
تكليف نتنياهو بتشكيل
 حكومة جديدة خالل 28 يومًا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كلف الرئيس اإلس���رائيلي، رؤوبي���ن ريفلين، رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، بتشكيل 
حكومة جديدة خالل 28 يوما قابلة للتمديد. واستلم 
البرلمانية  الرس���مية لالنتخاب���ات  النتائج  ريفلي���ن، 
للكنيس���ت رق���م 21، من رئي���س لجن���ة االنتخابات 
المركزية، القاضي حنان ميلتسر. والتي لم تختلف عن 
النتائج التي أعلنتها اللجنة أمس، الثالثاء. واستقبل 

ريفلين مس���اء امس األربعاء، في ديوان رئاسة الدولة 
في مدينة القدس المحتل���ة، بنيامين نتنياهو، ووقع 
على كتاب التكليف الرس���مي لتنطل���ق المفاوضات 
االئتالفية، وعملية تش���كيل الحكومة اإلس���رائيلية 
الجديدة. وأعلن الرئيس اإلسرائيلي، رؤوبين ريفلين، 
رسميا، في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو، مساء 
أمس، تكليف األخير بتش���كيل الحكومة المقبلة بعد 

أن ضمن األخير األغلبية الالزمة لذلك.
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بالتزامن مع انتصارهم على السجان

الفلسطينيون يحيون »يوم األسير« بسلسلة فعاليات تضامنية
غزة/ خالد اشتيوي – قاسم األغا:

أحيا الفلس���طينيون في المحافظات الفلسطينية والش���تات أمس األربعاء، 
فعاليات يوم األس���ير الفلس���طيني، الموافق السابع عشر من نسيان )أبريل( 

من كل عام، عبر سلس���لة من الفعاليات، كالمس���يرات والوقفات 
التضامنية والندوات؛ لتسليط الضوء على قضية األسرى، ودعم 

غزة/ االستقالل:
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي 
د. وليد القططي إن العالقة بين المقاومة الفلسطينية 

ومحور المقاومة عميقة ونتطلع لتطويرها، مشيرًا إلى 
أن طريق المقاومة هي الس����بيل الوحيدة 
لمقاومة صفقة القرن ومخططات تصفية 

د. القططي: المقاومة السبيل الوحيد لمواجهة 
»صفقة القرن« ومخططات تصفية القضية

القدس المحتلة/ االستقالل:
رفضت المحكم���ة العليا اإلس���رائيلية، يوم أمس، 
التماسا قدمته عائلة الشهيد عمر أبو ليلى من قرية 

 رام الله- القدس المحتلة/ االستقالل:
هدمت قوات االحتالل فجر أمس االربعاء، منزل الشهيد 

صالح البرغوثي في بلدة كوبر شمال مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية ان قوات االحتالل معززة بجرافات 
عسكرية اقتحمت بلدة كوبر في ساعات الصباح االولى، 

وباشرت بهدم منزل الشهيد صالح البرغوثي .

االحتالل يهدم منزل الشهيد صالح
 البرغوثي برام الله وآخرين بالقدس 

النقب المحتل / االستقالل:
هدم���ت جرافات االحتالل اإلس���رائيلي يوم أمس، 
قري���ة العراقيب مس���لوبة االعتراف ف���ي النقب 

االحتالل يهدم قرية 
العراقيب للمرة الـ142 

ويعتدي على اأهلها

حمكمة االحتالل 
ترف�ض التما�ضًا �ضد هدم 

منزل ال�ضهيد اأبو ليلى

هدم المنازل المقدسية.. سياسة 
»تطهير عرقي« بمبررات واهية

غزة / محمد أبو هويدي: 
ما زال االحتالل يصعد من إجراءاته التهويدية بحق مدينة القدس 
عبر بناء المس���توطنات وهدم آالف المنازل  الفلسطينية  وضرب 

الفصائل: تحرير األسرى أولوية 
تعمل على تحقيقها المقاومة 

غزة/ االستقالل:
أكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ، يوم أمس، على أن تحرير االسرى 

أولوية تعمل على تحقيقها المقاومة الفلس���طينية وس���تبذل 
كل الجهود ألجل هذه الغاي���ة، ولن تتوانى المقاومة في القيام 

 األســرى المرضــى.. 
حكايــة وجــع ال ينتهــي!  

غزة/ دعاء الحطاب: 
رغ���م حالة اإلحب���اط واأللم الت���ي تعتري والدة األس���ير المريض 
معتصم رداد، إزاء ُمعاناة فلذة كبدها من سياسة اإلهمال الطبي 

غزة/ االستقالل:
فادت مؤس�س�ة مه�ج�ة القدس للشهداء واألسرى والجرحى؛ أن األسير 
المعزول القائد أيمن علي س���ليمان اطبي���ش )39 عامًا(؛ من دورا قضاء 

األسير اطبيش يعلن إضرابه عن 
الطعام إلنهاء عزله التعسفي

تعادل ال�ضبيبة 
والكتلة يح�ضم 

انتخابات جامعة 
بريزيت

15
عمان/ االستقالل:

س���يرت الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية يوم أمس، قافلة مساعدات 
إنسانية بالتعاون مع القوات المسلحة األردنية إلى قطاع غزة. وقال أمين 

تسيير قافلة مساعدات 
أردنية إنسانية لغزة

غزة / سماح المبحوح: 
رأى مراقبون ومختصون في الش���أن اإلسرائيلي أن إصرار اإلدارة 
04األمريكي���ة على تنفيذ » صفقة الق���رن« في الوقت الحالي، يأتي  0705

لمــاذا تصــر أمريكــا علــى 
تطبيــق »صفقــة القــرن«؟ 

) APA images (  جانب من فعاليات يوم �لأ�سري �لفل�سطيني مبدينة غزة �أم�س
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القدس المحتلة/ االستقالل:
رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية، يوم أمس، التماسا قدمته عائلة الشهيد 
عمر أبو ليلى من قرية الزواية في س���لفيت ش���مال الضفة الغربية، ضد هدم 

منزلها.
وذكر موقع يديعوت أحرونوت العبرية، أن المحكمة العليا اإلسرائيلية، سمحت 
للجيش بالعمل على هدم المنزل كجزء من عملية الردع ضد منفذي العمليات.

وكانت قوات االحتالل س���لمت أمين أبو ليلى والد الش���هيد في آذار الماضي 
قراًرا يقضي بهدم منزلهم الذي يعيش فيه 8 أفراد وتبلغ مساحته 120 متًرا.
يشار إلى أن االحتالل يتهم الشهيد عمر أبو ليلى بتنفيذ عملية طعن وإطالق 
نار على مفترق مس���توطنة "أرئي���ل" يوم 17 آذار الماضي، وقتل مس���توطن 

وجندي في العملية.
واستشهد أبو ليلى في 19 آذار خالل اشتباكه مع قوات إسرائيلّية خاّصة في 

قرية عبوين شمال رام الله، بعد مطاردته لثالثة أيام.

 رام الله- القدس المحتلة/ االستقالل:
هدمت قوات االحتالل فجر أمس االربعاء، منزل الش���هيد 

صالح البرغوثي في بلدة كوبر شمال مدينة رام الله.
وقالت مصادر محلية ان ق���وات االحتالل معززة بجرافات 
عس���كرية اقتحمت بلدة كوبر في ساعات الصباح االولى، 

وباشرت بهدم منزل الشهيد صالح البرغوثي .
واندلعت مواجهات عنيفة اندلعت بين عش���رات الشبان 
وق���وات االحتالل في أرجاء القرية تخللها إطالق االحتالل 
للرصاص الح���ي والقنابل الغازية، ما أدى إلصابة ش���اب 

بقنبلة غاز برأسه، كما اعتدى الجنود على صحفيين.
وكانت قوات االحتالل قد افرجت قبل ايام عن االسير عمر 
البرغوث���ي "ابو عاصف" بعد اعتقال���ه عقب اغتيال نجله 

صالح في كانون االول/ديسمبر الماضي.
وهدمت س���لطات االحتالل في السابع من الشهر الجاري 
منزل األسير عاصم البرغوثي، شقيق الشهيد صالح، في 
بلدة كوبر، بتهمة تنفيذ عمليتي إطالق نار شرق رام الله.

واغتال���ت قوات االحتالل الش���هيد صال���ح البرغوثي في 
كان���ون األول الماضي في بلدة س���ردا، بزعم مش���اركته 
بعملي���ة إطالق نار قرب مس���توطنة "عوف���را"، وتال ذلك 
مالحقة قوات االحتالل لشقيقه عاصم، الذي تم اعتقاله 

بعد أكثر من شهر على اغتيال صالح.
وفي الس���ياق ذاته اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
خربة جبارة جنوب مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية 
المحتلة وش���رعت بعمليات هدم لمنازل قيد اإلنشاء تقع 

في أطراف البلدة .
وقالت مص���ادر محلي���ة : إن جرافة ودوري���ات لالحتالل 

اقتحمت منطقة الكفريات جنوب طولكرم وداهمت منازل 
في خربة جبارة تقع في أطراف البلدة الش���رقية وشرعت 

بهدمها.
وأشارت إلى أن المنازل تقع في منطقة )ج( وعلى الطريق 
المؤدي لحاج���ز الكفريات حيث طوقت ق���وات االحتالل 

المنطقة وشرعت بالهدم.
وفي ذات الس���ياق، هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي  
أمس األربعاء، منزاًل فلسطينيًا في بلدة بيت حنينا شمال 

مدينة القدس المحتلة.
وش���رعت الجرافات برفقة ش���رطة وجنود االحتالل بهدم 
منزل المواطن عمران المصري في حي األشقرية في بيت 

حينيا، بحجة عدم الترخيص.
وأوضح المواطن المصري بأنه فوجئ بقرار الهدم من قبل 

قوات االحتالل بعد اقتحام المنزل دون سابق إنذار.
وبي���ن أن المنزل قائم منُذ 11 عامًا، ولديه كافة االثباتات 

القانونية والحقوقية التي تثبت ملكيته للمنزل.

وأشار إلى أن محاميه قدم في وقت سابق عارضة قانونية 
بتأجي���ل قرار هدم المنزل لمدة ش���هر إال أن االحتالل لم 

يستجب.
يش���ار إلى أن قوات خاصة "إسرائيلية" قد اقتحمت منزل 
عم���ران المصري االح���د الماضي، وأبلغته بق���رار الهدم 

وفرض غرامة مالية 40 ألف شيكل.
كما ش���رعت آليات تابعة لبلدية االحت���الل في القدس، 
تحرس���ها قوة عس���كرية معززة، يوم أمس، بهدم منزل 
ومخ���زن يعودان للمواطن عز الدي���ن برقان في حي وادي 
ياصول ببلدة س���لوان جنوب المس���جد األقصى المبارك 

بحجة البناء دون ترخيص.
وقالت مصادر محلية: إن المواطنين تصدوا لطواقم البلدية 
العبرية واشتبكوا معهم باأليدي خالل محاوالتهم لمنع 
عملية الهدم، وقد أصيب عدد من أفراد العائلة باعتداءات 

قوات االحتالل.
يذك���ر أن بلدية االحتالل أخطرت في وقت س���ابق بهدم 
عدد كبير من من���ازل المواطنين في هذه المنطقة بحجة 

البناء غير القانوني وغير الُمرّخص.
وكانت المحكمة اإلس���رائيلية العليا ردت األحد الماضي 
"طلب االستئناف" الذي قدمه أصحاب المنازل والمنشآت 
التجارية في حي وادي ياصول، ضد قرار هدم منشآتهم 
ال���ذي أصدرته المحكمة المركزية ضد 4 منازل س���كنية 

وعدة منشآت تجارية وبركسات خيول.
ويتهدد الهدم الحي بأكمله، إذ يقع 84 منزال تحت خطر 
الهدم وعشرات العائالت تحت خطر التشريد بعد رفض 

المحكمة العليا االستئناف.

االحتالل يهدم منزل الشهيد صالح البرغوثي برام الله وأخرين بالقدس 

النقب المحتل / االستقالل:
هدم���ت جرافات االحتالل اإلس���رائيلي ي���وم أمس، قرية العراقيب مس���لوبة 
االعتراف في النقب الفلسطيني المحتل عام 1948 للمرة ال�.142. وقال الناشط 
سليم العراقيب: إن جرافات الهدم مدعومة بعشرات سيارات الشرطة وقواتها 
ووحدة »يوآب« اقتحمت القرية وأخرجت األهالي عنوة من منازلهم وأتت عليها.

وأكد أن قوات االحتالل اعت���دت على أهالي القرية قبيل عملية الهدم وطوال 
مدة تواجدها في القرية منذ س���اعات فجر، مشيرًا  إلى اعتقال عدد من أهالي 
القرية أثناء تصديهم للقوات المقتحمة للقرية التي لم يمر على عملية الهدم 

األخيرة لها سوى أيام، موضًحا أن من بين المعتقلين مسنة وقاصر.

االحتالل يهدم قرية العراقيب 
للمرة الـ142 ويعتدي على أهلها

محكمة االحتالل ترفض التماسا 
ضد هدم منزل الشهيد أبو ليلى

القدس المحتلة/ االستقالل:
في يوم األس���ير الفلسطيني، يعود التركيز على قضية 
األس���رى من األطفال والفتية، وال سيما مع صدور تقارير 
دولي���ة متتالية تص���ف ظروفهم بالمخالف���ة للمعايير 

اإلنسانية، فضاًل عن أصل االعتقال.
 جزء كبير منهم ُيقتادون إلى المستوطنات اإلسرائيلية 
للتحقي���ق معهم من دون رقابة عل���ى التحقيق من ِقَبل 
المحامي���ن، وهو ما س���بق أن أظهرت ج���زءًا منه مقاطُع 
مصورة للتحقيق مع الفتى أحمد مناصرة، ومنهم من يتم 
االستفراد بهم، وُيجبرون في النهاية على التوقيع على 
إفادات باللغة العبرية ال يعرفون مضمونها، ما يعّرضهم 
لعقوبات مضاعفة، ويمّثل خطرًا على مس���تقبلهم بعد 

الخروج من األسر.
وأوضحت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين، أنه منذ عام 
2000 اعتقل���ت قوات العدو أكثر م���ن 8500 طفل، وقد 
حاكمتهم أمام محاكم عسكرية ووّجهت إلى غالبيتهم 
تهمة إلقاء الحجارة، إضافة إلى المعاملة القاسية داخل 
السجون، من ضرب وتعذيب وإهانات وحرمانهم التعليم 
والعالج، وتنشئتهم في مناخ ال يليق بوضعهم الخاص.

وأفادت األرقام الرس���مية،  إنه ال يزال أكثر من 350 طفاًل 
في س���جون العدو. وكان معدل االعتقاالت السنوية في 
صفوف األطفال خ���الل العقد الماضي )2000 ��� 2010( 
نحو 700 حالة س���نويًا، لكنه ارتف���ع منذ 2011 ��� 2017 
ليصل إلى 1250 حالة سنويًا. وقد ُسّجلت منذ 2015/10 
حتى الش���هر الرابع من 2018 قرابة 4700 حالة اعتقال 

لقّصر تراوح أعمارهم بين 11و18.
ومن أصل 27 اتفاقية دولية تخّص األطفال )دون س���ن 
ال����18(، ال تلتزم إس���رائيل أيًا منها، ب���ل تزيد على ذلك 
بالتعامل مع األصغر عمرًا، مثله مثل أي مطلوب للجيش 
أو »الش���اباك«. فمثاًل، تعمد ق���وات الجيش إلى اقتحام 
بيوتهم في س���اعات متأخ���رة من الليل أو ف���ي الفجر، 
وترفض الس���ماح لألهل بحضور التحقيق أو استش���ارة 
محاٍم، ويج���ري تقييدهم بقيود بالس���تيكية، واألخطر 
أنهم يتلقون تهديدات بالقتل واالعتداء الجنسي، وفي 
الوقت نفسه يكونون محرومين إجراَء مكالمات هاتفية 

مع األهل.
واستنادًا إلى »ش���هادات قاصرين« في السجن حصلت 
عليها »الحركة العالمية للدفاع عن األطفال«، يس���تخدم 

محققو العدو وجنوده كثي���رًا »التهديد بالقتل أو هتك 
العرض«، كم���ا حدث مع وجيه الخطي���ب )15 عامًا وقت 

اعتقاله( من مخيم قلنديا، شرقي القدس.
وتف���رض إس���رائيل على الطف���ل أو الفتى المقدس���ي 
"الحبس المنزلي"، وهذا اإلجراء الس���ّيئ ُيمنع الفتى من 
الذهاب إلى المدرسة أو اللعب مع آخرين حتى لو بجانب 
المنزل، ف���ي حين أن األطفال والفتي���ة من مدن الضفة 
ُيفرض عليهم الحبس الفعلي، وأحيانًا تمتد األحكام إلى 

أكثر من 10 سنوات.
األخط���ر من تجربة االعتق���ال نفس���ها أن غالبية هؤالء 
األطفال والفتي���ة يعانون أوضاعًا نفس���ية صعبة بعد 
االعتق���ال، وهو ما يترك آثارًا س���لبية عليهم في الحياة 
أو الدراس���ة. إذ َتظهر عليهم أع���راض الخوف، والتبول 
الالإرادي، والميل إلى العن���ف، وكذلك العجز عن النوم، 
وتك���رار الكوابي���س، واالكتئاب. وطبق���ًا لمختصين في 
الصحة النفسية، كان ل�90% من األطفال الفلسطينيين 
تجربة في حوادث سببت لهم صدمة في حياتهم، وفي 
األغلب كان ذل���ك ناتجًا من التأثير الذي س���ببته قوات 

العدو في البناء االجتماعي للعائلة.

األطفال األسرى: السجن ال ينتهي باإلفراج

الضفة المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت ق���ّوات االحتالل اإلس���رائيلي فجر أمس 
األربعاء، 21 مواطنًا من محافظات الّضفة الغربية.

وبّين نادي األس���ير في بيان صحفي، أن االحتالل 
اعتقل ثمانية مواطنين م���ن محافظة بيت لحم، 
وهم: قصي علي عيس���ى، ومحمد علي عيس���ى، 
ومحمود إبراهيم الس���ير، وعلي مصطفى صالح، 
وبشار رش���ايدة، وليث هاشم رش���ايدة، ومحمد 

جمي���ل زواه���رة، وأحم���د زكريا عيس���ى اعتقله 
االحتالل بعد تسليمه بالغا لمراجعة مخابراته.

كما اعتقل س���تة مواطنين م���ن محافظة رام الله 
والبيرة، وهم: مالك هش���ام أب���و خليفة، ومحمد 
هش���ام أبو خليف���ة،  ومصطفى جم���ال الرمحي، 
ومحم���د أبو حلوة، وأمجد رياض صافي، وفادي أبو 

سرور.
واعتقل خمس���ة مواطنين من محافظة قلقيلية، 

وهم: س���عيد فاروق أبو هني���ة )26 عامًا(، ووليد 
إس���ماعيل رضوان )15 عامًا(، وعبد الله مصطفى 
رضوان )22 عامًا(، ومحم���د مصطفى رضوان )26 

عامًا(، وأسعد عبد السالم حسين.
فيم���ا اعتقلت قوات االحتالل الش���قيقين: ماهر 
)50 عامًا(، وموسى جرادات )32 عامًا(، من الخليل، 
باإلضافة إلى اعتقال الفتى إبراهيم غيث من بلدة 

سلوان في القدس.

قوات االحتالل تعتقل 21 مواطنا في الضفة 
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وف���ي قطاع غ���زة، أحيت الق���وى الوطنية واإلس���امية ذكرى 
يوم األس���ير بمس���يرة حاش���دة انطلقت من مفترق "السرايا" 
وس���ط مدينة غزة حتى مقر الصليب األحمر )غرب(، بمشاركة 
اآلالف من جماهير ش���عبنا وعائات األسرى بسجون االحتال، 

يتقدمهم قادة فصائل العمل الوطني.
وخال كلمة بالمسيرة، أّكد عضو المكتب السياسي في حركة 
الجهاد اإلس���امي نافذ عزام، أن األس���رى قضية إجماع وطني 
تتوحد ألجلها كل طاقات ش���عبنا وتلتقي عليها كل البرامج، 
وأن انتصار األسرى في معركة "الكرامة 2" يؤكد أن قضيتهم 
حية، وال يمكن لها أن تموت؛ حتى لو دخل اآلالف في السجون 

والمعتقات.

ر�ضالة وا�ضحة
وق���ال عزام: "رغم المنعطفات التي تمر بها قضيتنا س���يبقى 
هذا اليوم من أيام فلس���طين ولكل الفلس���طينيين فاألسرى 
هم عنوان الترابط والوحدة"، مش���يرًا الى أن األسرى يجسدون 
أروع االنتصارات بالوحدة الوطنية ويوجهون إلينا رسائل يجب 

التعلم منها".
وبّين أن انتصار األسرى كان رسالة واضحة لنا ولعدونا وللعرب 
والمس���لمين؛ أن القضية الفلس���طينية س���تظل قضية كل 
األجيال والعص���ور، وأن المليارات الت���ي يتحدثون عنها رغم 
حاجتنا الملّحة لها ال يمكن أن تجبرنا على التخلي عن حقوقنا.

وأضاف »أن رس���الة األسرى واضحة وأن قضية فلسطين باقية 
حّية، وأنه ال يجوز االستمرار باالنقسام المحزن والمؤسف؛ في 
وقت تهددنا صفقة القرن جميًعا، موضحًا أن األس���رى توحدوا 
في اإلضراب لمواجهة السجان؛ لذا رسالتهم لنا أن اخرجوا من 

هذا الخاف واالنقسام«.
وش���دد على أن صفقة القرن ال مكان لها بقاموس���نا وبرامجنا 
وج���دول أعمالنا ب���إذن الله الصفقة لن تمر ففلس���طين باقية 

وحية.

فاحتة النت�ضار قادم
من جهته، عضو المكتب السياس���ي لحرك���ة "حماس" فتحي 
حماد، قال: "نقول ألس���رانا وأنتم تنتصرون في هذه المعركة 
)الكرامة 2( أنه���ا فاتحة خير النتصار ق���ادم في صفقة وفاء 

األحرار 2".
وبّي���ن حّماد أنه إذا لم يتم تنفيذ ما اتف���ق عليه "في انتصار 
األسرى بأمعائهم؛ س���يبقى الباب مفتوًحا للجهاد والمقاومة 
من الوسائل الناعمة والخشنة، ونذكر أن صواريخنا وإمكانياتنا 

وقدراتنا على الخطف جاهزة".
وأّكد أن أي مواجهة قادمة مع االحتال سيكون العنوان األهم 

وأولوياتن���ا خطف المزيد من الجن���ود الصهاينة حتى نبيض 
كامل السجون.

فعاليات بال�ضفة
أم���ا الضفة الغربي���ة المحتلة، فقد ش���هدت تنظيم فعاليات 
في محافظات عدة؛ إحياًء ليوم األس���ير الفلسطيني، بمشاركة 

رسمية وشعبية وجماهيرية واسعة.
وفي محافظة الخلي���ل، دعت لجنة الّدفاع ع���ن الخليل ولجنة 
أهالي األسرى لفعالية حاشدة بدوار "ابن رشد"؛ نصرة لألسرى 

واحتفاء بانتصارهم في معركة الكرامة الثانية.
وش���ارك بالفعالية عش���رات المواطنين وأهالي األسرى، حمل 

خالها المشاركون صوًرا لألسرى، وشعارات تضامنية معهم.
واستعرض النشطاء وأهالي األسرى في كلمات منفصلة لهم، 

رسائلهم بمناسبة يوم األسير الفلسطيني.
كما أحي���ت وزارة التربية والتعليم بم���دن مختلفة من الضفة 
المحتلة يوم األس���ير بفعاليات في عديد المدارس، بمشاركة 

مسؤولين بالوزارة وطلبة وشخصيات مجتمعية.
وقال وكيل الوزارة بصري صالح، خال احتفال نظم في مدرسة 
بن���ات البيرة الجديدة: "إن يوم األس���ير تتجلى فيه كل القيم 
التي يتحلى بها ش���عبنا الفلسطيني، ونحاول أن نرسم للعالم 
من خاله بأن هذا الشعب ال ينكسر، ويرفض هذا المحتل الذي 

يستهدف رسالتنا ووجداننا ويحاول أن يقتلعنا من أرضنا".
وأضاف صالح أن "األس���رى هم من رفعوا الصوت عالًيا لتكون 
فلسطين حّرة، ووثقوا في كل لحظة من لحظات حياتهم داخل 

الس���جون معاني وقيم فلس���طين، وهم من يج���ب أن نحمل 
قضيته���م في كل المحافل الدولية، وأن نردد أس���ماءهم في 

كل غرفة وصف في مدارسنا".

مدينة اأريحا
مدينة أريحا ش���هدت كذلك وقفة مشتركة بين هيئة شؤون 
االس���رى والمحررين ونادي األس���ير الفلس���طيني؛ تضامًنا مع 

األسرى والمعتقلين في سجون االحتال.
وش���ارك في الوقفة محافظ أريحا واألغوار جهاد أبو العس���ل، 
ورئيس بلدية أريحا س���الم غروف، وممثلو الفعاليات الرسمية 

والشعبية وفصائل منظمة التحرير وأهالي األسرى وغيرهم.
وش���دد أبو العس���ل في كلمة له على أولوية قضية األس���رى، 
مضيًفا: "نقف اليوم لنوصل رس���الة لكل العالم بانه آن األوان 

إلنهاء االحتال وإنهاء معاناة األسرى األبطال".

مدينة نابل�س
إلى ذلك، ش���هد ميدان الشهداء وس���ط مدينة نابلس أمس، 
مهرجاًنا مركزًيا، إلحياء يوم األسير الذي يصادف السابع عشر 

من إبريل من كل عام، شارك فيه المئات من المواطنين.
وانطلقت ُقبيل المهرجان مسيرة حاشدة من المجمع الشرقي، 
بمش���اركة رس���مية وش���عبية كذلك طلبة الم���دارس والفرق 
الكش���فية، جابت شوارع المدينة الرئيسية، وصواًل إلى ميدان 
الشهداء، حمل خالها المشاركون العلم الفلسطيني، ورفعوا 
الافتات والش���عارات الداعية لنصرة األس���رى وإس���نادهم، 

والمطالبة بحريتهم.

كما رفع المش���اركون صور عدد من األسرى واألسيرات، وكذلك 
صور األس���رى األطفال، ورددوا الهتافات المس���اندة لألسرى 

وعائاتهم، حيث انتهت بمهرجان خطابي.

وقفة بلبنان
في السياق، نظمت مؤسسة "مهجة القدس للشهداء واألسرى 
- لبنان" وقفة دعم وإس���ناد لألس���رى أمام مقر األمم المتحدة 

)اإلسكوا( في العاصمة اللبنانية بيروت.
وشارك في الوقفة عدد من المؤسسات والهيئات التي تعنى 
باألس���رى وممثل���و بعض الفصائ���ل الفلس���طينية واألحزاب 

اللبنانية وجموع من المواطنين. 
وق���ال د. هاني س���ليمان في كلم���ة الحملة األهلي���ة لنصرة 
فلسطين وقضايا األمة: "إن األسرى يقدمون أمثولة في الجهاد 
والكفاح ليس للش���عب الفلسطيني وحسب، بل لألمة العربية 

واالسامية كلها".
ب���دوره، أّكد رئيس الحملة العالمية للعودة إلى فلس���طين 
الش���يخ يوس���ف عباس، أن "العدو فش���ل في كسر إرادة 
األس���رى بكل الطرق الا أخاقية؛ فانتصروا عليه وأرغموه 
على تحقيق جميع مطالبهم، داعيًا إلى "تلبية نداء األسرى 
وحم���ل صوته���م وعذاباتهم إلى كل العال���م لفضح هذا 

المحتل المجرم".
أما األمين العام لمركز الخيام محمد صفا من جهته، فأشار إلى 
أن يوم األس���ير الفلس���طيني يثبت أن األسرى حّولوا السجون 
لميادي���ن مقاومة ضد الس���جان، تترابط م���ع المقاومة بكافة 
أش���كالها، الفتًا إلى أن قضية األس���رى والمعتقلين ليس���ت 

قضية أرقام بل هي قضية الشعب الفلسطيني.
وطال���ب صفا في كلمة له بالوقفة أن "ال تبقى قضية األس���رى 
موس���مية )بي���وم األس���ير فقط(، داعي���ًا للبحث عن أنش���طة 
وأساليب أخرى بأساليب جديدة وبخطة محلية وعربية وعالمية 

تكون بمستوى معاناة االسرى والمعتقلين.
وبحس���ب أحدث أرقام للجهات المختّصة بش���ؤون األس���رى؛ 
فإن يقبع في س���جون االحتال )5700( أسير فلسطيني على 
األقل، بينهم )250( طفًا، و)47( أسيرة، بينهن )21( أًما، و)8( 
قاصرات، و )500( معتقل إداري )با تهمة(، و)1800( مريض، 
بينه���م 700 بحاجة لتدخل طبي عاج���ل، إضافة إلى نواب )6( 

بالمجلس التشريعي )البرلمان(. 
ا باإلهمال  ويمارس االحتال جرائم حرب بحق األس���رى، ب���دًء
الطبي، مروًرا باالعتقال اإلداري، منع أهالي عدد كبير منهم من 
الزيارات لسنوات، فضًا عن أنواع التعذيب والشبح والتنكيل 

أثناء وخال فترة األسر.

