر، الذي يعق���د بصالة »أمين 
س���راج«، بمنطقة باش���اك ش���هير؛ أكثر من 400 

شخصية فلسطينية مقيمة في تركيا.
كما حضره س���فير فلس���طين لدى أنق���رة »فايد 
مصطفى«، والنائب في البرلمان التركي »حس���ن 

توران«.
وه���دف الحدث، الذي اس���تمر يوًما واح���ًدا، إلى 
تفعيل دور فلس���طينيي تركيا، على المستويات 
والحقوقية  والسياس���ية  واإلعالمية  الجماهيرية 

والمدنية، بحسب المنظمين.
وفي كلمة له، قال الس���فير: »إن قضيتنا الوطنية 
تم���ر اليوم في ظ���روف بالغة التعقي���د، بعد أن 
تكالبت على ش���عبنا قوى الش���ر والطغيان التي 

تريد شطبنا تماًما من جغرافيا المنطقة«.
وأض���اف: »تواصل ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي 
ممارس���اتها غير القانونية وغير األخالقية، سواء 
تجاه قطاع غزة واس���تمرار الحصار الظالم عليه، أو 
الضفة الغربية وما تقوم به من أعمال استيطانية 

فيها وفي القدس الشريف«.
وتابع أن »اإلدارة األمريكية الحالية أظهرت انحيازا 
أعمى وغير مس���بوق في دعمها لحكومة االحتالل 
وممارس���اته، وللرواية اإلس���رائيلية القائمة على 

األكاذيب«.
وأكد »مصطفى« أن الشعب الفلسطيني وقياداته 
ال يقايضون عل���ى الحقوق الوطنية، مش���دًدا أن 

»القدس ليست للبيع«.
بدوره قال »محمد مشينيش«، في كلمة نيابة عن 
رئاس���ة المؤتمر: »إن أهلنا ف���ي أراضينا المحتلة 
عام 1948 يواجهون قواني���َن الفصِل العنصري 
والتهدي���د، وأهُلنا خارَج الوطن ف���ي دوِل اللجوء 

يعيش���ون مش���اكل قانوني���ة تم���س حياَتهم 
اليومي���ة واحتياجاتهم اإلنس���انية، ناهيك عن 
تجرؤ االحت���الل الصهيوني على س���رقة موروثنا 

الثقافي«.
َس  وأضاف: »أماَم ه���ذه التحديات يجُب أن نتلمَّ
طريَقنا من كتاب الله عز وجل، ومن إرادة ش���عبنا 
ووعي���ه وتضحياته، ووفاء لدماء الش���هداء التي 
س���الت على أرِض فلس���طيَن الطاه���رة، كٌل من 

موقعه وَحْسَب طاقته«.
وأكد أن »مس���يرات العودة في غزة تعيد صياغة 
المعادل���ة م���ن جدي���د، وترجع حس���ابات عدونا 
للمربع األول في رواية وجوده على أرضنا السليبة 

فلسطين«.
ويتجاوز عدد فلسطينيي الخارج 6 ماليين نسمة 
بحسب مصادر غير رسمية، معظمهم الجئون في 
األردن ولبنان وسوريا، في حين يعيش آخرون في 

دول الخليج وأوروبا واألمريكيتين.

االستقالل/ وكاالت:
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، األحد، اللواء الليبي المتقاعد 
خليف���ة حفتر في تحرك يس���تهدف -على األرجح- مس���اعدته في تحقيق 

هدفه المتمثل في اجتياح العاصمة طرابلس.
وقالت الرئاس���ة المصرية إن السيس���ي وحفتر بحثا -خالل اللقاء الذي جرى 
ف���ي قصر االتحادية بالقاهرة- تطورات األوضاع في ليبيا، دون الكش���ف عن 

تفاصيل المحادثات.
لكن اللقاء يأتي في وقت يس���عى قائد »الجي���ش الوطني الليبي« للحصول 
على غطاء إقليمي ودولي للسيطرة على طرابلس التي تهاجمها قواته لليوم 
11 على التوالي، في ظل مقاومة عنيفة من قوات »الوفاق الوطني« المعترف 

بها دوليا.
وكانت تقاري���ر كثيرة أكدت أن حفتر حصل على دعم عس���كري من 
مصر لحس���م معركته التي بدأها عام 2014 بمدينة بنغازي، وكذلك 
المعركة التي ش���نتها قواته العام الماضي عل���ى مدينة درنة بحجة 

مكافحة اإلرهاب.
والع���ام الماضي، ذكر اللواء المتقاعد أن مصر واإلم���ارات كانتا من بين دول 

ساعدته في معركة بنغازي.

االستقالل/ وكاالت:
قتل س���تة مدنيين األحد ج���راء قذائف 
أطلقتها فصائل مس���لحة على أحياء في 
مدينة حلب في ش���مال س���وريا، وفق ما 
أفادت وكالة األنباء الس���ورية الرس���مية 

)سانا(.
واستهدفت فصائل »جهادية« منتشرة 
في ريف حلب الغربي بينها هيئة تحرير 
الشام )جبهة النصرة سابقًا( بأكثر من 20 
قذيفة أحي���اء عدة في غرب مدينة حلب، 
التي اس���تعاد الجيش السوري السيطرة 
عليها بالكامل في نهاي���ة العام 2016، 

وفق المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
وأفادت »س���انا« عن مقتل »ستة مدنيين 

اإلرهابية  المجموعات  اعتداء  )...( نتيجة 
بالقذائف الصاروخية على ش���ارع النيل 
وحي الخالدية«، كما أصيب سبعة آخرون 

بجروح.
وقال مدي���ر المرصد الس���وري رامي عبد 
الرحمن لوكالة فرانس برس إن »الفصائل 
الجهادية تس���تهدف األحي���اء الغربية 
في مدينة حلب بش���كل مكثف«، مشيرًا 
بدوره إلى مقت���ل »ثالثة مدنيين بينهم 
طفل، فضاًل عن خمسة عناصر من جهاز 
أم���ن الدولة بعد س���قوط قذيف���ة على 

سيارتهم«.
وتسيطر هيئة تحرير الشام وفصائل 
أخ���رى على مناطق واس���عة في ريف 

حلب الغربي.
وتخضع هذه المناطق مع محافظة إدلب 
ومحيطها إلى اتفاق روسي - تركي نّص 
على إقامة منطقة منزوعة الس���الح بعمق 
يتراوح بين 15 و20 كيلومترًا على خطوط 
التماس بين قوات النظام، وهيئة تحرير 
الش���ام ومجموعات أخرى. إال أنه لم يتم 

استكمال تنفيذه بعد.
وتتهم دمش���ق أنقرة الداعمة للفصائل 
المعارضة بعرقلة تنفي���ذ االتفاق. وقال 
وزير الخارجية الس���وري وليد المعلم قبل 
عش���رة أيام »نح���ن بكل صراح���ة ما زلنا 
ننتظر تنفيذ اتفاق سوتشي ولكن أيضًا 
للصبر حدود ويجب أن نحرر هذه األرض«.

االستقالل/ وكاالت:
احتش���د اآلالف في العديد من المدن في أستراليا، في احتجاج ضد السياسة الصارمة التي 

تتخذها الحكومة ضد الالجئين.
ونظم أكثر من ألف شخص مظاهرة في منطقة "جاريما بليس" وسط مدينة كانبرا األحد.

وكان يقود المس���يرة منظمة "مس���لمو كانبرا". ودع���ا المتظاهرون إلى وض���ع نهاية لنظام 
االحتجاز في الخارج، الذي تعرض النتقادات واس���عة في أس���تراليا، حيث يتم احتجاز مئات 
من طالبي اللج���وء، الذين يحاولون الوصول إلى البالد، عبر القوارب، في مخيمات في جزيرتي 

ناورو و مانوس في بابوا غينيا الجديدة منذ عام 2013.
وهتف المحتجون بشعارات مثل، "قلها بصوت عال، قلها بصوت واضح، الالجئون مرحب بهم 

هنا. اغلقوا المعسكرات". ورفعوا الفتات تحمل رسائل تقول "احضروهم هنا".
وتم تنظيم مسيرات مماثلة أيضا في سيدني وملبورن وبريسبان وبيرث وولونجونج والعديد 
من المدن األصغر األخرى. ويقول مسؤولون حكوميون: إن "هناك 915 الجئا وطالب لجوء حاليا 
في جزيرتي ناورو ومانوس". يذكر أن حملة احتجاجية واس���عة، تم تنظيمها العام الماضي، 
قد أجبرت حكومة المحافظين على إجالء جميع أطفال الالجئين من جزيرة ناورو. وليس هناك 

أي أطفال وال نساء في مخيمات جزيرة مانوس.

أستراليا: احتجاجات ضد سياسة 
الحكومة تجاه الالجئين

حلب: مقتل 6 مدنيين بقصف 
نفذته المجموعات المسلحة 

بمشاركة 400 شخصية

إسطنبول تحتضن مؤتمرًا لـ »فلسطينيي تركيا«
حفتر بضيافة السيسي.. هل 
يطلب دعمًا الجتياح طرابلس؟
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االستقالل/ وكاالت:
قال���ت قوى »إع���الن الحري���ة والتغيي���ر« المعارضة في 
الس���ودان، األحد، إنها قدمت إلى المجلس العس���كري 
االنتقالي تصورا من عشر خطوات عاجلة ل�«تعزيز الثقة 

بين الطرفين« بشأن المرحلة االنتقالية.
وعقد المجلس العس���كري االنتقالي، مساء السبت، أول 
اجتماع ل���ه مع وفد من المعارضة، بش���أن مرحلة ما بعد 
اإلطاحة بالرئيس عمر البشير )1989: 2019(، الخميس 

الماضي.
وقال���ت قوى »إع���الن الحري���ة والتغيير«، ف���ي بيان، إن 
وفدها طالب، خالل االجتماع، ب�«تسليم السلطة فورا إلى 
حكومة انتقالي���ة مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية 
والتغيي���ر، لتدير البالد لمدة أربع س���نوات، تحت حماية 

قوات الشعب المسلحة«.
كما طالب ب�«مش���اركة قوى الكفاح المسلح في ترتيبات 
االنتقال كامل���ة، تفاديا لتكرار تجارب البالد الس���ابقة، 
ومعالجة قضاي���ا التهميش بصورة جذري���ة، ومعالجة 
مظال���م الماض���ي وانتهاكات���ه عب���ر آلي���ات العدال���ة 

االنتقالية«.
وش���دد على ضرورة »حل المؤتمر الوطني )حزب البشير( 
وأيلولة ممتلكاته للدولة«، و«القضاء على سيطرة المؤتمر 

الوطني على األجهزة األمنية«.

