
االحتالل يعتقل شابين بزعم اجتيازهما 
السياج األمني شمالي القطاع

غزة/ االستقالل:
اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  اعتقلت 
ش���ابين  األح���د،  أم���س  مس���اء 
فلس���طينيين بدع���وى اجتيازهم���ا 
السياج األمني الفاصل شمالي قطاع 
غزة، وذل���ك وفق ما أفادت به مصادر 

إعالمية عبرية.
وق���ال موق���ع حدش���وت »24«: » إن 
اعتقل شابين  اإلس���رائيلي  الجيش 
غير مسلحين اجتازا السياج الفاصل 
ش���مال قط���اع غ���زة، وت���م نقلهما 

للتحقيق«.
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غزة/ قاسم األغا:
تظهر تصريحات عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة 

"فتح" عّزام األحمد األخيرة، النوايا الحقيقية ل�"قيادة المقاطعة"، 
ورفض الش���راكة الوطنية مع القوى السياسية المختلفة، ال سيما 

غزة/ خالد اشتيوي:
أكد مدير مكتب إعالم األس���رى نهاد الفاخوري على أن إدارة سجون االحتالل 

بدأت بخط���وات فعلية لتنفي���ذ ما تم االتفاق عليه مع االس���رى 
الذي���ن خاضوا اضراب���ا مفتوحا عن الطعام اس���تمر لثمانية أيام 

هل تصبح شبكة األمان العربية 
خنجرًا في خاصرة السلطة؟

غزة/ دعاء الحطاب:
مطالبة السلطة الفلس���طينية وزراء العرب بضرورة تفعيل شبكة 
األمان العربية، يأتي ف���ي إطار ُمحاوالتها إلى تجاوز االزمة المالية 

غزة / محمد أبو هويدي:
أدى اس���تمرار الحص���ار المفروض عل���ى قطاع غزة من���ذ 13 عامًا، 
واج���راءات الس���لطة العقابية بحث قطاع غزة  ال���ى تفاقم االزمات 

رام الله/ االستقالل:
قال نادي األسير الفلس����طيني إن أوضاعًا صحية صعبة يواجهها 
خمس����ة أس����رى مضربون عن الطعام ضد اعتقالهم اإلداري، وهم: 

نادي األسير: أوضاع صحية صعبة 
يواجهها األسرى المضربون عن الطعام

غزة: »الشباب والرياضة« ستجري 
قرعة »قرض الزواج« الثالثاء

 إجراءات االحتالل والسلطة.. توصد 
أبواب الجمعيات الخيرية بغزة 

فصائل: تصريحات »األحمد« تعكس 
رفض »فتح« للمصالحة على مبدأ الشراكة

 الفاخوري: الحركة االسيرة 
جاهزة ألي مماطلة من االحتالل 

القاهرة/ االستقالل:
ق���ال الرئي���س محم���ود عب���اس إن "إس���رائيل" نقض���ت جميع 
االتفاقيات التي بيننا وبينها ولم يعد يجمعنا شيء، مشددا على 

عباس: »إسرائيل« نقضت جميع 
يافا: بلدية االحتالل تحاول إنشاء االتفاقيات ولم يعد يجمعنا معها شيء

مبنى فوق مقبرة أثرية للمسلمين

حبــس منزلــي وابعــاد
 بحــق 4 مقدسييــن

مجدالني: صرف 60 % من رواتب 
الموظفين بحلول رمضان

االستقالل/ وكاالت:
أكد مجل���س جامعة الدول العربية على مس���توى 
وزراء الخارجي���ة العرب، التزام الدول العربية بدعم 
موازنة دولة فلس���طين وتنفيذ ق���رار قمة تونس 

بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دوالر 
ش���هريا لمواجهة الضغوط السياس���ية والمالية 
التي تتعرض لها. وشدد المجلس في بيان أصدره 
في ختام دورته غير العادية، األحد بشأن "تطورات 

القضية الفلسطينية – المسار السياسي واألزمة 
المالي���ة" برئاس���ة الصوم���ال وحض���ور الرئيس 

محمود عباس عل���ى أن الدول العربية 
الت���ي قدمت مبادرة الس���الم العربية 

وزراء الخارجيــة العــرب: تفعيــل شبكــة
 أمــان للسلطــة بـ100 مليــون $ شهريــًا

رام الله/ االستقالل:
أفرجت أجهزة أمن الس���لطة في رام الله مساء األحد، عن 
القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي واألسير المحرر أحمد 

حس���ن نصر)50 عاما( بعد اعتق���ال دام 15 يوًما. وفق ما 
أكدته مصادر محلية ل�"االستقالل". والمحرر 
"نصر" م���ن ذوي االحتياجات الخاصة، حيث 

ويواصل اعتقال آخر منذ 3 أسابيع

»أمن السلطة« برام الله يفرج عن القيادي بـ »الجهاد« أحمد نصر
»اإ�سرائيل« ترهن 

قرارها ب�سم ال�سفة 
بالإعالن عن 
»�سفقة القرن«
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الخليل / االستقالل:
أقدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس، على تحويل عدد من حواجزها العسكرية في 

البل���دة القديمة في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، إلى 
نقاط عبور، كما وحّولت أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية.

إجراءات عسكرية »إسرائيلية« جديدة في الخليل 
وإصابة عشرات الطلبة والمدرسين باالختناق
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القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عشرات المستوطنين يوم أمس، باحات المسجد األقصى المبارك لالحتفال بما 

يسمى "عيد الفصح اليهودي"، تحت حراسة مشددة من قوات االحتالل.
وقال���ت مصادر في القدس، إن نحو 170 مس���توطًنا يتقدمهم قائد ش���رطة االحتالل 

بالقدس اقتحموا األقصى من باب المغاربة.
وكانت جمعيات للمس���توطنين نشرت دعوات القتحام األقصى وأداء شعائر تلمودية 

فيه منذ يوم أمس إلى الخميس المقبل، وذلك احتفاال ب�"عيد الفصح".

الخليل / االستقالل:
أقدمت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي 
أمس، عل���ى تحويل عدد م���ن حواجزها 
العس���كرية ف���ي البل���دة القديمة في 
الغربية  الخليل جنوبي الضفة  محافظة 
المحتلة، إلى نقاط عبور، كما وحّولت أحد 

المنازل إلى ثكنة عسكرية.
وأكد مدير عام لجنة اعمار البلدة القديمة 
عم���اد حم���دان، أن س���لطات االحتالل 
قامت بتضييق حاجز السهلة، وأدخلت 
تعديالت على مسارب المعابر والحواجز 
العس���كرية ف���ي البل���دة القديمة، في 

مسعى لتحويلها إلى نقاط عبور. 
وأض���اف أن جيش االحتالل نصب لوحة 
كبيرة عن���د أحد حواجزه���ا كتب عليها 
»معب���ر«، باإلضافة إل���ى 6 حواجز أخرى 
قد تشرع س���لطات االحتالل في إضفاء 
صفة المعابر الحدودي���ة عليها، خاصة 
أنها عم���دت إلى إغالق الطرق والفتحات 
والش���وارع الفرعي���ة لدف���ع المواطنين 

مجبرين للمرور عبرها.
من ناحية أخرى، أش���ار حم���دان إلى أن 
جيش االحتالل نصب عددا من الحاويات 
والخي���ام في أحد مفترقات ش���ارع بركة 

الش���ويكية سابقا-،  –مفرق  الس���لطان 
باإلضافة لالس���تيالء على أح���د البيوت 
التاريخي���ة والتراثية العريقة في البلدة 
القدس���ي   لعائلتي  العائ���د  القديم���ة 

والكرد.
ولفت إل���ى أن الجنود تحصن���وا داخله، 
ووضعوا أكياس���ا من الرم���ل على نوافذ 
البي���ت، باإلضافة لنص���ب خيمة مراقبة 
ورفع أعالم دولة االحتالل على س���طحه، 
معربا عن خش���يته ان يتم تحويل هذه 

المواقع ألغراض استيطانية.
إل���ى ذل���ك أصي���ب عش���رات الطلب���ة، 
والمعلمين، يوم أم���س، بحاالت اختناق 
جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، 
الذي أطلقته قوات االحتالل اإلسرائيلي 
صوب مجمع مدارس المنطقة الجنوبية 

في الخليل بالضفة الغربية.
وأطلقت ق���وات االحتالل بغ���زارة قنابل 
الغاز الس���ام باتجاه الطلب���ة والمعلمين 
أثن���اء دخولهم المدرس���ة صب���اح يوم 

امس، ما تس���بب بحاالت اختناق، وجرى 
إسعافهم ميدانيا. 

ف���ي  الم���دارس  مجم���ع  ويتع���رض 
المنطق���ة الجنوبي���ة التي تض���م عددا 
من المدارس إلى اعت���داءات يومية من 
قبل المس���توطنين وجيش االحتالل، ما 
يؤثر على اليوم الدراس���ي بشكل مباشر، 
باإلضافة الى حال���ة الرعب التي يمر بها 
الطلب���ة االطف���ال وذووهم ج���راء تكرار 

االعتداءات الممنهجة.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل »اإلس���رائيلي«، يوم أمس، عدة ش���بان من مناطق متفرقة في 

الضفة المحتلة.
وافادت مصادر محلية، أن االحتالل اعتقل سامي رضوان الطيطي والفتى صامد جعارة 
والش���اب عبد القادر الطيطي خ���الل اقتحامها مخيم العروب ش���مال الخليل بالضفة 

الغربية.
كما اعتقلت الشقيقين عبيدة ومحمود أبو فروة الرجبي من منزلهما قرب مفرق طارق بن 

زياد في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.
وس���لمت قوات االحتالل األس���ير المحرر يحيى صالح تبليغًا لمراجعة مخابراتها عقب 
دهم منزله في منطقة رقعة داخل مدينة يطا جنوب الخليل، كما اعتقلت الشاب عمار 

عامر البكري )22 عامًا( على حاجٍز نصبته قرب جسر حلحول شمال الخليل.
واطلقت قوات االحتالل قنابل الصوت والغاز بكثافة عقب اقتحامها وس���ط بلدة عزون 

شرق قلقيلية.
كما جرى اعتقال األس���ير المحرر عثمان عمر نخلة من منزله في مخيم الجلزون ش���مال 

رام الله.
وفي السياق ذاته أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، يوم أمس، أن قوات االحتالل 
اإلس���رائيلية نكلت بالشاب يعقوب مصطفى عمر حسين )26( عاما من مخيم الجلزون 
شمال رام الله وس���ط الضفة الغربية المحتلة خالل عملية اعتقاله من منزله واقتياده 

الى جهة غير معلومة.
وبينت الهيئة، أن قوات االحتالل اعتدت على شقيق المعتقل يعقوب ووالدته بالضرب 

والشتم خالل عملية مداهمة المنزل وتحطيم محتوياته وتخريبها.

االحتالل يشن حملة مداهمات 
واعتقاالت في الضفة

إجراءات عسكرية »إسرائيلية« جديدة في الخليل وإصابة عشرات الطلبة والمدرسين باالختناق

يافا/ االستقالل:
كش����فت وس����ائل إعالم عبرية، يوم أمس، أن 
بلدية تل أبيب اإلس����رائيلية، تحاول إنش����اء 
مبنى ف����وق مقبرة للمس����لمين، علًم����ا بأنها 

موجودة منذ العهد العثماني في يافا.
وأكدت صحيفة »هآرتس« العبرية، أن البلدية 
تهدف إلنشاء مبنى يحتوي على مركز رعاية، 
مش����يرة إلى توقف العمل بالمكان بش����كل 
مؤق����ت، بعد االلتماس ال����ذي قّدمه المجلس 

اإلسالمي للمحكمة العليا. 
وأوضحت الصحيفة، أن المجلس اإلس����المي 
اعترض على النشاط وأوضح أنه ينوي مواصلة 
االحتجاج ضده، مش����يرة إلى أن البلدية بدأت 
بالترويج للمش����روع منذ أق����ل من عام، وخالل 
محاولة البدء بتنفيذه عثر على 30 قبرا تحتوي 
على عظام بشرية تعود لمسلمين دفنوا فيها 

من����ذ الفت����رة العثمانية، ما تس����بب بتوقف 
األعمال.

واحتج العشرات من سكان يافا، بعضهم من 
أعضاء المجلس اإلس����المي، على خطوة البناء، 
ودخل����وا إلى المكان ودهش����وا من وجود قبور 
تم فتحها، وكان يتم التجهيز لنقل العظام 
البشرية والجماجم من تلك المقبرة إلى مكان 

آخر لدفنها.
وذك����رت الصحيف����ة أن الس����كان والمجلس 
اإلسالمي عادوا لتش����ييد تلك القبور وإعادة 
دفن من كانوا بداخلها. مشيرًة إلى أن المجلس 
أجرى محادثات مع البلدية حول الموضوع، إال 
أن الح����وار لم ينجح، رغم التقدم باقتراح لبناء 

المبنى فوق األرض بدون تضرر المقبرة.
وقال مس����ؤول في المجلس اإلس����المي أنهم 
س����يواصلون احتجاجه����م حتى ل����و اضطروا 

للخروج بتظاهرات، مش����يرا إل����ى أن ما يجري 
يمس كرامة الموتى والمس����لمين وقدس����ية 

مشاعرهم.
وقدم المجلس التماسا للمحكمة العليا التي 
أمرت بوقف أي أعمال ف����ي المكان، وأمهلت 
األطراف حتى الخامس من ش����هر مايو/ أيار 
المقبل للنظر في القضية من جميع الجوانب.

وأوضح مس����ؤول في البلدية أنهم يتصرفون 
وفق القانون ويحاولون عدم اإلضرار بمش����اعر 
الس����كان، وأنهم يعتزم����ون العمل بحذر من 

أجل تقليل األضرار التي لحقت بالجثث.
ووفقا للبلدية، فإنها أبلغت المجلس اإلسالمي 
منذ أس����بوعين أنها بدأت بتحدي����د الموقع 
الدقيق للمقابر وبناًء عليه س����يتم التخطيط 
للمبنى وفقا للنتائج. مشيرًة إلى أنها ال تخطط 

إللغاء المشروع.

نابلس/ االستقالل:
ق���ال رئيس بلدية سبس���طية بمحافظ���ة نابلس ف���ي الضفة المحتل���ة، محمد عازم، 
إن ق���وات االحت���الل وضعت مكعبات اس���منتية على مداخل البل���دة الثالثة؛ تمهيدا 
القتحام المس���توطنين في اليومين المقبلين. واقتحمت ق���وات االحتالل البلدة فجر 
يوم أ/س، ووضعت عالمات على المنازل واالزقة التي ستنتش���ر حولها؛ لتأمين اقتحام 

المستوطنين للموقع االثري، حيث سينظمون احتفاالت لمناسبة األعياد اليهودية.
وتتعرض البلدة النتهاكات بشكل شبه يومي، من اقتحامات ومضايقات واعتقاالت من 
قبل جيش االحتالل، في محاولة منها للسيطرة على الموقع االثري. وفي سياق متصل 
كّثفت قوات االحتالل اإلس���رائيلي ، من تواجدها العسكري في مدينة جنين، ونصبت 
حواجز عس���كرية في محيط قرى وبلدات المحافظة من الجهة الجنوبية. ونصبت قوات 
االحتالل، حاجًزا عس���كريا بالقرب من ضاحية الجنان، وأعاقت تحركات المواطنين في 

المنطقة، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في أزمة مرورية.

االحتالل يضع مكعبات 
اسمنتية على مداخل سبسطية

يافا: بلدية االحتالل تحاول إنشاء مبنى فوق مقبرة أثرية للمسلمين

القدس المحتلة/ االستقالل:
 قرر قاضي محكمة الصلح، يوم أمس، اإلفراج عن 4 مقدس���يين، بشرط 

الحبس المنزلي واإلبعاد عن بلدة سلوان.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة س���لوان أن س���لطات االحتالل قررت 
االفراج عن 4 مقدسيين من بلدة سلوان، بشرط الحبس المنزلي واالبعاد 
عن البلدة لمدة 7 أيام، ودفع كفالة مالية قيمتها 1000 ش���يكل لكل 
منهم، وكفالة طرف ثالث. وأضاف المركز أن القرار شمل: حمزة عسيلة، 
وابراهيم غيث، وعدي غيث، وأحمد غيث، حيث اعتقلوا خالل االسبوعين 
األخيرين وجرى التحقيق معهم في مركز شرطة المسكوبية بالقدس 

الغربية، وعقدت لهم عدة جلسات تمديد.

حبس منزلي وابعاد 
بحق 4 مقدسيين

عشرات المستوطنين يقتحمون 
األقصى وسط حراسة مشددة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحمت قوات االحتالل مس���اء أمس األحد، فندق »نيو كابتول« في شارع صالح الدين 
بمدينة القدس، بحجة تنظيم فعالية حضرها وزراء ومسئولون فلسطينيون. جاء ذلك 
خالل حفل »توقيع بيع وتطوير مشروع الطلة اإلسكاني في رأس العامود بمدينة القدس« 
بين شركتي »القدس القابضة وتطوير«، حيث قام عناصر من شرطة االحتالل بتصوير 
الحضور. وأفادت مصادر فلس���طينية أن ش���رطة االحتالل سلمت عددا من المشاركين 
بالغات استدعاء للتحقيق معهم، عرف منهم: المهندس مازن سنقرط، الدكتورة صفاء 

ناصر الدين، ومهدي سنقرط، وكامل بركات، وهاني عشاير مدير الفندق.

