
منخفض قطبي شديد البرودة
 يضرب فلسطين اليوم 

رام الله/ االستقالل: 
ق���ال الراصد الجوي، لي���ث العالمي: إن منخفضًا 
قطبًيا، س���يضرب األراضي الفلس���طينية، فجر 
اليوم األحد، وسيكون مصحوًبا باالمطار والرياح.

وأكد العالمي، أن الرياح س���تصل س���رعتها ما 
بين 70 الى 80 كم في الس���اعة، وس���يصاحبها 

انخفاض ملموس على درجات الحرارة.
وأوض���ح أن المنخف���ض يتمركز غرب س���وريا، 

ويتحرك نحو الشرق بس���رعة، وبالتالي يضعف 
مس���اًء، كم���ا س���يحدث إنخفاض ملموس على 
درجات الحرارة العظمى في الجبال 10-11 درجة 
مئوية فقط. وأشار العالمي، إلى أن هبوب الرياح 
س���يكون قويًا، وبعض هباتها تالمس 70 -80

كم/ الس���اعة، كما أن الكتلة الرئيسية المرافقة 
للمنخف���ض من أص���ل قطب���ي، متوقًعا هطول 

الثلوج على جبال لبنان وسوريا.
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 الخليل/ االستقالل:
نظمت حركه التحرير الوطني الفلس���طيني "فتح" إقليم يطا، يوم أمس، 
فعالية تضامنية لتعزيز صمود األهالي في قرية التوانة جنوب الخليل، 

رام الله/ االستقالل:
قال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة 
التحرير: إن حكومة االحتالل تواصل مسلس���ل التطهير العرقي والتهويد 
في القدس المحتلة، بعد أن صعدت من وتيرة ارتكاب مزيد من االنتهاكات 

تقريــر: تصاعــد
 االستيطان بدعم أمريكي

الخليل: فعالية تضامنية مع أهالي
 قرية التوانة المهددة باالستيطان

كيف يمكن للفلسطينيين 
مواجهة »صفقة القرن«؟

غزة / سماح المبحوح:  
في ظل اإلص���رار األمريكي الكبير عل���ى المضي قدما بإع���الن صفقة القرن، 

واالس���تمرار في حش���د الدعم لذلك س���واء كان عربي���ا أو دوليا 
وترجمت���ه قوال وفعال على أرض الواق���ع بإعالنها القدس عاصمة 

مستشفى حمد لألطراف الصناعية.. 
تزرع األمل للمبتورة أقدامهم بغزة

غزة/ دعاء الحطاب: 
ظ���ن أن حياته س���تعود طبيعية بعد أياٍم من اصابت���ه، حينما طمأنه االطباء 

بأنه يس���تطيع الس���ير على قدمه كالس���ابق بعد تركيب طرف 
صناعي، فأخذ يبن���ي أحالمه بمتابعة تفاصي���ل حياته اليومية 

غزة/ قاسم األغا: 
نف���ى عض���و المكتب السياس���ي لحرك���ة المقاومة 
اإلس���المية )حماس( ماهر عبيد، تلّقي حركته مؤخًرا 

أّية مبادرة للمصالحة من حركة "فتح"، عبر جمهورية 
مص���ر العربي���ة. وق���ال عبي���د لصحيفة 
االستقالل: "إن حماس لم تستلم مبادرات 

عبيد لـ »االستقالل«: لم نتلق مبادرات جديدة من أي طرف حول المصالحة
رام الله/ االستقالل:

مددت النيابة العامة في مدينة رام الله بالضفة المحتلة، 
توقيف األسير المحرر الكادر في حركة الجهاد اإلسالمي 

أحمد حس���ن نصر )50 عاما( مدة يومين للتحقيق. ووفقًا 
لمحامي مؤسسة الضمير مهند كراجة فإن 
نيابة رام الله مددت توقيف األسير المحرر 

رام الله / االستقالل:
جددت القوى الوطنية واالس���المية في محافظ���ة رام الله والبيرة رفضها الي 

صيغ او مح���اوالت او مقترحات للعودة للمفاوض���ات الثنائية مع 
االحتالل اإلسرائيلي. ودعت القوى السلطة الوطنية تطبيق قررات 

جهاز المخابرات برام الله يواصل اعتقال المحرر أحمد نصر

قوى رام الله تدعو للتصعيد الميداني 
مع االحتالل رفضًا لـ »صفقة القرن«

الحكومة تقرر رفع نسبة صرف رواتب الموظفين لـ60 % وكيل »التنمية«: تأخر صرف 
شيكات الشؤون بسبب
 األزمة المالية للسلطة

رام الله/ االستقالل:
أكدت وزي���رة ش���ؤون المرأة، آم���ال حم���د، أن الحكومة 
الفلسطينية برئاس���ة د.محمد اشتية، س���ترفع الشهر 

المقبل نس���بة ص���رف رواتب الموظفي���ن الحكوميين ل� 
%60. وقال���ت حم���د، في تصري���ح صحفي 
السبت: إن الحكومة س���ترفع نسبة الصرف 

نابلس / االستقالل:
أصيب الش���اب عم���ر عوني عب���د الكريم يونس) 
20 عامًا( بج���روح خطيرة يوم أم���س، جراء إطالق 
االحت���الل النار عليه بزع���م محاولته تنفيذ عملية 

طعن ق���رب حاجز زعت���رة جنوب مدين���ة نابلس 
بالضف���ة المحتلة. ووفقًا للقناة 13 اإلس���رائيلية 
فإن الش���اب أصيب بجروح خطيرة، وهو من قرية 
س���نيريا قضاء قلقيلية، مش���يرة إل���ى ان جيش 

االحت���الل نقل الش���اب المصاب إلى مستش���فى 
بيلنسون اإلسرائيلي في بتاح تكفا. وقالت مصادر  

إعالمية إن عائلة الشاب يونس أُبلغت 
بإصابته بشكل حرج عقب إطالق النار 

االحتالل يصيب شابًا بجروح خطيرة بزعم محاولة طعن بنابلس

االحتالل "اإلسرائيلي" ُيغلق 
ملعبًا رياضيًا في القدس

حمدونة: األسرى جاهزون الستئناف 
خطواتهم بحال مماطلة إدارة السجون

غزة/ االستقالل:
أك���د مدير مركز األس���رى للدراس���ات د.رأفت حمدون���ة أن الحركة األس���يرة جاهزة 

الستئناف الخطوات النضالية بكل أشكالها في حال المماطلة من قبل 
إدارة مصلحة الس���جون اإلسرائيلية في تطبيق ما تم االتفاق عليه بين 

عبــاس يصــل 
القاهــرة فــي 
زيـارة رسميــة

�نت�شار جنود �الحتالل يف مكان �طالق �لنار على �ل�شاب يون�س على حاجز زعرتة يف نابل�س �أم�س      
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 الخليل/ االستقالل:
نظمت حرك���ه التحرير الوطني الفلس���طيني 
"فتح" إقليم يطا، يوم أمس، فعالية تضامنية 
لتعزيز صمود األهالي في قرية التوانة جنوب 
باس���تمرار لهجمات  الت���ي تتعرض  الخليل، 

المستوطنين.
وحض���ر الفعالية التي حملت عن���وان "االرض 
لنا وس���تبقى" وتخللها زراعة اش���جار الزيتون 
وتزيين االش���جار بصور الش���هداء واالس���رى، 
في حديقة المناضل المرحوم صابر الهريني، 

اللج���ان الوطنية والش���عبية لمقاوم���ة الجدار 
واالس���تيطان جنوب الضفة الغربية، وفصائل 
العم���ل الوطني، والمتضامن���ة االيطالية لويزا 

مورغنتيني ومتضامنون أجانب.
وقال���ت مورغنتين���ي، "اغلب الفلس���طينيين 
اعتقلوا في س���جون االحت���الل وكان يجب اال 
يعتقلوا، ويجب فورا اطالق سراح كافة االسرى 
وخاصة االطفال الذين يعملون من اجل الحرية، 
مضيفة "أن الفلسطينيين اصحاب ارض وحق 
ويؤمنون بالعدل والس���الم، ونحن هنا حضرنا 

للتضامن معه���م ونقول ان ترمب هو اس���وأ 
رئيس ألمري���كا ونحن اتينا ال���ى هنا لنتعلم 
من اهل التوانة ونساء التوانة معنى الصمود، 
ولنش���كرهم عل���ى مقاومتهم ه���ذا االحتالل 
المجرم واننا ال نقول اذهبوا ولكننا معكم جنبا 

الى جنب".
وعقب انتهاء الفعالية داهمت قوات االحتالل 
قرية التوانة واعتدت عل���ى االهالي بالضرب، 
عرف منهم الحاجة فاطمة اله���دار )75 عاما( 

واعتقلت الشاب علي الهريمي )24 عاما(.

رام الله/ االستقالل:
قال المكت���ب الوطني للدف���اع عن األرض 
ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة التحرير: 
إن حكوم���ة االحت���الل تواصل مسلس���ل 
التطهي���ر العرقي والتهوي���د في القدس 
المحتلة، بعد أن صعدت من وتيرة ارتكاب 
مزيد م���ن االنته���اكات للقان���ون الدولي 
والقانون اإلنساني الدولي، والضرب بعرض 
الحائط قرارات الش���رعة الدولية مستغلة 

الموقف األمريكي الداعم ل�"إسرائيل".
وأوضح المكت���ب في تقريره األس���بوعي 
يوم أمس، أن محكم���ة االحتالل المركزية 
بالق���دس صادق���ت على هدم عش���رات 
المنازل في بلدة سلوان بحجة تواجدها في 
نفوذ مخطط المناطق والحدائق الطبيعية، 
وذلك بعد أن ردت المحكمة االس���تئناف 

الذي قدمه أصحاب المنازل.
وأض���اف أن المحكمة صادق���ت على طلب 
بلدي���ة االحت���الل به���دم عش���رات منازل 
للفلس���طينيين الموج���ودة ضمن مخطط 
"غابة السالم"، بينما طلبت البلدية استثناء 
البؤر االس���تيطانية ومنازل المس���توطنين 
المتواج���دة ف���ي نف���س المنطق���ة، التي 
استولت عليها جمعية "إلعاد" االستيطانية 
والمبادرة لمش���اريع اس���تيطانية بذريعة 

تطوير السياحة في المنطقة.
وعق���ب ق���رار المحكم���ة صادق���ت "لجنة 
التنظي���م والبن���اء" عل���ى مخط���ط بلدية 
ال���ذي يقضي باالس���تيالء على  االحتالل 

أراضي حي البستان في سلوان.
وقال تقرير المكت���ب الوطني إن إخطارات 
اله���دم تأتي في س���لون وتخومها ضمن 

المخط���ط الهيكل���ي "ع م /9" والمس���مى 
القديم���ة  الق���دس  هيكل���ي  بمخط���ط 
جمي���ع  بوض���ع  ويقض���ي  وضواحيه���ا، 
المساحات ومسطحات األراضي في سلوان، 
بم���ا في ذل���ك أحي���اء عين الل���وزة ووادي 
حلوة ومنطقة البس���تان والحارة الوسطى، 
كمناط���ق ممنوع���ة للبناء والس���كن، وتم 
تصنيفها كمناطق خض���راء معدة لتكون 

مناطق عامة ومناطق طبيعية.
وبم���وازاة ذل���ك، قدمت بلدي���ة االحتالل 

للمحكم���ة لوائ���ح اته���ام ض���د أصحاب 
األراضي، حيث قبلت المحكمة طلب البلدية 
وأصدرت إخط���ارات بهدم المنازل، بعد أن 
تم تجميد أوامر اله���دم عدة مرات، لحين 
البت بأوامر الهدم الص���ادرة ضد 3 منازل 

بعد أن قدم أصحابها استئناًفا.
 وبحسب التقرير، يستهدف قرار المحكمة 
60 منزاًل عرضة للهدم تحت ذات الذريعة، 
وفي ح���ال هدم���ت تلك المنازل س���يتم 
تشريد 500 فلسطيني يقطنون المنطقة.

وأش���ار إلى أن بلدية االحتالل قررت إقامة 
متنزه بلدي جديد باسم "وادي زمري" قرب 
مستوطنة "بسغات زئيف" بالقدس، حيث 
يش���كل هذا المتنزه تقليًدا لمتنزه وادي 
الغرالن الواقع جنوب القدس والذي تعيش 

فيه غرالن وحيوانات برية أخرى.
كما تخطط بلدية االحت���الل إلقامة فندق 
على جبل المكبر، حيث يعمل رجل األعمال 
المع���روف رامي ليف���ي عل���ى إقامة هذا 
الفندق في متنزه قصر المندوب الس���امي 

الواقع على جبل المكبر بتكلفة تقدر ب� 150 
مليون شيكل، حيث سيضم الفندق حوالي 

180 غرفة ووحدة سكنية.
وذك���ر تقرير المكتب الوطني أن س���لطات 
االحتالل أصدرت أوامر بوضع اليد على قرابة 
51 ألف دونم في منطقة األغوار، والتي تقع 
وفًقا للخرائط الجوية في الشرق من منطقة 
تياس���ير، وصواًل إلى منطقة الرأس األحمر 

وعاطوف، إلى خربة مكحول وسمرة.
ولفت إلى أن خمس���ة تجمعات س���كنية 
تعيش ف���ي ه���ذه المناط���ق، أمهلتهم 
سلطات االحتالل 14 يوًما لتقديم اعتراض، 
وتمنعهم من دخول األراضي إال بتصريح 

مما يسمى قائد جيش االحتالل بالضفة.
وبي���ن أن جزءًا من ه���ذه األراضي مملوكة 
ب�الطابو لمواطنين من طوباس وتياس���ير 
وطمون، وجزًء لبطريركي���ة الالتين، والجزء 

اآلخر مصنف كأمالك دولة.
وفي سياق متصل، نصبت قوات االحتالل 
األس���بوع الماضي يافطات في خربة يانون 
التابعة ألراضي بل���دة عقربا جنوب نابلس 
في ش���فا الغ���ور تفي���د بتحوي���ل مئات 

الدونمات إلى "محمية طبيعية".
وبه���ذا الق���رار، تمن���ع ق���وات االحت���الل 
المواطني���ن م���ن دخ���ول ه���ذه األراضي 
بالزيت���ون، ومحاصي���ل أخرى،  المزروع���ة 
بحجة أنه���ا "محمية طبيعية" ُيمنع دخول 
المواطنين إليه���ا على طريق تخصيصها 
كم���ا ه���ي العادة ف���ي مثل ه���ذه الحالة 
كمستوطنة  مجاورة  مس���توطنة  لتوسيع 
)ايتمار( بحي���ث تصل حدودها إلى الجبال 

المطلة على منطقة األغوار.

تقريــر: تصاعــد االستيطــان بدعــم أمريكــي

الخليل/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي يوم أمس، مواطًنا من بلدة يطا بمحافظة 
الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود بأن قوات االحتالل اعتقلت 
الشاب محمد ابراهيم جبارين )19عاًما( على حاجز عسكري نصبته قرب "مفرق 

زيف" جنوب الخليل، واقتادته إلى جهة غير معلومة.
كما داهمت عدة أحياء في الخليل ونصبت حواجزها العس���كرية على مداخل 
بلدتي س���عير وحلحول ش���ماال، وفتش���ت مركبات المواطني���ن ودققت في 

بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

 االحتالل يعتقل شابًا الخليل: فعالية تضامنية مع أهالي قرية التوانة المهددة باالستيطان
على حاجز عسكري بيطا

رام الله / االستقالل:
شهد حصاد األس���بوع الماضي، استشهاد فلسطينيين 
اثني���ن، وإصابة العش���رات بالرصاص الح���ي والمطاطي 
واالختناق، فيما أصيب إسرائيليان، خالل 64 مواجهة مع 
االحتالل، تخللها عملية إطالق نار، إضافة لتفجير عبوات 
ناس���فة محلية الصن���ع في مناطق مختلف���ة من الضفة 

والقدس المحتلين.
ففي يوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلس���طينية، عن 
إصابة 43 فلسطينيًا بالرصاص، وعشرات حاالت االختناق 
ف���ي الضفة وغ���زة، وذلك ضمن 10 مواجه���ات، تخللها 

تفجير عبوات ناسفة شرقي جباليا، ومدينة غزة، ومخيم 
البريج، وخانيونس، ورفح.

وي���وم الخميس، استش���هدت المعلمة فاطمة حس���ن 
س���ليمان )42 عاًما( بعد أن دهس���ها مستوطن عند بلدة 
تقوع ش���رقي بيت لحم، كما أصيب فلسطيني برصاص 
ق���وات االحتالل في الضفة الغربية، فيما أعلن عن إصابة 
جندي بالحجارة خالل المواجهات في عزون، وقد تم رصد 
تس���ع مواجهات مع قوات االحتالل، تخللها تفجير عبوة 
ناس���فة وزجاجات حارقة في مخيمات قلنديا وش���عفاط 

وعزون.

أما يوم األربعاء، فأحصيت 11 مواجهة بين فلسطينيين 
وجنود االحت���الل في الضفة وغزة، تخلله���ا إلقاء زجاجة 

حارقة في عزون، وإطالق نار في أم الريحان.
وف���ي منتصف األس���بوع، أصي���ب فلس���طينيان اثنان 
برصاص ق���وات االحتالل في الضفة، فيما ألقى ش���بان 
فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة في الخضر، وذلك ضمن 

سبع مواجهات.
ويوم االثنين الماضي، أصيب شاب فلسطيني بالرضوض، 
وعدة حاالت اختناق بالغاز المس���يل للدموع في الضفة، 
كما ألقى شبان فلس���طينيون زجاجاتهم الحارقة صوب 

االحتالل في مس���توطنات )ش���وكداه، وبئيري، وأشكول، 
وسدوت هنيغف، وعزون( وذلك ضمن 12 مواجهة.

ويوم األح���د، أصيب عدة فلس���طينيين بحاالت اختناق 
في الضفة، وذلك ضمن 11 مواجهة في عدد من مناطق 
الضفة. كما استش���هد الطفل إس���حاق عب���د المعطي 
اش���تيوي )16 عام���ًا( متأث���رًا بإصابته ش���رقي رفح في 
2019/4/3، وأصي���ب 13 فلس���طينيًا بإصابات مختلفة، 
كما أعلن عن إصابة مستوطن بالحجارة في عوريف، فيما 
أحصيت أربع مواجهات، تخللها إلقاء عبوة ناسفة محلية 

الصنع في منطقة دير أبو مشعل.

حصاد األسبوع: شهيدان وإصابة إسرائيليين و64 مواجهة
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غزة/ قاسم األغا: 
نفى عض���و المكتب السياس���ي لحركة 
المقاومة اإلسالمية )حماس( ماهر عبيد، 
تلّقي حركته مؤخًرا أّية مبادرة للمصالحة 
من حرك���ة "فتح"، عب���ر جمهورية مصر 

العربية.
وق���ال عبي���د لصحيفة االس���تقالل: "إن 
حماس لم تس���تلم مبادرات )للمصالحة( 
من أي طرف، وكل ما يتم تداوله ال يعدو 

كونه تصريحات صحفية".
وأضاف: "موقف حم���اس من المصالحة 
واضح، وهو مصالحة تقوم على الشراكة 
وااللت���زام بتطبيق االتفاق���ات الموقعة 
)بالقاه���رة وبيروت( من���ذ 2011 كرزمة 
واحدة"، مش���دًدا على أن "سالح المقاومة 

ليس محاًل للتفاوض أو النقاش".
يأت���ي ذلك في وقت وص���ل فيه رئيس 
الفلسطينيَتين  "فتح"  وحركة  الس���لطة 
محمود عباس أمس السبت، إلى مصر في 
زيارة رسمية؛ لحضور اجتماع الدورة )غير 
العادي���ة( لمجلس جامعة الدول العربية 
على المس���توى ال���وزاري، ولقاء الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي؛ لمناقشة 

تطورات القضية الفلسطينية.
وقبل زيارة الرئي���س عّباس إلى القاهرة، 
غ���ادر العاصم���ة المصرّي���ة الخمي���س 
الماض���ي، وفد من حركة "فتح" برئاس���ة 
عض���و اللجن���ة المركزية مس���ؤول ملف 
المصالح���ة بالحركة ع���زام األحمد، الذي 
رف���ض اإلفص���اح ع���ن معلوم���ات حول 
لقاءاته مع المس���ؤولين المصريين، قبل 
انته���اء الزي���ارة الحالية الت���ي يجريها 

الرئيس عّباس للقاهرة.
وش���ّكك عضو المكتب السياسي لحركة 
"حماس" في حقيقة تحرك حركة "فتح" 
الجدي���د بش���أن المصالحة م���ع حركته، 

مشيًرا إلى أن له أهداًفا عّدة.

اأهداف عدة 
وق���ال: "إن التحرك الجدي���د له أهداف، 
منها الترويج للحكومة الجديدة )برئاسة 
عضو مركزية فتح محمد اشتّية( وفرضها 
كط���رف محاور، مما يوج���ب )بنظر فتح( 

على حماس الجلوس والتعامل معها".
وتابع: "كما أن م���ن أهداف هذا التحرك 
محاول���ة إصالح العالقة مع مصر، من باب 
العالقات العامة، وكذلك إظهار الحرص 

على الوحدة لمواجهة صفقة القرن."
وبالتزامن مع زيارة "األحمد" إلى القاهرة، 
ذكرت مصادر صحفي���ة أن وفًدا آخر من 
مركزية "فتح" زار الدوحة، وأبلغها رسالة 
واضحة م���ن "القي���ادة الفلس���طينية"، 
ط���رف  ألي  الس���ماح  ع���دم  مفاده���ا 
الس���لطة، خصوًصا فيما يتعلق  بتجاوز 

بالمس���اعدات المقدمة لقطاع غزة، على 
اعتبار أنها "س���تصب في خدمة صفقة 

القرن ودويلة غزة".
وعن ذل���ك، عّقب عبيد بالق���ول: "ال علم 
لنا بمحتوى اللقاء وال تش���غلنا تحركات 
اآلخرين"، مس���تدرًكا: "لك���ن هذا موقف 
الس���لطة على الدوام وليس جديدًا، وقد 
سمعه القطريون والمصريون قبل ذلك".

وأّكد على أن "الس���لطة ورئيس���ها لهم 
هدف معلن وهو تش���ديد الحصار على 
غ���زة؛ للضغط عل���ى الغزيي���ن ليخرجوا 
في وجه حم���اس، أو بهدف دفع حماس 
للس���لطة وتمكينها من كل  للتس���ليم 

شيء في قطاع غزة."
وأش���ار عضو المكتب السياسي لحماس 
إل���ى أن حركته اّطلعت على تس���ريبات 
ما ُتس���مى "صفقة القرن"، عبر الوسائل 
اإلعالمّي���ة المختلفة، وه���ي قائمة على 
تقدي���م  عل���ى  الفلس���طينيين  إجب���ار 
تنازالت ُمجحفة لصال���ح كيان االحتالل 
مدينة  بش���أن  "اإلس���رائيلي"، خصوًصا 
الالجئين  ع���ودة   

ّ
المحتلة، وحق القدس 

الفلس���طينيين، وضم الضف���ة الغربية 

المحتلة للكيان.
كاف���ة  المس���ارات  أن  عل���ى  وش���ّدد 
والشعبية  والسياس���ية  )الدبلوماس���ية 
والمقاومة( مطروحة على طاولة "حماس" 
إلس���قاط الصفقة األمريكي���ة، التي "لن 
يقبل بها ش���عبنا الفلس���طيني وسوف 
يسقطها كما أس���قط عشرات المشاريع 

قبلها."
واألربعاء الماضي، أعلن "جاريد كوشنر"، 
صه���ر ومستش���ار الرئي���س األمريكي 
"دونالد ترمب"، أن "صفقة القرن" ستعلن 

بعد شهر رمضان القادم.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة "واشنطن 
بوس���ت" األمريكية نقاًل عن مس���ؤولين 
رفيعي المس���توى بالبي���ت األبيض، "إن 
الصفقة ال تشمل إقامة دولة فلسطينية 

ذات سيادة".
وذك���رت الصحيف���ة أنها تركز بش���كل 
األوض���اع  "تحس���ين  عل���ى  أساس���ي 
دون ضمان  للفلسطينيين،  االقتصادية 
إقامة دول���ة فلس���طينية منفصلة ذات 
سيادة كاملة"، كما أنها تلغي مبدأ "حل 

الدولتين".

كشف األهداف الحقيقية لتحرك »فتح« بشأنها

عبيد لـ »االستقالل«: لم نتلق مبادرات جديدة من أي طرف حول المصالحة

رام الله/ االستقالل:
م���ددت النياب���ة العامة في مدين���ة رام الله 
بالضفة المحتل���ة، توقيف األس���ير المحرر 
الكادر ف���ي حركة الجهاد اإلس���المي أحمد 

حسن نصر )50 عاما( مدة يومين للتحقيق.
ووفقًا لمحامي مؤسسة الضمير مهند كراجة 
فإن نياب���ة رام الله مددت توقيف األس���ير 
المحرر أحمد نصر لمدة )48 ساعة( للتحقيق 

في تهمة جديدة وهي حيازة سالح.
وأوضح كراجة، أن محكمة »الصلح« كانت قد 
قررت يوم الثالثاء الماضي اإلفراج عن المحرر 
نصر؛ ش���ريطة أال توجه إلي���ه تهمًا جديدة، 

مضيف���ًا أنه كان من المفت���رض اإلفراج عنه 
لعدم وجود أي تهم جدي���دة، بعد االنتهاء 
م���ن التحقي���ق بقضي���ة تلقي أم���وال غير 

مشروعة وفقًا لمزاعمها.
وأشار إلى أن يوم الخميس وجهت نيابة رام 
الله تهمة جديدة له، تمثلت بحيازة س���الح 
مما اس���تدعى من القاضي أن يمدد توقيفه 
لمدة 48 س���اعة الستكمال التحقيق، وبذلك 
يصبح معتقاًل في س���جون السلطة منذ 15 

يوما على التوالي تحت ذرائع واهية.
ُيشار إلى أن المحرر والكادر في حركة الجهاد 
اإلس���المي أحمد نصر من ذوي االحتياجات 

الخاص���ة حيث لديه إعاقة ف���ي القدم، وهو 
أس���ير محرر أمضى في سجون االحتالل أربع 
س���نوات، وحاصل على درج���ة البكالوريوس 

في تخصص العلوم السياسية.
من الجدير بالذكر أن المحرر نصر يعمل في 
مكتبته الخاص���ة، واعتقلته األجهزة األمنية 
الفلس���طينية  المخابرات  على خلفية من���ع 
احتفال إشهار نشر كتاب »درب الصادقين« 
الذي يؤرخ لمعارك المقاومة الفلس���طينية 
في الضفة الغربية ومخيم جنين على وجهة 
الخص���وص، والذي  كتبه األس���ير محمد أبو 
طبيخ المحكوم بالمؤبد في سجون االحتالل.