ودعا إلى »حل جهاز األمن وحل الدفاع الش���عبي )قوات 
موازية للجيش( والمليشيات التابعة للمؤتمر الوطني«، 
و«إع���ادة هيكلة وإصالح المؤسس���ات العدلية، وإصالح 

الخدمة المدنية وضمان قوميتها وحياديتها«.
كما ش���دد على »ضرورة إصالح المؤسسات االقتصادية 

للدولة وتحريرها من سيطرة الدولة العميقة«.
ودعا إلى »إلغ���اء كافة القوانين المقيدة للحريات، وإزالة 
كافة اللوائح واألطر القانونية التي تكرس لقهر النساء، 

مع التمهيد لعملية إصالح قانوني شاملة«.
وطالب وفد المعارضة ب�«توضيح أس���ماء المعتقلين من 

رموز النظ���ام وأماكن اعتقالهم«، و«إطالق س���راح كافة 
األس���رى والمعتقلين والمحكومين سياسيا، شامال ذلك 
جمي���ع ضباط وضباط صف والجن���ود، الذين دافعوا عن 

الثورة«. 
وقالت قوى »إعالن الحرية والتغيير« إنها ستس���لم إلى 
قي���ادات الجيش »الرؤي���ة التفصيلية ح���ول ترتيبات 

االنتقال«.
وكش���فت عن تلقيه���ا »مالحظات عدي���دة حول قصور 
تمثيل وفد االتصال بقيادة قوات الشعب المسلحة عن 
التمثيل المتوازن ألقاليم الس���ودان والنس���اء ومختلف 

تكوينات الثورة، التي تعبر عن تنوع بالدنا الفريد«.
وش���ددت على أن »هذه مالحظات صحيحة نعتذر عنها، 

ونعد بالتصحيح الفوري«.
ولليوم التاس���ع على التوالي، يواصل آالف السودانيين 
االعتصام أمام مقر قي���ادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، 
ل�«الحفاظ على مكتس���ب الثورة«، في ظل مخاوف من أن 
يلتف عليها الجيش، كما ح���دث في دول عربية أخرى، 

وفقا للمحتجين.
وأعلنت قيادة الجيش السوداني، الخميس الماضي، عزل 
واعتقال البش���ير، تحت وطأة احتجاجات ش���عبية بدأت 
في 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي، تنديدا بالغالء، ثم 

طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثالثين عاما.

المعارضة السودانية تطالب المجلس العسكري بـ10 خطوات عاجلة

االستقالل/ وكاالت:
احتضن���ت إس���طنبول، األحد، فعالي���ات مؤتمر 
لفلسطينيي تركيا، بنسخته الثانية، تحت شعار 

»وحدتنا طريق عودتنا«.
وش���ارك في المؤتمر، الذي يعق���د بصالة »أمين 
س���راج«، بمنطقة باش���اك ش���هير؛ أكثر من 400 

شخصية فلسطينية مقيمة في تركيا.
كما حضره س���فير فلس���طين لدى أنق���رة »فايد 
مصطفى«، والنائب في البرلمان التركي »حس���ن 

توران«.
وه���دف الحدث، الذي اس���تمر يوًما واح���ًدا، إلى 
تفعيل دور فلس���طينيي تركيا، على المستويات 
والحقوقية  والسياس���ية  واإلعالمية  الجماهيرية 

والمدنية، بحسب المنظمين.
وفي كلمة له، قال الس���فير: »إن قضيتنا الوطنية 
تم���ر اليوم في ظ���روف بالغة التعقي���د، بعد أن 
تكالبت على ش���عبنا قوى الش���ر والطغيان التي 

تريد شطبنا تماًما من جغرافيا المنطقة«.
وأض���اف: »تواصل ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي 
ممارس���اتها غير القانونية وغير األخالقية، سواء 
تجاه قطاع غزة واس���تمرار الحصار الظالم عليه، أو 
الضفة الغربية وما تقوم به من أعمال استيطانية 

فيها وفي القدس الشريف«.
وتابع أن »اإلدارة األمريكية الحالية أظهرت انحيازا 
أعمى وغير مس���بوق في دعمها لحكومة االحتالل 
وممارس���اته، وللرواية اإلس���رائيلية القائمة على 

األكاذيب«.
وأكد »مصطفى« أن الشعب الفلسطيني وقياداته 
ال يقايضون عل���ى الحقوق الوطنية، مش���دًدا أن 

»القدس ليست للبيع«.
بدوره قال »محمد مشينيش«، في كلمة نيابة عن 
رئاس���ة المؤتمر: »إن أهلنا ف���ي أراضينا المحتلة 
عام 1948 يواجهون قواني���َن الفصِل العنصري 
والتهدي���د، وأهُلنا خارَج الوطن ف���ي دوِل اللجوء 

يعيش���ون مش���اكل قانوني���ة تم���س حياَتهم 
اليومي���ة واحتياجاتهم اإلنس���انية، ناهيك عن 
تجرؤ االحت���الل الصهيوني على س���رقة موروثنا 

الثقافي«.
َس  وأضاف: »أماَم ه���ذه التحديات يجُب أن نتلمَّ
طريَقنا من كتاب الله عز وجل، ومن إرادة ش���عبنا 
ووعي���ه وتضحياته، ووفاء لدماء الش���هداء التي 
س���الت على أرِض فلس���طيَن الطاه���رة، كٌل من 

موقعه وَحْسَب طاقته«.
وأكد أن »مس���يرات العودة في غزة تعيد صياغة 
المعادل���ة م���ن جدي���د، وترجع حس���ابات عدونا 
للمربع األول في رواية وجوده على أرضنا السليبة 

فلسطين«.
ويتجاوز عدد فلسطينيي الخارج 6 ماليين نسمة 
بحسب مصادر غير رسمية، معظمهم الجئون في 
األردن ولبنان وسوريا، في حين يعيش آخرون في 

دول الخليج وأوروبا واألمريكيتين.

االستقالل/ وكاالت:
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، األحد، اللواء الليبي المتقاعد 
خليف���ة حفتر في تحرك يس���تهدف -على األرجح- مس���اعدته في تحقيق 

هدفه المتمثل في اجتياح العاصمة طرابلس.
وقالت الرئاس���ة المصرية إن السيس���ي وحفتر بحثا -خالل اللقاء الذي جرى 
ف���ي قصر االتحادية بالقاهرة- تطورات األوضاع في ليبيا، دون الكش���ف عن 

تفاصيل المحادثات.
لكن اللقاء يأتي في وقت يس���عى قائد »الجي���ش الوطني الليبي« للحصول 
على غطاء إقليمي ودولي للسيطرة على طرابلس التي تهاجمها قواته لليوم 
11 على التوالي، في ظل مقاومة عنيفة من قوات »الوفاق الوطني« المعترف 

بها دوليا.
وكانت تقاري���ر كثيرة أكدت أن حفتر حصل على دعم عس���كري من 
مصر لحس���م معركته التي بدأها عام 2014 بمدينة بنغازي، وكذلك 
المعركة التي ش���نتها قواته العام الماضي عل���ى مدينة درنة بحجة 

مكافحة اإلرهاب.
والع���ام الماضي، ذكر اللواء المتقاعد أن مصر واإلم���ارات كانتا من بين دول 

ساعدته في معركة بنغازي.

االستقالل/ وكاالت:
قتل س���تة مدنيين األحد ج���راء قذائف 
أطلقتها فصائل مس���لحة على أحياء في 
مدينة حلب في ش���مال س���وريا، وفق ما 
أفادت وكالة األنباء الس���ورية الرس���مية 

)سانا(.
واستهدفت فصائل »جهادية« منتشرة 
في ريف حلب الغربي بينها هيئة تحرير 
الشام )جبهة النصرة سابقًا( بأكثر من 20 
قذيفة أحي���اء عدة في غرب مدينة حلب، 
التي اس���تعاد الجيش السوري السيطرة 
عليها بالكامل في نهاي���ة العام 2016، 

وفق المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
وأفادت »س���انا« عن مقتل »ستة مدنيين 

اإلرهابية  المجموعات  اعتداء  )...( نتيجة 
بالقذائف الصاروخية على ش���ارع النيل 
وحي الخالدية«، كما أصيب سبعة آخرون 

بجروح.
وقال مدي���ر المرصد الس���وري رامي عبد 
الرحمن لوكالة فرانس برس إن »الفصائل 
الجهادية تس���تهدف األحي���اء الغربية 
في مدينة حلب بش���كل مكثف«، مشيرًا 
بدوره إلى مقت���ل »ثالثة مدنيين بينهم 
طفل، فضاًل عن خمسة عناصر من جهاز 
أم���ن الدولة بعد س���قوط قذيف���ة على 

سيارتهم«.
وتسيطر هيئة تحرير الشام وفصائل 
أخ���رى على مناطق واس���عة في ريف 

حلب الغربي.
وتخضع هذه المناطق مع محافظة إدلب 
ومحيطها إلى اتفاق روسي - تركي نّص 
على إقامة منطقة منزوعة الس���الح بعمق 
يتراوح بين 15 و20 كيلومترًا على خطوط 
التماس بين قوات النظام، وهيئة تحرير 
الش���ام ومجموعات أخرى. إال أنه لم يتم 

استكمال تنفيذه بعد.
وتتهم دمش���ق أنقرة الداعمة للفصائل 
المعارضة بعرقلة تنفي���ذ االتفاق. وقال 
وزير الخارجية الس���وري وليد المعلم قبل 
عش���رة أيام »نح���ن بكل صراح���ة ما زلنا 
ننتظر تنفيذ اتفاق سوتشي ولكن أيضًا 
للصبر حدود ويجب أن نحرر هذه األرض«.

االستقالل/ وكاالت:
احتش���د اآلالف في العديد من المدن في أستراليا، في احتجاج ضد السياسة الصارمة التي 

تتخذها الحكومة ضد الالجئين.
ونظم أكثر من ألف شخص مظاهرة في منطقة "جاريما بليس" وسط مدينة كانبرا األحد.

وكان يقود المس���يرة منظمة "مس���لمو كانبرا". ودع���ا المتظاهرون إلى وض���ع نهاية لنظام 
االحتجاز في الخارج، الذي تعرض النتقادات واس���عة في أس���تراليا، حيث يتم احتجاز مئات 
من طالبي اللج���وء، الذين يحاولون الوصول إلى البالد، عبر القوارب، في مخيمات في جزيرتي 

ناورو و مانوس في بابوا غينيا الجديدة منذ عام 2013.
وهتف المحتجون بشعارات مثل، "قلها بصوت عال، قلها بصوت واضح، الالجئون مرحب بهم 

هنا. اغلقوا المعسكرات". ورفعوا الفتات تحمل رسائل تقول "احضروهم هنا".
وتم تنظيم مسيرات مماثلة أيضا في سيدني وملبورن وبريسبان وبيرث وولونجونج والعديد 
من المدن األصغر األخرى. ويقول مسؤولون حكوميون: إن "هناك 915 الجئا وطالب لجوء حاليا 
في جزيرتي ناورو ومانوس". يذكر أن حملة احتجاجية واس���عة، تم تنظيمها العام الماضي، 
قد أجبرت حكومة المحافظين على إجالء جميع أطفال الالجئين من جزيرة ناورو. وليس هناك 

أي أطفال وال نساء في مخيمات جزيرة مانوس.