شرطة االحتالل تقتحم فندق 
نيو كابتول في القدس

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، األحد، بأن قوات االحتالل اإلس���رائيلي 
نكلت فجر أمس األحد بالش���اب يعقوب مصطفى عمر حسين )26 عاما( من مخيم 
الجلزون، خالل اعتقاله من منزله. وأوضحت الهيئة أن قوات االحتالل التي اقتحمت 
المنزل الساعة الثالثة فجرا، اعتدت على شقيق المعتقل يعقوب ووالدته بالضرب 

والشتم خالل عملية مداهمة المنزل وتحطيم محتوياته وتخريبها.

االحتالل ينكل بشاب من مخيم 
الجلزون خالل اعتقاله
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كما عّبر "األحمد" في مقابلة عبر تلفزيون فلس���طين 
السبت، رفض فكرة عقد اجتماع للقيادات والفصائل 
الفلس���طينية كاّفة قبل إنهاء االنقس���ام، والتركيز 

فقط على فصائل منظمة التحرير".
وأض���اف أن موقف قيادة الس���لطة و"فتح" "ال جديد 
في���ه"، إذ يجب تنفيذ اتفاق���ات المصالحة الموقعة، 
خصوًص���ا اتفاق القاهرة عام 2017"، مش���يًرا إلى أن 

"مصر مقتنعة بأنه ال حاجة لمبادرات جديدة".
وأدان���ت الفصائ���ل الفلس���طينية، تصريحات عضو 
اللجنتي���ن التنفيذية للمنظم���ة والمركزية ل�"فتح"، 
داعيًة إياه للتوقف عنه���ا، في الوقت الذي تتصاعد 

فيه الهجمة الشرسة على القضية الوطنية.

�أ�ساء للمنظمة 
حركة الجهاد اإلس���امي في فلس���طين، أّكدت على 
ضرورة أن يتوقف األحمد عن خطاباته "التي ال تجلب 
س���وى الشؤم للشعب الفلس���طيني"، متخيًا نفسه 

ا على منظمة التحرير. وصّيً
وقالت الحركة في بيان وصل "االستقال": "في الوقت 
ال���ذي تتصاعد فيه الهجمة الشرس���ة على القضية 
الفلس���طينية، يخرج ع���زام األحمد ُمج���دًدا، ُمتخيًا 
ا على منظمة التحرير أو مالًكا لها"، مؤكدًة  نفسه وصّيً

أن الجلوس معه "أمر ال يعنيها".
وأوضحت أن األحمد ومش���روعه )المفاوضات( "أكثر 
من أساء لمنظمة التحرير ولدورها وهيئاتها، وفصل 
مؤسساتها على مقاسه وهواه"، مشددًة على ضرورة 
س���حب االعتراف ب� "إس���رائيل" وإعادة بناء وإصاح 

المنّظمة.
وأضافت أن األحمد أخّل بميثاقها من خال االعتراف 
ب�كيان االحتال "اإلسرائيلي"، والتنازل عن 78 % من 
أرض فلسطين والتوقيع الكارثّي على اتفاق "أوسلو".

وج���دت "الجهاد اإلس���امي" التأكيد على تمس���كها 
بوحدة شعبنا وقواه السياسية وحرصها على تفعيل 
العمل المش���ترك وب���ذل كل جهد ممك���ن لتحقيق 
الوحدة على قاع���دة التصدي للمؤامرات والتهديدات 
والتحديات التي تستهدف أرضنا وشعبنا وقضيتنا".

عدم جدّية 
أم���ا حرك���ة المقاوم���ة اإلس���امية )حم���اس(، فقد 
اس���تهجنت تصريحات "األحمد"، مش���يًرة إلى أنها 

ثبت عدم جدّية قيادة حركة فتح في المصالحة.
واس���تغرب المتح���دث باس���م الحركة حازم قاس���م 
امتناع قيادة السلطة وفتح عقد لقاءات مع الفصائل 
الفلس���طينية، بينم���ا ُتعلن االس���تعداد للقاء قادة 
االحتال دون شروط، في إشارة إلى الرغبة التي أبداها 
مؤخًرا رئيس السلطة محمود عبّاس لالتقاء برئيس 

حكومة االحتال "بنيامين نتنياهو".
وقب���ل أي���ام، أّك���د وزي���ر الخارجي���ة والمغتربي���ن 
الفلسطيني رياض المالكي، استعداد "عّباس" للقاء 
"نتنياهو" دون ش���روط مس���بقة، حال اس���تضافت 
موسكو هذا اللقاء"؛ األمر الذي رفضته مختلف القوى 
والفصائل باعتباره يتناقض مع موقف المجلَس���ْين 
"الوطن���ي" و"المركزي" لمنظمة التحرير بتجاوز اتفاق 

"أوسلو"، وعدم الرهان المفاوضات.
وأضاف قاسم لصحيفة "االس���تقال" أنه من األولى 
على الس���لطة المبادرة  بقط���ع عاقتها مع االحتال 
ورفع العقوبات عن قطاع غ���زة، ال اتخاذ المزيد منها، 

وغرض شروط وإماءات مسبقة على المصالحة.

تغلق �لأبو�ب
بدوره، الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون، 

رأى في تصريحات ع���زام األحمد األخيرة، أنها تغلق 
األبواب أمام أّية فرصة يمكن من خالها إعادة تدوير 

عجلة المصالحة.
وق���ال المدهون لصحيف���ة "االس���تقال": "إن وضع 
األحمد اش���تراطات على المصالح���ة، ال تخدم الحالة 
الفلس���طينية بل تزيدها تعقيًدا، ال س���يما في ظل 

المرحلة الحرجة والخطيرة التي تواجه القضية".
وعلى إث���ر تصريح���ات "األحمد"، اس���تبعد الكاتب 
والمحل���ل السياس���ي جدّي���ة "فتح" بالذه���اب نحو 
المصالحة، مشيًرا إلى أن هناك حالة خوف "قيادة رام 

الله" من الذهاب لشراكة حقيقية.
وتاب���ع: "هن���اك توّجس من الذهاب إل���ى المصالحة 
والش���راكة؛ خوًفا م���ن أن تفرز أّية انتخاب���ات )إذا ما 
تقررت( م���ا أفرزته االنتخابات الس���ابقة عام 2006، 
مقاب���ل تراجع وتآكل بش���عبية الس���لطة وفتح على 

الساحة الفلسطينية بشكل واضح".
واعتبر أن المسار الحقيقي للمصالحة، يبدأ بتشكيل 
حكومة وح���دة وطني���ة، والذهاب نح���و االنتخابات 
رئاس���ية، تش���ريعية(،  )مجل���س وطني،  الش���املة 
وإعادة ترتيب وتطوير منظمة التحرير، عبر إش���راك 
جميع القوى بها، وعلى رأس���ها "حم���اس" و"الجهاد 
لمواجهة  اس���تراتيجية وطني���ة  وبناء  اإلس���امي"، 
االحتال "اإلسرائيلي"، الذي تنصل من استحقاقات 

"أوسلو".
ولفت المدهون إلى ضرورة تغيير ما وصفه حالة 
"االحت����كار واالختطاف" الحالية التي تس����يطر 
على المنظمة من رئيس السلطة محمود عباس، 
الذي يرفض الش����راكة الوطنية م����ع الفصائل؛ 
لتكون بالفعل ممثًا ش����رعًيا ووحيًدا للش����عب 

الفلسطيني.

فصائل: تصريحات »األحمد« تعكس رفض »فتح« للمصالحة على مبدأ الشراكة
غزة/ قا�سم �لأغا:

�لتنفيذي��ة ملنظم��ة  �للجنت��ن  تظه��ر ت�س��ريحات ع�س��و 
�لتحرير و�ملركزية حلركة »فتح« ع��ّز�م �لأحمد �لأخرية، 
�لنو�ي��ا �حلقيقي��ة ل�«قي��ادة �ملقاطع��ة«، ورف�ض �ل�س��ر�كة 
�لوطني��ة م��ع �لق��وى �ل�سيا�س��ية �ملختلفة، ل �س��يما يف ظل 

�لتحدي��ات و�ملوؤ�م��ر�ت �لت��ي تهّدد �لق�س��ية �لفل�س��طينية 
ب�«�لت�س��فية«. ويف حلق��ة جدي��دة م��ن م�سل�س��ل �لرف���ض 
�لطويل للم�ساحلة، ��سرتط »�لأحمد« عقد لقاء�ت جديدة 
مع حركة »حما�ض« ��س��تباق �لخرية »�لإعالن عن منظمة 
�لتحرير ممثاًل �س��رعًيا وحيًد� لل�س��عب �لفل�س��طيني«. ومل 

ي�س��بق �أن �أعلنتا »حما�ض« و«�جلهاد �لإ�س��المي«، �حلركتان 
�لأك��ر عل��ى �ل�س��احة �لفل�س��طينية، �لع��رت�ف مبنظّم��ة 
�لتحرير، لكنهما ربطا �عرت�فهما باإعادة بنائها وتطويرها 
وفق �تفاق �لقاهرة )2005(، تلبية ملطلب غالبية ف�سائل 

و�لقوى �ملن�سوية حتت مظّلة �ملنّظمة.

غزة/ خالد اشتيوي:
أكد مدير مكتب إعام األسرى ناهد الفاخوري 
على أن إدارة س���جون االحتال بدأت بخطوات 
فعلية لتنفيذ ما تم االتفاق عليه مع االس���رى 
الذين خاض���وا اضراب���ا مفتوحا ع���ن الطعام 
اس���تمر لثمانية أيام خال معركة الكرامة 2، 
ردا عل���ى فرض مصلحة الس���جون العديد من 

اإلجراءات التعسفية بحقهم. 
وقال الفاخوري: " إن األوضاع داخل الس���جون 
بدأت تعود لس���ابقها تدريجي���ًا، حيث قامت 
إدارة الس���جون مؤخ���رًا بإعادة أس���رى بعض 
األقسام الذين جرى نقلهم خاصة في سجني 
النقب وريمون، إضافة إلعادة بعض مقتنيات 
وحاجيات األسرى التي تم مصادرتها، وكذلك 

السماح بصاة الجمعة بشكل جماعي في ساحات 
األقس���ام بعد أن منعتها إدارة السجون ألكثر من 

شهر عقب التوتر الذي شهدته السجون".
وأضاف" كم���ا أن إدارة مصلحة الس���جون أوقفت 
تركيب أجهزة التش���ويش المس���رطنة في غرف 
وأقسام السجون، وتركيب تلفونات عمومية داخل 
السجون، يستخدمها االسرى ثاثة أيام أسبوعيا، 
وإعادة زيارات األهالي إلى طبيعتها، وكذلك إلغاء 
اإلجراءات والعقوبات السابقة كافة، وهي نوعان: 

عقوبات قديمة وعقوبات جديدة، وإعادة االس���رى 
الذين تم نقلهم من س���جن النقب خال االقتحام 

األخير للسجن.
وبين أن األوضاع داخل الس���جون مطمئنة مع بدء 
إدارة مصلحة الس���جون بالبدء بتنفيذ بعض بنود 
االتفاق ، مش���يرًا إلى أن بعض بن���ود االتفاق قد 
تس���تغرق مزيدًا الوقت وسيجري تنفيذها خال 
الفت���رة المقبلة، لكون أن  تركيب أجهزة تلفونات 

عمومية يحتاج إلى شهر ونصف.
ولم يس���تبعد الفاخ���وري مماطل���ة إدارة مصلحة 

الس���جون في تنفيذ بنود االتفاق، لكون 
عادتهم التنصل والتسويف، مستدركا 
" لكن الحركة األس���يرة خبرت ذلك جيدًا 
وجهوزية  اس���تعداد  عل���ى  وس���تبقى 
الس���تئناف الخط���وات النضالي���ة بكل 
أش���كالها في حال لم يت���م تنفيذ ما تم 

االتفاق عليه مؤخرا.
وأش���ار الى أن ما يزيد م���ن فرص تنفيذ 
إدارة الس���جون لاتفاق ويع���زز نجاحه 
ووجود الوس���طاء ، الفتا إلى أن الس���بب 
وراء نجاح معرك���ة الكرامة2 في تحقيق 
أهدافه���ا خ���ال فت���رة زمني���ة قصيرة 
وخض���وع االحتال لمطالب األس���رى هو 
حالة االنسجام التي شهدتها الجماهير 
الفلس���طينية م���ن خ���ارج الس���جون وااللتفاف 
حول األس���رى، والجهود الت���ي بذلتها الفصائل 
الفلسطينية والوسيط المصري في سبيل قضية 

األسرى ونصرتهم.
وأعلنت قي���ادة الحركة االس���يرة ف���ي 15 ابريل 
الجاري عن التوصل الى اتف���اق مع إدارة مصلحة 
الس���جون يلبي المطالب التي خاض االس���رى من 
أجلها االضراب المفتوح عن الطعام والذي استمر 

لثمانية أيام.

القاهرة/ االستقال:
قال الرئيس محمود عباس إن "إسرائيل" نقضت جميع االتفاقيات التي بيننا 

وبينها ولم يعد يجمعنا شيء، مشددا على أننا "لن نقبل بهذا الوضع".
وتساءل عباس خال كلمة له باالجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية 
على مس���توى وزراء الخارجية العرب لبحث مستجدات القضية الفلسطينية 
بناًء على طلب دولة فلس���طين "إلى متى س���نبقى ننتظر أو نتحمل"، مضيفًا 

"إسرائيل ال تحترم أي اتفاق ونحن نلتزم باالتفاقيات جميعا".
وأعرب عباس ع���ن غضبه من خصم االحتال اإلس���رائيلي لعائدات ضرائب 
الس���لطة الفلس���طينية، موضحا أنه خصم 182 مليون ش���يقل فيما خصم 
بالش���هر التالي 192 مليون ش���يقل، موضحًا أنه عندما طلبت الس���لطة من 

"إسرائيل" تفسير ذلك قالوا "أنتم ما الكم دخل".
ولفت إلى أنه لدى "إس���رائيل" نية لضم أراض جدي���دة في الضفة الغربية، 
مشيرا إلى أن الضفة امتألت باالستيطان، مضيفا "نحن نعيش اآلن بطريقة 

األبارتايد".
وتابع عباس "هذه أهم األس���باب التي جعلتنا نقف هذه الوقفة"، في إشارة 
إلى دعوته لاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العربية، مش���يرًا إلى أن االحتال 

اإلسرائيلي لم يطبق قرارا دوليا واحدا منذ عام 1947.
ويبح���ث االجتماع، الذي يعقد بمقر األمانة العامة للجامعة العربية برئاس���ة 
الصومال، آخر مستجدات وتطورات األوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية 
سياس���يا، وماليا، واعاميا، خاص���ة في ضوء نتائج االنتخابات االس���رائيلية 

األخيرة واالجراءات المتواصلة ضد الشعب واالقتصاد الفلسطيني.

 البدء فعليا بتنفيذ بنود اتفاق »معركة الكرامة2 »

 الفاخوري: الحركة االسيرة جاهزة ألي مماطلة من االحتالل 
عباس: »إسرائيل« نقضت 
جميع االتفاقيات ولم يعد 

يجمعنا معها شيء
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كما عّبر "األحمد" في مقابلة عبر تلفزيون فلس���طين 
السبت، رفض فكرة عقد اجتماع للقيادات والفصائل 
الفلس���طينية كاّفة قبل إنهاء االنقس���ام، والتركيز 

فقط على فصائل منظمة التحرير".
وأض���اف أن موقف قيادة الس���لطة و"فتح" "ال جديد 
في���ه"، إذ يجب تنفيذ اتفاق���ات المصالحة الموقعة، 
خصوًص���ا اتفاق القاهرة عام 2017"، مش���يًرا إلى أن 

"مصر مقتنعة بأنه ال حاجة لمبادرات جديدة".
وأدان���ت الفصائ���ل الفلس���طينية، تصريحات عضو 
اللجنتي���ن التنفيذية للمنظم���ة والمركزية ل�"فتح"، 
داعيًة إياه للتوقف عنه���ا، في الوقت الذي تتصاعد 

فيه الهجمة الشرسة على القضية الوطنية.