رام الله / االستقالل:
جددت القوى الوطنية واالس���المية في محافظة رام الله والبيرة رفضها الي صيغ او محاوالت 

او مقترحات للعودة للمفاوضات الثنائية مع االحتالل اإلسرائيلي.
ودعت القوى الس���لطة الوطنية تطبيق قررات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، 
ورفض اي تسوية او مس���ار سياسي في ظل سياسات االحتالل، والعمل لنقل ملف القضية 
الوطني���ة لالمم المتحدة كقضية تحرر وطني لتطبيق قرارتها بتوفير حماية دولية لش���عبنا 

حتى انهاء االحتالل عن ارضه وتمكينه من ممارسة حقوقه كاملة غير منقوصة.
ودعت الوس���ع مش���اركة في فعاليات اسناد االس���رى واستمرار الحراك الش���عبي بما فيها 

االعتصامات امام مقرات الصليب االحمر وفي مراكز المدن. 
ودعت العتبار الجمعة المقبل يوم للتصعيد الميداني على جميع مواقع التماس مع االحتالل، 
وتوسيع المشاركة الشعبية في كافة المواقع رفضا لصفقة القرن والحديث عن قرب اعالنها 

ومع اقتراب ذكرى النكبة ال 71 وموعد نقل السفارة للقدس المحتلة.

جهــاز المخابــرات بــرام اللــه 
يواصــل اعتقــال المحــرر أحمــد نصــر

قوى رام الله تدعو للتصعيد الميداني 
مع االحتالل رفضًا لـ »صفقة القرن«

رام الله/ االستقالل:
زار وفٌد من حركة الجهاد اإلسالمي في 
الضفة المحتلة، بيت األس����ير المحرر 
عم����ر البرغوثي ف����ي بلدة كوب����ر برام 
الله في الضف����ة المحتلة، والذي هدم 
االحتالل فيه ش����قة الش����هيد صالح 

البرغوثي قبل أيام.
وأكد الوف����د على وقوف حركة الجهاد 
اإلس����المي م����ع العائ����الت الت����ي قد 
تعرض����ت بيوتها لله����دم، لما قدموه 
مع أبنائهم من تضحية من أجل الكل 
الفلس����طيني،  ومؤازرة األسير المحرر 
عمر البرغوثي "أب����و عاصف" 60 عاما، 
والذي قدم نصف حياته في األسر في 
سجون االحتالل، مربيًا أبنائه على نهج 

الجهاد والمقاومة.
وش����دد الوفد على أن سياس����ة هدم 
من����ازل المواطنين جريم����ة عدوانية، 
وسياس����ة عقاب جماعي ال يقبل بها 
القانون الدولي واإلنس����اني، معتبرين 
أن ه����دم منزل البرغوثي، جريمة حرب 
على  الصهيوني  االحت����الل  يش����نها 
كل ما هو فلس����طيني. مبينا، أن هذه 
"السياس����ات العدوانية، لن تفلح في 
كسر إرادة الش����عب الفلسطيني، وأن 
الشعب كلما زاد االحتالل بطشه، ازداد 
صالبة وقوة وصمودًا وال تتأثر عزيمته 
التي  الحرب  القمع وجرائم  بسياسات 

يرتكبها.
وارتقى الش����هيد صالح نجل األس����ير 

عم����ر البرغوث����ي، في عملي����ة اغتيال 
جبانة نفذتها وحدة خاصة من جيش 
االحت����الل قرب بلدة س����ردا، منتصف 
الماض����ي، بعد  ش����هر كان����ون األول 
اتهام����ه تنفيذ عملي����ة " عوفرا" التي 
أصيب في����ه عدد من المس����توطنين 

وجنود االحتالل.
كما استطاعت قوات االحتالل اعتقال 
بعد  البرغوثي  األس����ير عاص����م  نجله 
أيام من مطاردته، إذ تمكن من تنفيذ 
عملية الرد الس����ريع على استش����هاد 
شقيقه صالح والشهيد أشرف نعالوة 
منتصف ش����هر كان����ون األول نهاية 
الع����ام الماض����ي. والذي قت����ل فيها 

جنديان وأصيب فيها آخران.

وفــد مــن الجهــاد يــزور بيــت
 الشهيــد المهــدم صالــح البرغوثي

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكر موقع »واال« العبري، أن جيش االحتالل »اإلس���رائيلي«، وبالتعاون مع قوات حرس 
الحدود، أنهى اس���تعداداته، لتأمين اقتحام حوالى 25 ألف مس���توطن إس���رائيلي 

لمدينة الخليل بالضفة الغربية.
وقال الموقع العبري، إن المس����توطنين سيقومون بتأدية صالة عيد الفصح 
اليهودي، في الحرم اإلبراهيمي بمدينة الخليل، خالل أيام االثنين والثالثاء 

من األسبوع القادم.
وأضاف الموقع العبري، أن المس���توطنين سيقومون كذلك بزيارة األماكن التاريخية، 

بمدينة الخليل، بعد أداء الطقوس التلمودية في الحرم اإلبراهيمي.
وأش���ار الموقع العبري، إلى أن الجيش اإلس���رائيلي، فرض يوم أمس، طوقا أمنيا على 

كافة مناطق الضفة الغربية، لمدة أسبوع، إلى حين إنهاء عيد الفصح اليهودي.

تأهب »إسرائيلي« 
القتحام أكثر من 25 
ألف مستوطن الخليل 
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
    ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
املحكمة ال�سرعية يف غزة

 الموضوع / مذكرة تبليغ حضور
  صادرة عن محكمة غزة الشجاعية

الى المدعى عليه / ش���ادي بن ماهر بن عيد الجاروش���ة من غزة وس���كان اليونان حاليا 
ومجهول مح���ل اإلقامة فيها االن يقتضي حضورك الى ه���ذه المحكمة يوم الخميس 
المواف���ق 2019/5/23م الس���اعة التاس���عة صباحا وذل���ك للنظر في القضية أس���اس 
2019/285م بخصوص دعوى نفقة زوج���ة المقامة عليك من قبل المدعية / زهوة بنت 
حس���ام بن احمد االنقر من غزة وسكان غزة الرمال وان لم تحضر في الوقت المعين يجر 

بحقك المقتضي الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2019/4/18م

  قا�سي غزة ال�سرعي 
  بالل داوود اأبو خاطر 

إعالن طرح عرض بيع مركبة
 تعلن جمعية الصحابة لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الش���رعية عن 
بي���ع مركبة تجارية موح���دة مغلقه نوع فولكس���واجن )كادي( موديل 

2011 محرك ديزل لون أبيض.
فعلى األخوة الراغبين بالش���راء معاينة المركبة وتقديم عرض السعر 
بمظروف مغلق ابتداء من يوم األحد الموافق 2019/04/21م وحتى يوم 
الثالثاء 2019/04/23م الساعة 10 صباحًا في مقر الجمعية الكائن في 

غزة شارع الصحابة بالقرب من مسجد التابعين.

لال�ستف�سار االت�سال : 0599547777

وتعه���د البطش، ف���ي تصريحات صحفية، الس���بت، 
بإس���قاط "صفقة القرن" التي تعدها اإلدارة األمريكية 

لتصفية القضية الفلسطينية.
ونقل مصدر مطلع عن مستش���ار البيت األبيض جاريد 
كوش���نر األربعاء الماضي أن "خطة السالم" األمريكية 
في الش���رق األوس���ط )صفق���ة القرن( س���ُتعلن بعد 

تشكيل الحكومة اإلسرائيلية وانتهاء شهر رمضان.
ق���ال المصدر لرويترز: "خطة الس���الم س���تعلن بعدما 
تش���كل إس���رائيل حكومة ائتالفية ف���ي أعقاب فوز 
رئي���س الوزراء بنيامي���ن نتنياه���و باالنتخابات وبعد 
انتهاء شهر رمضان في أوائل يونيو حزيران المقبل".

وأشار إلى أن كوش���نر حث مجموعة من السفراء اليوم 
على التحلي "بذهن منفتح" تجاه مقترح ترمب للسالم، 

مضيًفا أن "المقترح سيتطلب تنازالت من الجانبين".
وأضاف "كوشنر قال إنه س���يكون علينا جميًعا النظر 

في تنازالت معقولة تتيح تحقيق السالم".
وبعد تصريح " كوش���نير " بش���أن اعالن صفقة القرن 
، دعا الجانب الفلس���طيني لعق���د اجتماع طارئ اليوم 

لوزراء خارجية العرب . 
وأك���دت جامع���ة ال���دول العربية أن هن���اك تطورات 
ومس���تجدات مهمة حول ما يتردد إعالميا بشأن قرب 
اإلعالن  عم���ا يطلق علي���ه )صفقة الق���رن(، وأن هذه 
المس���تجدات هي التي جعلت الجانب الفلس���طيني 
يدعو الجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم األحد 
، ك���ي ُيطلعهم رئيس الس���لطة محم���ود عباس على 
الموقف الفلسطيني ، مما يحتمل إعالنه في ما يخّص 
هذه الصفقة ، وتعبئة الموق���ف العربي في مواجهة 

هذه التطورات.
وتعقيبا على ذلك قال األمين العام المس���اعد لجامعة 
الدول العربية الس���فير حس���ام زكي ، في تصريحات 
إعالمي���ة : " إن الصورة العامة ليس���ت صورة مطمئنة ، 
بغّض النظر ع���ن حقيقة ما يثار في اإلعالم بخصوص 
تلك الصفقة، لكن الصورة العاّمة ليس���ت مطمئنة من 
جهة أن يكون هذا الطرح إيجابيًا ومتوازنًا وراعيًا للحق 

الفلسطيني".
وأكدت الخارجية الفلس���طينية أن أية خطة أو مقترح 
أو صفقة ال تبنى على أس���اس حل الدولتين، مصيرها 
الفشل ومزابل التاريخ، وسيتم رفضها جملة وتفصيال 

فلسطينيا وعربيا وإسالميا وأوربيا ودوليا.

خطوات م�سادة 
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين طالل أبو ظريفة أكد أن منظمة التحرير وكافة 
الفصائل الت���ي تنطوى تحت اطاره���ا و جميع القوى 
الوطنية واإلس���المية تدرك المخاطر التي تترتب على 
تلويح المستش���ار األمريكي باإلعالن عن صفقة القرن 

بعد انتهاء شهر رمضان. 
وش���دد أبو ظريفة ل�"االس���تقالل" عل���ى أن االتصاالت 
جارية بين الفصائ���ل من أجل بلورة رؤية وطنية تفتح 
الطريق إلنهاء االنقسام و اس���تعادة الوحدة الوطنية 
، وبن���اء اس���تراتيجية وطنية فلس���طينية قائمة على 
الش���راكة ومواصلة الكفاح بكافة اش���كاله ، ومناقشة 

اآلليات المطلوبة لتنفيذ قرارات المجلس الوطني. 
وأش����ار إلى أن الخط����وات العملي����ة المطلوبة والتي 
يج����ب أن تعمل عليه����ا الس����لطة لمجابهة صفقة 
القرن، يكمن في تنفيذ قرارات المجلس����ين الوطني 
والمرك����زي والتي ج����اء فيهما س����حب االعتراف ب�" 
إس����رائيل" والتحلل من كل االلتزامات وفق اتفاقية 
أوسلو على الصعيد االقتصادي واألمني والسياسي، 
أيضا وقف العالقات مع اإلدارة األمريكية واالحتالل 
االس����رائيلي ، بما فيها إغالق ملف المفاوضات بين 

السلطة التي تلوح للعودة إليه. 
وأش���ار إلى ضرورة أن يتخذ العرب خطوة جادة تتبلور 
في وقف سياس���ة التطبيع مع االحتالل اإلس���رائيلي 
بكافة أش���كاله، ومقايضة أمريكا لمصالحها بالش���رق 
األوسط بمدى التزامها بحقوق الشعب الفلسطيني . 

مالمح عدة 
المحلل السياسي ورئيس معهد فلسطين للدراسات 
االس���تراتيجية إياد الش���وربجي رأى أن كافة مكونات 
الش���عب الفلسطيني بما فيها الس���لطة الفلسطينية 
ال تقب���ل م���ا تم التصري���ح به عن اإلع���الن عن صفقة 
القرن بعد ش���هر رمض���ان ، الفتا أن الس���لطة ال تريد 
تقديم مزيد م���ن التنازالت والقبول بصفقة لم يتضح 

مضمونها إلى اآلن . 
وأوضح الش���وربجي ل�"االس���تقالل " أن محاولة اإلدارة 
االمريكية اخ���راج الالجئين و القدس من دائرة الصراع 
الفلس���طيني الصهيون���ي، م���ن خالل من���ح القدس 
لالحت���الل اإلس���رائيلي وتصفي���ة قضي���ة الالجئين 
وإنه���اء عمل " اون���روا " بوقف تمويله���ا، كلها مالمح  
تؤكد مضمون صفقة القرن كمش���روع يقدم مصالح " 

إسرائيل " على الفلسطينيين والعرب .
وق���ال: " إن العالق���ة القوي���ة بي���ن اإلدارة األمريكية 

واالحتالل اإلس���رائيلي القائمة على خدمته والتواطؤ 
الكبير مع���ه المغاير ع���ن اإلدارات الس���ابقة ، وحالة 
التماه���ي األمريك���ي ينبئ عن مخرج���ات صفقة قرن 
داعم���ة للكيان الصهيون���ي " .  وأض���اف : " في ظل 
الحديث ع���ن تنفيذ صفقة القرن بعد ش���هر رمضان 
والوضع الفلس���طيني الصعب نتيجة حالة االنقس���ام 
الفلس���طيني وحالة الضع���ف المرتبط���ة بحالة األمة 
العربية واإلس���المية ، فإن المرحلة القادمة س���تكون 

األشد سوءا على الشعب الفلسطيني والعربي " . 
وأشار إلى ضرورة أن يتخذ كافة الفلسطينيين بمختلف 
توجهاتهم السياسية خطوات عدة الستعادة الوحدة 
الوطنية بش���كل عاجل ، لمواجه���ة التحديات الكبرى 
التي تعصف بالقضية الفلس���طينية  والتي تهدف 

لتصفيتها . 
وأض���اف »كذل���ك ينبغي عل���ى الفلس���طينيين بناء 
اس���تراتيجية نضالي���ة موح���دة يتفق عليه���ا كافة 
الفصائل لمواجهة التحدي���ات تكون قائمة على مبدأ 
التخلي ع���ن التعامل مع االحتالل االس���رائيلي بعيدا 
ع���ن االس���تراتيجيات المتناقضة القائم���ة على خيار 
المفاوض���ات معه ودعم التنس���يق األمني، كما يجب 
عليهم االلتفاف حول خي���ار المقاومة بكافة ادواتها 

واإلعالن عن تجريم التطبيع العربي« . 
وف���ي س���ياق اجتم���اع وزراء الع���رب الط���ارئ لبحث 
مس���تجدات صفقة القرن والذي س���يعقد اليوم االحد 
في العاصمة القاهرة، توقع المحلل السياسي أن يخرج 
الوزراء الع���رب بتوصيات وبيانات ومخرجات ش���كلية 
فقط لالس���تهالك والحديث اإلعالمي ، دون أن تحمل 
طابع الجدي���ة والعمل الحقيقي على األرض، مش���ددا 
على أن واق���ع األنظمة العربية والقم���م واالجتماعات 
التي عقدت س���ابقا لبحث قضاي���ا مصيرية لم تتعد 
الحبر الذي كتب على الورق ، إذ لم يطبق شيء ملموس 

على أرض الواقع . 
وتعتبر "صفقة القرن" مجموعة سياسات تعمل اإلدارة 
األمريكي���ة الحالية على تطبيقها- رغ���م عدم اإلعالن 
عنها حتى اللحظة-، وهي تتطابق مع الرؤية اليمينية 
اإلسرائيلية في حسم الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي.

وكان ترم���ب أعلن ع���ن "إزاح���ة" القدس ع���ن طاولة 
المفاوضات-المتوقف���ة من -2014ونقل س���فارة بالده 

إليها وإعالنها عاصمة للكيان اإلسرائيلي.

تسريبات عن إعالنها أوائل يونيو المقبل

كيف يمكن للفلسطينيين مواجهة »صفقة القرن«؟
غزة / �سماح املبحوح:  

يف ظ��ل االإ�س��رار االأمريك��ي الكب��ر عل��ى امل�س��ي قدما 
باإع��الن �س��فقة الق��رن، واال�س��تمرار يف ح�س��د الدعم 
لذلك �س��واء كان عربيا اأو دوليا وترجمته قوال وفعال 
على اأر�س الواقع باإعالنها القد�س عا�س��مة لالحتالل 

االإ�س��رائيلي ووقف التموي��ل االأمريكي ع��ن » اأونروا » 
الإنهاء عملها ونقل ال�س��فارة االمريكية للقد�س، فكيف 
ميكن للفل�س��طينيني ان يواجهوا تلك ال�س��فقة قبل اأن 
ت�سبح واقعا على االأر�س ال مفر منه ؟، وما هي اخليارات 
التي ميتلكونها لذلك؟  قال رئي�س الهيئة العليا مل�سرات 

العودة وك�س��ر احل�س��ار والقيادي يف اجلهاد االإ�س��المي 
خالد البط�س: "اإّن االإدارة االأمريكية ت�سعى بكل جهد 
لت�س��فية الق�س��ية الفل�س��طينية، وتريد تهيئة الراأي 
العام العربي واالإ�سالمي والدويل على اأنها مقدمة على 

خطوة كبرة باجتاه ذلك".

القاهرة / االستقالل:
دعت جامعة ال���دول العربية إلى ضرورة تعبئة الموقف العربي في مواجهة ما يحاك 
ضد القضية الفلس���طينية. وقال األمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي 
في تصريحات له الجمعة إن الصورة العامة ليس���ت مطمئنة بغض النظر عن حقيقة 
ما يثار في اإلعالم بخصوص "صفقة القرن"، لكن الصورة العامة ليس���ت مطمئنة من 

جهة أن يكون هذا الطرح إيجابًيا ومتوازًنا وراعًيا للحق الفلسطيني.
وأضاف أن الجانب الفلس���طيني طلب عقد االجتماع الطارئ ل���وزراء الخارجية العرب 
األح���د المقب���ل، لكي يطلعهم الرئيس محم���ود عباس على آخر التط���ورات الخاصة 
بالقضي���ة الفلس���طينية، في ضوء ما يتردد إعالمًيا بش���أن قرب اإلع���الن عما يطلق 
علي���ه "صفقة القرن"، وبالتالي هناك مس���تجدات يرغب الرئيس بطرحها. وأوضح أن 
االجتماع في غاية األهمية، ألنه س���يتم فيه االس���تماع له���ذه المعطيات وللموقف 

الفلسطيني مما يحتمل إعالنه فيما يخص "صفقة القرن " وقرب اإلعالن عنها.

الجامعة العربية تدعو لتعبئة الموقف 
لمواجهة ما يحاك ضد فلسطين



األحد 15 شعبان 1440 هــ 21 ابريل 2019 م

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء
لدى حمكمة ال�ستئناف بغزة

في الطلب رقم 2019/136
لدى محكمة االستئناف بغزة

في الطلب رقم 2019/136 ) نشر مستبدل (
في االستئناف التنفيذي رقم 2019/146

المستدعي / عادل نعمان عبد الوهاب الصالحي من غزة هوية )908905391(
    وكيله المحامي / مصعب محمد أبو شكيان

المس���تدعى ضده / عيس���ى كمال محمد الهباش س���كان النصيرات 
المخيم الجديد – بجوار مسجد ذو النورين ) مجهول محل اإلقامة (

 الموضوع / مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
   ) في االستئناف رقم 2019/146(    ) في الطلب 2019/136(

الى المستدعى ضده بما ان المستدعي اقام عليك االستئناف المرقوم اعاله لدى 
هذه المحكمة اس���تنادا الى ما يدعيه في طلبه ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة 
وحسب اختصاص محكمة االس���تئناف بغزة في نظر الطلب وعمال بالمادة )20( 
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة )2001( وبناء على 

قرار محكمة االستئناف بغزة لنا نبلغك عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضي عليك الحضور امام هذه المحكمة في تاريخ 2019/5/22 الس���اعة 
التاس���عة صباحا كما يقتضي عليك ان تتقدم بجوابكم التحريري خالل 15 يوما 
من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك سينظر في الطلب 

باعتبارك حاضرا . تحريرا في 2019/4/17م

 رئي�س قلم حمكمة ال�ستئناف بغزة
  اأ. هناء ما�سي

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

 إعالن بشأن مختار بدل
 والده لعائلة الريفي

تعلن دائرة شؤون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة 
بأن الس���يد / زياد عبد محمد الريفي قد تقدم لشغل منصب مختار 
ب���دل والده لعائلة الريف���ي وعلى من يرغب ف���ي االعتراض التوجه 
الى الدائرة في مقر الوزارة لتقديم االعتراض الرس���مي وذلك خالل 

أسبوعين من تاريخه .

 بيت لحم/ االستقالل:
وال���دة االس���ير خالد  ناش���دت 
جم���ال فراج كافة المؤسس���ات 
الحقوقي���ة المحلي���ة، والدولية، 
ومنظمة الصليب االحمر الدولي، 
للتدخل م���ن اجل معرفة مصير 
ابنه���ا المض���رب ع���ن الطعام 
االداري  اعتقاله  عل���ى  احتجاجا 

منذ نحو 25 يوما.
 وقالت منى فراج والدة األس���ير: 
إن  مصير ابنها اضحى مجهوال 
بعد تردي وضعه الصحي بشكل 
كبير ونقله من مكان اعتقاله في 
سجن النقب الصحراوي، مشيرة 
ال���ى ان ادارة س���جون االحتالل، 
نقلته مساء االربعاء الماضي، الى 
عزل س���جن النقب، اال ان اثنين 
من االسرى ش���اهداه في محطة 
استقبال االسرى المنقولين الى 
المحاكم او المستش���فى )معبار 
الرملة(، وهما في طريق نقلهما 

من معتقل "عوفر" الى النقب.

وأضافت: ان احد االس���يرين اكد 
ان ف���راج بوضع صح���ي صعب 
للغاية، وال يقدر على السير وقد 
فق���د من وزنه الكثي���ر، ويعاني 
من التقيؤ بشكل متالحق اذ ان 
جس���ده لم يتقبل الم���اء والملح 
ف���ي ذات الوق���ت وق���د حصل 
جفاف ف���ي كليتيه، اضافة الى 
دوخة ووجع رأس ومفاصل واالم 
في المعدة، بحس���ب ما اخبره به 

فراج.
م���ن جانبه، ق���ال مدي���ر هيئة 
محافظة  والمحررين في  االسرى 
بي���ت لحم منق���ذ أب���و عطوان: 
ان مصلح���ة الس���جون تتعامل 
م���ع تنقل االس���ير المضرب من 
سجن الى اخر ومن دون تقديم 
العالج له كوسيلة للضغط عليه 
ارباكه بهذه  بع���د  لفك اضرابه 
على  عائلته  واق���الق  الطريق���ة 
صحته، مش���يرا ال���ى ان الهيئة 

تتابع وضعه عن كثب.

 ام���ا مدي���ر الدائ���رة القانونية 
ف���ي مؤسس���ة الضمي���ر مهند 
العزة، فقد اش���ار الى ان محامي 
تقدم  حسان  محمود  المؤسسة 
"العليا  ال���ى  التم���اس  بطل���ب 
االس���رائيلية" للنظر في وضعه 
الصحي والقانوني وهم بانتظار 
ال���رد على هذا الطل���ب لتحديد 

موعد لعقد الجلسة.

 واشار الى انه قد جرى التواصل 
م���ع مؤسس���ة اطب���اء لحق���وق 
االنسان التي ستتقدم لمصلحة 
السجون من اجل السماح لطاقم 
طبي تابع له���ا بمعاينة الوضع 
الصحي لفراج، مؤكدا ان وضعه 
االنباء  قلة  رغ���م  الصحي خطير 
عدم  بس���بب  لديها  المتوف���رة 

تحديد موعد لزيارة المحامي.

غزة/ االستقالل:
أكد النائب األول لرئيس المجس التش���ريعي 
أحمد بحر، أن »غ���زة بكافة فصائلها ومكوناتها 
تقف موح���دة من خلف قضية األس���رى حتى 

تحريرهم«.
وش���دد بحر خالل كلمة له في مسيرات العودة 
ش���رقي خانيونس، على وقوف ش���عبنا بكافة 
فصائله وقواه مع األس���رى ف���ي معركتهم مع 

االحتالل.
وأش���ار إلى أن ملف األس���رى وقضيتهم »على 

س���لم أولويات عمل المجلس التش���ريعي في 
المحافل الدولية والدبلوماسية«.