أستراليا: احتجاجات ضد سياسة 
الحكومة تجاه الالجئين

حلب: مقتل 6 مدنيين بقصف 
نفذته المجموعات المسلحة 

بمشاركة 400 شخصية

إسطنبول تحتضن مؤتمرًا لـ »فلسطينيي تركيا«
حفتر بضيافة السيسي.. هل 
يطلب دعمًا الجتياح طرابلس؟
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القدس المحتلة/ االستقالل:
ألغ���ت ش���خصيات إس���رائيلية مش���اركتها 
في مؤتمر ري���ادة األعمال الذي تس���تضيفه 
العاصمة البحرينية المنامة، والذي من المقرر 
أن يفتت���ح أعماله، اليوم اإلثني���ن، فيما ردت 
محكم���ة بحرينية، األح���د، دع���وى لمحامين 
لمنع الوفد اإلس���رائيلي تأش���يرات للمشاركة 

بالمؤتمر.
وذكر الموق���ع اإللكتروني لصحيفة "يديعوت 
أحرونوت" أن 3 من أعضاء الوفد اإلس���رائيلي 
وبضمنه���م المديرة العامة لس���لطة االبتكار، 
إين���ه إلدان، ألغوا مش���اركتهم ف���ي المؤتمر 
الدولي ال���ذي يقام بالبحرين وذلك ألس���باب 
أمني���ة، دون اإلفص���اح عن فح���وى ومضامين 

األسباب األمنية.
ويضم الوفد الذي يترأسه وزير االقتصاد إيلي 
كوهين، أكثر من 30 عضوا، وسيلقي بعضهم 
كلمات أمام "المؤتمر العالمي لريادة األعمال"، 
الذي يعقد في البحرين في الفترة من الخامس 

عشر وحتى الثامن عشر من أبريل الجاري.

 وبموازاة ذلك، رفضت محكمة بحرينية لألمور 
المس���تعجلة، األحد، دعوى أقامه���ا عدد من 
المحامين يطالبون فيها وزارة الداخلية بعدم 
إصدار تأش���يرات دخول لوفد إس���رائيلي من 
المقرر أن يزور المنامة للمش���اركة في مؤتمر 

دولي.
وأث���ارت مش���اركة الوف���د اإلس���رائيلي حالة 
من الغض���ب العام في البحري���ن، التي ليس 
له���ا عالقات رس���مية مع "إس���رائيل". وينظر 
إلى مش���اركة الوفد اإلس���رائيلي عل���ى أنها 
تطبيع للعالق���ات بين البلدين على حس���اب 

الفلسطينيين.
الوف���د  يش���ارك  أن  المف���روض  م���ن  وكان 
اإلس���رائيلي ف���ي مؤتمر لري���ادة األعمال في 
العاصمة البحرينية، المنامة، منتصف نيسان/ 
أبريل الجاري، في خطوة أثارت استنكار برلمان 
المملك���ة الخليجي���ة الصغيرة الت���ي ال تقيم 
عالقات دبلوماسية رسمية مع "إسرائيل"، رغم 

مساعيها الحثيثة نحو تطبيع العالقات.
ووضعت أس���ماء المشاركين اإلس���رائيليين، 

وبينه���م نائب���ة لرئي���س هيئ���ة االبت���كار 
اإلس���رائيلية، إلى جانب صورهم، ضمن الئحة 
المتحّدثي���ن ف���ي "المؤتمر العالم���ي لريادة 
األعمال" بين 15 و18 نيس���ان/ أبريل الجاري، 
كما أضيف اس���م وزير االقتصاد اإلسرائيلي، 
إيلي كوهين، إلى قائمة المشاركين في اليوم 

األول من المؤتمر.
وبحس���ب هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
الحكومي���ة، ف���إن المؤتم���ر "متخص���ص في 
ريادة األعم���ال، ويعد بمثاب���ة منصة تعرض 
عليه���ا جميع البرام���ج والمب���ادرات العالمية 
التي تهدف إلى إنش���اء نظ���ام بيئي عالمي 
واحد"، وتتمثل في المؤتمر 170 دولة، بينها 

السعودية ومصر ولبنان والواليات المتحدة.
يذكر أن الكويت ق���ررت مقاطعة المؤتمر في 
البحرين، على خلفية مشاركة وفد إسرائيلي. 

وق���ال العضو في البرلم���ان الكويتي، عبد الله 
الكن���دري، إن وزي���ر التج���ارة والصناعة، خالد 
الرضوان، قرر عدم المشاركة في "مؤتمر ريادة 

األعمال"، استجابة لمطالب برلمانية.

ب���دأ الفلس���طينيون مفاوضاته���م م���ع 
"إس���رائيل" في أواخ���ر ثمانينيات القرن 
الماضي من نقطة االشتراط اإلسرائيلية، 
وه���ي "نبذ العن���ف" والتوق���ف عن دعم 
مقاوم���ة إس���رائيل بالوس���ائل القتالية، 
حتى األس���لحة الخفيفة منها، واس���تمر 
ذلك حتى الع���ام 2000؛ حي���ث توقفت 
المفاوض���ات وب���دأت جول���ة جديدة من 
العنف، اس���تمرت إل���ى اآلن، إلى المرحلة 
التي يئس فيه���ا االحتالل من أن يفرض 
الفلسطينيين،  العنف" على  "نبذ  معادلة 
واضطر فيها إلى التفاوض تحت التهديد 
المعلق على الجبهة الداخلية في الكيان.

أن  ُيحاول  البرفسور ش���موئيل س���ندلر 
ُيمأس���س له���ذا الواق���ع الجدي���د، وهو 
المفاوض���ات تح���ت الن���ار، اجتهدنا أن 
نلخص فكرته في المقال بالتالي: َيعَجب 
الكثيرين كيف يمكن خوض مفاوضات، 
إلى جانب اس���تخدام القوة، بين طرفين 
لي���س بينهم���ا أي قاس���م مش���ترك! أال 
العنف  اس���تخدام  بين  تناق���ض  يوجد 
وبين المفاوضات، بين اس���تخدام القوة 
الحقائ���ق  والدبلوماس���ية؟  العس���كرية 

واضح���ة. طرف���ا المواجه���ة ال يعت���رف 
أحدهم���ا بحق اآلخر في الوج���ود، ولهذا 
فظاهًرا ال يجريان مفاوضات. اليوم تجري 
مفاوض���ات عبر وس���اطة مصري���ة، وفي 
الماضي نقلت الرسائل من خالل مبعوث 

األمم المتحدة نيكوالي ميالدينوف.
إل���ى جانب ذلك، تطلق الصواريخ من غزة 
نحو بل���دات غالف غزة، ب���ل وأبعد منها، 
والجيش اإلس���رائيلي يرّد بغارات جوية 
على منش���آت حماس والجهاد اإلسالمي، 
فم���ا المنطق من خ���وض مفاوضات إلى 
جان���ب اس���تخدام الق���وة؟ وم���ا منطق 
اس���تعمال العنف وإيقاع الضرر وفرض 
الحصار، إلى جانب ضخ األموال والبضائع؟

سنس����تعين بمفاهيم من مج����ال الحكمة 
االس����تراتيجية: التمييز الكالس����يكي بين 
الحرب والدبلوماسية )الذي كان مقبواًل منذ 
الحروب بين الدول ف����ي القرن ال� 19( اهتز 
في عصرنا، فقد أتاحت المفاوضات الحالية 
الوص����ف ك����� "دبلوماس����ية العن����ف"، وهو 
التعبير الذي وضعه توماس شلينغ )الحائز 
عل����ى جائزة نوبل ف����ي االقتصاد عام 2005 
بالشراكة مع إسرائيل أومان(، مثابة تطوير 

بين  لفون كالوفتس  المعروف  التشخيص 
المفاوضات الدبلوماسية والحرب التي هي 
اس����تمرار للسياسة بوس����ائل أخرى. وقصد 
شلينغ الحروب المحدودة للواليات المتحدة 
في كوري����ا أو فيتنام، ولكن تعريفه ينطبق 
أيًضا على مواجهات محدودة مثل تلك التي 

تجري في غالف غزة.
ف���ي الفه���م اإلس���رائيلي، ف���إن إلحاق 
الهزيم���ة بحماس ليس هدًفا سياس���ًيا، 
فالقض���اء عل���ى حم���اس أو طرده���ا من 
غ���زة س���يؤديان بالضرورة لنق���ل الحكم 
إل���ى رئيس الس���لطة أب���و م���ازن أو إلى 
أخ���ذ المس���ؤولية ع���ن إدارة القطاع بيد 
إسرائيل. الخيار األول معناه تعزيز فتح، 
وفي أعقابه زي���ادة الضغط الدولي لدولة 
فلس���طينية من على جانبي إسرائيل، أما 
الخي���ار الثاني فه���و إدارة حياة مليوني 
ونصف فلس���طيني من جان���ب الجيش 
تتعارض���ان  النتيجت���ان  اإلس���رائيلي؛ 
والمصلحة اإلسرائيلية: حماس على وعي 
بذلك، وله���ذا فهي تتجرأ بقوة أكبر على 

تحدي إسرائيل.
ولّما كان جوهرها األس���اس هو استمرار 

الصراع ض���د الدولة الصهيونية، فهي ال 
يمكنها أن تتخلى عن المواجهة العنيفة، 
وعندما تفقد الشرعية في غزة وفي الدول 
العربية مثل مصر والسعودية، وبالمقابل 
تضغط عليه���ا المقاطعة ف���ي رام الله 
التي ال تضخ إليها المقدرات، فإن حماس 

تحاول أن تبقى بفضل المواجهة.
عندم���ا ال يك���ون القض���اء عل���ى حماس 
هدًفا سياس���ًيا، تضطر إس���رائيل أيًضا 
ألن تقي���م معها مواجه���ة محدودة، في 
ه���ذه المواجهة المح���دودة يجري حوار 
دبلوماس���ي في ظل اس���تخدام العنف، 
وهذا الحوار العنيف ليس عديم القواعد. 
رغم نف���ي الحكوم���ة، فقد رأين���ا عملًيا 
ن���اًرا صاروخية نح���و المركز )ت���ل أبيب 
وهش���ارون( يجري ردود فعل أكثر كثافة 
بكثير م���ن الرد عل���ى النار عل���ى بلدات 
الغالف. تفه���م حماس قواع���د اللعب؛ 
فهي لم توس���ع النار إلى مركز البالد كي 
ال تجبر إس���رائيل على الرد بش���كل أكثر 
كثافة. وبالفعل، في قصف س���الح الجو 
لمنش���آت عسكرية ومدنية في غزة، عمل 
موضعي،  بش���كل  اإلس���رائيلي  الجيش 

وامتنع ع���ن إصابات عدي���دة في األرواح 
من خالل آلية "نقر الس���طح"، التي تحذر 
مس���بًقا المواطنين من الضرب���ة الجوية 

للمبنى.
كم���ا ان التوافقات على وق���ف النار هي 
جزء ال يتج���زأ من ذاك التكتيك المتعلق 
ب� "المفاوضات العنيفة"، هل يمكن إجراء 
مفاوضات عنيفة على م���دى الزمن؟ في 
نظرة إل���ى الوراء، يمكن الق���ول بأن هذه 
اآللية تتواص���ل عملًيا منذ أكثر من عقد، 
فمنذ س���يطرة حماس على قطاع غزة في 
2007 وحتى اليوم ج���رت ثالث عمليات 
للجيش اإلسرائيلي تبّنت تعبير  واسعة 
"الح���رب التي بين الح���روب" كي تصف 
نم���ط العن���ف ه���ذا أو "تكتي���ك قص 
العش���ب". عندما ال يكون ري���ق للتنمية 
في المفاوضات السياسية أو الخروج إلى 
حرب حاس���مة، فإن البدي���ل الوحيد هو 