�أ�ساء للمنظمة 
حركة الجهاد اإلس���امي في فلس���طين، أّكدت على 
ضرورة أن يتوقف األحمد عن خطاباته "التي ال تجلب 
س���وى الشؤم للشعب الفلس���طيني"، متخيًا نفسه 

ا على منظمة التحرير. وصّيً
وقالت الحركة في بيان وصل "االستقال": "في الوقت 
ال���ذي تتصاعد فيه الهجمة الشرس���ة على القضية 
الفلس���طينية، يخرج ع���زام األحمد ُمج���دًدا، ُمتخيًا 
ا على منظمة التحرير أو مالًكا لها"، مؤكدًة  نفسه وصّيً

أن الجلوس معه "أمر ال يعنيها".
وأوضحت أن األحمد ومش���روعه )المفاوضات( "أكثر 
من أساء لمنظمة التحرير ولدورها وهيئاتها، وفصل 
مؤسساتها على مقاسه وهواه"، مشددًة على ضرورة 
س���حب االعتراف ب� "إس���رائيل" وإعادة بناء وإصاح 

المنّظمة.
وأضافت أن األحمد أخّل بميثاقها من خال االعتراف 
ب�كيان االحتال "اإلسرائيلي"، والتنازل عن 78 % من 
أرض فلسطين والتوقيع الكارثّي على اتفاق "أوسلو".

وج���دت "الجهاد اإلس���امي" التأكيد على تمس���كها 
بوحدة شعبنا وقواه السياسية وحرصها على تفعيل 
العمل المش���ترك وب���ذل كل جهد ممك���ن لتحقيق 
الوحدة على قاع���دة التصدي للمؤامرات والتهديدات 
والتحديات التي تستهدف أرضنا وشعبنا وقضيتنا".

عدم جدّية 
أم���ا حرك���ة المقاوم���ة اإلس���امية )حم���اس(، فقد 
اس���تهجنت تصريحات "األحمد"، مش���يًرة إلى أنها 

ثبت عدم جدّية قيادة حركة فتح في المصالحة.
واس���تغرب المتح���دث باس���م الحركة حازم قاس���م 
امتناع قيادة السلطة وفتح عقد لقاءات مع الفصائل 
الفلس���طينية، بينم���ا ُتعلن االس���تعداد للقاء قادة 
االحتال دون شروط، في إشارة إلى الرغبة التي أبداها 
مؤخًرا رئيس السلطة محمود عبّاس لالتقاء برئيس 

حكومة االحتال "بنيامين نتنياهو".
وقب���ل أي���ام، أّك���د وزي���ر الخارجي���ة والمغتربي���ن 
الفلسطيني رياض المالكي، استعداد "عّباس" للقاء 
"نتنياهو" دون ش���روط مس���بقة، حال اس���تضافت 
موسكو هذا اللقاء"؛ األمر الذي رفضته مختلف القوى 
والفصائل باعتباره يتناقض مع موقف المجلَس���ْين 
"الوطن���ي" و"المركزي" لمنظمة التحرير بتجاوز اتفاق 

"أوسلو"، وعدم الرهان المفاوضات.
وأضاف قاسم لصحيفة "االس���تقال" أنه من األولى 
على الس���لطة المبادرة  بقط���ع عاقتها مع االحتال 
ورفع العقوبات عن قطاع غ���زة، ال اتخاذ المزيد منها، 

وغرض شروط وإماءات مسبقة على المصالحة.

تغلق �لأبو�ب
بدوره، الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون، 

رأى في تصريحات ع���زام األحمد األخيرة، أنها تغلق 
األبواب أمام أّية فرصة يمكن من خالها إعادة تدوير 

عجلة المصالحة.
وق���ال المدهون لصحيف���ة "االس���تقال": "إن وضع 
األحمد اش���تراطات على المصالح���ة، ال تخدم الحالة 
الفلس���طينية بل تزيدها تعقيًدا، ال س���يما في ظل 

المرحلة الحرجة والخطيرة التي تواجه القضية".
وعلى إث���ر تصريح���ات "األحمد"، اس���تبعد الكاتب 
والمحل���ل السياس���ي جدّي���ة "فتح" بالذه���اب نحو 
المصالحة، مشيًرا إلى أن هناك حالة خوف "قيادة رام 

الله" من الذهاب لشراكة حقيقية.
وتاب���ع: "هن���اك توّجس من الذهاب إل���ى المصالحة 
والش���راكة؛ خوًفا م���ن أن تفرز أّية انتخاب���ات )إذا ما 
تقررت( م���ا أفرزته االنتخابات الس���ابقة عام 2006، 
مقاب���ل تراجع وتآكل بش���عبية الس���لطة وفتح على 

الساحة الفلسطينية بشكل واضح".
واعتبر أن المسار الحقيقي للمصالحة، يبدأ بتشكيل 
حكومة وح���دة وطني���ة، والذهاب نح���و االنتخابات 
رئاس���ية، تش���ريعية(،  )مجل���س وطني،  الش���املة 
وإعادة ترتيب وتطوير منظمة التحرير، عبر إش���راك 
جميع القوى بها، وعلى رأس���ها "حم���اس" و"الجهاد 
لمواجهة  اس���تراتيجية وطني���ة  وبناء  اإلس���امي"، 
االحتال "اإلسرائيلي"، الذي تنصل من استحقاقات 

"أوسلو".
ولفت المدهون إلى ضرورة تغيير ما وصفه حالة 
"االحت����كار واالختطاف" الحالية التي تس����يطر 
على المنظمة من رئيس السلطة محمود عباس، 
الذي يرفض الش����راكة الوطنية م����ع الفصائل؛ 
لتكون بالفعل ممثًا ش����رعًيا ووحيًدا للش����عب 

الفلسطيني.

فصائل: تصريحات »األحمد« تعكس رفض »فتح« للمصالحة على مبدأ الشراكة
غزة/ قا�سم �لأغا:

�لتنفيذي��ة ملنظم��ة  �للجنت��ن  تظه��ر ت�س��ريحات ع�س��و 
�لتحرير و�ملركزية حلركة »فتح« ع��ّز�م �لأحمد �لأخرية، 
�لنو�ي��ا �حلقيقي��ة ل�«قي��ادة �ملقاطع��ة«، ورف�ض �ل�س��ر�كة 
�لوطني��ة م��ع �لق��وى �ل�سيا�س��ية �ملختلفة، ل �س��يما يف ظل 

�لتحدي��ات و�ملوؤ�م��ر�ت �لت��ي تهّدد �لق�س��ية �لفل�س��طينية 
ب�«�لت�س��فية«. ويف حلق��ة جدي��دة م��ن م�سل�س��ل �لرف���ض 
�لطويل للم�ساحلة، ��سرتط »�لأحمد« عقد لقاء�ت جديدة 
مع حركة »حما�ض« ��س��تباق �لخرية »�لإعالن عن منظمة 
�لتحرير ممثاًل �س��رعًيا وحيًد� لل�س��عب �لفل�س��طيني«. ومل 

ي�س��بق �أن �أعلنتا »حما�ض« و«�جلهاد �لإ�س��المي«، �حلركتان 
�لأك��ر عل��ى �ل�س��احة �لفل�س��طينية، �لع��رت�ف مبنظّم��ة 
�لتحرير، لكنهما ربطا �عرت�فهما باإعادة بنائها وتطويرها 
وفق �تفاق �لقاهرة )2005(، تلبية ملطلب غالبية ف�سائل 

و�لقوى �ملن�سوية حتت مظّلة �ملنّظمة.

غزة/ خالد اشتيوي:
أكد مدير مكتب إعام األسرى ناهد الفاخوري 
على أن إدارة س���جون االحتال بدأت بخطوات 
فعلية لتنفيذ ما تم االتفاق عليه مع االس���رى 
الذين خاض���وا اضراب���ا مفتوحا ع���ن الطعام 
اس���تمر لثمانية أيام خال معركة الكرامة 2، 
ردا عل���ى فرض مصلحة الس���جون العديد من 

اإلجراءات التعسفية بحقهم. 
وقال الفاخوري: " إن األوضاع داخل الس���جون 
بدأت تعود لس���ابقها تدريجي���ًا، حيث قامت 
إدارة الس���جون مؤخ���رًا بإعادة أس���رى بعض 
األقسام الذين جرى نقلهم خاصة في سجني 
النقب وريمون، إضافة إلعادة بعض مقتنيات 
وحاجيات األسرى التي تم مصادرتها، وكذلك 

السماح بصاة الجمعة بشكل جماعي في ساحات 
األقس���ام بعد أن منعتها إدارة السجون ألكثر من 

شهر عقب التوتر الذي شهدته السجون".
وأضاف" كم���ا أن إدارة مصلحة الس���جون أوقفت 
تركيب أجهزة التش���ويش المس���رطنة في غرف 
وأقسام السجون، وتركيب تلفونات عمومية داخل 
السجون، يستخدمها االسرى ثاثة أيام أسبوعيا، 
وإعادة زيارات األهالي إلى طبيعتها، وكذلك إلغاء 
اإلجراءات والعقوبات السابقة كافة، وهي نوعان: 

عقوبات قديمة وعقوبات جديدة، وإعادة االس���رى 
الذين تم نقلهم من س���جن النقب خال االقتحام 

األخير للسجن.
وبين أن األوضاع داخل الس���جون مطمئنة مع بدء 
إدارة مصلحة الس���جون بالبدء بتنفيذ بعض بنود 
االتفاق ، مش���يرًا إلى أن بعض بن���ود االتفاق قد 
تس���تغرق مزيدًا الوقت وسيجري تنفيذها خال 
الفت���رة المقبلة، لكون أن  تركيب أجهزة تلفونات 

عمومية يحتاج إلى شهر ونصف.
ولم يس���تبعد الفاخ���وري مماطل���ة إدارة مصلحة 

الس���جون في تنفيذ بنود االتفاق، لكون 
عادتهم التنصل والتسويف، مستدركا 
" لكن الحركة األس���يرة خبرت ذلك جيدًا 
وجهوزية  اس���تعداد  عل���ى  وس���تبقى 
الس���تئناف الخط���وات النضالي���ة بكل 
أش���كالها في حال لم يت���م تنفيذ ما تم 

االتفاق عليه مؤخرا.
وأش���ار الى أن ما يزيد م���ن فرص تنفيذ 
إدارة الس���جون لاتفاق ويع���زز نجاحه 
ووجود الوس���طاء ، الفتا إلى أن الس���بب 
وراء نجاح معرك���ة الكرامة2 في تحقيق 
أهدافه���ا خ���ال فت���رة زمني���ة قصيرة 
وخض���وع االحتال لمطالب األس���رى هو 
حالة االنسجام التي شهدتها الجماهير 
الفلس���طينية م���ن خ���ارج الس���جون وااللتفاف 
حول األس���رى، والجهود الت���ي بذلتها الفصائل 
الفلسطينية والوسيط المصري في سبيل قضية 

األسرى ونصرتهم.
وأعلنت قي���ادة الحركة االس���يرة ف���ي 15 ابريل 
الجاري عن التوصل الى اتف���اق مع إدارة مصلحة 
الس���جون يلبي المطالب التي خاض االس���رى من 
أجلها االضراب المفتوح عن الطعام والذي استمر 

لثمانية أيام.

القاهرة/ االستقال:
قال الرئيس محمود عباس إن "إسرائيل" نقضت جميع االتفاقيات التي بيننا 

وبينها ولم يعد يجمعنا شيء، مشددا على أننا "لن نقبل بهذا الوضع".
وتساءل عباس خال كلمة له باالجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية 
على مس���توى وزراء الخارجية العرب لبحث مستجدات القضية الفلسطينية 
بناًء على طلب دولة فلس���طين "إلى متى س���نبقى ننتظر أو نتحمل"، مضيفًا 

"إسرائيل ال تحترم أي اتفاق ونحن نلتزم باالتفاقيات جميعا".
وأعرب عباس ع���ن غضبه من خصم االحتال اإلس���رائيلي لعائدات ضرائب 
الس���لطة الفلس���طينية، موضحا أنه خصم 182 مليون ش���يقل فيما خصم 
بالش���هر التالي 192 مليون ش���يقل، موضحًا أنه عندما طلبت الس���لطة من 

"إسرائيل" تفسير ذلك قالوا "أنتم ما الكم دخل".
ولفت إلى أنه لدى "إس���رائيل" نية لضم أراض جدي���دة في الضفة الغربية، 
مشيرا إلى أن الضفة امتألت باالستيطان، مضيفا "نحن نعيش اآلن بطريقة 

األبارتايد".
وتابع عباس "هذه أهم األس���باب التي جعلتنا نقف هذه الوقفة"، في إشارة 
إلى دعوته لاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العربية، مش���يرًا إلى أن االحتال 

اإلسرائيلي لم يطبق قرارا دوليا واحدا منذ عام 1947.
ويبح���ث االجتماع، الذي يعقد بمقر األمانة العامة للجامعة العربية برئاس���ة 
الصومال، آخر مستجدات وتطورات األوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية 
سياس���يا، وماليا، واعاميا، خاص���ة في ضوء نتائج االنتخابات االس���رائيلية 

األخيرة واالجراءات المتواصلة ضد الشعب واالقتصاد الفلسطيني.

 البدء فعليا بتنفيذ بنود اتفاق »معركة الكرامة2 »

 الفاخوري: الحركة االسيرة جاهزة ألي مماطلة من االحتالل 
عباس: »إسرائيل« نقضت 
جميع االتفاقيات ولم يعد 

يجمعنا معها شيء
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وتساءل رئيس السلطة محمود عباس خالل 
كلم���ة له باالجتماع الط���ارئ لمجلس جامعة 
الدول العربية على مس���توى وزراء الخارجية 

"إلى متى سنبقى ننتظر أو نتحمل".
أع���رب ع���ن غضب���ه م���ن خص���م االحتالل 
اإلس���رائيلي لعائدات من ضرائب الس���لطة 
الفلسطينية، موضحا أنه خصم 182 مليون 
ش���يقل فيما خص���م بالش���هر التالي 192 

مليون شيقل.
وكان مسؤول فلسطيني رفيع، قال إن عباس 
س���يطلب من الدول العربية خ���الل اجتماع 
لمس���اعدة  ماليا  ل���وزراء خارجيته���ا، قرضا 
الس���لطة الفلس���طينية في مواجهة أزمتها 

المالية.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه 
لوكالة "رويترز": "طل���ب القرض والدعوة إلى 
تفعيل ش���بكة األمان العربية يأتي في إطار 
المحاوالت الهادفة إلى تجاوز األزمة المالية، 

وعدم الخضوع لالبتزاز اإلسرائيلي".
وقررت س���لطات االحتالل أواخر شهر فبراير 
الماضي احتجاز182 مليون شيقل من أموال 
المقاصة الفلس���طينية، ردا عل���ى ما تقدمه 
السلطة الفلس���طينية من مخصصات مالية 
ري���ن وعائ���الت المعتقلين في  إل���ى المحرَّ

السجون اإلسرائيلية، وأسر الشهداء.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية 
حادة إثر قرار "إس���رائيل" خصم 182 مليون 
ش���يقل من عائدات الضرائ���ب )المقاصة(، 
كإج���راء عقاب���ي عل���ى تخصيص الس���لطة 

وعائالت  لألسرى  مس���تحقات  الفلسطينية 
الشهداء. وردا على القرار اإلسرائيلي، أعلنت 
الحكومة الفلسطينية رفضها استالم أموال 
المقاص���ة من إس���رائيل، مخصوما منها أية 

مبالغ غير متفق عليها مسبقا.
وتصرف السلطة ما قيمته 170 مليون دوالر 
والنفقات  الموظفي���ن  رواتب  ش���هريا على 

التشغيلية.
وأق���رت ال���دول العربي���ة في قم���ة 2010، 
"ش���بكة األمان المالي"، لمس���اعدة السلطة 
الفلسطينية على مواجهة تأخير "إسرائيل" 
المتكرر، دفع أموال الضرائب التي تجمعها 

نيابة عن السلطة

جتاوز االزمة 
وأكد الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب، 
أن دعوة السلطة الفلس���طينية وزراء العرب 
لتفعيل شبكة األمان العربية للسلطة، يأتي 
في إطار الُمحاوالت الهادفة إلى تجاوز االزمة 
المالية وعدم الخضوع لالبتزاز اإلس���رائيلي، 
ُمبينًا أن ش���بكة األم���ان ُتعد ُج���زءًا من حل 
االزمة المالية السلطة وليست بدياًل للحلول 

الفلسطينية الداخلية . 
وأوضح حبيب ل�"االستقالل"، أن انقاذ السلطة 
من كاف���ة أزماتها بما فيها االزم���ة المالية، 
يكمن بإنهاء االنقس���ام الفلسطيني وإعادة 
التواف���ق الوطني على كاف���ة األصعدة، في 
حين ستبقي شبكة األمان والحلول الخارجية 
مرهونًة بالتوازنات السياس���ية والتقاطعات 

العربية. 