ولفت إلى أن المجلس أرس���ل عديد الرس���ائل 
للبرلمانات واالتحادات الدولية والعربية واألمم 
المتح���دة ح���ول قضية األس���رى واالنتهاكات 
اإلس���رائيلية بحقهم، مطالب���ة بمحاكمة قادة 
االحتالل على جرائمه المس���تمرة بحق األسرى، 

والضغط على االحتالل لإلفراج عنهم.
وقال: »لن نسمح للسجان الصهيوني االستفراد 
بأسرانا، وإن أي مساس بهم وبحقوقهم سيواجه 

برد قوي من فصائل شعبنا الفلسطيني«.
وفي سياق متصل، قال بحر إن شعبنا سيعمل 
ب���كل قوة إلفش���ال المؤام���رات المحاكة ضده، 
مطالًبا األم���ة العربية أن »تصح���وا من غفلتها 
وتوق���ف هرولته���ا نح���و التطبيع م���ع العدو 

الصهيوني«.
وأضاف »غزة لن تتوسع شبًرا واحًدا في سيناء، 
وصفقة القرن ل���ن تمر، وس���نقاومها بوحدتنا 

ومقاومتنا، وصمود شعبنا الفلسطيني«.
وفيما يتعلق بتفاهمات الفصائل مع االحتالل، 

أك���د أن المراوغ���ة ف���ي تنفيذ ما ت���م االتفاق 
عليه ل���ن يفيد االحتالل، وأن غرف���ة العمليات 
المش���تركة تراقب التطبيق عل���ى األرض، ولن 
تس���مح لالحتالل لالس���تمرار في حص���ار غزة 

والمراوغة في تنفيذ التفاهمات«.
ولفت إلى أن مس���يرات الع���ودة والمقاومة من 
خلفها تعمل على حماية الثوابت الفلسطينية، 
وأفش���لت مخططات أمريكا بما يسمى »صفقة 

القرن«.
وش���دد بحر على أن مس���يرات العودة مستمرة 

حتى تحق���ق جمي���ع أهدافها بف���ك الحصار 
ع���ن ش���عبنا، مثمنًا »ال���دور الكبي���ر للمقاومة 
الفلس���طينية الت���ي حم���ت تلك المس���يرات 
وش���كلت درًعا واقًيا لها ورس���مت استراتيجية 
الردع«. وشارك آالف المواطنين أمس األول في 
فعاليات جمعة »يوم األسير« في الجمعة ال�56 
لمسيرات العودة وكس���ر الحصار شرقي قطاع 
غزة. وأف���ادت وزارة الصحة بإصاب���ة 46 مواطًنا 
بينهم خمس���ة مس���عفين وأربع���ة صحفيين 

باعتداء قوات االحتالل على المتظاهرين.

غزة/ االستقالل:
أكد مدير مركز األس���رى للدراس���ات رأفت حمدونة أن 
الحركة األس���يرة جاهزة الستئناف الخطوات النضالية 
بكل أش���كالها في حال المماطلة من قبل إدارة مصلحة 
الس���جون اإلس���رائيلية في تطبيق ما تم االتفاق عليه 
بين الطرفي���ن، وأدى إلنه���اء اإلض���راب المفتوح عن 

الطعام.
وأوض���ح حمدونة ف���ي تصريح صحفي ي���وم أمس، أن 
هنالك م���ا يقارب من )5700( أس���ير بأوضاع ال تطاق، 
حي���ث اإلبقاء على أجهزة التش���ويش ومن���ع الزيارات 
وعدم االتص���ال الهاتفي وفق اتف���اق إنهاء اإلضراب 
باإلضاف���ة إلى سياس���ة الع���زل االنف���رادي وتصاعد 

االعتقاالت اإلدارية، وتواصل التفتيشات.
وأش���ار إلى منع التعليم الجامع���ي والثانوية العامة، 
ومنع إدخال الكتب، وس���وء الطعام كًما ونوًعا، والنقل 
المفاج���ئ الف���ردي والجماعي وأماك���ن االعتقال التي 
تفتقر للحد األدنى من شروط الحياة اآلدمية، وسياسة 
االستهتار الطبي وخاصة لذوي األمراض المزمنة ولمن 
يحتاجون لعمليات عاجل���ة، واقتحامات الفرق الخاصة 

للغرف واألقسام.
وذك���ر أن م���ا يقارب م���ن 26 % من األس���رى يعانون 
من أم���راض مختلفة تعود أس���بابها لظروف االحتجاز 
الصعب���ة والمعاملة الس���يئة وس���وء التغذية وهؤالء 
جميًع���ا ال يتلقون الرعاي���ة الالزمة، منه���م ما يقارب 
من %10 بأم���راض مزمنة وتحت���اج لعمليات جراحية 

ومتابع���ة طبي���ة متخصص���ة. وأك���د أن كل من دخل 
السجون اإلس���رائيلية مورس بحقه أش���كال متعددة 
من التعذيب النفس���ي والجس���دي بال استثناء، ويبدأ 
التعذيب منذ لحظ���ة االعتقال وما يصاحبه من إدخال 
الخ���وف والرعب في قلوب األهال���ي. وبين أن االحتالل 
يتعمد إبراز القسوة واألجرام تجاه األسير نفسه وأمام 
أبنائه وأهله، والتعمد في استخدام القوة المبالغ فيها 
في التحقيق والقس���وة بعشرات الوس���ائل الممنوعة 
دولًيا. وأشار إلى أن االحتالل يعتقل ما يقارب من 500 
معتقل إداري في الس���جون، ب���دون تهمة أو محاكمة، 
بمل���ف س���ري ال يمك���ن للمعتقل أو محامي���ه االطالع 
عليه، ويمكن تجدي���د أمر االعتقال اإلداري مرات قابلة 

للتجديد باالستئناف.
وشدد على قضية األطفال في السجون والبالغ عددهم 

ما يقارب من 250 طفاًل يتعرضون النتهاكات صارخة 
تخالف كل األع���راف والمواثيق الدولي���ة التي تكفل 
حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية 

وتواصلهم بأهليهم.
ولفت إل���ى أن القاصرين يعانون من فق���دان العناية 
الصحية والثقافية والنفس���ية وعدم وجود مرش���دين 
داخ���ل الس���جن، والتخوي���ف والتنكيل به���م أثناء 

االعتقال.
وطالب حمدونة بإنهاء سياس���ة العزل االنفرادي الذي 
يعد أقس���ي أنواع العقوب���ات التي تلج���أ إليها إدارة 
مصلحة الس���جون ضد األس���رى، حيث يت���م احتجاز 
األسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات 
طويلة من الزمن ال يس���مح له خاللها االلتقاء باألسرى 

وبال وسائل اتصال مع العالم الخارجي.
ودعا وسائل االعالم والمؤسسات الحقوقية واالنسانية 
"المحلي���ة والعربي���ة والدولي���ة" بكش���ف انتهاكات 
االحتالل بحق األس���رى في الس���جون، والضغط عليه 
لوقفه���ا، ومحاس���بة ضب���اط إدارة مصلحة الس���جون 
والجهات األمنية اإلس���رائيلية لمس���ئوليتها عن تلك 
االنته���اكات والخروقات لالتفاقي���ات الدولية وألدنى 

مفاهيم حقوق االنسان.
وحث حمدون���ة الجهات الرس���مية واألهلية على بذل 
كافة الجه���ود على ثالثة أصع���دة "إعالمية وقانونية 
وجماهيري���ة" لمناهض���ة سياس���ات االحت���الل بحق 

األسرى.

حمدونة: األسرى جاهزون الستئناف خطواتهم بحال مماطلة إدارة السجون

القدس المحتلة/ االستقالل:
طالبت "جمعية حقوق المواطن" مصلحة الس���جون اإلس���رائيلية، ووحدة التحقيق مع 
أفراد شرطة االحتالل، ووحدة التحقيق مع السجانين، بفتح تحقيق في سلوك حراس 
س���جن "النقب" خالل األحداث التي وقعت الش���هر الماضي عندما قمعت س���لطات 

السجن األسرى عقب طعن اثنين من الحراس.
وتأتي هذه المطالبة بعدما تلقت الجمعية ش���هادات تش���ير إلى "مخالفات جنائية" 

ُمورست ضد األسرى الفلسطينيين في سجن "النقب".
وأش���ارت الجمعية في بيان لها، إلى أن حراس الس���جن لجأوا بعد حادثة الطعن إلى 
"اتخاذ تدابير تش���كل عقوبة جماعية مرفوض���ة، ما يتطلب فتح تحقيق فوري خاصة 
بوجود ش���كوك حول تنفيذ مخالفات جنائية من أفراد قوات أمن الس���جن المتورطة 

في الحادث".
وُذكر ف���ي توجه الجمعية أن حادثة الطعن ألزمت باتخ���اذ تدابير للحفاظ على حياة 
الحراس، ومع ذلك تشير التقارير اإلعالمية والشهادات التي تلقتها الجمعية إلى أنه 
حتى بعد س���يطرة حراس األمن على القس���م )4( من السجن، استمر تعذيب عشرات 
األس���رى، بما في ذل���ك احتجازهم في منطقة مفتوحة لمدة ي���وم ونصف في المطر 

والبرد، ومنع عنهم الطعام والشرب واستخدام المراحيض.
وتشير التقارير والشهادات الصادرة عن المعتقلين الذين تم اإلفراج عنهم منذ ذلك 
الحين، إلى أن المعتقلين "تعرضوا للضرب العش���وائي بالهراوات، وأصيب بعضهم 
بج���روح، ثم تم تقييدهم في أزواج، ومكثوا لس���اعات عل���ى األرض، فيما كان بعض 

الجرحى منهم ينزفون ويصابون باإلغماء".
ورًدا عل���ى طلب جمعية حقوق المواطن، فق���د ُأبلغت الجمعية بأن وحدة التحقيق مع 

السجانين في "وحدة التحقيق الهاف 443 قد فتحت تحقيًقا في الحادث".

بحــر: غــزة موحــدة خلــف األســرى حتــى تحريرهــم

المضرب منذ 25 يومًا

 والدة األسير خالد فراج تناشد للكشف عن مصير ابنها

جمعية حقوقية تطالب بالتحقيق 
بممارسات حراس »النقب« ضد األسرى
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة غزة ال�سرعية البتدائية

  إعالن وراثة صادر عن محكمة غزة الشرعية
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار عائلة السرحي مؤرخة في 2019/4/8م 
تتضمن ان / س����رية بنت عبد الله شملخ المشهورة أبو حصيرة توفيت بتاريخ 1971م 
وانحصر ارثها الش����رعي واالنتقال����ي في أوالدها المتولدين لها م����ن زوجها المتوفى 
قبله����ا عبد الله بن عرفات بن إبراهيم أبو حصي����رة الذكور وهم احمد ومحمود واالناث 
وه����ن فاطمة وامنه وبهية وفي أوالد ابنها المتوف����ى قبلها محمد عرفات والمتولدين 
ل����ه من زوجته خيرية بنت س����ليمان بن خليل أبو حصيرة الذك����ور وهم عزات وفرحان 
وفريح واالناث وهن زينات ونجاح وس����لمى ثم بتاريخ 1982م توفيت فاطمة المذكورة 
وانحصر ارثها الش����رعي واالنتقال����ي في أوالدها المتولدين لها م����ن زوجها المتوفى 
قبلها حسن بن مصطفى الترتوري الذكور وهم عبد القادر وعبد المجيد ومحمد ومنسي 
واالناث وهن سعدية وس����عاد ثم بتاريخ 1983م توفي محمود المذكور وانحصر ارثه 
الش����رعي واالنتقالي في زوجته هدى بنت س����ليمان بن خليل أبو حصيرة وفي أوالدها 
منه الذكور وهم س����عيد وعبد الهادي ومحمد ومدحت واالناث  وهن عايش����ة ورويدة 
وهويدة المش����هورة رهيفة ثم بتاريخ س����نة 1996م توفيت امنه المذكورة وانحصر 
ارثها الشرعي واالنتقالي في زوجها احمد بن محمد بن السيد أبو حصيرة وفي أوالدها 
منه الذكور وهم محمد وامين واالناث وهن ش����فا وفتحيه وجميله وش����فوه وليلى ثم 
بتاري����خ 1999م توفي احمد بن عبد الله بن عرفات أب����و حصيرة المذكور وانحصر ارثه 
الش����رعي واالنتقالي في أوالده المتولدين له من زوجته المتوفاة قبله زكية المتربيعي 
الذكور وهم مطر وإس����ماعيل ومصطفي وخميس ومحمد س����عد واالناث وهن صفية 
وعدلة وانغ����ام ونجوى وفي أوالد ابنه المتوفى قبله خلي����ل والمتولدين له من زوجته 
غزالة بنت كامل أبو حصيرة الذكور وهم  احمد وس����هيل وزهير وكامل وهاني واالناث 
وهن عناية وفاتن وهنا ثم بتاريخ سنة 2004م توفيت بهيه المذكورة وانحصر ارثها 
الشرعي واالنتقالي في بناتها المتولدات لها من زوجها المتوفى قبلها كامل بن محمد 
بن عرفات أب����و حصيرة االناث وهن غزالة وفاطمة وعطاف وفي أخيه الش����قيق محمد 
بن عبد الله أبو حصيرة ثم بتاريخ س����نة 2008م توفي محم����د بن عبد الله أبو حصيرة 
المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في أوالده المتولدين له من زوجته المتوفاة 
قبله عيش����ه بنت محمد بن الس����يد أبو حصيرة الذكور وهم عبد الله وعبد الباري وعيد 
وحس����ن وعبد الرحمن واالناث وهن خديجة وهند ونادية وفي أوالد ابنه المتوفى قبله 
إبراهي����م المتولدين له من زوجته عطاف بنت كامل بن محمد أبو حصيرة الذكور وهم 
ناه وتحسين ومحمد واالنثى فاطمة فقط وال وارث للمتوفين المذكورين سوى من ذكر 
وليس له����م وصية واجبة او اختيارية وال أوالد كبار توف����وا حال حياتهم وتركوا ورثة 
فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة غزة الش����رعية خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ النشر وحرر في 9/ شعبان / لسنة 1440ه� الموافق 2019/4/15

قا�سي غزة ال�سرعي
بالل داوود اأبو خاطر 

واشنطن / االستقالل:
دعا ستة من أعضاء مجلس الشيوخ 
األمريك���ي إلى اس���تئناف تقديم 
للفلسطينيين  المالية  المساعدات 
الغربية وقط���اع غزة،  الضف���ة  في 
الرئي���س  إدارة  بعدم���ا جمدته���ا 
وصوله���ا  بزع���م  ترم���ب  دونال���د 

ل�"جماعات متطرفة".
وقال���ت الس���يناتور الديمقراط���ي 
فاينش���تاين  ديان  كاليفورنيا  من 
في بي���ان صحفي: إن "رفض ترمب 
تقدي���م المس���اعدات اإلنس���انية 
الفلس���طيني ه���و خطأ  للش���عب 

تكتيكي كبير".
وأضاف���ت أن "وق���ف تمويل المياه 
النظيفة والرعاية الصحية والتعليم 
في الضفة الغربي���ة وقطاع غزة لن 
يجعلنا أكثر أماًنا، بل سوف يغذي 
الجماعات المتطرفة ويبقي السالم 

بعيد المنال"، على حد قولها.
األمريكي  الكونغ���رس  وخص���ص 
257.5 ملي���ون دوالر في عام 2018 
كمساعدات إنسانية للفلسطينيين 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن 
حكومة ترمب اختارت عدم تحويل 
األموال بحجة رفض الفلسطينيين 

عقد محادثات مع "إسرائيل".
الثالثة  العبري���ة  القن���اة  وأك���دت 
عش���رة أن 5 أعض���اء م���ن مجلس 
الشيوخ من الديمقراطيين انضموا 
ماركلي  لفاينش���تاين، وهم جيف 

من والية أوريغ���ون، وكريس كونز 
من والية ديالوي���ر، وباتريك ليهي 
من والية فيرمون���ت، وكريس فان 
هولين من والية ماريالند، وكاثرين 

كورتيز من والية نيفادا.
الش���يوخ  ووض���ع أعض���اء مجلس 
الستة خطة يصدر مجلس الشيوخ 
بموجبها ق���راًرا بدفع جميع األموال 
اإلنسانية  للمساعدات  المخصصة 
الت���ي ل���م يت���م تحويله���ا إل���ى 
الفلسطينيين العام الماضي، حتى 

نهاية السنة المالية الحالية.
وبموج���ب الخطة، س���يتم تحويل 
مس���اعدات  إل���ى  األم���وال  ه���ذه 
الغذائية  المواد  لتوفير  اقتصادية 

والخدمات الصحية وبرامج مكافحة 
اإلرهاب.

كما دعا أعضاء مجلس الشيوخ إلى 
إرساء تشريع ينص على عدم اعتبار 
المساعدات المقدمة للفلسطينيين 
بمثابة سلطة أميركية على األراضي 

الفلسطينية.
وكان���ت إدارة ترم���ب أوقف���ت كل 
المساعدات المقدمة للفلسطينيين 
التي كانت مقررة في ميزانية العام 
الدفعات  إن  تق���ول  فيم���ا   ،2017
اإلنس���انية للفلس���طينيين الت���ي 
كان���ت مقررة ف���ي ميزاني���ة العام 
2018، لم تحول وهي قيد الفحص.

األميركي  الدع���م  وق���ف  وش���مل 

للخزين���ة  مباش���رة  المس���اعدات 
الفلس���طينية، ومس���اعدات غي���ر 
مباش���رة تذهب لمش���اريع تنموية 
عب���ر وكال���ة التنمي���ة األميركي���ة 
لوكال���ة  ومس���اعدات   ،)USAID(
غوث وتش���غيل الالجئين "أونروا"، 
ومساعدات مباش���رة تذهب لألمن 

الفلسطيني.
وأصدر البي���ت األبيض بياًنا نهاية 
العام الماضي، جاء فيه أن واشنطن 
أعادت توجيه أكثر من 200 مليون 
دوالر كانت مخصصة لمس���اعدات 
اقتصادي���ة للضف���ة الغربية وغزة، 
إلى مش���اريع في أماكن أخرى حول 

العالم.

رام الله/ االستقالل:
س���خرت الجبه���ة الديمقراطي���ة لتحرير 
الرئيس  فلسطين من تصريحات مبعوث 
ترامب إلى المنطقة، الدبلوماسي األميركي 
جيس���ون غرينبالت، والت���ي حملت وعودًا 
للش���عب الفلس���طيني بأن صفقة ترامب 

تحمل له مفاجآت ومكاسب.
واعتبرت الديمقراطية، في بيان لها هذه 
الوعود،  هي أكاذيب وقحة، تكشف عمق 
كذبها السياس���ات العملي���ة والميدانية 
الت���ي تتبعه���ا إدارات���ه، إن كان بش���أن 
القدس، أو قضي���ة الالجئين وحق العودة 
ومصير وكالة الغوث، أو دعم االس���تيطان 
وتوس���يعه، أو ضم الجوالن إلس���رائيل، أو 
فرض الحصار على الس���لطة الفلسطينية 

وش���عبها، أو إغ���الق مكت���ب م.ت.ف في 
واش���نطن، أو ف���ي الضغط عل���ى األنظمة 
إس���رائيل وتطبيع  لالنفتاح على  العربية 

العالقات معها.
ودع���ت الجبه���ة غرينب���الت للتوقف عن 
ع���رض بضاعته الفاس���دة على الش���عب 
الفلس���طيني، والتي تهدف إلى تصفية 

القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
وقال���ت الجبه���ة: إن ش���عبنا يقابل وعود 
غرينبالت االقتصادية والمالية بس���خرية 
عميق���ة، فهو ليس أول مس���ؤول أميركي 
يقدم مليارات الدوالرات مقابل التخلي عن 
حقوقن���ا الوطنية المش���روعة، في العودة 
وتقرير المصير واالس���تقالل والس���يادة، 
مش���يرة إلى أنه س���بق وأن قدمت العديد 

من ه���ذه المش���اريع لكنه���ا رفضت ألن 
فلسطين ليست عقارًا للبيع، بل هي وطن 
لشعبها الذي لن يتخلى عنها مهما عنت 

التضحيات.
الس���لطة واللجنة  الجبهة بدعوة  وختمت 
التنفيذية في م.ت.ف، للرد على تصريحات 
غرينبالت بتنفيذ قرارات المجلس الوطني 
ف���ي تحدي���د العالقة مع دول���ة االحتالل، 
ونق���ل القضي���ة والحق���وق الوطنية إلى 
األمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، 
ووضع حد لسياس���ة المراوح���ة واالنتظار 
في الميدان، ف���ي الوقت الذي يعمل فيه 
التحالف األميركي - اإلسرائيلي على بناء 
الوقائع الميدانية على األرض، في تطبيق 

صفقة ترامب.

نيويورك/ االستقالل: 
نش���رت مجلة فوري���ن بوليس���ي األميركية، 
عب���ر موقعه���ا االلكترون���ي، امس الس���بت، 
رس���الة س���رية وجهها جاريد كوشنير صهر 
الرئيس األميركي دونال���د ترامب، عبر البريد 
االلكتروني، لش���خصيات مهمة داخل البيت 
األبيض، تظهر موقفه م���ن قضية الالجئين 
الفلس���طينيين ضمن خطة السالم المسماة 

"صفقة القرن".
وبحس���ب الوثيقة التي أرسلها كوشنير منذ 
عام ونص���ف، تحديدا في الحادي عش���ر من 
يناي���ر/ كانون الثان���ي من ع���ام 2018، فإن 
كوش���نير يفضل وقف المس���اعدات المالية 
لألونروا بش���كل كلي، وأن تهديدات األونروا 

بتوقف المدارس عن العمل لم تكن حقيقية 
واستمرت المدارس بالعمل بشكل طبيعي.

ورأى أن���ه من الض���روري إلغاء عم���ل األونروا 
لتس���وية قضية الالجئين، واس���تيعاب من 
هم في الدول العربي���ة بإبقائهم فيها، على 
أن تتولى السلطة الفلس���طينية المسؤولية 
الفلس���طينيين  وكافة  الالجئين  الكاملة عن 

في غزة والضفة الغربية.
واعتب���ر كوش���نير أن األونروا ال تس���اعد على 
حل وتس���وية النزاع، وأنه من الضروري حلها 

وإنهاء عملها بشكل كلي.
وقال في رس���الته األولى بشأن مالمح خطته 
إن هدفه هو ليس اإلبقاء على األمور كما هي، 
بل تحسينها بشكل كبير. مضيفا "ولتحقيق 

ه���ذا الهدف علين���ا المخاطرة اس���تراتيجيا 
بكسر أمور أخرى".

ويس���عى كوش���نير إلى إلغاء المعونة التي 
تقدمها ال���دول المختلفة لألون���روا لتغطية 
خدماتها الصحية والتعليمية لالجئين، زاعما 
أن قضي���ة الالجئي���ن س���تبقى دوم���ا نقطة 
ش���ائكة وأن إلغاء عمل األونروا سيزيل هذه 
القضي���ة عن المفاوضات، وإبقاءها س���يديم 
الوض���ع الراه���ن ولن يس���اعد عل���ى تحقيق 

السالم المنشود.
ووفقا للمجلة، فإن الوثيقة التي ستنشر الحقا 
بالكامل، تظهر موقف كوشنير المتحيز تجاه 
"إسرائيل" أمام إحدى أهم القضايا حساسية 

بالنسبة للفلسطينيين والعرب.

أعضاء كونغرس يدعون الستئناف تقديم المساعدات للفلسطينيين

رام الله / االستقالل:
أدان األمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، بالل النتشة، مواصلة كيان 
االحتالل بسياس���ة هدم منازل ومنشآت الفلس���طينيين في العاصمة المحتلة 
القدس، وإقرار االحتالل اإلس���رائيلي، هدم عشرات المنازل في بلدة سلوان، بعد 

أن رد االستئناف الذي قدمه أصحاب المنازل التي يقطنها مئات المواطنين.
واعتب���ر النتش���ة في تصريح له، سياس���ة هدم المنازل ف���ي القدس، حلقة 
مس���تمرة من قبل االحتالل اإلس���رائيلي، وأذرعه التنفيذي���ة لضرب الوجود 
الفلسطيني، وتشتيت المقدس���يين، وتهجيرهم إلى خارج المدينة للتفرد 
فيه���ا، من أجل أن يصب���ح العرب أقلية مقابل أكثرية يهودية، مش���يرًا إلى 
أن االحت���الل يس���تثني البؤر االس���تيطانية والمنازل التي يس���يطر عليها 
المس���توطنون المتواج���دة في نفس المنطق���ة والتابعة لجمعي���ة )العاد( 

االستيطانية من عملية الهدم.
و ح���ذر من مغبة م���ا تبيته مخططات االحتالل الدامية وما تقترفه س���لطات 
االحتالل اإلس���رائيلي بحق منازل الفلس���طينيين في أحياء القدس العربية 
المحتلة من هدم وتخريب ودمار وحرمانهم من أبس���ط حقوقهم المعيشية 
الت���ي كفلها المجتم���ع الدولي، وفي هذا الس���ياق طالب النتش���ة بتدخل 
عربي ودولي فوري وعاجل لوقف سياس���ة االحتالل بهدم منازل ومنش���آت 

فلسطينية وحماية الفلسطينيين.
كم���ا دعا النتش���ة، كاف���ة الجه���ات الفلس���طينية الرس���مية ألن تضطلع 
بمس���ؤولياتها، وكذلك كافة الجه���ات العربية والدولي���ة ذات العالقة، بأن 
تم���ارس عملها المطل���وب لوقف ممارس���ات ومخططات حكوم���ة االحتالل 
وسياس���اتها اليومية بالمدين���ة، الرامية لتهجير المقدس���يين، وإلى وقفة 
ش���عبية جماهيرية للتصدي لسياس���ات االحتالل التي تهدف إلى تصفية 
البش���ر والحجر، من خالل الهجمات غير المس���بوقة على المقدسيين في كل 

لحظة.