إدارة مفاوضات عنيفة.
)عن صحيفة "إسرائيل اليوم" - شموئيل 
س���ندلر/ بروفيس���ور رئيس كلية أمونا - 
أفراتا، وباحث في مركز بيغن - الس���ادات 

في جامعة بار إيالن(

ال�ستقالل/ مركز اأطل�س للدرا�سات الإ�سرائيلية:مفــاوضات تحــت النــار

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال الرجل الثاني في تحالف »ازرق أبيض« اإلس���رائيلي رئيس حزب »يش 
عتيد« يائير لبيد إنه س���ينّغص حياة االئتالف الحكومي برئاس���ة بنيامين 

نتنياهو.
ونف���ى لبيد نفي���ا قاطًعا بأنه اقترح تش���كيل حكومة وحدة وطنية تش���مل 
الحزبي���ن الكبيرين، وكرر تصريحه بأنه يعت���زم »تنغيص« حياة الليكود من 

مقاعد المعارضة.
وكتب على صفحته ب«فيس���بوك«: »لق���د الحظت أن روح بيب���ي )نتنياهو( 
ورجاله الحساسة قد تأذت بشكل يائس من حقيقة أنني قلت إننا سننغص 
حياة االئتالف، ويتضح أن السياس���يين الذين وصف���وا غانتس بأنه مريض 
عقليا وش���اذ جنسيا يعاش���ر األطفال، ووصفوني أنا وأصدقائي بأننا عماليق 
وأعداء »إس���رائيل«، هم أكثر عرضة للضرر عندما يتعلق األمر بهم. فليعرفوا، 

إذن، أنني قصدت كل كلمة«.
وفي نهاية المنش���ور، كتب لبي���د: »هذا هو بالضب���ط دور المعارضة، وأنا ال 

أتراجع حتى عن حرف واحد، إذا وجدوا صعوبة في ذلك فليواجهوا«.
ويأتي منشور لبيد على خلفية تقرير نشرته القناة 12 للتلفزيون اإلسرائيلي 
قالت فيه إنه التقى رئيس حزب »يسرائيل بيتينو« أفيغدور ليبرمان وناقش 
معه إمكانية تش���كيل حكومة وحدة ب���دون أحزاب الحريدي���م )المتدينون 

المتشددون(.
ونفى تحالف »أزرق أبيض« التقرير، قائاًل: »نحن ال نتبع المضاربات السياسية 

أو اإلعالمية، وسنواصل خدمة أكثر من مليون ناخب كما وعدنا«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قرر جيش االحتالل اإلسرائيلي يوم األحد، إنهاء حالة االستنفار على الحدود 

مع قطاع غزة، »مع استقرار الوضع األمني«.
وذك���رت صحيفة »يديعوت احرون���وت« أن جيش االحتالل قرر 
س���حب القوات التي دفع بها قبل نحو أسبوعين إلى الحدود مع 
القطاع خالل موجة التصعيد وتحويلها إلى النشاطات الروتينية 
والتدريبات. وكان جيش االحتالل دفع قبل نحو أسبوعين بآالف الجنود من 
ألوية النخبة ومئات الدبابات وناقالت الجند والمدفعية إلى الحدود مع القطاع 

بالتزامن مع تصعيد بينه وفصائل المقاومة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قّدم رئيس حزب "إس���رائيل بيتن���ا" وزير جيش 
االحتالل الس���ابق أفيغدور ليبرمان اشتراطات من 
أجل انضمامه لحكومة جديدة برئاس���ة بنيامين 
نتنياهو، بينها إخضاع حركة المقاومة اإلسالمية 

)حماس( وتولي حقيبة وزارة الجيش من جديد.
وذك���رت صحيفة "إس���رائيل الي���وم" العبرية أن 
ليبرم���ان ال ينوي الدخول بس���هولة في الحكومة 
المقبل���ة، ويعل���م بأهمية مقاعد حزبه الخمس���ة 

التي س���تحرم االئت���الف اليميني م���ن األغلبية 
في الكنيس���ت، وبالتالي فه���و ينوي تقديم عدة 
اشتراطات قبيل موافقته على االنضمام للحكومة.

ووفق���ًا للصحيف���ة فأول���ى اش���تراطات ليبرمان 
انتهاج سياسة هجومية ضد حركة حماس سعًيا 
إلخضاعها، وتوليه حقيبة وزارة الجيش من جديد، 
باإلضافة للموافق���ة على تمرير قان���ون التجنيد 
لليهود المتدينين. ونقلت الصحيفة عن ليبرمان 
قوله إن: "المفاوضات لن تكون سهلة لكن حقيقة 

الدفاع ستكون أسهل ملف في المفاوضات".
وأض���اف "الس���ؤال هو ما ه���ي السياس���ة التي 
س���تنتهجها الحكومة، ألنني لن أعود إلى حكومة 
تعود لألخطاء التي تركتها بسببها، لن ننضم إلى 
حكومة تقرر الذهاب نحو تس���وية مع حماس، بل 

نطلب الحسم أمام الحركة".
وأشار إلى أنه س���يطلب الحديث سلًفا عن قضية 
األس���رى والمفقودي���ن ف���ي كل مرة يت���م فيها 

الحديث عن المسائل اإلنسانية لقطاع غزة.

لبيد: سننغص حياة 
ائتالف حكومة نتنياهو

على وقع رفض شعبي بحريني 

وفد »إسرائيلي« يلغي زيارة »تطبيعية« إلى البحرين 

جيش االحتالل يقرر إنهاء االستنفار 
حول القطاع وسحب القوات

ليبرمان يشترط تولي وزارة الجيش وعدم 
التسوية مع حماس لدخول الحكومة
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االستقالل/ وكاالت:
وجدت دراس���ة حديث���ة أجرتها 
بالتعاون   »Jyväskylä« جامع���ة 
مع مركز أبحاث النش���اط البدني 
أن مستويات   ،»LIKES« والصحة 
نش���اطنا تبدأ في االنخفاض منذ 

بلوغ عمر ال� 7 سنوات.
واكتش���ف الباحثون أن األطفال 
يصبح���ون أكثر كس���ال عند بدء 
الدراس���ة، بغض النظ���ر عما إذا 

كانوا نشطين سابقا.
وقال���ت قائدة الدراس���ة، إيرينيا 
لوناس���الو، طالب���ة الدكتوراة في 
الرياضية والصحية  العلوم  كلية 
بالجامعة: »نظرا الستقرار سلوك 
النش���اط البدني مع تقدم العمر 

وعدم النشاط، يجب استهداف األطفال في وقت 
مبكر من حياتهم، قبل اس���تمرار كسلهم. ويعد 
دعم الم���دارس واألندية الرياضية أم���را ضروريا 

لتعزيز النشاط لدى جميع األطفال«.

وأوضحت لوناسالو أن بناء منشآت رياضية متاحة 
للجمه���ور ورك���وب الدراجات، يس���اعد في زيادة 
فرص ممارسة النش���اط، بغض النظر عن العمر أو 

الجنسية أو المستوى التعليمي.
وللكش���ف عن كيفية تغير مستويات نشاطنا مع 

تقدمنا في العمر، قام الباحثون 
بتحليل 27 دراسة ُنشرت بين 
عام���ي 2004 و2018، والت���ي 
قّيمت مدى نشاط المجموعات 

العمرية المختلفة.
وكشفت النتائج عن انخفاض 
»مرتفع بش���كل اس���تثنائي«، 
األطفال  بي���ن  النش���اط  ف���ي 

والمراهقين.
الركود  النش���اط ف���ي  ويب���دأ 
عند  والصغ���ار  الش���باب  بين 
ب���دء الدراس���ة، بغ���ض النظر 
عما إذا كانوا نش���طين للغاية 
واس���تخدمت  معتدلي���ن.  أو 
الدراس���ات الس���ابقة »تدابير 
األطفال  أن  موضوعية«، وجدت 
بدأوا في ممارسة الرياضة قبل بلوغ عمر 7 سنوات.
وشدد الباحثون الفنلنديون على أن نشاط الطفل 
له فوائد في الحي���اة الالحقة، حتى لو توقف عن 

ممارسة الرياضية في الشباب.

فــي أي عمــر يبــدأ الكســل؟

االستقالل/ وكاالت:
قال معهد الج���ودة في القطاع الصحي إن الرياضة س���الح 
فعال لمحاربة الِس���منة المفرطة، إلى جانب تعديل النظام 

الغذائي.
وأوض���ح المعهد األلمان���ي أن المصاب بالِس���منة المفرطة 
ينبغي أن يخض���ع لبرنامج رياضي يمزج بين تمارين تقوية 
العضالت، وحمل األثقال ورياضات قوة التحمل، مثل المشي 
الس���ريع، والركض، وركوب الدراجات الهوائية والس���باحة، 
باإلضافة إلى األنش���طة الحركية خ���الل الحياة اليومية مثل 

صعود الدرج بداًل من استخدام المصعد.
ويس���اعد البرنامج الرياض���ي المتكامل على ح���رق الدهون 
والس���عرات الحراري���ة وبن���اء الكتلة العضلي���ة الخالية من 
الدهون م���ن ناحية، ويعم���ل على تقوية القل���ب واألوعية 

الدموية من ناحية أخرى.
ولتحقيق نتائج إيجابية ينبغي ممارس���ة البرنامج الرياضي 
بمعدل ال يقل عن 3 مرات أسبوعيًا لمدة 30 دقيقة في المرة 

الواحدة.

تمارين رياضية بسيطة
 تخلصك من »السمنة« والدهون

االستقالل/ وكاالت:
أم���راض القلب ه���ي الس���بب الرئيس���ي للوفاة 

ح���ول العالم، لك���ن يمكن���ك تعزيز صحة 
القلب والش���رايين ب���أكل القليل من 

الشوكوالتة الداكنة كل يوم. 
الشوكوالتة  توفر  حيث 

مض���ادات  الداكن���ة 
لألكسدة وااللتهابات 

تحمي القلب والعيون، 
إل���ى جان���ب أنها تحم���ي من 

السكري وتساعد على ضبط الوزن.
لوحًا  ت���أكل  الشوكوالتة وعندما  من 
يحص���ل  319 الداكن���ة  على  ملغ جسمك 

من مضادات األكسدة القوية التي ُتعرف باسم “فالفونويد، 
والتي تساعد على الوقاية من االلتهابات ومضاعفاتها مثل 

أمراض القلب والسكري.
وقد وجدت دراس���ة ُنش���رت في مجلة “جام���ا” الطبية أن 

بعد  يتحّس���ن  اإلبص���ار 
أكل  م���ن  س���اعتين 
الش���وكوالتة الداكن���ة. 
أجريت  دراس���ة  وأظهرت 
ف���ي جامع���ة كينجس���تون 
تن���اول  أن  البريطاني���ة 
الش���وكوالتة الداكنة يحس���ن 

األداء البدني للرياضيين.
إذن، ه���ل يمك���ن أن يأت���ي يوم 
الطبي���ب بوصف  زي���ارة  تنته���ي فيه 
الش���وكوالتة ك���دواء؟ هذا ما بش���رت به 
دراسة أخرى وجدت أن أكل الشوكوالتة الداكنة 
يحسن من استفادة الجسم من األنسولين، وبالتالي الوقاية 
من الس���كري على الرغم من احتواء الش���وكوالتة على سكر 

ودهون.
كم���ا تفيد أدلة عل���ى أن مضادات األكس���دة التي توفرها 

الشوكوالتة تحمي خاليا الدماغ من الخرف والزهايمر.