وق���ال حبي���ب:" إن ش���بكة األم���ان العربية 
للسلطة نتجت عن توصيات القمه العربية و 
مجل���س جامعة األمة العربية  بضرورة الدعم 
المال���ي لها منذ زمن طويل، حيث تم تحديد 
حصص لكل دول وقعت على االتفاق، اال إن 
القليل من تلك الدول التزمت بدفع حصصها 

وبقي القرار حبرًا على ورق". 
وأض���اف:" على ض���وء االزمة المالي���ة التي 
اجتاحت الس���لطة بعد اإلجراءات االمريكية 
بتقلي���ص الدعم المالي وق���رار اقتطاع جزء 
من أم���وال المقاص���ة، باتت الس���لطة على 
حاف���ة االنهيار، االمر ال���ذي أدى إلى أن يتم 
ُمجددًا البحث بتفعيل شبكة األمان العربية 
واتخاذ قرارات جديدة تتعلق بتخفيف أزمة 

السلطة".  
ولف���ت الى أن ال���دول العربي���ة خاصة دول 
الخليج لديها القدرة الكافية لتقديم الدعم 
الكامل للس���لطة والش���عب الفلسطيني من 
الناحية المالية، لكنها غي���ر راغبة وال تنوي 
تشكيل شبكة أمان حقيقية وفاعلة ودائمة، 
فهي تسعى للتضييق على السلطة من أجل 

القبول بالحلول االمريكية اإلسرائيلية. 
وش���دد عل���ى أن المس���ؤولية العربية اتجاه 
الش���عب  ودع���م  الفلس���طينية  القضي���ة 
الفلس���طيني ض���د االحت���الل خاص���ًة فيما 
يتعلق بمش���اريع االستيطان وضم القدس، 
والصم���ود بوج���ه صفق���ة الق���رن وكاف���ة 
مسؤولية  اإلسرائيلية،  األمريكية  المؤامرات 
سياسية بالدرجة االولى تتحملها المنظومة 

العربية بأكملها. 

املخرج الوحيد 
وب���دوره ي���رى تيس���ير محس���ين المحل���ل 
السياسي, أن ش���بكة األمان العربية المخرج 
الوحيد للسلطة الفلس���طينية لتجاوز االزمة 
المالي���ة الحادة التي ُتعان���ي منها، إثر قرار 
"إس���رائيل" خصم 182 مليون ش���يقل من 
أموال المقاصة، وغياب الدعم الدولي خاصة 

األمريكي. 
وقال محيس���ن ل�"االس���تقالل":" إن السلطة 
قائم���ة على ع���دة مرتك���زات رئيس���ة من 
ضمنها المال، بمعني أن تماس���ك السلطة 
وبقاءها حية قادرة عل���ى اإليفاء بالتزاماتها 
بنظر الشارع الفلسطيني ُمعتمد على المال 
لديها، والعكس يضعها أمام حافة االنهيار 
والس���قوط كمنظمة، األمر ال���ذي ال ترغب به 

أمريكا و"إسرائيل" وبعض الدول العربية.  
وتابع:" هناك دول وازن���ة في العالم العربي 
ك�"مصر، والس���عودية، وقط���ر" معنية بعدم 
انهيار الس���لطة عل���ى اعتبار ذل���ك انهيار 
للمش���روع السياس���ي، والذي ت���راه الُمنتج 
الُمتف���ق علي���ه دولي���ًا للوص���ول بالقضية 
النهائ���ي"،  مس���ارها  إل���ى  الفلس���طينية 
مس���تدركًا:" لذا تسعى بعض الدول العربية 
لتقدي���م ما تحتاجه الس���لطة من مال كي ال 
ينهار المس���ار العربي ُكلي���ًا وبالتالي عودة 
القضية الفلس���طينية ال���ى مربع الصفر في 
حالة الصراع االوسع مع االحتالل اإلسرائيلي". 
وتوقع أن تبقي السلطة الفلسطينية قائمة 

ف���ي حال تفعيل ش���بكة األم���ان العربية أو 
ع���دم تفعيله، لك���ون الطرفي���ن "األمريكي 
المتحكمي���ن  األساس���يين  واإلس���رائيلي" 
بكينونة السلطة وبقائها بالكيفية المرغوب 
بها، يدعمها بش���كٍل غير مباش���ر عن طريق 
بعض الدول العربي���ة وفق الرؤية االمريكية 
اإلسرائيلية بالتعامل مع الحالة الفلسطينية 

وتحديدًا عنوانها الرئيس "السلطة ".   
وأض���اف:" طالما ال يزال االحت���الل ينظر الى 
الس���لطة بأنها يجب ان تبقي وتقوم بدورها 
المطل���وب منه���ا وااليف���اء بالتزاماتها وفق 
ما حدده اتفاق اوس���لو، وأمري���كا تنظر الى 
بقائه���ا بأنه ضروري لتمري���ر صفقة القرن، 
فانه���ا س���تبقي قائمة و س���يبقي الضغط 
عليها باتجاه اقحامها باطار القبول الطوعي 
بمس���اعدة النظام العربي بما هو مطروح من 
رؤية أمريكية بش���أن اغالق مل���ف القضية 
الفلس���طينية وانهاء الصراع الفلس���طيني 
االحتالل  مع  الكامل  والتطبيع  اإلس���رائيلي، 

وجعله دولة ذات سيادة". 
وكش���ف ان السلطة الفلس���طينية تسعي 
لبقائها حية ُمستغلة الدعم المالي العربي، 
وف���ي ذات الوق���ت ُتحاول التماس���ك ألجل 
تحس���ين ش���روط ما يس���مي بصفقة القرن 
ولي���س التصدي لها، الن دوره���ا ال يتعدى 
االس���تنكار واالدانة أما عل���ى أرض الواقع ال 
يوجد خطوات عملي���ة، وهذا ُيدلل على انها 
تقول نع���م منقوصة لصفق���ة القرن فهي 

ترغب بتحسين شروطها وليس انهاءها.

 مخاوف من رهنها بتمرير صفقة القرن 

هل تصبح شبكة األمان العربية خنجرًا في خاصرة السلطة؟
غزة/ دعاء احلطاب:

مطالبة ال�ضلطة الفل�ضطينية وزراء العرب ب�ضرورة 
اوالتها  تفعيل �ضبكة االأمان العربية، ياأتي يف اإطار محُ

اإىل جتاوز االزمة املالية التي تع�ضف بها جراء املمار�ضات 
االإ�ضرائيلية واالأمريكية املتخذة بحقها خالل الفرتة 

االأخرية، فهل يلبي العرب تطلعات ال�ضلطة بتوفري الدعم 
الكامل لها، اأم �ضتبقى حلولها الزمة ال�ضلطة امل�ضتمرة 
خا�ضة يف ظل غياب الدعم الدويل ترقيعية ال تلبي 

احلد االأدنى من مقومات بقائها؟  وعقد وزراء اخلارجية 
العرب، اأم�س االأحد ، اجتماعًا طارئًا يف مقر جامعة 

الدول العربية يف العا�ضمة امل�ضرية، القاهرة، مب�ضاركة 
رئي�س ال�ضلطة الفل�ضطينية، ممود عبا�س، لبحث اآخر 

م�ضتجدات الق�ضية الفل�ضطينية وتفعيل �ضبكة االأمان 
املالية لدولة فل�ضطني، و�ضبل الت�ضدي لـ"�ضفقة القرن".

غزة/ االستقالل:
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم 
أمس، لعقد اجتماع فوري لهيئة تفعيل وتطوير 
مؤسس���ات منظم���ة التحري���ر وأخذ التس���ريبات 
األمريكية-اإلس���رائيلية حول ضم الضفة الغربية 

المحتلة بجدية، ومغادرة سياسة االنتظار.
وقال���ت الجبهة ف���ي بيان له���ا:  "ندع���و اللجنة 
التنفيذي���ة ف���ي منظم���ة التحري���ر والس���لطة 
الفلس���طينية، والت���ي بيده���ا كلها زم���ام القرار 
السياسي والتنفيذي، إلى األخذ بالجدية المطلوبة 
التس���ريبات الواردة حول نوايا التحالف األميركي 
– اإلس���رائيلي، ضم الضفة، وش���طب حق العودة 

وقطع الطريق على قيام الدولة.
وأضاف���ت أن س���لطات االحتالل وبدع���م أميركي 
مكشوف، تس���ير قدًما في بناء الوقائع الميدانية، 

لشطب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.
واستدركت الجبهة: رغم ذلك "مازالت المؤسسات 
الوطني���ة، الت���ي بيدها زمام الق���رار تعيش حالة 
المركزي  المجال���س  ق���رارات  انتظ���ار، وتعط���ل 
والوطني في إعادة تحدي���د العالقة مع االحتالل، 

وطي صفحة أوسلو والتحرر من قيوده".
وأوضحت أن سياسة االنتظار، واالكتفاء بمناشدة 
األشقاء العرب، دون التقدم إلى األمام على طريق 
المجابهة الميدانية لصفقة ترمب وسياسة دولة 

االحت���الل، لن تعود عل���ى ش���عبنا إال بالمزيد من 
الكوارث والنكبات.

وأك���دت الجبهة أن من ش���أن تلك السياس���ة أن 
تب���رز، أمام الرأي الع���ام، عدم جدي���ة مركز القرار 
الفلس���طيني ف���ي معرك���ة الدف���اع ع���ن األرض 

والحقوق الوطنية.
وأضاف���ت أن الخطر ي���زداد اقتراًبا أكث���ر فأكثر، 
ويعكس تداعياته اليومية على القضية الوطنية، 
ما يتطلب خطوة فلس���طينية استراتيجية تقود 
إلى اس���تنهاض كل عناصر المجابهة الميدانية 

والسياسية.
وبينت أن ذل���ك يتحقق عبر عق���د اجتماع فوري 

لهيئة تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير، 
لتض���م أعضاء اللجن���ة التنفيذية ف���ي المنظمة 
واألمن���اء العام���ون، ورئي���س المجل���س الوطني 

الفلسطيني، وشخصيات مستقلة.
وقال���ت الجبهة "هذا هو أقصر الط���رق إلى إعادة 
تنظي���م الص���ف الوطن���ي الفلس���طيني، وإنهاء 
االنقسام، وطي صفحة أوس���لو، والعمل بالبرنامج 
الوطني، برنامج المقاومة ونقل القضية إلى األمم 
المتحدة ومحكمة الجناي���ات الدولية، وإعادة بناء 
المؤسس���ات الوطنية باالنتخاب���ات الديمقراطية 
بنظام التمثيل النس���بي الكامل، بإشراف حكومة 

وحدة وطنية لفترة انتقالية.

»الديمقراطية« تدعو لتفعيل م.ت.ف وأخذ التسريبات حول ضم الضفة بجدية
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دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

 إعالن بشأن مختار عائلة 
البرديني )يافا(

تعلن دائرة ش���ؤون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة 
بأن الس���يد / عبد القادر منصور عبد العال البرديني قد تقدم لش���غل 
منص���ب مختار عائلة البرديني  )يافا( وعل���ى من يرغب في االعتراض 
التوج���ه الى الدائرة في مقر الوزارة لتقديم طلب االعتراض الرس���مي 

وذلك خالل أسبوعين من تاريخه .

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

 إعالن بشأن مختار بدل
 متوفي لعائلة خضير

تعلن دائرة شؤون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن 
الس���يد / حافظ خضر عبد الرازق خضير قد تقدم لشغل منصب مختار  
بدل متوفي لعائلة خضير وعلى م���ن يرغب في االعتراض التوجه الى 
الدائرة ف���ي مقر الوزارة لتقديم طلب االعتراض الرس���مي وذلك خالل 

أسبوعين من تاريخه .

إعالن صادر عن جمعية 
الشرقية للزراعة والتطوير 

يعل���ن مجل���س إدارة الجمعية الش���رقية للزراع���ة والتطويرعن عقد 
االجتماع العادي للجمعية العمومية للعام )2019( و ذلك يوم االثنين 

الموافق : 2019/5/6 الساعة 00 :11 صباحا  في مقر الجمعية.
 و ذلك لمناقشة ) جدول األعمال (

و انتخ���اب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد اس���تكمال اآلتي في مقر 
الجمعية الرئيس في أوقات الدوام الرس���مي من الس���اعة .. : 8 صباحا 

إلى الساعة  .. : 2 ظهرا
 استمرار فتح باب االنتساب و تسديد االشتراكات للجمعية العمومية 

لعام )2019( و ذلك حتى تاريخ 2019/4/25 م .
 فتح باب الترش���يح لعضوية مجلس اإلدارة و ذلك لمدة ) 3  ( أيام من 

تاريخ 2019/4/27 إلى تاريخ 2019/4/29 م .
 فتح باب االعتراض على المرش���حين و ذلك لمدة ) 3 ( أيام من تاريخ 

2019/4/30 م و حتى تاريخ 2019/5/2 م .
 الرد على االعتراضات : 2019/5/4 م .

و مع فائق االحرتام و التقدير ،،،
جمل�س اإدارة اجلمعية 

رام الله/ االستقالل:
قال نادي األس����ير الفلس����طيني إن 
أوضاع����ًا صحي����ة صعب����ة يواجهها 
الطعام  خمسة أس����رى مضربون عن 
ضد اعتقالهم اإلداري، وهم: حس����ام 
ال����رزه، ومحمد طبنج����ه، وخالد فراج، 
وحس����ن العويوي، وع����وده الحروب، 
االحتالل بحقهم  وتنتهج س����لطات 
جملة من السياس����ات القمعية منها 
الع����زل وعملي����ات النق����ل المتكررة، 
العائلة، عدا  زي����ارة  م����ن  وحرمانهم 
عن عمليات التنكيل التي يقوم بها 
الس����جانون على مدار الس����اعة، في 
إرادتهم، وثنيهم عن  محاولة لكسر 

االستمرار في إضرابهم.
ولفت نادي األس����ير إلى أن األس����ير 
أيمن اطبيش عل����ق إضرابه المفتوح 
ع����ن الطعام، بعد وع����ود بإنهاء عزله 

ونقله لألقسام العامة.
وأوضح نادي األسير أن األسير حسام 
الرزه )61 عامًا( م����ن محافظة نابلس 
مض����رب ع����ن الطعام من����ذ 19 آذار/ 
مارس 2019، رفضًا العتقاله اإلداري، 
علم����ًا أن األس����ير ال����رزه ُاعتقل في 
تاريخ 17 نيسان/ أبريل 2018، وهو 
أس����ير س����ابق قضى ما مجموعه في 
معتقالت االحتالل )18( عامًا، منهم 

)11( عامًا ض����د اعتقاله اإلداري، كما 
أن أحد أبنائه معتقل وهو بدر الرزه.

األس����ير محمد طبنجه  كما ويواصل 
)38 عام����ًا( م����ن نابل����س إضرابه عن 
الطعام منذ الخامس والعش����رين من 
آذار/ م����ارس 2019، علمًا أنه معتقل 
منذ 28 حزيران/ يونيو 2018 ويقبع 
في معتقل "النقب الصحراوي"، وهو 

متزوج وأب لطفلين.
فيما يواصل األس����ير خالد فراج )31 
عامًا( من مخيم الدهيشة إضرابه عن 
الطعام من����ذ 26 آذار/ مارس 2019، 

كذل����ك ض����د اعتقال����ه اإلداري، وهو 
معتقل منذ 23 كانون الثاني/ يناير 
2018، ويقب����ع في معتق����ل "النقب 
الصح����راوي"، ووفق����ًا لعائلت����ه فإنه 
وضعه الصحي في تدهور مس����تمر، 
وبدأت أعراض صحية خطيرة تظهر 

عليه.
يواص����ل  الخلي����ل  محافظ����ة  وم����ن 
وعوده  العويوي،  األس����يران حس����ن 
الح����روب، إضرابهم����ا المفت����وح عن 
الثان����ي من  الطع����ام من����ذ تاري����خ 
نيس����ان/ أبريل 2019، احتجاجًا على 

اعتقالهما اإلداري.
 ولفت نادي األس����ير إلى أن األس����ير 
ع����وده )32 عامًا( وهو م����ن بلدة دورا 
األول/  ومعتقل منذ ش����هر كان����ون 
ديس����مبر 2018 ويقب����ع في معتقل 
"النقب الصحراوي" وهو أب لعش����رة 
أطفال، أما األسير العويوي )35 عامًا( 
معتقل منذ 15 كانون الثاني/ يناير 
2019، وهو أب لثالثة أطفال، وأيضًا 
يقبع في معتقل "النقب الصحراوي"، 
وقضى سابقًا سنوات في معتقالت 

االحتالل.

غزة/ االستقالل:
أفاد مركز أس���رى فلس���طين للدراس���ات يوم أم���س، بأن محاك���م االحتالل 
اإلس���رائيلي فرضت غرامات مالية بحق األس���رى األطف���ال بلغت 170 ألف 

شيكل خالل الربع األول من العام الجاري.
وقال المتحدث باسم المركز رياض األشقر إن غالبية األطفال الذين يعتقلون 
وُيعرض���ون على المحاك���م ُتفرض عليهم غرامات مالي���ة، إضافة إلى أحكام 

بالسجن الفعلي.
وأضاف "أصبحت الغرامات تشكل عبًئا مالًيا كبيًرا على أهالي األطفال وعقاًبا 
تعس���فًيا تمارس���ه محاكم االحتالل بحقهم، بهدف إرهابهم ومنعهم عن 

المشاركة في مقاومة االحتالل".
وأوضح أن مجموع الغرامات التي فرضتها محكمة "عوفر" بحق األشبال خالل 

الثالثة أشهر األولى من العام بلغت 170 ألف شيكل )48 ألف دوالر(.
وعّد األش���قر ذلك "عملية سرقة واضحة، وسياس���ية تهدف لنهب وجباية 
أموال أهالي األس���رى بهدف الضغط على األسير وذويه وابتزازهم، وإثقال 

كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون االحتالل".
وأش���ار إل���ى أن محاكم االحتالل تف���رض الغرامات المالية ألتفه األس���باب، 
حتى لو كان���ت القضية إلقاء حجارة أو التواجد قرب الحواجز العس���كرية، أو 

المستوطنات.
وطالب "األش���قر" المؤسس���ات الحقوقية المعنية بحق���وق األطفال التدخل 
العاجل من أجل وضع حد العتقال األطفال الفلسطينيين في ظروف قاسية، 

وابتزاز ذويهم لدفع أموال مقابل إطالق سراحهم.