النتشة ُيحذر من مغبة مجزرة 
هدم المنازل في القدس

الكشف عن رسالة سرية من كوشنير حول »صفقة القرن«

الديمقراطية تدعو السلطة للرد على غرينبالت بتطبيق قرارات الوطني
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أعلن أنا المواطن/بهاء س���عد الله محمد السويركي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)953841624( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ صابرين مسعود سعيد مرزوق
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801436882( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ وفاء يوسف سليمان االسطل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406074146 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أن���ا المواطن/ هاش���م ابراهيم عب���د الهادي 
الدغمة عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )952361954( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حسن محمد حسن ابو رزق
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)952076560 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ غسان اسعيد ناصر ابوبطن
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803616556( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عالء الدين س���ليمان حمد ابو حمد 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)412302622( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عدلي حيدر يوسف شراب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)916990948( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رفيق أحمد إبراهيم حمدونة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)954752861( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

خان يونس/ االستقالل:
شرعت بلدية خانيونس جنوب محافظات 
غزة بالش���راكة مع اإلدارة العامة للمشاريع 
ب���وزارة الحك���م المحلي بتنفيذ مش���روع 
تطوير شارع جمال عبد الناصر الممول من 
الصندوق الكويت���ي للتنمية االقتصادية 

العربية بتكلفة )1.2( مليون دوالر.
وذكر رئي����س البلدية م. عالء الدين البطة 
أهمية المش����روع كون الشارع يعتبر أحد 
أهم شوارع خانيونس وهو شريان مغذي 
لمركز المدينة ومس����لكًا لعبور المركبات 
من ش����مال المدينة واألحي����اء المتاخمة 
باتجاه عم����ق المدينة، مبين����ًا أن البلدية 
ب����ادرت بتنفيذه نظرًا لوج����ود إهتراءات 
وحف����ر كبي����رة تفاقمت خالل الس����نوات 
الماضي����ة، وقد اس����تنفدت البلدية كافة 
إمكانيته����ا المتاحة ف����ي أعمال الصيانة 
الدورية للحفاظ على ما تبقى من القشرة 
اإلس����فلتية المتآكل����ة جراء ع����دم تمكن 
البلدي����ة م����ن تطوي����ره خالل الس����نوات 

الماضية. 
وثم����ن م. البط����ة الدع����م الم����ادي الذي 
تبرع����ت به دول����ة الكويت الش����قيق من 
خالل الصن����دوق الكويتي للتنمية والذي 
س����اهم في دفع عجلة التط����ور والتنمية 
قدمًا إلى األمام من خالل تطوير الش����ارع 
المذكور  وبالتال����ي التخفيف من معاناة 
التجارية  المح����ال  المواطني����ن وأصحاب 
وسائقي المركبات، مثمنًا دور وزارة الحكم 
المحلي في دعم جه����ود البلدية لتطوير 
البنية التحتي����ة للمدينة، وكذلك  تفهم 
المواطنين وتعاونهم الكامل مع الطواقم 
العاملة في الميدان التي ستسهل انجازه 

بالسرعة الممكنة.
ومن جانبه بين ُمس����ير دائرة المش����اريع 
م. موس����ى األخ����رس مكونات المش����روع 
التي تش����مل تطوير البني����ة التحتية من 
خالل إنش����اء شبكة تصريف مياه األمطار  
وتشمل صب صندوق خرساني في باطن 
األرض عل����ى طول الش����ارع، باإلضافة إلى 

تركيب خط مياه على طول الشارع والطرق 
المتفرعة، وكذلك أعمال الصرف الصحي 
تضم تركيب المناهل لمنازل المواطنين 
غير  المخدومين بنظام الصرف الصحي، 
وتحدي����ث وتطوي����ر الش����بكات القائمة 

وكذلك شبكة اإلنارة.
وأشار م. األخرس أن أعمال البنية الفوقية 
تش����مل فرد اسفلت بمس����احة )9,653( 
متر مرب����ع لحارتي����ن مرور ، وف����رد طبقة 
بيس كورس بنفس مس����احة اإلس����فلت 
وتدميكه����ا ، وطبقة أخرى م����ن الكركار، 
وكذل����ك تركيب ب����الط انترلوك لألرصفة 
والجزي����رة بمس����احة )4,684( مترا مربعًا 
وكذلك  والجنوب����ي،  الش����مالي  للرصيف 
تركيب إش����ارات مرورية وتركيب مطبات 
صناعية، موضحًا بأن المش����روع يش����مل 
ردم الحفر اإلمتصاصية القديمة وتطوير 
مداخل الش����وارع الفرعية وتهيئة ممرات 
المش����اه وكاف����ة ل����وازم تطوير الش����ارع 

بالكامل.

غزة/ االستقالل:
عزت وزارة الزراعة في قطاع غزة يوم أمس، أسباب ارتفاع أسعار الدواجن 
في قطاع غزة، قبل حلول ش����هر رمضان المبارك، إلى شح بيض الدجاج 

الالحم، وعدم دخوله عبر المعبر.
وأكد رئيس قسم الدواجن في الوزارة عايش الشنطي، إن سعر الدجاج 
لم يرتفع كثيرًا عن السابق، مش����يرًا إلى أن الوزارة كانت تفتح سياسة 
استيراد البيض للتجار، ولكن في "إسرائيل" بيض الدجاج الالحم أصبح 

شحيحًا.
وأشار الشنطي إلى أن سعر الدواجن سيبقى مرتفعًا قلياًل، وخاصة في 
ش����هر رمضان، موضحًا بأن الوزارة ستعمل على حل المشكلة، من خالل 
إدخال الدجاج الكامل، ليكون الس����عر للمزارع والمواطن مناسبًا وتوجد 
كميات كبيرة من الحبش وهناك 100 ألف حبش����ة س����تكون في شهر 

رمضان، وهذا يعادل مليون دجاجة.
ولفت إل����ى أن الدجاج الذي نأكله خالل الفت����رة الحالية، هو من البيض 
الذي دخل قبل شهرين، وكان حوالي مليون و880 ألف بيضة، مبينًا أن 

ه����ذا ع����دد قلي����ل ج����دًا.
وأوضح الش����نطي أن البيض المس����تورد من "إس����رائيل" أسعاره عالية، 

بخالف ما كان عليه باألشهر السابقة والسنة الماضية.
يش����ار إلى أن أسعار الدواجن ارتفعت في الفترة األخيرة في  قطاع غزة، 
حيث بلغ س����عر الكيلو )11_12( ش����يكال، األمر الذي يعد غير مناس����ب 

للمواطن الغزي الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة للغاية.

غزة/ االستقالل:
اإلعالميي���ن  منت���دى  اختت���م 
الفلس���طينيين يوم أمس، حملة نصرة 
الصحفيين األسرى في سجون االحتالل 
اإلسرائيلي، والتي اس���تمرت عدة أيام 

على شرف يوم األسير الفلسطيني.
وق���ال مدي���ر المنتدى محمد ياس���ين: 
إن الحملة س���عت إلبراز قضية األسرى 
كافة بتس���ليط الض���وء عل���ى اعتقال 
االحتالل لكوكبة صحفيين في مخالفة 
واضحة لكل األعراف والقوانين الدولية 
واإلنس���انية"، مش���يرًا إلى وج���ود أكثر 
م���ن 20 صحفًيا في س���جون االحتالل 

تتقدمهم اإلعالمية لمى خاطر.  
وبين ياس���ين أن الحملة استمرت عدة 
أيام قبل وبعد يوم األسير الفلسطيني 
المواف���ق 17 أبري���ل، وش���ملت حلقات 
إذاعية بالتعاون م���ع عدد من اإلذاعات 
المحلية، وحملة تغريد إلكترونية ضمن 
هش���تاق #قيد_زائل، وكذلك تصميم 
وإنتاج وتعميم عدد من المواد اإلعالمية 
األس���رى  بالصحفيي���ن  العالق���ة  ذات 
ورسائل تضامن معهم من قبل كوكبة 

من اإلعالميين.
إقامة  أيض���ا  الحملة  "ش���ملت  وتاب���ع: 

مع���رض أق���الم الحرية في مين���اء غزة 
البحري والذي تم افتتاحه بحضور نخبة 
بقضية  والمهتمي���ن  اإلعالميي���ن  من 
األسرى". وذكر أن المعرض تضمن صور 
الصحفيين األسرى وتواريخ اعتقالهم، 
وكذلك بعض رس���وم الكاريكاتير ذات 
العالقة باعتقال الصحفيين، فضاًل عن 
أسالك ش���ائكة وزنزانة تعكس ظروف 
االعتقال، وبعض صور أشكال التعذيب 
الممارس���ة ضد األس���رى في س���جون 

االحتالل. وأش���ار إلى نقل معرض أقالم 
الحرية إلى مخيم الع���ودة بموقع ملكة 
شرق مدينة غزة في إطار معرض أوسع 
والمحررين  األسرى  وزارة شؤون  نظمته 

بجمعة يوم األسير الفلسطيني.
ووجه ياس���ين الش���كر لكل من تعاون 
وتفاعل م���ع حملة نص���رة الصحفيين، 
الس���يما مكتب إع���الم األس���رى ووزارة 
والمحرري���ن، معتبًرا  األس���رى  ش���ؤون 
ذلك "أقل الواج���ب تجاه زمالء المهنة"، 

معرًبا عن أمله بأن يكس���ر قيد االحتالل 
ع���ن معاصم األس���رى البواس���ل قريًبا. 
وطال���ب االتح���اد الدول���ي للصحفيين 
واتحاد الصحفيي���ن العرب والمنظمات 
الحقوقية بضرورة الضغط على سلطات 
االحت���الل إلط���الق س���راح الصحفيين 
القابعين في س���جون االحتالل، مشدًدا 
عل���ى ضرورة محاس���بة االحت���الل على 
جرائمه ضد حرية الصحافة في األراضي 

الفلسطينية المحتلة.

ارتفاع أسعار الدواجن بغزة منتدى اإلعالميين يختتم حملة نصرة الصحفيين األسرى
قبل حلول شهر رمضان

بلدية خانيونس تشرع بتطوير شارع جمال عبد الناصر

القرارة/ االستقالل:
بدأت بلدية القرارة ش���مال محافظة خانيونس جن���وب قطاع غزة، في أعمال 
تبليط شارع رقم )20( والمعروف بشارع المتحف وسط البلدة الذي يمتد من 

شارع السقا جنوبًا حتى شارع أبو رومية شمااًل ويقطع شارع رقم )2(.
وقال رئيس البلدية  اس���ماعيل األس���طل: »إن أعمال تبليط ش���ارع المتحف 
ستش���مل رصف جس���م الطريق بب���الط االنترل���وك وذلك بمس���احة تقدر 
)8000م2(، ش���املًة جس���م الطريق باإلضافة الى وصالت طرق اخرى متفرعة 

من الشارع.
واضاف بأن أعمال اعادة التأهيل ش���ملت ايضًا انش���اء ش���بكة مياه منزلية 
للقاطنين في الشارع بقطر4انش و63ملم، وكذلك انشاء شبكة صرف صحي 

قطر10انش ووصالت منزلية صرف صحي قطر6انش.
ولفت األس���طل إلى أن تكلفت مش���روع اعادة تأهيل وتطوير شارع المتحف 
بلغت)  )312800دوالر بتمويل من خ���الل صندوق تطوير واقراض الهيئات 

المحلية ضمن المرحلة الثالثة من برنامج تطوير البلديات.
ويأتي هذا المش���روع ضمن خط���ة البلدية التنموية لتطوير ش���بكة الطرق 
الداخلي���ة في البلدة بهدف تس���هيل حركة تنقل المواطني���ن بين األحياء 

وكذلك تحسين اداء شبكة المياه في المنطقة. 

بدء أعمال تبليط شارع 
المتحف في القرارة
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أعلن أنا المواطنة/ اسماء وليد عبد السالم داود
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)405984162( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ علي محمد علي مصطفى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)412378663 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ يحيى محمد دياب ابوجراد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)962869269 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ كرم رفيق جمعان الهركلي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403777204( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد حسني اسماعيل عويضة.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)400669990( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/احمد محمد سالمة الشرفا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901015974 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

واألطراف  للتأهيل  ويعتبر مستشفى حمد 
الصناعية، أماًل وطريقًا ُمشرقًا آلالف الجرحى 
والمرض���ى وذوي االحتياج���ات الخاصة في 
قطاع غزة، اذ باتوا ينتظرون افتتاحه بلهفة 
كبيرة متعطشين للخدمات النوعية المتوقع 

أن يقدمها والتي يفتقر اليها قطاع غزة. 

اأمل اجلرحى
الش���اب "نوفل" الذي ُبت���رت قدمه اليمنى 
جراء اصابته بطلق ُمتفجر خالل ُمش���اركته 
بمس���يرات الع���ودة على الحدود الش���رقية 
لمخي���م البريج، أعرب عن س���عادته العارمة 
بافتتاح مستشفى حمد للتأهيل واألطراف 
الجرح���ى  آالف  أم���ل  لكون���ه  الصناعي���ة، 
والمرض���ي بالحصول على أط���راف صناعية 
غي���ر متوفرة ف���ي القطاع، خاص���ة في ظل 

األوضاع االقتصادية الصعبة وغالء ثمنها. 
ُحلم���ي  ل�"االس���تقالل":"  نوف���ل  ويق���ول 
بالحصول على طرف صناعي كان ُمستحياًل 
ف���ي ظ���ل األوض���اع االقتصادي���ة الصعبة 
بالقط���اع وع���دم توفر األط���راف الصناعية 
المناس���بة لنا، لكن بعد افتتاح مستش���فى 
حمد أصب���ح ُممكن���ًا، ونأم���ل كمصابين أن 
نتلق���ى رعاية وخدم���ات ممي���زه تفتقرها 
وأن يتوفر  الطبية وُمستش���فياتنا،  مراكزنا 
لنا األطراف الصناعية عالية الجودة ُتخفف 

ألمنا ال تزيدها". 
وأردف:" بتاري���خ 11/9 أصبت بطلق متفجر 

العودة،  أثناء مش���اركتي بمسيرات  بالقدم 
وصفها األطب���اء بالخطيرة، وبع���د 21 يومًا 
بمستش���فى الش���فاء تم تحويل���ي لمصر، 
وهناك ت���م بترها لتب���دأ ُمعاناتي ورحلتي 

بالبحث عن طرف صناعي". 
ويتابع: "الحي���اة أصبحت صعبة للغاية بعد 
البتر، طول عمري بطالع و بشتغل وفي لحظة 
أصبحت ش���خصًا عاجزًا، األطباء أعطوني أمل 
أرجع امش���ي من جديد بع���د تركيب طرف 
صناعي، لكن بعده فت���رة طويلة من البحث 
ش���عرت أن كل األب���واب ُأغلقت بوجهي أنه 

شيء مستحيل بغزة". 
وأضاف:" توجهت لمركز األطراف الصناعية 
التاب���ع لبلدية غ���زة للحصول عل���ى طرف، 
وهن���اك أخبروني بض���رورة الخضوع للعالج 
الطبيعي لحين توفير طرف مناسب لقدمي، 

وحتى اللحظة أنتظر بدون فائدة".   
وأش���ار إلى أن األطراف الصناعية الُمتوفرة 
بالمراك���ز الصحي���ة والمستش���فيات ف���ي 
القط���اع رديئ���ة ج���دًا، وفي ح���ال تركيبها 
ُتسبب التهابات شديدة بالمفاصل وُتصيب 
الشخص بغضروف بعد فترة زمنية قصيرة، 

ناهيك عن غالء سعرها. 

طريقًا م�شرقًا
لم ينت���ه ُحلم الش���اب محم���ود المناعمة، 
بممارس���ة حياته بش���كل طبيعي كما كان 
سابقًا، رغم بتر ساقة جراء اصابته برصاصة 

إسرائيلية خالل ُمشاركته بمسيرات العودة 
على الحدود الشرقية قطاع غزة. 

فق���د تجددت آماله، بس���اق صناعية يمكن 
الحصول عليها بمس���اعدة مستشفى حمد 
للتأهي���ل واألط���راف الصناعي���ة المن���وي 
افتتاحه الي���وم بغزة، لُتنه���ي مخاوفة بأن 
يكون أس���يرًا لعجزه واعاقت���ه طول حياته، 
وتمنح���ه بداية جديدة كش���اٍب في مقتبل 

العمر. 
بيوم 5/14  ل�"االستقالل":"  المناعمة  ويقول 
من الع���ام الماضي ش���اركت بالمس���يرات 
بكل س���لمية للمطالبة بحقوقنا المس���لوبة، 
وهناك أصبت برصاصة متفجرة ُنقلت اثرها 
لمستشفى الشفاء لتلقي العالج، بعد اجراء 
عدة عملي���ات تضاعفت حالت���ي الصحية، 

وُنقلت الى األردن وهناك تم بترها". 
الطب���ي  إنه���اء عالج���ي  بع���د  وأض���اف:" 
األطراف  لمرك���ز  توجه���ت  بالمستش���فى 
الصناعي���ة التاب���ع لبلدي���ة غ���زة، وتلقيت 
ف���ي البداية العالج النفس���ي وث���م العالج 
الطبيعي لتأهيل جسدي الستقبال الطرف 
الصناعي"، ُمشيرًا إلى أنه أوشك على انتهاء 
العالج الطبيعي لكن الطرف الصناعي مازال 
غير ُمتوفر بالمركز نظ���رًا لعدم دعم المركز 

باألطراف منذ فتره. 
ويتاب���ع:" منذ وق���ت طويل أنتظ���ر افتتاح 
مستش���فى حمد لألط���راف الصناعية على 

أحر م���ن الجم���ر، خاصة بعدما س���معت أن 
المستش���فى س���يوفر أطب���اء وُمختصي���ن 
مميزي���ن وأصحاب خبره عالي���ة، إضافة الى 
انها ستتبني كافة الجرحى الذين يحتاجون 

ألطراف صناعية". 
األط���راف  مستش���فى  افتت���اح  أن  وأك���د 
الصناعية بغزة، سيكون أمال وطريقًا مشرقًا 
أم���ام أالف الجرحى الذين ل���م يتمكنوا من 
الحصول على أطراف صناعية حتى اللحظة، 
خاص���ة في ظ���ل ع���دم توفره���ا بالقطاع و 
من���ع االحتالل اإلس���رائيلي س���فر المرضى 
للعالج بالخ���ارج، إضافة الى س���وء األوضاع 

االقتصادية. 
وكان���ت وزارة الصحة أعلن���ت  بعد مرور عام 
عل���ى مس���يرات الع���ودة وف���ق احصائيات 
رسمية لها عن استش���هاد 266 فلسطينيا 
وإصابة 30398 بج���راح مختلفة، بينهم 50  
طفال، 6  اناث ومس���ن واحد، م���ن االصابات 
الت���ي وصل���ت للمستش���فيات3175  طفال 
1008 س���يدة،  ووجود 136حال���ة بتر منها  

122أطراف سفلية.

موعد االفتتاح 
ووصل نهاية األس���بوع الماضي وفد قطري 
للمش���اركة في افتتاح مستش���فى الش���يخ 
حمد بن خليف���ة آل ثاني للتأهيل واألطراف 

الصناعية في غزة، الذي سيتم اليوم االحد 
الع���ام  المدي���ر  د.  لب���د  رأف���ت  د.  وق���ال 

للمستش���فى، إن قطاع غزة سيشهد اعالن 
ب���دء تش���غيل أكب���ر مستش���فى للتأهيل 
واألطراف الصناعية، وينتظر افتتاحه اآلالف 
من الجرح���ى والمرضى وذوي الهمم العالية 
بلهفة كبيرة ومتعطشين للخدمات النوعية 
المتوقع أن يقدمها والتي يفتقر اليها قطاع 

غزة".
وأكد لبد أن المستشفى تحمل على كاهلها 
غاية االس���تجابة المثلى لكل مريض أو ذي 
إعاق���ة أو جريح من الش���باب واألطفال وكل 
الفئات العمرية، واألولوية لتحسين حياتهم 
ومستقبلهم وإعادة القدرة لهم على االندماج 

في المجتمع ليكونوا أشخاص فاعلين.
وأضاف د. لبد أن المشفى يسعى ألن يكون 
مركزًا متقدمًا )Tertiary Center( للتأهيل 
والتعلي���م  الصناعي���ة  الطب���ي واألط���راف 
والبح���ث العلمي ف���ي قطاع غ���زة، بخدمات 
نوعي���ة تضاه���ي أح���دث المستش���فيات 
العالمي���ة مؤكدًا عل���ى أن الك���وادر الطبية 
والفني���ة واالداري���ة تلقت تدريب���ًا على يد 
نخبة من األطباء والطواق���م الطبية بمعايير 

وبروتوكوالت عالمية.
يذكر أن مستش���فى سمو الش���يخ حمد بن 
خليفة آل ثاني للتأهيل واألطراف الصناعية 
أنش���يء ع���ام 2016م ، ويتك���ون من ثالثة 
أقسام رئيس���ة : ) التأهيل الطبي – السمع 

والتوازن – األطراف الصناعية(. 

يفتتح اليوم األحد شمال غزة 

مستشفى حمد لألطراف الصناعية.. تزرع األمل للمبتورة أقدامهم بغزة
غزة/ دعاء احلطاب: 

ظن اأن حياته �شتعود طبيعية بعد اأياٍم من ا�شابته، 
حينما طماأنه االطباء باأنه ي�شتطيع ال�شري على قدمه 

كال�شابق بعد تركيب طرف �شناعي، فاأخذ يبني 
اأحالمه مبتابعة تفا�شيل حياته اليومية وممار�شة 

عمله املُتوا�شع يف اأحد اال�شواق، والذي �شيعينه على 
توفري اأب�شط احتياجاته اليومية، لكن �شرعان ما 

حتطمت تلك االأحالم على �شخرة الواقع املاأ�شاوي 
للجرحي الذين ُبرتت اأطرافهم يف  قطاع غزة، يف ظل 
عدم توفر العالج واالأطراف ال�شناعية املُنا�شبة لهم 

بالقطاع.   ومع االإعالن عن موعد افتتاح م�شت�شفى 
ال�شيخ حمد بن خليفة اآل ثاين للتاأهيل واالأطراف 

ال�شناعية بغزة، اأ�شرقت �شم�س اأحالم ال�شاب خالد 
نوفل من جديد، وبات ينتظر افتتاحه بفارغ ال�شرب 

اأماًل باحل�شول على طرٍف �شناعي بعد �شهوٍر طويلة من 
املُعاناة واالأمل. 

لشبونة / االستقالل:
أكد البرلمان البرتغالي تضامنه مع األس���رى الفلس���طينيين في الس���جون 
اإلس���رائيلية، وضرورة اإلفراج عن األطفال الفلس���طينيين المحتجزين لدى 

"إسرائيل".
وش���دد البرلمان البرتغالي عل���ى االلتزامات التي يتعي���ن على جميع الدول 
االمتثال لها بموجب القانون الدولي اإلنس���اني، وتحدي���ًدا اتفاقية جنيف 

الرابعة واتفاقية مناهضة التعذيب.
وص���وت البرلمان على مش���روع تقدم به حزب الخض���ر البرتغالي إلدانة قمع 
المواطنين الفلس���طينيين من قبل سلطات االحتالل. وكان الحزب الشيوعي 
البرتغالي تقدم بمش���روع تضامن مع األس���رى الفلس���طينيين في سجون 
االحتالل لمناس���بة يوم األسير الفلسطيني، وتم التصويت عليه وإقراره في 
البرلمان بأصوات الحزب الشيوعي، والحزب االشتراكي، وكتلة اليسار، وحزب 

الخضر، وحزب "األشخاص والحيوانات والطبيعة".

البرلمان البرتغالي يؤكد تضامنه 
مع األسرى الفلسطينيين
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اتح����د جمعهم، وربطوا أحزمته����م، وانطلق����وا بأمعائهم الخاوية 
مج����ددا، يخوض����ون معرك����ة هي األش����رس على م����دار تاريخهم 
النضال����ي، بعدم����ا نزفوا دما، وأعمل الس����جان فيهم الس����وط، في 
معركة غير متكافئة في س����جن النقب الصحراوي، حينها تسامت 
روحه����م وارتقت على قبض����ة الطين, وصبروا وصم����دوا وأبوا الذل 
والهوان, فخرجوا بمعزوفة )معركة الكرامة 2( التي ما س����مع الكون 
أعذب منها، وكيف ال؟ وهم من قاتلوا من أجل الكرامة بشكل موحد 

عدوًا )ال يقهر(.
فب����دؤوا معركتهم بالس����طر األخي����ر، فالدول العظمى تس����تخدم 
الس����اح االس����تراتيجي للتهديد، وكذا أس����رانا، ولك����ن في لحظة 

تاريخية حولوا التهديد بالساح االس����تراتيجي للتنفيذ المباشر، 
فحَل����وا الهيئات التنظيمي����ة، وحرقوا زنازينه����م، وخاضوا إضرابا 
مفتوح����ا ليس فقط ع����ن الطعام ب����ل الماء أيضا، مم����ا يدلل على 
شراس����ة الهجمة الصهيونية عليهم بقيادة وزير أمن داخليتهم 
جلعاد أردان المعروف بوحش����يته وشراسته، حيث قامت مصلحة 
السجون باالس����تعانة بوحدات الجيش النظامية المجهزة للحروب 
الكاس����يكية، ليقوموا بقمع أولئك العزل في سجن النقب، وحسب 
العدو أن األس����رى هم الحلق����ة األضعف، فحاول كس����رهم ولكن 

هيهات هيهات. 
وألنهم أس����رى الحرية المدافعون عن الكرامة، فقد اجتازوا ملحمة 

بطولية في ظل ظروف إقليمية وعربية وفلسطينية معقدة وصعبة 
للغالي����ة، فالدول العربية تش����هد حالة تطبي����ع وتهافت مفضوح 
وغير مس����بوق للتعاون مع العدو غارسين خنجرا في قلب القضية 
الفلسطينية، واالنقسام الفلسطيني يدمر ما بقي من قيم وطنية، 
ناهي����ك عن حم����ى االنتخابات الصهيونية الت����ي تجعل من قهر 

األسرى سلما لنجاحها.
ورغم كل ذاك السواد انتهت الملحمة البطولية بانتصار مؤزر خال 
فترة قصيرة، قاتل المحارب الفلس���طيني فيه ببس���الة، متكئا على 
إرادت���ه وعزيمته الفوالذية التي ال تلي���ن، وإيمانه بعدالة قضيته، 
واثقا بأن خلفه ش���عبا حرا لن يخذله.  ورفعت رايات النصر لطليعة 

الحق في مواجهة طليعة الشر والفساد )إسرائيل(، كما قال الدكتور 
الشهيد فتحي الشقاقي: »إنه صراع بين تمام الحق وتمام البطال«.

انتهت الحرب بعد أيام عجاف اس���تطاع المقاتل الفلس���طيني رد 
االعتب���ار له، وحص���د فيها الغنائم، وحملت ع���دة دالالت أهمها أن 
الوحدة هي النموذج األمث���ل لمقاومة االحتال، واإلضراب المفتوح 
ع���ن الطعام ه���و خيار قائم إلع���ادة الحقوق، وأن الحركة األس���يرة 

الفلسطينية عصية على الكسر و أقوى من أي وقت مضى.
وسيبقى سيف اإلضراب عن الطعام مشهرا في وجه إدارة السجون، 
وتبق���ى الليوث زائرة تحمي حماها بإرادته���ا ووحدتها وعقيدتها 

القتالية التي لن تلين.