بالتزامن مع انتصارهم على السجان

الفلسطينيون يحيون »يوم األسير« بسلسلة فعاليات تضامنية
غزة/ خالد ا�ضتيوي – قا�ضم االأغا:

اأحي��ا الفل�ض��طينيون يف املحافظ��ات الفل�ض��طينية وال�ض��تات 
اأم���س االأربع��اء، فعالي��ات ي��وم االأ�ض��ر الفل�ض��طيني، املواف��ق 
ال�ض��ابع ع�ض��ر م��ن ن�ض��يان )اأبريل( م��ن كل عام، عرب �ضل�ض��لة 
م��ن الفعاليات، كامل�ض��رات والوقف��ات الت�ض��امنية والندوات؛ 

لت�ضليط ال�ضوء على ق�ضية االأ�ض��رى، ودعم حّقهم يف التحّرر 
من �ض��جون االحتالل. واأقّر املجل�س الوطني ملنظمة التحرير 
الفل�ض��طينية خالل دورت��ه العادية يوم 17 ني�ض��ان )اأبريل( 
ع��ام 1974، اعتب��ار ذل��ك التاري��خ، يوًم��ا وطنًي��ا لالأ�ض��رى 
الفل�ضطينيني، البالغ عددهم )5700( على االأقل، من خمتلف 

فئات ال�ضعب الفل�ضطيني.  وتاأتي ذكرى اإحياء يوم االأ�ضر هذا 
العام، بعد يومني من حتقيق احلركة االأ�ضرة انت�ضاًرا جديًدا 
على ال�ض��ّجان، وانتزاع موافق��ة مبدئية تلبي مطالبهم بحياة 
كرمي��ة، بع��د معركة )الكرام��ة 2( من االإ�ض��راب املفتوح عن 

الطعام ا�ضتمرت )10( اأيام.

غزة/ االستقال:
ق����ال عضو المكت����ب السياس����ي لحركة 
الجهاد اإلس����امي د. ولي����د القططي إن 
الفلس����طينية  المقاومة  بي����ن  العاق����ة 
ونتطل����ع  عميق����ة  المقاوم����ة  ومح����ور 
لتطويرها، مشيرًا إلى أن طريق المقاومة 
هي الس����بيل الوحي����دة لمقاومة صفقة 
الق����رن ومخطط����ات تصفي����ة القضي����ة 

الفلسطينية.
وحول ملف التهدئة ف���ي قطاع غزة قال 
القطط���ي ف���ي تصري���ح ل���ه: "إن الملف 
جزء م���ن إدارة الصراع م���ع العدو المحتل 
لفلس���طين، ويهدف إلى تخفيف معاناة 
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وصواًل 

إل���ى إنهاء الحصار المف���روض على قطاع 
غزة بالكامل، وله عاقة بأهداف مسيرات 
العودة وكس���ر الحصار، والتقدير لدينا أن 
العدو س���يحاول على الدوام التملص من 
هذه التفاهم���ات والمماطلة قدر اإلمكان 
في االلتزام بها ولذلك نحن ال نعول كثيرًا 
عليه���ا، ونعول فقط على ق���وة المقاومة 
المسلحة والشعبية، ولذلك فإن مسيرات 

العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها".
وأك����د أن����ه ال يوجد تباي����ن حقيقي بين 
األحزاب اإلس����رائيلية، وأن هناك توافقًا 
ش����به كامل بينها على ع����دم إقامة دولة 
فلسطينية وعلى بقاء ما يسمونه بالقدس 
للكي����ان الصهيوني،  الموح����دة عاصمة 

وعدم تفكيك التجمعات االس����تيطانية 
ف����ي الضف����ة الغربية، واالحتف����اظ بغور 

األردن كخط دفاع لدولتهم وغيرها.
وع����ن العاقة مع س����ورية ومس����تقبلها 
والعاق����ة م����ع طه����ران ق����ال القططي: 
"العاقة مع س����ورية وإي����ران وحزب الل�ه 
عاقة قوي����ة جدًا، على اعتب����ار أن حركة 
الجهاد اإلس����امي في فلسطين امتداد 
لمح����ور المقاومة داخل فلس����طين الذي 
يضم س����ورية وإيران وح����زب الل�ه وكل 
أح����رار األمتي����ن العربي����ة واإلس����امية 
الذين يقفون صفًا واحدًا أمام المش����روع 
العربية،  المنطقة  ف����ي  الصهيوأميركي 
ومس����تقبل العاقة مع كل من س����ورية 

وإيران سيش����هد مزي����دًا م����ن التعاون 
والتحالف لمصلحة القضية الفلسطينية 

وكل قضايا األمة".
وفيما يتعلق بملف األسرى قال القططي: 
"األس����رى انتص����روا في الجول����ة األخيرة 
من معركة األمعاء الخاوية، واس����تجابت 
سلطات السجون اإلسرائيلية لمطالبهم، 
وف����ي كل األح����وال المقاومة الش����عبية 
كانت وال زالت على الدوام س����ندًا لألسرى 
في سجون العدو، وهذه المقاومة تدخل 
في حس����ابات العدو عندما يتفاوض مع 
األس����رى، كما أن المقاومة المسلحة هي 
عمق اس����تراتيجي لمطالب األس����رى، قد 
تنفجر في وجه العدو عند مرحلة معينة".

) APA images (        وقفة ت�ضامنية مع االأ�ضرى برام اهلل اأم�س

د. القططي: المقاومة السبيل الوحيد لمواجهة »صفقة القرن« ومخططات تصفية القضية
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إعالن تسجيل مركبة
أعل���ن أن���ا / ادهم ش���ريف محم���د زهرة من س���كان غزة هوي���ة  رقم 
900578006 ع���ن رغبت���ي بتس���جيل المركب���ة رق���م 3747103 من 
نوع صال���ون خصوصي الطراز س���يراتو مودي���ل 2014 ورقم الهيكل  
knafx411bf5365198  والمس���جله س���ابقا باس���م المواط���ن نضال 
محم���د ابو جزر رقم الهوي���ة 903624591  مجهول محل االقامه حيث 
أنني اش���تريت المركبة سابقا وارغب بتسجيلها على اسمي لدى دائرة 
ترخيص غزة فمن لديه اعتراض على ذلك عليه ن يسجل اعتراضه لدى 
الدائرة المذكورة التابعة لوزارة النقل والمواصالت الفلس���طينية خالل 

عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن 

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

إعالن بشأن مختار بدل
 متوفى لعائلة قوش )يبنا(

تعلن دائرة ش���ؤون المخاتير في وزارة الحك���م المحلي بمحافظات غزة 
بأن الس���يد/ محمد عبد اللطيف سليمان قوش قد تقدم لشغل منصب 
مخت���ار قوش )يبنا( وعلى من يرغب ف���ي االعتراض التوجه إلى الدائرة 
في مقر الوزارة لتقديم طلب االعتراض الرس���مي وذلك خالل أسبوعين 

من تاريخه.

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

إعالن بشأن مختار بدل 
والده لعائلة الريفي

تعلن دائرة ش���ؤون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة 
بأن السيد/ زياد عبد محمد الريفي قد تقدم لشغل منصب مختار بدل 
والده لعائلة الريفي وعلى من يرغب في االعتراض التوجه إلى الدائرة 
في مقر الوزارة لتقديم طلب االعتراض الرسمي وذلك خالل أسبوعين 

من تاريخه.

ورأت ال���وزارة، في بيان لها، األربعاء، أن اكتفاء المجتمع الدولي 
وع���دد من الدول بالبيانات والمواقف التي تؤكد )دعمها( لحل 
الدولتي���ن، دون أن تتبعها خطوات عملي���ة لحماية هذا الحل 
أو توفير الحماية الدولية للش���عب الفلس���طيني الرازح تحت 
االحتالل واالس���تيطان، يعكس تخاذال دوليًا ملحوظًا يصعب 

تبريره أو فهمه.
وكانت وس���ائل إعالم أمريكي���ة أكدت االثني���ن الماضي ، أن 
العاهل األردني عبد الله الثاني غير راٍض عن مستوى التشاور 
معه بش���أن " صفقة القرن "، مش���يرة إلى أنه  متشائم بشأن 

احتماالت الخطة. 
ونقل موقع أكس���يوس األمريكي، عن مصادر متطابقة قولها:" 
إن المل���ك األردني أبلغ وفد لجن���ة العالقات الخارجية بمجلس 
الش���يوخ األميركي خ���الل لقاء جمعهما الش���هر الماضي ، أن 
الخطة لم تعرض عليه ، خاصة الجزء األشد خطورة وهو الجانب 
السياسي منها ، والذي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لألردن" . 

ت�سفية الق�سية 
المختص بالش���أن اإلس���رائيلي جمال عمرو أكد على أن اإلدارة 
األمريكي���ة ماضية في تطبيق "صفقة القرن" على أرض الواقع 
من أجل انش���اء دول���ة يهودية خالية م���ن أي أخطار وعقبات 

تهدد أمنها واستقرارها بالمنطقة . 
وأوضح ل� "االستقالل" أن اإلدارة األمريكية عملت فعليا بتطبيق 
صفق���ة القرن بدءا من نقل س���فارتها الى الق���دس المحتلة ، 
وإعالن الق���دس عاصمة لالحتالل اإلس���رائيلي، وأيضا كذلك 
اعترافها بسيادة االحتالل االسرائيلي على  الجوالن المحتل. 

ولفت الى أن اإلدارة األمريكية و "إسرائيل"  تعمالن في الوقت 
الراهن على االنتهاء من قضية الالجئين من خالل االس���تيالء 
عل���ى أجزاء من األراضي األردني���ة لتوطينهم فيها ، مقابل أن 
تدف���ع اإلدارة األمريكي���ة جزءًا من الدي���ون المتراكمة عليهم 
ل���الردن، الفتا إلى رف���ض لبنان بقاء الالجئين الفلس���طينيين 

فيها بشكل قاطع .
ولف���ت إلى أن ما يعصف ب���األردن من أزم���ة اقتصادية حادة 
خاص���ة بعد توقف العديد من ال���دول العربية واألجنبية على 
دعمها ماليا مما أدى لتراكم الديون عليها ، يأتي كورقة ضغط 

عليها للقبول بصفقة القرن، مشددا على حدوث مشاورات بين 
العاهل األردني عبد الل���ه الثاني والمعارضة ألول مرة من أجل 

تباحث صفقة القرن وتداعياتها على بالدهم . 
وكان العاهل األردني عبدالله الثاني قابل مؤخرا نواب االخوان 
المس���لمين في البرلم���ان وأن أبرز الملف���ات التي طرحت على 

طاولة الحوار، تمثلت في ملف القدس و"صفقة القرن".
وأشار الى أن قيام بعض المسئولين األمريكيين بنشر خرائط 
يظهر فيها ضم الجوالن للس���يادة اإلس���رائيلية وإنشاء دولة 
للفلس���طينيين على أراضي سيناء المصرية ، يأتي في سياق 

قياس ردة فعل الفلسطينية على قبول أو رفض الصفقة التي 
تتكون من حوالي 70 صفحة . 

وكان جيسون غرينبالت مبعوث الرئيس األمريكي إلى الشرق 
األوس���ط، نشر على حسابه عبر " توتير" الثالثاء، صورة جديدة 
ل�"خريط���ة ُمحدثة لدول���ة االحتالل اإلس���رائيلي، يظهر فيها 
مرتفعات الجوالن السورية ضمن حدود إسرائيل. وفق ما نقله 
موقع عربي 21.  وتوقع المختص أن تصطدم اإلدارة األمريكية 
بثورة مضادة من قبل الشعوب العربية إزاء تنفيذ ما تبقى من 
صفقة القرن ، وهي المرحلة التي تعقب االستيالء على  أجزاء 

من األراضي األردنية بعد االستيالء على القدس. 

م�سلحة اأمريكية
بدوره، رأى عمرو جعارة المختص بالش���أن اإلسرائيلي أن إصرار 
اإلدارة االمريكي���ة على تطبيق صفقة القرن يأتي في س���ياق 
تحقي���ق مصلحة أمنية أمريكية بامتياز بالش���رق األوس���ط ، 

تضمن بقاء الدول تحت سيطرتها . 
وق���ال جعارة خالل حديثه ل�"االس���تقالل":" إن األمن األمريكي 
الذي تس���عي إلى تحقيقه اإلدارة األمريكي���ة يأتي من خالل 
تطبي���ق صفق���ة الق���رن، والتي تس���عى إلى انه���اء الصراع 
اإلسرائيلي الفلس���طيني وفق رؤيتها الخاصة التي تكون في 

صالح االحتالل".
وأضاف :" أن العديد من الدول العربية س���تكون ضحية لذلك 
األمن الذي تريد تحقيقه اإلدارة األمريكية ، إذ س���تعمل على 
االس���تيالء على أجزاء من األراضي العربية فضال عن خطوتها 

المسبقة بإعالن القدس عاصمة للكيان اإلسرائيلي " . 

لمــاذا تصــر أمريكــا علــى تطبيــق »صفقــة القــرن«؟ 
غزة / �سماح املبحوح: 

راأى مراقبون وخمت�سون يف ال�ساأن الإ�سرائيلي اأن اإ�سرار 
الإدارة الأمريكية على تنفيذ » �سفقة القرن« يف الوقت 
احلايل، ياأتي يف �سياق حتقيق م�سلحة اأمنية اأمريكية 
بامتياز يف ال�س��رق الأو�س��ط ، ت�س��من بقاء الدول حتت 

�سيطرتها.  واأ�س��ار املراقبون اىل اأن الإدارة الأمريكية 
ت�سعي من خالل تطبيق �سفقة القرن على اأر�ض الواقع  
لال�س��تيالء عل��ى اأج��زاء م��ن اأرا�س��ي ال��دول العربي��ة 
خا�س��ة الأردن لتوطني الالجئني الفل�س��طينيني فيها .  
قال��ت وزارة اخلارجية اإن التحالف »ال�س��هيواأمريكي« 

ُي�س��ابق الزم��ن لإمت��ام خمططات��ه من بوابة )�س��فقة 
القرن( المريكية كرافعة نهائية لتمكني هذا امل�سروع 
ال�س��تعماري اخلطري ومنح��ه )ال�س��رعية( املزعومة، 
وه��و م��ا �س��يوؤدي بال�س��رورة اىل تقوي���ض اأية فر�س��ة 

لتحقيق ال�سالم على اأ�سا�ض حل الدولتني.

غزة/ االستقالل: 
أعرب عضو الهيئة الوطنية العليا لمس���يرات العودة وكسر 
الحصار محم���د الحرازين، ع���ن ثقته بأن انتصار األس���رى 
األبطال في معركتهم التي خاضوها مؤخرًا، س���ُيزهر نصرًا 
آخر للحراك الشعبي الوطني الذي يتواصل في غزة بعزيمة 

وتحٍد ألكثر من عامين.
وق���ال الحرازي���ن في تصري���ٍح له بمناس���بة يوم األس���ير 
الفلس���طيني :" ما حققه األس���رى من انتصار على السجان 
في إطار معركة "الكرامة٢"، س���يكون حافزًا لنا كي نواصل 
المواجه���ة مع االحتالل في إطار مس���يرات العودة وكس���ر 

الحصار".
وأضاف "إننا نش���عر بالثقة واإلصرار عل���ى المواصلة حتى 
تحقي���ق كامل أهدافن���ا، فالحقوق ُتنت���زع انتزاعًا من هذا 
المحتل، ونحن في ميدان مواجهة لم يستطع عدونا بكافة 

السبل  اخماده أو االلتفاف عليه".
وبّين الحرازين، أن مس���يرات العودة حققت انجازات عديدة 

على صعيد القضية الفلسطينية، وبعض التحسينات في 
الحالة المعيش���ية الصعبة ألهلنا في قطاع غزة، لكن مازال 
أمامنا الكثير الكثير كي نحققه، وصواًل لتس���جيل انتصار 

جديد لشعبنا في إطار المعركة المفتوحة مع االحتالل.
وأش���ار الحرازين إل���ى أن كل جولة مواجه���ة في إطار هذه 
المعرك���ة المفتوح���ة مع عدون���ا اإلس���رائيلي، ال تخلو من 
التضحي���ات، فنح���ن نواج���ه محت���اًل مجرم���ًا ال ُيفرق في 

استهدافه بين طفل وشاب أو عسكري ومدني.
ونوه إلى أنهم في الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة 
وكس���ر الحصار، يعملون بموجب قاعدة "تصفير اإلصابات 
مع تصعيد المس���يرات"، حرصًا على س���المة أبناء ش���عبنا، 
الذين ننطلق في كل مواجهة من أجل الدفاع عنهم وحفظ 

كرامتهم.
ودعا الحرازين، جماهير ش���عبنا إلى المشاركة بقوة وحشد 
أكبر في مس���يرات العودة وكس���ر الحصار، النتزاع حقوقنا، 

وتحقيق أهدافنا، كما حققها أسرانا األبطال.

غزة / االستقالل:
قال مركز أس���رى فلسطين للدراسات إن 587 أسيًرا في سجون 
االحتالل اإلس���رائيلي محك���وم عليهم بالس���جن المؤبد مدى 
الحياة ينتظرون رضوخ االحتالل لصفقة تبادل أس���رى جديدة 

لنيل حريتهم.
وأوض���ح المرك���ز ف���ي بي���ان صحفي بمناس���بة يوم األس���ير 
الفلس���طيني ، أن أعداد األس���رى المحكومي���ن بالمؤبدات في 
سجون االحتالل ارتفعت خالل انتفاضة القدس التي اندلعت 
قبل 3 سنوات ونصف، حيث اعتقلت قوات االحتالل العشرات 

ممن نفذوا عمليات طعن وإطالق نار أدت لمقتل إسرائيليين.
وبّين أن من بين مجموع أس���رى المؤبدات 46 أسيًرا هم عمداء 

األسرى، ممن أمضى أقّلهم 20 عامًا خلف القضبان.
وحكم المؤبد هو حكم بالس���جن مدى الحياة ويحدده االحتالل 
ب�99 عاًم���ا )مؤبد عس���كري(، ويفرضه االحتالل على األس���رى 
األمنيي���ن الذين يتهمه���م بقتل إس���رائيليين، وكذلك على 
المسئولين عن توجيه العمليات االستشهادية التي أدت إلى 

قتل يهود سواء كانوا جنودًا او مستوطنين، وفق البيان.
وأشار المركز إلى أن مئات األسرى المحكومين بالسجن المؤبد، 
ورغ���م احكامه���م الخيالي���ة "إال أن األمل يحدوهم باس���تمرار 
بتمكن المقاومة من إتمام صفقة تبادل تضع حد الس���تنزاف 

أعمارهم خلف القضبان".
وعرضت كتائب القس���ام، الجناح المس���ّلح لحركة حماس، في 
سبتمبر 2015 صور أربعة جنود إسرائيليين هم "شاؤول آرون" 
و"هادار جولدن" و"أباراهام منغس���تو" و"هشام بدوي السيد"، 

رافضة الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.
وتش���ترط حركة حم���اس اإلفراج عن محرري "صفقة ش���اليط" 
الذين أعاد االحت���الل اعتقالهم عام 2014 قبل الدخول في أي 
مفاوضات إلجراء صفقة تبادل أسرى جديدة. وفي أكتوبر 2011 
نجحت وس���اطة مصرية ألمانية في إتمام صفقة تبادل أسرى 
بين حماس" و"إس���رائيل"، أفرج بموجبه���ا االحتالل عن 1027 
أسيًرا فلس���طينًيا مقابل إفراج حماس عن الجندي اإلسرائيلي 

"جلعاد شاليط" الذي أسرته في قطاع غزة ل�5 أعوام.

587 أسيرًا يقضون أحكامًا
 بالسجن المؤبد مدى الحياة

الحرازين: انتصار األسرى يعزز 
ثباتنا ومواصلتنا لمسيرات العودة 
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دولــة فل�سطـيـــن
�إعالن طرح عطاء

 رقم 2018/26-2019م 
تعلن جامعة األقصى بغزة عن رغبتها في طرح العطاء رقم )2018/26-

2019م( والخ���اص بش���راء وتوريد أدوات وأجهزة ل���زوم تجهيز مختبر 
المحاكاة لقسم التمريض في الجامعة .

والممول من مؤسسة Human Appeal بريطانيا
فعلى الراغبين في االش���تراك في العطاء التقدم للش���ؤون اإلدارية والمالية – 
دائرة اللوازم والمش���تريات - الفرع الرئيسي الحرازين – مبنى الشئون االدارية 
الجديد، وذلك للحصول على كراس العطاء مقابل رس���وم غير مس���تردة )200 

شيكل( مائتين شيكل ال غير، في موعد أقصاه يوم
االثنين الموافق 2019/04/22م ، الساعة الواحدة  ظهرا.

علمًا بأن آخر موعد لتسليم كراس العطاء إلدارة الجامعة هو يوم األثنين الموافق 
2019/04/29م الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بالظرف المختوم.

مالحظة:-  
1. تكلفة اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

2. كفالة دخ���ول العطاء  %5 نقدًا من قيمة المبلغ المقترح أو ش���يك 
بنكي مصدق أو كفالة.  

3. جميع المعامالت س���وف تتم في المبنى الرئيس���ي بغزة/ الحرازين/ 
جامعة االقصى/ الشئون االدارية والمالية.  والله ولي التوفيق ,,

اإدارة اجلامعة 

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سرق خان يون�س ال�سرعية االبتدائية
إعالن وراثة صادر عن محكمة

 شرق خانيونس الشرعية 
تقدم لمحكمة ش���رق خانيونس الش���رعية مضبط���ة موقعة من مختار 
عائلة ابو دراز  مؤرخة في 2019/4/16 تتضمن أن سليمان محمد محمد 
أبو صبحة وس���كان عبسان الكبيرة وس���كان االردن قد توفي الى رحمته 
تعالى بتاريخ 2003/5/2 م وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته 
تمام حس���ين محمد ابو صبحه المش���هورة ابو حرب وف���ي اوالده منها 
وهم أشرف وانس ومها وياسمين وفي اوالده من زوجته المتوفاة قبله 
فاطمة سليمان خليل ابو عيد وهم عبد الله وسامي وحسام وليلى وكفاح 
فق���ط وال وارث للمتوفي المذكور س���وى من ذكر وليس له وصية واجبة 
أو اختياري���ة وال أوالد كبار توفوا حال حياتهم وتركوا ورثة ، فمن له حق 
االعتراض مراجعة محكمة شرق خانيونس الشرعية خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نش���ر هذا االعالن وحرر في 11 ش���عبان  لسنة 1440 ه� 

وفق 4/16 /  2019  م

قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية  
زياد عبد احلميد اأبو احلاج 

إعالن بيع حديد ماكن وآالت 
ومعدات تالفة ) بالظرف المختوم (

تعلن الجمعية التعاونية الزراعي���ة لمزارعي التوت األرضي بيت الهيا 
عن طرح عرض س���عر بي���ع حديد ماكن وآالت ومع���دات تالفة بالظرف 

المختوم كما يلي :
 -1 من يرغب باس���تالم کراس���ة عرض الس���عر يتوجه لمقر الجمعية 
الكائن في العطاطرة غرب مدرس���ة أم الفحم بجوار مدرس���ة أبو جعفر 
المنص���ور ابتداء من يوم الس���بت الموافق 2019/4/20 م من الس���اعة 

الثامنة حتى الساعة الواحدة بعد الظهر.
-2 اس���تقبال المظاري���ف المختومة بمقر الجمعية حت���ى نهاية يوم 

االثنين الموافق 22/ 4 /2019م الساعة الواحدة بعد الظهر.
-3 مبلغ عرض السعر بالشيكل اإلسرائيلي.

-4 رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
-5 لمزيد من االستفسار يمكنكم االتصال على جوال)0599465046(

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ رياض يوسف عبد الله حسنين
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)917226235 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

كم���ا ش���رعت آلي���ات تابع���ة لبلدية 
االحت���الل في القدس، تحرس���ها قوة 
عس���كرية معززة، صباح أمس األربعاء، 
بهدم منزل ومخ���زن يعودان للمواطن 
عز الدي���ن برقان في حي وادي ياصول 
المسجد األقصى  ببلدة سلوان جنوبي 
المب���ارك بحجة البن���اء دون ترخيص، 
ف���ي الوق���ت ال���ذي اخطرت في���ه ما 
تس���مى  بلدية االحتالل العشرات من 
المواطني���ن به���دم منازلهم في هذه 
المنطق���ة بحجة البناء غي���ر القانوني 

وغير المرخص.
ورصد مركز القدس لدراس���ات الشأن 
تقرير  في  والفلس���طيني  اإلسرائيلي 
له أن االحتالل هدم 54 وحدة س���كنية 
ف���ي آذار/ م���ارس  الماضي في الضفة 
الغربية ومدينة الق���دس، فيما  أخطر 
المقدسيين بهدم منشآتهم  عشرات 

السكنية والتجارية.
وأدان���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربين 
مصادقة ما ُتسمى المحكمة المركزية 
بالق���دس المحتلة على هدم عش���رات 
المنازل في بلدة س���لوان، بعد أن ردت 
ال���ذي قدمه  االس���تئناف  المحكم���ة 
أصحاب المنازل الت���ي يقطنها مئات 
المواطنين الذين يتهددهم التشريد 

والترحيل واالبعاد القسري.
واضاف���ت ان بلدية االحت���الل طالبت 
إستثناء البؤر االس���تيطانية والمنازل 
المس���توطنون  عليها  يس���يطر  التي 
المتواجدة في نفس المنطقة والتابعة 
لجمعية )العاد( االس���تيطانية، وعقب 
ذل���ك أقدمت بلدي���ة االحت���الل على 
تس���ريع عمليات الهدم ل� 22 منزال من 
أصل 88 ص���در بحقها ق���رارات هدم 
بحج���ة توس���يع الحديق���ة التوراتية 

"الملك داود".

�سيا�سة ممنهجة
وأكد زياد الحموري مدير مركز القدس 
في  واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق 
الق���دس أن هدم المنازل المقدس���ية 
سياس���ة قديمة وليس���ت جديدة ولم 
تق���ف للحظ���ة بل بالعك���س هي في 
تزايد مستمر، لكونها أداة يستخدمها 
االحتالل لتفريغ المدينة المقدسة من 
أهله���ا وهذه خطة واضحة ومعلنة من 

قبل االحتالل .
وأشار الحموري ل� "االستقالل":" الى أّن 
أكثر من 5600 منزل ومنش���أة هدمت 
في القدس منذ احت���الل المدينة عام 
1967«، مؤك���ًدا أن ه���ذه السياس���ة 

ته���دف بش���كل واض���ح إل���ى إفراغ 
المدينة وجعل س���كانها أقلية مقارنة 

بالمستوطنين اليهود.
وق���ال :" إن هناك أكث���ر من 17 عملية 
المواطن���ون   نفذه���ا  ذات���ي  ه���دم 
لدفع تكاليف  لمنازلهم منعًا منه���م 
وغرامات ما بعد اله���دم التي ينفذها 
مبالغها ضخمة  والتي تكون  االحتالل 
جدًا وتشكل عبئًا جديدًا على المواطن 
المقدس���ي وهذا يمثل مأساة جديدة 
على المواطنين، ف���ي الوقت الذي قام 
االحتالل  فيه بهدم 54 وحدة سكنية 
ومنشأة تجارية تحت ما يسمى بالبناء 
غير القانوني منذ بداية العام الحالي ".

وذكر الحموري أنه من األرقام  المقلقة 
في سياسة الهدم اإلسرائيلية، وجود 
أكث���ر م���ن 22 ألف أمر ه���دم للمنازل 
والمنش���آت المقدس���ية مرفوع���ة في 
محاكم االحتالل اإلس���رائيلية ويمكن 
أن تنف���ذ ه���ذه األوامر ف���ي أي وقت، 
مضيف���ًا" أن هذه المنازل والمنش���آت 
ستهدم تدريجيا واحدة تلو اآلخر كما 

يحصل اآلن". 

تطهري عرقي
م���ن جانبه، حذر خضر س���المة منس���ق 
اللجن���ة الوطنية لمقاوم���ة التهويد في 
الق���دس من سياس���ة ه���دم االحتالل 
لمن���ازل المقدس���يين والت���ي ت���زداد 

وتيرته���ا يوميا بعد يوم، ف���ي محاولة 
من���ه إلخض���اع المقدس���يين لكونهم  
يقفون في وج���ه مخططاته ويتصدون 
له ويحمون المسجد األقصى من قطعان 
مستوطنيه وآخرها ما فعله المقدسيون 

من فتح باب الرحمة في األقصى .
وق���ال س���المة ل���� "االس���تقالل": " إن 
المقدس���يين مستمرون في البناء رغم 
أن االحت���الل ال يعطيه���م التراخيص 
الالزمة لذلك ورغم قرارات الهدم التي 
يصدرها وما يترتب عليها من ضرائب 
الت���ي تتراوح ما بين 60 ألف ش���يكل 
إلى 100 ألف شيكل بدل عملية هدمه 

لكل منزل".
واعتبر أن ما يحدث في مدينة القدس 
من ه���دم للمنازل وإق���راره ببناء آالف 
الوحدات االس���تطانية في القدس هو 
"تطهير عرقي" لتهجير الفلسطينيين 
من أراضيهم، وعملية تركيع للش���عب 

الفلسطيني ولكنه فشل في ذلك.
 ولف���ت ال���ى أن االحتالل يس���ير وفق 
خطة ممنهجة لتهجير نحو %10 من 
نسبة السكان المقدسيين، الذين تبلغ 
نس���بتهم في المدينة ككل ما يقارب 

من 40%.
 وتاب���ع س���المة: "أن الفلس���طينيين 
مصرون ومتمسكون بالبقاء في مدينة 
الق���دس واالس���تمرار بالحف���اظ على 
الوجود الفلسطيني المقدسي رغم كل 
المعيقات وفرض الضرائب واإلجراءات 
األمني���ة التي يفرضه���ا االحتالل من 
قرارات اإلبع���اد واألحكام اإلدارية على 
أهل الق���دس والغرامات الباهظة التي 
تفرض على م���ن يعتقله االحتالل من 
مدينة القدس كل هذه اإلجراءات تزيد 
بالمدينة  ثباتًا وتمسكًا  المقدس���يين 

المقدسة. 