غزة/ االستقالل:
أدان النائ���ب ع���ن كتل���ة التغيي���ر 
واإلصالح أحمد أبو حلبية االقتحامات 
المتكررة التي يش���نها المستوطنون 
للتصدي  داعي���ًا  األقصى،  للمس���جد 
لمخططات االحت���الل لتهويد مدينة 

القدس .
وق���ال أب���و حلبية ف���ي تصري���ح له 
المتك���ررة  اإلس���رائيلية  :"الدع���وات 
القتحام س���احات المس���جد ليس���ت 
اإلس���رائيليون  ودائم���ا  جدي���دة 

يس���تغلون وجود األعي���اد اليهودية 
وبخاص���ة عي���د الفصح ف���ي كل عام 
والدعوة إلى اقتحامات جماعية بأعداد 
كبي���رة للمغتصبين وهذا األمر خطير 

يستوجب التصدي له".
وأضاف: "هناك دعوات خطيرة جدًا من 
الجماعات اإلسرائيلية للسماح لمئات 
س���احات  باقتحام  المغتصبين  م���ن 
المسجد األقصى خالل األعياد وتكرر 
دع���وات اليهود لالقتحام���ات بأعداد 
كبيرة خالل أيام أعياد اإلس���رائيليين 

بشكل متكرر في تحٍد صارخ لمشاعر 
المسلمين".

وأك���د أن الوض���ع في القدس س���يء 
للغاي���ة وبحاج���ة لوقفة ج���ادة لصد 
وق���وات  المس���توطنين  اعت���داءات 

االحتالل بحق المسجد األقصى.
االنته���اكات  خط���ورة  عل���ى  وش���دد 
واالعت���داءات الت���ي يش���نها االحتالل 
القدس على  ومس���توطنوه على مدينة 
جميع المستويات وكافة األصعدة سواًء 
متمثلة  والعق���ارات،  المقدس���ات  على 

في حملة االعتقاالت وإغالق مؤسس���ات 
ثقافية وعلى الحياة بشكل عام.

وحذر من اس���تمرار وتصاعد الهجمة 
االس���تيطانية ومن مخاطر وتداعيات 
المس���توطنين  المئات من  مواصل���ة 
المتطرفي���ن اقتحاماته���م، معتب���را 
انتهاكا صارخا لحقوق ش���عبنا  ذلك 

الفلسطيني.
ودع���ا إل���ى ض���رورة دع���م صم���ود 
أه���ل الق���دس لمواجه���ة "التغول" 
اإلسرائيلي على حقوق شعبنا، مطالبًا 

بالتح���رك العاجل للمجتم���ع الدولي 
للتدخل الفوري م���ن أجل وقف هذه 

االعتداءات.
وطالب بالعمل عل���ى مالحقة مجرمي 
الحرب اإلس���رائيليين ف���ي المحاكم 
الدولي���ة والجنائية على م���ا يرتكبه 
االحتالل م���ن جرائم بحق المس���جد 
األقص���ى و مدين���ة الق���دس، مؤكدًا 
علي ض���رورة تفعيل اإلع���الم العربي 
جرائم  لفض���ح  والدولي  واإلس���المي 

االحتالل واعتداءاته.

أبو حلبية يدين االقتحامات المتكررة للمستوطنين للمسجد لألقصى

االحتالل ُيغّرم األسرى 
األطفال 170 ألف 

شيكل خالل 3 أشهر

نادي األسير: أوضاع صحية صعبة يواجهها األسرى المضربون عن الطعام

واشنطن/ االستقالل:
صادق����ت س����لطة األدوي����ة والطع����ام الفيديرالي����ة 
األمريكية على تس����ويق العقار "نالوكسون" من إنتاج 
ش����ركة األدوية اإلس����رائيلية "تيف����اع " والذي يعالج 
مضاعفات تناول جرعة زائدة من المس����كنات المخدرة 
التي تحتوي على مشتقات األفيون ومنها التباطؤ في 

التنفس وفقدان الوعي.
ويب����اع هذا العقار ف����ي الواليات المتح����دة منذ العام 

2016 بدون وصفة طبيب ويتم تناوله بواسطة حقنة 
أو برش األنف.

وتمت المصادقة على بيعه تماشيا مع سياسة السلطة 
األمريكية التي تهدف إل����ى معالجة آفة اإلدمان على 
المس����كنات مثل المورفين والكودائين، مما أدى إلى 
وفاة حوالي 50 ألف مواطن أمريكي خالل العالم 2017 
ويتم معالجة حوالي 1000 شخص يوميا في الواليات 

المتحدة لتناولهم جرعات زائدة من المسكنات.

وكانت ش����ركة "تيفاع" احدى ش����ركات األدوية التي 
رفعت ضده����ا دعاوى إل����ى القضاء بس����بب إنتاجها 

وتروجها للمسكنات والمنومات التي تسبب اإلدمان.
يش����ار إلى أن مبيعات العق����ار الجديد قد بلغت خالل 
النص����ف الثاني من العام الماض����ي 2018 41 مليون 
دوالر. ويعتق����د أن تزيد هذه المصادقة األمريكية من 
أرباح الش����ركة اإلس����رائيلية العمالقة التي كانت قبل 

حوالي عام على حافة االنهيار.

أمريكا تصادق على تسويق عقار تنتجه شركة »إسرائيلية«
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات ) 198/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
جميل محمد حسين الس���رحي من سكان غزة هوية رقم 907867873 
بصفته وكيال عن: حسام سعيد حس���ين السرحي باألصالة عن نفسه 
وبوكالته عن/ س���هيال أحمد ش���مس خلف وماجدة س���عيد حس���ين 
الس���رحي ووسام سعيد السرحي وماجد س���عيد السرحي وريم سعيد 

حسين السرحي وايمان سعيد السرحي
بموجب وكالة رقم: 38 / 2018 الصادرة عن السعودية

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 632  قسيمة  17 المدينة غزة الزيتون

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

المعاملة. التاريخ: 4/18/ 2019م

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )202 / 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
هيفاء هاش���م حيدر الحلو من س���كان غزة هوية رق���م 908972367 
بصفته وكيال عن: رائدة حيدر هاش���م اللولو ويوس���ف ورندة وسوزان 

وعيسى وعلي ورغدة أبناء حيدر عيسى مراد
بموجب وكالة رقم: 58071 / 2018 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين 

األردن
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 726  قسيمة 134  المدينة غزة الدرج
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 4/21/ 2019م

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/وسام صالح عيد فياض .... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400287744(( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ميرال عادل حسين زعرب .... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)٨٠١٤٢٥٦٢٠(( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ علي وائل قطب بدير .... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801726332(( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة / االستقالل:
اس���تنكرت الجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين يوم 
أم���س، الدعوات الت���ي صدرت عن قيادات رس���مية 
فلس���طينية- وعلى رأس���هم الرئي���س- للعودة إلى 
المفاوضات، مؤكدًة أّنها »استمراٌر لحالة التعّدي على 
القرارات الوطنية، وحالة اإلجماع الرافضة للمفاوضات 

تحت أّية صيغة كانت علنية أو غير علنية«.
واعتبرت الجبهة في بيان لها، أن الدعوة للمفاوضات 

»استمراًر من السلطة بالنفخ في ِقرَبة مثقوبة«.
وقالت إن »استس���هال هذه التصريح���ات الخطيرة 
للعودة إلى المفاوضات في ظ���ّل هذا الواقع المعقد 
الذي تعيش���ه قضيتنا والهجم���ة الصهيوأمريكية 
عل���ى حقوقن���ا، ُيمثل اس���تهتاًرا بخط���ورة األوضاع 
وجدية مش���اريع التصفية التي تستهدفنا، ما يطرح 
عالمات استفهام حول جّديتها في مواجهة صفقة 

الق���رن«، مضيفة أن رغبتها ف���ي العودة للمفاوضات 
يعني أّنها تسهم في إضعاف المناعة الوطنية التي 

تتصدى لصفقة القرن ولجرائم االحتالل.
وش���ّددت الجبه���ة عل���ى أّن »المطلوب م���ن قيادة 
الس���لطة إحالة القرارات الوطنية، بس���حب االعتراف 
بالكيان والقطع مع أوس���لو ووقف التنس���يق األمني 
والمفاوض���ات، إلى التنفيذ الفوري، والعمل على نقل 
ملف القضي���ة إلى األمم المتح���دة لتنفيذ القرارات 
المتعلقة بالقضية الفلسطينية باعتباره أحد البدائل 
عن االس���تمرار في سياس���ة المراوحة به���ذا النهج 

المدّمر«.
ورأت أن نهج الس���لطة »تس���بب بكارثة وطنية على 
كل المس���تويات، ومّهد البيئة لالنقس���ام، ولتوسيع 
االحتالل عدواَنه وجرائمه ومخططاته، مشيرة إلى أن 
»شعبنا اليوم سيقف ضد هذا النهج المدّمر ليحمي 

قضيته الوطنية من خطر التصفية الجارية على قدٍم 
وساٍق«.

وتابع���ت »فنهج المقامرة على حقوق ش���عبنا عبر ما 
ُيس���مى المفاوض���ات، المدعوم من النظ���ام العربي 
الرجعي، س���قط بال رجع���ة أمام حالة إجماع ش���عبنا 
الرافض���ة له���ذا النه���ج ولكل أش���كال التس���وية 

والتطبيع«.
وأك���دت أّن األولوي���ة اآلن للوح���دة الوطنية وترتيب 
البيت الداخلي الفلسطيني، »وليس المزيد من العبث 
بمصالح وحقوق ش���عبنا«، داعية إل���ى تنظيم كتلة 
ش���عبية فلس���طينية وازنة لمواجهة نهج التخريب 

والتفرد الذي أفرزته أوسلو.
وكان وزي���ر الخارجي���ة والمغتربين ري���اض المالكي 
أعلن عن اس���تعداد عباس للقاء نتنياهو دون شروط 

مسبقة، في حال استضافت موسكو اللقاء.

رام الله / االستقالل:
أطلقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، 
"الصحفيي���ن  ش���بكة  أم���س،  ي���وم 
االقتصاديي���ن" في إطار جه���ود النقابة 
المتخصصة  الصحافة  لتعزيز وتطوي���ر 

في فلسطين.
وق���ال نقيب الصحفيين ناص���ر أبو بكر، 
ف���ي لقاء عقد ف���ي مقر النقاب���ة بالبيرة، 
الش���أن  م���ع صحفيي���ن مختصين في 
االقتص���ادي: إن إط���الق هذه الش���بكة 
تح���ت مظل���ة النقاب���ة، يمث���ل انطالقة 
حقيقية لدعم الصحافة االقتصادية في 
فلس���طين، مش���يرًا إلى الجهود الكبيرة 
التي يبذله���ا الصحفيون االقتصاديون، 
مس���لطًا الضوء على نم���اذج ناجحة في 

الصحافة االقتصادية في فلسطين.
وأكد أبو بكر، أن نقاب���ة الصحفيين تمد 
يده���ا للمنتس���بين إلى هذه الش���بكة 
من أج���ل التعاون مع مختل���ف الجهات 
الرس���مية والقطاع الخ���اص للتعاون من 
االقتصادية  الصحاف���ة  أج���ل تفعي���ل 
أن  إلى  منوهًا  الفلس���طينية وتطويرها، 
الميدان االقتص���ادي اليوم، بات من أبرز 
وأهم المجاالت التي ينبغي على وسائل 
واالهتمام  تغطيتها  المختلف���ة  اإلعالم 

فيها.
من جهتهم، أش���ار الصحفي���ون إلى أن 
"ش���بكة الصحفيين االقتصاديين" ترى 
ف���ي النقابة مظل���ة له���ا، مؤكدين على 
أهمية الشبكة في تشكيل حلقة تواصل 

الشريكة لرصد  الجهات االقتصادية  مع 
احتياجاته���م المهني���ة وتطلعاته���م 
المس���تقبلية من أجل إعداد رؤية وخطط 
محددة م���ن ش���أنها أن ترتق���ي بواقع 

الصحافة االقتصادية في فلسطين.
ولفت المشاركون إلى أهمية العمل على 
رصد احتياجات الصحفيين العاملين في 
مجال الصحاف���ة االقتصادية من دورات 
وبرام���ج تأهيلية، والعم���ل على تلبيتها 
وفق برنامج علمي مدروس، وكذلك أهمية 
االس���تفادة من خبرات العاملين في هذا 
الميدان لتنظيم دورات متخصصة لطلبة 
الجامعات، وبإش���راف نقابة الصحفيين 

الفلسطينيين ورعايتها.
الصحفيي���ن  "ش���بكة  وستس���عى 

م���ع  التع���اون  إل���ى  االقتصاديي���ن" 
المختلف���ة  االقتصادي���ة  المؤسس���ات 
س���واء في القطاع الحكومي أو الخاص أو 
مش���تركة  فعاليات  لتنظيم  األكاديمي 
من ندوات وورش عمل ومؤتمرات تهدف 
إلى تطوير واق���ع الصحافة االقتصادية، 
العاملين  إلى توس���يع رقع���ة  باإلضافة 
والتواصل  الميدان،  الصحفيين في هذا 
مع وس���ائل اإلعالم المختلفة لتحفيزها 
عل���ى إنش���اء دوائر أو وح���دات مختصة 

بالصحافة االقتصادية.
كما ستس���عى الش���بكة إلى استضافة 
خبراء ومس���ؤولين اقتصاديين في مقر 
محاضرات  إللق���اء  الصحفيي���ن  نقاب���ة 
متخصصة أو إج���راء حوارات صحفية مع 

الصحفيي���ن المختصي���ن العاملين في 
هذا المي���دان، كما ته���دف إلى البحث 
عن آف���اق التعاون اإلقليمية والدولية مع 
أندية وشبكات وروابط تعنى بالصحافة 
االقتصادية، والعم���ل على توفير فرص 
للصحفيين االقتصاديين؛ لتلقي دورات 

مختصة في الخارج.
الصحفيي���ن  ش���بكة  وستباش���ر 
االقتصاديي���ن البدء بتوقي���ع اتفاقيات 
عم���ل مش���ترك ومذك���رات تفاه���م مع 
مؤسسات اقتصادية وأكاديمية لتعزيز 
واقع الصحافة االقتصادية في فلسطين، 
باإلضافة إلى إعداد برنامج عمل لتفعيل 
النشاطات بين الصحفيين والمؤسسات 

االقتصادية.

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطلق شبكة الصحفيين االقتصاديين

»الشعبية« تستنكر دعوات العودة للمفاوضات

رام الله/ االستقالل:
بحثت الدكتورة أمال حمد وزيرة شؤون المرأة، اليوم األحد، في مقر الوزارة في مدينة 
رام الله، مع محيس���ن عطاونة، مدير مؤسس���ة »وافا« للتنمية وبن���اء القدرات، آليات 
التعاون. وأضافت حمد، بأن قرصنة االحتالل ألموال الش���عب الفلس���طيني، تتطلب 
كافة جهود المؤسسات الرس���مية واألهلية، ومختلف القطاعات، لتقديم الخدمات 

الممكنة للتخفيف من األزمات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.  
وأكدت حمد على أهمية تعزيز س���بل الشراكة والتعاون مع كافة المؤسسات، التي 
تقدم خدمات، لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني بشكل عام، والنساء بشكل خاص. 
وق���ّدم عطاون���ة للوزيرة نس���خة من التقري���ر الس���نوي إلنجازات مؤسس���ة )وافا(، 
واستعرض أنشطة المؤسسة والخدمات التي تقدمها لشرائح مختلفة من المجتمع 
الفلس���طيني، منها المرأة، وذوو اإلعاقة والش���باب واألطفال، لتمكينهم اقتصاديًا 

واجتماعيًا، مما يؤدي إلى قدرتهم على تنمية الوطن وبناءه.

غزة/ االستقالل:
قال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري 
يوم أم���س، إن »المن���اورة المش���تركة بين قوات 

إماراتية وإسرائيلية في اليونان عار كبير«.

وأض���اف أبو زه���ري ف���ي تصريح صحف���ي، بأن 
المناورة المشتركة بين إمارات وإسرائيل تشجيع 
للصهاينة القتلة وطعنة لألمة العربية والش���عب 

الفلسطيني.