تصريح���ات المبعوث األميركي للش���رق األوس���ط جيس���ون غرينب���ات، بأن خطة الرئي���س األمريكي 
دونالد ترامب للس���ام المعروفة »بصفقة القرن« لن تش���مل منح أرض من شبه جزيرة سيناء المصرية 
للفلس���طينيين, تدل على ان اإلدارة األمريكية تحاول بعثرة األوراق, وخلق حالة من الجدال واإلرباك في 
المنطقة, وإبقاء حالة االجتهاد والتوقعات قائمة, وكأن اإلدارة األمريكية تريد ان تستطلع ردات الفعل, 
وتبني سياستها وفق أفضل الحلول التي تضمن لها سيادة كاملة وشاملة في منطقة الشرق األوسط, 
ألن اإلدارة األمريكية أصبحت تتعامل مع المنطقة الشرق أوسطية بسياسة مكشوفة في أعقاب أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر, وبمنطق جورج بوش االبن »من ليس معنا فهو ضدنا«, وان خير من يطبق هذا 
المبدأ األمريكي الجائر هو الرئيس األمريكي الحالي دونالد ترامب, الذي يمارس »المراهقة السياسية« 
بوقاحة منقطعة النظير, ويس���عى لتجاوز الخطوط الحمراء التي تخدم مصالح وسياسات أمريكا, وتمرر 

مخططات »إسرائيل« ورؤيتها للحل النهائي للقضية الفلسطينية. 
صفقة القرن ليس���ت ثابتة, فهي تتغير باألحداث الت���ي تازمها, لكنها تحمل خطوطا عريضة تعمل 
تحتها, وتحاول ان تحقق اكبر مكاس���ب منها, فالمبعوث األمريكي للشرق األوسط جيسون غرينبات 
عندما يقول ان الصفقة لن تشمل منح الفلسطينيين أراضي في سيناء فهذا األمر عائد لسببين, األول 
انه يدرك ان الفلس���طينيين لن يقبلوا على اإلطاق بالوطن البديل, وان مبدأ تبادل األراضي غير مقبول 
فلس���طينيا, ثانيا ان مصر لن تقبل بالتخلي عن أراضيها على اإلطاق, وهذا أمر ليس مطروحا مصريا ال 
على المس���توى الرسمي وال الش���عبي,  وبالتالي أبقت اإلدارة األمريكية مساحة للمناورة من الممكن ان 
تلعب بها وتتراجع خطوة إلى الوراء, لكن هناك قاعدتين أساسيتين تبنى عليهما صفقة القرن ال تتخلى 

عنهما اإلدارة األمريكية بأي حال من األحوال. 
القاع���دة األولى: وضع مخطط  صهيو-أمريكي يهدف لفرض حل على الفلس���طينيين, وتمرير مخطط 
الح���ل النهائي الذي وضع���ه نتنياهو, والتخلص من القرارات األممية الت���ي تصب في صالح القضية 
الفلسطينية, وهذه القاعدة تهدف إلنهاء حق العودة لاجئين الفلسطينيين, وهو ما كشفت عنه مجلة 
»فورين بوليسي« األمريكية في رسالة سرية مسربة من كوشنير بأن »صفقة القرن« التي ستعلنها إدارة 
ترامب تس���تبعد كلًيا حق عودة لاجئين الفلسطينيين في الدول العربية إلى بادهم. واعتبار القدس 
عاصمة موحدة للكيان الصهيوني, واعتبار الضفة الغربية أراضي غير محتلة, وفك عزلة »إسرائيل« في 

المنطقة وإقامة تحالف عربي إسرائيلي مشترك. 
القاعدة الثانية:- الس���يطرة على مقدرات هذه األمة وخيراتها المهولة وثقافتها, والتحكم في اقتصاد 
الدول – العربية تحديدا- والتحكم في قرارها السياس���ي, وعدم الس���ماح بتحول جذري في سياس���ات 
هذه الدول س���واءا بثورات الش���عوب 0الربيع العربي(, أو حتى بالتحول الديمقراطي مهما كان شكله أو 
نوع���ه, وضمان تواصل نظرية القطب الواحد التي فرضتها أمريكا على العالم, وتريد ان تكرس���ها بعد 
ان لمس���ت دورا روس���يا متزايدا في المنطقة خاصة في س���وريا, وزيادة للنفوذ الصيني على المستوى 
االقتص���ادي, وتس���عى لمنع أي تحالفات جديدة, وذل���ك لمنع إنتاج أي نظام سياس���ي يعادي اإلدارة 
األمريكية ويتحدى سياستها في المنطقة, فأمريكا تلمس عداء الشعوب العربية واإلسامية لها, خاصة 
بعد ان احتلت العراق وقتلت نحو مليوني عراقي في غضون ثماني سنوات, ووقوفها الدائم والداعم مع 
االحتال الصهيوني, وااللتفاف على جل الحقوق الفلسطينية, هذه باإلضافة لتدخاتها المستمرة في 

المشكات الداخلية للبلدان العربية واإلسامية, والتعامل معها وفق مصالحها الخاصة.    
أمريكا تتعامل بشكل مفضوح, ووقاحة شديدة مع دول المنطقة والعالم, وهى ال ترى فيها ندا يمكن ان 
تعمل له حسابا, وقد مثلت نيكي هيلي السفيرة األمريكية في األمم المتحدة شكل العاقة األمريكية 
بالعالم عندما اعتبرت أن التصويت لصالح القدس عاصمة »إلسرائيل« من قبل 14 دولة فقط هو “إهانة 
لن تنس���اها الواليات المتحدة. وهددت الدول 193 األعضاء في الجمعية العامة لألمم المتحدة في حال 
التصويت ضد قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة »إلسرائيل«, وقالت بوقاحة 
منقطعة النظير أنها ستنش���ر أس���ماء الدول المصوتة ضد ترامب, وهددت بأن المسألة شخصية لدى 
الرئيس األمريكي, كما أنها وجهت رسائل إلى المندوبين القارين للدول األعضاء في مجلس األمن وقالت 
“إننا دائما نقدم المس���اعدات للدول عندما تطلب األمم المتحدة ذلك، لذا ال نتوقع أن تقف تلك الدول 
ضدنا، الواليات المتحدة ستسجل أسماءها, بمعنى أنها تهددهم بمنع المساعدات االقتصادية عنهم, 
فاإلدارة األمريكية وفق سياسة ترامب ال تخفي منطقها السياسي وتتعامل كشرطي يقود العالم بالقوة, 
لكنها تصطدم دائما بمقاومة الش���عب الفلس���طيني وقدرته على الصمود في وجه المؤامرات, فتقوم 

ببعثرة األوراق حتى تبقي لنفسها مساحة للمناورة والتكتيك.  

سياسة األوراق المبعثرة

 أمل الحجارمعزوفــة الكرامــة والحريــة

رأي

نجح���ت حركة الجهاد اإلس���امي ف���ي جمع القوى 
والفصائل الفلس���طينية في لقاء تشاوري ُعقد يوم 
الخميس الموافق 18 ابريل 2019، هاته ليست المرة 
األولى التي تنجح فيها حركة الجهاد اإلسامي في 
جمع الفرقاء ومكونات الحركة الوطنية الفلسطينية 
وقطعا لن تكون األخيرة، وهي ليس���ت المرة األولى 
الت���ي ُتقدم فيه���ا حركة الجهاد خارط���ة طريق أو 
مبادرة كاملة ش���املة موضوعية بل ربما يصعب هنا 
في هذا الموضع اس���تحضار كل المبادرات واألوراق 
واللقاءات التي رعتها ودعمتها وقدمتها وعقدتها 
حركة الجهاد اإلس���امي من اج���ل الخروج من عنق 
الزجاجة. قبل التوقف عند محتوى ومضمون البيان 
األخير بيئته ومفرداته؛ يحضرني مبادرتان تقدمت 
بهما حركة الجهاد اإلس���امي على مستوى أمنائها 
العامين األول���ى مبادرة الدكتور رمضان ش���لح في 
أكتوبر العام 2016، وسميت بمبادرة النقاط العشر 
واحتوت خارطة طريق بموجبها كان يمكن االنتقال 
ونقل المشهد الفلس���طيني مما هو عليه إلى حالة 

أفضل.
وقد دعت المبادرة إلى إلغاء اتفاق أوس���لو، وسحب 
االعتراف بالكيان الصهيوني، ودعت إلى إعادة بناء 
منظمة التحري���ر لتصبح اإلطار الوطني الجامع الذي 
يضم كل قوى وأبناء الش���عب الفلسطيني. مؤكدة 
في أدبياتها أن المرحلة التي يعيش���ها الش���عب 
الفلس���طيني هي مرحلة تح���رر وطن���ي، وبالتالي 
فاألولوية ه���ي لمقاومة االحتال ودحره. ودعت إلى 
إنهاء االنقس���ام وتحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء 
وجود سلطتين في رام الله وغزة.  وفي أكتوبر العام 
2018 تقدم األمين العام لحركة الجهاد اإلس���امي 
األس���تاذ زياد النخال���ة عقب انتخاب���ه بمبادرة من 

خمس نقاط يمكن إيجازها في التالي:
أوال: اعتب���ار المصالحة أولوية وطنية في الصراع مع 
العدو، ثانيا: اس���ترداد المصالح���ة، ثالثا: عقد لقاء 
فوري للجنة التحضيرية والش���روع في معالجة كل 
الخاف���ات والتباينات، رابع���ا: التأكيد من قبل قوى 
المقاوم���ة بأن التهدئة لن تلزمن���ا بعدم الدفاع عن 
ش���عبنا ولن نذهب به���ا إلى اتفاقيات سياس���ية 
مع العدو.خامس���ا: أن يلتزم الجميع بتطوير س���بل 
المقاومة بكافة أش���كالها وبحسب ما هو ممكن في 
الضفة والقدس من أجل مواجهة ما ُيسمونه صفقة 

القرن.
ان جه���ود حركة الجهاد اإلس���امي لم تتوقف ولم 
تتراجع وان سعيها مستمر من أجل تقديم مبادرة 
أو خارطة طريق في إطار وطني جامع وشامل يتوافق 
مع قناعات الحركة ويقوم على المش���ترك بين كل 
مكونات الحرك���ة الوطنية الفلس���طينية، وبالتالي 
فإن تقديم مبادرة وثاني���ة وثالثة ال يعني إلغاء ما 
سلف إطاقا لكنه يعني إعادة المشهد الفلسطيني 

للخارطة ويعني أن هن���اك دائما في جعبة الجهاد 
اإلس���امي م���ا يمكنه���ا أن تقدم���ه وأن تفعله اذا 

اقتضى األمر. 
وأن تدحرج المتغيرات والمشاريع والمخططات التي 
تس���تهدف القضية الفلسطينية ال يعني االنكفاء 
والتوقف، وان فكر الحركة وممارستها يستحضران 
دائما هذه المتغيرات وتوائم خطابها وطرحها وفق 
ما هو قائم إن كان المش���هد يتسع ويحتمل عشر 
نقاط تقدمها وان ضاق المشهد وتسارعت حركته 
ومتغيراته قدمت مبادرة من خمس نقاط مع اإلبقاء 
على المشترك بينهما ؛ فمواقف الجهاد اإلسامي 
ال تتغير بتغير الظروف. وال بتغير المتغير القيادي 

وإن كان في قمة رأس الحركة.
إن المتغي���رات الحاصلة الداخل���ي منها والخارجي؛ 
اإلقليم���ي منه���ا والدولي؛ لم تله���ه حركة الجهاد 
اإلس���امي ولم تبعده���ا عن التقاط خي���ط  مفاده 
ضرورة أن يكون هناك إجماع واجتماع فلس���طيني 
عل���ى ارض غ���زة من اج���ل مواجهة كل م���ا يحاك 
للقضية الفلس���طينية، ولم تكتف الحركة بتقديم 
خطابها فقط أو تمري���ر مواقفها ومحاذيرها لكنها 
ذهبت بعيدا عندما دعت واس���تدعت كل مكونات 
أمام  الجمي���ع  الفلس���طيني ووضع���ت  المش���هد 

مسؤولياته.
 ول���م تكتف بعقد اللقاء فقط، لكنها قدمت خارطة 
طريق رغم كل األحداث وقالت عبر بيان مكتوب هو 
في احد معانيه ودالالته شهادة للتاريخ ولألجيال؛ 
بأنه إكم���اال واس���تكماال لمبادراتها الس���ابقة فإن 
المصالح���ة واس���تعادة الوحدة أولوي���ة وطنية، مع 
ضرورة تعزيز الصمود والثبات والتمس���ك بالحقوق 

والثوابت وهما على رأس األولويات.
 ثم نجحت ف���ي إحداث توافق في زمن االنقس���ام 
عندم���ا قالت التواف���ق على صياغة ميثاق ش���رف 
يتضمن المبادئ الوطنية الت���ي يلتزم بها الجميع 
والتصدي ل�«صفق���ة الق���رن« وألي مؤامرات أخرى، 
ووق���ف المفاوض���ات مع االحتال وعدم المس���اس 
بالحقوق والثواب���ت، ومنع أي اقتتال داخلي، ووقف 
التفرد بالحالة الوطنية، وحماية الحريات ووقف كل 
أش���كال التعدي على الحقوق المدنية والسياسية 

للمواطنين واحترام التعددية. 
تقتض���ي الموضوعية القول ب���أن كل مصطلح ورد 
في ما س���بق يحمل داللة غاية في األهمية، ويحمل 
مامح وطنية عامة ش���املة تتع���دى كونها خارطة 
طريق إل���ى كونها دس���تورًا يجب االحت���كام إليه 

كضمانة لعدم االنزالق.
يقول البيان بتشكيل حكومة وحدة وطنية والدعوة 
إلج���راء انتخاب���ات تش���ريعية ورئاس���ية متزامنة، 
والتواف���ق على موعد إلج���راء انتخاب���ات المجلس 
الوطن���ي الفلس���طيني، م���ن أجل انتخ���اب قيادة 

جديدة قادرة على مواجهة التحديات. واعتماد مبدأ 
التمثيل النسبي الكامل.

الجهاد اإلس���امي وفق خطابه���ا وبياناتها تقول 
بأنها لن تش���ارك في أي حكومة فلسطينية تحت 
سقف أوسلو وربما لم يتغير موقفها من المشاركة 
في االنتخاب���ات ورغم ذلك لم تس���تثن ضرورة أن 
تكون أية حكومة هي حكومة وطنية فلس���طينية، 
وض���رورة أن نذه���ب جميعا س���واء سنش���ارك أو 
س���نمتنع إلى االنتخابات بالتوافق، بالمناسبة رغم 
مقاطعتها لانتخابات إال إن حركة الجهاد اإلسامي 
قدمت مؤخرا نموذجا يشار إليه بالبنان عندما ذهبت 
النتخاب أمينها العام وأعضاء مكتبها السياسي ثم 

استكملت األمر بانتخاباتها الداخلية. 
لم يع���ف البي���ان العم���ق العرب���ي والخارجي من 
مس���ؤولياته ووضع مواجهة التطبيع وصفقة القرن 
على قائم���ة أولوياته ومطالبه وذه���ب إلى ضرورة 
تش���كيل جبهة عربي���ة من اجل التص���دي لكل ما 
يحاك للقضية الفلس���طينية ويس���تهدفها وعلى 

أحرار العرب التقاط ذلك والبناء عليه.
ختاما إن بيان حركة الجهاد اإلس���امي عقب اللقاء 
التشاوري يأتي في س���ياق منظومة فكرية وعملية 
تقودها حرك���ة الجهاد اإلس���امي وتطرحها وفق 
عملية تراكمية في الس���احة الفلس���طينية وهي ال 
تلتقط األمر سياس���يا فقط أو داخلي���ا، كما أنها ال 
تس���قط أيضا العدو من حس���اباتها، وال تسقط من 
حس���اباته كونها القادرة وفق الرواية اإلس���رائيلية 
على قل���ب الطاول���ة، وهي وفق أدائها السياس���ي 
والعس���كري كان���ت وال زالت تش���كل صم���ام أمان 
للقضية الفلس���طينية ولم تلتفت ولم ينزل رماتها 

عن الجبل.
إن جبه���ة االش���تباك م���ع الع���دو حاض���رة مثلما 
تس���تحضر تمتين الجبهة الداخلي���ة فقبل البيان 
األخير بعش���رة أيام وتحديدا في العاشر من ابريل 
ق���ال األمين الع���ام لحركة الجهاد اإلس���امي زياد 
النخالة : »إن غدر االحتال الصهيوني هو اقرب من 
التزامه بالتفاهمات التي تم االتفاق عليها لتثبيت 
التهدئة، وأن المقاومة تقف على أهبة االس���تعداد 
للدفاع عن الشعب الفلس���طيني، داعيا إلى توحيد 
الص���ف لمواجه���ة صفقة الق���رن الت���ي إذا تمت 
ستنهي الوجود الفلسطيني« كاما وستصادر كل 

حقوق الفلسطينيين.
وتساءل: »ما هي خيارات الشعب الفلسطيني أمام 
هذه الهجمة التي س���تنهي حقوقنا في فلسطين 
إلى األب���د؟ هل نبقى ن���راوح مكانن���ا والمتغيرات 
تحيط بنا من كل جانب، أم نلتفت ألنفس���نا ونوحد 
صفوفنا لنصمد في مواجهة مخططات األعداء التي 
تس���تهدفنا جميعا؟«. فكان اللقاء التشاوري إجابة 

عملية لهذا السؤال المركزي.

قراءة في بيان اللقاء التشاوري
 الذي عقدته حركة الجهاد اإلسالمي

ثابت العمور
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رام الله/ االستقالل:
أكدت وزيرة ش���ؤون المرأة، آمال حمد، أن الحكومة 
الفلس���طينية برئاس���ة د.محمد اش���تية، سترفع 
الش���هر المقبل نس���بة صرف روات���ب الموظفين 

الحكوميين ل� 60%. 
وقال���ت حم���د، في تصري���ح صحفي الس���بت: إن 
الحكوم���ة س���ترفع نس���بة الصرف عل���ى رواتب 
الموظفي���ن بالضفة الغربية وقطاع غزة، الفتًة إلى 
أن الحكومة الفلسطينية سياستها واحدة تمثل 

الشعب الفلسطيني أينما تواجد. وفق قولها.
وأضاف���ت حمد: »الحكومة الفلس���طينية، تعيش 
ف���ي ظ���رف اس���تثنائي ووض���ع غي���ر طبيعي، 

وتواجه تحدي���ات اقتصادية كبيرة«، الفتًا إلى أن 
الوضع السياس���ي صعب جدًا، إلى جانب قرصنة 
أموال الش���عب الفلس���طيني من جانب الحكومة 

اإلسرائيلية.
وأشارت إلى أن العامين السابقين ألقيا بظاللهما 
عل���ى الوضع الفلس���طيني، وبالتالي ف���إن الحالة 
الفلس���طينية تعيش أزمة مالية حقيقية، منوهًة 
إل���ى أن الحكومة س���تواصل دفع روات���ب كاملة 

لألسرى والشهداء والجرحى.
وتابعت: »الحكومة س���تعمل جاهدة على معاجلة 
باقي قضاي���ا الفئات األخ���رى، ونتمنى أن تكون 

النسبة خالل األشهر المقبلة بشكل أفضل«.

وبين���ت حمد، أن الحكومة س���تقترض من البنوك 
وأن القيادة الفلس���طينية، تج���ري حتى اللحظة 
مداوالت م���ع الدول العربية بش���أن األزمة المالية 

للحكومة.
وأضافت: »ل���م يتم توفير ش���بكة األمان العربية 
حتى اللحظ���ة، والرئي���س عباس يب���ذل جهودًا 
مضنية؛ لتوفير اإلمكاني���ات؛ لتعزيز صمود أبناء 
الش���عب الفلس���طيني، والحفاظ على كرامة أبناء 
هذا الش���عب«. يذكر، أن الحكومة الفلس���طينية، 
ترفض اس���تالم أموال المقاصة من إسرائيل، بعد 
خص���م األخيرة لجزء منها، وال���ذي ُيدفع لعائالت 

األسرى والشهداء والجرحى.

رام الله/ االستقالل:
أكد وكي���ل وزارة التنمية االجتماعي���ة في رام الله، داود الدي���ك، أن وزارته 
لم تحدد حتى اللحظة موعدا لصرف ش���يكات الش���ؤون االجتماعية، لألسر 

المستفيدة منها في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضح الديك في تصريح صحفي الس���بت، أن سبب تأخر صرف مخصصات 
الشؤون االجتماعية لألس���ر المستفيدة منها في الضفة الغربية وقطاع غزة 

حتى اللحظة، وجود أزمة لدى وزارة المالية برام الله.
وبّي���ن أن قرار تأخير الصرف يتعلق بس���بب األزمة المالية التي تعاني منها 
الس���لطة الفلس���طينية وتحدي���ًدا وزارة المالية، التي ل���م تتمكن من وضع 

مساهمتها المتعارف عليها في كل دفعة.

وكيل »التنمية«: تأخر صرف شيكات الحكومة تقرر رفع نسبة صرف رواتب الموظفين لـ60 %
الشؤون بسبب األزمة المالية للسلطة

رام الله/ االستقالل:
كش���فت دراسة رس���مية حديثة، أن 
القط���اع الخ���اص الفلس���طيني، كان 
لقرابة  للدخ���ل  الرئيس���ي  المص���در 
ثلث األسر الفلس���طينية خالل العام 

الماضي 2018.
وج���اء في تقري���ر صادر ع���ن الجهاز 
المرك���زي لإلحصاء الفلس���طيني، أن 
%31.5 من دخل األسر الفلسطينية، 
مص���دره أج���ور ورواتب م���ن القطاع 

الخاص الفلسطيني.
يرص���د  ال���ذي  التقري���ر  وذك���ر 
واالقتصادية  االجتماعي���ة  األوض���اع 
أن   ،2018 ف���ي  للفلس���طينيين 
%17.4 من دخل األسر في فلسطين 
مص���دره رواتب وأجور القط���اع العام 

الفلسطيني.
وتعتمد %14 من األسر الفلسطينية 
على رواتب وأجور العمالة الفلسطينية 
ف���ي الداخ���ل الفلس���طيني المحتل، 

كمصدر الدخ���ل األبرز له���ا، و9.3% 
من األس���ر تعتمد على تحويالت من 

الداخل المحتل )تشمل التقاعد(.
وكش���ف التقرير أن %8.9 من األسر 
ف���ي فلس���طين، تعتمد ف���ي مصدر 
دخله���ا الرئيس���ي على مش���اريعها 

الخاصة )غير الزراعية(.

بينما %8.6 من األس���ر في فلسطين 
تعتم���د في مصدر دخلها الرئيس���ي 
عل���ى المس���اعدات االجتماعية، وهي 
غالبا العائالت التي ليس لها معيل، أو 

أن معيلها غير قادر على العمل.
وأظهرت معطيات المسح، أن 71.2% 
من األس���ر ف���ي فلس���طين قالت إن 

المادي���ة متوس���طة، بواقع  حالته���ا 
%82.4 في الضفة الغربية، و51.6% 

في قطاع غزة.
في حي���ن ذكرت %24.1 من األس���ر 
ف���ي فلس���طين ذك���رت أن حالته���ا 
االقتصادية فقيرة، بواقع %11.3 في 

الضفة الغربية %46.5 في غزة.

خالل 2018
دراسة: القطاع الخاص مصدر الدخل الرئيسي لثلث األسر بفلسطين

رام الله/ االستقالل:
تتجهز السوق الفلسطينية للصعود الرابع على التوالي في أسعار الوقود 

المباع بالسوق المحلية، خالل مايو/ أيار المقبل.
وتسجل أس����عار النفط الخام عالميا خالل الشهر الجاري، أعلى 
مستوياتها في أكثر من 5 ش����هور عند 72 دوالرا للبرميل، مع 
الت����زام المنتجين في أوبك وآخرين مس����تقلين، بخفض إنتاج 

النفط الخام.
وتواصل »أوبك +« المؤلفة من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين، تنفيذ 
اتف���اق خفض إنتاج الخام بواق���ع 1.2 مليون برميل يوميا، بدأ مطلع 2019 

وينتهي في يونيو/ حزيران المقبل.
نهاية الشهر الماضي، أعلنت الهيئة العامة للبترول في فلسطين، أسعار 
المحروقات والغاز للمس���تهلك في فلس���طين، بارتفاع سعر ليتر البنزين 
)95 أوكت���ان( األكثر ش���عبية، ب� 13 أغورة إلى 6.19 ش���واكل، صعودًا من 

6.06 شواكل.
كذلك، ارتفعت أس���عار البنزين )98 أوكتان(، بحدود 20 أغورة، حيث يباع 
عند 6.89 ش���يكال، بعدما بيع الشهر الماضي مقابل 6.69، بينما بقي سعر 

ليتر السوالر عند 4.98 شواكل  للشهر الجاري.
وفي تعامالت الش���هر الجاري، بلغ متوسط سعر خام برنت 71 - 72 دوالرا 
للبرميل، مقابل متوس���ط 66.8 دوالرا للبرميل بالنس���بة لخام برنت، الشهر 

الماضي.

صعود رابع »مرتقب« على أسعار 
الوقود في فلسطين الشهر المقبل

االستقالل/ وكاالت:
أبدت الحكومة األردنية انفتاحها على فكرة إنش���اء منطقة صناعية تركية في البالد، 

متعهدة بتقديم تسهيالت إلقامتها.
جاء ذلك في بيان لوزارة االستثمار األردنية، عقب استقبال الوزير مهند شحادة وفدا 

صناعيا تركيا في العاصمة عمان.
وذكر ش���حادة أن بالده ملتزمة بتقديم كافة التسهيالت لدعم االستثمارات التركية 

في البالد، داعيا الشركات التركية الستطالع فرص االستثمار الواعدة.
وأض���اف أن األردن يمتل���ك العديد من القطاع���ات االقتصادي���ة الواعدة، مثل 
تكنولوجيا المعلوم���ات واالتصاالت والطاقة المتجددة والس���ياحة والصناعات 

التحويلية.
ووضعت الحكومة األردنية مؤخرا رزمة من الحوافز والتس���هيالت أمام االس���تثمارات 
األجنبية، أبرزها منح الجنسية األردنية لرجال األعمال اعتمادا على حجم استثماراتهم 

في المملكة.
وضّم الوفد التركي عش���رة رجال أعمال يمثلون 16 ش���ركة في مجاالت صناعة قطع 
السيارات والمصاعد والسيراميك والبورسالن، والصناعات البالستيكية المتخصصة 

وتمديدات الغاز الطبيعي.
وتس���تمر زيارة الوفد -الذي يضم كبار مستثمري القطاع الصناعي في مدينة بورصة 

التركية- إلى المملكة حتى السبت المقبل.
وكان األردن قرر في مارس/آذار 2018 إيق���اف العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة 
م���ع تركيا، في خطوة أرجعها آنذاك إل���ى ما قال إنه عدم تحقيق النتائج المرجوة من 

االتفاقية.
وإبان زيارة لرئيس الوزراء األردني عمر الرزاز لتركيا في ديسمبر/كانون األول الماضي، 
ج���رى اإلعالن عن اتفاق مع تركيا للتبادل للتج���اري الثنائي، يكون بديال عن اتفاقية 

التجارة الحرة.