هدم المنازل المقدسية.. سياسة »تطهير عرقي« بمبررات واهية
غزة / حممد اأبو هويدي: 

ما زال االحتالل ي�س��عد م��ن اإجراءاته التهويدية 
بحق مدين��ة القد�س عرب بناء امل�س��توطنات وهدم 
اآالف املنازل  الفل�س��طينية  و�س��رب ع�س��ب احلياة 

فيه��ا، باتب��اع �سيا�س��ة التطه��ري العرق��ي الإفراغها 
من �س��كانها الفل�س��طينيني، يف حماولة منه لتحويل 
املدينة اإىل مدينة يهودية. هدمت جرافات تابعة 
لبلدية االحتالل يف القد�س، م�ساء االأربعاء، منزال 

يف بل��دة بيت حنينا �س��مال القد�س املحتلة، بحجة 
البناء دون ترخي�س ويعود املنزل للمواطن عمران 
امل�س��ري االم��ر ال��ذي اأدى لت�س��ريد اأفراد االأ�س��رة 

ال�سبعة، علما اأن املنزل قائم منذ 11 عاما.
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دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي 

بلدية بيت الهيا
إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا 

 بشأن بناء منزل المواطن : عاهد محمود درويش حمدونة
تعل���ن اللجنة المحلي���ة للتنظيم و البناء في بلدي���ة بيت الهيا لعموم 
المواطنين الكرام بأنه ق���د تقدم اليها المواطن: عاهد محمود درويش 
حمدونة و الذي يحمل الهوية رقم )901459511( بطلب للحصول على 
اذن بناء لمنح خدمات لمنزل قائم في ارض القسيمة رقم )30( من ارض 
القطعة رقم )1749( على ما مس���احته )278( مترًا مربعًا تقريبا الواقعة 

في منطقة الشيماء  شارع الجمعية.
ل���ذا فمن له ح���ق االعتراض على ذلك او مس���تندات ملكي���ة المواطن 
المذك���ور أعاله او  الخرائط و المخطط���ات المقدمة منه للبلدية التقدم 
باعتراضه خالل )15( يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وال لن يلتفت ألي 

اعتراض يقدم بعد ذلك.

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

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة

 إيداع مخطط تفصيلي لمجموعة شوارع ضمن حي المحطة
منطقة تنظيم : خانيونس )حي المحطة(

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 
تعل���ن اللجن���ة المركزية لألبني���ة وتنظي���م المدن بمحافظ���ات غزة 
للجمه���ور الكريم أنها قد قررت بجلس���تها رق���م7 /2019 المنعقدة 
بتاريخ2019/2/13إيداع مخطط تفصيلي لمجموعة ش���وارع ضمن حي 

المحطة وهي على النحو التالي: 
1 شارع رقم )12112( بعرض )8( متر بدون ارتداد .  2 شارع رقم )12052( بعرض 
)6( متر بدون ارتداد . 3 ش����ارع رقم )12052A( بع����رض )6( متر بدون ارتداد . 4 
شارع رقم  )A12079(عرض )8( متر بدون ارتداد . 5 شارع رقم )B12079( بعرض 

)8( متر بدون ارتداد . 6 شارع رقم )12083( يعرض )6( متر بدون ارتداد. 
والمار بالقسائم رقم )30 31--33-42( من القطعة رقم )45( والقسائم رقم )32-31( 
م���ن القطعة رقم )50( - وذلك طبقا للمخطط الم���ودع بمقر لجنة التنظيم المحلية 
لبلدية خانيونس تطبيقا لنص المادة السادس���ة عش���رة من قانون تنظيم المدن 
رقم   )28 ( لس���نة 1936 وتعديالته وعليه واس���تنادا لنص المادة السابعة عشرة 
م���ن ذات القانون فانه يج���وز لجميع ذوي الحقوق في األراض���ي واألمالك واألبنية 
المش���مولة بهذا المشروع أو بأي مشروع آخر أودع بمقتضى المادة السادسة عشرة 
سواء بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأية صفة أخرى األطالع على المخطط المودع 
وتقدي���م اعتراضاتهم عليه إلى مكت���ب اللجنة المحلية لبلدي���ة خانيونس خالل 

ساعات الدوام الرسمي ولمدة ستين يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن . 
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض برد بعد التاريخ المحدد ((.

اللجنة املركزية االأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فل�سطني 
املجل�س االأعلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة 

تنفيذ محكمة بداية غزة في القضية 
التنفيذية رقم 1021/ 2019

إلى المنفذ ضده يحيى عطية عوض الله العزازي 
طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الش����يك المسحوب 
على بنك فلس����طين المحدود ويحم����ل رق����م 3۰۰۰۰18۷ والبالغ قيمته 
۲۱۰۰۰ )واحد وعش����رون ألف ش����يكل( والصادر لصال����ح طالب التنفيذ/ 
شركة نايل الكترو ويمثلها السيد/ مازن سعيد محمد المدهون والقاضي 
بإلزامك بدفع قيمة الشيك لطالب التنفيذ لذلك عليك دفع قيمة الشيك

مبلغ وقدره )۲۱۰۰۰ شيكل( باإلضافة إلى رسوم ومصاريف القضية.
لذل����ك عليك الحضور إل����ى دائرة التنفيذ في غضون أس����بوعين وإذا ل����م تحضر خالل المدة 
المذكورة فانك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ.رامي �سلوحة

غزة/ االستقالل: 
صادف أمس األربعاء 17 نيسان/ ابريل الذكرى السنوية 
ال� 15 الغتيال أحد مؤسس���ي حركة المقاومة االسالمية 
حم���اس وقائدها في قط���اع غزة الدكت���ور عبد العزيز 
الرنتيسي الملقب ب� "أس���د" فلسطين عبر استهداف 
س���يارته من قبل طائرات االباتش���ي اإلس���رائيلية في 

مدينة غزة. 
وتأتي ذكرى استش���هاد الرنتيس���ي م���ع ذكرى يوم 
األسير الفلسطيني، الذي كان يش���ارك بأبرز فعالياته 

في يوم استشهاده.
ُول���د فى قرية يبنا، بين عس���قالن ويافا، في 23 أكتوبر 
1947، ولجأت أس���رته بعد ح���رب 1948 إلى قطاع غزة، 
واس���تقرت في مخيم خانيون���س لالجئين، وكان عمره 

وقتها ستة شهور، ونشأ بين تسعة إخوة وأختين.
التحق في السادس���ة من عمره بمدرس���ة تابعة لوكالة 
"الغوث"، واضطر للعمل أيًضا وهو في هذا العمر إلعالة 
أس���رته الكبيرة التي كانت تمر بظروف صعبة، وأنهى 

دراسته الثانوية عام 1965.
حصل عل���ى منحة دراس���ية ف���ي مصر على حس���اب 
وكال���ة الغوث "أونروا"، وتخرج ف���ي كلية الطب بجامعة 
اإلس���كندرية ع���ام 1972، ون���ال منه���ا الحًق���ا درجة 

الماجستير في طب األطفال.
عمل طبيًبا مقيًما في مستش���فى ناصر "المركز الطبي 
الرئيسي في خان يونس بقطاع غزة" عام 1976، وشغل 
ع���دة مواقع ف���ي العمل العام، منها عض���و في الهيئة 
اإلدارية في المجمع اإلسالمي والجمعية الطبية العربية 

بقطاع غزة والهالل األحمر الفلسطيني.

وعم���ل ف���ي الجامعة اإلس���المية بغزة من���ذ افتتاحها 
ع���ام 1978 محاضًرا يدرس العلوم وعل���م الوراثة وعلم 
الطفيليات، وكتب عدة مقاالت سياس���ية نش���رتها له 
صح���ف عربية أردني���ة وقطرية كما كان أديًبا وش���اعًرا 

ومثقفًا وخطيًبا شعبوًيا.
والرنتيسي كان أول من اعتقل من قادة الحركة في 15 
يناي���ر 1988، حيث اعتقل لمدة 21 يوًما بعد إش���عال 
االنتفاضة الفلسطينية األولى في التاسع من ديسمبر 

.1987
بتاريخ 1992/12/17 أبعد الرنتيسي مع 416 من نشطاء 
وكوادر حركتي حماس والجهاد اإلس���المي إلى جنوب 
لبنان، وبرز حينها كناطٍق رسمي باسم المبعدين الذين 
رابط���وا في مخيم العودة في منطقة مرج الزهور؛ إلرغام 
س���لطات االحتالل على إعادتهم، وتعبيًرا عن رفضهم 

لقرار اإلبعاد اإلسرائيلي.

بلغ مجموع فت���رات االعتقال التي قضاها الرنتيس���ي 
في س���جون االحتالل سبع س���نوات باإلضافة إلى سنة 
قضاه���ا مبعدًا في مرج الزهور بأقصى جنوب لبنان عام 
1992، وكان أول قيادي في حماس يعتقل بتاريخ 15-
1-1988، وأمضى مدة ثالثة أسابيع في السجن ثم أفرج 

عنه ليعاد اعتقاله بتاريخ 1988-3-5.
وبعد استشهاد الش���يخ ياسين بايعته الحركة خليفة 
لياس���ين في الداخل، وف���ي أول قيادة ل���ه أمر بتنفيذ 
عملي���ة "ميناء أش���دود"، فكانت هي الش���رارة لعملية 

اغتياله واستشهاده في 17 أبريل 2004.
مواصلة الطريق 

وأك���دت حركة حم���اس أم���س األربعاء، ف���ي الذكرى 
الخامسة عشرة الستشهاد الرنتيسي أن مصالح شعبنا، 
ووحدة كلمته، وقوة صفه "إرث هؤالء القادة الش���هداء 

العظام؛ والذي لن نتنازل عنه قيد أنملة".
وشددت حماس في بيان لها على أن لواء التحرير الذي 
رفعه الش���هداء والقادة العظماء "لم يسقط، وأن أمانة 
مواصلة طريقه���م محفوظة، ولن تنته���ي حتى يزول 

االحتالل عن أرضنا وتتحرر قدسنا".
وج���ددت في هذه الذكرى "العهد مع القدس واألقصى 
التي كانت مهوى قلب الشهيد الرنتيسي أنها ستظل 
عاصمة فلسطين، ولن نس���مح للمحتل بأن يمضي في 

مشروع تقسيمها أو تهويدها".
وأكدت أن المقاومة ستنس���ف كل مخططات االحتالل 
الرامية إلى تصفية القضية الفلس���طينية؛ "فالشعب 
الفلس���طيني الذي لم يتخّل عن بندقية المقاومة يوًما 

لن ترهبه كل تهديدات المحتل"

عبد العزيز الرنتيسي.. 15 عامًا على اغتيال »أسد فلسطين«

غزة/ االستقالل:
أكد االتحاد اإلس���المي ف���ي النقابات المهني���ة اإلطار النقاب���ي لحركة الجهاد 
اإلس���المي في فلس���طين يوم أمس، على اس���تمرار دعم ومس���اندة األس���رى 
الفلسطينيين داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي للوصول إلى تحقيق مطالبهم 

وانتزاع حريتهم.
وقال االتحاد االس���المي في بيان له، بمناسبة يوم األس���ير، :"إن قضية األسرى هي 
من الثوابت الفلس���طينية وعلى جميع الشرائح المختلفة أن تتوحد حول الدفاع عن 

قضية األسرى العادلة في وجه السجان "اإلسرائيلي".
وأضاف، بأنه يجب وضع قضية األسرى وذويهم بعيدة عن التجاذبات والمناكفات 
السياسية الداخلية، مؤكدًا بأنه علينا دعم صمود أسرانا البواسل بكافة اإلمكانات 
والوس���ائل المتاحة، وص���واًل إلى تحقيق مطالبهم العادل���ة وانتزاع حريتهم من 

السجن.
وثم���ن االتحاد، دور انتصار األس���رى االبطال المضربين ع���ن الطعام في معركتهم 

الخاوية "معركة الكرامة2" على السجان "اإلسرائيلي" في تحقيق مطالبهم.
ودعا االتحاد كافة الفصائل الفلسطينية إلى العمل على تحرير كافة أسرانا األبطال 
من داخل الس���جون، مطالبا جميع المؤسس���ات والجمعي���ات الحقوقية إلى التدخل 
العاجل في إنقاذ حياة آالف األس���رى المرضى وأصح���اب األزمات الحادة، ووضع حد 

لالحتالل اإلسرائيلي .

عمان/ االستقالل:
س���يرت الهيئة الخيرية األردنية الهاش���مية يوم أمس، قافلة مس���اعدات إنسانية 

بالتعاون مع القوات المسلحة األردنية إلى قطاع غزة.
وقال أمين ع���ام الهيئة أيمن المفل���ح إن القافلة تأتي تلبي���ًة للتوجيهات الملكية 
الس���امية بتأمين وتزويد األش���قاء في فلس���طين باحتياجاتهم، وما يخفف عنهم 

الوضع الراهن ويدعم صمودهم.
وأش���ار إل���ى أن الهيئة على اس���تعداد تام الس���تقبال التبرعات العيني���ة والطبية، 

والتنسيق مع القوات المسلحة األردنية إليصال المساعدات إلى في قطاع غزة.
وتكونت القافلة من 7 شاحنات وبراد تحمل على متنها أدوية ومالبس وأجهزة طبية 
ومستلزمات طبية، بتبرع من مؤسس���ات المجتمع المدني وشركات األدوية األردنية، 
وس���يتم تس���ليمها إلى المستش���فى الميداني األردني العس���كري، ووزارة الصحة 

الفلسطينية، وجمعية الوئام الخيرية.

»االتحاد اإلسالمي« يدعم األسرى داخل 
سجون االحتالل حتى تحقيق مطالبهم

تسيير قافلة مساعدات 
أردنية إنسانية لغزة

رام الله / االستقالل:
عّدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيني قرار 
اللجن����ة التنفيذية في اجتماعه����ا األخير بتحويل 
قرارات المجلس الوطني إلى الحكومة برئاسة محمد 

اشتية بمثابة "إفالس وتهرّب من المسؤولية".
ووصفت "الديمقراطية" في بيان لها، نتائج اجتماع 
اللجنة التنفيذية بأّنها "مخّيب����ة لآلمال، ولم ترتِق 

إلى الحد األدنى من المسؤولية".
ورأت ف����ي بيانه����ا أّن التصريح����ات التي س����بقت 
االجتماع أوهمت الرأي العام أّنه س����يكون "اجتماًعا 
استثنائًيا وس����تصدر عنه قرارات مصيرية، خاصة 
وأّن����ه االجتم����اع األول منذ ال����ذي تعق����ده اللجنة 
التنفيذية برئاس����ة رئيس����ها محم����ود عباس منذ 
انتخابه����ا م����ن قبل المجل����س الوطني ف����ي أبريل 

."2018
واعتب����رت أّن ما صدر عن االجتم����اع "أقل بكثير مما 

جرى التمهي����د له، م����ا يعكس طبيع����ة االجتماع 
وغياب الجدية فيه، مشيرة إلى أن االجتماع اكتفى 
بسلس����لة من المواقف السياس����ية المتكررة "التي 
كان يمك����ن إصدارها ف����ي بي����ان دون الحاجة إلى 

االجتماع".
وأوضح����ت أن "خيبة األمل الكب����رى" كانت في قرار 
المجتمعين بإحالة تطبيق قرارات المجلس الوطني 
الت����ي اتخذها ف����ي 2018/04/30 إلع����ادة تحديد 
العالقة مع دولة االحتالل في المجاالت السياس����ية 

واألمنية االقتصادية إلى الحكومة الفلسطينية.
واعتب����رت أن "إحالة القرارات إلى حكومة الس����لطة، 
التي ال تملك صالحية القرار السياس����ي، يش����كل 
تهربًا من المسؤولية وعبثًا بصالحيات المؤسسات".

وأشارت إلى أّنه خالل العام الماضي شّكلت اللجنة 
التنفيذية عش����رات اللجان لدراسة القرارات ووضع 
آلي����ات لتنفيذها "م����ا يؤكد إفالس ه����ذه اللعبة ، 

وإفالس سياسة تعطيل قرارات المجلس الوطني".
ورأت "الديمقراطي����ة" أن الحديث ع����ن دعوة لدورة 
جديدة للمجلس المركزي الفلس����طيني في الوقت 
الذي مازالت فيه القرارات الس����ابقة معطلة "تأكيد 

إضافي على عمق إفالس هذه السياسة".
ودعت اللجن����ة التنفيذية والقيادة الرس����مية إلى 
الكّف عن هذه السياس����ة وتطبيق قرارات المجلس 
الوطني، والدعوة لح����وار وطني لتصويب وتصحيح 
العالقات بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. 
كما طالبت الجبهة، بضرورة تش����كيل حكومة وحدة 
وطني����ة لمرحلة انتقالية تنظ����م خاللها "انتخابات 
شاملة للرئاسة، وللمجلس����ين التشريعي والوطني 
بنظام التمثيل النس����بي، وإنهاء االنقس����ام، وطي 
صفحة أوس����لو والعمل بموج����ب البرنامج الوطني، 
برنامج المقاومة ونقل القضي����ة الوطنية إلى األمم 

المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية".

الديمقراطية: إحالة قرارات »الوطني« للحكومة إفالس وتهرب من المسؤولية
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معان���اة األم "رداد" تتقاس���مها 700 أم أس���ير 
مريض يقبعون داخل زنازين الموت اإلسرائيلية، 
ُيعانين لوعة الفراق و يعتصر أفئدتهن ألم لحال 
أبنائهن، عش���ن قصصًا تدم���ي القلوب لكنهن 
يمط���رن صبرًا ويفضن من رحم ألمهن أماًل بحريٍة 

البد أن تشرق شمسها، أو شفاًء ال ُيغادر سقما. 

االآالم متوا�صلة 
منذ س���نواٍت طويلة لم يعرف قلب والدة األسير 
"رداد" طريق���ًا لالطمئنان والس���كينة، خاصًة بعد 
ازدياد أوضاع نجلها الصحية س���وءًا جراء اإلهمال 
الطبي الذي طالت ش���ظاياها كافة االس���رى في 
س���جون االحتالل، فتقضي ليله���ا ونهارها بين 

الدعاء والبكاء أماًل بنجاة فلذة كبدها. 
بعيوٍن حزينة تفضح خوفها، تقول والدة األسير:" 
معتصم ف���ي صراع الم���رض داخل الس���جن، ما 
ضل شيء بجس���مه إال بوجعه، بعاني من سرطان 
ونزي���ف حاد باألمعاء، ومرض ضغ���ط الدم وعدم 
انتظام دقات القلب وارتفاع الكولسترول، وضيق 
في التنفس وحساس���ية في األنف والتهاب في 

المفاصل". 
وأضافت بحسرة ل�"االس���تقالل":" االحتالل بتعمد 
قتله ببطء بسياس���ة اإلهمام الطبي، بعطيه حبة" 

األكامول" لكل األمراض اللي فيه، شو حبة المسكن 
بده���ا تعمل أم���ام كل ه���ذه االم���راض واالوجاع 
اللي فيه؟"، مس���تدركة:" معتصم له 10 س���نوات 
بمستش���فى الرملة، ش���و هادي المستشفى اللي 

المريض بفوت فيها بزيد مرضه بدل ما يخف؟". 
بغصة تعترض صوتها، أردفت:" معاناة معتصم 
مع المرض ما بتوقف عن���ه، فقد أصابتنا جميعًا، 
ففي كل يوم نعيش كاف���ة أنواع الخوف والقلق 
علي���ه، خائفي���ن نفتح عيونن���ا بي���وم على خبر 
استش���هاده، غير معاناتنا الطويل���ة والذل اللي 

بنشوفه على المعبر عشان نزوره". 
وتتابع:" كل سنة كنت بزور معتصم مرتين، لكن 
هادي السنة س���حبوا مني التصريح بحجة المنع 
األمني، امرأة عمرها 70 سنة شو الخطر اللي بدها 
تش���كله على أمنهم؟، ليش بده���م يحرمونا من 
ش���وفته حتى وهو مريض؟"، ُمضيفة:" الله يحرق 
قلوبهم ويحس���رهم على أوالده���م زي ما بحرقوا 

قلوبنا على والدنا". 
وناشدت المنظمات الدولية والقيادة الفلسطينية 
والُمؤسسات المعنية بش���ؤون االسرى، بالتحرك 
الجاد إلنق���اذ حياة االس���رى المرضي من مقصلة 
اإلهمال الطبي، قائلة:" احنا بدنا نس���لتم أوالدنا 

أحياء، بدنا نشوفهم واقفين على رجليهم، يقعوا 
معنا على سفرة الطعام، ما بدنا نشوفهم شهداء 

بعد كل هادي السنوات من الحسرة واالنتظار". 
ويقبع األس���ير رداد في س���جن عيادة الرملة منذ 
عش���رة أع���وام، ومعتق���ل م���ن 2006م ومحكوم 
بالس���جن لمدة عش���رين عام���ًا بتهم���ة االنتماء 
والعضوية في س���رايا القدس الذراع العس���كري 

لحركة الجهاد اإلسالمي. 

رحلة موت  
وفي حكاية أخرى، تش���يح زوجة األسير المريض 
ماه���ر الهش���لمون بوجهها جانب���ًا وهي تخفي 
دمعه���ا حزنًا وألم���ًا لمعاناة "رفي���ق دربها" كما 
اس���مته، نتيجة سياس���ة اإلهم���ال الطبي التي 
ُتمارسها إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية ضد 

االسرى المرضى. 
بدأت مأس���اة "الهش���لمون" منذ عام 2014 لكن 
أوجاعها ال تقل عن زوجات وأمهات االسرى األكثر 
قدم���ًا، فزوجها ُيعاني من أالم ح���ادة في منطقة 
المع���دة و الص���در الس���يما في الجهة اليس���رى 
بالقرب من القلب في المكان الذي اس���تقرت فيه 

إحدى الرصاصات التي لم يقم األطباء بإزالتها. 
 فتروي ل�"االستقالل" غصتها:" منذ اعتقال ماهر 

واأللم يتوقف بداخلي وكأن���ه ُكتب علينا الحزن 
بكل لحظة تمر بدونه، ففراقه أش���به بطلوع الروح 
ببطء، خاص���ة أن ظ���روف اعتقاله كانت س���يئة 
للغاية، فق���د اعتقل وهو مصاب ب����6 رصاصات 

بأماكن مختلفة "الرئتين، الصدر، اليد، البطن".
وتتابع بألم:" بداية االعتقال كان األمر مرعب جدًا، 
كنا نعتمد على االعالم لمعرفة أوضاعه الصحية، 
ففي س���اعة يقول على قيد الحياة و ساعه حالته 
خطرة و أخرى استشهد، وفي أخر مرة قمنا بنصب 
بي���ت عزاء له بع���د اخبارنا انه استش���هد، كانت 
تلك األي���ام أصعب األوقات التي مرت علينا فترة 

اعتقاله". 
وفيم���ا يتعل���ق بهمجية االحتالل ف���ي التعامل 
مع االس���رى المرضى داخ���ل التحقي���ق، قالت:" 
زوجي دخل ف���ي غيبوبة بعد اصابته، وُنقل اثرها 
لمستش���فى " هداس���ا عين كارم" ف���ي القدس، 
وبمجرد اس���تيقاظه بدأ جنود االحتالل بالتحقيق 
مع���ه بأس���لوب همج���ي دون أن يراع���وا ظروفه 
الحديدية وقاموا  بالسالس���ل  الصحية، فكبل���وه 

بتعذيبه نفسيًا لالعتراف بالتهم الموجه اليه". 
وأردف���ت:" بع���د رحل���ة طويل���ة من الع���الج في 
مستش���فى " هداس���ا عين كارم" ُنقل ماهر الى 

مستشفى الرملة الذي ُيسميه االسرى" بالتشريح 
أو المس���لخ"، حي���ث ال أطب���اء وال دواء وال يرق���ى 
حتى ليكون عيادة، وهن���اك كانت معاناته أكثر 
وتعرض إلهمال طبي"، مشيرة إلى أنه كان ُيعاني 
من أآلم ش���ديدة بالرئتين وتراكم الدماء عليهما 
حت���ى تتوقف تماما عند العمل، وعندما ُيوش���ك 

على الموت يقدموا له العالج". 
وأضافت:" بعد أشهر طويلة قضاها ماهر بالرملة، 
قرر االحتالل نقله الى سجن ريمون رغم انه مازال 
ُيعاني من أالم شديدة في المعدة والصدر بجهة 
القلب الس���تقرار الرصاصة بها"، مبينًة أن زوجها 
ُيعاني منذ عامين ونصف داخل سجن ريمون من 
أماكن اإلصابات والتهابها، وبعد مماطله ُيعرض 
على العيادة الُمالصقة للسجن لتلقي العالج الذي 
يك���ون في الغال���ب "حبة دواء تس���تخدم ألوجاع 

الرأس، مهما كان مرضه". 
وفي نهاية حديثها، اكدت أن األس���ير المريض 
داخ���ل س���جون االحت���الل يعي���ش رحل���ة موت 
ُمتواصلة وليس رحلة عالج نتيجة اإلهمال الطبي، 
وف���ي ذات الوقت يعيش ذووه الم���وت ألف مرة 
باليوم ألمًا وحس���رًة عليه ، فابنهم األسير ُيصارع 

الموت وحيدًا وال يمتلكون أي وسيلة إلنفاذه. 

 أصوات تئن وأجساد تتألم

 األســرى المرضــى.. حكايــة وجــع ال ينتهــي!  
غزة/ دعاء احلطاب: 

رغم حالة االإحباط واالأمل التي تعرتي والدة 
االأ�صري املري�ض معت�صم رداد، اإزاء ُمعاناة فلذة كبدها 

من �صيا�صة االإهمال الطبي منذ )12عامًا(، ال متل 
من طرق خمتلف االأبواب لبث حزنها و�صرح ُمعاناته 

داخل ال�صجون االإ�صرائيلية، لعلها تفتح باأحزانها 
اأبواب االأمل املغلقة حتت �صلف االحتالل و�صمت 
العامل.  ففي وقٍت ي�صتمر فيه هذا اجلرح النازف 

توا�صل قائمة اال�صرى املر�صى متددها، وبالتزامن 
مع يوم االأ�صري الفل�صطيني 17 ني�صان، ت�صت�صرخ » 

رداد« املنظمات الدولية والقيادات الفل�صطينية 
واملُوؤ�ص�صات املعنية ب�صوؤون اال�صرى، الإنقاذ حياة ابنها 

من مق�صلة االإهمال الطبي، فهي تريد اأن تلتقي به 
حيًا ولي�ض ُجثٌة هامدة على نع�ض املوتى.  

غزة/ االستقالل:
ف���ادت مؤس�س����ة مه�ج����ة الق���دس 
أن األسير  للشهداء واألسرى والجرحى؛ 
المع���زول القائ���د أيمن علي س���ليمان 
اطبيش )39 عامًا(؛ من دورا قضاء مدينة 
الخلي���ل أعلن أمس األول ع���ن الدخول 
في إض���راب مفتوح ع���ن الطعام رفضًا 
الستمرار عزله التعسفي في عزل سجن 
أيالون ومنعه من زي���ارة عائلته، مطالبًا 
بإخراجه من العزل والس���ماح له بالزيارة.  
وقال األسير المجاهد أيمن اطبيش في 
رس���الة وصلت مهجة القدس نس���خًة 
عنها إن إدارة مصلحة س���جون االحتالل 
الصهيوني أبلغته بقرارها تمديد عزله 
وكذلك  2019/05/09م،  تاري���خ  حت���ى 
بقرار آخر وهو من���ع زيارة عائلته والذي 
ُيجدد له كل ش���هر وذل���ك حتى تاريخ 

2019/05/19م، موضح���ًا أن ق���رار عزله 
ومنعه م���ن زيارة أهله بدون أي س���بب 

هدفه التنغيص والتضييق عليه. 
وأوضح���ت مهج���ة الق���دس، أن قوات 
االحت���الل الصهيوني اعتقلت األس���ير 
طبيش  بتاريخ 2016/08/02م، وحولته 
س���لطات االحت���الل لالعتق���ال اإلداري 
بدون أن توجه ضده أي اتهام، وبتاريخ 
2019/02/05م أوقفت االعتقال اإلداري 
ووجهت له س���لطات االحت���الل تهمة 
محاولة االعتداء على أحد السجانين على 
خلفية المشكلة. وأشارت مهجة القدس، 
إلى أن األسير القائد أيمن اطبيش ُيعد 
أحد أبرز أبطال مع���ارك األمعاء الخاوية 
ضد سياسة االعتقال اإلداري حيث أعلن 
إضرابًا مفتوحًا عن الطعام اس���تمر فيه 
لم���دة 105 يومًا عل���ى التوالي؛ وكذلك 

أضرب لمدة زادت ع���ن 100 يوم أخرى 
ض���د االعتق���ال اإلداري نظ���رًا لتنصل 
س���لطات االحتالل من تعهدها باإلفراج 

عنه خالل اعتقاله السابق.
جدير بالذك���ر أن األس���ير اطبيش ولد 
بتاري���خ 1980/04/20م، بمدين���ة جالو 
الليبية، وه���و متزوج، وانتقل مع عائلته 
للعي���ش داخل فلس���طين ف���ي العام 
1995م، وهو طالب لم يكمل دراس���ته 
الجامعية بسبب االعتقاالت المتكررة من 
قبل االحتالل الصهيوني، حيث تعرض 
لالعتق���ال خمس مرات س���ابقة؛ أمضى 
خالله���ا ما يزي���د عن ثالثة عش���ر عامًا 
الصهيوني على  االحتالل  في س���جون 
خلفي���ة انتمائه وعضويته ونش���اطاته 
في صف���وف حركة الجهاد اإلس���المي 

فلسطين.