قليل من الشوكوالتة يحميك 
االستقالل/ وكاالت:من هذه األمراض الخطيرة

يعتق���د الكثيرون أن زيادة س���عر المنزل يحتاج إلى 
إنف���اق الكثير من المال على الديك���ور واألثاث، إال أن 
الخبراء يؤكدون عل���ى أن هذا الهدف يمكن تحقيقه 

بتعديالت بسيطة.
توصلت األبحاث الت���ي أجراها موقع ديوت.كوم، وهو 
موق���ع متخصص في الرهانات، إل���ى أن البريطانيين 
الذين يس���عون للحصول على المنازل، س���يدفعون 
اآلالف مقاب���ل إضافات مث���ل الحديق���ة وموقد النار 

وميزات المنزل الذكي.
وإذا كان لدي���ك جميع الميزات ال���� 16 المرغوبة، فقد 
تضيف 54،850 جنيهًا إس���ترلينيًا إلى قيمة منزلك، 

بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وتم عرض قائمة بخصائص الممتلكات أو االمتيازات 

عل���ى أكثر م���ن 2000 م���ن البريطانيين، الذي���ن يبحثون عن 
صفق���ات مميزة لش���راء منزل، وُطرح عليهم س���ؤال عن المبلغ 
اإلضافي الذي سيكونون على استعداد لدفعه مقابل كل منها.

وتتمثل اإلضافة األكثر جاذبية في حوض السباحة، حيث قال 
المش���اركون في االستطالع إنهم على استعداد لدفع ما يصل 

إلى 10000 جنيه إس���ترليني إضافي لمنزل يمكنهم السباحة 
في���ه. وعلى الرغم م���ن أنها ميزة فخمة لن يت���م العثور عليها 
في معظ���م المنازل العادية، إال أن الميزة األكثر ش���عبية هي 
األكثر واقعية، كما ينفق البريطانيون بالمتوسط   حوالي 8000 
جنيه إسترليني، للتأكد من أن أطفالهم يعيشون بجوار أفضل 

المدارس.

تعديالت تضيف اآلالف لقيمة منزلك

االستقالل/ وكاالت:
قال���ت رئيس���ة مؤسس���ة "CRC" األمريكية غير 
الحكومية، كارلي يوس���ت، إن الوالدين يجب أن 
يفكرا جيدا قبل نشر صور لطفلهما الصغير على 

شبكات التواصل االجتماعي.
وأضافت يوست قائلة إن "األمر يخص مثال صورا 
يت���م التقاطها ف���ي غرفة الحم���ام أو المرحاض. 
وعندم���ا يبلغ عم���ر طفل���ك 16 أو 18 عاما، قد ال 
تكون تلك الص���ور الفوتوغرافي���ة مضحكة من 

وجهة نظره".
وحس���ب المعلومات المتوفرة لدى المؤسس���ة، 
فإن %90 من األطف���ال الصغار الذين ال يتجاوز 
عمره���م عامين، يحض���رون اليوم في ش���بكات 
التواص���ل االجتماع���ي وذلك بفض���ل والديهم. 

بينما لم يوافق األطفال على نشر صورهم.
وح���ذرت يوس���ت الوالدي���ن م���ن خ���رق حقوق 
ب���أن يحفظا  وحري���ات أطفالهم���ا. ونصحتهما 
الص���ور الفوتوغرافي���ة ألطفالهما ف���ي ألبومات 

عائلية، وليس على صفحات ش���بكات التواصل 
االجتماعي. ودعت يوست أيضا إلى االمتناع عن 
نش���ر صور تظهر األطفال الصغ���ار عراة، أو صور 
تحمل بطريقة ما مغزى جنسيا. كما حذرت اآلباء 
من استخدام كلمات دليلة يمكن أن تساعد أحدا 

في إيجاد صور األطفال.
وفي هذا الس���ياق، أعادت يوس���ت إلى األذهان 
ض���رورة التأكد من أن الحس���ابات في ش���بكات 
التواصل االجتماعي محمية من المشاهدة لعامة 

المستخدمين.

خبراء يحذرون من مخاطر نشر صور األطفال 
على شبكات التواصل االجتماعي

االستقالل/ وكاالت:
ح���ذرت الصيدالنية األلماني���ة أورس���وال زيلربيرغ من التوق���ف عن أدوية 
الكورتيزون بش���كل مفاجئ، إذ يتس���بب ذلك في ظهور أعراض انس���حاب 

»الستيرويد«.
وتتمثل أعراض انسحاب »الس���تيرويد« في الضعف، واإلنهاك، والغثيان، 

وآالم المفاصل، فضاًل عن تفاقم المرض، الذي ُيعالج بأدوية الكورتيزون.
ويرجع الس���بب في ذلك إلى توازن الهرمونات في الجسم، إذ ُينتج الجسم 
هرمون الكورتيزون، شأنه في ذلك شأن هرمونات »الستيرويد« األخرى، في 

قشرة الغدة الكظرية عند الحاجة.
 وبتعاط���ي أدوي���ة الكورتيزون م���دة طويل���ة، يتراجع إنتاج الجس���م من 

الكورتيزون.
ولكن التوقف عن تناول هذه األدوية بش���كل مفاجئ، يمنع الجس���م 
من زيادة إنتاج الكورتيزون على نحو س���ريع، إذ يحتاج وقتًا لرفع إنتاج 

الكورتيزون.
ولتجنب أعراض االنس���حاب يجب التوقف ع���ن تناول الكورتيزون تدريجيًا 

تحت إشراف الطبيب المعالج.

تحذير من التوقف المفاجئ 
عن تناول أدوية الكورتيزون
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غزة/ االستقالل:
يصطدم خدمات رفح بطل الدوري الممتاز لهذا الموسم 
بطموحات أمواج الش���اطئ، عندما يتقابل الفريقان في 
لق���اء نصف نهائي كأس غ���زة بطولة الراح���ل " محمد 

المزين " غدًا الثالثاء على ملعب الدرة وسط القطاع .
ويدخل البحرية اللقاء وعينه على إس���قاط بطل الدوري ، 
بعدما تخطى  في اللقاء السابق شباب خانيونس  حامل 
لقب الكأس للنس���خة الماضية ، فيما يتطلع "األخضر " 
مواصلة االنتصارات و التأهل للنهائي و إضافة لقب ثاٍن 

هذا الموسم .
وعن اللقاء المرتقب أوضح  نجم هجوم خدمات الشاطئ 
عالء إس���ماعيل  أن مباراته���م القادمة أمام بطل الدوري 

خدمات رفح  صعبة جدا .
وأضاف إس���ماعيل ل� "االس���تقالل" بأنهم عازمون على 
تقدي���م أفضل ما لدين���ا داخل الملعب والكش���ف عن 
اإلمكانات الكبيرة التي يتمتع���ون بها والتي تؤهلهم 
لتحقي���ق نتيج���ة إيجابية ف���ي مباراة الغ���د والصعود 

للنهائي"  .
وشدد نجم هجوم الفريق على أن زمالءه سيكونون أمام 

تحد صعب، اال انهم لديهم الثقة في عبور المباراة لكون 
كرة القدم ال تعرف المستحيل .

أشار إلى أن خدمات رفح فريق كبير وصاحب لقب الدوري 
لهذا الموس���م ولكن اسم الشاطئ فريق كبير وسيقاتل 

حتى النهاية.
وأكد المهاجم أن فريق���ه قادر على تخطي بطل الدوري 
، مث���ل م���ا فعل س���ابقا وتخط���ى بطل الكأس ش���باب 

خانيونس .

ولفت الى أن غياب مدافع الفريق فضل قنيطة لن يؤثر 
عل���ى الفريق الذي يملك طموح���ات االنتصار والتتويج 

بكأس غزة وكتابة تاريخ جديد للبحرية .

�سنقاتل من اأجل اللقب 
في المقابل أك���د أحمد أبو ضهير ح���ارس خدمات رفح 
أن فريقه يلعب منذ بداية الموس���م لحصد االنتصارات 

واأللقاب .
وأوض���ح  ل�" االس���تقالل"  أن خدمات رف���ح لعب جميع 
لقاءات ال���دوري كأنها لقاءات ك���ؤوس، للخروج من كل 
مب���اراة منتصرا وحص���د النقاط كاملة ، وه���ذا ما  جعل 

الفريق يتوج بلقب الدوري هذا الموسم. 
وتابع أبو ضهير : خدمات الش���اطئ فري���ق كبير ولديه 
ش���عبية كبيرة وخلفه جماهير كبي���رة، لكننا نبحث عن 
إنجاز جديد يكتب في تاريخ األخضر والصعود للنهائي 
ومن ثم التفكير في حص���د اللقب ليكون ثاني بطوالت 

هذا الموسم" .
وش���دد أبو ضهير على صعوبة لقاء الغد، مطالبًا العبيه 
ببذل المزيد من الجهد والعرق لتخطي البحرية، وتقديم 

مستوى يؤهل الفريق للنهائي.

»البحرية« يصطدم بـ »األخضر« في نصف نهائي الكأس 

�إ�سماعيل : �سنقاتل 
ل�سناعة  �لإجناز..  

�أبو �سهري: طموحنا 
�لفوز بالثنائية

االستقالل/ وكاالت:
حق����ق ليفربول ف����وزا صعبا و مهم����ا على فريق 
تشيلس����ي بنتيجة 2_0 ، في الجول����ة ال�34 من 

البريميرليج .
و بهذا الفوز ، واصل ليفربول هيمنته على القمة 
برصيد 85 نقطة ، فيما تجمد رصيد تشيلس����ي 

عند 66 نقطة في المركز الرابع .
و رغم س����لبية األداء و النتيجة في الشوط األول ، 
جاءت بداية الشوط الثاني صاخبة لصاحب األرض 
الذي افتتح التس����جيل في الدقيق����ة 51، عندما 
تبادل صالح الكرة مع فيرمينو لكن إيمرسون قطع 
من أمامه الكرة لتصل إلى هندرسون الذي رفعها 
نح����و الخالي من الرقابة ماني، فما كان من الدولي 

السنغالي إال أن يدكها برأسه في الشباك.
وبعده����ا بدقيقتين، عزز صالح تق����دم ليفربول 
بهدف عالمي عندما اس����تقبل الكرة في الناحية 
اليمنى، قبل أن ينطلق بها ويسددها بيسراه من 
خارج منطقة الجزاء، اس����تقرت في الزاوية العليا 

اليمنى لمرمى تشيلسي .