األردن يرحب بإقامة 
منطقة صناعية تركية أريحا/ االستقالل:

االتص���االت  مجموع���ة  دعم���ت 
قري���ة  )بالت���ل(  الفلس���طينية 
"الزبي���دات" في منطقة "الجفتلك" 
في محافظة أريحا واألغوار بمعدات 
لتأهيل المجل���س القروي والنادي 
برامج  الرياضي فيها، وذلك ضمن 
المس���ؤولية المجتمعي���ة وتعزيز 
التنمي���ة خاص���ة ف���ي المناط���ق 

المهّمشة ومناطق االحتكاك.
وق���ال رئي���س المجل���س القروي 
إس���ماعيل زبي���دات الس���بت: "إن 
القري���ة تتع���رض إلى مسلس���ل 
مضايقات من االحتالل اإلسرائيلي، 
االس���تيطان  مخط���ط  ضم���ن 
واالس���تيالء على األراضي الزراعية 
والمراعي فيها؛ إلرغام األهالي على 

الرحيل".
وتابع زبي���دات: "الدعم المقدم من 
في  يحمل  االتص���االت  مجموع���ة 
طياته معانٍي كثيرة، وهو رّد عملي 

على تلك السياسات االحتاللية".
وشّدد على ضرورة "توجيه األنظار 
لتعزيز  الرس���مية؛  وغير  الرسمية 
التواج���د في تل���ك المناطق، التي 
تشكل البوابة الشرقية لفلسطين، 

وال يخضع منها لسيطرة أصحابها 
س���وى %10، إل���ى جان���ب حرمان 
القرية والقرى المجاورة من معظم 
كاالتصاالت  الحيوي���ة  الخدم���ات 

والمواصالت وغيرها".
من جهته، أوضح مدير المسؤولية 
االجتماعية في مجموعة االتصاالت 
الفلس���طينية رائد ع���ّواد أن "دعم 
المعدات  به���ذه  القروي  المجلس 
يساهم بشكل مباشر في تسهيل 

حي���اة المواطنين وييس���ر تقديم 
الخدمات الالزمة لهم، ال سّيما وأن 

القرية محاطة بالمستوطنات".
وأّك���د ع���ّواد "أهمية اس���تهداف 
المناط���ق البعي���دة ع���ن األضواء 
والوصول للمواطن الفلسطيني في 

أي مكان يتواجد به".
وأضاف أن "منطقة األغوار، واألغوار 
الش���مالية إضافة مهمة للش���عب 
الفلس���طيني، فإل���ى جان���ب أنها 

تعتبر سّلة خضار فلسطين، فهي 
محط أطماع المستوطنين".

ولفت إلى "أنه وحسب اإلحصاءات 
الرس���مية يص���ل حج���م النات���ج 
السنوي منها إلى 700 مليون دوالر 
إس���رائيل عليها  أمريكي تسيطر 
وتحرم ش���عبنا منها، بل وتمارس 
سياسة التضييق على المواطنين؛ 
به���دف دفعهم إل���ى الرحيل عن 

أرضهم".

أريحا: »االتصاالت« تدعم قرية »الزبيدات« بمعدات تأهيل



األحد 15 شعبان 1440 هــ 21 ابريل 2019 م

االستقالل/ وكاالت:
م���ا زال الغم���وض يكتن���ف مصي���ر 
عمر  المخل���وع  الس���وداني  الرئي���س 
البش���ير، ومكان إقامته، وسط تضارب 
األنباء عن ترحيله إلى السجن، وشروع 

النيابة بفتح بالغين ضده.
وفي تصريح لألناضول، الس���بت، قال 
مصدر أمن���ي رفيع، فّضل عدم نش���ر 
اس���مه: »ليس لدينا معلومات بش���أن 
أوضاع البشير ومكان إقامته، وأصبحنا 
نتابع األخب���ار عبر فيس���بوك، كبقية 

الناس«.
وأض���اف: »األوض���اع مفتوحة على كل 

االحتم���االت، وما يرش���ح ع���ن الرئيس 
الس���ابق عمر البش���ير، واألم���وال المضبوطة 

بحوزته، مجرد تكهنات«.
وفي وقت سابق الس���بت، أبرزت وسائل إعالم 
عالمي���ة، أن »النيابة العامة فتحت بالغين ضد 
الرئيس المخلوع عمر البش���ير، بتهم غس���ل 

وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني«.
وذكرت المصادر أن وكي���ل النيابة العامة 
األعلى المكل���ف من المجلس العس���كري 
االنتقال���ي بمكافحة الفس���اد، أمر بالقبض 
واس���تجوابه عاجال تمهيدا  البش���ير  على 

لتقديمه للمحاكمة.
وبحس���ب المصادر ذاتها، فإن النيابة ستقوم 
باس���تجواب البش���ير الموجود داخل س���جن 
»كوبر«، كما س���تتخذ إج���راءات قانونية بحق 
بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

وذك���رت صحيفة »اليوم التال���ي« )خاصة(، أن 
وكيل النيابة األعلى، معتصم عبد الله محمود، 
أمر بتفتيش مقر إقامة البش���ير، وأشرف على 
العملية بواس���طة فريق من القوات المسلحة 

واالستخبارات العسكرية.
وأوضح���ت أن عملية التفتيش أس���فرت عن 

ضبط مبال���غ مالية بلغت 351.770 
دوالرا، و6.697 ي���ورو، و5 ملي���ارات 
جنيه س���وداني، وهي أرقام هائلة 
السودان، في ظل  باقتصاد  مقارنة 
انعدام الس���يولة في البنوك طوال 

األشهر الماضية.
وأشارت أن وكيل النيابة أمر بإيداع 
المركزي، وأمر  البنك  المبالغ خزينة 
بتقييد دعوى تحت المادتين )6/5( 
من قانون النق���د األجنبي، والمادة 

)35( من قانون غسل األموال.
وبحسب المصدر ذاته، فإن النيابة 
أص���درت أمرا بالقبض على الرئيس 
المخلوع توطئة الس���تجوابه، وإحالة 

البالغ بأقرب فرصة للمحكمة.
في األثناء، طلبت الس���لطات من أسرة البشير، 
بحس���ب الصحيف���ة المحلية نفس���ها، نقل 
ممتلكاته���ا من »بيت الضياف���ة« مقر اإلقامة 

السابق.
وأفادت أن ابن أخت البش���ير، ويدعى مصعب، 
أش���رف على نقل األثاث بس���يارات أحضرها 
خصيصا إلنج���از المهمة، نقلت بعض األثاث 
وحقائب المالبس إلى منازل األس���رة بمنطقة 

»كافوري« بالخرطوم بحري.

مصدر أمني سوداني: الغموض يكتنف مصير البشير

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن عاهل المملكة الملك محمد الس���ادس أمر 
بإجراء انتخابات الهيئة التمثيلية اليهودية في المغرب وذلك للمرة األولى 

منذ 50 عاًما.
وقالت الوزارة في بيان لها السبت، إن الملك محمد السادس »أعطى تعليماته 
لوزي���ر الداخلية عب���د الواحد لفتيت لتنظيم انتخاب���ات الهيئات التمثيلية 

للجماعات اليهودية المغربية، التي لم تجر منذ سنة 1969«.
وأضاف أن العاهل المغربي طلب من وزير الداخلية »أن يحرص مستقباًل على 
ضمان احترام تجديد هذه الهيئات بش���كل دوري طبقا لمقتضيات ظهير 7 

أيار 1945 المتعلق بإعادة تنظيم لجان الجماعات اليهودية«.
ويتزامن هذا اإلعالن مع بدء يهود العالم مس���اء الجمعة االحتفال بما يسمى 
»عيد الفصح« الذي سيستمر ل�7 أيام ويعتبر من أهم أعياد الديانة اليهودية 

ويحيي ذكرى خروجهم من مصر الفرعونية.
ويمثل اليهود المغاربة ثاني أكبر جالية بالكيان في الوقت الراهن لتش���مل 

نحو 500 ألف شخص.
ويأت���ي قرار الملك محمد الس���ادس ف���ي الوقت الذي تتح���دث فيه تقارير 
إعالمية كثيرة عن سعي رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لتطبيع 

العالقات مع المغرب.

ألول مرة منذ 50 عاًما.. 
انتخابات للهيئات 
اليهودية بالمغرب

االستقالل/ وكاالت:
ارتفعت حصيلة ضحايا المعارك الدائرة في العاصمة 

الليبية طرابلس إلى 220 قتيال، و1066 جريحا.
جاء ذلك بحس���ب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية 
في تغري���د عبر صفحتها الرس���مية عل���ى تويتر، 

السبت.
وقال���ت المنظمة إن من بين الضحايا المدنيين الذين 
قتلوا في ليبيا »عماال بالقطاع الصحي ونساء وأطفاال«.

وفي وقت س���ابق الجمعة، قالت المنظمة إن »حصيلة 
ضحايا المع���ارك في طرابلس وم���ا حولها ارتفع إلى 

213 قتيال و1009 جرحى على األقل«.
وأضاف���ت المنظمة بأن الف���رق الطبي���ة التابعة لها 
تواصل مس���اعدة الطاقم الجراحي في المستشفيات 

المحلية.

ودع���ت جميع األطراف في ليبيا إلى حماية المدنيين 
والعاملين بقطاع الصحة ومرافقه.

وفي السياق، أشارت المنظمة إلى تسبب الصراع في 
نزوح أكثر من 18 ألفا حتى األربعاء.

وفي 4 أبريل/نيس���ان الجاري، أطل���ق اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، 

في خطوة أثارت رفًضا واستنكاًرا دوليين.
وبعد أيام على انطالقها، فش���لت العملية العسكرية 
في تحقيق تق���دم على األرض، ج���راء تصدي قوات 

حكومة الوفاق المعترف بها دولًيا، لها.
ومن���ذ 2011، تش���هد ليبي���ا صراعا على الش���رعية 
والس���لطة، يتمرك���ز حالي���ا بين حكوم���ة الوفاق في 
طرابلس )غرب(، وقوات حفتر الذي يقود قوات الشرق 

الليبي. 

االستقالل/ وكاالت:
أعلن وزير الخارجية الباكس���تاني ش���اه محمود قريشي، 
الس���بت، أن بالده قررت إقامة س���ياج عل���ى حدودها مع 
إيران. وقال قريش���ي، ف���ي تصريح صحف���ي، أن »ذلك 
التحرك يأتي على خلفية هجوم مس���لح أسفر عن مقتل 
14 ش���خصا في والية بلوشستان جنوب غربي باكستان، 
الخمي���س، جنوب غربي البالد«، حس���ب قناة »جيو نيوز« 

الباكستانية.
وأضاف: »من أج���ل تعزيز أمن الح���دود ومنع مثل هذه 

الحوادث، قررت باكستان تسييج حدودها مع إيران«.
وتابع قائاًل »رغم المش���كالت المالية، اختارت باكستان 

إقامة السياج الحدودي«.
وفي وقت سابق السبت، أرسلت باكستان مذكرة احتجاج 
إل���ى الس���فارة اإليرانية لدى اس���الم آباد، عل���ى خلفية 

الهجوم اإلرهابي الذي وقع الخميس جنوب غربي البالد.
وأقدم مس���لحون مجهول���ون، الخميس، عل���ى قتل 14 
ش���خًصا بعد إيقاف حافالت ركاب في والية بلوشستان 

جنوب غربي باكستان.
وقال���ت الخارجية ف���ي المذك���رة، إن اإلرهابيي���ن كانوا 
متمركزي���ن في أراضي إي���ران، وأن قواته���ا األمنية لم 
تتح���رك لصدهم، وفق م���ا أوردته الصحاف���ة المحلية، 

السبت.
وكان���ت »جبهة تحرير بلوشتس���ان« التي تتش���كل من 
3 منظم���ات بلوش���ية، أعلن���ت مس���ؤوليتها عن هجوم 

الخميس، الذي أدانته الخارجية اإليرانية.
ومن المنتظر أن يزور رئيس الوزراء الباكس���تاني عمران 
خ���ان طه���ران، اليوم األح���د، تلبية لدعوة رس���مية، من 

الرئيس اإليراني حسن روحاني.

باكستان تقرر إقامة سياج 
على حدودها مع إيران

الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة 
قتلى المعارك في طرابلس إلى 220

االستقالل/ وكاالت:
دعت الس���ناتورة إليزابيث وورن، المرّشحة لنيل بطاقة 
الترشيح الديموقراطية لالنتخابات الرئاسية األميركية 
ف���ي 2020، الجمع���ة إلى ب���دء إجراءات ع���زل الرئيس 
الجمه���وري دونال���د ترام���ب، وذلك غداة نش���ر نتائج 
التحقي���ق الذي أجراه المدعي الخ���اص روبرت مولر في 

التدّخل الروسي في انتخابات 2016.
وقال���ت وورن في تغريدة، إّن "مولر وضع الخطوة التالية 
في أيدي الكونغرس" الذي يمتلك سلطة فتح تحقيق 
في هذا الشأن، معتبرة أّن "الطريقة الصحيحة لممارسة 

هذه السلطة هي العزل".
وبعد تحقيق استمّر 22 شهرًا وكّلف ماليين الدوالرات 
وتمحور حول تدّخل روسيا في انتخابات 2016، خلص 
المحّق���ق الخاص روبرت مولر إل���ى عدم وجود أي تواطؤ 
بين فريق حملة المرّش���ح الجمه���وري في حينه دونالد 

ترامب وموسكو.
ومن���ذ نش���رت وزارة الع���دل تقري���ر مول���ر الخميس، 
دع���ا العديد م���ن أعضاء مجلس���ي النواب والش���يوخ 
الديموقراطيين، ممن ينتمون إلى الجناح األيس���ر في 

الحزب، إلى بدء إجراءات عزل ترامب.

لكّن زعماء الحزب الديموقراط���ي ما زالوا يرفضون هذا 
الخي���ار، وق���د دعوا بداًل م���ن ذلك إلى الس���عي إللحاق 

الهزيمة بترامب في انتخابات العام المقبل.
ولكن في ظّل الكونغرس الحالي، المنقسم بين الحزبين، 

تبدو فرص بدء إجراءات لعزل ترامب ضئيلة للغاية.
غي���ر أّن الس���ناتورة الطامحة النتزاع بطاقة الترش���يح 
الديموقراطية إل���ى االنتخابات الرئاس���ية المقّررة في 
تش���رين الثاني/نوفمب���ر 2020 دعت مجل���س النواب 
الذي يهيمن عليه حزبها إلى الشروع في إجراءات عزل 

ترامب.

االستقالل/ وكاالت:
بدأ المصريون أمس الس���بت، اإلدالء بأصواتهم في استفتاء على تعديالت 
دس���تورية من شأنها تعزيز س���لطات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي 

ستكون على مدار 3 أيام متتالية.
وتمدد التعديالت فترة الحكم السيس���ي الحالية من أربع إلى ست سنوات، 
وتسمح له بالترشح للرئاسة مرة أخرى، وهو ما يعني أنه قد يظل في منصبه 

حتى عام 2030.
كما تمنحه التعديالت س���لطة واسعة في التعيينات القضائية، وتعزز دور 

المؤسسة العسكرية. ويستمر التصويت في االستفتاء لمدة ثالثة أيام.
وانُتخب السيس���ي رئيسا للمرة األولى عام 2014، بعدما استقال من منصبه 
كوزير للدفاع بعد أش���هر من عزله الرئيس محمد مرسي الذي استمر حكمه 

عاًما واحًدا.
وف���ي العام الماضي، ُأعيد انتخاب السيس���ي لفترة أخرى من أربع س���نوات 
تنته���ي عام 2022. وكان يفت���رض أن تكون هذه فترته األخيرة، بحس���ب 

الدستور الحالي.

السناتورة الديموقراطية إليزابيث وورن تدعو لبدء إجراءات عزل ترامب

االستقالل/ وكاالت:
ذك���رت وكالة أنباء "األناضول" الرس���مية التركية 
الس���بت، أن أربعة جنود ُقتلوا في اش���تباكات مع 

"إرهابيين" على الحدود التركية مع العراق.

ونقل���ت الوكالة عن وزارة الدفاع قولها، إن س���تة 
جنود أصيبوا في العمليات المناهضة لإلرهاب.

وتش���هد المنطقة الت���ي تهيمن عليه���ا أغلبية 
كردية عقودا من االش���تباكات بي���ن قوات األمن 

وح���زب العم���ال الكردس���تاني المحظور)بي كيه 
كي���ه(. وتدرج تركيا والوالي���ات المتحدة واالتحاد 
األوروبي ح���زب العمال الكردس���تاني في قائمة 

المنظمات اإلرهابية.

مقتل 4 جنود أتراك في اشتباكات على الحدود مع العراق

يستمر لـ 3 أيام 

انطالق االستفتاء على
 تعديالت الدستور بمصر
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االستقالل/ وكاالت:
ذكر تقريٌر نش���ر ف���ي موقع صحيف���ة "معاريف" 
العبري���ة أن تضارًبا في تقديرات الجهاز القضائي 
اإلسرائيلي حول نوايا رئيس حكومة دولة االحتالل 
بنيامين نتنياهو ف���ي كيفية تعامله المرتقب مع 
ملفات الفس���اد الت���ي تالحقه، وينتظ���ر أن تقدم 
فيها لوائح اتهام رسمية ضده، بعد جلسة استماع 

سيخضع لها في تموز/يوليو المقبل.
وبحس���ب التقري���ر، ف���إن مص���دًرا مقرًبا ج���ًدا من 
المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية أفيحاي 
مندلبلي���ت قدر ب���أن نتنياهو قد يق���رر التحصن 
وراء حصانته البرلمانية بع���د إقرار التعديل الذي 
يقترحه عضو الكنيس���ت بتسليئيل سموطريتش 
من تحالف أح���زاب اليمين الدين���ي الذي يقضي 
بإع���ادة مفه���وم الحصان���ة البرلمانية، وتوس���يع 
رقعته���ا كما كانت عليه قب���ل العام 2005، بحيث 
تصبح س���ارية أيضًا على الش���بهات والمخالفات 

الجنائية.
ويعني هذا في حال إدخال مقترحات سموطريتش 
استحالة تقديم نتنياهو للمحاكمة على مخالفات 
جنائية، ما دام يتمتع بأغلبية في لجنة الكنيس���ت 

ترفض طلبًا برفع الحصانة عنه.
وبحسب التقرير، فإن المستشار القضائي للحكومة 
سيكون مقيًدا في سلوكه، وقد يضطر للتوجه إلى 
المحكمة العلي���ا لطلب نزع الحصانة، إال أن األخيرة 
قد تكون عاجزة عن الحس���م ضد نتنياهو، في ظّل 
األجواء الس���ائدة في الكيان اإلسرائيلي من هجوم 
مثابر ومنهجي من اليمين الحاكم ضد صالحياتها.

في المقابل، يتح���دث التقرير عن وجود تقديرات 
مناقضة كليًا لهذا الموقف.

ويرى التقرير، بحس���ب مصدر آخر رفيع المستوى 

ف���ي وزارة الع���دل، ومق���رب هو اآلخر للمستش���ار 
مندلبلي���ت أن نتنياهو قد يتج���ه إلدارة المحاكمة 
من منصبه في رئاس���ة الحكوم���ة، عبر تخصيص 
يومين في األس���بوع للمحاكم���ة وأربعة أيام لباقي 

مسؤولياته الرسمية.
ولف���ت إلى أن هذا خي���ار وارد بفعل وجود ائتالف 
مناصر له، لكن في حال خس���ر المحاكمة، فسيجد 

نفسه وراء القضبان، بعد محاكمة طويلة.
وبين التقديرين، س���يكون بمق���دور نتنياهو في 
كلتا الحالتي���ن أن يتجه إلبرام صفق���ة مع النيابة 
العامة تعفيه من المحاكمة والعقاب مقابل اعتزال 
الحياة السياسية مع إمكانية أن ينتهز التغييرات 
المرتقبة بحس���ب القانون في هوية من يشغلون 
المناصب الرئيسية، مثل النائب العام، والمستشار 
القضائي للحكومة واختيار خلفاء لهم مريحين له.

وس���يكون ه���ؤالء بمثاب���ة "المعجون" بي���ن يديه 
يشكلهم وفق حاجاته، وهذا يعني حرب استنزاف 
طويل���ة األمد، ال س���يما أن نتنياه���و يعكف على 
تش���كيل ائتالف حكوم���ي س���يكون بمثابة "قبة 
حديدي���ة" حقيقية تحميه م���ن المحاكمة، أو على 
األقل البقاء ف���ي منصبه حتى انته���اء المحاكمة 
بمراحلها المختلفة، وصواًل إلى إصدار قرار نهائي، 

بعد كل عمليات االستئناف الممكنة.
والسؤال الوحيد الذي يبقى معلقًا هو: ماذا ستفعل 
محكمة العدل العليا، فبالرغم من أن القانون يتيح 
لرئيس الحكومة البقاء في منصبه حتى صدور قرار 
قضائي نهائ���ي، إال أن المصلحة العامة للجمهور 
وقيم الحكم والنزاهة ستضع محكمة العدل العليا 
أمام السؤال حول ما إذا كانت ستواصل شّد الحبل 
أم���ام الهجوم عليها، وتقوم بع���زل رئيس حكومة 

متهم بالفساد من منصبه أم ال؟.

االستقالل/ ترجمة: أطلس للدراسات:
بمنته���ى اله���دوء ودون تصريحات، اس���تخدم رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو، هذا األسبوع، التفويض الذي 
منحه ل���ه الجمهور، واتخذ خطوة كبيرة قبيل التس���وية 
الضرورية أمام حماس. لم َيرد في خاطره أن يعقد اجتماع 
الكابينت المنتهية صالحيته ليأخذ قراًرا بهذا الشأن، وال 
حتى انتظار تش���كيل الكابينت الجديد. بمشاورة واحدة 
م���ع وزير الجيش نتنياهو ومع وزي���ر الخارجية نتنياهو؛ 

اتِخذ قرار باإلجماع، هناك أيًضا مزايا لحكم الواحد.
نتنياه���و لم ُيفك���ر أيًضا بمش���اركة تفاصي���ل االتفاق مع 
الجمهور اإلس���رائيلي، وترك قيادة حم���اس ُتطلع مواطني 
إس���رائيل بما تم االتفاق عليه. يبدو أن االتفاق مع األس���رى 
الفلس���طينيين ُيمكن أن يمهد الطريق لتسوية أوسع أمام 
غزة، تشمل أيًضا حل قضية المفقودين والمحتجزين؛ هكذا 
مر يوم األس���ير )الذي ص���ادف هذا األس���بوع( بهدوء، ومن 
المتوقع أن تستمر التهدئة حتى يوم »االستقالل« )النكبة(، 

وصواًل لطرح »صفقة القرن« لترامب في شهر يونيو.
منذ س���نوات وحكومات إسرائيل ال تجرؤ على لمس حبة 
البطاطس الساخنة في قضية األسرى األمنيين، »واضح 
لألسرى أنهم هم من يقودون السجون« قال لي مسؤول 
سابق في مصلحة الس���جون، »حين أدخل لزنزانة أسرى 
جنائيي���ن، ومن بينهم قتلة خطيرون، يتم اس���تقبالي 
بترحاب واحترام. في المقابل، حين أدخل لزنزانة أسرى 

أمنيين، هم ينظرون إلّي كشخص يعمل لديهم«.
هناك قضيتان يمكن أن تشعال الشارع الفلسطيني في 
أي لحظة: القدس وظروف األسرى. األسرى في السجون 
يدركون ذلك ويسمحون ألنفسهم بتهديدنا بذلك، كل 
تهديد باإلضراب يتم تلقي���ه من ِقبلنا على أنه تهديد 
اس���تراتيجي. لطالما ش���عرت حكومات إس���رائيل على 
مر الس���نين بالقلق من مواجهة األس���رى في السجون، 

وفضلوا أن يش���تروا هدوءهم عن طريق تقديم فوائد؛ 
هذا النهج استمر حتى في فترة خمس سنوات احتجاز 
جلعاد ش���اليط وكذلك في السنوات االخيرة، في الوقت 
الذي تحتجز فيه حماس مواطنين إس���رائيليين وجثث 

جنود وتريد أن تساوم عليهم.

الفر�سة املنا�سبة
هذه المرة، قررت مصلحة الس���جون أن تتخذ موقًفا أكثر 
صرام���ة أمام األس���رى، لكن في النهاي���ة تغلب موقف 
»الش���اباك«، الذي يمي���ل دائًما لتفضي���ل الحفاظ على 
الهدوء خارج السجون وعدم التعرض لخطر تصعيد في 
الش���ارع. مع ذلك، سجلت إس���رائيل إنجاًزا بسيًطا بمنع 

الهواتف الخليوية عن األس���رى، مقاب���ل وضع هواتف 
عمومية، تخضع لمراقبة وتصنت، واستطاع كال الطرفين 
أن يعلن���ا أنهما انتصرا. اآلن، وحين ُأزيلت هذه القضية 
ع���ن الطاولة، أصبح باس���تطاعة نتنياهو أن يتقدم نحو 
التس���وية الضروري���ة مع حم���اس. منذ نهاي���ة عملية 
»الجرف الصامد« وحماس »تتوس���ل« لتس���وية تسمح 
بحياة معقول���ة أكثر في القطاع المنهار في ظل البطالة 

المتفاقمة والنقص الشديد في المياه والكهرباء.
»إس���رائيل« تجاهلت مطالب حم���اس الواضحة باتفاق 
وق���ف إطالق نار طوي���ل األمد، مما تطّل���ب عاًما آخر من 
العنف على السياج وعدة جوالت تصعيد إلرغام إسرائيل 

على االعتراف بأنه يجب التعامل مع األزمة الغزية. خالل 
تلك الفترة، عرف نتنياهو أن المش���كلة الغزية ليس���ت 
عسكرية، بل اقتصادية إنسانية، لكنه شعر بالقلق من 
تنفيذ الخطوة المطلوب���ة. اآلن، حين ُهزم نفتالي بينت 
وقب���ل وقت قليل من عودة ليبرم���ان للكابينت، أصبحت 

الفرصة ممكنة بالنسبة له.
الش���خص الذي عمل عل���ى صياغة الصفق���ة أمام غزة 
ه���و المستش���ار األمني مائي���ر بن ش���ابات، الذي نجح 
باس���تحضار كل حكمته وتجاربه في الساحة الجنوبية 
للمفاوض���ات، لقد نجح بجع���ل المصريين يتحدثون مع 
خصومهم القطريين، وهذا بحد ذاته انجاز ال ُيس���تهان 
به، وصاغ صفقة تدفع بها إس���رائيل أقل ثمن: توسيع 
مساحات الصيد وفتح المعابر، األموال من أجل الكهرباء، 

الرواتب، المساعدات والمشاريع، تدفعها قطر.
في هذه المرحلة، يتطلب األمر تسهيالت أكثر من طرف 
إسرائيل للتخفيف من الحصار على غزة وتنفيذ مشاريع 
كبي���رة. بدون تصريحات، ه���ذا االتفاق ُيمث���ل اعتراًفا 
بوج���ود دولة حماس ف���ي غزة كأمر واق���ع، والتخلي عن 
األمل الكاذب بعودة فتح والسلطة الفلسطينية للقطاع. 
المصلح���ة اإلس���رائيلية هي الفصل بين المش���كلتْين 
الفلس���طينيتْين، وبالفع���ل فهم���ا اليوم منقس���متان 
جغرافًيا وكّل منهم���ا معزولة عن األخرى. حماس كانت 
وستبقى عدًوا لدوًدا إلس���رائيل، لكنها ُتثبت، حتى في 
تلك األيام، أنها قادرة على الس���يطرة جيًدا على القطاع 

وإدارة سياسات عقالنية أمامنا.
األموال التي ستتدفق للقطاع في إطار التسوية، والتي 
سينصب جزء منها في جيوب أفراد حماس، هي الُطعم 
الذي س���يغويهم. طالما أن إس���رائيل تضع يدها على 
الصنبور الذي يضخ األموال، فسيكون بإمكانها الحفاظ 

على السلوك الجيد.