األسيــر اطبيــش يعلــن إضرابــه
 عــن الطعــام إلنهــاء عزلــه التعسفــي

)دعوة تدقيق ح�سابات(
تعلن إدارة جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل عن رغبتها في التعاقد مع مكتب تدقيق 
مال����ي خارجي وفقًا لمعايير التدقيق الدولية للجمعية لعام 2019 وعليه فعلى مكاتب 
التدقيق الراغبة في الترش����ح لتدقيق حس����ابات الجمعية لعام 2019 التقدم بعرض 
مالي وأخر فني بظ����رف مغلق إلدارة الجمعية وذلك حتى نهاية دوام االثنين الموافق 
2018/4/22م  ف����ي مقر الجمعية الرئيس����ي, رفح, دوار النجمة, عمارة ابو س����مهدانة, 

الطابق الثاني . حيث سيتم اعتماد المكتب الفائز من خالل الجمعية العمومية.  

�صروط التقدمي:
1. لديه عضوية ومسجلة ومرخصة لمزاولة مهنة التدقيق من مجلس المهنة في فلسطين 

2. لديه ملف ومسجلة في دائرتي ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
3. لدي���ه تمثيل ألحدى ش���ركات التدقي���ق الدولية العاملة ف���ي هذا المجال 

والمشهود لها بالمهنية
4. لديه خبرة في اصدار التقارير والبيانات المالية باللغتين العربية واالنجليزية.

5. لديه خبرة في تدقيق حس���ابات المؤسس���ات الغير حكومية والغير هادفة 
للربح مدة ال تقل عن 10 سنوات.

لال�صتف�صار على رقم 0599155657 ، 082131366
جمعية وفاق لرعاية املراأة والطفل 
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وج���ددت الحركة دعوته���ا ومطالبتها بدع���م صمود عوائل 
األس���رى، وعدم المس���اس بحق���وق عائالت وأبناء األس���رى 
والمحررين وإعادة مخصصاتهم التي تم قطعها دونما وجه 

حق ، مطالبًة بضرورة الكف عن مالحقة األسرى المحررين.
ودعت الحركة أبناء ش���عبنا في كل أماكن تواجده الستمرار 
وتصعيد فعاليات الدعم واإلس���ناد لألس���يرات واألس���رى 
األبطال في س���جون االحتالل، وألوسع مش���اركة جماهيرية 
في الجمعة ال� 55 من مسيرات العودة وكسر الحصار والتي 

تحمل عنوان "جمعة يوم األسير الفلسطيني".
واعتبرت  ان الحركة األس���يرة ش���كلت على ال���دوام رافعة 
المش���روع الوطن���ي، وبقي دعم وإس���ناد نضاالت األس���رى 
محل إجماع المكونات السياس���ية والوطنية، وكانت الحركة 
األس���يرة والزالت مصنعا للرجال حيث تخ���رج الصف األول 

للثورة الفلسطينية والمقاومة من ساحات السجون.

حريتهم باتت قريبة
وبدورها أكدت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( أن قضية 
األس���رى في سجون االحتالل س���تبقى على سّلم أولوياتها، 
ومناصرتهم ف���ي هذه المرحلة خطوة نح���و نيل "حريتهم 
الكبرى التي باتت قريبة"، مش���ددة عل���ى تضامنها الكامل 
معه���م قواًل وفعاًل حتى نيل حقوقهم وحريتهم في فضاء 

الوطن.
وهنأت حماس في بيان لها، بذكرى يوم األسير، األسرى بما 
حققوه من نصر، "وهو جزء أصيل من مسيرة الثورة والتحرير، 
وم���ن انتص���ارات يراكمها ش���عبنا للوصول إل���ى التحرير 
الكام���ل"، داعية جامعة ال���دول العربية ومنظم���ة التعاون 
اإلسالمي والمؤسس���ات الحقوقية واإلنسانية وأحرار العالم 
إلى التحّرك الفاعل للضغط على االحتالل من أجل وقف كل 

أشكال القمع واإلجرام بحقهم واإلفراج الفوري عنهم.
كما دع���ت حم���اس جماهير ش���عبنا الفلس���طيني وأمتنا 

العربية واإلسالمية إلى مواصلة التضامن مع األسرى ونصرة 
قضيتهم، مؤكدة أن الجريمة المنظمة التي يمارسها الكيان 
اإلس���رائيلي بأركانها كافة ضدَّ األسرى الفلسطينيين، من 
خالل طرح لس���ن قوانين اإلعدام وتشكيل اللجان لمصادرة 
حقوقه���م واالعتداء عليهم يعّد خرًق���ا فاضًحا لالتفاقيات 
الدولي���ة، وعلى رأس���ها اتفاقيات جني���ف الثالثة الخاصة 

باألسرى.
وش���دت على أن ذلك األمر "يس���توجب من السلطة وجامعة 
الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي العمل على مالحقة 

مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحافل الدولية".

ا�سرتاتيجية وطنية
من جهتها اكدت الجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين يوم 

ا ال  أمس، ان نضاالت الحركة الوطنية األس���يرة ستبقى جزًء
يتج���زأ من نضال ش���عبنا العادل، ما يس���توجب أن تتحول 
قضية دعم وإس���ناد األسرى إلى نضال جماهيري دائم لكل 

إنسان وكل بيت فلسطيني
ودعت الش���عبية إلى ضرورة العمل على صوغ استراتيجية 
وطنية موحدة، تجمع بين أش���كال العمل الرسمي والشعبي 
والمجتمع���ي والمؤسس���اتي، بم���ا يض���ع قضية األس���رى 
وحقوقه���م في واجهة النضال على مختلف الصعد الدولية 

واإلقليمية والمحلية
وناش���دت جماهير ش���عبنا لمزيد من الدعم واإلس���ناد 
لألس���رى المضربين عن الطعام، وفي مقدمتهم األسرى 
األبطال: حس���ام الرزة، محمد طبنجة، خال���د فراج، الذين 

يخوضون معركة األمعاء الخاوية

منا�سبة عظيمة
وبدوره���ا أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين أن 
يوم األسير الفلسطيني هي مناس���بة عظيمة للتأكيد على 
إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الداخلية باعتبارها السالح 
األقوى في مقاومة االحتالل واالستيطان اإلسرائيلي وإلحاق 
الهزيمة بهما، ونيل حقوق الش���عب الفلسطيني المتوازنة 

في الحرية والعودة واالستقالل.
وشددت الجبهة في بيان لها، على ضرورة إحباط المخططات 
والمشاريع األمريكية واإلسرائيلية التي تستهدف القضية 
والحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها صفقة ترمب.

وهنأت الحركة الوطنية األس���يرة في سجون االحتالل، التي 
نجحت في اس���تعادة حقوقها اإلنس���انية وانتزاع مطالبها 
العادل���ة في "إضراب الكرامة 2"، ال���ذي تحقق بفعل صمود 
األس���رى واألس���يرات ووحدتهم في مواجهة إدارة السجون 

اإلسرائيلية.
وقالت إن أبطال الحركة األس���يرة قدموا نموذًجا مش���رًفا في 
إع���الء مس���توى النضال الوطن���ي الفلس���طيني، وفي وضع 
القضي���ة والحقوق الوطنية الفلس���طينية باعتبارها قضية 

تحرر وطني على جدول اهتمام الرأي العام الدولي.
ودع���ت الجبه���ة جماهي���ر الش���عب الفلس���طيني وقواه 
السياس���ية إلى مواصلة الدعم واإلسناد لألسرى وااللتفاف 
والتوحد حول قضيتهم على طريق نيل حريتهم، والتأكيد 
على اس���تمرار التحرك ف���ي كافة الميادين لدعم األس���رى 
المضربين الس���تة الذين يواصلون معرك���ة األمعاء الخاوية 

رفًضا لالعتقال اإلداري.
وجددت مطالبتها للقيادة الرس���مية والسلطة الفلسطينية 
بتدويل قضية األس���رى ونقل جرائ���م االحتالل ضد الحركة 

األسيرة إلى محكمة الجنايات الدولية.

في يوم األسير

الفصائل: تحرير األسرى أولوية تعمل على تحقيقها المقاومة
غزة/ اال�ستقالل:

اأكدت الف�سائل الفل�سطينية يف قطاع غزة ، يوم اأم�س، على 
اأن حتري��ر اال�س��رى اأولوي��ة تعم��ل على حتقيقه��ا املقاومة 
الفل�س��طينية و�س��تبذل كل اجلهود الأجل ه��ذه الغاية، ولن 

تتوان��ى املقاوم��ة يف القي��ام بكل م��ا يلزم حلماية االأ�س��رى 
والدفاع عنهم واإ�س��نادهم. وقالت حركة اجلهاد االإ�سالمي 
يف بيان لها، مبنا�س��بة يوم االأ�س��ر الفل�س��طيني، اإن ق�س��ية 
االأ�س��رى �س��تظل ق�س��ية اإجماع وطن��ي تتوح��د الأجلها كل 

طاق��ات �س��عبنا وتلتق��ي عليه��ا كل الربام��ج، م�س��ددًة عل��ى 
ان ق�س��يتهم �س��تبقى عل��ى راأ���س ج��دول اأعمالن��ا ويف راأ�س 
االهتمامات الوطنية، و�ستبقى جمرة التفاعل مع ق�سيتهم 

متقدة حتى تتحقق حريتهم.

غزة/ االستقالل:
أك���دت مؤسس���ة مهج���ة القدس للش���هداء 
واألسرى والجرحى، أن قضية األسرى أكبر من أن 
تختصرها كلمات وأنهم ليسوا أرقامًا فقط بل 
معاناة مستمرة وحكايات مريرة وقصصًا مؤثرة 

وأسماء تستحق الحرية والحياة.
وأوضحت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء 
واألس���رى والجرحى في بيان صحفي بمناسبة 
يوم األسير الفلس���طيني، أن المحتل جعل من 
األس���ر واالعتقال وس���يلة لقت���ل كل المعاني 
الجميل���ة في نفوس األس���رى ولقتل إراداتهم 
وقتل األمل الذي يتس���لحون به وإلفراغهم من 
محتواهم الديني والوطن���ي واألخالقي، ولهذا 
تعتب���ر قضية األس���رى بأبعادها السياس���ية 
والوطنية واإلنس���انية أه���م القضايا المركزية 
ل���دى أبناء ش���عبنا الفلس���طيني على مختلف 

أماكن تواجده.
وأضافت المهجة، أن الحركة األس���يرة تمكنت 
بفضل نضاالتها وتضحياتها على مر السنين 
من إبق���اء قضيتها العادلة حي���ة في الضمير 
اإلنس���اني وإيصال صوتها للعالم بأس���ره كما 
تمكنت م���ن إنتزاع بعض حقوقها وتحس���ين 

ظروف معيشتها داخل السجون.

األس���ير  ي���وم  أن  إل���ى  المهج���ة،  وأش���ارت 
الفلسطيني أقره المجلس الوطني الفلسطيني 
في عام 1974م كي ُيظهر مدى معاناة األسرى 
واالنته���اكات الحاصل���ة بحقه���م على طريق 
حريته���م، مؤكدًة أن هذا اليوم يجب أن تتبعه 
أيام وفاًء لألسرى واعتراف بتضحياتهم ودعم 
صمودهم، أيامًا لتسليط الضوء على قضيتهم 
ليعرف العالم المعاناة التي يعيش���ها األسرى 
وقس���وة الظروف التي يعيش���ونها وكش���ف 

بشاعة وال إنسانية هذا السجان.
وبينت، أنه من���ذ عام 1967 وإل���ى اآلن اعتقل 
المحتل قرابة مليون فلس���طيني ويوجد األن ما 
يقارب 5700 آالف أس���ير وأسيرة موزعين على 
أكثر من 20 س���جنًا ومعتقاًل ومركزًا للتوقيف 
منهم 47 أسيرًا أمضوا أكثر من 20 عامًا بشكل 
متواصل في الس���جون وما زال���وا يطلق عليهم 
عمداء األس���رى، من هؤالء 26 أس���يرًا أمضوا ما 
يزيد عن ربع قرن بشكل متواصل وما زالوا يطلق 
عليهم جنراالت الصبر، منهم 13 أسيرًا أمضوا 
م���ا يزيد عن 30 عامًا بش���كل متواصل وما زالوا 
يطلق عليهم أيقونات األس���رى، ومنهم عميد 
األسرى كريم يونس والذي دخل عامه ال�37 في 

بداية هذا العام.

ونوهت إلى أن هناك 54 أس���يرًا داخل السجن 
ممن ُحرروا في صفقة وفاء األحرار وعلى رأسهم 
األسير نائل البرغوثي الذي يمضي اآلن 39 عامًا 
على فترتين واألسير عالء البازيان الذي يمضي 

أكثر من 35 عامًا على فترات.
وأفادت المهجة أن من بين األس���رى 500 أسير 
إداري و250 من األطفال و47 أس���يرة وأكثر من 
1800 أس���ير مريض نتيجة لسياسة اإلهمال 
الطبي المتعمد "القتل البطيء" ألس���رانا منهم 
30 حالة س���رطان وعش���رات الحاالت المرضية 
من اإلعاقات الجس���دية والنفس���ية والحسية 
وعش���رات الحاالت من األم���راض المزمنة مثل 
الضغ���ط والس���كري والكل���ى والقل���ب والرئة 

والمفاصل.
وأش���ارت المؤسس���ة إلى أنه نتيجًة لهمجية 
الس���جان تمَّ استش���هاد 218 من أبناء الحركة 
األسيرة إما نتيجة للتعذيب في أقبية التحقيق، 
أو نتيجة لإلهمال الطبي أو حتى القتل المباشر 
حين االعتقال أو من خالل إطالق النار من حراس 
الس���جن، وكان آخر ش���هداء الحركة األس���يرة 
األس���ير فارس ب���ارود نتيجة اإلهم���ال الطبي 
المتعمد وارتك���ب االحتالل جريمة ثانية بحقه 

حين احتجز جثمانه ولم يسلمه لذويه.

مهجة القدس: يوم األسير معاناة 
مستمرة وحكايات مريرة وقصص مؤثرة

رام الله/ االستقالل:
قال تقرير صادر عن دائرة الدراس���ات والتوثيق في هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين، إن 
عض���و اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي وأمين عام الجبهة الش���عبية لتحرير 
فلسطين أحمد سعدات،  قد أمضيا حتى اآلن أكثر من 25 عامًا على فترات متراكمة داخل 

معتقالت االحتالل.
وأش���ار التقرير، إل���ى أن البرغوثي كان ق���د اعتقل عام 1976، وهو على مقاعد الدراس���ة 
الثانوي���ة، وقضى خمس س���نوات في االعتق���ال األول، لتتوالى االعتق���االت التي زادت 
عن أحدى عش���رة مرة، منها االعتقال اإلداري عام 1985. وخ���الل االنتفاضة األولى، ألقت 
الس���لطات اإلس���رائيلية القبض عليه، ورّحلته إلى األردن ومكث فيها 7 سنوات، ثم عاد 
ثانيًة إلى الضفة الغربية عام 1994 ، لُيعاد اعتقاله مرة أخرى بتاريخ 14 نيس���ان 2002، 
وقد دخل البرغوث���ي العام الجاري )2019( عامه ال� 18 داخل س���جون االحتالل، ويقضي 

حكمًا بالسجن ل� 5 مؤبدات وأربعين عامًا.
أما فيما يخص سعدات، فقد بّين التقرير، أنه قد تعّرض لالعتقال على يد االحتالل مرات 
كثرًا منذ العام 1969. حيث اعتقل في ش���باط 1969 لمدة 3 ش���هور، واعتقل في نيسان 
1970 لمدة 28 ش���هرا، واعتقل في آذار عام 1973 لمدة 3 شهور، واعتقل في أيار 1975 
لم���دة 45 يوما، كما اعتقل في أيار 1976 لمدة 4 س���نوات، واعتقل في تش���رين الثاني 
1985 لم���دة عامين ونصف العام، واعتقل في آب 1989 لمدة 9 ش���هور، واعتقل في ّاب 

1992 لمدة 13 شهرا. 
أما االعتقال األخير فكان في 14 آذار 2006، ويدخل س���عدات العام الجاري )2019(، عامه 

ال� 14 في سجون االحتالل، ويقضي حكمًا بالسجن ل� )30( عامًا.
 ُيذكر أن كال من البرغوثي وس���عدات، كانا قد انتخبا كعضوين في المجلس التشريعي 
الس���ابق، إلى جانب مركزهم���ا التنظيمي الحالي، وكونهما أبرز قي���ادات فصائل منظمة 

التحرير الفلسطينية.

البرغوثي وسعدات أمضيا أكثر 
من ربع قرن داخل سجون االحتالل
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بحزٍن وأس���ى تلق���ى ذوو اإلعاقة والمش���رفون على مؤسس���اتهم والمهتمون 
بأحوالهم في قطاع غزة، األخبار الس���يئة التي حملتها إدارة األونروا، وباش���رت 
بقس���وٍة وش���دٍة دون تأخي���ٍر وال إبط���اٍء في تطبيقه���ا عليه���م وفرضها على 
مؤسس���اتهم الخاص���ة والعامة، ولم تأخذها به���م رأفٌة وال رحم���ٌة رغم علمها 
التام بأوضاعهم الصعبة، ومعرفتها بش���ؤونهم الخاصة، واطالعها الدائم على 
حاجاتهم الملح���ة، ومتابعتها لتطورات حياتهم اليومية، فضاًل عن ظروف غزة 
الصعبة أصاًل بس���بب الحصار الظالم المس���تمر على سكانها منذ أكثر من ثالث 
عشرة سنة، وبس���بب االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة عليهم، التي تستهدف 
بيوتهم ومنازلهم، ومدارسهم ومساجدهم، ومعاملهم ومصانعهم، وال تستثى 
أبدًا مؤسسات ذوي اإلعاقة وجمعياتهم، ودورهم الخاصة ومدارسهم البسيطة، 
ولهذا فإننا نحمله مسؤولية تدهور أوضاع ذوي اإلعاقة بسبب عدوانه المستمر 
على القطاع، علمًا أن بعضهم يرزحون في س���جونه ومعتقالته، ويقضون فيها 

أحكامًا طويلة وقاسية.
وهم ليس���وا عالًة وال عبئًا، وال يريدون أن يكونوا كذلك، ويرفضون نظرة المجتمع 
إليهم بإحساٍن وتفضٍل، إذ عندهم رغبة جادة أن يكونوا فاعلين في مجتمعهم، 
وناش���طين في بيئتهم، ومبدعين في أوس���اطهم، يشاطرون أهلهم همومهم، 
ويش���تركون معهم في أحالمهم، يتقنون الحرف ويجيدون العمل، ويتميزون 
بإنتاجهم وينافس���ون بعطائهم، ويتفضلون على المحتاجين بسخائهم، فهم 
ليس���وا أقل من غيرهم وإن بدوا كذلك، وال أضعف من األصحاء وإن ظن اآلخرون 

أنهم أقوى منهم وأقدر.
ذوو الحاج���ات الخاصة رغ���م إعاقتهم وتأخر نمو بعضهم الذهني والجس���دي، 
فإنهم أعزاء على ذويهم، كرماء بين أهلهم، ولهم مكانة كبيرة في مجتمعهم، 

وله���م حضوٌر الفت ومش���اركة مبهرة بينهم، وعندهم دعاب���اٌت حلوة وحركاٌت 
جميلة، يح���ب الناس ف���ي المجتمع وجوده���م ويحزنون لغيابه���م، ويتأذون 
كثيرًا أللمهم وش���كواهم ومعاناتهم وأنينهم، وله���ذا فإنهم غاضبون كثيرًا 
من اإلجراءات المجحفة بحقهم، وآس���فون بش���دٍة لما قامت به مؤسسة األونروا 
ضدهم، فهم ال يستحقون هذا الظلم الذي نزل بهم، وال الحيف الذي لحق لهم، 
إذ ال حول لهم وال قوة في الدفاع عن أنفسهم، أو االحتجاج على المتسببين في 
تردي أوضاعه���م، وحرمانهم من حقوقهم أو تجريدهم من امتيازاتهم القليلة 

التي كانت لهم.
���ُل س���كان قطاع غزة والمش���رفون على مؤسس���ات ذوي اإلعاقة والحاجات  ُيَحمِّ
الخاص���ة إدارة األون���روا المس���ؤولية الكاملة عما آلت إليه أوضاع مؤسس���اتهم 
االجتماعي���ة، ويحذرونها م���ن مغبة اإلصرار على سياس���اتهم الجائرة ضدهم، 
ويرون أنها إجراءاٌت عقابية، تس���تهدف الفئة األضع���ف فيهم واألكثر حاجة 
بينهم، وأنها تس���ببت ف���ي خلق أزمٍة مس���تعصيٍة تركت آثارًا س���لبية كبيرة 
على المجتمع الفلس���طيني، الذي يرى أن هذه الش���ريحة جزًء أصيل من سكانه 

وتركيبته االجتماعية.
ويؤكد الفلس���طينيون عامًة وفي قطاع غزة عل���ى وجه الخصوص أن األزمة التي 
اختلقتها إدارة األونروا هي أزمة سياس���ية وليس���ت أزمة مالية، إذ بات الجميع 
ي���درك أن اإلدارة األمريكي���ة تريد ش���طب موض���وع الالجئين م���ن على طاولة 
المفاوض���ات، وال تري���د أن يبقى حق عودة الفلس���طينيين إل���ى ديارهم التي 
هجروا منها هاجسًا يخيف اإلسرائيليين وكابوسًا يرعبهم، وقد انعكست هذه 
الرغبات الجائرة س���لبًا على شرائح المجتمع الفلسطيني كله، وكان في المقدمة 
منهم ذوو اإلعاقة والحاجات الخاصة، وهي التي يفترض أنها تحميهم وتدافع 

عنهم وتقف إلى جانبهم، ولهذا فإنه ينبغي على هذه المؤسسة األممية التي 
أنشئت خصيصًا لالجئين الفلس���طينيين أن تعود لممارسة دورها، وأن تجعل 
ف���ي المقدمة من خدماتها ذوي الحاجات الخاصة لحاجتهم الماس���ة وظروفهم 

الخاصة.
ولعله كان جديرًا بمؤسس���ة األونروا أن تكافئ العاملي���ن والموظفين في هذه 
المؤسس���ات والجمعي���ات، ب���داًل من أن تضي���ق عليهم وتس���لبهم حقوقهم 
وامتيازاته���م، فه���م جميع���ًا يضحون ويبذل���ون جهودًا جبارًة ف���ي النهوض 
بأوضاع ذوي اإلعاقة والحاجات الخاصة، ولعلهم يعطونهم الكثير من صحتهم 
وعافيتهم، ويقتطعون الوقت من بيوتهم وأس���رهم وأطفالهم، ليضمنوا لهم 
حياًة هادئة ومس���تقباًل أفضَل وظروفًا أحس���ن، ولو كان ذلك كله على حس���اب 

حاجاتهم الخاصة وعائالتهم وأطفالهم.
يش���عر العاملون في حق���ل ذوي الحاجات الخاصة في القط���اع أنهم يقاتلون 
وحدهم، ويواجهون قرارات األونروا بأنفس���هم، بينما تتخلى مؤسسات السلطة 
الرس���مية عنهم، وتتركهم وحدهم يواجهون مصيره���م، إذ ال تؤيد مطالبهم، 
وال تعزز حراكهم، وال تضغط معهم، وال تس���اهم في نقل معاناتهم وتوصيل 
شكواهم، بينما ينهض أهل ذوي اإلعاقة معهم، شاعرين بمعاناتهم وخائفين 
على مس���تقبل أوالده���م، ولكن جهودهم قد تذهب هباًء وتضيع س���دًى ما لم 
تقف المؤسسات الرسمية معهم، تصعد الخطاب ألجلهم، وترفع الصوت دفاعًا 

عنهم، وتحذر باسمهم من سوء العاقبة إذا استمرت نفس السياسة ضدهم.
ولع���ل األصوات الغيورة الص���ادرة من قطاع غزة رغم قلته���ا تعبر بصدٍق كبيٍر 
عن إحساس���ها بمدى الخطر المحدق بصرح مؤسسات ذوي اإلعاقة، قد ارتفعت 
وبح���ت وهم ينبه���ون الش���عب والس���لطة ويحذرونهم من خط���ورة ما يجري 

لمؤسس���اتهم، ونتائج إجراءات األونروا الكارثي���ة على أبنائهم من ذوي اإلعاقة 
والحاج���ات الخاصة، األمر ال���ذي يوجب علينا جميعًا تأييد حراكهم اإلنس���اني 
وتفعيل���ه، والعمل عل���ى تصعيده وتنويعه حمايًة ألبنائن���ا وحرصًا منا عليهم 

وعلى أحالمهم البسيطة ومستقبلهم المجهول.
إن م���ا يقوم به العاملون في هذا الحقل اإلنس���اني إنما هم مقاومون من الدرجة 
األول���ى، ومدافعون بحٍق عن قضيته���م، وغيورون بصدٍق على ش���عبهم، فقد 
اختاروا المهنة الصعبة والمهمة الخطرة، وتصدوا للحفاظ على نش���ٍئ يتهدده 
المزي���د من اإلعاق���ة، ويكتنفه الكثير من القلق، ولنا أن نتصور كيف س���يكون 
ش���كل شارعنا في قطاع غزة، لو رجع العاملون في هذه المؤسسات إلى بيوتهم، 
وانكفأوا على أنفس���هم، وتخلوا عن مهمتهم، إذ خوت المؤسسات والجمعيات، 
وتهاوت المش���اريع، وانعدمت الميزانيات، ولم يعد هن���اك ما يكفي لمواصلة 

المهمة وإتمام الواجب.
ذوو اإلعاقة في قطاع غزة يمثلون ش���ريحًة من المجتمع الفلس���طيني أساسية، 
ال يجوز إهمالها أو تجاوزها، ويمكن للمتابع لش���ؤون القطاع أن يلمس وجودهم 
بس���هولة، ويش���عر بمعاناتهم بوضوح، ويتع���رف عليهم في الش���ارع العام 
ومرافق المجتمع المختلفة، وهم كغيرهم من س���كان القطاع يش���عرون بحجم 
المأساة التي يعيشها ش���عبهم ويعانيها أهلهم، ويعتصرهم األلم لما يرون 
ويش���اهدون، ويعضون على ش���فاههم حسرًة وأسى لما يس���معون ويعلمون، 
لكنه���م يدركون أن معاناتهم أش���د وألمه���م أكبر، إذ فيه���م األصم واألبكم 
واألعمى، وعيي اللس���ان وبطيء الفهم ومرضى التوحد ومتالزمة داون وغيرهم، 
ويعرفون أنه يلزمهم رعاية ومتابعة، وأجه���زًة ومعدات، وأدواٍت وآلياٍت خاصة 

ليتمكنوا من تجاوز محنهم واالنتصار على معاناتهم.  