لتمر الدقائق التالية وس����ط استسالم واضح من 
تشيلس����ي، فأنقذ كيبا محاولة جديدة من ماني، 
قب����ل أن يخرج صالح من الملعب وس����ط تصفيق 
حاد م����ن الجمه����ور، ليدخل مكانه السويس����ري 
ش����يردان ش����اكيري ، و ينتهي اللقاء بفوز الليفر 

. 0_2
هذا وواصل مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته 
و فوزه على كريس����تال باالس بنتيجة )3-1(، على 

ملعب »سلهيرست بارك« .
و س����جل ثالثي����ة الضي����وف رحي����م س����ترلينج 
جيس����وس  وجابري����ال  و63(   15( بالدقيقتي����ن 
بالدقيق����ة )90(، فيما أحرز ل����وكا ميليفويفيتش 

هدف كريستال باالس الوحيد بالدقيقة )81(.
وبهذه النتيجة، رفع مانشس����تر س����يتي رصيده 
إلى 83 نقط����ة، بالمركز الثاني بف����ارق نقطتين 
عن المتصدر ليفربول ، علًما بأن للس����يتي مباراة 

مؤجلة.
في المقابل، تجمد رصيد كريس����تال باالس، عند 

39 نقطة في المركز ال�13.

قذيفة صالح تعيده 
لعرش هدافي 

 البريميرليج
االستقالل/ وكاالت:

س���جل الدول���ي المص���ري، محم���د ص���الح، نج���م 
ش���باك  ف���ي  الثان���ي  فريق���ه  ه���دف  ليفرب���ول، 
تشيلس���ي، مس���اء أمس األحد، على ملع���ب أنفيلد، 
 ضم���ن الجولة ال����34 لل���دوري اإلنجلي���زي الممتاز.

وبذل���ك، رف���ع صالح رصي���ده إل���ى 19 هدًف���ا، في 
م���ع  بالتس���اوي  البريميرلي���ج،  هداف���ي  ص���دارة 
 س���يرجيو أجوي���رو، مهاج���م مانشس���تر س���يتي.

وجاء هدف صالح في الدقيقة 53، من تصويبة صاروخية 
 بيس���راه، على يمي���ن كيبا حارس مرمى تشيلس���ي.

وه���ذا اله���دف ه���و األول للنج���م المص���ري ف���ي 
البريميرلي���ج، من خارج منطقة الج���زاء، منذ أكثر من 
عام، وتحديًدا عندما هز شباك مانشستر سيتي، في 
يناير/كانون ث���ان 2018، خالل انتصار الريدز )1-4(، 

وفًقا لشبكة "سكاي سبورتس".

ليفربول يقهر دفاعات تشيلسي
 ومانشستر سيتي يعبر كريستال باالس

االستقالل/ وكاالت:
ح���رم باي���رن ميون���خ غريم���ه بوروس���يا دورتموند، من 
االس���تمرار في صدارة ال���دوري األلمان���ي ألكثر من 24 
س���اعة، حيث استعادها س���ريًعا بفوزه خارج أرضه على 
فورتونا دوسلدورف )4-1(، مساء أمس األحد ، على ملعب 

إسبريت أرينا ، ضمن الجولة ال�29.
وسجل كينجسلي كومان هدفين لبايرن، في الدقيقتين 
15 و41، وأض���اف س���يرجي جنابري وليون جوريتس���كا 

الهدفين الثالث والرابع، في الدقيقتين 55 و92.
وأحرز دودي لوكيباكيو هدف دوس���لدورف الوحيد، في 

الدقيقة 89.
وبذل���ك، رفع بايرن رصي���ده إلى 67 نقط���ة، في صدارة 
ترتيب البوندسليجا، بينما توقف فورتونا عند 37 نقطة، 

في المركز العاشر .
هذا و أنعش هوفنهايم، آماله في المش���اركة بالبطوالت 
القارية في الموس���م الق���ادم ، بعدما واصل صحوته في 
بطول���ة الدوري األلماني لكرة القدم )بوندس���ليجا(، عقب 

فوزه الثمين 2 � 0 على ضيفه هيرتا برلين .
وارتفع رصيد هوفنهايم الذي حقق انتصاره الثالث على 

التوالي والرابع ف���ي مبارياته ال� 5 األخيرة، إلى 47 نقطة 
في المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور الفاصل 

المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري األوروبي.
ف���ي المقابل، تجمد رصي���د هيرتا برلي���ن، الذي واصل 

ترنحه في البطولة عقب تلقيه خسارته ال� 5 على التوالي، 
عن���د 35 نقطة في المركز ال����11 . وافتتح ناديم أميري 
التسجيل لهوفنهايم في الدقيقة 29، فيما تكفل ريس 

نيلسون بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 76.

غزة / االستقالل: 
أعلن االتحاد الفلسطيني لكرة اليد عن تأجيل 
الجنوبية  المحافظ���ات  بطولت���ي كأس  قرعة 
وبطولة الناشئين ، والتي كان مقررًا انعقادها 

بمقر االتحاد بمدينة غزة حتى إشعار أخر .
ويأتي تأجيل القرعة والمس���ابقتين بس���بب 
عدم جهوزية األندية للمشاركة في البطوالت 
،  باإلضافة لعدم توف���ر رعاية وتغطية مالية 

النطالق البطولة.
وكان االتحاد قد حدد في وقت س���ابق الحادي 
والعش���رين من إبريل الجاري موعدًا النطالقة 
البطوالت ، قبل أن يؤجل ذلك الموعد لألسباب 

المذكورة .

تأجيل قرعة 
وبطولة كأس 
كرة اليد بغزة

بايرن ميونخ يستعيد الصدارة باجتياح دوسلدورف
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خان يونس / االستقالل:
افتتح���ت جمعية إعم���ار للتنمية والتأهيل ملعًبا رياضًيا معش���ًبا على أرض 
مجمع بسمة التأهيلي قرب مدينة حمد بخان يونس جنوب قطاع غزة؛ لخدمة 

الفرق واألندية الرياضية.
وأعرب رئيس الجمعية رامي الغمري عن س���عادته بإنج���از الملعب باعتباره 
مكس���با للمؤسس���ات والش���رائح المجتمعية كافة، ورافًدا نحو تطوير قطاع 

الرياضة بمحافظة خان يونس.
وأوضح الغمري أن هذا افتتاح تش���غيلي للملعب المعشب، مبّيًنا أّنه سيتم 
تحديد موعد لالفتتاح الرس���مي بحضور ش���خصية رفيع المس���توى وكوادر 
رياضية مهمة، مع إقامة مباراة افتتاحية هامة. وذكر أن النادي سيتيح فرصة 
كبيرة أمام الش���باب للتمتع ببيئة آمنة ومهيأة لممارس���ة رياضة كرة القدم، 

كونه يمثل إضافة نوعية لعالم الرياضة في خان يونس.

غزة/ االستقالل:
أكد مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية 
غزة رمزي أهل، أن شاطئ بحر غزة سيكون خالل 
الصيف القادم ش���به خاٍل م���ن المياه العادمة 
والملوثة التي يتم ضخها من محطات معالجة 

الصرف الصحي.
وقال أهل في تصريح���ات صحفية: إن البلدية 
تعمل على مش���روع مد محط���ات معالجة مياه 
الصرف الصحي على ش���اطئ بح���ر بغزة بخط 

كهربائي دائم، بدعم من دولة قطر.
وأضاف أن اللجنة القطرية اس���تجابت لمطالب 
البلدي���ة، وقامت بمنح تموي���ل لمد خط ضغط 
ع���اٍل م���ن الكهرباء عل���ى طول ش���ارع رقم 10 
وشارع الرش���يد، لتزويد محطات المعالجة على 
البحر بكهرباء دائم���ة إضافة لمصدر الكهرباء 

من الشركة.
وأشار أهل الى أن هدف بلدية غزة، هو معالجة 
كل مي���اه الصرف الصحي وأال تص���ل أي مياه 

عادمة إلى الشاطئ تعمل على تلويثه.
ولفت إل���ى أن العمل بالمش���روع ب���دأ وهناك 
توقعات بأن يتم االنتهاء منه مع بداية ش���هر 
رمضان وبداية موس���م الصي���ف، آماًل أن نصل 
إلى ش���اطئ بحر مناس���ب لالصطي���اف وآمن 

للمواطنين.
وبين أن البلدية كثفت جهودها لمعالجة مياه 
محطة الشيخ عجلين، حيث يتم معالجة المياه 
بها حس���ب المعاي���ر الفلس���طينية والدولية، 
مؤكدًا أن المياه الخارجة من المحطة نحو البحر 

آمنه وتحت السيطرة.
وأوض���ح أنه في ح���ال تم تنفيذ خ���ط كهرباء 
الضغط العالي، سيتم االس���تغناء عن الوقود  
الت���ي كانت تش���غل بهم محط���ات المعالجة 
على شاطئ البحر، ويتم توفير الوقود لمحطات 
المعالجة داخل المدين���ة وهي ثالث محطات، 
مثل المحطة التي تق���ع في حي الزيتون وهي 
أكبر محطة صرف في قط���اع غزة وهي تحتاج 

ل�1000 لتر سوالر يوميًا وليس لها مخارج على 
البحر.

وذكر أن وقود محطات المعالجة داخل المدينة 
ال تش���مله المنح���ة، مؤك���دًا أن البلدية تكثف 
جهودها هذه الفترة لنظافة شاطئ البحر حتى 

يستمتع المواطنون به.
وأك���د أن أولوي���ات البلدي���ة أن تقضي بصورة 
كامل���ة على أي ملوثات تص���ل البحر من المياه 
العادم���ة، وأنها تعمل بش���كل متواصل حتى 
تصل إلى معايير قياس���ية في معالجة المياه 

العادمة.
وق���ال أه���ل إن التح���دي يكمن ف���ي توصيل 
جمي���ع كميات مياه الصرف الصحي إلى محطة 
المعالج���ة والمحطات الموجودة على ش���اطئ 
البح���ر والتي م���ع انقطاع التي���ار الكهربائي ال 
تق���در على ض× جميع الكمي���ات نحو محطات 
المعالجة، آماًل أن تعالج هذه المشكلة من خالل 

هذا المشروع.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس األحد، 
قرارا يقضي بس���حب الهوية اإلس���رائيلية »حق 
اإلقامة« ألس���يرين مقدس���يين. واف���ادت مصادر 
مقدس���ية أن وزير الداخلية في حكومة االحتالل 
قرر س���حب هويتّي األسيرين المقدسيين اسحق 

عرفة )31 عامًا(، ومنير الرجبي )47 عامًا(.
وأوضح أمجد عرفة – ش���قيق األس���ير اس���حق أن 
شقيقه تسلم األحد قرارا يقضي بسحب هويته، 
الفتا أنه اعتقل عام 2011 وحكم بالسجن المؤبد و 

60 عامًا، ويقبع حاليا في سجن جلبوع.
من جانبها أوضحت سمر الرجبي – شقيقة األسير 

منير- أن ش���قيقها اعتقل في ش���هر آذار 2003، 
ومحكوم بالسجن لمدة 20 عامًا.