حاكم واحد

نتنياهو يوقع على تسوية مع »حماس« كرئيس للحكومة ووزيرا للجيش

االستقالل/ وكاالت:
دعا ملياردير إماراتي دول الخليج إلى إعالن الس���الم مع 
»إس���رائيل«، في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع 
تويتر، وحقق أكثر من 200 ألف مشاهدة في 24 ساعة.

وطالب رجل األعمال اإلماراتي خلف الحبتور دول الخليج 
إلى الس���الم والتعاون مع »إس���رائيل« اقتصاديًا وزراعيًا 
وعلمي���ًا ودفاعي���ًا، معتبرًا أنها »أفضل م���ن غيرها«، وأن 

العدو األكبر هو إيران وليس »إسرائيل«.
وقال إنه يتوقع أن يتعرض لهجوم وس���باب، لكنه رغم 
ذلك يري���د إعالن رأيه ف���ي »إس���رائيل«، إذ يراها دولة 
متقدمة علمي���ًا واقتصاديًا وإلكتروني���ًا، وال توجد دولة 

بقوتها االقتصادية.

وتاب���ع: »ال داعي للمجامالت والكذب على أنفس���نا، حتى 
الفلس���طينيون أكثر م���ن مليونين منه���م حصلوا على 

الجنسية اإلسرائيلية«.
وأضاف: »م����اذا ننتظ����ر إذا كانت مص����ر واألردن جيراننا 
متعاقدين معهم؟ فلماذا ال نعمل سالمًا ونكون واضحين، 
ب����داًل من االختباء وعدم الوضوح؟«. خلف أحمد الحبتور هو 
ملياردي����ر من دبي، يبلغ من العمر 70 عامًا، وهو مؤس����س 
ورئيس مجل����س إدارة مجموعة الحبت����ور، ورئيس مجلس 
إدارة ش����ركة دبي الوطنية للتأمين وإع����ادة التأمين. كان 
الحبتور عضوًا س����ابقًا في المجلس الوطني االتحادي، كما 
كان عضوًا في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي. في 

ر ثروته بنحو 2.3 مليار دوالر. حين تقدَّ

ملياردير إماراتي يدعو دول الخليج 
إلى إعالن السالم مع »إسرائيل«

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت جريدة ألماني���ة النقاب عن قيام »إس���رائيل« 
بصناعة صاروخ جديد أس���رع من الص���وت من فئة »جو 
– أرض«، بهدف التغلب عل���ى منظومة »إس- 300« في 
س���وريا. وقالت جريدة »تيليبوليس« في عددها الصادر 
الس���بت، إن الجيش اإلس���رائيلي اس���تخدم الصواريخ 
الجدي���دة المس���ماة »رامبي���غ« لقص���ف محافظة حماة 

السورية في األسبوع الماضي.
وأشارت إلى أن اإلسرائيليين يجدون الصواريخ الجديدة 

ق���ادرة على »خ���داع« وس���ائط الدفاع الجوي الروس���ية 
الموجودة في سوريا ومنظومة »إس300-« بوجه خاص.

وذكرت الجريدة اإللكترونية األلمانية أن صاروخ »رامبيغ« 
الذي أعلنت »إس���رائيل« عن وجوده ف���ي يونيو/حزيران 
الماضي يزن 570 كيلوغراما ويبلغ طوله 4.5 متر ويصل 

مداه إلى 150 كيلومتًرا.
وصمم صاروخ »رامبيغ« لقصف أهداف تحميها وسائط 

الدفاع الجوي ولتدمير المخابئ تحت األرض.
ويحمل الصاروخ رأسين يمكنهما أن ينفجرا بالتعاقب.  

صحيفة: صاروخ إسرائيلي جديد 
للتغلب على »إس-300« بسوريا

ما خيارات نتنياهو للتهرب من المحاكمة؟
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االستقالل/ وكاالت:
توصل أطباء إلى أن احتمال عودة المدخن 
السابق إلى التدخين سينخفض إذا حمل 

معه عبوات عطر صغيرة.
يق���ول ماي���كل س���اييت م���ن جامع���ة 
بيتس���بورغ األمريكية، في مقال نشرته 
 Journal of Abnormal« مجل���ة 
الن���اس  م���ن  »العدي���د   :»Psychology
يعودون إلى التدخي���ن ثانية حتى عندما 
يس���تخدمون علكة النيكوتين لكبح الرغبة 
في التدخين. لقد أثبتنا أن أفضل طريقة 
لمكافحة هذه الرغبة هي استخدام الروائح 
الطيبة. وهذا ما يحتاجه الماليين من 
في  الراغبي���ن 
التدخين  ترك 
غير  ولكنه���م 

قادرين«.
ووفق���ا لس���اييت، فإن المش���كلة الرئيس���ة 
للمدخنين الس���ابقين ه���ي أنهم على تماس 
دائم مع المدخني���ن في العمل واألقارب وفي 
الش���ارع. هذا األمر يجعلهم يشعرون بنقص 
اجتماعي، ما يجعلهم يفك���رون بالعودة إلى 

السجائر ثانية.
واكتشف ساييت وفريقه العلمي أن النقص 
الرئي���س ف���ي ط���رق اإلق���الع ع���ن التدخين 
)كاللصاقات والعلكة أو اللبان والتمارين(، هو 
أنها تؤثر في الدماغ بعد 15-20 دقيقة. وهذا 
يعني أن الشخص الذي تظهر لديه الرغبة في 
التدخين سيدخن خالل 10 دقائق، أي قبل أن 
تؤثر الوسائل السابقة في الدماغ لكبح رغبته.

ودف���ع هذا االكتش���اف الفري���ق العلمي إلى 
التفكير بطريقة سريعة ومباشرة للتأثير في 

الدماغ لكبح الرغبة بالتدخين.
وجمع الباحث���ون 200 مدخن ال يفكرون بترك 
التدخي���ن قريبا. وطلب الباحثون منهم ش���م 

عطور مختلفة، وبعد ذلك إشعال سيجارة.
وكان على المش���تركين تقييم مدى رغبتهم 
بالتدخين وفق مقي���اس من 100 درجة وبعد 

ذلك إطفاء السيجارة.
بع���د هذا، وزع األطباء على كل مش���ترك مادة 
تفوح منه���ا نفس الرائحة التي ش���مها قبل 
إشعال السيجارة، وطلبوا منهم شمها ومن ثم 

إشعال سيجارة ثانية.
واتضح أن الروائ���ح العطرية الطيبة تقلل من 
الرغبة بالتدخين بنس���بة %20. ويستمر هذا 
التأثير بحس���ب س���اييت خم���س دقائق، ما 
يكفي لتجن���ب المدخن الس���ابق العودة إلى 

التدخين.

اكتشــاف طريقــة سهلــة لكبــح الرغبــة فــي التدخيــن

االستقالل/ وكاالت:
بتناول  التغذي���ة  خبراء  ينصح 

عام  بش���كل  الحمضي���ات 
بش���كل خاص،  والبرتقال 

حي���ث يعد م���ن أكثر 
الفواكه التي تس���اعد 
نس���بة  خف���ض  ف���ي 

السكر في الدم.
األبح���اث  وأظه���رت 
لها  الحمضي���ات  أن 
مض���ادة  تأثي���رات 

بس���بب  للس���كري 
احتوائها عل���ى الفيتامينات والمع���ادن وخلوها من 

الكربوهيدرات.
وتوصل���ت األبح���اث إل���ى أن اثني���ن م���ن مضادات 
األكس���دة من نوع بيوفالفونويد، وهما الهسبيريدين 

اآلثار  ع���ن  والنارينجي���ن، مس���ؤوالن 
المض���ادة للس���كري ف���ي البرتقال، 

والكريب فروت، والليمون.
وتشير دراسة نشرت في 
2018 إل���ى أن اتب���اع 
نظ���ام غذائي غني 
غي���ر  باأللي���اف 
للذوبان  القابل���ة 
يقلل  أن  يمك���ن 
اإلصابة  خطر  من 
من  الثاني  بالن���وع 
السكري بنسبة 20 إلى 
%30. وينصح األطباء بتناول مأكوالت مثل: المكسرات، 
والبذور، والحبوب، والبقوليات؛ ألنها غنية باأللياف غير 
القابلة للذوبان التي تقي من اإلصابة بالسكري؛ وفق ما 

ورد في صحيفة إكسبرس البريطانية.

»السكري« الحمضيات تقلل خطر اإلصابة بـ

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن المبرم���ج والخبي���ر الش���هير ف���ي أمن 
المعلومات، جون بيج، عن اكتشاف ثغرة أمنية 
خطيرة في متصفحات »مايكروسوفت«، تهدد 

ماليين الحواسب العاملة بأنظمة ويندوز.
وأش���ار الخبير إلى أن هذه الثغ���رة التي يطلق 
عليه���ا »الس���ارق الصام���ت«، تمك���ن قراصنة 
اإلنترنت م���ن الوصول إلى أي حاس���ب يعمل 
بنظام »ويندوز«، ويحوي متصفح »إكسبلورر« أو 

»إيدج«.
والخطي���ر في ه���ذه الثغ���رة ه���و أن الهاكرز 
بإمكانه���م اس���تغاللها للوصول إلى حس���اب 
وجمي���ع  بالمس���تخدم،  خ���اص  إلكترون���ي 

التطبيق���ات الموجودة على حاس���به، وس���رقة 
بياناته���ا وكلم���ات المرور الخاص���ة بها، حتى 
بع���د أن يتوقف المس���تخدم عن اس���تعمال 

المتصفحين.
كم���ا تمكن ه���ذه الثغ���رة قراصن���ة اإلنترنت 
من الوصول إلى األرش���يف الخ���اص بالمواقع 
الت���ي دخله���ا المس���تخدم عب���ر متصفحات 
والمتصفح���ات  و«غوغ���ل«  »مايكروس���وفت« 

األخرى.
ولم تكش���ف »مايكروسوفت« عن عدد األجهزة 
الت���ي تضررت من ه���ذه الثغرة ح���ول العالم، 
لكنها وع���دت بإصالحها، وإص���دار تحديثات 

جديدة لمتصفحات »إكسبلورر« و«إيدج«.

»السارق الصامت« يهدد 
ماليين الحواسب حول العالم!

االستقالل/ وكاالت:
الملح هو الصخر الوحيد الذي يأكله اإلنس���ان، وهو يحّسن مذاق الطعام بشكل كبير، 
ويحتاج الجس���م مقدارًا من الصوديوم لتوازن السوائل وتماسك العظام. وتوجد عدة 
أنواع من الملح يتم استخراجها عادة من تحت األرض ومزجها مع البوتاسيوم واليود 
ونوع من الس���كر ليكون الناتج ملح المائدة الذي نعرفه. وتختلف تركيبة كل نوع من 

الملح من حيث المعادن والمغذيات الدقيقة التي يوفرها.
إليك ما تحصل عليه عند استهالك ملح البحر األحمر:

يمت���از ملح البحر األحمر بأن صحي ألنه يحتوي على نس���بة أقل من الصوديوم الذي 
تحث التوصيات الصحية على تقليله لتفادي ارتفاع ضغط الدم.

وتحدد التوصيات الصحية الحد األقصى من الصوديوم في اليوم ب� 1500 ملغ، أي ما يقل 
قلياًل عن ملعقة صغيرة من ملح المائدة. ويحتوي ملح البحر بش���كل عام على نس���بة أقل 
من الصوديوم مقارنة بملح المائدة، حيث تبلغ نسبة كلوريد الصوديوم في ملح البحر 81 
بالمائة، وفي ملح المائدة 100 بالمائة. ويعني ذلك أن ملح البحر يحتوي على نس���بة أقل 
من الصوديوم بمقدار الُخمس تقريبًا.  كذلك تش���ّكل المعادن نسبة 19 بالمائة من ملح 
البحر األحمر الذي يتمّيز بأنه يوفر أكس���يد الحديد ضمن تركيبته، وهو مرّكب يحّس���ن 

الهضم. وتساعد المعادن التي يحتويها هذا الملح على توازن سوائل الجسم.

تعّرف على فوائد 
ملح »البحر األحمر«

االستقالل/ وكاالت:
أطلقت ش���ركة »باروت« طائ���رة دون طي���ار Anafi Thermal مزودة بكاميرا 
تعمل بدقة 4K وبمستشعر حراري Flir يلتقط صورًا حرارية بدقة 160×120 

بيكسل.
وأوضحت الشركة الفرنسية أن المستشعر الحراري يساعد في التعرف على 
غياب الحرارة من المباني والمنشآت، أو لتحديد مواقع الحيوانات، واألشخاص 
أثن���اء عمليات اإلنقاذ، ويعمل مستش���عر الكاميرا بدقة 21 ميغابيكس���ل، 

ويوفر للمستخدم صورًا عالية التباين.
وتس���ير الطائ���رة بوح���دة Skycontroller، عبر الهاتف الذك���ي، أو الجهاز 
اللوح���ي، أو بعد توصيلها باألجهزة المحمولة ع���ن طريق كابل، ويمكن طي 

الطائرة الجديدة تمامًا وال يزيد وزنها عن 300 غرام.
وتكفي ش���حنة البطارية لتحليقها في ظل ظروف الطقس المثالية، نصف 

ساعة تقريبًا.
وأعلنت ش���ركة باروت  طرح الدرون الطائرة في األس���واق العالمية مع نهاية 
 ،Skycontroller مايو )أيار( ب� 2260 يورو، مع باقة من الملحقات تشمل وحدة

وحقيبة نقل، وثالث بطاريات، وقطع غيار متنوعة.

االستقالل/ وكاالت:
أصيبت ناتالي كونيتيكي، المسعفة البالغة من العمر 23 عامًا من لندن 
بالمملكة المتحدة، بالشلل الجزئي بعد انفجار شريانها الفقري وحدوث 

جلطة دموية في الدماغ.
بينما كانت ناتالي تش���اهد فيلمًا في منزلها في ويس���ت هامبس���تيد 
قام���ت بطقطقة رقبتها فصدر صوت مرتفع منها، وبما أنها لم تش���عر 

بأي ألم، تجاهلت المرأة األمر وذهبت للنوم.
وبعد 15 دقيقة اس���تيقظت ناتالي وهي تعاني من ش���لل في ساقها 
اليسرى، فاستدعت اإلسعاف وُنقلت إلى المستشفى حيث أكد فحص 
األشعة المقطعية بأنها مصابة بجلطة دماغية. وقد ظلت ناتالي تعاني 
من الش���لل في القسم األيسر من جس���مها، وأمضت أكثر من شهر في 
المستش���فى حيث توقع األطباء زوال الجلطة مع م���رور الوقت وتماثل 

المرأة للشفاء التام، وفق ما نقل موقع »أوديتي سنترال« اإللكتروني.

لهذا السبب امتنع 
عن طقطقة الرقبة!

طائرة دون طيار 
بمستشعر حراري
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غزة/ محمد العقاد:
تتجه األنظار غدًا االثنين نح���و القمة الكبيرة التي تجمع بين 
فريق خدمات رفح واتحاد الش���جاعية في المباراة التي ستقام 
على ملعب اليرموك عند الساعة الرابعة عصرًا، في نهائي كأس 
غزة بالمحافظات الجنوبية، التي تحمل اس���م المرحوم "محمد 
المزين"، والتي سيكون لها طابع خاص وقمة جماهيرية، يأمل 
الفريقان من تحقيق اللقب الذي يعتبر له أهمية كبيرة لكونه 

يحدد على أثره مباراة السوبر بين بطل الضفة وغزة.
وأك���د نجم والعب خدم���ات رفح "األخضر" محم���ود النيرب أن 
الوصول إلى النهائي ش���عور رائع وفرح���ة كبيرة بمثابة انجاز 

كبير،ولكن هذا اإلنجاز يكمن في تحقيق البطولة.
وق���ال النيرب ل� " الس���تقالل": إن تحقيق لق���ب بطولة الكأس 
أهم بكثير من بطولة الدوري ألنه يفتح لنا آفاقًا آخرى وتمنحنا 
فرصة للعب بين بطل الضف���ة وغزة، ويحقق لنا تمثيال خارجيًا 
هذا الموسم، والفريق يتطلع لهذا الشي". وأضاف النيرب " أن 
الفريق يلعب كل مباراة في الكأس على حدة، والمباراة النهائية 
أمام الش���جاعية لها طابع خاص، والفريق على أهبه االستعداد 
للمباراة"، معربا عن أمله بأن يكون الالعبون لديهم قدر كبير من 
التركي���ز في المباراة لكونها 90 دقيقة ال يوجد فيها تعويض، 

لحسم األمور مبكرًا وتحقيق اللقب لصالح الفريق .
وبين النيرب أن الفريق س���يقاتل ب���كل قوة من أجل الحصول 

على اللقب الذي يحمل اس���م المرحوم "محمد المزين" أحد أبرز 
نجوم ورموز نادي خدمات رفح ، وإهداء اللقب ألسرته وتحقيقه 
س���يكون انجازًا كبيرًا لخدمات رفح ولجمهوره، الذين نطالبهم 

بالزحف لمؤازرة الفريق يوم غد االثنين من أجل حصد اللقب.

م�صرون على الفوز 
وفي نفس الس���ياق أك���د نجم وكابت���ن فريق اتحاد 

الشجاعية "المنطار"عالء عطية أن الفريق يعتمد على 
العناصر الشابة وهو في مرحلة البناء، ولكن رغم ذلك 
اال أن الفريق قدم مس���توى رائعًا ف���ي بطولة الدوري 

والكأس.
وق���ال عطية ل� "االس���تقالل": " رغم الم���وارد المادية الصعبة 
وعدم تقاضي الالعبين لمس���تحقاتهم، إال أنهم مصرون على 
تحقيق بطولة الكأس وتقديم أداء مميز وجماعي يليق بفريق 

المنطار".
وبين عطية أن المباراة النهائية ستكون صعبة ولها حسابات 
خاصة، وأن فريق خدمات رفح فريق كبير وبطل بكل المقاييس 
ويمتلك عناصر مميزة وش���ابه، مبينًا أن عناصر الفريق ال تقل 
أهمي���ة عن فريق خدم���ات رفح والتي س���يتم االعتماد عليها 

لتحقيق المطلوب.
وأش���ار عطية إلى أن الس���ر الذي يس���تطيع من خالله الفريق 
تحقيق بطولة الكأس هو اللع���ب الجماعي وتكاثف الالعبين 
وأن يكونوا يدًا واحدة في الملعب، الفتًا إلى أن أقل شيء يمكن 
أن نقدمه للجمهور هو بطولة ال���كأس والذي كان يزحف وراء  

الفريق في كل مباراة.
وطالب "عطية" جمهور الش���جاعية بالزح���ف يوم االثنين إلى 
ملعب اليرموك من أجل مساندة الفريق وتحقيق بطولة الكأس 

التي أقل شيء هو إهداؤها لجمهور الشجاعية.

 لقاء ناري يجمع الفريقين في نهائي الكأس 

»األخضر« يسعى للتتويج بالثنائية.. و »المنطار« يكشف مفتاح الفوز باللقب 

لندن/ االستقالل: 
ثأر نادي مانشستر سيتي من نظيره توتنهام هوتسبر 
اإلنجلي���زي بالفوز عليه بهدف نظيف في المباراة التي 
جمعتهم���ا ضم���ن منافس���ات الجولة 35 م���ن الدوري 
اإلنجليزي الممت���از، بعد الهزيمة األوروبية التي تلقاها 
مساء األربعاء الماضي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل فيل فودين هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 
الخامس���ة. وبذلك، رفع س���يتي رصيده إلى 86 نقطة، 
ليتصدر بف���ارق نقطة ع���ن ليفربول، صاح���ب المركز 
الثاني، أما توتنهام فتجم���د عند 67 نقطة في المركز 
الثالث . و في لقاءات أخرى ، تعادل وست هام يونايتد 
أمام ليستر سيتي بهدفين لكل فريق . وسجل هدفي 
وست هام ميش���يل أنطونيو في الدقيقة 37 و لوكاس 
بيري���ز مارتينيز بالدقيقة 82 ، س���جل هدفي ليس���تر 

بالدقيقة 67 و هارفي ماغوير بالدقيقة 90 .
وب���ات رصيد »الهامرز« 43 نقطة في المركز ال� 11، فيما 

يمتلك ليستر 48 نقطة في المركز الثامن. 
ه���ذا و خيم التعادل الس���لبي على اللق���اء الذي جميع 
رصي���د  وب���ات   . برايت���ون  بضيف���ه  وولفرهامبت���ون 
وولفرهامبتون 48 نقطة يظل بها في المركز التاس���ع، 

مع مباراة مؤجلة، مقابل 34 نقطة لبرايتون .
وحق���ق فولهام، ف���وًزا معنوًيا على مضيف���ه بورنموث 

بهدف نظيف على ملعب فيتاليتي ستاديوم.
حم���ل هدف اللق���اء الوحيد توقي���ع المهاجم الصربي 

ألكسندر ميتروفيتش، من ركلة جزاء في الدقيقة 53.
ورفع االنتصار رصيد فولهام للنقطة 23 ولكنه لم يغير 
من موقفه شيئا حيث أنه ضمن الهبوط للقسم الثاني، 

في المقابل، تجمد رصيد بورنموث عند 41 نقطة.
فيما سقط واتفورد أمام هيديرسفيلد تاون بهدف مقابل 
اثنين . وارتقى واتفورد بهذا الفوز للمركز الس���ابع بعد أن 
أصبح رصي���ده 49 نقطة، وعزز آماله ف���ي اقتناص بطاقة 
التأهل لل���دور التمهيدي في الدوري األوروبي الموس���م 
المقبل. بينما ظل رصيد هيديرسفيلد عند 14 نقطة يقبع 

بها في قاع الترتيب وتأكد هبوطه منذ فترة طويلة.

مانشستر سيتي يثأر من توتنهام ويستعيد صدارة البريميرليج

لندن/ االستقالل: 
فق����د محمد صالح مهاجم ليفرب����ول اإلنجليزي ومنتخب مصر، 

إحدى جوائزه الثمينة التي حققها الموسم الماضي.
وخرج صالح من قائمة المرش����حين ألفض����ل العب في إنجلترا، 

والتي أعلنت عنها رابطة الالعبين المحترفين السبت.
وترش����ح للجائزة ثالثي مانشس����تر سيتي )س����يرجيو أغويرو 
وبرناردو سيلفا ورحيم س����ترلينغ( باإلضافة إلى إيدين هازارد 
صانع ألعاب تشيلسي، وثنائي ليفربول ساديو ماني وفيرجيل 

فان ديك.
كما أعلنت الرابطة عن قائمة المرش����حين ألفضل العب ش����اب 
وتضم أيضا سيلفا وس����ترلينغ، مع ماركوس راشفورد مهاجم 
مانشس����تر يونايتد، وديكالن رايس العب وست هام، وترينت 
ألكس����ندر أرنول����د ظهي����ر ليفرب����ول، وديفي����د بروكس العب 

بورنموث.
واحتك����ر صالح كاف����ة الجوائز الفردية في ال����دوري اإلنجليزي 
الموس����م الماض����ي من الح����ذاء الذهب����ي ألفض����ل العب في 

استفتاءات رابطة المحترفين ورابطة النقاد ورابطة الالعبين.

صالح يفقد المنافسة على 
جائزة ثمينة في إنجلترا

مدريد/ االستقالل: 
فاز أتلتيكو مدريدعل���ى مضيف���ه إيب���ار 1 - 0 خالل المباراة ،الت���ي 
جمعتهما امس الس���بت في المرحلة الثالث���ة والثالثين من الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
ويدين أتلتيك���و مدريد بالفضل في هذا الف���وز لالعبه توماس ليمار 

الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85.
ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني، وتوقف 

رصيد إيبار عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر.
يذك���ر أن ه���ذا الف���وز ه���و العش���رين ألتلتيك���و مدري���د 
في الدوري هذا الموس���م مقابل الخسارة في خمس مباريات 
والتعادل في ثم���اٍن، فيما تعد هذه الخس���ارة هي الحادية 
عش���رة إليب���ار ف���ي ال���دوري هذا الموس���م مقابل الفوز في 

تسع مباريات والتعادل في 13.