أحيا الفلسطينيون باألمس يوم األسير الفلسطيني بفعاليات شعبية نظمت في العديد من المدن الفلسطينية, فيوم األسير 
الفلسطيني هو يوم تضامني مع األسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقالت الصهيونية، ويوافق 17  أبريل من ُكل عام, 
ففي عام 1974 أقر المجلس الوطني الفلس���طيني باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، خالل دورته العادية 
يوم السابع عشر من نيسان / أبريل، يوًما وطنًيا للوفاء لألسرى الفلسطينيين وتضحياتهم، باعتباره يومًا لشحذ الهمم وتوحيد 
الجهود، لنصرتهم ومس���اندتهم ودعم حقهم بالحرية، ولتكريمهم وللوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم، وأيضًا بهدف إثبات 
الوفاء لشهداء الحركة األسيرة, ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم يتم إحياء هذا اليوم من كل عام، حيُث يحييه الشعب الفلسطيني 
في فلس���طين والشتات سنوًيا بوس���ائل وأشكال متعددة. وحسب آخر إحصائية َنش���رها نادي األسير الفلسطيني َوالجهاز 
 
َ
 عدد األسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية بلغ

َّ
المركزي لإلحصاء الفلس���طيني وهيئة شؤون األسرى والمحررين فإن

حوالي 6500 أسير فلسطيني، من بينهم 57 امرأة و300 طفل.
يتزامن إحياء الفلسطينيين لذكرى يوم األسير الفلسطيني مع انتصار األسرى على مصلحة السجون الصهيونية في معركة 
الكرامة2, فيوم األس���ير الفلسطيني جاء ليدلل على عمق العالقة بين األس���رى الفلسطينيين في سجون االحتالل, والشعب 
الفلسطيني بكافة شرائحه وفئاته ومقاومته, فالشارع الفلسطيني ومقاومته احتشدا في العديد من المدن الفلسطينية ليتلوا 
رسالة األسرى إلى العالم, وقد يبعث شعبنا الفلسطيني برسائله لهم انه لن يتركهم وحدهم, ولن يهدأ له بال أو يغمض له 
جفن إال بحريتهم وفك قيدهم, فقضية األسرى من الثوابت الفلسطينية التي عليها إجماع وطني, برغم خلو حكومة الدكتور 
محمد اشتية الجديدة من وزارة تعنى باألسرى, وتجاهلها لمعركة الكرامة2, إال ان قضيتهم ستبقى حاضرة بقوة على الساحة 
الفلسطينية ومحرجة للسلطة التي لن تستطيع أن تتخلى عن دورها وواجبها في نصرة األسرى وقضيتهم العادلة, فالتخلي 
عن هذه القضية بمثابة تجرد من الوطنية واالنتماء لهذا الشعب, وهو يمثل خيانة كبرى لألسرى وقضيتهم, وال يمكن المقامرة 

على اإلطالق بقضية األسرى وإخضاعها للمساومات, فبقدر ما أعطى األسرى لشعبهم, سيعطي الشعب ألسراه  .  
فصائل المقاومة الفلس���طينية وفي موقف وطني مش���هود أكدت على ان قضية األس���رى في س���لم أولوياتهم, وان همهم 
وغاياتهم ستبقى تحرير األسرى بأي شكل كان, وان هذا عهد قطعته الفصائل الفلسطينية على نفسها, ولن يهدأ لها بال إال 
بتبييض السجون من كل األسرى الفلسطينيين, وإخراج آخر أسير فلسطيني من سجون االحتالل, وهذا األمر ليس مجرد شعار 
ترفعه الفصائل الفلسطينية المقاومة, إنما هو حقيقة يعلمها االحتالل جيدا, وان الشعب الفلسطيني وفصائله مستعدان 
لدفع أي ثمن في س���بيل تحرير األقصى, حتى لو كان الثمن حصار غزة وش���ن حروب مدمرة عليها, فالشعب الفلسطيني دفع 
أثمانًا باهظة إبان احتجاز الجندي الصهيوني جلعاد شاليط لدى كتائب القسام, لكن المقاومة أصرت على التمسك بشروطها 
بأنه لن يتم اإلفراج عنه, إال باإلفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني من سجون االحتالل, وبالفعل استطاعت المقاومة ان تجبر 
االحتالل على القبول بش���روطها, وتم اإلفراج عن األس���رى الذين طالبت بهم, واليوم تجدد فصائل المقاومة العهد مع أسراها 
األبطال, بأنها لن تفرج عن أي جندي صهيوني لديها, إال باإلفراج عن األسرى في سجون االحتالل, وان كل تهديدات االحتالل 

وتوعده لغزة لن يجعلها تتراجع عن هذا الهدف قيد أنملة. 
حركة الجهاد اإلسالمي أكدت أمس األربعاء ان تحرير األسرى أولوية تعمل على تحقيقها المقاومة الفلسطينية وستبذل كل 
الجهود ألجل هذه الغاية، ولن تتوانّى المقاومة في القيام بكل ما يلزم لحماية األسرى والدفاع عنهم وإسنادهم, وجددت الحركة 
دعوتها ومطالبتها بدعم صمود عوائل األسرى، وعدم المساس بحقوق عائالت وأبناء األسرى والمحررين وإعادة مخصصاتهم 
التي تم قطعها على يد الس���لطة الفلس���طينية دونما وجه حق ، مطالبًة بضرورة الكف عن مالحقة األسرى المحررين, واآلمال 
ما زالت معلقة بأن تعيد الس���لطة تقييم سياس���اتها وتقوم بدورها وواجبها تجاه األس���رى وذويهم وتعيد إليهم رواتبهم 
المقطوعة, والتي تذهب إلى األس���رى في السجون الصهيونية لشراء الكانتينا وتعينهم على التغلب على إجراءات االحتالل 
بحقهم, والتي تحرمهم من ابسط حقوقهم المعيشية, انه يا سادة يوم األسير الذي يجب ان تجدد فيه البيعة لألسرى, فال 

تتوانوا لحظة في نصرتهم, فإنهم ضحوا من اجل شعبهم وقضيتهم, ومن حقهم علينا ان نضحي من اجلهم .  

يوم األسير الفلسطيني 

د. مصطفى يوسف اللداويذوو اإلعاقِة في غزة حصار يؤلمهم وحرمان يشقيهم

رأي

ح���ب البقاء غري���زة مزروعة في عمق النفس البش���رية، 
وظيفتها المحافظة على حياة اإلنسان واستمرار نوعه، 
تقف وراء السلوك الذي  يضمن دوام اإلنسان على قيد 
الحي���اة وحفظ الذات من الهالك. وهذا ينس���حب على 
الجماعة البشرية، التي تس���عى إلبقاء وجودها ككيان 
اجتماعي انطالق���ًا من غريزة حب البق���اء المزروعة في 
عقلها ووجدانها الجمع���ي، والنخبة الحاكمة باعتبارها 
جماعة بشرية ال تشذ عن هذه القاعدة؛ بل تزيد عليها 
ش���هوة حب الس���لطة، فتصبح لديها غريزة حب البقاء 
في السلطة، لتكون فتصبح هذه الغريزة دافعًا لغريزة 
أخرى أكثر شراس���ة وأش���د جبروتًا، وهي غريزة الموت 
والتدمير، فتدفع اإلنس���ان إلى أن ُيّدمر ويحطم ويخّرب 
كل من يه���دد بق���اءه ويتحدى وج���وده. وهذا واضح 
في النخ���ب العربي���ة الحاكمة وأنظمتها السياس���ية 
االستبدادية أكثر من أخواتها في البلدان غير العربية؛ 
ذلك بأنها أكثر األنظمة االستبدادية حرصًا على الحياة 
واس���تمرار الوجود، وجشعًا لحب البقاء مواصلة الخلود، 
وأش���د األنظمة الديكتاتورية تش���بثًا بالس���لطة بكل 

مكتسباتها المادية وامتيازاتها المعنوية. 
غريزة حب البقاء في السلطة عّبر عنها األدباء والفنانون 
ف���ي أعماله���م اإلبداعية المتع���ددة، ومنه���ا الدراما 
السينمائية، ومن نماذجها فيلم )البداية(، حيث اجتمع 
كل من المؤلف لينين الرملي والُمخرج صالح أبو سيف 
على فكرة التس���ّلط في النفس البشرية، بواسطة دراما 
واقعي���ة كان م���ن المفترض أن تك���ون خيالية، وهذه 
الواقعية نابعة من تجس���يدها لثالثة نماذج بش���رية 
موجودة في واقع الجماعات البش���رية، فالنموذج األول 
الشخصية المتعطشة للسلطة والتسّلط على اآلخرين 
واحتكار الس���لطة والثروة من دون الن���اس، والنموذج 
الثان���ي الش���خصية ذات القابلي���ة للعبودية الطوعية 
والرضى باالس���تعباد من الحاكم ليتخ���ذ منهم أعوانًا 
وخدمًا له، ويسخرهم جالدين وسجانين ألبناء شعبهم، 
والنموذج الثالث الُمشرق هو الشخصية المتمردة على 
الظلم والتس���ّلط، والثائرة على الس���لطة المس���تبدة، 
والرافض���ة للعبودية واالس���تعباد. والمس���تعدة لدفع 
ضريب���ة الحرية وثمن الكرام���ة. والفيلم وصفه مخرجه 

ف���ي نهايته »كان هدفي أن أق���دم لكم فيلمًا ليس له 
عالقة بالواقع، ولكن الطبع غلب التطبع، فإذا بالفيلم كما 

شاهدتموه يصبح واحدًا من أفالمي الواقعية«. 
الواقعية الت���ي تحّدث عنها الُمخرج المصري صالح أبو 
س���يف، تحّدث عنها الفيلس���وف االيطالي ميكافيلي 
ف���ي كتابه )األمير( ف���ي كيفية الوصول إلى الس���لطة 
وممارس���تها والبق���اء فيه���ا، ولك���ن بطريق���ة نفعية 
انتهازية أقرب إلى الوحش���ية، ُمتخ���ّذًا من مبدأ الغاية 
تبرر الوس���يلة منهجًا للمحافظة على الس���لطة، بعيدًا 
عن كل القي���م األخالقية والقانوني���ة والدينية. ولكن 
وحش���ية منهج ميكافيلي المغطاة بقناع الواقعية قد 
تكون أكثر رحمة من وحشية األنظمة الحاكمة في بالد 
الُعرب ومنازل الُعربان؛ ألن حَب البقاء في الس���لطة عن 
األنظمة االستبدادية العربية المعاصرة لها لوٌن خاص 
ُمخّضٌب بالدم القاني المس���فوح من أفواج البؤساء في 
أزقة مدن الصفيح الفقيرة، ولها طعٌم ُمختلف ٌمغّمٌس 
بالع���رق الملتصق بظهوِر األجس���اد المجلودة واألرواح 
المنهوكة في زنازين القهر اآلس���نة، ولها رائحٌة مميزة 
بعفِن التاريخ الُمثقل بتراٍث كثيف من الصراع الدموي 
والنزاع الوحش���ي على السلطة منذ استشهاد الخليفة 
الراش���د الثالث ثم الرابع وحتى آخ���ر الدماء الُمراقة في 

عواصم الربيع العربي. 
حب البقاء وش���هوة الس���لطة ومعهما غري���زة الموت 
المّوجهه لكل من يهدد وجود األنظمة الحاكمة، فاقت 
كل االعتبارات األخ���رى لدى الُنخ���ب العربية الحاكمة 
وأنظمتها السياسية االس���تبدادية الفاسدة، وظهرت 
جلي���ًا أثناء ثورات الربي���ع العربي، من خالل التش���بث 
بالس���لطة واإلمس���اك بالحكم بأي ثمن، وإن كان الثمُن 
إزه���اَق أرواح المواطنين والعباد، وتدمير ُبنيان األوطان 
والبالد، لتبق���ى الُنخبة الحاكمة في الس���لطة ولو على 
أنق���اض األرواح الفانية والبالد الُمخّرب���ة. وحتى لو تم 
 حَب 

َّ
اإلطاح���ة بالنظام الحاك���م أو بعضه أو رأس���ه فإن

البقاِء وش���هوة الس���لطة يدفع ما تبقى منها متغلغاًل 
ف���ي الدولة العميقة إلى العودة للحكم من بوابة الثورة 
الُمض���ادة، لتعيَد إنت���اج النظام القدي���م بعد تبديل 
رأس���ه، أو لتعيَد تدوير النظام الس���الف بعد التخّلص 

م���ن بعض أجنحت���ه، أو لتعيَد تجميل النظ���ام الغابر 
بع���د إجراء عملية تجميل يائس���ة إلع���ادة نظام عجوز 
إل���ى مرحلة الش���باب، وآخر هذه المح���اوالت الخائبة ال 
زالت مس���تمرة في آخر موجات الربي���ع العربي في كل 
من الجزائر والس���ودان، ولكن هيهات أن تنتصر غريزة 
الموت الكامنة ف���ي النظامين الحاكمين البائدين على 
إرادة الحياة المتدفقة في عقول دماء الجماهير الثائرة. 
إرادة الحياة الفياضة في عروق الشعوب العربية الحرة 
في الجزائر والس���ودان وغيرها، س���ننتصر على غريزة 
الموت المنبثقة من ش���هوة البقاء في السلطة للنخب 
الحاكم���ة في كال البلدين العربيي���ن، ولن تنطلي خدع 
األنظم���ة الهرمة على ش���عوبها، حتى ل���و قامت هذه 
األنظمة بالتضحية ببعض أركانها وأجنحتها لتقديمه 
كبش فداء إلنق���اذ رأس النظام والصفوة المقربين في 
الس���لطة، أو يقوم النظام بعكس ذل���ك عندما ُيّضحي 
)تتغدى ب���ه قبل أن يتعش���ى بها(،  برأس النظ���ام ف�
كما حدث ف���ي الجزائر عندما أجب���ر الجيش الجزائري 
الرئي���س عبد العزي���ز بوتفليقة عل���ى التنحي، بعد أن 
انتهت صالحيته كغطاء لمنظومة الفساد واالستبداد 
للنظ���ام العس���كري والجبه���ة الوطنية، الت���ي تآكلت 
ش���رعيتها الثورية والش���عبية منذ زمٍن س���حيق، وهو 
نفس الس���يناريو الذي حدث في السودان، مع اختالف 
بس���يط في الخدع البصرية لفيلم فاش���ل وإخراج أكثر 
فش���اًل، فقد أطاح الجي���ش الس���وداني بالرئيس عمر 
البشير، عندما أعلن وزير الدفاع اقتالع النظام واعتقال 
رأسه ونسي أنه ركٌن من هذا النظام المتشبث بالسلطة 

والمحتكر للثروة. 
ُخالصة الكالم أن إرادة الحياة لشعبي الجزائر والسودان 
وكل الشعوب العربية الحرة ستنتصر على غريزة الموت 
الكامنة في ش���هوة السلطة للنخب الحاكمة وأنظمتها 
االس���تبدادية، وروح األمل الجميل في مستقبٍل أفضل 
لألجيال الصاعدة ستنتصر على واقع اليأس القبيح في 
الحاضر الرديء والماضي األكثر رداءة، وصدق الش���اعر 
التونس���ي الثائر أبو القاس���م الش���ابي عندما قال: إذا 
الشعُب يومًا أراَد الحياة... فال بدَّ أن يستجيَب القدر. وال 

بدَّ لليِل أن ينجلي... وال بدَّ للقيِد أن ينكسر. 

عندمــا تنتصــر إرادة 
الحياة على غريزة الموت

د. وليد القططي
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االستقالل/ وكاالت:
قال البنك الدول���ي إن االقتصاد الفلس���طيني يواجه اآلن 
صدمة حادة على صعيد المالية العامة بسبب أزمة المقاصة 

مع »إسرائيل«، داعًيا إلى حل األزمة على وجه السرعة.
ج���اء ذلك في تقري���ر أعده البن���ك الدولي األربع���اء، ومن 
المقرر أن يقدمه إلى لجنة تنس���يق المس���اعدات للشعب 
الفلس���طيني في اجتماعها المقبل في بروكسل، في ال�30 

من نيسان الجاري.
ونق���ل التقرير عن القائمة بأعم���ال المدير الممثل المقيم 
للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ومديرة شؤون 
االس���تراتيجية والعمليات لمنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقي���ا آنا بي���ردي، قولها »إن االقتصاد الذي لم يش���هد 
نم���وا حقيقيا في عام 2018 يواج���ه اآلن صدمة حادة على 
صعيد المالية العامة بسبب األزمة بشأن تحويالت إيرادات 

المقاصة«.
وشددت على أنه »من الضروري إيجاد حل على وجه السرعة 
للحيلول���ة دون مزي���د م���ن التدهور للنش���اط االقتصادي 
ومستويات المعيش���ة، فإيرادات المقاصة تشكل مصدًرا 
رئيس���ًيا لدخل الموازنة العامة، وتشعر كل شرائح السكان 
بآث���ار هذه األزمة المس���تمرة في ظل حال���ة الضعف التي 

يشهدها االقتصاد«.
وقال التقرير »في ظل تناقص تدفقات المعونات شهدت 
اآلون���ة األخي���رة نزاعا بس���بب قيام »إس���رائيل« من جانب 
واح���د باقتطاع 138 ملي���ون دوالر من إي���رادات المقاصة 
المستحقة للس���لطة الوطنية الفلسطينية في عام 2019، 
ر أن السلطة  وهو ما يعادل المخصصات والرواتب التي ُيقدَّ

تدفعها لعائالت الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين«.
وحس���ب البنك فإن هذا يع���ادل إي���رادات المقاصة التي 
تجبيها »إسرائيل« لصالح الفلس���طينيين ويتم تحويلها 
شهريًا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية %65 من مجموع 
إيرادات السلطة، وفي مواجهة هذا الوضع رفضت السلطة 
تس���ُلم تحويالت اإليرادات التي ت���م تقليصها، واضطرت 

إلى خفض فات���ورة األجور بنس���بة %30، وتقليل اإلنفاق 
على المس���اعدات االجتماعية، وزيادة االقتراض من البنوك 
المحلية، وإذا لم تتم تس���وية هذه األزمة، فستزيد الفجوة 
التمويلية من 400 مليون دوالر في عام 2018 إلى أكثر من 

مليار دوالر في 2019«.
ط التقري���ر، الضوء عل���ى التحديات الكبي���رة التي  وُيس���لِّ
يواجهها االقتصاد الفلس���طيني مركًزا عل���ى آثار القيود 
المفروضة على دخول السلع ذات االستخدام المزدوج التي 
تعتبر مستلزمات رئيسية لإلنتاج والتكنولوجيا الحديثة، 
داعيا »إس���رائيل« إل���ى إعادة النظر ف���ي تطبيقها للنظام 

الخاص بهذه السلع.
وقالت بيردي »إن نظام الس���لع ذات االس���تخدام المزدوج 
في تطبيقه الحالي يحول دون تنويع النش���اط االقتصادي 
والنمو المستدام في األراضي الفلسطينية، وتشتد الحاجة 

إلى إصالح نظام تطبيق القيود على هذه السلع«.
وأضاف التقرير: »لقد شهد االقتصاد الفلسطيني معدالت 
نمو متدنية تعجز عن مس���ايرة النمو السكاني ما أدى الى 

زيادة معدالت البطالة وتدهور الظروف المعيشية، وُيعَزى 
غياب النمو في االثني عشر شهرا الماضية في معظمه إلى 
التدهور الحاد لألوضاع في قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من 
صت األنشطة االقتصادية  نصف السكان من البطالة وتقلَّ
بنسبة %7 في عام 2018، وهو أشد ركود يشهده القطاع 
غير ناتج عن صراع ومع ذل���ك القت تباطأ النمو في الضفة 

الغربية أيضا دون مستوياته في اآلونة األخيرة«.
وتاب���ع: »إضافة إل���ى األزمة الت���ي أصابت المالي���ة العامة 
ف���ي اآلون���ة األخيرة، يعان���ي االقتصاد الفلس���طيني منذ 
س���نوات بس���بب القيود المتصلة بحركة التج���ارة. وعلى 
ر االقتصاد بش���دة م���ن جراء القيود  وجه الخصوص، تضرَّ
المفروضة على الس���لع ذات االس���تخدام الم���زدوج، وهي 
الكيماويات والس���لع والتقنيات المستخدمة في األغراض 
المدنية، والتي قد تكون لها اس���تخدامات عسكرية، حيث 
تفرض إس���رائيل قيودا على دخول 62 س���لعة إلى قطاع 

غزة«.
ع���الوة على ذلك، قال البنك الدول���ي إن اإلجراءات المرهقة 

الس���تخراج تراخيص السلع ذات االس���تخدام المزدوج قد 
تس���تغرق أش���هرا من المراجعة في األجهزة اإلسرائيلية 
المختلفة وجهاز تنس���يق األنشطة الحكومية في األراضي 
الفلسطينية للحصول على التراخيص المطلوبة والصالحة 
 دخول الس���لع إلى قطاع غزة أكثر 

َّ
لمدة 45 يوما فقط. بل إن

تعقيدًا ويعوق تنفيذ مش���اريع البنية التحتية العامة، ألن 
هذه المشاريع تتطلب العديد من السلع المدرجة في قائمة 
االستخدام المزدوج ومنها مواد البناء واآلالت والكيماويات.

وبحس���ب تقديرات البنك الدولي، فإن من ش���أن تخفيف 
القيود المفروضة على الس���لع ذات االستخدام المزدوج أن 
يضيف %6 إلى حجم االقتصاد في الضفة الغربية و11% 
في قط���اع غزة بحلول عام 2025، بالمقارنة مع الس���يناريو 

المتوقع إذا استمرت القيود.
وأوص���ى البنك الدول���ي بمجموع���ة من اإلج���راءات منها 
على المدى القصير ترش���يد وتبس���يط اإلجراءات اإلدارية 
اإلس���رائيلية لنظ���ام الس���لع ذات االس���تخدام المزدوج، 
وفي األمد المتوس���ط اس���تبدال النهج المتبع حاليا بنظام 
يعتمد على تحليل المخاطر المتعلقة بوصول الس���لع ذات 
االس���تخدام المزدوج للشركات، حيث يتم تسهيل وصول 
هذه السلع إلى الشركات التي لديها سجل قوي في مجال 

التعامل بسالمة وأمان مع المواد الخطرة.
وفي قط���اع غزة، قال البنك إنه يمكن تنفيذ هذا النهج مع 
ضمان أال يتم تحويل هذه الس���لع إلى االس���تخدامات غير 
المشروعة، سواء من خالل الرقابة عن بعد أو الرقابة الفعلية 

من ِقَبل األمم المتحدة.
أم���ا عل���ى المدى الطوي���ل رأى البن���ك أنه عل���ى الحكومة 
اإلس���رائيلية أن تعمل من أجل اتس���اق قائمة السلع ذات 
االس���تخدام المزدوج مع الممارس���ات الدولية، وفي الوقت 
ذاته، يجب أن تنش���ئ السلطة الوطنية الفلسطينية نظامًا 
جدي���ًرا بالثق���ة للرقابة والتحق���ق، وأن تكون ق���ادرة على 
الرقابة على الس���لع ذات االس���تخدام المزدوج في األراضي 

الفلسطينية.

البنك الدولي: االقتصاد الفلسطيني على وشك االنهيار

غزة/ االستقالل:
دعا رئيس جمعية رجال األعمال الفلس����طينيين 
ف����ي قطاع غ����زة نائ����ب رئي����س االتح����اد العام 
للصناعات الفلس����طينية عل����ي الحايك الحكومة 
الفلس����طينية الجديدة برئاس����ة محمد اش����تية 
لض����رورة اتخ����اذ خط����وات فعلي����ة ومتصاعدة 
إلنهاء مش����اكل قط����اع غ����زة االقتصادية ووضع 
استراتيجيات وطنية من شأنها إنهاء االنقسام 

وترسيخ الوحدة الفلسطينية.

وطال����ب الحاي����ك ف����ي تصريح صحف����ي تلقت 
»االس����تقالل« نس����خة عن����ه األربع����اء، الحكومة 
بضرورة إتباع نهج قوي ومدروس للنهوض بغزة 
اقتصاديا ومعالجة أزماتها ومشكالتها تدريجيًا 
م����ن خ����الل التخلص م����ن التداعيات الواس����عة 
واالنقس����ام،  اإلس����رائيلي  والحص����ار  للح����روب 
والضغط لفتح المعابر وتنشيط حركة التصدير 

واالستيراد.
ولفت إلى أنه لم يتم إعادة إعمار آالف المنشآت 

الصناعية التي تم تدميرها خالل الحروب الثالث 
على غزة، حيث تسبب ذلك بتسريح آالف العمال 

وارتفاع نسبة البطالة في القطاع.
وأش����ار إلى أن الع����ام 2019 قد يش����هد المزيد 
م����ن االنهي����ارات االقتصادية واإلنس����انية حال 
لم تتحرك الجهات الرس����مية والدولية، مناشدًا 
المجتم����ع الدولي بالعمل الج����اد والعاجل لعالج 
أزمات قطاع غزة، لتالفي الكارثة اإلنسانية، والبدء 

بتفعيل الخطط الحكومية التنموية.

رام الله/  االستقالل: 
أكد وزير المالية في رام الله شكري بشارة على عدم استالم أموال المقاصة 

مخصومًا منها أي مبالغ غير قانونية وغير متفق عليها مسبقًا.
جاءت تصريحات بش����ارة هذه خالل اس����تقبال س����فير جمهورية الصين 

الشعبية لدى فلسطين »قواه وي« في رام الله اليوم االربعاء.
وأطل����ع بش����ارة، الس����فير الصيني عل����ى آخر مس����تجدات الوض����ع المالي 
واالقتصادي في فلس����طين وقرارات الحكومة اإلس����رائيلية األخيرة بخصم 
أموال من عائدات الضرائب الفلس����طينية ولمحة عن موازنة الطوارئ للعام 
2019، مؤكدًا على أن موقف القيادة الفلس����طينية والحكومة الفلسطينية 
ثابت بعدم قبول أموال المقاصة مخصومًا منها أي مبالغ غير قانونية وغير 

متفق عليها مسبقًا.
بدوره اكد السفير على موقف الصين الثابت والداعم للشعب الفلسطيني 
وحقوقه المش����روعة وأن الدعم الذي تقدمه جمهوري����ة الصين على كافة 

المستويات سيستمر ولن يتوقف.
وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية منذ 2018، ناتجة عن تراجع المنح 
الخارجية، وارتفعت حدتها بفعل أزمة المقاصة، في فبراير/ شباط الماضي، 

بعد رفض الحكومة الفلسطينية استالم أموال المقاصة منقوصة.
وفي 17 فبراير/ ش����باط الماضي، قررت إس����رائيل خصم 11.3 مليون دوالر 
من عائ����دات الضرائب )المقاصة(، كإجراء عقابي على تخصيص الس����لطة 

الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائالت الشهداء.
وردا على القرار اإلس����رائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استالم 
أم����وال المقاصة من إس����رائيل مخصوما منها أية مبال����غ غير متفق عليها 

مسبقا.

بشارة: لن نقبل استالم 
أموال المقاصة منقوصة

الحايك يدعو حكومة اشتية إلنهاء مشاكل غزة االقتصادية

الخليل/ االستقالل:
التقى وفد من غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل بمجلس إدارة غرفة تجارة 
إس���طنبول في مقرها، والتي تعتبر ثالث أكبر غرفة تجارية في العالم حسب 

االحصائيات الرسمية.
وأكد الوف���د رئيس الغرفة عبده ادريس خالل اللق���اء، على أهمية العالقات 
بين الشعبين التركي والفلسطيني، والتي اتسمت بالتطور المشهود خالل 
السنوات الماضية خاصة في المجال االقتصادي، بحيث احتلت تركيا المركز 
الثاني كأكبر ش���ريك تجاري مع فلس���طين متقدمة عل���ى جمهورية الصين 

الشعبية.
وشدد على ضرورة تطوير هذه العالقات والبناء على التطور السابق بتشجيع 
االستثمار المش���ترك، خاصة أن فلس���طين تحتاج للكثير من االستثمارات 
الخارجية والخبرات الدولية لتنفيذ المش���اريع االس���تثمارية االستراتيجية، 

فهي تتمتع بالعديد من اتفاقيات التجارة مع العديد من دول العالم.
كم���ا طالب بالب���دء ببناء عالق���ات اقتصادية وتجارية مباش���رة مع نظرائهم 
األت���راك، إضاف���ة إلزالة بع���ض القيود التي تف���رض على تصدي���ر التمور 

الفلسطينية لألسواق التركية.

غرفة تجارة الخليل تختتم زيارة 
عمل »ناجحة« لغرفة إسطنبول

رام الله/ االستقالل:
أظه���رت دراس���ة حديثة، أن 5 ش���ركات، احتلت صدارة أكث���ر العالمات 

التجارية » معرفة »  لدى الجمهور الفلسطيني.
ووفق دراس����ة أعدها » سوشال ستديو » المختص بمواقع التواصل 
االجتماعي ونش����رت نتائجها أمس األربعاء، فإن هذه الشركات هي 
» جوال وأوري����دو والبنك العرب����ي واالتصاالت الفلس����طينية وبنك 

فلسطين.
واستندت نتائج الدراسة حسب سوشال ستديو، على استطالع طرح على 
موقع الفيس بوك بالسؤال » أكتب أسم المؤسسة أو الشركة أو الهيئة أو 

الموقع أو المنتج الخاص بالشعارات التالية«.
وبينت الدراسة، أن الشركات الخمس، حازت على نسبة %95 من أصوات 
المش���اركين  باالستفتاء الذي اس���تند على اختيار الشركات التي تقدم 

خدماتها بشكل مباشر للجمهور.

تعّرف على أكثر العالمات 
التجارية معرفة لدى 
الجمهور الفلسطيني

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ رضوان احمد عبدالحي ابو ندىعن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)700358831 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ ياس���مين حات���م فضل الخالدي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802395202( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رياض يوسف عبد الله حسنين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)917226235( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ قصي اسامه عبد الحميد الهوبي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400694097( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/محمد نادي أحمد البري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)912283595( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبدالرازق دهش���ان هزاع ابو سته 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)913917597 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
أص���در رئي���س المجل���س العس���كري 
االنتقال���ي ف���ي الس���ودان الفريق أول 
الركن عب���د الفتاح البرهان األربعاء قرارا 
خاصا بإجراءات محاربة الفساد ومحاسبة 
المفس���دين، وذلك بعد ي���وم من نقل 
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير 

إلى سجن كوبر في الخرطوم.
ونص القرار -وف���ق بيان للمجلس- على 
مراجعة حرك���ة األموال اعتبارا من األول 
من أبريل/نيس���ان الجاري بواسطة بنك 
السودان المركزي، واإلبالغ عن أي حركة 
كبيرة أو مش���بوهة لألم���وال عن طريق 

المقاصة أو التحويالت.
ووجه القرار المس���جل التج���اري العام 
بوقف نقل ملكية أي أس���هم إلى حين 
إشعار آخر، مع اإلبالغ عن أي نقل ألسهم 

أو شركات بصورة كبيرة.
والهيئ���ات  ال���وزارات  الق���رار  وأل���زم 
والمؤسس���ات والش���ركات والكيان���ات 
الحكومية وجميع الجهات التي تمتلك 
حكومة السودان فيها حصة بأن تتقدم 
بالبين���ات الالزم���ة بش���أن الحس���ابات 
المصرفي���ة واإليداعات واألوراق المالية 

والمبالغ النقدية أو أي معادن نفيسة أو 
مجوهرات داخل السودان وخارجه.