يش���ار إلى أن مص���ادر عبرية كش���فت مؤخرًا، 
أن س���الح الجّو االماراتي ش���ارك في مناورات 
عسكرية مشتركة مع س���الح الجّو االسرائيلي 

في اليونان.

حماس: المناورة المشتركة بين اإلمارات و »إسرائيل« عار كبير

الوزيرة حمد: قرصنة االحتالل ألموال 
الشعب تتطلب العمل لتخفيف أزماته

رام الله/ االستقالل:
أعلن وكيل وزارة األوقاف والش����ؤون الدينية حس����ام أبو الرب عن فوز فلسطين بالمرتبة 
الثانية في مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده في ماليزيا، والتي شارك فيها أكثر من 
)70( دولة من العالمين العربي واإلسالمي، وذلك بفوز الحافظة لكتاب الله تعالى هديل 
خالد جبارة. وأشار أبو الرب، حسب بيان للوزارة يوم أمس، إلى أن وزارة األوقاف والشؤون 
الديني����ة ممثلة في اإلدارة العامة للقرآن الكريم تلع����ب دورا بارزا وهاما في مجال إعداد 
جيل من الش����باب الفلسطيني المتميز والمتس����لح بالقرآن الكريم قادر على المنافسة 

والفوز في جميع المشاركات التي يخوضها على المستويين المحلي والدولي.

فلسطين تفوز بالمرتبة الثانية بمسابقة 
حفظ القرآن وتجويده في ماليزيا
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أعلن أنا المواطن/ احمد شعبان احمد دواس..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903694636((فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  خليل عمر شاكر النجار..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)967652843((فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ شيماء مازن رشاد شملخ..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407906445 (( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ عزة رفعت رشيد حميد..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803209972(( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ظافر فهمي دياب زياده.... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)414836098(( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أحمد عدنان أحمد مرار..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407782168  (( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أن���ا المواطن���ة/ س���وزان عبد الح���ق جودت 
حالسه..... /. عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي 
تحمل رقم )410515316((فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فتحي رياض أحمد شعبان..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802726141((فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ منال خليل حسن زقوت..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)909495111(( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

خان يونس/ االستقالل:
بحثت بلدية خان يون���س جنوب محافظات غزة مع 
مؤسسة "بإرس���ك  اليابانية"  سبل تنفيذ مشاريع 
تنموية صغي���رة  من خالل لجان األحي���اء الواقعة 
ف���ي نفوذ البلدية، وذلك لدفع عجلة اإلقتصاد قدمًا 

لألمام.
وكان مدير مكتب رئيس البلدية م. س���عد عاشور، 
وبمشاركة مس���ئول لجان األحياء أسامة سالمة قد 
استقبلوا وفد مكتب المؤسسة بغزة  برئاسة سحر 
المزي���ن لتدارس تنفيذ مش���اريع تخدم الس���كان 

بشكل مباشر.
أكد م. عاشور خالل اللقاء على أن المشاريع التنموية 
تس���اهم في خدمة ودعم المجتمع المحلي ال سيما 
األس���ر ذوي الدخل المحدود أو معدومي الدخل في 
تلك األحي���اء الواقعة في أطراف المدينة، مش���يرا 
إلى أن البلدية س���تعمد على تقديم الخدمات  وفق 
إمكانياته���ا المتاحة من أجل إنج���اح وتطوير هذه 

المشاريع وضمان استمراريتها.
وأشار م. عاش���ور إلى أن اللقاء يأتي في سياق فتح 
خطوط التواص���ل بين لجان األحياء والمؤسس���ات 
الداعمة والمموله، معربًا عن أمله اس���تهداف تلك  
المشاريع لألسر المهمشة في كافة األحياء النعاش 

الوضع االقتصادي المتردي .

وأوضح س����المة أن البلدية وضعت ضمن خطتها 
االس����تراتيجية توفير بعض المشاريع المشتركة 
مع المؤسس����ات التنموية الداعم����ة لتطوير واقع 
األحياء من الناحية االقتصادية عبر انشاء مشاريع 
زراعي����ة تعاونية حيوانية للنس����اء المهمش����ات 
الت����ي تعاني من ظروف معيش����ية صعبة بهدف 

النهوض بواقعهن.
ومن جانبه���ا بينت المزين حرص المؤسس���ة على 
خدمة األس���ر المتعففة في الحي من خالل تقديم 
المش���اريع اإلنتاجية ضمن معايي���ر خاصة، وأنها 
تس���عى للوصول الي الفئة المستهدفة لتحسين 

الظروف الحياتية للسكان المهمشين.

وفي سياق منفصل أجرى رئيس بلدية خان يونس 
م. ع���الء الدين البطة، ومدي���ر مكتب عمليات وكالة 
الغ���وث في المنطقة الجنوبي���ة د. مح�مد العايدي، 
و ورئيس لجنة تحس���ين شروط المعيشة بالمخيم 
د. عب���ده صيام، زيارة تفقدية لعدد من الس���احات 
الجدي���دة الجاري إعادة تأهيله���ا من خالل جمعية 
ل���و بطلنا نحل���م الخيرية بدعم كري���م من الحكومة 

اليابانية بتكلفة )88( ألف دوالر.
وخ���الل إج���راء الجولة أك���د م. البطة عل���ى أهمية 
المش���روع في إعادة تأهيل )4( ساحات جديدة في 
المخيم، والتي من شأنها تسهيل تقديم الخدمات  
المباش���رة للس���كان في ظل الظروف الراهنة، حيث 
يتم تأهيل س���احة ف���ي منطقة معس���كر العقاد، 
وأخرى في منطقة الحاووز، وثالثة بالقرب من مسجد 
عباد الرحمن، واألخي���رة جنوب عيادة الوكالة، حيث 
سيتم تخصيصها كمتنفس للتجمعات السكانية 

وساحات خضراء وساحات لعب آمنة لألطفال.
وأك���د م. البطة عل���ى أن بلدية خ���ان يونس دائمة 
الس���عي م���ن أج���ل تطوي���ر خدماته���ا المقدمة 
للمواطنين ف���ي كافة األحي���اء، وتتواصل مع كافة 
المؤسس���ات الصديقة والمانحة من أجل المساعدة 
في تطوير المدين���ة وأحيائها المختلفة للتخفيف 

من حدة الظروف القاهرة.

بلدية خان يونس تبحث مع مؤسسة يابانية دعم لجان األحياء

غزة/ االستقالل:
ش���اركت كلية الطب وعلوم الصحة قس���م الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بجامعة فلسطين 
ف���ي فعاليات االحتفال بيوم الصحة العالمي ال���ذي نظمه المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة 

العالمية )WHO( في غزة في الجندي المجهول بعنوان« التغطية الصحية الشاملة.
وحض���ر الفعالي���ة كل من الدكتور أك���رم عطا الله عمي���د الكلية وعدد  م���ن أعضاء الهيئة 

التدريسية ولفيف من طلبة الكلية.
و أكد الدكتور »عطا الله« على أهمية المش���اركة لطلب���ة الكلية من خالل تواجدهم في جناح 

األدوية لتعزيز الشراكة الوطنية، وتنمية الروح الوطنية لدى كافة الشرائح الطالبية.
وشارك الطالب في جناح األدوية واالستهالك السليم للدواء من خالل إعطاء فرصة للجمهور 
للتعبي���ر عما بداخلهم من خالل اللوحات الفنية والرس���م ومن ثم تقديم النصائح والتوعية 

وتوزيع المنشورات المتعلقة باالستخدام السليم لألدوية ومخاطرها.
كما ش���ارك طالب جامعة فلسطين في جناح التثقيف الصحي والتوعية بدور الرعاية األولية 

وباعتبارها ضمان للتغطية الصحية الشاملة.
وتأتي مش���اركة جامعة فلس���طين في فعاليات يوم الصحة العالمي انطالقًا من مس���ؤولية 
الجامعة بأهمية التكامل والش���راكة بين المؤسس���ات الذي يعد تجس���يدًا لفلس���فة ورؤية 
الجامع���ة القائمة علي ضرورة تكامل المؤسس���ات التعليمية في المجتمع وخدمته كعنصر 

أساسي في تنمية المسيرة التعليمية والعملية.

غزة/ االستقالل:
احتفل قس���م العلوم اإلدارية والمالية في 
الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بإطالق 
فعاليات ملتق���ى اإلدارة المكتبية، والذي 
ينظمه للعام الس���ابع عل���ى التوالي تحت 

شعار آفاق جديدة مواكبة للعصر.
وحض���ر الحفل، كل م���ن الدكت���ور أكرم 
رضوان مس���اعد النائب األكاديمي، وعلي 
حميدة رئيس القس���م، ومحمد ساق الله 
رئي���س اللجن���ة التحضيري���ة، وأيمن أبو 
سويرح رئيس بلدية الزوايدة، ولفيف من 

مدرسي القسم والعشرات من طلبته. 
ورحب الدكتور رضوان بالحضور، مؤكدًا على 
الدور الكبي���ر الذي تبذله الكلية الجامعية 
للعلوم التطبيقية من خالل اختصاصاتها 
وبرامجها المختلف���ة لخدمة الطلبة، وذلك 
المتنوعة  والفعاليات  األنش���طة  بتنظيم 

التي تتن���اول موضوعات تخصصية تأتي 
كردي���ف للعملي���ة التعليمي���ة به���دف 
إكس���اب الطلب���ة المه���ارات المختلف���ة 
ومنحه���م الخبرات الالزم���ة التي تدمج ما 
بي���ن المفاهي���م النظري���ة والعملية في 
مجال الدراس���ة، مقدرا جهود قسم العلوم 
اإلدارية والمالية في تنظيم هذه الفعالية 

المتميزة.
من جانب���ه ذكر حميدة أن ه���ذا الملتقى 
يشكل تقليدا سنويا يحرص قسم العلوم 
اإلداري���ة والمالي���ة في الكلي���ة الجامعية 
للعل���وم التطبيقية على تنظيمه ويتناول 
موضوعات علمي���ة تخصصية، وذلك في 
إطار الخطة االس���تراتيجية التي يضعها 
القس���م للنهوض بقدرات الطلبة وتعزيز 
مخزونهم العلم���ي والثقافي بالعديد من 
المعلوم���ات القيم���ة من خ���الل التواصل 

المباش���ر مع الخبراء والمختصين للتعرف 
على تجاربهم واالس���تفادة من خبراتهم، 
متمنيا لكافة المش���اركين االستفادة من 
المعلوم���ات الت���ي س���يتم عرضها خالل 

فعاليات الملتقى.
م���ن ناحيت���ه أكد س���اق الل���ه أن ملتقى 
اإلدارة المكتبي���ة الس���ابع آف���اق جديدة 
مواكبة للعصر يش���تمل على مجموعة من 
الفق���رات والفعاليات التي تم اإلعداد لها 
بعناية فائقة إلش���باع الحاجات المعرفية 
لدى طلبة اختصاصات القسم بشكل عام 
وطلبة اختصاص إدارة وأتمتة المكاتب – 
الس���كرتارية، مقدما شكره لكل من شارك 
في اإلع���داد والتجهي���ز له���ذا الملتقى 
ومبدي���ا أمله ف���ي نجاح فق���رات الملتقى 
بتحقيق كافة األهداف المرجوة منها وفي 

مقدمتها النهوض بإمكانات الطلبة.

انطالق فعاليات ملتقى اإلدارة المكتبية 
السابع في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

جامعة فلسطين تشارك في فعاليات 
االحتفال بيوم الصحة العالمي
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أعلن أنا المواطن/ احمد شعبان احمد دواس..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903694636((فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  خليل عمر شاكر النجار..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)967652843((فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ شيماء مازن رشاد شملخ..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407906445 (( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ عزة رفعت رشيد حميد..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803209972(( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ظافر فهمي دياب زياده.... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)414836098(( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أحمد عدنان أحمد مرار..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407782168  (( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أن���ا المواطن���ة/ س���وزان عبد الح���ق جودت 
حالسه..... /. عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي 
تحمل رقم )410515316((فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فتحي رياض أحمد شعبان..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802726141((فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ منال خليل حسن زقوت..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)909495111(( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

خان يونس/ االستقالل:
بحثت بلدية خان يون���س جنوب محافظات غزة مع 
مؤسسة "بإرس���ك  اليابانية"  سبل تنفيذ مشاريع 
تنموية صغي���رة  من خالل لجان األحي���اء الواقعة 
ف���ي نفوذ البلدية، وذلك لدفع عجلة اإلقتصاد قدمًا 

لألمام.
وكان مدير مكتب رئيس البلدية م. س���عد عاشور، 
وبمشاركة مس���ئول لجان األحياء أسامة سالمة قد 
استقبلوا وفد مكتب المؤسسة بغزة  برئاسة سحر 
المزي���ن لتدارس تنفيذ مش���اريع تخدم الس���كان 

بشكل مباشر.
أكد م. عاشور خالل اللقاء على أن المشاريع التنموية 
تس���اهم في خدمة ودعم المجتمع المحلي ال سيما 
األس���ر ذوي الدخل المحدود أو معدومي الدخل في 
تلك األحي���اء الواقعة في أطراف المدينة، مش���يرا 
إلى أن البلدية س���تعمد على تقديم الخدمات  وفق 
إمكانياته���ا المتاحة من أجل إنج���اح وتطوير هذه 

المشاريع وضمان استمراريتها.
وأشار م. عاش���ور إلى أن اللقاء يأتي في سياق فتح 
خطوط التواص���ل بين لجان األحياء والمؤسس���ات 
الداعمة والمموله، معربًا عن أمله اس���تهداف تلك  
المشاريع لألسر المهمشة في كافة األحياء النعاش 

الوضع االقتصادي المتردي .

وأوضح س����المة أن البلدية وضعت ضمن خطتها 
االس����تراتيجية توفير بعض المشاريع المشتركة 
مع المؤسس����ات التنموية الداعم����ة لتطوير واقع 
األحياء من الناحية االقتصادية عبر انشاء مشاريع 
زراعي����ة تعاونية حيوانية للنس����اء المهمش����ات 
الت����ي تعاني من ظروف معيش����ية صعبة بهدف 

النهوض بواقعهن.
ومن جانبه���ا بينت المزين حرص المؤسس���ة على 
خدمة األس���ر المتعففة في الحي من خالل تقديم 
المش���اريع اإلنتاجية ضمن معايي���ر خاصة، وأنها 
تس���عى للوصول الي الفئة المستهدفة لتحسين 

الظروف الحياتية للسكان المهمشين.

وفي سياق منفصل أجرى رئيس بلدية خان يونس 
م. ع���الء الدين البطة، ومدي���ر مكتب عمليات وكالة 
الغ���وث في المنطقة الجنوبي���ة د. مح�مد العايدي، 
و ورئيس لجنة تحس���ين شروط المعيشة بالمخيم 
د. عب���ده صيام، زيارة تفقدية لعدد من الس���احات 
الجدي���دة الجاري إعادة تأهيله���ا من خالل جمعية 
ل���و بطلنا نحل���م الخيرية بدعم كري���م من الحكومة 

اليابانية بتكلفة )88( ألف دوالر.
وخ���الل إج���راء الجولة أك���د م. البطة عل���ى أهمية 
المش���روع في إعادة تأهيل )4( ساحات جديدة في 
المخيم، والتي من شأنها تسهيل تقديم الخدمات  
المباش���رة للس���كان في ظل الظروف الراهنة، حيث 
يتم تأهيل س���احة ف���ي منطقة معس���كر العقاد، 
وأخرى في منطقة الحاووز، وثالثة بالقرب من مسجد 
عباد الرحمن، واألخي���رة جنوب عيادة الوكالة، حيث 
سيتم تخصيصها كمتنفس للتجمعات السكانية 

وساحات خضراء وساحات لعب آمنة لألطفال.
وأك���د م. البطة عل���ى أن بلدية خ���ان يونس دائمة 
الس���عي م���ن أج���ل تطوي���ر خدماته���ا المقدمة 
للمواطنين ف���ي كافة األحي���اء، وتتواصل مع كافة 
المؤسس���ات الصديقة والمانحة من أجل المساعدة 
في تطوير المدين���ة وأحيائها المختلفة للتخفيف 

من حدة الظروف القاهرة.