ميونخ/ االستقالل: 
حق���ق بايرن ميونخ فوًزا صعًبا على ضيفه فيردر بريمن 
بهدف دون رد ، في مب���اراة جمعت بينهما على ملعب 

أليانز أرينا، في الجولة ال�30 من الدوري األلماني.
وج����اء هدف ف����وز الباي����رن عن طري����ق مدافعه 
نيكوالس سولي، في الدقيقة 75، ليرفع الفريق 
رصيده إلى 70 نقطة، ليعزز موقعه في الصدارة، 
بينما توق����ف بريمن عند 46 نقط����ة في المركز 
الثام����ن . وفي نف����س الجولة تمك����ن فريق باير 
ليفركوزن من الفوز على ضيفه نورنبرج بهدفين 
نظيفين، أحرزهما ل����وكاس أالريو )61( وكيفين 

فوالند )86(.
وبه���ذا الفوز، رفع باير ليفركوزن رصيده من النقاط إلى 
48 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد نورنبرج عند 
18 نقط���ة في المركز ال�17.  هذا و فاز فريق ماينز على 

ضيفه فورتونا دوسلدورف بنتيجة )1-3(.
وأح���رز ألصح���اب األرض كل من جون فيلي���ب ماتيتا 

هدفين )1 و87( وكريم أونيس���يو )67(، بينما س���جل 
للضي���وف الالع���ب دودي لوكيباكي���و )19(. وبه���ذه 
النتيج���ة، رفع ماينز رصيده إل���ى 36 نقطة في المركز 
ال�11، فيما تجمد رصيد دوسلدورف عند 37 نقطة في 

المركز ال�10.
و اكتس���ح فري���ق أوجس���بورج، ضيف���ه ش���توتجارت، 

بسداسية نظيفة . وس���جل أهداف أوجسبورج كل من 
راني خضيرة بالدقيقة )11( وأندري هان )18( وفيليب 
ماك���س هدفين )29 و58( ومارك���و ريختر هدفين )53 
و68(. وبهذه النتيجة، رفع أوجس���بورج رصيده إلى 31 
نقطة في المركز ال�14، فيما تجمد رصيد ش���توتجارت 

عند 21 نقطة في المركز ال�16.

بايرن ميونخ ُيسقط حصن بريمن بأقدام سولي اتلتيكو مدريد يواصل حفاظه على 
وصافة الليجا بفوز صعب على إيبار
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القدس المحتلة/ االستقالل:
منع وزير الحرب "اإلسرائيلي" جلعاد أردان، إقامة دوري كرة قدم لألشبال على 
ملعب بيت صفاف���ا الواقعة على الطريق ما بين بيت لحم والقدس، بحجة أن 

هذا الدوري يقام بمناسبة يوم األسير الفلسطيني.
واقتحمت قوة إس���رائيلية مقر النادي العربي بيت صفافا والملعب المجاور، 

وعلقت أمرا أصدره الوزير االسرائيلي، منعت فيه قيام الدوري.
وج���اء في أمر المن���ع: "آمر بمنع القيام بهذا االجتم���اع وفي أي مكان اخر من 
داخل "إس���رائيل" وأيضا أمر كل انسان مسؤول عامل في االجتماع وصاحب 
المحل أو صاحب الملعب أو النادي ومن حولها بمنع قيام االجتماع أو استمرار 

القيام به وفي أي مكان آخر".

بيت لحم/ االستقالل: 
حول���ت الس���لطات االس���رائيلية االس���ير جميل 
الدرع���اوي البال���غ من العمر »40 عاما« من س���كان 
قرية الش���واورة ش���رق بيت لحم لالعتقال االداري 

لمدة ستة اشهر.
وص���ادق قاض���ي عس���كري ف���ي محكم���ة عوفر 
االس���رائيلية على الق���رار الصادر م���ن قبل جهاز 
المخابرات االسرائيلية معتمدا على الملف السري 
الذي يحظر على االسير او محاميه من االطالع على 

بن���وده بدعوى الحف���اظ على مص���ادر المعلومات 
ال���واردة فيه���ا، اال ان ممث���ل النيابة العس���كرية 
اكتفى باالدع���اء ان الدرعاوي يش���كل خطرا على 
امن المنطقة التي يعيش فيها وهو من نش���طاء 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسب ادعائه.

يش���ار الى ان جنود االحتالل اعتقلوا الدرعاوي من 
منزله بعد مداهمة قرية الشواورة قبل نحو اسبوع 
وكان س���بق ان امضى محكوميته البالغة 14 عاما 

واطلق سراحه قبل نحو عامين.

غزة/ االستقالل: 
أكدت إذاعة صوت األس���رى أن أربعة أسرى من 
الضفة الغربي���ة المحتلة يدخلون اليوم 21 من 
أبريل أعواًم���ا جديدة داخل س���جون االحتالل 

أحدهم محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.
واألسرى هم:  االسيرعبد المجيد هاشم يوسف 
مه���دى )37 عاًما( من مدينة رام الله والمعتقل 
منذ عام 2002 ومحكوم بالس���جن المؤبد مدى 

الحياة، وأمضى 17 عاًما في سجون االحتالل.

واألسير زياد حمودة يعقوب حمودة )42 عاًما( 
المعتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالس���جن 23 

عاًما، وأمضى 17 عاًما في سجون االحتالل.
وم���ن مدينة بيت لحم األس���ير نعي���م محمود 
س���عادة دروي���ش العصا )40 عاًم���ا( المحكوم 
بالس���جن 14 عاًما، واألس���ير جمال موسى على 
رداي���دة )39 عاًما( المحكوم بالس���جن 13 عاًما؛ 
وهما معتقالن منذ عام 2007 ، وأمضيا 12 عاًما 

في السجون.

4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة
 داخل سجون االحتالل

تحويل األسير جميل الدرعاوي 
إلى االعتقال اإلداري

عليه على حاجز زعترة قرب نابلس ظهر أمس.
وفي المقابل، ذكرت مصادر عبرية أن جنود االحتالل أطلقوا النار على ش���اب 

اقترب من الجنود في القاعدة العسكرية القريبة من حاجز زعترة.
وزعمت أن الش���اب كان يحمل بيده س���كيًنا وحاول مهاجمة الجنود، قبل أن 

يطلقوا النار عليه ويصيبوه بجراح خطرة.

رام الله/ االستقالل: 
قال وزير الزراعة رياض العطاري أمس الس���بت إن 
برنامج الحكومة س���يعتمد عل���ى صياغة اقتصاد 

فلسطيني مقاوم.
وذك���ر العط���اري ف���ي تصريح���ات إلذاعة صوت 
فلس���طين أن "وزارة الزراعة س���تكون وزارة الدفاع 
الوطني لحماية الفالح ال���ذي هو الجندي الحامي 

لألرض الفلسطينية".
وأش���ار إلى وجود رؤية للحكوم���ة صاغها بعناية 
رئيس الوزراء محمد اش���تية تستند إلى المهنية، 

وفي جوهرها تحمل معاني ومضموًنا وطنًيا".
وأعلن وزير الزراعة عن برنامج تعويض للمزارعين 
المتضرري���ن م���ن اإلج���راءات اإلس���رائيلية عبر 

صندوق درء المخاط���ر، والبالغ عددهم 420 مزارًعا 
في األغوار، كما سيتلقى 300 مزارع آخرين الدعم 
من وزارة المالية نتيجة تعرض مزارعهم للكوارث 

الطبيعية.
وأضاف العطاري أن الوزارة س���تقدم خطة المائة 
ي���وم للعمل ف���ي المرحلة المقبلة خ���الل اجتماع 
الحكوم���ة، متعهًدا بتقديم برام���ج دعم للمناطق 
المصنفة "ج" ومناطق األغوار وطوباس لما تشكله 

من قيمة زراعية وقيمة سياسية فلسطينية.
وأوضح ان الحكومة س���تعمل في المجال الزراعي 
بانفت���اح وتع���اون مع القط���اع الزراع���ي واألهلي 

والخاص للنهوض في هذا القطاع العام.
ودعا إلى تضافر الجهود في هذا الصدد، مش���يًرا 

الى ان الوزارة ستدعم المزارعين بكافة االتجاهات 
"المادية والمعنوية والقانونية"، وهو جوهر خطة 

وزارة الزراعة.
ووج���ه العطاري نداء إلى الش���باب الفلس���طيني 
للتوجه إلى الزراعة لما تش���كله من حماية ونضال 
وطني، خاصة طلبة الجامع���ات ليكونوا نواة لهذا 

القطاع العام وليكون كل طالب جامعي فالحا.
وناش���د وزير الزراع���ة وزارتي التربي���ة والتعليم 
والس���ياحة، وكافة المؤسس���ات الوطنية بتسيير 
رحالت س���ياحية إلى المناط���ق الزراعية واألغوار 
ليش���اهدوا عن كثب معنى الصمود في المناطق 
الزراعية وغرس روح المقاومة والصمود في نفوس 

شبابنا وأطفالنا.

االحتالل »اإلسرائيلي« ُيغلق وزير الزراعة: سنكون وزارة دفاع لحماية الفالح الفلسطيني
ملعبًا رياضيًا في القدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتح���م مئات المس���توطنين باحات المس���جد األقصى 

المبارك، بمجموعات متفاوتة، خالل األسبوع الماضي.
وأفاد موقع »حدش���وت ه���ار هبايت« العب���ري، بأن 326 
مستوطًنا اقتحموا المسجد األقصى، بحماية مشددة من 

قوات االحتالل اإلسرائيلي.
ا ما ع���دا الجمعة  واقتحامات المس���توطنين تت���م يومّيً
والس���بت، وخالل فترتين صباحية ومسائية )بعد صالة 
الظهر( ولمدة أربع ساعات ونصف، في محاولة إسرائيلية 
ا. ا ومكانّيً لتغيير واقع المسجد األقصى وتقسيمه زمانّيً

وتبدأ االقتحامات م���ن »باب المغاربة« وتنتهي من »باب 
السلس���لة«، في إطار جوالت ومس���ارات محددة مس���بًقا، 
يتم خاللها التجول في باحات المس���جد وتأدية طقوس 

تلمودية.
وتخطط ما تس���مى بجماعات »الهيكل« المزعوم القتحام 
المس���جد األقصى خ���الل األيام القادمة، بأع���داد كبيرة؛ 
بمناسبة ما يس���مى عيد »الفصح العبري«، وسط دعوات 
فلس���طينية ألهال���ي الق���دس وفلس���طينيي األراضي 
المحتل���ة ع���ام 1948، للمرابطة داخل المس���جد بأعداد 

كبيرة؛ دفاًعا عنه.

القاهرة/ االستقالل: 
صل رئيس  الس���لطة محم���ود عباس أمس 
السبت، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة 
رس���مية يلتقي خاللها الرئيس عبد الفتاح 
السيس���ي، كما يش���ارك في اجتماع الدورة 
غير العادي���ة لمجلس جامعة الدول العربية 
على المس���توى الوزاري الي���وم األحد، لبحث 
األوضاع الخطيرة في األرض الفلس���طينية، 

والذي يعقد بناء على طلب دولة فلسطين.
وكان في اس���تقبال الرئيس على أرض مطار 

القاهرة الدولي، وزير القوى العاملة المصري 
محمد سعفان، وس���فير دولة فلسطين في 
القاه���رة، مندوبه���ا الدائم ل���دى الجامعة 
العربية دياب اللوح، إضافة إلى كادر السفارة 

ومندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية.
ويرافق الرئيس في زيارته، أمين سر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، 
ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، 
ومستش���ار الرئيس للش���ؤون الدبلوماسية 

مجدي الخالدي.

326 مستوطنًا اقتحموا
 »األقصى« األسبوع الماضي

المغازي/ االستقالل: 
شارك عشرات المواطنين أمس السبت، في وقفة 
احتجاجي���ة للمطالب���ة بتركيب إش���ارات ضوئية 

لمدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
ورفع المش���اركون الفتات تطال���ب الجهات ذات 
العالقة وعلى رأس���ها بلدية المغازي باإلسراع في 
تركيب "رمزون" خاص بمدخل المغازي لما يشكله 

من خطورة على حياة سكان المخيم.

ورددوا شعارات تطالب بضرورة تركيب اإلشارات 
الضوئي���ة عل���ى مدخ���ل المخي���م أس���وة بباقي 
مفترقات المحافظة الوس���طى لمن���ع أية حوادث 

مرورية مستقباًل.
وقال أمج���د أحمد أحد القائمي���ن على الحراك إن 
حاجة مدخل المغازي إلى إش���ارات ضوئية ملحة 
وضروري���ة لم���ا يش���كله من خط���ر عل���ى أرواح 

المواطنين األبرياء.

وأشار إلى أن الوقفة جاءت ضمن سلسلة نشاطات 
نفذها الحراك مؤخًرا للمطالبة بتركيب اإلش���ارات 
الضوئية، مؤكًدا تواصله بزخم شعبي أوسع خالل 

األيام القليلة القادمة حتى إنهاء القضية.
ولقي ع���دد م���ن المواطنين مصرعه���م وأصيب 
العش���رات خالل الس���نوات القليلة الماضية على 
مدخل مخيم المغازي الذي يقدر عدد سكانه ب�43 

ألف نسمة، والذي بات يعرف "بمفترق الموت".

غزة/ االستقالل: 
لقيت طفلة، امس السبت، مصرعها في حادث سير وقع بمدينة غزة.

وقالت اإلدارة العامة، للمرور أن الطفلة دينا عصام بكر 8 س���نوات توفيت اثر 
صدمها من قبل مركبة بالقرب من برج الشفاء غرب مدينة غزة.

ونقلت جثة الطفلة الى مش���فى الش���فاء فيما ش���رعت الش���رطة بالتحقيق 
بالحادث.

عبــاس يصــل القاهــرة 
فــي زيــارة رسميــة

مصرع طفلة في
 حادث سير بغزة

وقفة تطالب بتركيب إشارات ضوئية لمدخل المغازي

جباليا/ االستقالل:
أنج���زت بلدية جباليا النزلة ش���مال قطاع غزة، 
أهم المراحل من مش���روع تطوير ش���ارع معاذ 

بن جبل )المرحلة األولى( في المنطقة الغربية 
للمدينة.

وبلغت تكلفة المشروع 270000 يورو بتمويل 

م���ن صندوق تطوير وإق���راض البلديات، فيما 
ش���ملت أعمال المش���روع تعبيد 600 متر من 

الشارع وغيرها من أعمال إعادة التأهيل.

بلدية جباليا النزلة ترصف شارع معاذ بن جبل
االحتالل ي�صيب   ..
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طوكيو/ االستقالل: 
بعد رحلة استغرقت عدة أسابيع، بات بحار ياباني أول شخص مكفوف يعبر 

المحيط الهادئ على متن قارب شراعي، حسبما أفادت الصحافة اليابانية.
إل���ى  وق���د وص���ل ميتس���وهيرو إيواموت���و )52 عام���ا( صب���اح الس���بت 
ميناء فوكوش���يما على متن مركبه الش���راعي البالغ طول���ه 12 مترا، بعد نحو 

شهرين على إبحاره من كاليفورنيا.
وغادر الرجل المقيم في س���ان دييغو عند س���واحل والية كاليفورنيا المطلة 
على المحيط اله���ادئ، هذه المدينة األميركية ف���ي 24 فبراير بصحبة دوغ 
سميث، وهو بحار أميركي ساعده ش���فويا من خالل مده بالمعلومات الالزمة 

بما فيها اتجاه الرياح.
وه���ذه المحاولة الثانية للبحار الياباني، فقبل 6 س���نوات، أجرى الرجل أولى 

رحالته لكنها انتهت بسرعة بعدما غرق قاربه إثر اصطدامه بحوت.
وق���ال المغامر الياباني خالل احتفال أقامه لدى وصوله إلى فوكوش���يما: »أنا 
في دياري. ش���كرا«، منهيا بذلك رحلة امتدت على مسافة تقرب من 14 ألف 

كيلومتر.
وأوضح إيواموتو لوكالة »كيودو« اإلخبارية اليابانية: »لم أستس���لم وحققت 

حلمي«، بعد أن أصبح أول شخص مكفوف يعبر المحيط الهادئ.
وخاض الياباني الذي فقد بصره في س���ن السادسة عش���رة، هذه المغامرة 
لجمع أموال الس���تخدامها في أنش���طة خيرية بما يشمل دعم جهود األطباء 

لتفادي األمراض المسببة لفقدان البصر، وفق موقعه اإللكتروني.

أول مكفوف يعبر 
المحيط الهادئ

االستقالل/ وكاالت: 
قال الفلك���ي األردني عماد مجاهد ان ش���هر رمضان 
2019 سيش���هد اختالفا لم يشهده العالم منذ أكثر 
من 3 عقود. وبحس���ب مجاهد س���يبدأ شهر رمضان 
وينته���ي قبل بدء فص���ل الصيف، وذل���ك ألول مرة 
منذ 34 عاما. ويبدأ الش���هر المبارك بحسب التوقعات 
والحسابات الفلكية يوم 6 أيار ، ويكون شهر شعبان 

هذا العام 29 يوما.
وتتوقع االرص���اد الفلكية في جمهورية مصر العربية 
حلول شهر رمضان المبارك للعام 2019 يوم االثنين 
6 مايو 2019. جاء ذلك على لسان محمد غريب، أستاذ 

الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، الذي أكد 
أن هالل رمض���ان الجديد لعام 2019-1440 لن يكون 
قد ولد بعد غروب ش���مس يوم السبت 4 مايو القادم 
في مدينة القاهرة، وكذل���ك جميع العواصم والمدن 

العربية واإلسالمية.
ووفق ه���ذه التصريحات الفلكية ح���ول غرة رمضان 
2019 – 1440، فإن يوم األحد 5 مايو 2019 س���يكون 
المتمم لشهر شعبان، ويكون موعد غرة شهر رمضان 

فلكيا يوم االثنين 6 مايو 2019 .
وأش���ار إلى أن رؤية هالل رمضان الذي س���يغرب قبل 
غروب ش���مس ذلك اليوم ف���ي مكة المكرم���ة ب� 22 

دقيق���ة، وفي القاهرة ب� 25 دقيق���ة، ومن المعلوم أن 
هالل أول ليلة من ليالي شهر رمضان، هو موعد دخول 
ش���هر رمضان، ورؤية هالل ش���هر رمضان يكون بعد 
انتهاء آخر اليوم التاس���ع والعش���رين من أيام شهر 
شعبان، حيث ينتهي اليوم بغروب الشمس، وإذا رئي 
هالل ش���هر رمضان في أول الليلة؛ فهي أول ليلة من 
ليالي شهر رمضان، وبذلك يدخل الشهر ويجب صوم 

شهر رمضان.
يذكر أن ش���هر رمضان 2019 س���تصل عدد ساعات 
صوم���ه إل���ى 15 س���اعة، وذلك حس���ب التصريحات 

األخيرة.

مونروفيا/ االستقالل: 
أجبرت الثعابين الرئيس الليبيري جورج وايا على مغادرة 

مكتبه و إلى العمل من المنزل.
وقال  المسؤول اإلعالمي للرئيس  إنه ُعثر على ثعبانين 
أس���ودين في مقر وزارة الخارجية، المقر الرس���مي لعمل 

الرئيس.
وتعد ليبيريا موطنا ألنواع من الثعابين سامة، وفي وقت 
سابق من مارس الماضي وأبريل الجاري، تم إغالق المبنى 

الحكومي نفسه بهدف التعقيم بسبب ثعابين.
وُطلب من كل العاملين ف���ي المبنى عدم القدوم للعمل 

حتى 22 نيسان.
وت���م نقل مكتب الرئيس إلى مقر وزارة الخارجية منذ أن 

ُدمر المقر الرئاسي في حريق عام 2006.

وتظهر الصفحة الرئيس���ية لموقع إخب���اري ليبيري 
مقط���ع فيديو لمجموعة م���ن المتخصصين يحاولون 
التص���دي للثعابين عقب ظهورها ف���ي بهو المبنى 

.bcc �وفقا ل
ويعد ويا أحد أبرز نجوم ك���رة القدم في تاريخها، ولعب 
لصال���ح أندية كروية كب���رى منها باريس س���ان جرمان 
الفرنسي وميالن اإليطالي وتشلسي ومانشستر سيتي 
في إنجلترا، وحصل على جائ���زة أفضل العب في العالم 

من االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( سنة 1995.
وتم تتويج ويا كالعب الق���رن في القارة األفريقية خالل 
الس���نة الموالية، ونال أيضا جائزة الك���رة الذهبية، وفي 
يناي���ر 2018، أصبح رئيس���ا لبالده بعد مس���ار رياضي 

وسياسي حافل.

واشنطن/ االستقالل: 
تعرض���ت عروس أمريكية النتقادات ش���ديدة، بعد أن فرضت 
مجموعة من الش���روط القاسية على الضيوف الراغبين بحضور 

حفل زفافها.
وكشفت شقيقة العروس التي لم يتم الكشف عن اسمها، عن 
مجموعة من الشروط، التي تضمنتها رسالة بالبريد اإللكتروني 
إل���ى المدعوي���ن، ولم تكن هي ش���خصيًا مس���تثناة من هذه 

الشروط، مما جعلها تمتنع عن حضور الزفاف.
وقالت ش���قيقة العروس »في البداية اعتقدت أن هذه الشروط 
مجرد دعابة، لكن والدتي أكدت لي أنها مصّرة على ش���روطها 
السخيفة، ومن بينها عدم السماح بدخول الرجال مع شعر في 
الوجه، ويجب أن ال تقل قيمة الهدية عن 300 دوالر«. وأضافت 
»تريد ش���قيقتي التي س���تتزوج في غضون 3 أس���ابيع زفافًا 

مثاليًا، ليس لدي أدنى فكرة عن طبيعتها، لكنني سمعت أنها 
انهارت وانفجرت بالبكاء، عندما اش���ترى خطيبها مناديل بلون 

مختلف عن الذي ترغب به«.
وأوضحت ش���قيقة العروس أن شقيقتها أرسلت رسالة بالبريد 
اإللكتروني لكل ش���خص تمت دعوته للحفل، وفرضت عليهم 
ع���ددًا من الش���روط األخرى، وم���ن بينها ألوان ربط���ات العنق 
المس���موحة وغير المسموحة، إضافة إلى منع أي من المدعوين 

من الحديث إلى العروس أو العريس على انفراد.
كم���ا حظرت العروس على المدعوين التقاط الصور باس���تثناء 
المص���ور المعتمد، وأي امرأة لديها ش���عر يصل إلى أطول من 
كتفيها عليها أن تقصه أو تخفيه بوشاح، وأي شخص يخالف 
هذه القواعد الصارمة، س���يعرض نفس���ه للط���رد من الزفاف، 

بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

تفرض شروطًا قاسية على ضيوف زفافها الثعابين تجبر رئيس ليبيريا على مغادرة مكتبه

 سابقة لم تتكرر منذ 3 عقود بانتظار رمضان القادم

الرباط/ االستقالل: 
عادت سيدة مغربية إلى الحياة، عقب تسعة أيام أمضتها داخل قبرها. ووفقا لموقع 
»اليوم 24«، شهدت مدينة »سطات« المغربية، حالة استنفار قصوى عقب تداول خبر 
سماع صوت امرأة، دفنت قبل تسعة أيام، صادر من قبرها. وخضعت السيدة لعملية 
جراحية قبل أس���بوع من دفنها، ومكثت في قس���م اإلنعاش لمدة يومين، ثم أخبرت 
طبيبتها األسرة أنها توفيت، واس���تخرجت لها شهادة الوفاة. وتم تغسيل السيدة 
ودفنها في إحدى مقابر المدينة، قبل أن تقول مجموعة من الش���بان إنهم س���معوا 
أنينها وصراخها مساء األربعاء. وفور التأكد من سماع أصوات داخل القبر، تم االتصال 

بالسلطات التي أشرفت على عملية إعادة فتح القبر واستخراج النعش.

سيدة تعود للحياة عقب
 9 أيام داخل قبرها

بكين/ االستقالل: 
خضع رج���ل يبلغ من العمر 68 عاما لجراح���ة دقيقة إلزالة ورم 
س���رطاني عمالق يلف رقبته وظهره، بع���د معاناته مع الحالة 
النادرة لعش���رات الس���نين. وبحس���ب ش���بكة »فوكس نيوز« 
األميركية، ف���إن المريض، صيني الجنس���ية يدعى تانغ، كان 
مصاب���ا بالورم ألكثر من 30 عاما، لكنه لم يس���تطع العثور على 
طبيب مستعد إلزالة الزوائد التي بلغ وزنها نحو 28 كيلوغراما. 
لكن وفقا للمصدر ذاته، وافق الدكتور يانغ جون في مستشفى 

بمدينة ش���نغهاي على تولي حالته الصعبة، حيث يلف الورم، 
الذي يبلغ طوله حوالي 83 سنتيمترا وعرضه نحو 63 سنتيمترا، 
رئتي تانغ وعم���وده الفقري ويعيق الحرك���ة األوعية الدموية 
الرئيسية. وفي األول من أبريل، قاد يانغ العملية الصعبة التي 
اس���تغرقت 33 س���اعة، وقال إن تانغ تعرض لفقدان دم كبير، 

لكنه في حالة مستقرة اآلن بعد إزالة الورم بالكامل.
وأش���ارت »فوكس نيوز« إلى تحس���ن حالة تان���غ بعد أيام من 

الجراحة، حتى إنه بدأ يتناول الطعام ويمشي بمفرده.

أبوجا/ االستقالل: 
أنجبت امرأة نيجيرية خمس���ة توائ���م بعدما ُحرمت من 
اإلنج���اب لمدة 18 عاما. وذكرت وكال���ة األنباء النيجيرية 
الرس���مية أن أوتش���ينا أوكيغبو )42 عاما( أنجبت ثالثة 
ذكور وأنثيين ف���ي مركز طبي بوالية كوجي، مضيفة أن 

األم واألطفال الخمسة بحالة صحية جيدة.
وجرت عملية اإلنجاب بعملية قيصرية اس���تغرقت عدة 

ساعات، حسب المصدر نفسه.

وقالت أوتشينا للوكالة: »أحمد الله على هذه الهدية، إن 
صبر 18 عاما لم ينته سدى«.

وتضيف أوتش���ينا إن الفحوص���ات الطبية التي أجرتها 
في الس���ابق قد أظهرت أنها تواج���ه صعوبة في الحمل 
التلقائي، ونصحها األطباء بأن تسعى للمساعدة الطبية.

وتابع���ت: »لق���د نجح���ت أخي���را اإلج���راءات الخاص���ة 
بالتكنولوجيا اإلنجابية في مس���اعدتي على اإلنجاب من 

خالل اإلخصاب داخل المختبر، وأشكر الله على هذا«.

33 ساعة إلنقاذ رجل من ورم 
سرطاني وزنه 28 كيلوغرامًا

نيجيرية تنجب خمسة توائم 
بعد 18 عاما من الحرمان
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