وحدد المرس���وم 72 ساعة الكتمال هذه 
اإلج���راءات، وفي حال المخالفة س���تتم 
إحالة المتسببين إلى المساءلة القانونية 
والمحاكمة بالسجن لمدة ال تتجاوز عشر 
س���نوات أو الغرام���ة أو العقوبتين معا. 

وكش���فت مصادر عس���كرية وعائلية أن 
البش���ير نقل إلى س���جن كوبر بالخرطوم 
في ساعة متأخرة من مساء أمس الثالثاء، 
وذلك بعد بقائه محتجزا تحت الحراس���ة 
منذ أن عزله الجي���ش الخميس الماضي 

في المقر الرئاسي.
وقال مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم 

إن الليل���ة قبل الماضية ش���هدت أيضا 
اعتقاالت واسعة أخرى في صفوف رموز 
وقادة ح���زب المؤتمر الوطن���ي الحاكم 
س���ابقا، ومنهم رئيس البرلمان إبراهيم 
أحم���د عم���ر، ورئيس البرلمان األس���بق 
أحمد إبراهيم الطاه���ر، ووالي الخرطوم 

األسبق عبد الرحمن الخضر، وغيرهم.

البشير نزياًل في أحد السجون!

المجلس العسكري بالسودان يعلن الحرب على الفساد

االستقالل/ وكاالت:
أعرب األمي���ن العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيري���ش، عن أمله بأن تؤدي 
المش���اورات المستمرة في قبرص إلى اس���تئناف المفاوضات بين الجانبين 

التركي والرومي في الجزيرة.
ج���اء ذلك في تقرير قدمه غوتيريش إلى مجلس األمن الدولي، األربعاء، حول 
تطورات استئناف المفاوضات في الفترة بين 6 أكتوبر/ تشرين األول 2018، 

و10 أبريل/ نيسان 2019.
واعتب����ر غوتيري����ش اللقاءي����ن اللذي����ن جمع����ا رئي����س جمهورية 
ش����مال قبرص التركية مصطف����ى أقينجي، وزعيم ال����روم نيكوس 
أناستاس����ياديس، في 26 أكتوبر 2018، و26 فبراير/ ش����باط 2019، 

برعاية أممية، "فرصة نادرة".
وذك���ر في التقري���ر، أن بعض تدابير زي���ادة الثقة اتخ���ذت عقب مباحثات 

الزعيمين، بخصوص الشروط التي سُتحدد من أجل استئناف المفاوضات.
ومنذ 1974، تشهد الجزيرة انقساما بين شطَرين، تركي في الشمال، ورومي 

في الجنوب.
وف���ي 2004، رفض القبارصة ال���روم خطة قدمتها األم���م المتحدة لتوحيد 

الشطَرين، ثم استأنف الطرفان مفاوضاتهما في 2015، برعاية أممية.
غي���ر أن المفاوض���ات لم تثم���ر عن حل ف���ي نهاية "مؤتمر قب���رص"، الذي 

استضافته سويسرا في يوليو/ تموز 2018.
وتتركز المفاوضات حول 6 بنود أساس���ية هي: االقتصاد، االتحاد األوروبي، 

الملكية، تقاسم اإلدارة، األرض، واألمن والضمانات.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن رئيس الوزراء الفرنس���ي، إدوار فيليب، 
اعتزام بالده تنظيم مسابقة دولية، من أجل 
إعادة بناء أحد أب���راج كاتدرائية »نوتردام«، 
الذي انه���ار جراء اش���تعال الني���ران فيه، 

اإلثنين الماضي.
جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقده فيليب، مباشرًة 
بعد اجتم���اع مجلس الوزراء الفرنس���ي، في قصر 

اإلليزيه، األربعاء.
وقال فيليب، إنهم يهدفون عبر هذه المس���ابقة 

إل���ى »الحرص عل���ى إعادة بناء البرج، وفق ش���كله 
التاريخي الذي كان عليه«، حسب تعبيره.

من جهة أخرى، أعلن المسؤول عن جمع التبرعات 
إلعادة ترمي���م الكاتدرائية »س���تيفن بيرن«، في 
تصري���ح إلذاع���ة »RMC »، عن جم���ع 900 مليون 
ي���ورو، وعن توقعه بأن يصل المبلغ إلى مليار يورو 

مع نهاية اليوم.
واشتعلت النيران بكاتدرائية نوتردام التاريخية 
وس���ط باريس، مس���اء اإلثنين، واستمرت نحو 15 
س���اعة، قبل ان ينجح جهاز اإلطفاء في إخمادها، 

بحسب إعالم محلي.
وتسببت النيران بانهيار سقف الكنيسة وبرجها 

البالغ ارتفاعه 93 متًرا.
وتعد كاتدرائية نوتردام من المعالم الس���ياحية 

األكثر زيارة في أوروبا.
ويمثل مبنى الكنيس���ة )تم إنشاؤها خالل الفترة 
م���ن 1163 1345-م( تحف���ة فني���ة م���ن العمارة 
القوطي���ة ) مرحلة م���ن العم���ارة األوروبية ( التي 
س���ادت الق���رن الثاني عش���ر حتى بداي���ة القرن 

السادس عشر.

األمم المتحدة تعرب 
عن أملها باستئناف 

مفاوضات قبرص

االستقالل/ وكاالت:
توجه وفد مصري رفيع المستوى، األربعاء، إلى الخرطوم في زيارة قصيرة للسودان.

تأتي زيارة الوفد بعد س���اعات من اتص���ال الرئيس المصري عبد الفتاح السيس���ي 
بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري االنتقالي السوداني.

وكان المتحدث الرس���مي باس���م الرئاس���ة المصرية بس���ام راضي صرح الثالثاء، بأن 
الرئي���س المص���ري أكد خالل االتصال دعم مصر الكامل ألمن واس���تقرار الس���ودان 
ومساندتها إلرادة وخيارات الشعب الس���وداني في صياغة مستقبل بالده والحفاظ 
على مؤسسات الدولة. وحسب المتحدث، أعرب السيسي عن استعداد مصر لتقديم 
كافة سبل الدعم لألشقاء في السودان، مؤكدًا حرص مصر الكامل على دعم السودان 

لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني.

االستقالل/ وكاالت:
حاول الرئيس البيروفي السابق آالن غارسيا، األربعاء االنتحار في ليما قبيل توقيفه 

في إطار فضيحة فساد، بحسب ما أعلن محاميه إيراسمو رينا.
وقال المحامي للصحافيين أمام المستش���فى الذي يخضع فيه الرئيس الس���ابق 
البال���غ من العمر 69 عاما لعملية جراحية "صباح أمس وقع حادث مأس���وي إذ اتخذ 

الرئيس قرار إطالق رصاصة )في الرأس( على نفسه".
وذكر مستشفى كاسيميرو اولوا أن غارسيا الذي ترأس البيرو من 1985 إلى 1990 
ومن 2006 إلى 2011 "مصاب بجروح ف���ي الرأس". وذكرت وزارة الصحة البيروفية 
أن "وضع���ه الصحي حرج". وأوق���ف األربعاء الماضي رئيس س���ابق آخر هو بيدرو 
باولو كاتشينسكي )2016-2018( في إطار القضية نفسها. وبحسب وزارة العدل 
األميركية، وزعت المجموعة البرازيلية العمالقة لألشغال العامة أوديبريشت خالل 
أكثر م���ن عقد 788 مليون دوالر في نحو عش���ر دول ف���ي المنطقة للحصول على 
عقود. واعترفت المجموعة بأنها دفعت رش���اوى بقيمة 29 مليون دوالر في البيرو 

بين 2005 و2014.

وفد مصري يتوجه إلى السودان

رئيس البيرو السابق يحاول االنتحار 
قبيل توقيفه في قضية فساد

فرنسا: تنظيم مسابقة دولية إلعادة بناء أحد أبراج »نوتردام«

االستقالل/ وكاالت:
لق���ى م���ا اليق���ل ع���ن 50 ش���خصا حتفهم 
في باكس���تان، عق���ب هطول أمط���ار غزيرة 
أدت لوق���وع فيضانات غامرة، وفق���ا لما قاله 
مسؤولون األربعاء، حيث تواجه البالد صعوبة 
في التعامل مع التداعيات المميتة لالحتباس 

الحراري.
وقالت ريما زوبيري، المتحدثة باس���م الوكالة 
الوطني���ة لمواجه���ة الك���وارث ، إن معظ���م 

الضحايا وقعوا بس���بب تدفق المياه للوديان 
والرياح الشديدة.

ويجري عالج نحو 150 شخصا في المستشفى، 
حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ.

وأض���اف زوبيري أن إقليم���ي خيبر بختونخوا 
بش���مال غرب البالد وبلوشستان بجنوب غرب 
كانا األكث���ر تضررا، حيث غط���ت المياه عدة 

بلدات.
وق���ال محمد يون���اس، أحد عم���ال اإلنقاذ إن 

قوات الجيش ووكاالت اإلنقاذ يقومون بإجالء 
العالقين في البلدات والقرى في بلوشستان.

وقد غمرت المياه محصول القمح المزروع على 
مس���احة مئات الهيكتارات في إقليم بنجار، 

الذي يعرف بسلة الغذاء في باكستان.
وقال وزير اإلعالم فؤاد ش���ودري إن الحكومة 
وضعت قوات الجي���ش ووكاالت اإلنقاذ على 
أهبة االس���تعداد، حيث م���ن المتوقع هطول 

المزيد من األمطار.

مقتل ما ال يقل عن 50 شخصًا بسبب الفيضانات في باكستان
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االستقالل/ وكاالت:
كش���ف النقاب، األربعاء، عن زيارة قام بها 
وفد من الخارجية اإلسرائيلية إلى البحرين، 
ه���ذا األس���بوع، أجرى خاللها سلس���لة من 

اللقاءات.
وكت���ب الصحفي اإلس���رائيلي باراك رفيد، 
في تغري���دة على تويتر، نق���ال عن مصدر 
سياسي إس���رائيلي قوله إن وفد الخارجية 
اإلس���رائيلية زار البحري���ن هذا األس���بوع، 

وشارك في مؤتمر ريادة األعمال الدولي.
ويعق���د ه���ذا المؤتمر عادة تح���ت عنوان 
البرامج والمب���ادرات العالمية  عرض جميع 
لتحوي���ل األفكار إلى فرص عمل وتس���ريع 
االقتصادي،  االس���تقرار  وتعزي���ز  االبتكار 
ويش���ارك فيه رجال أعمال ومس���تثمرون 

وباحثون وواضعو سياسات.

وق���ال المس���ؤول نفس���ه إن���ه بالرغم من 
التقارير التي تحدثت إلغاء زيارة المندوبين 
اإلسرائيليين مش���اركتهم في المؤتمر، إال 
أن عددا من مسؤولي وزارة الخارجية وصلوا 

إلى المنامة.
وأضاف أن المس���ؤولين أجروا سلس���لة من 

اللقاءات على هامش المؤتمر.
يذك���ر ف���ي ه���ذا الس���ياق أن صحيف���ة 
"يديعوت أحرونوت" كانت قد أش���ارت في 
موقعها على الشبكة، األحد الماضي، إلى أن 
شخصيات إسرائيلية ألغت مشاركتها في 
مؤتمر المنامة ل�"أس���باب أمنية" دون ذكر 

مضامين األسباب.
لألم���ور  بحريني���ة  محكم���ة  أن  يذك���ر 
المس���تعجلة رفضت األحد الماضي دعوى 
أقامه���ا عدد من المحامي���ن يطالبون فيها 

وزارة الداخلي���ة بع���دم إصدار تأش���يرات 
دخول لوفد إس���رائيلي من المقرر أن يزور 
المنامة للمش���اركة في مؤتمر دولي، حيث 

ينظر إلى المشاركة على أنها تطبيع.
كم���ا أث���ار الحديث ع���ن مش���اركة الوفد 
اإلس���رائيلي، في حينه، اس���تنكار برلمان 
البحرين التي ال تقيم عالقات دبلوماس���ية 
"إس���رائيل"، رغم مس���اعيها  رس���مية مع 

الحثيثة نحو تطبيع العالقات.
يذك���ر أن الكويت ق���ررت مقاطعة المؤتمر 
ف���ي البحرين، عل���ى خلفية مش���اركة وفد 
إس���رائيلي. وق���ال العض���و ف���ي البرلمان 
الكويت���ي، عب���د الل���ه الكن���دري، إن وزير 
التج���ارة والصناع���ة، خالد الرض���وان، قرر 
عدم المش���اركة في "مؤتمر ريادة األعمال"، 

استجابة لمطالب برلمانية.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ خالد رشاد شحدة قديح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803235936 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ زهرة أحمد فؤاد اللوح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400061016( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ يوسف محمد جمعه ابو سالمعن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)901612416 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية
كتب يائير غوالن، نائب رئيس األركان س���ابًقا والباحث 
الكبير في معهد يورشااليم لالستراتيجية واألمن، مقااًل 
مهًما نش���رته صحيفة "يديعوت احرونوت" حول رؤيته 
للخروج من المأزق اإلس���رائيلي في قط���اع غزة، وبرؤيته 
ه���ذه فهو يكرر وزراء وجنراالت وباحثين س���بقوه إليها، 
حيث تعتمد على أن الفلس���طينيين ُيمكنهم أن يتخلوا 
عن مقاومة المحتل والقبول باألمر الواقع إذا أغِدق عليهم 
بالمال وُوس���ع عليهم بالرزق، وقد اس���تخدمها أفيغدور 
ليبرم���ان عندما كان وزيًرا للجي���ش من خالل التحكم في 

المعابر.
غوالن الذي كان مرش���ًحا ليصبح رئي���س أركان الجيش 
اإلس���رائيلي الحالي يقول: في الحمل���ة االنتخابية، كان 
هن���اك من دع���ا لالنتصار على حم���اس وتباهى بالقدرة 
المؤك���دة على فعل ذلك. حتى لو كانت أقوااًل سياس���ية 
أثناء االنتخابات مآلها أن ُتنس���ى؛ يج���در بنا أن نتعمق 

بهذا الطلب لالنتصار بشكل منهجي أكثر قلياًل.
ويضيف: بمراجعة الش���روط األساس بيننا وبين حماس، 
تقفز إلى العين خمس حقائق أساسية واضحة: الفوارق 
الهائلة في القوة، االنقسام الفلسطيني، تصميم حماس 
عل���ى مواصلة "التحرش" بإس���رائيل كي ال تس���مح لها 

بالتمتع بهدوء أمني، ثبات أنماط عمل قوة مدى نجاعتها 
موضع ش���ك، المعرفة بأنه يوجد ألنماط استخدام القوة 
طبيع���ة تصعيدي���ة؛ وبالتالي فإذا لم يط���رأ تغيير في 

السياسة فإن سيناريو التصعيد األمني ُمحتم.
المصلحة اإلسرائيلية ليس���ت هزيمة حماس، بل هدوءًا 
أمنيًا في الحاضر وتقليص���ًا متواصال إلمكانية التهديد 
من قطاع غ���زة في المس���تقبل. يواص���ل الكاتب: يتبع 
تحقيق هذه المصلحة لقواعد العمل حيال العدو، بمعنى 
االحتمال األدنى للتعاون الطوعي وعلى أس���اس مشاعر 
الود الصادقة. وعليه، فيجب تبني سياس���ة سخية، وإلى 
جانبها - إذا ما اس���تجيب هذا السخاء بالرفض - سياسة 
أمنية حازم���ة جًدا. كما أنه من الصحيح االس���تيضاح ما 
هي األعمال المتعلقة بنا، والعناصر األخرى التي ليست 
حماس، والتي بوسعها أن تعمل على تحقيق المصلحة 

اإلسرائيلية؟
السياسة الس���خية حيال حماس معناها تحسين البنى 
التحتي���ة والق���درة االقتصادي���ة في قطاع غ���زة، ليس 
الميناء هو األس���اس؛ بل توس���يع قدرة إنتاج الكهرباء أو 
توريدها من إس���رائيل ومصر ومعالجة عاجلة لش���بكات 
المي���اه والمجاري. وبالتوازي، من الصحيح توس���يع قدرة 
كس���ب الرزق لس���كان القطاع، حتى لو انطوى األمر على 

فتح سوق العمل اإلس���رائيلي، فبضعة آالف من العمال 
الغزيين الذين س���ينتقلون إلى إسرائيل يومًيا عبر معبر 
ايرز - الذي يقف اليوم مقفًرا - ُيمكنهم أن يساهموا في 

تثبيت هدوء أمني.
إضافة إل���ى ذلك، من الصواب مواصل���ة التعاون األمني 
الجي���د مع مصر؛ بل وتحس���ينه بحي���ث ال ُيمكن إدخال 
وس���ائل قتالية، مواد خطيرة وأناس يحرثون الش���ر. من 
الص���واب أيًضا مواصل���ة تحصين الحدود م���ع غزة على 
األرض، من تحت األرض ومن فوق األرض، بحيث أنه حتى 
لو اس���تجيبت نوايانا الطيبة بعمليات "إرهابية وبأعمال 
إخالل بالنظام" يكون الجواب األمني الدفاعي في أفضل 

حاالته.
ويتاب���ع بالق���ول: ال ينبغ���ي أن نتوق���ع م���ن الس���لطة 
ا من حل المش���كلة، إذا كان  الفلس���طينية أن تكون جزًء
ثمة ش���يء مؤكد ومستقر في منطقتنا فهو بالذات مدى 
االنقس���ام الفلس���طيني. ماذا س���يحصل إذا لم تتعاون 
حم���اس، وواصلت "إزعاج" س���كان الغالف وب���ادرت إلى 
أعمال "اإلرهاب"؟ في مثل هذه الحالة، على إس���رائيل أن 
توقف فوًرا المس���اعدة المدنية وتنتقل إلى قتال نشط 
ضد حماس ف���ي ظل تدمير قدرتها العس���كرية. الضرر 
المدن���ي لن يؤثر عل���ى حماس وفقط، الض���رب لقوتها 

القتالية سيؤدي إلى كّي وعي الفشل الذي ستصل معه 
إلى تبني نمط عالقات آخر.

قتال نش���ط كهذا يستوجب قتااًل برًيا وتحت األرض في 
داخ���ل قطاع غزة وبحجم كبير. في العقود األخيرة، يوجد 
لدينا ميل لتعظيم قدرة العدو والتقليل من قدراتنا، على 
خلفية هذه الظاهرة ُيمكن أن نفهم الخوف الشديد من 
الدخول إلى المدن الفلسطينية أثناء االنتفاضة الثانية، 
والخوف الش���ديد م���ن المناورة في جن���وب لبنان؛ وفي 
الحالتين تكش���فت قدرات العدو بأنه���ا أدنى كثيًرا مّما 
اعتقدنا قب���ل القتال، وعلى حد فهم���ي فهكذا صحيح 
أيًضا بالنس���بة لحماس في قطاع غ���زة. فضاًل عن ذلك، 
فإن عملية برية فقط ُيمكنه���ا أن تقلص التهديد على 
الجبهة الداخلية بشكل سريع، كما هو مطلوب من جيش 

يتعّين عليه أن ُيدافع عن شعبه.
وف���ي نهاي���ة مقاله، يخت���م غوالن ب���أن عل���ى القيادة 
اإلسرائيلية أن تعد ش���عبها والساحة الدولية بسياسة 
جدي���دة تتضمن جزرة حلوة وس���مينة إل���ى جانب عصا 
غليظة وش���ديدة. من واجبنا تجاه س���كان غالف غزة ان 
نحقق سياس���ة فيها أم���ل لواقع أمني ومدني محس���ن 
ومس���تقر، واس���تعداد للقتال والتضحية كان وسيكون 

مطلوًبا.

قواعــد العمــل تجــاه »حمــاس« وغــزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال س���فير الكيان اإلس���رائيلي لدى الواليات المتحدة 
األمريكي���ة، رون دريم���ر، األربعاء، إنه عل���ى قناعة تامة 
أن خطة الس���الم األمريكية )صفقة القرن( س���تأخذ في 

االعتبار المصالح الحيوية إلسرائيل.
وبحس���ب موقع »i24 news« اإلس���رائيلي، أشاد دريمر 
أثناء فعالية في البيت األبيض قبيل عطلة عيد »الفصح« 
اليه���ودي، بتعام���ل إدارة الرئي���س األمريك���ي دونالد 
ترامب فيما يتعلق بإسرائيل، بما في ذلك نقل السفارة 

األمريكية من تل أبيب إلى القدس، واالعتراف بالسيادة 
اإلسرائيلية على الجوالن السوري المحتل.

وأش���ار الموقع، إلى أنه لم يتم الكش���ف خالل الفعالية 
المذك���ورة ع���ن أي تفاصيل تتعلق بخطة »الس���الم« أو 

بتاريخ اإلعالن عنها.
ويرف���ض الفلس���طينيون والعديد من ال���دول العربية 
واإلس���المية ما يتم تس���ريبه م���ن بن���ود الصفقة التي 
تنتقص م���ن الحق���وق الفلس���طينية لصال���ح الكيان 

اإلسرائيلي.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���ف التحقيق األولي في تحط���م المركبة الفضائية 
اإلسرائيلية أنها تحطمت بسبب انقطاع االتصال بينها 

وبين األرض.
وذكرت القناة العبرية السابعة أمس األربعاء، أن التحطم 
جاء بسبب فشل أجهزة االس���تقبال واإلرسال في تلقي 
اإلشارات من األرض، األمر الذي أدى إلى عدم القدرة على 

التحكم بها.
وأش���ار التحقي���ق إلى أن���ه جرت م���ن 6 إلى 5 

محاوالت إلعادة تش���غيل المركبة، لكن اشتغل 
اثنان فقط م���ن محركاتها وفي نهاية المطاف 
تحطم���ت المركبة الفضائية على س���طح القمر 

الخميس الماضي.
وانتظ���رت »إس���رائيل« بف���ارغ الصب���ر هب���وط المركبة 
اإلس���رائيلية »بريش���يت« إل���ى القمر، مس���اء الخميس 
الماضي، في تمام الس���اعة العاشرة مساء، إال أن المركبة 
تحطمت قبل هبوطها على س���طحه، ما شّكل خيبة أمل 

»إسرائيلية« كبيرة.

سفير الكيان بواشنطن: »صفقة 
القرن« ستراعي المصالح اإلسرائيلية

كشف نتائج التحقيق في تحطم 
المركبة الفضائية اإلسرائيلية

وفد إسرائيلي يجري لقاءات في
 البحرين ويشارك بمؤتمر دولي

القدس المحتلة/ االستقالل:
أوصت الغالبية المطلقة من النواب اإلس���رائيليين الذين دخلوا الكنيست نتيجة االنتخابات 
األخيرة، رئي���س الكيان رؤوفين ريفلي���ن بتكليف رئيس وزراء االحت���الل بنيامين نتنياهو 

بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأنهى ريفلين الثالثاء مش���اوراته مع ممثلي األحزاب ال�11 التي حصدت %3.25 من أصوات 
الناخبين الضرورية لدخول البرلمان، بش���أن اختيار شخصية يكلفها بتشكيل الحكومة ال�35 

في »إسرائيل«.
وخالل المش���اورات عبر النواب من أحزاب »إس���رائيل بيتنا« و«اتح���اد اليمين« و«كوالنو« عن 
دعمه���م لتكليف نتنياهو بهذه المهمة، بعد أن حص���د نتنياهو االثنين، على دعم النواب 
من حزبه »الليكود« والحزبين الدينيين المتشددين »شاس« و«يهودت هتوراه« في تشكيل 

الحكومة.
ونال نتياهو بذلك إجمالًيا تأييد 65 نائبا من أعضاء البرلمان المكون من 120 مقعًدا.

فيم���ا حصل منافس نتنياهو األبرز في انتخابات الكنيس���ت رئيس األركان األس���بق وزعيم 
تحال���ف »أزرق أبي���ض«، بيني غانتس، عل���ى تأيي���د 45 برلمانيا من حزبه وحزب���ي »أفودا« 

و«ميرتس«.
ورفضت القائمتان العربيتان اللتان وصلتا إلى الكنيست دعم كل من نتنياهو وغانتس.

نتنياهو في طريقه لالحتفاظ 
بمنصب رئيس الحكومة
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االستقالل/ وكاالت:
أش���ارت مجلة »فرويندين« األلمانية 
إلى بعض العالمات الش���ائعة، التي 
تش���ير إلى اإلصابة بالتوتر، وعادة ال 
يأخذ المرء هذه العالمات على محمل 

الجد في خضم الحياة اليومية.
أهم  م���ن  ال���وزن  تقلب���ات  تعتب���ر 
العالمات التي تشير إلى إصابة المرء 
بالتوت���ر، رغم تناول الطعام بش���كل 
طبيعي، وهنا يج���ب أخذ المزيد من 
الوقت للراحة واالس���ترخاء، ومحاولة 
التخلص من اإلجهاد، والتوتر، كما أن 

مش���اكل الجلد، والبشرة تش���ير أيضًا إلى اإلصابة 
بالتوت���ر، ومنها ظهور البث���ور، أو احمرار أو جفاف 
البشرة. ومع ش���عور المرء باإلعياء بصفة مستمرة، 

يتعي���ن عليه مراجعة أس���لوب حيات���ه ومحاولة 
االس���تمتاع بالراحة والهدوء، ألن التوتر والضغط 
العصبي يؤثران على النظ���ام المناعي، ما يجعل 

المرء أكثر عرضة لألمراض.

وإذا كان الم���رء يعان���ي م���ن قل���ة 
التركيز في مش���اغله اليومية سواًء 
كان���ت ف���ي العمل أو المن���زل، فإن 
ذلك يعد م���ن المؤش���رات الهامة 
على اإلصاب���ة بالتوتر، عالوًة على أن 
صعوبة النوم لياًل تعتبر من النتائج 
الش���ائعة للتوتر، إذ يعتب���ر النوم 

الجيد عالمة على الصحة الجيدة.
وإل���ى جانب فقدان الش���عر، هناك 
أعراض أخرى مثل اضطراب ضربات 
القلب، مع الش���عور بألم شديد في 
منطق���ة الصدر، وهن���ا يتعين على 
المرء استش���ارة الطبيب المختص على الفور، إذا 
ظهرت هذه األعراض بانتظام أو إذا زادت حدتها 

مع مرور الوقت.

عالمــات شائعــة لإلصابــة بالتوتــر

االستقالل/ وكاالت:
قالت خبيرة التجميل البريطانية جوليان فاريل، بأن عملية غسل الشعر يجب أن 
ال تتكرر أكثر من ثالث مرات في األسبوع وذلك لتجنب األضرار المحتملة الناجمة 
عن اس���تخدام الشامبو والماء. وأضافت فاريل بأن استخدام الشامبو كل يوم في 
غسل الش���عر، يؤدي إلى تجريد فروة الشعر من جميع الزيوت الطبيعية ويحول 
الش���عر إلى ش���عر جاف وهش«.  وبحس���ب فاريل فإن الخبراء ينصحون بغسل 
الش���عر كل يومين أو ثالثة أي���ام، مع وجود بعض االس���تثناءات لذلك. وعندما 
يصاب الشعر بأضرار بالغة فيجب غسله بالشامبو مرة واحدة في األسبوع فقط.

كما تنصح فاريل النس���اء اللواتي يمارسن التمارين الرياضية بشكل يومي 
ويفرزن العرق، بشطف الشعر بالماء وعدم استخدام الشامبو.

من جهتها نصحت خبيرة التجميل جيني تشو باستخدام الشامبو المناسب 
لنوع الشعر سواء أكان شامبو مرطبًا للشعر الجاف، أو إلصالح الشعر التالف، 

بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

لهذا السبب اغسل 
شعرك كل يومين

االستقالل/ وكاالت:
ف���ي كل مرة ترى فيها وزنك بعد الصعود على 
الميزان تش���عر أنه حان الوقت التخاذ إجراءات 
فّعال���ة لخفض الده���ون الزائدة، واس���تعادة 

الرشاقة.
لكن من أين تبدأ؟ البعض يعتقد أن المشكلة 
في النشويات، أو السكريات، وهي فكرة ليست 
خاطئ���ة، لكن الجس���م يحتاج إل���ى الطاقة من 
الكربوهي���درات، وكل ما عليك هو ضبط معدل 
الس���عرات الحراري���ة التي تدخل الجس���م مع 
الجه���د الذي تبذله. إذا كنت تفكر في خطوات 

فّعالة إلنقاص الوزن، إليك كيف تبدأ:
* تن���اول المزيد من األلي���اف، والتي توجد في 

حبوب الشوفان، والتفاح والخبز األسمر، وجميع 
الخضراوات والفواكه.