بلدية خان يونس تبحث مع مؤسسة يابانية دعم لجان األحياء

غزة/ االستقالل:
ش���اركت كلية الطب وعلوم الصحة قس���م الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بجامعة فلسطين 
ف���ي فعاليات االحتفال بيوم الصحة العالمي ال���ذي نظمه المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة 

العالمية )WHO( في غزة في الجندي المجهول بعنوان« التغطية الصحية الشاملة.
وحض���ر الفعالي���ة كل من الدكتور أك���رم عطا الله عمي���د الكلية وعدد  م���ن أعضاء الهيئة 

التدريسية ولفيف من طلبة الكلية.
و أكد الدكتور »عطا الله« على أهمية المش���اركة لطلب���ة الكلية من خالل تواجدهم في جناح 

األدوية لتعزيز الشراكة الوطنية، وتنمية الروح الوطنية لدى كافة الشرائح الطالبية.
وشارك الطالب في جناح األدوية واالستهالك السليم للدواء من خالل إعطاء فرصة للجمهور 
للتعبي���ر عما بداخلهم من خالل اللوحات الفنية والرس���م ومن ثم تقديم النصائح والتوعية 

وتوزيع المنشورات المتعلقة باالستخدام السليم لألدوية ومخاطرها.
كما ش���ارك طالب جامعة فلسطين في جناح التثقيف الصحي والتوعية بدور الرعاية األولية 

وباعتبارها ضمان للتغطية الصحية الشاملة.
وتأتي مش���اركة جامعة فلس���طين في فعاليات يوم الصحة العالمي انطالقًا من مس���ؤولية 
الجامعة بأهمية التكامل والش���راكة بين المؤسس���ات الذي يعد تجس���يدًا لفلس���فة ورؤية 
الجامع���ة القائمة علي ضرورة تكامل المؤسس���ات التعليمية في المجتمع وخدمته كعنصر 

أساسي في تنمية المسيرة التعليمية والعملية.

غزة/ االستقالل:
احتفل قس���م العلوم اإلدارية والمالية في 
الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بإطالق 
فعاليات ملتق���ى اإلدارة المكتبية، والذي 
ينظمه للعام الس���ابع عل���ى التوالي تحت 

شعار آفاق جديدة مواكبة للعصر.
وحض���ر الحفل، كل م���ن الدكت���ور أكرم 
رضوان مس���اعد النائب األكاديمي، وعلي 
حميدة رئيس القس���م، ومحمد ساق الله 
رئي���س اللجن���ة التحضيري���ة، وأيمن أبو 
سويرح رئيس بلدية الزوايدة، ولفيف من 

مدرسي القسم والعشرات من طلبته. 
ورحب الدكتور رضوان بالحضور، مؤكدًا على 
الدور الكبي���ر الذي تبذله الكلية الجامعية 
للعلوم التطبيقية من خالل اختصاصاتها 
وبرامجها المختلف���ة لخدمة الطلبة، وذلك 
المتنوعة  والفعاليات  األنش���طة  بتنظيم 

التي تتن���اول موضوعات تخصصية تأتي 
كردي���ف للعملي���ة التعليمي���ة به���دف 
إكس���اب الطلب���ة المه���ارات المختلف���ة 
ومنحه���م الخبرات الالزم���ة التي تدمج ما 
بي���ن المفاهي���م النظري���ة والعملية في 
مجال الدراس���ة، مقدرا جهود قسم العلوم 
اإلدارية والمالية في تنظيم هذه الفعالية 

المتميزة.
من جانب���ه ذكر حميدة أن ه���ذا الملتقى 
يشكل تقليدا سنويا يحرص قسم العلوم 
اإلداري���ة والمالي���ة في الكلي���ة الجامعية 
للعل���وم التطبيقية على تنظيمه ويتناول 
موضوعات علمي���ة تخصصية، وذلك في 
إطار الخطة االس���تراتيجية التي يضعها 
القس���م للنهوض بقدرات الطلبة وتعزيز 
مخزونهم العلم���ي والثقافي بالعديد من 
المعلوم���ات القيم���ة من خ���الل التواصل 

المباش���ر مع الخبراء والمختصين للتعرف 
على تجاربهم واالس���تفادة من خبراتهم، 
متمنيا لكافة المش���اركين االستفادة من 
المعلوم���ات الت���ي س���يتم عرضها خالل 

فعاليات الملتقى.
م���ن ناحيت���ه أكد س���اق الل���ه أن ملتقى 
اإلدارة المكتبي���ة الس���ابع آف���اق جديدة 
مواكبة للعصر يش���تمل على مجموعة من 
الفق���رات والفعاليات التي تم اإلعداد لها 
بعناية فائقة إلش���باع الحاجات المعرفية 
لدى طلبة اختصاصات القسم بشكل عام 
وطلبة اختصاص إدارة وأتمتة المكاتب – 
الس���كرتارية، مقدما شكره لكل من شارك 
في اإلع���داد والتجهي���ز له���ذا الملتقى 
ومبدي���ا أمله ف���ي نجاح فق���رات الملتقى 
بتحقيق كافة األهداف المرجوة منها وفي 

مقدمتها النهوض بإمكانات الطلبة.

انطالق فعاليات ملتقى اإلدارة المكتبية 
السابع في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

جامعة فلسطين تشارك في فعاليات 
االحتفال بيوم الصحة العالمي



االثنين 16 شعبان 1440 هــ 22 ابريل 2019 م

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة ظافر فهمي دياب زياده..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)414836098 ((فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ياسين محمد سعيد المصري.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
929715480 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ علي اكرم سليمان سالمه  ..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803770890(( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ رانيه علي شحده منسي..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803871797((فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/رمزي عبد الحمن عيسى صبح..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905464749(( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أن���ا المواطن���ة/ عائش���ة عب���د الله حس���ن 
المقادمة..... /. عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية 
التي تحمل رق���م )400246740( فعلى من يجدها 

رجاء أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عليا  سالمة نصر الله قنديل..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804367522((فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ وسام صالح عيد فياض..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400287744  ((فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن منى زياد خميس عودة
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها   80224743

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

ويقدر عدد الجمعيات التي أغلقت وس���حبت حساباتها 
البنكي���ة بأكثر من 230 جمعية فاعل���ة ومؤثرة، في ظل 
اشتداد الحصار اإلسرائيلي ، وإجراءات السلطة العقابية 

ضد قطاع غزة.   
وفي اآلونة األخيرة شهد قطاع غزة انخفاضًا ملحوظًا في 
الخدمات المقدمة من قبل تلك الجمعيات والمؤسسات 
اإلغاثية العاملة في القطاع، بس���بب اإلجراءات العقابية 
الت���ي فرض���ت على قط���اع غزة م���ن قبل الس���لطة منذ 
عامين والتي ش���ددت فيها من مراقبة الحس���ابات لتلك 
المؤسسات والجمعيات الموجودة في البنوك عن طريق 
س���لطة النقد، وأيضا اس���تمرار الحصار اإلسرائيلي على 

القطاع.

واقع كارثي
عب���د الكريم أبو صابحة المدير التنفيذي لجمعية قرطبة 
أوض���ح: أن الهدف م���ن عمل الجمعيات والمؤسس���ات 

الخيرية التخفيف مم���ا يعانيه المواطنين من حالة فقر 
وعوز ش���ديدين ، وقل���ة فرص العم���ل وارتفاع معدالت 
البطالة بسبب استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأضاف أبو صابحة ل�"االس���تقالل": خالل الفترة الماضية 
كان لنا دور مهم في إغاثة أبناء شعبنا من خالل المشاريع 
االغاثي���ة والتنموي���ة وغيرها التي كانت بالش���راكة مع 

مؤسسات دولية وعربية.
وأكد أن اش���تداد الحصار خالل اآلونة األخيرة  واستمرار 
حالة االنقس���ام س���اهمت ف���ي تراجع العم���ل الخيري 
بس���بب المالحقة من قبل س���لطة النقد، وإغالق السلطة 
للحسابات المالية، ووقف تعامل البنوك المحلية مع عدد 
م���ن الجمعيات، االمر الذي تس���بب في وقف العديد من 
المش���اريع الممولة خارجيًا مما ضاعف المعاناة والعبء 

علينا.
 ولفت إلى انه بفعل تفاقم األمور المالية باتت جمعيته 

تقتصر على الدع���م  المقدم من المجتمع المحلي والذي 
ال يغطي لو جزء بس���يط من الخدمات االغاثية والتنموية 
التي يحتاجه���ا المواطنون االمر ال���ذي يهدد بإغالقها 

خالل أيام معدودة. 
وأش���ار أبو صابحة ال���ى أن جمعيته قام���ت بعمل خطة 
تقش���فية كاملة للتعايش مع الظروف التي يعيش���ها 
الس���كان في قطاع غزة، من أجل اس���تمرار العمل بالقدر 

المستطاع فقط. 

ح�صار و اإجراءات عقابية
من جانبه أكد جهاد أبو حسون رئيس جمعية البتول 
الخيرية أن أكثر ما تعانيه الجمعيات والمؤسس���ات 
الخيرية العاملة في قطاع غزة هو إغالق الحس���ابات 
البنكية الخاصة بالجمعيات في من قبل السلطة في 
رام الله االمر الذي س���اهم ت���أزم الحالة االقتصادية 
واالجتماعي���ة خاصة لش���ريحة الفق���راء التي كانت 

تعتمد بشكل أساسي على المعونات التي تتلقاها 
منها. 

وقال أبو حس���ون ل�"االس���تقالل": "إن الحصار المفروض 
على القطاع واإلجراءات العقابية من قبل السلطة ساهما 
في الغاء العديد من المش���اريع التي كانت تخدم قطاع 
األطفال  وخصص لها مبال���غ مالية كبيرة "، الفتا الى ان 
أوضاع المؤسس���ات الخيرية العامل���ة في قطاع غزة بات 
صعب���ا جدا في ظ���ل تراجع خدماته���ا واغالقها بعضها 

وتهديد االغالق بعضها االخر.  
وبين أبو حس���ون أن االنقسام الفلسطيني ساهم 
في زيادة صعوبة األح���وال االقتصادية في قطاع 
غزة بس���بب النزاعات السياسية ، مش���يرا الى ان 
المواط���ن هو المتضرر الوحي���د من تلك الخالفات 
السياس���ية التي تركت أثارًا س���لبية على الحالة 

االقتصادية واالجتماعية للمواطنين. 

 إجراءات االحتالل والسلطة.. توصد أبواب الجمعيات الخيرية بغزة
غزة / حممد اأبو هويدي:

اأدى ا�صتمرار احل�صار املفرو�ض على قطاع غزة منذ 13 
عامًا، واجراءات ال�صلطة العقابية بحق قطاع غزة  اىل 

تفاقم االزمات االإن�صانية يف القطاع، االمر الذي اأثر على 
قطاعات كثرية ومن �صمنها املوؤ�ص�صات االأهلية واخلريية 
التي تقوم بعمل م�صاريع اإغاثية وتنموية فبع�صها اأغلق 
اأبوابه والبع�ض االآخر اأ�صبح ال ي�صتطيع تقدمي اأي من 
اخلدمات للمواطنني.  وحتاول تلك املوؤ�ص�صات اخلريية 

واجلمعيات تلبية حاجات القطاع املحا�صر منذ عام 
2007 من خالل تنفيذ العديد من امل�صاريع االغاثية 
والتنموية التي تعتمد على الدعم اخلارجي يف حماولة 
منها لتلبية لو جزء ب�صيط من االحتياجات ال�صرورية 

لل�صعب الفل�صطيني .  

غزة / االستقالل:
أطل���ق االتح���اد الع���ام للهيئات الش���بابية 
واللجنة الشبابية لإلسكان يوم امس، مشروع 
إسكان الشباب التعاوني األول في قطاع غزة 
، ويأتي ذلك إلنقاذ الش���باب والتخفيف من 
األوضاع الصعبة التي يعيشونها خاصًة بما 

يتعلق بأزمة السكن.
وأكد بيان مشترك للجانبين، أنه تم بموافقة 
واألشغال  االس���كان  وزارة  وتس���هيالت من 

ولجن���ة البن���ى التحتي���ة الحكومي���ة، البدء 
الفعلي بالمش���روع )المرحلة األولى( من خالل 
تخصيص قطع���ة أرض حكومية واقعة بين 
ارض القسيمة رقم )58( من القطعة )1767( 
م���ن اراض���ي مدينة الش���يخ زاي���د وتحديد 
المستفيدين لتشكيل الجمعيات التعاونية 
االس���كانية المعم���ول به���ا وف���ق القانون 
وتجهيز كافة المخططات واالوراق الرس���مية 

للبناء على المرحلة االولى للمشروع. 

وأوضح أنه س���يتكون المشروع من 5 عمارات 
سكنية بواقع 240 وحدة سكنية وذلك جنوب 
ش���رق مشروع مدينة ابراج الشيخ زايد شمال 
مدينة غزة على الش���ارع الع���ام، معلًنا البدء 
باس���تقبال الطلبات لتحديد المس���تفيدين 
وفق المعايير والشروط القانونية واستكمال 

االجراءات للبدء بالبناء.
ودع���ا البيان ال���وزارات ذات العالقة بتقديم 
كافة التس���هيالت من تراخي���ص وخدمات 

واعفاءات ضريبي���ة وتقديم الدعم الالزم من 
أجل انجاح نموذج االس���كان الشبابي، مشيًرا 
إل���ى أن االتح���اد العام يعمل على تش���كيل 
جمعيات تعاونية اس���كانية وف���ق القانون 

واإلجراءات لتسجيل األرض قانونيا.
وشدد على استمرار دوره باإلشراف والمتابعة 
على جمعي���ات التعاونية للتأكد من س���ير 
العمل والبناء والمتابعة مع المقاول المعتمد 
وفق اتفاقيات وعقود محكمة لضمان التنفيذ 

والجودة، مؤكًدا على االس���تمرار بالمش���روع 
واالنتقال إلى مناطق أخرى للبناء عليها.

ونوه إلى أن���ه تم الطل���ب بتخصيص أراض 
أخرى جنوب القطاع وش���ماله إلقامة مشاريع 
اس���كانية للش���باب قليلة التكلفة ميس���رة 
الدفع، داعًيا المجتمع الدولي والمؤسس���ات 
الش���باب  المانح���ة لدع���م نموذج اس���كان 
بناء  الفلس���طيني في  الش���باب  لمس���اعدة 

مستقبله.

غزة: إطالق مشروع إسكان الشباب التعاوني األول من نوعه
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قال���ت اإلدارة األميركية إنها أجلت اإلعالن عن صفقة ترامب لش���هرين أو ثالثة، مع 
أنه���ا ماضية في تنفيذها منذ عامين. وقد رأى البعض في ذلك مراوغة أو تس���ويفا 
لصال���ح حليفه���ا رئيس الوزراء اإلس���رائيلي كي يرت���ب أموره ويس���تقر على رأس 
حكومت���ه الجديدة، وكأن أصحاب هذا االعتقاد يريدون القول إن في صيغة الصفقة 
ومضمونه���ا ما يؤثر على موقع نتنياهو ويحف���ز خصومه وحتى حلفائه لالنقضاض 
عليه. فات هؤالء أمران،األول أنها ليس���ت المرة األولى التي تتحدث فيها هذه اإلدارة 
عن التأجيل، فقد كررته مرارا، وقبل اإلعالن عن انتخابات الكنيست المبكرة التي جرت 
مؤخرا. واألمر الثاني هو أن منشأ التسريبات إلى وسائل اإلعالم حول مواعيد الصفقة 
ه���و فريق ترامب الذي يقوم بنفيها الحق���ا والطلب من الجميع أن يتريثوا. والهدف 
من األمرين واحد: إبقاء المس���تهدفين بالصفقة في حالة انتظار، فيما تمضي الخطة 

األميركية بخطواتها على األرض.
الخط���ورة األكب���ر في صفقة ترامب حول تس���وية الص���راع الفلس���طيني والعربي � 
اإلس���رائيلي أن خطواتها الرئيس���ية وإجراءاتها ومواقفها تتعلق مباشرة باألراضي 
الفلس���طينية والعربي���ة المحتلة، بمعن���ى أن أي موقف أميركي يمس المس���تقبل 
الوطني لهذه األراضي س���يتحول مباش���رة إلى سياس���ة عملية على األرض من قبل 
إس���رائيل كونها المسيطر بالقوة العس���كرية على هذه المناطق. واتضح هذا األمر 
مباش���رة في تغول حم���الت تهويد الق���دس فور اعت���راف إدارة ترام���ب بالمدينة 
عاصمة لالحتالل. وبعد اعتراف ترامب بالس���يطرة اإلسرائيلية على الجوالن السوري 
المحتل، أعلنت حكومة االحتالل مباش���رة عن خط���ة لتوطين ربع مليون يهودي فيه، 

كما »تش���جع« نتنياهو بعد هذا القرار كي يعلن عزمه على ضم الكتل االستيطانية 
ف���ي الضفة. وإذا كان قد ربط ذلك بفوزه في انتخابات الكنيس���ت، فهذا ال يلغي أن 
ضم المنطقة )ج( وليس المس���توطنات فقط هو في صميم المش���روع االستعماري 

لنتنياهو الذي التقى مع صفقة ترامب في العناوين واألهداف. 
وتتضح جدية مخاطر صفقة ترامب على مس���تقبل األراضي الفلس���طينية والعربية 
المحتلة على نح���و أكبر مع إصدار إدارة ترامب خريط���ة جديدة يظهر فيها الجوالن 
الس���وري المحتل كجزء من دولة االحتالل اإلس���رائيلي، وقد وج���ه الرئيس األميركي 
إدارات مؤسسات بالده الرس���مية العتماد هذه الخريطة كوثيقة رسمية. ولذلك، من 
الخط���أ الحديث عن تأجي���ل اإلعالن عن الصفقة ألن فيها ما يتع���ارض ولو قليال مع 
المش���روع التوسعي اإلسرائيلي، بل هو جزء من آليات تنفيذها. وهذا الحديث موجه 
باألساس إلى المترددين في االلتحاق بركب المهللين بالصفقة وسهامها الموجهة 
نحو عدو افتراضي خلقه اتحاد هواجس���هم مع أطماع واش���نطن في المنطقة. ويزيد 
من خطورة الصفقة األميركية اس���تغاللها للحروب الدموية الدائرة في غير بلد عربي، 
وانقسام النظام الرس���مي العربي على نفسه واندثار العمل المشترك بين مكوناته.