ولفت���ت الرجبي إل���ى أن قرار س���حب الهوية من 
شقيقها منير هو صدمة كبيرة للعائلة خاصة وأن 

محكوميته قاربت على االنتهاء.
ب���دوره قال أمج���د أبو عصب رئي���س لجنة أهالي 
االسرى المقدس���يين إن قرار سحب هوية الرجبي 
وعرفة، يفتح الباب على مصراعيه لس���حب المزيد 
من هويات األسرى المقدس���يين خاصة القدامى 
وأصح���اب المحكوميات العالي���ة، الفتا على أن ما 
يس���مى« قانون س���حب اإلقامة الدائمة لس���كان 
القدس« اعط���ى صالحية كاملة لوزي���ر الداخلية 

لس���حب الهوية ألبس���ط األس���باب وه���و قانون 
فضفاض يهدد المقدسيين تحت ذريعة« المس 
بأمن اسرائيل أو خيانتها«، كما يمنح الصالحيات 
للداخلية والسلطات اإلسرائيلية بإمكانية طرد كل 
من يتم سحب اإلقامة منه إلى خارج هذه المناطق.

وأض���اف أب���و عص���ب أن س���حب الهوي���ات من 
المقدسيين هو إجراء متجدد بحق أهالي المدينة، 
حيث قامت سلطات االحتالل بسحب هوية نواب 
المجلس التشريعي »محمد أبو طير، وأحمد عطون، 
ومحمد طوط���ح« ووزير القدس االس���بق خالد أبو 
عرفة، ومن خلية أسرى س���لوان، ومن خلية أسرى 

صور باهر.

االحتالل يسحب حق اإلقامة ألسيرين مقدسيين

غزة/ االستقالل:
قال القيادي في حركة حماس س���امي أبو زهري أمس األحد، إن تصريحات 
وزي���ر التنمي���ة االجتماعية احم���د مجدالني تعك���س اله���دف الحقيقي 

لحكومة محمد اشتية .
وأض����اف ابو زهري ف����ي تغريده ل����ه على تويت����ر :« الهجوم 
اإلعالمي على حركة حماس الذي بدأه وزراء حكومة عباس في 
يومه����ا األول مثل تصريحات أحمد مجدالني تعكس الهدف 
الحقيق����ي لهذه الحكوم����ة وهو تكريس االنقس����ام وتنفيذ 

مخطط الفصل«.

أبو زهري: تصريحات مجدالني تعكس 
الهدف الحقيقي لحكومة اشتية

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال الوزير عن حزب )الليكود( اإلس���رائيلي، تساحي 
هانغبي مس���اء األحد إن الحكومة المقبلة س���تكون 
شبيهة جدا بالحكومة المنتهية واليتها، مضيفا أنه 
»ال يراوده أدنى ش���ك في أن كتلة »إس���رائيل بيتنا« 

ا من االئتالف. برئاسة أفيغدور ليبرمان ستكون جزًء
ورجح هانغبي في تصريح إلذاعة »كان« اإلس���رائيلية 
أن يش���كل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحكومة 

ف���ي غضون 28 يوما منذ أن يكلف���ه الرئيس رؤوفين 
ريفلين بذلك، دون أن يحتاج إلى فترة إضافية مدتها 

أسبوعان.
وفيما يخ���ص إمكانية التوصل ال���ى اتفاق ائتالفي 
مع حزب »كاحول لفان« برئاس���ة بيني غانتس ويائير 
البي���د، رأى هنغبي أنه »ال يمكن تش���كيل حكومة مع 
أشخاص يرفضون زعيم الليكود نتنياهو من منطلق 

االستعالء«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفرجت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، مساء األحد، عن 
محافظ القدس عدنان غيث، بش���رطين مقّيدين، كدفعه 
غرامة مالية بقيمة ألف ش���يقل، ومنعه من التواصل مع 

شخصيات وزمالء عمل لمدة أسبوع.
وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة محمد محمود، 
أن االحت���الل أف���رج، عن المحافظ غيث، بش���روط مقيدة، 
كغرام���ة مالية بقيمة ألف ش���يقل، ومنعه من التواصل 

مع ش���خصيات وزمالء عمل لمدة أسبوع، وذلك بحسب ما 
أوردته وكالة األنباء الرسمية.

يذكر أن االحتالل اعتقل المحافظ غيث فجر أمس األحد، 
من منزله ببلدة س���لوان جنوب المسجد األقصى، علمًا أن 
االحت���الل كان قد منع غيث من دخ���ول الضفة المحتلة 
لمدة 6 أش���هر، بموجب أمر عس���كري صدر عقب اعتقاله 
عدة مرات منذ ش���هر تش���رين األول/ أكتوب���ر الماضي، 

ينتهي في 2019-6-5.

االحتالل يفرج عن محافظ
 القدس عدنان غيث بشرطين

هانغبي: الحكومة اإلسرائيلية 
المقبلة ستكون مشابهة لسابقتها

من الشهر الجاري، على مقربة من السياج الحدودي شرق المدينة.
وأبلغ االرتباط اإلس���رائيلي، مساء أمس، باستش���هاد الطفل اشتيوي متأثرًا 
بإصابته عند حدود ش���رق مدين���ة رفح جنوب القطاع، في الثالث من ش���هر 

أبريل/ نيسان الجاري.
وكان ثالثة أطفال أصيبوا برصاص االحتالل قرب السياج الحدودي شرق رفح 
في الثالث من الش���هر الجاري قبل أن يت���م اعتقالهم، حيث أفرج عن اثنين 
منهم وبقي إش���تيوي محتجزًا في إحدى المستشفيات داخل أراضي عام ال� 

48 إلى أن أعلن عن استشهاده مساء أمس.

مسؤولية إنسانية على كل حر في هذا العالم.
ج����اء ذلك خ����الل كلمته ألقاها الش����يخ عزام في 
وقفة الدعم واإلسناد لألسرى التي نظمتها حركة 
الجهاد اإلسالمي، بمدينة رفح عصر أمس األحد.

ويواصل المئات من األس����رى إضرابهم المفتوح 
عن الطعام لليوم الثامن على التوالي، في سياق 
نضالهم السترداد حقوقهم العادلة في العيش 

بكرامة.
وقال الش����يخ عزام :"األس����رى األبطال ال يسعون 
ف����ي هذه االضرابات من أج����ل الرفاهية والترف، 
لكنهم يس����عون من أجل الحرية والكرامة، وهم 
يقدمون الدرس لنا خارج السجون أنهم موحدون 

ومتوحدون".
وأضاف "األسرى يجتمعون حول برنامج مشترك، 
فال تشتتهم الظروف، وهم يقدمون لنا الدروس 
والمواعظ ويصنعون االشراقة في حياتنا وحياة 

األمة كلها " .
وتابع الش����يخ ع����زام " نحن ال نمن على األس����رى 
وال على عائالتهم به����ذه الفعاليات، لكنها هي 
األمانة في أعناقنا له����ؤالء األبطال الذين ضحوا 
بأزهى س����نوات أعماره����م من أجلن����ا ومن أجل 
فلسطين ومن أجل كرامتنا، لذلك هذا ديٌن كبير 

في أعناقنا".
ومضى يقول " وس����ط هذا كله، والبطوالت التي 
يس����طرها األس����رى، يس����تمر الخالف وتستمر 
المناكفة والفوضى التي تحكم المنطقة العربية 
بأس����رها، فالمش����كلة ف����ي البرنامج والسياس����ة 
والمنهج التي يجب أن ترفعه الدول العربية من 
أجل إسناد فلسطين وقضيتها، وحرية شعوبها، 

ومن أجل الكرامة المهدورة ".
ونوه الش����يخ عزام إلى أن ما يجري في فلسطين 
أصبح ش����يئًا يخ����ص الفلس����طينيين وحدهم، 

وكأن إخوانن����ا الع����رب ال يعنيهم م����ا يدور هنا، 
مع أن فلس����طين في كل نظرياته����م وعلومهم 
السياسية واألمنية والعسكرية، ففلسطين هي 

قلب العرب وقلب المسلمين" .
ودع����ا الش����يخ عزام إلى االس����تفادة من رس����الة 
األسرى وهم يوحدون صفوفهم في كل مواجهة، 
والتقاط هذه الرسالة الملهمة والواضحة للخروج 
م����ن الم����أزق الداخلي الذي تعيش����ه الس����احة 

الفلسطينية.
ووجه عض����و المكتب السياس����ي لحركة الجهاد 
اإلس����المي في فلسطين رسالته لألسرى، قائاًل: " 
أنتم لس����تم وحدكم؛ ولن تكونوا وحدكم، فكلنا 
معكم، وكل شعبنا في الوطن والشتات خلفكم".

وختم حديثه قائاًل: "رسالتنا لإلدارة األمريكية أن 
كل محاوالت النيل من األس����رى ستفشل كلها، 

وكل المحاوالت إلعالن "صفقة القرن" لن تمر".

إضرابه���م المفتوح ع���ن الطعام ضمن معرك���ة "الكرامة 2"، بع���د أن أعلنوا 
 انطالقه���ا يوم االثنين الماضي، ويتقدمهم عدٌد من قادة الحركة األس���يرة.

وكانت الحركة األس���يرة قد أعلنت عن بدء "معرك���ة الكرامة 2"، للضغط على 
االحتالل من أجل تنفيذ مطالب األس���رى في سجون االحتالل، وفي مقدمتها 
 إزالة أجهزة التش���ويش التي تسبب أضرارا صحية خطيرة على حياة األسرى.

ومنذ مطلع 2019، تش���هد س���جون االحتالل الصهيونية توتًرا شديًدا، على 
خلفية إجراءات التضييق التي تتخذها مصلحة سجون االحتالل بحق الحركة 
الوطنية األس���يرة، من بينها تركيب أجهزة تشويش داخل السجون، بذريعة 

استخدام المعتقلين لهواتف "مهربة".

»إعمار« تفتتح ملعبًا 
معشبًا بخان يونس

نتنياهو ينقل    ..

ا�شت�شهاد طفل   ..

عزام: ق�شية   ..

بلدية غزة: البحر شبه خاٍل من المياه العادمة خالل الصيف



االثنين 9 شعبان 1440 هــ 15 ابريل 2019 م

نيويورك/ االستقالل: 
قال إنه أعم���ى، كان ذلك قبل نحو 35 عام���ا، لكن كان عليه أن 
يرى ما س���يحدث له في المس���تقبل، أي هذه األيام بعد صدور 
الحكم بحقه، بحس���ب ما ذكرت صحيفة »نيويورك ديلي نيوز« 

األميركية.
واآلن بات الجندي األميركي المتقاعد مايك رودولفو بليا ينتظر البدء 
بتنفيذ عقوبة السجن لمدة عام كامل، بعد أن تبين أنه لم يكن أعمى 
طوال هذه الفترة، التي حصل خاللها على تعويض حكومي من وزارة 
شؤون قدامى المحاربين، جراء إصابته بالعجز في العين، بلغ مجموعه 

الكلي حوالي 1.3 مليون دوالر.
واألربعاء الماض���ي حكمت محكمة عليه بأن يعي���د كل األموال التي 
حص���ل عليها إل���ى الوزارة، كم���ا ينبغي أن يخض���ع للمراقبة طوال 3 
سنوات بعد اإلفراج عنه في نهاية فترة محكوميته والبالغة 12 شهرا.