* اش���رب بعض الماء قبل أن تب���دأ في تناول 
طعامك.

* تن���اول البروتين في جمي���ع الوجبات. يوجد 
البروتين في الفول والبي���ض والجبن، واللحوم 

الخالية من الدهون، والبقوليات، والمكسرات.
* تناول بعض المكس���رات كوجبة خفيفة قبل 
ممارسة التمارين، وواظب على النشاط البدني 

ولو لبضع دقائق 5 أيام في األسبوع.
* ال تستسلم للكس���ل والراحة، اصعد الساللم 
بداًل من استخدام المصعد، وال تطلب األغراض 
من ال���دكان، بل اذه���ب وتبّضع بنفس���ك، وال 

تفّوت فرصة للمش���ي أو للوقوف بداًل 
من الجلوس.

* س���ّجل ما قم���ت به من إج���راءات 
للتخس���يس، وتاب���ع تغي���رات الوزن، 

وتذّك���ر أن إنقاص الوزن تدريجيًا وببطء 
هو األفضل لضمان عدم استعادة الوزن 

مرة أخرى.
* ح���اول أن تنام لفت���رات أطول وخاصة 
خالل اللي���ل. ابدأ بالذه���اب إلى الفراش 
مبك���رًا رب���ع س���اعة ث���م نصف س���اعة، 
وتدريجيًا ستجد عادات نومك قد تغيرت. 

النوم يقلل الشهية، ويساعد على ضبط 
هرمونات الجوع.

كيف تبدأ خسارة الدهون الزائدة؟

االستقالل/ وكاالت:
يلجأ العديد من الناس إلى تناول المس���كنات كونها تعمل على تس���كين األلم، وتهدئة 
األعصاب، إضافة إلى عالج الصداع، الذي يعاني منه الش���خص بشكل مستمر، إال أن هناك 

تحذيرات طبية من خطورة استخدام بعض المسكنات.
يعتب���ر اإليبوبروفين وغيره م���ن مضادات االلتهاب غير اإلس���ترويدية، والتي تعمل على 
تثبي���ط األنزيم المس���بب لاللتهاب، من المس���كنات القوية س���ريعة المفعول في عالج 

الصداع، آالم الظهر وآالم األسنان وغيرها.
ورغم أنه يعد حاًل سريعًا يلجأ إليه كثير من الناس للقضاء على األلم، إال أن األطباء يحذرون 
من خطورة استخدامه المنتظم والمتكرر على القلب والكبد، إال أن هناك من يتجاهل هذه 

التحذيرات ويستمرون في تناولها للتخلص من آالمهم اليومية.
ويتس���بب اإليبوبروفين في رفع ضغط الدم ومش���اكل قصور القلب، حتى مع االستخدام 
قصير األجل، كما أنه قد يؤدي إلى وفاة األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، حيث 

ترتفع في هذا العمر معدالت خطر اإلصابة بأمراض القلب عن البالغين األصغر سنًا.
كم���ا وتظهر آثاره المدمرة على الم���دى البعيد، ويجب الحذر من تناوله بكثرة، وخاصة بعد 

سن ال� 40، حسب مصراوي.

االستقالل/ وكاالت:
بدأت ش���ركة غوغل حملة تش���ويق لجديد تعتزم إعالنه ف���ي 7 مايو )أيار( المقبل 
يتعلق بعالمتها التجارية “بكس���ل”، وكتبت على متجرها اإللكتروني “المساعدة 
 Avengers: قادم���ة”، وركزت على ملصق���ات الواقع المع���زز القائمة على فيل���م
Endgame. ويصادف هذا اليوم، أول أيام مؤتمر المطورين السنوي للشركة، ومن 

.Pixel 3a XL و Pixel 3a المتوقع أن تكشف فيه هاتفيها الجديدين
وُيتوقع أن يكون هاتف Pixel 3a بشاشة “أوليد” 5.6 بوصات بدقة 2220×1080 
بكس���ل، ونظام التش���غيل أندرويد 9 باي، ومعالج “س���نابدراجون ″670، وذاكرة 
“رام” 4 غيغابايت، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكس���ل، وبطارية بس���عة 3000 

ميلي أمبير/ساعة.
أما النس���خة األكبر Pixel 3a XL، فتقول تس���ريبات إنها بشاش���ة 6 بوصات بدقة 
 ،Active Edge 2160×1080 بكس���ل، مع دع���م ميزة الجوان���ب القابلة للضغ���ط

وشريحة Titan M األمنية، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 غيغابايت.

حملة إثارة وتشويق من 
»غوغل« تمهيدًا لحدث 

كبير الشهر المقبل
االستقالل/ وكاالت:

في لمحة من األمل لماليين المرضى، نجح 
فريق م���ن األطباء في اس���تعادة وظائف 
المخ إلى طبيعتها لدى امرأة في منتصف 
العمر عانت من إصابة في المخ ناجمة عن 

حادث سيارة قبل 18 عاما.
اإلجراء الطبي الذي نفذ السبت تمثل في 
زرع شريحة كهربية تحفز مناطق رئيسية 
ف���ي المخ، ويق���ول خبراء إن حال���ة المرأة 
كانت تجريبية لكنها تمثل بداية مبشرة.

ويعان���ي أكثر من ثالث���ة ماليين أميركي 
من إعاقات مرتبط���ة بإصابات في الدماغ، 

حسب صحيفة "نيويورك تايمز".
ويقول رئيس قسم إعادة التأهيل الطبي 
بجامعة نيويورك س���تيفن فالناغان إنه ال 
يمك���ن التعميم من خالل ه���ذه التجربة، 

لكن "أعتقد أنها بداية مبشرة للغاية".
والم���رأة الت���ي هي ف���ي األربعينيات من 
العمر، واختارت أن تكون هويتها مجهولة 
كان���ت طالبة عندم���ا تعرض���ت للحادث 
الذي تعافت من���ه لكنها ظلت تعاني من 
إرهاق مزمن وعدم الق���درة على القراءة أو 
التركيز لفترات طويلة، ما أثر على حياتها 

االجتماعية والمهنية.

أمل جديد 
لضحايا 

إصابات المخ

مسكنات األلم.. أمراض قاتلة!
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غزة/ االستقالل: 
تعاقد نادي هالل غزة الرياضي مع المدرب محمد 
أبو حبيب لتدريب النادي اس���تعداد لمنافس���ات 
الموس���م القادم من دوري الدرجة الممتازة ، بعد 

قبول استقالة المدرب وليد سالم .
وتم رس���ميا اإلعالن عن التعاقد م���ع المدرب أبو 
حبيب في مقر نادي الهالل بالسودانية ، بتواجد 
رئي���س النادي عامر أبو رمض���ان و أعضاء مجلس 

اإلدارة.
 وقال أب���و رمضان، :"أن اختيار أب���و حبيب لتولى 
قيادة مهام تدريب الفريق االول للنادي للموسم 
القادم هو تلبيًة لطموح الهالل بالمنافس���ة على 
إحراز لقب الدوري في موسمه القادم"، مؤكدا على 
أن المدرب الجديد هو األجدر لقيادة العبي النادي 

لتحقيق هذا الطموح نظرا لتراكمية خبراته.
ويشار إلى أن أبو حبيب قاد فريق شباب خانيونس 
إلحراز ثنائية الدوري والكأس في قطاع غزة خالل 

الموسم الماضي .
هذا و أعلن النادي األهلي الغزي استمرار الكابتن 
حمادة ش���بير في  القيادة الفني���ة للفريق األول 

لكرة القدم الموسم المقبل.
وتمنى مجلس اإلدارة التوفيق للكابتن شبير في 

الموسم المقبل .

يذكر أن ش���بير ق���ادة دفة الفريق إل���ى الدوري 
الممت���از ، بع���د تتويجه وصيفا ل���دوري الدرجة 
الممتازة ، و الوصول إلى دور ال� ٨ من كأس القطاع 
و الخ���روج على يد اتحاد الش���جاعية بخس���ارته 

بنتيجة 2_0 .
فيما أعلن مجلس إدارة نادي خدمات خان يونس، 
ع���ن تعيين الكابتن عبدالله محم���ود مديرًا فنيًا 
للفريق األول لكرة القدم بنادي خدمات خانيونس 

وم���ن المقرر أن يتم اإلعالن عن تش���كيل الجهاز 
الفني بالفترة المقبلة.

ويس���عى مجلس إدارة ن���ادي خدمات خانيونس 
إلى إب���رام صفقات قوية لتدعي���م الفريق األول 
لك���رة القدم م���ن أجل العودة إل���ى دوري الدرجة 

الممتازة.
يذكر أن خدمات خانيونس هبط الموسم الحالي 

إلى دوري الدرجة األولى .

»أبو حبيب« مديرًا فنيًا لهالل غزة
 و »محمود« مدربًا لخدمات خانيونس 

غزة/ االستقالل: 
أعلن نادي غزة الرياضي اس���تمرار الالعبين ف���ادي العراوي وثائر أبو 
عبيدة مع الفريق األول لكرة القدم بعد االتفاق مع الالعبين الستكمال 

مشوارهما مع »العميد« في الموسم المقبل.
ويعتب���ر الثنائي العراوي وأبو عبيدة من الركائز األساس���ية مع فريق 
غزة الرياضي في خط الدفاع، ويعتمد عليهم بشكل كبير في مباريات 

الفريق في البطوالت المختلفة.
ويأتي اس���تمرار الثنائي مع »العميد« بعد ي���وم من انضمام المدافع 

إياد النبريص لتعزيز الجانب الدفاعي للفريق األبيض .
هذا و كش���ف نادي هالل غزة عن رابع صفقاته الصيفية اس���تعدادا 

للظهور برفقته في دوري الدرجة الممتازة الموسم المقبل.
وأك���د اله���الل تعاقده مع حازم شكش���ك رس���ميا قادما من ش���باب 

خانيونس ، ليكون ثالث صفقاته في االنتقاالت الصيفية .
ويعّد شكش���ك إضافة قوية لخط المقدمة في الهالل ، ال س���يما أن 
الفريق بحاجة لمهاجم بعد رحيل يوس���ف سالم التحاد بيت حانون 

الرياضي .
يش���ار إلى أن الهالل س���بق له التعاقد مع محمد أبو ريالة و محمد أبو 
كرش العب خدمات البريج و النصيرات و الشاطئ » سابقا » ،  والحارس 
أحمد عفانة قادما من ش���باب جباليا ف���ي صفقة تبادلية  انتقل على 

إثرها الحارس إياد أبو دياب للثوار .

»العميد« يجدد عقد 
العراوي و أبو عبيدة  

وهالل غزة يضم شكشك 

دبي/ االستقالل: 
يدخل الهالل السعودي مساء اليوم الخميس 
ف���ي مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقي  
النجم الس���احلي، في نهائي البطولة العربية 
لألندية، بمعنويات مرتفعة، بعد اس���تعادة 
صدارة الدوري المحلي، بينما يأمل منافس���ه 
التونسي، في أن يكلل مسيرته باللقب الذي 

ينقص خزائنه.
ولم يخسر الهالل طوال مشواره في البطولة، 
واهتزت شباكه مرة واحدة في مباراته األخيرة 

أمام األهل���ي و التي فاز بها بركالت الترجيح، 
حيث يتطلع  الهالل للقبه الثالث في البطولة 

بعد 1994 و1995.
 بينما يس���عى النجم الساحلي بقيادة مدربه 
المخضرم الفرنس���ي روجيه لومير إلى ضرب 
عصفورين بحج���ر واحد بنيل لق���ب البطولة 
ألول مرة في تاريخ���ه، وحصد الجائزة المالية 

الضخمة.
ويحصل بطل النسخة الحالية على 6 ماليين 
دوالر، بينما يحصل الوصيف على 2.5 مليون 

دوالر. وقال قيس عاش���ور، المتحدث باس���م 
النجم الساحلي لوسائل إعالم محلية »الجهاز 
للمباراة. ثقتنا  والالعبون مس���تعدون  الفني 
كبيرة في التتويج باللق���ب والعودة بالكأس 
إل���ى تونس«. ويفقد النجم الس���احلي، خالل 
المباراة التي سيديرها الحكم اإلماراتي محمد 
عب���د الله، جه���ود الظهير األيمن النش���يط 
وجدي كش���ريدة بسبب اإليقاف، بينما تحوم 
ش���كوك حول مش���اركة العب الوسط محمد 

أمين بن عمر بسبب اإلصابة .

نهائي البطولة العربية لألندية

أحالم النجم الساحلي تصطدم بقطار الهالل السريع 

روما/ االستقالل: 
تح���دث أندري���ا أنييلى رئي���س نادى 
يوفنت���وس اإليطال���ى عن مس���تقبل 
الم���درب ماس���يميليانو أليج���رى، بعد 
خروج الس���يدة العجوز من دورى أبطال 
أوروب���ا مس���اء الثالث���اء، ض���د أياكس 

أمستردام الهولندى.
كان فري���ق يوفنتوس ق���د تعادل 1-1 
ضد أياكس فى ذهاب ربع نهائى دورى 
أبطال أوروبا، ثم يخسر 1-2 أمام الفريق 
الهولن���دى مس���اء أول أم���س، ليودع 

البطولة من الدور ربع النهائى.
ن���ادى يوفنت���وس فى  وق���ال رئيس 
تصريح���ات نقلتها ش���بكة »س���كاى 
إيطاليا«: »اآلن م���ا يهمنى هو أن نبقى 
على اإلرادة ونقيم الوضع بش���كل عام، 
أياكس اس���تحق العبور، أما من جانبنا 
فنحن ثبتنا وضعنا عل���ى مدار األعوام 

األخيرة بربع نهائى األبطال«.
تابع رئي���س اليوفى »ال يمكن أن نوجه 
االستقالة إلى أليجرى على موقف واحد، 
السبت نملك فرصة تحقيق دورى ثامن 
على التوالى، فزنا بكأس الس���وبر ونحن 
من األوائل، ويجب أن يس���تمر أليجرى 

هذا هو المنطق«.
العجوز »صغار  الس���يدة  رئيس  وأشار 
هولن���دا قدم���وا كل ش���يء قضى على 
بايرن ميون���خ، ريال مدريد، ويوفنتوس 
يعانى، يجب أن نهنئهم، يجب أن نرى 
دى يونج ودى ليخت وكيفية تطورهم، 
اآلن أياكس مرش���ح بارز للق���ب برأيى 

بعدما كنا نحن، تلك هى الكرة«.
قائاًل  تصريحات���ه  أنييل���ى  واختت���م 
»األبط���ال كان���ت هدفًا، لك���ن يمكننا 
تحقيقه العام المقب���ل، هناك غيابات 
مهمة، لك���ن الالعبين الذين ش���اركوا 

يمكنه���م التط���ور عل���ى ي���د أليجرى 
ف���ى عق���ده  عام���ًا  يمل���ك  كم���درب، 

وسنناقشه بنهاية الموسم«.
وتول���ى أليغ���ري )51 عام���ا( تدريب 
يوفنتوس في صي���ف 2014 قادما 
م���ن ميالن، وقاده الى إح���راز ثنائية 
الدوري والكأس المحليين أربع مرات 
متتالية. وهذا الموسم، يحتاج فريق 
مدين���ة تورين���و الى نقط���ة واحدة 
فقط إلحراز اللق���ب الثامن له تواليا 
في »س���يري أ«، لكن���ه ال يزال يبحث 
عن مجد قاري طال انتظاره، الس���يما 
وأنه بل���غ المب���اراة النهائية خمس 
مرات من���ذ تتويجه األخير.وفي عهد 
أليغ���ري، بل���غ يوفنت���وس النهائي 
الق���اري مرتين قبل أن يخس���ر أمام 
برشلونة اإلس���باني )2015( ومواطن 

األخير ريال مدريد )2017(.

تونس / االستقالل:
التونس���ي فرجاني ساس���ي  الدولي  خضع 
العب وس���ط فريق الزمالك لعملية جراحية 
أمس ف���ي تونس، بعد اإلصابة التي تعرض 
له���ا الالعب في مباراة فريقه أمام حس���نية 
أغادير في إياب دور الثمانية للكونفدرالية 
األفريقي���ة. وكان الالعب تع���رض لإلصابة 
بش���رخ في عظمة الش���ظية بقدمه، ووافق 
الزمالك على سفر ساسي إلى تونس  للعالج 
ووصل الالع���ب إلى بل���ده ، وخضع لفحص 
طبي تحت إش���راف الجهاز الطبي للمنتخب 

التونسي قبل إجراء العملية الجراحية.
ومن المنتظر أن يغيب ساسي عن المباريات 
لمدة شهرين، ويأمل نسور قرطاج في لحاقه 

بكأس األمم األفريقية .

رئيس يوفنتوس يجدد الثقة فى 
أليجرى رغم وداع دورى  األبطال  

ساسي يجري عملية 
جراحية ناجحة ويغيب 

شهرين عن المالعب

الخميس 12 شعبان 1440 هــ 18 ابريل 2019 م

رام الله/ االستقالل: 
أظهرت نتائج انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت وس���ط الضفة 
الغربية المحتلة مساء أمس األربعاء، تعادل الكتلة اإلسالمية التابعة 
لحركة حماس والشبيبة التابعة لحركة فتح ب�23 مقعًدا لكل منهما. 
وأعلن���ت لجنة االنتخابات عن حصول كتلة الش���هيد ياس���ر عرفات 
عل���ى 4065 صوًتا، بواق���ع 23 مقعًدا، وكتلة الوفاء اإلس���المية على 
3997 صوًتا، بواقع 23 مقع���ًدا. وحصل القطب الطالبي التقدمي 
التابع للجبهة الش���عبية على 835 صوًتا، بواقع 5 مقاعد، فيما 
لم تحصل كتلة الوحدة الطالبية التابعة للجبهة الديمقراطية 
وكتلة اتحاد الطلبة التابعة لحزب الشعب على أي من المقاعد.

ويبلغ عدد الطالب الذين يحق لهم االنتخاب 11300 طالب في 
برنامج البكالوريوس. وتنافس���ت الكتل الطالبية الخمس على 

51 مقعًدا، وهي مقاعد مؤتمر مجلس اتحاد الطلبة.
وفازت الكتلة اإلس���المية برئاس���ة مجلس الطلبة في السنوات 
األربع الماضية، ويعتقل االحتالل رئيس مجلس الطلبة الحالي 

الطالب يحيى ربيع ورئيس المجلس السابق عمر الكسواني.
وتش���ن قوات االحت���الل حملة اعتق���االت ومالحق���ات يومية 
لنشطاء الكتلة اإلسالمية في الجامعية، إذ يعتقل أكثر من 80 
ناش���ًطا في سجونه، في الوقت الذي تشن فيه األجهزة األمنية 

الفلسطينية حملة اعتقاالت واستدعاءات ومضايقات للطلبة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
وافق���ت محكم���ة إس���رائيلية على ق���رار وزارة 
الداخلي���ة ترحيل مدير مكتب منظمة »هيومن 
رايت���س ووت���ش« ف���ي »إس���رائيل« واألراضي 
الفلس���طينية المحتلة، بتهم���ة »دعم حركات 

مقاطعة إسرائيل«.
وأمهل���ت محكم���ة الق���دس األمريك���ي عم���ر 
ش���اكر حتى األول م���ن مايو لمغ���ادرة الكيان، 
بعدم���ا رفض���ت الطعن الذي تق���دم به في أمر 
ترحيله. وال يزال في إمكانه الطعن مجددا أمام 

المحكمة العليا.

وأرج���أت المحكمة الترحيل في مايو 2018 بعد 
التماس تقدمت به المنظمة الحقوقية ضد قرار 

وزارة الداخلية.
وفي اإلعالن الصادر يوم الثالثاء الماضي، أكدت 
محكم���ة القدس أنه »ثبت« أن ش���اكر »يواصل 
الدعوة علنا إلى مقاطعة إس���رائيل ويطلب في 

الوقت ذاته أن تفتح له األبواب في إسرائيل«.
وأشاد وزير الش���ؤون االستراتيجية اإلسرائيلي 
جلعاد إردان بالقرار القضائي، موضًحا أن وزارته 
ه���ي التي قدم���ت عناصر اته���ام إلدانة مدير 
»هيومن رايت���س ووتش« والدف���ع نحو »طرده 

من البالد«. وتتصدى »إسرائيل« بشدة ألنشطة 
»حركة المقاطعة وس���حب االستثمارات وفرض 
العقوبات«، وهي حمل���ة دولية تدعو للمقاطعة 
االقتصادي���ة والثقافية والعلمي���ة لها بهدف 
حملها عل���ى إنهاء االحتالل واالس���تيطان في 

األراضي الفلسطينية.
وأكد مدي���ر البرامج في المنظمة توم بورتيوس 
في بيان أن القرار القضائي يش���كل »تفس���يرا 
جدي���دا وخطيرا للقانون« ألن���ه يصنف انتقاد 
الش���ركات العاملة في الضفة الغربية المحتلة 

على أنه »مقاطعة إلسرائيل«.

محكمة إسرائيلية تقر ترحيل مدير مكتب »هيومن رايتس ووتش«

النقب المحتل/  االستقالل:
اقتحمت قوات من شرطة االحتالل اإلسرائيلي ووحدة »يوآف« وجرافات وآليات 
ما يس���مى »سلطة تطوير النقب« حارة رقم 14 في مدينة رهط بمنطقة النقب 
جنوب فلس���طين المحتلة 1948. وقال شهود عيان إن اآلليات قامت بتجريف 
أراض محاذية للمنازل المأهولة، فيما اعرب مواطنون عن خشيتهم من أن تنفذ 

السلطات جرائم هدم لمنازل بذريعة عدم ترخيصها.
ُيذك���ر أن االحتالل صّعد خالل األيام األخي���رة من اقتحاماته لقرى رهط وهدم 

منازل بدعوى عدم الترخيص وجّرف أراضي مواطنين مزروعة.

قوات االحتالل تقتحم رهط وتجّرف 
أراضي وتتمركز حول المنازل

واشنطن/ االستقالل: 
نقل مص���در مطلع أم���س األربعاء عن مستش���ار البيت 
األبيض جاريد كوشنر قوله إن »خطة السالم« األمريكية 
في الش���رق األوسط )صفقة القرن( سُتعلن بعد تشكيل 

الحكومة اإلسرائيلية وانتهاء شهر رمضان.
وق���ال المصدر لرويترز: »خطة الس���الم س���تعلن بعدما 
تشكل إسرائيل حكومة ائتالفية في أعقاب فوز رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو باالنتخابات وبعد انتهاء ش���هر 

رمضان في أوائل يونيو حزيران المقبل«.
وأش���ار إلى أن كوش���نر حث مجموعة من الس���فراء أمس 
على التحلي »بذهن منفتح« تجاه مقترح ترمب للس���الم، 

مضيًفا أن »المقترح سيتطلب تنازالت من الجانبين«.
وأضاف »كوشنر قال إنه سيكون علينا جميًعا النظر في 

تنازالت معقولة تتيح تحقيق السالم«.
وتعتبر »صفقة القرن« مجموعة سياس���ات تعمل اإلدارة 
األمريكي���ة الحالية عل���ى تطبيقها- رغم ع���دم اإلعالن 
عنه���ا حتى اللحظة-، وهي تتطابق م���ع الرؤية اليمينية 

اإلسرائيلية في حسم الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي.
وكان ترم���ب أعل���ن ع���ن »إزاح���ة« الق���دس ع���ن طاولة 
المفاوضات-المتوقفة من -2014ونقل سفارة بالده إليها 

وإعالنها عاصمة للكيان اإلسرائيلي.
كما قطع الدعم كلًيا عن وكالة غوث وتش���غيل الالجئين 
الفلسطينيين )أونروا( الشاهد األخير على قضية اللجوء 

الفلسطيني.
ومؤخًرا، أعلن ترامب اعترافه بالجوالن الس���وري المحتل 

تحت السيادة اإلسرائيلية.

بيروت/ االستقالل: 
حيا ممثل »حركة الجهاد اإلس���المي« في لبنان إحس���ان 
عطاي���ا، األس���رى الفلس���طينيين ف���ي س���جون العدو 
الصهيون���ي، الذي���ن اس���تطاعوا بإرادته���م وثباتهم 
ان الصهيوني في  ومقاومته���م أن ينتصروا على الس���جَّ
»معركة الكرامة 2«، وأن ينتزعوا بعضًا من حقوقهم التي 
س���لبها منهم العدو. وأرغموا إدارة السجون على تركيب 

هواتف عمومية تتيح لهم التواصل مع الخارج.
وأض���اف عطايا في كلم���ة له خالل مؤتم���ر صحفي في 
نقابة الصحاف���ة في بيروت، األربع���اء، بدعوة من »هيئة 
التنسيق اللبنانية الفلسطينية لألسرى والمحررين: »إن 
قضية األس���رى الفلس���طينيين تعتبر »من أقوى وأرسخ 
دعائم مقومات القضية الفلسطينية، وهي جزء أساسي 

من مش���روع النضال الفلسطيني، وفي الوقت نفسه هي 
ش���علة متقدة في وجدان شعبنا، الذي يكن لهم أسمى 

معاني التضامن والصمود واألمل في نيل الحرية«.
وأوض���ح عطايا أن »العدو ظ���ن بأنه من خ���الل اجراءاته 
التعسفية األخيرة وعلى رأسها تركيب أجهزة التشويش 
وتصعيد سياس���ة االقتحامات يستطيع إخضاع األسرى 
وفرض ش���روطه المذل���ة عليهم، إال أن الحركة االس���يرة 
اس���تطاعت مواجهة سياس���اته العنصري���ة والتصدي 

إلجراءاته اإلجرامية«.
وشدد عطايا على ضرورة استمرار الحراك الشعبي إسنادًا 
وانتصارًا لكرامة أس���رانا وحقوقهم في مواجهة عدوان 
إدارة مصلح���ة الس���جون وإرهابها، مؤك���دًا أن المقاومة 

الفلسطينية مستمرة في االنتصار لقضية األسرى.

عطايا: قضية األسرى أقوى دعائم 
مقومات القضية الفلسطينية

كوشنر: »صفقة القرن«
 ستعلن أوائل يونيو المقبل

غزة/ االستقالل:
حذرت مؤسس���ة الضمي���ر لحقوق اإلنس���ان من ازدياد 
تدهور األوضاع في الس���جون اإلس���رائيلية، خاصة في 
ظل حكومة يمينية إس���رائيلية متطرفة قادمة، داعية 
إلى تكاتف وتوحيد وتضافر كل الجهود، لخدمة قضايا 

المعتقلين والدفاع عنها.
وأوضح���ت المؤسس���ة في بي���ان لها، أن يوم األس���ير 
الفلسطيني يأتي وال زال يقبع في السجون اإلسرائيلية 
حوالي 5440 معتقاًل وأس���يًرا يعيشون في ظل ظروف 
وممارسات مأساوية وإجراءات تعسفية قمعية نتيجة 
سياس���ة منهجية تتبعها ما يسمى مصلحة السجون 

بحقهم.

وأش���ارت إل���ى أن وتيرة تل���ك الممارس���ات والتنكيل 
بحقهم تزايدت في اآلون���ة األخيرة في انتهاك واضح 

وجسيم للمعايير الدولية لمعاملة األسرى.
وطالب���ت بالعمل على إجبار س���لطات االحتالل بااللتزام 
بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان والسيما االتفاقيات 
والمواثيق الخاص���ة بحقوق األس���رى والمحرومين من 
حريتهم كالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 
لعام 1955م ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع 
األش���خاص الذين يتعرضون ألي ش���كل من أش���كال 

االحتجاز أو السجن لعام 1988م.
ودع���ت األمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف 
االنتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلس���طينيين، 

والعمل على إلزام سلطات االحتالل بواجباتها القانونية 
في احترام حقوقهم.

وطالبت اللجنة الدولية للصليب األحمر بالتدخل العاجل 
لمن���ع مزيد من تدهور األوضاع اإلنس���انية للمعتقلين 
ب���ذل جهد خاص وتفعيل كل ضغ���ط وتأثير ممكنين 
على الحكومة االس���رائيلية لضم���ان حقوق المعتقلين 

في السجون اإلسرائيلية.
وناش���دت منظم���ات المجتم���ع المدن���ي والمدافعين 
عن حقوق اإلنس���ان وأحرار العال���م إلى تفعيل حمالت 
الفلس���طينيين،  الدولي م���ع المعتقلي���ن  التضام���ن 
والضغط عل���ى حكوماتهم من أجل إجبار االحتالل على 

احترام قواعد القانون الدولي، وقواعد العدالة الدولية.

»الضمير« تحذر من ازدياد تدهور األوضاع بسجون االحتالل

 غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسسة مهجة القدس للش���هداء واألسرى والجرحى، أن األسير المجاهد محمد 
خالد حسن عامودي )39 عامًا( من بلدة برقين قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة 
أنهى ثالثة عش���ر عامًا على التوالي في األس���ر ويدخل عامه ال�رابع عش���ر في س���جون 
االحت���الل الصهيوني. وأوضحت مهجة القدس، أن قوات االحتالل الصهيوني اعتقلته 
بتاري���خ 2006/04/17م؛ وأص���درت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالس���جن المؤبد 
)11( مرة باإلضافة إلى عش���رين عامًا أخرى؛ بتهمة االنتماء والعضوية في حركة الجهاد 
اإلسالمي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة، وتوصيل استشهاديين أدت 
عملياتهم البطولية إلى مقتل جنود صهاينة. جدير بالذكر أن األسير محمد عامودي ولد 

بتاريخ 1980/05/15م؛ وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن هداريم.