وقالت السلطات المعنية إن بليا كان يعاني من عجز محدود في الرؤية 
جراء إصابته ببقع في الش���بكية في العام 1969، أعقبه حصوله على 

تعويضات مالية من وزارة شؤون المحاربين.
وبعد 14 عاما، أبلغ بليا وزارة ش���ؤون قدامى المحاربين إنه فقد معظم 
بصره، فبدأت الوزارة بص���رف تعويضات كاملة له جراء العجز الطبي، 
على الرغم من أنه لم يكن يس���تحق س���وى تعويضات بنسبة 10 في 

المئة فقط.

يدعي العمى لمدة 35 
عاما.. ثم حدثت المفاجأة

االستقالل/ وكاالت: 
تش���عر الكثير من النس���اء بالرعب عند مش���اهدة حشرة 
ما ف���ي المنزل، لكن خ���وف هذه الس���يدة األمريكية من 
العناكب، كلفها تحطيم س���يارتها وتعرضها إلصابة في 
س���اقها. وقالت شرطة نيويورك على فيس بوك، إن المرأة 
التي لم يتم الكشف عن هويتها شاهدت عنكبوتًا داخل 
السيارة، مما جعلها تشعر بفزع شديد، أفقدها السيطرة 

على مقود سيارتها، قبل أن تصدم بحاجز حجري.
الحادثة وقعت يوم األربعاء، وتعرضت المرأة إلصابة في 

ساقها لم يعرف مدى شدتها، بحسب موقع »إن دي تي 
في«.

ومنذ نشر القصة على فيس بوك، حظيت بعدد كبير من 
التعليقات الطريفة، وتعاطف الكثيرون مع المرأة، وأبدى 

بعضهم تفهمهم لخوفها الذي تسبب بالحادث.
وقال أحد المعلقين مازجًا »للمزيد من إجراءات الس���المة، 
كان عليها أن تحرق السيارة للتأكد من مقتل العنكبوت«. 
وعّلق آخر »أصب���ت بالذعر ذات مرة من عنكبوت س���قط 

أمامي، ولحسن الحظ لم أحطم السيارة«.

كولورادو/ االستقالل: 
طرح���ت ام���رأة أمريكية تدعى، نانس���ي كي���دو، مدينة 
صغيرة تملكها في صح���راء نيفادا للبيع، مقابل ثمانية 

ماليين دوالر فقط.
وأوضحت كيدو أن ه���ذه المدينة الصغي���رة التي تبلغ 
مس���احتها 113 كيلومترا مربعا، كان���ت عبارة عن مطار 
مهجور، اش���ترته هي وزوجها م���ن الحكومة عام 1965، 
وأرادا إحي���اءه من جديد، ألنهما كان���ا طيارين ومولعين 
بالطائرات، لكنهما تخليا عن الفكرة فيما بعد. وبعد مدة، 

حف���ر الزوجان آبار مياه في األرض التي اش���ترياها، وبدآ 
ببن���اء المرافق وبعض المتاجر وتعبي���د الطرق، لتتحول 
Cal-« أرضهم���ا تدريجيا إلى مدينة صغيرة أطلقا عليها

Nev-Ari«، وهو اس���م مختصر يجمع أول حروف أسماء 
واليات كولورادو ونيفادا وأريزونا.

واليوم وبعد أن أصبحت هذه المدينة مسكنا للكثيرين، 
ومنطقة س���ياحية تضم المطاعم والفن���ادق والمحالت 
التجاري���ة، قررت مالكتها أن تبيعها، كونها باتت عاجزة 

عن إدارة شؤونها بعد وفاة زوجها.

مدينة أمريكية للبيع بـ 8 ماليين دوالرتحطمت سيارتها بسبب عنكبوت

برلين/ االستقالل: 
يرى البعض أن بلوغ المائة سبب كاف لالبتعاد 
ع���ن الحياة العامة والراحة، لك���ن يبدو أن لليزل 

هايسه رأيا آخر.
فقررت هايسه، معلمة الرياضيات السابقة التي 
تبلغ من العمر 100 ع���ام، فتح فصل جديد في 
حياتها بالترشح النتخابات المجلس المحلي في 

بلدة كيرشهايمبوالندن.
وترّكز هايس���ه حملتها على إعادة فتح حوض 
الس���باحة الخ���اص بالبلدة الذي أغل���ق في عام 

.2011
وساهمت هايس���ه كثيرا في جهود إعادة فتح 
الحوض، وعبرت عن استيائها لنقله إلى أطراف 

البلدة، لكنها اكتشفت أن آراءها يتم تجاهلها 
عادة ألنها امرأة مسنة.

»رويت���رز«: »كانوا يغلقون مكبر الصوت  وقالت ل�
عادة عندم���ا أبدأ الحديث عن حوض الس���باحة 
وعندها أتوقف بالطبع عن الكالم. ال يوجد معنى 

لالستمرار«.
وأضافت: »اآلن وقد بلغت المائة اختلف موقفي 
تماما. اآلن أملك فرصة الحديث وقول أي شيء«.

وتج���رى االنتخابات في ي���وم 26 مايو )أيار( في 
بل���دة كيرش���هايمبوالندن الت���ي يقطنها نحو 
ثمانية آالف نسمة في والية راينلند - باالتينات 
في جنوب غربي البالد، وبدأ الناخبون يستمعون 

لما تقوله هايسه.

وتترش���ح هايس���ه المعروفة محليا على نطاق 
واس���ع عن جماعة ش���عبية تحمل اس���م »فير 
فور كيبو«، وه���ي معنية بالدف���اع عن التنمية 

المستدامة والمزيد من المشاركة المدنية.
أما بالنس���بة آلرائها السياسية فتقول هايسه: 
»لم يكن يتعين السماح بانفصال بريطانيا عن 
االتحاد األوروبي. وأرى أن���ه من الرائع أن يحاول 
الشباب حل مش���كالت التغير المناخي. أتمنى 

لهم النجاح في هذا المسعى«.
وقدمت هايس���ه نصائحها لمن يريد أن يسير 
على دربها وقال���ت: »لكي تبلغ المائة عش حياة 
صحية في ش���بابك، مارس الكثير من الرياضة، 

تناول طعاما جيدا ودرب عقلك«.

معمرة تبلغ 100 عام تخوض انتخابات محلية في ألمانيا

بكين/ االستقالل: 
اذا كنت تحب األكل والشرب مجانًا، وترغب في نفس الوقت بالحصول 
على بعض المال دون عناء، فهناك وظيفة في الصين يمكن أن تحقق 

لك كل ذلك.
تس���مح خدمة جديدة عب���ر اإلنترنت في الصين للس���كان، بتوظيف 
اآلخرين لتناول الطعام أو تناول المشروبات المفضلة لديهم، إما لعالج 

الملل أو إشباع رغباتهم دون اكتساب المزيد من السعرات الحرارية.
نشرت وسائل اإلعالم الصينية أخيرًا، تقارير عن خدمة شائعة بشكل 
متزاي���د على منصة تاوباو التجارية عب���ر اإلنترنت، وهي مثيرة للحيرة 

بقدر ما هي مثيرة لالهتمام.
ويمكن للناس اآلن الدخول إلى اإلنترنت وتوظيف آخرين الس���تهالك 
أطعمة ومش���روبات معينة، ويطلب منهم تقديم مقطع فيديو كدليل 

على تناولهم األطعمة أوالمشروبات المذكورة.
وتتراوح الرس���وم عادة بين 2 يوان )0.30 دوالر( و 9 يوان )1.35 دوالر( 
باإلضافة إلى تكلفة الطعام الذي يريد العميل استهالكه. وعلى الرغم 
من أنها ليس���ت وظيفة يمكن أن تحقق لك الثراء، ولكن هناك الكثير 
من األش���خاص على اس���تعداد للقيام بذلك، للحص���ول على أطعمة 

ومشروبات مجانية.
وبمجرد االتفاق بين مقدم الخدمة والمش���تري، يتعين على الشخص 
المس���تأجر تصوي���ر فيلم وهو يذه���ب إلى المطعم، وش���راء الطعام 
المحدد وتناوله أم���ام الكاميرا، مع تقديم وصف حي لمذاقه. حتى أن 
بع���ض العمالء يحتاجون إلى تقديم مراجعة مكتوبة قصيرة عن هذه 

التجربة.
وعلى ما يبدو، هذه الخدمة عبر اإلنترنت رخيصة جدًا، لدرجة أن بعض 
األش���خاص يقومون بها ببساطة بس���بب الملل، بينما يشعر اآلخرون 
بالرضا من مشاهدة اآلخرين يستمتعون بوجباتهم المفضلة، بحسب 

موقع أوديتي سنترال.

كاليفورنيا/ االستقالل: 
نجحت أكبر طائرة في العالم من حيث المس���افة 
بين الجناحين في إنهاء أول���ى رحالتها، وفقًا لما 

أعلنته الشركة المصنعة يوم السبت.
وتمتلك الطائرة مزدوجة الجس���م التي صنعتها 
شركة س���تراتولونش وتصل المسافة بين طرفي 
جناحيه���ا 117 مت���را، أكبر من ط���ول ملعب كرة 
قدم أمريكي. وحلقت لمدة ساعتين ونصف فوق 

صحراء موهافي بكاليفورنيا.
وق���ال الرئي���س التنفيذي لس���تراتولونش جان 

فلويد في بيان: »يا لها من رحلة أولى رائعة، رحلة 
اليوم تع���زز مهمتنا لتوفير بدي���ل مرن لألنظمة 

التي تطلق من األرض«.
وتأسست ش���ركة س���تراتولونش في عام 2011 
من قب���ل الراحل باول ألين المؤس���س الش���ريك 

لمايكروسوفت.
وتهدف إلى جعل الوص���ول إلى المدار من خالل 
إطالق األقمار الصناعية إلى الفضاء من الطائرات، 

بداًل من األرض، وبأسعار في المتناول.
وأقلعت الطائرة يوم الس���بت م���ن مطار موهافي 

الج���وي والفضائ���ي، على بعد حوال���ي 150 كيلو 
متر ش���مال لوس أنجليس، وحلقت على ارتفاعات 
تصل إلى خمس���ة كيلومترات ونفذت العديد من 

المناورات بما في ذلك محاكاة أسلوب الهبوط.
وقالت جودي ألين، ش���قيقة الملياردير الراحل، 
التي تشغل أيضًا منصب رئيس إدارة أنشطته 
الخيرية: »نعل���م جميعًا أن بول كان س���يفخر 
بمش���اهدة إنجاز اليوم التاريخ���ي. إن الطائرة 
تعتب���ر إنجازًا هندس���يًا رائع���ًا ونهنئ جميع 

المعنيين«.

يدفعون المال لمن 
يأكل نيابة عنهم

أكبر طائرة في العالم تنهي رحلتها األولى بنجاح

) APA images (     ن�ضاء فل�ضطينيات يح�ضدن القمح لتح�ضري الفريكة يف خان يون�س جنوب قطاع غزة