األسير محمد عامودي يدخل عامه 
الـ )14( في سجون االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
رفضت سلطات االحتالل االس���رائيلي، اعطاء المسيحيين في 
قطاع غزة تصاريح لزيارة المواقع المسيحية في مدينة القدس 

وبيت لحم خالل عيد "الفصح".
وذك���رت صحيفة "هآرت���س" العبرية الصادرة ام���س األربعاء، 
أن س���لطات اإلس���رائيلية س���محت فقط لنحو 200 مسيحي 
فلس���طيني من غزة، ممن تزيد أعمارهم عن 55 عاًما، بالمغادرة 
لقضاء عطل���ة عيد الفصح، ولكن فقط ف���ي األردن، وليس في 

كنيسة القيامة في القدس المحتلة.
وتضي���ف الصحيفة أنه، كان يس���مح للمس���يحيين من قطاع 
غزة بالس���فر إلى كنيس���ة القيامة في القدس والمشاركة في 

االحتفاالت، إال أن هذا العام تم رفض مغادرتهم.
وقالت مصادر فلس���طينية ان "إسرائيل" سمحت في السنوات 

الماضية الى٥٠٠ وحتى ٦٠٠ غزي بالوصول إلى كنيسة القيامة 
بالق���دس، ويس���اوي هذا الع���دد حوالي نصف المس���يحيين 
األرثوذكس ف���ي القطاع. وكان مس���يحيو القط���اع يحصلون 
ع���ادة على تصاريح لزيارة كنيس���ة القيامة ف���ي أعياد الفصح 
والمش���اركة باإلحتف���االت الدينية فيها، لكن ه���ذا العام تم 
تقليص العدد بنس���بة كبيرة.  وتزعم "إس���رائيل" بأن السماح 
للمسيحيين بمغادرة القطاع للمشاركة بإحتفاالت عيد الفصح 
تشكل تسهيالت بمناسبة العيد لكن يؤكد الفلسطينيون بأن 

ما يجري هو تشديد في شروط التصاريح.
وقال إلياس الجلدة أحد النشطاء في الجالية األرثوذكسية في 
القطاع لصحيفة "هآرتس" :"يس���محون بخروج ٢٠٠ ش���خص 
تزي���د أعمارهم عن ٥٥ عامًا وفقط إلى األردن وما الذي يوجد لنا 

هناك، هذا إضافة إلى أنهم كبار بالسن".

االحتالل اإلسرائيلي يمنع
 مسيحيي غزة من زيارة القدس

23 مقعًدا لكل منهما
تعادل الشبيبة والكتلة يحسم 

انتخابات جامعة بيرزيت
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رام الله/ االستقالل: 
أظهرت نتائج انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت وس���ط الضفة 
الغربية المحتلة مساء أمس األربعاء، تعادل الكتلة اإلسالمية التابعة 
لحركة حماس والشبيبة التابعة لحركة فتح ب�23 مقعًدا لكل منهما. 
وأعلن���ت لجنة االنتخابات عن حصول كتلة الش���هيد ياس���ر عرفات 
عل���ى 4065 صوًتا، بواق���ع 23 مقعًدا، وكتلة الوفاء اإلس���المية على 
3997 صوًتا، بواقع 23 مقع���ًدا. وحصل القطب الطالبي التقدمي 
التابع للجبهة الش���عبية على 835 صوًتا، بواقع 5 مقاعد، فيما 
لم تحصل كتلة الوحدة الطالبية التابعة للجبهة الديمقراطية 
وكتلة اتحاد الطلبة التابعة لحزب الشعب على أي من المقاعد.

ويبلغ عدد الطالب الذين يحق لهم االنتخاب 11300 طالب في 
برنامج البكالوريوس. وتنافس���ت الكتل الطالبية الخمس على 

51 مقعًدا، وهي مقاعد مؤتمر مجلس اتحاد الطلبة.
وفازت الكتلة اإلس���المية برئاس���ة مجلس الطلبة في السنوات 
األربع الماضية، ويعتقل االحتالل رئيس مجلس الطلبة الحالي 

الطالب يحيى ربيع ورئيس المجلس السابق عمر الكسواني.
وتش���ن قوات االحت���الل حملة اعتق���االت ومالحق���ات يومية 
لنشطاء الكتلة اإلسالمية في الجامعية، إذ يعتقل أكثر من 80 
ناش���ًطا في سجونه، في الوقت الذي تشن فيه األجهزة األمنية 

الفلسطينية حملة اعتقاالت واستدعاءات ومضايقات للطلبة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
وافق���ت محكم���ة إس���رائيلية على ق���رار وزارة 
الداخلي���ة ترحيل مدير مكتب منظمة »هيومن 
رايت���س ووت���ش« ف���ي »إس���رائيل« واألراضي 
الفلس���طينية المحتلة، بتهم���ة »دعم حركات 

مقاطعة إسرائيل«.
وأمهل���ت محكم���ة الق���دس األمريك���ي عم���ر 
ش���اكر حتى األول م���ن مايو لمغ���ادرة الكيان، 
بعدم���ا رفض���ت الطعن الذي تق���دم به في أمر 
ترحيله. وال يزال في إمكانه الطعن مجددا أمام 

المحكمة العليا.

وأرج���أت المحكمة الترحيل في مايو 2018 بعد 
التماس تقدمت به المنظمة الحقوقية ضد قرار 

وزارة الداخلية.
وفي اإلعالن الصادر يوم الثالثاء الماضي، أكدت 
محكم���ة القدس أنه »ثبت« أن ش���اكر »يواصل 
الدعوة علنا إلى مقاطعة إس���رائيل ويطلب في 

الوقت ذاته أن تفتح له األبواب في إسرائيل«.
وأشاد وزير الش���ؤون االستراتيجية اإلسرائيلي 
جلعاد إردان بالقرار القضائي، موضًحا أن وزارته 
ه���ي التي قدم���ت عناصر اته���ام إلدانة مدير 
»هيومن رايت���س ووتش« والدف���ع نحو »طرده 

من البالد«. وتتصدى »إسرائيل« بشدة ألنشطة 
»حركة المقاطعة وس���حب االستثمارات وفرض 
العقوبات«، وهي حمل���ة دولية تدعو للمقاطعة 
االقتصادي���ة والثقافية والعلمي���ة لها بهدف 
حملها عل���ى إنهاء االحتالل واالس���تيطان في 

األراضي الفلسطينية.
وأكد مدي���ر البرامج في المنظمة توم بورتيوس 
في بيان أن القرار القضائي يش���كل »تفس���يرا 
جدي���دا وخطيرا للقانون« ألن���ه يصنف انتقاد 
الش���ركات العاملة في الضفة الغربية المحتلة 

على أنه »مقاطعة إلسرائيل«.

محكمة إسرائيلية تقر ترحيل مدير مكتب »هيومن رايتس ووتش«

النقب المحتل/  االستقالل:
اقتحمت قوات من شرطة االحتالل اإلسرائيلي ووحدة »يوآف« وجرافات وآليات 
ما يس���مى »سلطة تطوير النقب« حارة رقم 14 في مدينة رهط بمنطقة النقب 
جنوب فلس���طين المحتلة 1948. وقال شهود عيان إن اآلليات قامت بتجريف 
أراض محاذية للمنازل المأهولة، فيما اعرب مواطنون عن خشيتهم من أن تنفذ 

السلطات جرائم هدم لمنازل بذريعة عدم ترخيصها.
ُيذك���ر أن االحتالل صّعد خالل األيام األخي���رة من اقتحاماته لقرى رهط وهدم 

منازل بدعوى عدم الترخيص وجّرف أراضي مواطنين مزروعة.

قوات االحتالل تقتحم رهط وتجّرف 
أراضي وتتمركز حول المنازل

واشنطن/ االستقالل: 
نقل مص���در مطلع أم���س األربعاء عن مستش���ار البيت 
األبيض جاريد كوشنر قوله إن »خطة السالم« األمريكية 
في الش���رق األوسط )صفقة القرن( سُتعلن بعد تشكيل 

الحكومة اإلسرائيلية وانتهاء شهر رمضان.
وق���ال المصدر لرويترز: »خطة الس���الم س���تعلن بعدما 
تشكل إسرائيل حكومة ائتالفية في أعقاب فوز رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو باالنتخابات وبعد انتهاء ش���هر 

رمضان في أوائل يونيو حزيران المقبل«.
وأش���ار إلى أن كوش���نر حث مجموعة من الس���فراء أمس 
على التحلي »بذهن منفتح« تجاه مقترح ترمب للس���الم، 

مضيًفا أن »المقترح سيتطلب تنازالت من الجانبين«.
وأضاف »كوشنر قال إنه سيكون علينا جميًعا النظر في 

تنازالت معقولة تتيح تحقيق السالم«.
وتعتبر »صفقة القرن« مجموعة سياس���ات تعمل اإلدارة 
األمريكي���ة الحالية عل���ى تطبيقها- رغم ع���دم اإلعالن 
عنه���ا حتى اللحظة-، وهي تتطابق م���ع الرؤية اليمينية 

اإلسرائيلية في حسم الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي.
وكان ترم���ب أعل���ن ع���ن »إزاح���ة« الق���دس ع���ن طاولة 
المفاوضات-المتوقفة من -2014ونقل سفارة بالده إليها 

وإعالنها عاصمة للكيان اإلسرائيلي.
كما قطع الدعم كلًيا عن وكالة غوث وتش���غيل الالجئين 
الفلسطينيين )أونروا( الشاهد األخير على قضية اللجوء 

الفلسطيني.
ومؤخًرا، أعلن ترامب اعترافه بالجوالن الس���وري المحتل 

تحت السيادة اإلسرائيلية.

بيروت/ االستقالل: 
حيا ممثل »حركة الجهاد اإلس���المي« في لبنان إحس���ان 
عطاي���ا، األس���رى الفلس���طينيين ف���ي س���جون العدو 
الصهيون���ي، الذي���ن اس���تطاعوا بإرادته���م وثباتهم 
ان الصهيوني في  ومقاومته���م أن ينتصروا على الس���جَّ
»معركة الكرامة 2«، وأن ينتزعوا بعضًا من حقوقهم التي 
س���لبها منهم العدو. وأرغموا إدارة السجون على تركيب 

هواتف عمومية تتيح لهم التواصل مع الخارج.
وأض���اف عطايا في كلم���ة له خالل مؤتم���ر صحفي في 
نقابة الصحاف���ة في بيروت، األربع���اء، بدعوة من »هيئة 
التنسيق اللبنانية الفلسطينية لألسرى والمحررين: »إن 
قضية األس���رى الفلس���طينيين تعتبر »من أقوى وأرسخ 
دعائم مقومات القضية الفلسطينية، وهي جزء أساسي 

من مش���روع النضال الفلسطيني، وفي الوقت نفسه هي 
ش���علة متقدة في وجدان شعبنا، الذي يكن لهم أسمى 

معاني التضامن والصمود واألمل في نيل الحرية«.
وأوض���ح عطايا أن »العدو ظ���ن بأنه من خ���الل اجراءاته 
التعسفية األخيرة وعلى رأسها تركيب أجهزة التشويش 
وتصعيد سياس���ة االقتحامات يستطيع إخضاع األسرى 
وفرض ش���روطه المذل���ة عليهم، إال أن الحركة االس���يرة 
اس���تطاعت مواجهة سياس���اته العنصري���ة والتصدي 

إلجراءاته اإلجرامية«.
وشدد عطايا على ضرورة استمرار الحراك الشعبي إسنادًا 
وانتصارًا لكرامة أس���رانا وحقوقهم في مواجهة عدوان 
إدارة مصلح���ة الس���جون وإرهابها، مؤك���دًا أن المقاومة 

الفلسطينية مستمرة في االنتصار لقضية األسرى.

عطايا: قضية األسرى أقوى دعائم 
مقومات القضية الفلسطينية

كوشنر: »صفقة القرن«
 ستعلن أوائل يونيو المقبل

غزة/ االستقالل:
حذرت مؤسس���ة الضمي���ر لحقوق اإلنس���ان من ازدياد 
تدهور األوضاع في الس���جون اإلس���رائيلية، خاصة في 
ظل حكومة يمينية إس���رائيلية متطرفة قادمة، داعية 
إلى تكاتف وتوحيد وتضافر كل الجهود، لخدمة قضايا 

المعتقلين والدفاع عنها.
وأوضح���ت المؤسس���ة في بي���ان لها، أن يوم األس���ير 
الفلسطيني يأتي وال زال يقبع في السجون اإلسرائيلية 
حوالي 5440 معتقاًل وأس���يًرا يعيشون في ظل ظروف 
وممارسات مأساوية وإجراءات تعسفية قمعية نتيجة 
سياس���ة منهجية تتبعها ما يسمى مصلحة السجون 

بحقهم.

وأش���ارت إل���ى أن وتيرة تل���ك الممارس���ات والتنكيل 
بحقهم تزايدت في اآلون���ة األخيرة في انتهاك واضح 

وجسيم للمعايير الدولية لمعاملة األسرى.
وطالب���ت بالعمل على إجبار س���لطات االحتالل بااللتزام 
بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان والسيما االتفاقيات 
والمواثيق الخاص���ة بحقوق األس���رى والمحرومين من 
حريتهم كالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 
لعام 1955م ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع 
األش���خاص الذين يتعرضون ألي ش���كل من أش���كال 

االحتجاز أو السجن لعام 1988م.
ودع���ت األمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف 
االنتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلس���طينيين، 

والعمل على إلزام سلطات االحتالل بواجباتها القانونية 
في احترام حقوقهم.

وطالبت اللجنة الدولية للصليب األحمر بالتدخل العاجل 
لمن���ع مزيد من تدهور األوضاع اإلنس���انية للمعتقلين 
ب���ذل جهد خاص وتفعيل كل ضغ���ط وتأثير ممكنين 
على الحكومة االس���رائيلية لضم���ان حقوق المعتقلين 

في السجون اإلسرائيلية.
وناش���دت منظم���ات المجتم���ع المدن���ي والمدافعين 
عن حقوق اإلنس���ان وأحرار العال���م إلى تفعيل حمالت 
الفلس���طينيين،  الدولي م���ع المعتقلي���ن  التضام���ن 
والضغط عل���ى حكوماتهم من أجل إجبار االحتالل على 

احترام قواعد القانون الدولي، وقواعد العدالة الدولية.

»الضمير« تحذر من ازدياد تدهور األوضاع بسجون االحتالل

 غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسسة مهجة القدس للش���هداء واألسرى والجرحى، أن األسير المجاهد محمد 
خالد حسن عامودي )39 عامًا( من بلدة برقين قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة 
أنهى ثالثة عش���ر عامًا على التوالي في األس���ر ويدخل عامه ال�رابع عش���ر في س���جون 
االحت���الل الصهيوني. وأوضحت مهجة القدس، أن قوات االحتالل الصهيوني اعتقلته 
بتاري���خ 2006/04/17م؛ وأص���درت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالس���جن المؤبد 
)11( مرة باإلضافة إلى عش���رين عامًا أخرى؛ بتهمة االنتماء والعضوية في حركة الجهاد 
اإلسالمي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة، وتوصيل استشهاديين أدت 
عملياتهم البطولية إلى مقتل جنود صهاينة. جدير بالذكر أن األسير محمد عامودي ولد 

بتاريخ 1980/05/15م؛ وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن هداريم.

األسير محمد عامودي يدخل عامه 
الـ )14( في سجون االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
رفضت سلطات االحتالل االس���رائيلي، اعطاء المسيحيين في 
قطاع غزة تصاريح لزيارة المواقع المسيحية في مدينة القدس 

وبيت لحم خالل عيد "الفصح".
وذك���رت صحيفة "هآرت���س" العبرية الصادرة ام���س األربعاء، 
أن س���لطات اإلس���رائيلية س���محت فقط لنحو 200 مسيحي 
فلس���طيني من غزة، ممن تزيد أعمارهم عن 55 عاًما، بالمغادرة 
لقضاء عطل���ة عيد الفصح، ولكن فقط ف���ي األردن، وليس في 

كنيسة القيامة في القدس المحتلة.
وتضي���ف الصحيفة أنه، كان يس���مح للمس���يحيين من قطاع 
غزة بالس���فر إلى كنيس���ة القيامة في القدس والمشاركة في 

االحتفاالت، إال أن هذا العام تم رفض مغادرتهم.
وقالت مصادر فلس���طينية ان "إسرائيل" سمحت في السنوات 

الماضية الى٥٠٠ وحتى ٦٠٠ غزي بالوصول إلى كنيسة القيامة 
بالق���دس، ويس���اوي هذا الع���دد حوالي نصف المس���يحيين 
األرثوذكس ف���ي القطاع. وكان مس���يحيو القط���اع يحصلون 
ع���ادة على تصاريح لزيارة كنيس���ة القيامة ف���ي أعياد الفصح 
والمش���اركة باإلحتف���االت الدينية فيها، لكن ه���ذا العام تم 
تقليص العدد بنس���بة كبيرة.  وتزعم "إس���رائيل" بأن السماح 
للمسيحيين بمغادرة القطاع للمشاركة بإحتفاالت عيد الفصح 
تشكل تسهيالت بمناسبة العيد لكن يؤكد الفلسطينيون بأن 

ما يجري هو تشديد في شروط التصاريح.
وقال إلياس الجلدة أحد النشطاء في الجالية األرثوذكسية في 
القطاع لصحيفة "هآرتس" :"يس���محون بخروج ٢٠٠ ش���خص 
تزي���د أعمارهم عن ٥٥ عامًا وفقط إلى األردن وما الذي يوجد لنا 

هناك، هذا إضافة إلى أنهم كبار بالسن".

االحتالل اإلسرائيلي يمنع
 مسيحيي غزة من زيارة القدس

23 مقعًدا لكل منهما
تعادل الشبيبة والكتلة يحسم 

انتخابات جامعة بيرزيت
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نيويورك/ االستقالل: 
بع���د ع���ام واحد من إطالقه���ا، اكتش���فت المركبة الفضائية الستكش���اف 
الكواكب الخارجية »تيس« TESS التابع لوكالة الفضاء األميركية »ناسا« أول 

كوكب خارج المجموعة الشمسية بحجم األرض.
ويدور الكوكب الذي اكتش���فته المركبة الفضائية »تي���س«، والذي يعرف 
باس���م »أتش دي 21749 س���ي« HD21749c، حول نجم على بعد 53 س���نة 

ضوئية من األرض، بحسب موقع »إنغادجيت«.
ووفقا لدورية »رس���ائل المجل���ة الفيزيائية الفضائية«، التي نش���رت نتائج 
االكتش���اف، فإن العلماء في »ناس���ا« يطرحون احتمال أن يكون صخريا، غير 

أنهم أشاروا إلى أنه غير صالح للعيش والسكن.
وتش���ير النتائج إل���ى أن »تيس« قادرة عل���ى إنجاز مهمته���ا المتمثلة في 
تصنيف آالف الكواكب المرش���حة لتكون بديال لكوكب األرض، بما في ذلك 
أكثر من 300 كوكب م���ن المتوقع أن تكون كواكب خارجية بحجم األرض أو 

أكبر حجما منها.
ويع���د ه���ذا الكوكب، ال���ذي تم تحدي���ده حديثا، أصغ���ر كوكب خارج 
نظامنا الشمسي الذي ترصده المركبة الفضائية الستكشاف الكواكب 

الخارجية.
وتظه���ر بيانات المركبة الفضائي���ة أن الكوكب »إتش دي« يدور حول نجمه 
مرة كل نحو 8 أيام، األمر الذي يعني أن لديه مدارا ضيقا من ش���أنه أن يؤدي 

إلى حرارة سطح تصل إلى 426 درجة مئوية.

اكتشاف أول كوكب 
بحجم األرض

بكين/ االستقالل: 
ت���م تكريم عام���ل نظافة صيني يبل���غ من العمر 
58 عام���ًا، بعد أن تبرع بأكثر م���ن 180 ألف يوان 
)27000 دوالر( لعش���رات األطف���ال الفقراء خالل 
الثالثين عامًا الماضية، على الرغم من حصوله على 

راتب شهري قدره 2000 يوان )300 دوالر( فقط.
يعيش عامل النظافة تش���او مع أسرته الصغيرة 
في منزل متواضع بمدينة ش���يانغ ش���مال شرق 
الصين، وينتهج أس���لوب حي���اة مقتصدًا للغاية، 
حي���ث اعتاد هو وأس���رته على تناول الش���عيرية 
المطبوخ���ة على ال���دوام، إضافة إل���ى أنه لم يقم 

بشراء مالبس جديدة منذ حوالي 30 عامًا.

وعلى الرغم م���ن دخله المحدود ال���ذي ال يتجاوز 
2000 يوان ش���هريًا، وظروفه المعيشية القاسية 
التي دفعته لبيع منزله والعيش في منزل مستأجر 
في قرية جبلية، إال أن تش���او كّرس العقود الثالثة 

األخيرة من حياته لمساعدة األطفال الفقراء.
وكان وال���د تش���اور قد توفي عندم���ا كان صغيرًا 
للغاي���ة، وعانت والدت���ه من مش���اكل عقلية، لذا 
كان يعتمد على مس���اعدات اآلخرين معظم فترة 
طفولت���ه، وكان هذا دافعًا بالنس���بة له ليس���اعد 

األطفال الفقراء.
وقال تش���او معلقًا على تجربته "اعتدت أن أكون 
مثل هؤالء األطفال الفقراء، لم يكن لدي ما يكفي 

من الطعام، واعتمدت على مس���اعدة المحسنين، 
لذا أريد أن أساعدهم على تغيير مصيرهم".

وعلى الرغم من أنه لم يطلب أي شيء مقابل المال 
الذي تب���رع به على مر الس���نين، إال أن الكثير من 
األطفال الذين س���اعدهم وقفوا إلى جانبه عندما 
دخ���ل المستش���فى إثر إصابته بانس���داد معوي 

خطير أثناء سفر زوجته.
يذكر ب���أن وظيف���ة تش���او ب���دأت بالتأثير على 
صحته، لكنه يرفض االستسالم ألنه يعول عليها 
لمساعدة أسرته واألطفال الفقراء الذين يذكرونه 
بمرحل���ة الطفولة، وف���ق ما نقل موق���ع "أوديتي 

سنترال" اإللكتروني.

لندن/ االستقالل: 
في حالة اس���تثنائية، تباع لوحات طفلة تبل���غ العامين بحوالى 1000 دوالر. 
وبحسب ما ذكر موقع "الدايلي مايل" البريطاني، اكُتشفت لوال من قبل فّنان 

َر لوحات الطفلة بمبلغ يتراوح بين 500 و2800 دوالر. سعَّ
وف���ي آخر عرض لها في نيويورك في أمي���ركا، كان لديها 40 لوحة وتمّكنت 

من بيعها كلها تقريًبا.
ويعتقد النّقاد أن عملها مش���ابه لغيره من الفنانين الحديثين، وأن أسلوبها 

 مئات الدوالرات!
ّ

في الشخبطة والتلوين يستحق
قامت لوال حتى اآلن بعرضين، وقد اشترى العمالء أربعة في وقت واحد!

عامل تنظيفات يتبرع براتبه الزهيد لألطفال الفقراء لثالثين عامًا لوحات طفلة السنتين تباع 
بأكثر من 1000 دوالر!

نيويورك/ االستقالل: 
نجا ثالثة ركاب كانوا على مت���ن طائرة صغيرة من طراز 
سيسس���نا 172 م���ن الم���وت بعدما ه���وت الطائرة إلى 
األرض بعد نفاد الوقود منها في جزيرة لونغ آيلند بوالية 

نيويورك األمريكية مساء األحد الماضي.
 وكان���ت الطائرة تقل قائدها األمريكي وس���ائحين من 
كوريا الجنوبية كانا في رحلة لمش���اهدة شالالت نياجرا، 
وكان من المفترض ان تهب���ط الطائرة بعد عودتها في 

مطار قرية فارمينغديل جنوب شرق الوالية.

وح���ال الضباب الكثيف ع���دة مرات دون نج���اح عملية 
الهبوط، وبعد ذل���ك جرى توجيه الطائرة نحو مطار جون 
إف كيني���دي؛ لك���ن الطيار أخطأ المدرج مرتين بس���بب 

األحوال الجوية كذلك.
 وبع���د أن نفد الوق���ود من الطائرة هوت قرابة الس���اعة 
10:30 مس���اًء نح���و األرض واحتكت بس���قف كنيس���ة 
في ش���ارع كليرندون بالجزيرة وقب���ل أن ترتطم باألرض 
أمسكت بها أسالك الكهرباء السميكة على الشارع، ونجا 

الركاب الثالثة.

كانبرا/ االستقالل: 
عثرت ف���رق اإلنقاذ في أس���تراليا على زوجين ش���ابين 
تقطعت بهما الس���بل، بعد أن كتبا عبارة استغاثة على 

الوحل.
وضل الزوجان ش���انتيل جونسون وكولن نولج طريقهما 
في منطقة معزولة شمال أستراليا، وُفقدا مدة 26 ساعة، 
وس���ط مخاوف عليهما من هجوم تماسيح مفترسة  في 

المياه المالحة القريبة.
وبع���د اليأس م���ن محاولة إخ���راج الس���يارة العالقة في 

الوح���ل، عمد الزوجان إلى إش���عال حرائق صغيرة، وكتبا 
عبارة اس���تغاثة ضخمة على األرض الموحلة، على أمل أن 

يتمكن المنقذون من العثور عليهما.
أمضى الزوجان ليلة األحد في الس���يارة، وسيطر عليهما 

الخوف، بعد رصد آثار التماسيح في المكان.
ولحس���ن الحظ، أخبر الزوجان العائلة ع���ن المكان الذي 
يقصدانه، وموعد عودتهما، وعن���د تأخرهما ُأطلق بحث 
واس���ع عنهما، لتعث���ر عليهما فرق اإلنق���اذ في نهاية 

المطاف، حسب »ذا نيو ديلي« األسترالية.

أسالك الكهرباء تنقذ ركاب 
طائــرة مــن مــوت محقــق 

استغاثة على الوحل تنقذ
 زوجين تقطعت بهما السبل

موسكو/ االستقالل: 
عث���ر علم���اء الجامعة الش���مالية - الش���رقية 
الفدرالية الروس���ية، ألول مرة ف���ي تاريخ علم 
المتحجرات، على دم سائل في األوعية الدموية 

لقلب مهر متجمد.
وعث���ر العلماء على هذا المه���ر المتجمد الذي 
بقي تحت الجليد مدة 42 ألف سنة عام 2018، 
ويق���ول س���يمون غريغوريف، مدي���ر متحف 
الماموث في معهد بح���وث البيئة التطبيقية 
في الشمال: »كشف التشريح أن جميع األعضاء 

الداخلية للمهر بحالة جيدة. ومن أوعية القلب، 
ت���م الحصول عل���ى عينات من الدم الس���ائل، 
كما أن األنس���جة العضلية حافظت على لونها 
األحمر األصلي. لذل���ك يمكننا التأكيد على أن 
هذا الحيوان أفضل من جميع الحيوانات التي 
اكتش���فت من العص���ر الجليدي ف���ي العالم، 
م���ن حيث المحافظ���ة على جس���مه وأعضائه 

الداخلية«.
يذك���ر أن الباحثين عثروا عل���ى هذا المهر في 
جدار متجمد لحفرة كارس���تية عمقها نحو 90 

مترا. وباش���ر علم���اء البعثة العلمية الروس���ية 
اليابانية بدراس���ته في الموق���ع، ومن ثم نقل 
إلى متح���ف الجامعة. ويق���ول غريغورف، إن 
نتائج الدراس���ة كشفت أن عمره عند الوفاة بلغ 
أس���بوعا أو اثنين، أي أنه حديث الوالدة. وسبب 
الموت هو غرقه في مياه طينية تجمدت الحقا، 
وأصبحت ج���زءا من طبقة الجلي���د األزلي، وقد 
وجدت ف���ي معدته كمية كبيرة من األوس���اخ 
والطي���ن التي ابتلعها خ���الل الدقائق األخيرة 

من حياته.

سول/ االستقالل: 
قالت شرطة كوريا الجنوبية إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 42 عاًما يوم األربعاء، 
بعدما أضرم النار في ش���قته، ثم قتل خمسة أش���خاص طعًنا بينما كانوا يحاولون الفرار من 
النيران. وقال ضابط ش���رطة في مدينة جينجو التي تقع إلى الجنوب الش���رقي من العاصمة 
س���ول لوكالة »رويترز«: إن الرجل أحرق ش���قته قبل الفجر، ثم هاجم سكاًنا آخرين في المبنى 
فروا من النيران باستخدام سلم. ومن بين القتلى طفلة تبلغ من العمر 12 عاًما، كما أصيب 13 
ش���خًصا آخرون. وذكر الضابط أن الرجل قال إن تصرفه يرجع إلى »تأخر األجور«، وتمّكن رجال 

اإلطفاء من إخماد الحريق.

تأخروا في دفع اإليجار فأحرق العثور على دم سائل في جسم مهر متجمد منذ 42 ألف سنة
الشقة وقتل 5 سكان

)APA images( فل�سطينيون يح�سرون افتتاح معر�ض "من حتت الأنقا�ض" الذي يحتفل بيوم الأ�سري الفل�سطيني يف قرية الفنون واحلرف  اليدوية بغزة