ومع اعتماد واش���نطن الدولة العبرية ش���ريكا في تنفيذ الصفقة واقتسام مغانمها، 
وج���د نتنياهو في هذا األمر رافعة إضافية مكنته من تجاوز خصومه في االنتخابات 
من جهة، واس���تخدم الش���راكة مع إدارة ترامب في تس���ريع الحصول على توصيات 
األحزاب اليمينية لصالحه من أجل تكليفه بتش���كيل الحكومة اإلسرائيلية القادمة 

من جهة أخرى.

من جهة متممة، يرى كل من نتنياهو وترامب في الوضع الفلس���طيني القائم عامال 
مساعدا على استس���هال دحرجة خطوات الصفقة تباعا دون أي اعتبار لردات الفعل 
الفلس���طينية التي تصلهم مبعثرة وباهتة، في ظل واقع االنقس���ام المتفاقم الذي 
يس���مح لهما بالتعامل مع القضية الفلس���طينية بالتجزئ���ة، وعلى جبهات متعددة 
ومتفرقة. وترى واش���نطن وت���ل أبيب في هذا الواقع أيضا ما يس���اعدهما على طرح 
األزمات االقتصادية والحياتية الفلسطينية كمشاكل إنسانية ال عالقة لها بالمسبب 
األساسي، االحتالل. وينعكس أي تقدم في مسعى تكريس هذا التوصيف للمشاكل 
الفلسطينية على ملف التطبيع الرس���مي العربي مع إسرائيل، من خالل نفي سببية 
االحت���الل لهذه األزم���ات، وبالتالي عدم ربط خطوات التطبيع مع نفاذ حل سياس���ي 
ينهي ه���ذا االحتالل ويجس���د الحقوق الفلس���طينية، وهي المعادل���ة التي كانت 

معتمدة عربيا قبل سنوات. 
جميع ما سبق يعبر بشكل مباشر عن خطة تتحرك نحو أهداف معروفة ومعلن عنها 
من قبل أصحابها، وهي ال تحتاج أي إطار دولي أو إقليمي تستظل بخيمته السياسية 
كون طرفيها األساسيين، تل أبيب وواشنطن ال تعترفان أساسا بأي مرجعية قانونية 
أو أممية وال تقيم لها وزنا. وإذا كنا نسمع عن مواعيد متدحرجة، مثل خطوات الصفقة 
ذاتها، فمعنى ذلك أن اإلعالن الرسمي األميركي عن مضمون الصفقة لن يكون إال مع 
خطوتها النهائية عند ترس���يم الحل اإلقليمي، بعدما تستكمل دولة االحتالل على 
األرض مقومات اإلعالن عن قيام دولة »إسرائيل الكبرى« لتترك في ما تبقى من الوقت 
واألرض للفلس���طينيين كيانا هزيال محشورا بين شبكات االس���تيطان، وفي الوقت 

الذي تصبح فيه القدس تحت حمى التهويد وحصار المستوطنين.
وعلى الرغم من هذا الس���يناريو القاتم الذي تس���عى واش���نطن وتل أبيب لتحقيقه 
كامال ، فإن هناك عوامل أخرى تضع هذا الس���يناريو أمام استعصاءات جدية أبرزها 
الرفض السياسي والش���عبي الفلسطيني للمشروع األميركي � اإلسرائيلي. لكن هذا 
الرف���ض يحتاج إلى م���ا يمكنه من أن يصب���ح مقاومة فعلية ومعرك���ة مفتوحة في 
السياس���ة والميدان، ليضع أصحاب هذا المش���روع أمام واق���ع مختلف عما هو قائم. 
ومدخل هذا االنتقال هو إنهاء االنقس���ام عبر خطوات متكاملة بدءا بتشكيل حكومة 
وحدة وطنية انتقالية لفترة محددة تحضر النتخابات رئاسية وتشريعية وفق قانون 
التمثيل النس���بي الكامل. ولتعبيد الطريق إلى ذلك، ينبغي أن تدعى هيئة تفعيل 
وتطوي���ر منظمة التحرير إلى اجتماع فوري إلدارة ه���ذه العملية بما يكفل إعادة بناء 
النظام السياس���ي الفلس���طيني على أس���س ديمقراطية، وبما يضمن إعادة االعتبار 
للش���راكة الوطنية تحت راية البرنامج الوطني التح���رري. ومن الطبيعي بل المطلوب 
أن توض���ع قرارات اإلجماع الوطني وف���ي المقدمة قرارات المجلس الوطني في دورته 
األخي���رة موضع التنفي���ذ، وأوال القطع مع بقايا أوس���لو وقيوده األمنية والسياس���ية 
واالقتصادية وفتح اآلفاق السياسية والميدانية أمام المقاومة الشعبية في مواجهة 
االحتالل واالستيطان، وتوفير مقومات صمود الشعب الفلسطيني أمام الهجمة غير 
المس���بوقة التي يمثلها المشروع األميركي � اإلس���رائيلي الذي ال يخفي أهدافه في 
تصفية القضية الفلس���طينية وش���طب االنجازات السياس���ية الكبيرة التي حققها 

الشعب الفلسطيني بتضحياته منذ انطالق ثورته الوطنية المعاصرة.

بمنطق الزعيم الملهم الذي ال يشق له غبار, وال يرد له قرار, وال تكسر له كلمة, يخرج السيد عزام رفيع المقام ليطلق 
تصريحات منفلته وغير مس���ؤولة تدل على شخصيته التوتيرية, ورؤيته الش���خصية أو الحزبية وطريقته المنفرة 
في التعاطي مع الفصائل الفلس���طينية وتحديدا حركتي حماس والجهاد اإلسالمي, وكان األحمد قال خالل لقاء مع 
تلفزيون فلسطين »إنه ال مصالحة مع حماس إال بعد اعترافها بمنظمة التحرير، وأن اجتماعات المصالحة ستقتصر 
فقط على فصائل المنظمة«، في إش���ارة الستبعاد حركة الجهاد عنها, وهذه ليست المرة األولى التي يتحدث فيها 
األحمد عن حركة الجهاد اإلس���المي بلغة التهديد فس���بق ان تحدث خالل مؤتمر في جنين بفبراير الماضي أن فتح 
ق���ررت عدم الجلوس في أي اجتماع تحضره حركة الجهاد اإلس���المي، » ألنها ال تعترف بمنظمة التحرير«, ويبدو ان 
الرجل يظن ان حركة الجهاد اإلس���المي متلهفة للجلوس معه كرجل ملهم صاحب مقام رفيع وال يعلم ان الجهاد ال 

يعنيه الجلوس معه من قريب أو بعيد, وكل ما يعنيها هو التوافق الفلسطيني . 
ال اعتقد جازما أن عزام األحمد  يتحدث بلسان الشعب الفلسطيني, وال بلسان السلطة الفلسطينية ألنه ليس متحدثا 
باس���مها, وال بلسان منظمة التحرير الفلس���طينية ألن فصائل المنظمة كلها تربطها عالقات متينة بحركة الجهاد 
االس���المي, ربما يتحدث األحمد بلسان فتح, لكنه يعلم جيدا انه شخصية ليس عليه إجماع داخل حركة فتح, ألنها 
ش���خصية توتيرية صدامية ال تجيد التعامل مع الفصائل الفلسطينية, وليس لديه نفس وحدوي يجمع وال يفرق, 
وهو يمتهن الصدام مع اآلخرين, حتى أصبح معروفًا عن عزام األحمد عندما يش���ارك في أي حوار فلس���طيني حول 
المصالح���ة أنه لن يكتب ل���ه النجاح, فهو أول من تحدث عن غزة بإعالنها »إقلي���م متمرد« ودائما ما يصرح بتغليظ 
العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة, ويطالب بإغالق المعابر الحدودية مع غزة وعدم إدخال 
أموال المس���اعدات إليها, حتى أصبحت تصريحاته ضد غزة وأهلها تفوق تصريحاته ضد االحتالل وسياسته تجاه 

الفلسطينيين, فهو ال يجيد الصدام مع االحتالل ألنه يخشى عواقب ذلك.
ربما ال يدرك عزام األحمد صاحب المقام, ان هذه المرحلة من اخطر المراحل التي تمر بها القضية الفلسطينية, وأنها 
مرحل���ة تتطلب وحدة الموقف الفلس���طيني, والتوافق على برنامج وطني يحكم الجمي���ع, وربما لم يدرك  بعد الدور 
الوطني الكبير الذي تلعبه حركتا حماس والجهاد اإلس���المي في الحفاظ على القضية الفلس���طينية, ومنع االحتالل 
من تنفيذ مخططاته العدوانية س���واء في المسجد األقصى المبارك حيث التقسيم الزماني والمكاني, أو في الضفة 
الغربية بإعالنها أراضي غير محتلة, أو في مساندة األسرى ودعمهم في معركتهم ضد االحتالل, حتى استطاعوا ان 
ينتزعوا انجازاتهم بقوة من االحتالل, بعد ان توعدت المقاومة الفلسطينية بالرد على قمع الصهاينة لألسرى األبطال, 
فهناك من تس���كنهم الهزيمة ويتعايشون معها من أمثال عزام األحمد, وبالتالي ال يرون من بد لتحقيق االنتصار 
إال بافتعال معارك جانبية ال طائل من ورائها سوى استنزاف الجهود, وتبديد الطاقات, واستنزاف القدرات, وهذا ال 

يخدم أي جهة سوى أعدائنا المركزيين الصهاينة. 
حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين حركة كبيرة ومناضلة وفذة, لم يش���غلها كثيرا تصريحات عزام األحمد, ولم 
تتوقف عندها طويال, فالجلوس مع صاحب المقام الرفيع عزام األحمد في حد ذاته ليس غاية وهدفًا, طالما انه ال يمثل 
إال نفس���ه, وعالقة الجهاد بفصائل منظمة التحرير الفلس���طينية عالقة كبيرة ومتمي���زة, تحكمها المصلحة الوطنية, 
ويجمعهم النضال في الميدان, وهذه العالقة اكبر من األش���خاص وال يمكن ان يؤثر بها هذا وذاك, فالجهاد وحماس 
يريدان ان يكونا جزءا من منظمة التحرير الفلسطينية, وصرحا برغبتهما هذه مرات كثيرة وعديدة, وطالبا بإعادة إصالح 
المنظمة, وإعادة تش���كيلها وفق ما يتم التوافق عليه بين الفصائل الفلس���طينية, وهذه ليست رغبة حماس والجهاد 
اإلسالمي فقط, لكنها رغبة كل فصائل منظمة التحرير التي دعت إلى إصالح المنظمة, وإعادة تشكيلها وفق التمثيل 
النسبي للفصائل, فهذا اغضب عزام وجعله يهاجم حماس والجهاد بقوة, ويوجه لهما اتهامات بمعاداتهما لمنظمة 
التحرير الفلسطينية, في محاولة يائسة لتأليب فصائل المنظمة عليهما والتحريض ضدهما, لكنه أسلوب مكشوف, 
ينم عن نوايا صاحبه الذي يهدف إلبقاء حالة االنقس���ام قائمة والمضي قدما إلفش���ال كل الجهود التي تعدو وراءها 
الفصائل الفلسطينية, والتي يبذلها الوفد األمني المصري بغية الوصول إلى مصالحة حقيقية, تضمن صالبة الموقف 

الفلسطيني في وجه كل المخططات والمؤامرات التي تحيكها إسرائيل وترعاها اإلدارة األمريكية.               

عزام رفيع المقام 

محمد السهليال مواعيــد مؤجلــة للصفقــة

رأي
الُبعُب���ُع صورٌة خياليٌة لكائ���ٍن ُمخيف، قد 
يكون حيوانًا متوحش���ًا، أو غ���وال ُمرعبًا، أو 
وحشًا بش���عًا، أو مخلوق مشّوه، أو موجودًا 
مس���خًا، أو ش���بحًا بدون مالمح. ُيعتقد أنه 
يعيش في األماك���ن المهجورة والخربات 
المتروك���ة، أو في الدروب المعتمة واألزقة 
المظلمة، أو في كه���وف الجبال ومجاهل 
الغابات، أو في أعم���اق الصحراوات وأغوار 
الودي���ان. وال يوجد للُبعُب���ع صورة ُمحددة 
ومالم���ح معروفة، ف���كل إنس���اٍن يتّخيُله 
بالص���ورة الت���ي ُتصوره���ا مخيلته، وكل 
شعٍبي تّوهمُه بالرسم الذي أوحته ثقافتُه. 
وُيّوظف الُبعُبُع لتخوي���ف اآلخرين أفرادًا 
وجماعات، كرمز للخوف الوهمي المجهول، 
ولك���ن اس���تخدامه وظيفي���ًا للتخوي���ف 
تجاوز المس���تويين الفردي والجماعي إلى 
الشعوب  السياس���ي،لتخويف  المستوى 
واألمم نفس���يًا من عدٍو حقيقي أو وهمي، 
ليوظف الُبعُبُع السياسي كميكانزم فعّال 

في الحروب النفسية بين األمم.
الُبعُب���ُع في صورته السياس���ية ُيعَبر عنه 
باستراتيجية الرُعب التي تتبعها الواليات 
المتحدة األمريكي���ة والكيان الصهيوني 
لفرض إرادتهما على العرب والمس���لمين، 
بهدف الح���اق الهزيمة النفس���ية باألمة 
قب���ل إلح���اق الهزيم���ة العس���كرية بها، 
وم���ن ثم فرض اإلرادة السياس���ية عليها، 
اإلسرائيلي  الجيش  )اس���طورة  فاخترعت 
الذي ال ُيقهر( كُبعُبُعُتهزم أمامه الجيوش 
العربية نفس���يًا قبل أن ُتهزم في ميادين 
المعارك. وهي نفس األسطورة أو الُخرافة 
التي صنعتها أمريكا حول داعش ككيان 
مس���خ، وتنظيم متوحش، وبعبع مخيف، 
لتحقيق المصالح الصهي���و أمريكية في 
المنطقة. وال يبُعد عن ذلك اختراع ُخرافة 
)الُبعُبُع اإليراني(، الع���دو الوهمِي البديل 
للعرب، انتاج امريكي إس���رائيلي مشترك 
تم تصديره وبيعه للع���رب كمنتٍج رديء 
وُمخرٍج ركيك؛إليجاد عدو لألمة من داخلها، 
)إس���رائيل(  الحقيقي  العدو  واس���تبدال 
بعدو وهمي )إي���ران(، للتطبيع والتحالف 
مع العدو الحقيقي، والصراع والتخاصم مع 

العدو الوهمي.
ُخراف���ة الُبعُب���ُع الُموظفة في السياس���ة 
للرعب،  أمريكية كاس���تراتيجية  الصهيو 
هدفه���ا إبقاء حال���ة الهزيمة النفس���ية 
للع���رب، لضمان وج���ود وأمن واس���تقرار 
)إس���رائيل(، وآخ���ر نماذجه���ا ه���و ُبعُبُع 
)صفقة الق���رن( الُمنتظ���رة، صفقة القرن 
كمش���روع سياس���ي مس���خ بدون مالمح 
واضح���ة إاّل ملم���ح تثبيت وج���ود الكيان، 
وخطة استعمارية مش���ّوهة بدون معالم 
ُمح���ددة إال معلم ش���رعنة وج���ود الكيان، 
هي ُبعُبٌع  لتخويف الش���عب الفلسطيني 
والع���رب كم���ا كان الُبعُب���ع ف���ي التراث 
الش���عبي لتخويف األطفال وأحيانًا الكبار، 
وه���ي رم���ز لذل���ك المجه���ول الُمخيف 
والمصي���ر غي���ر المعروف، ال���ذي ينتظر 
الفلس���طيني، هدفها شل قدرة  الشعب 
المواجهة  عل���ى  الفلس���طيني  الش���عب 
والمقاوم���ة، وإبطال قدرت���ه على مواصلة 
الثورة والتحرير، تحت تأثير فعل االنتظار 
الس���لبي لما ُيريد اآلخ���رون أن يفعلوه به، 
الصهيوأمريكي،  العدو  واآلخرون هنا هم 
آخر تجليات المشروع االستعماري الغربي 
المشترك ُمجّسدًا في صفقة  الصهيوني 

القرن.
صفق���ة القرن ليس���ت أكثر م���ن امتداد 
المشروعين  لسلس���لة طويلة من تحالف 
والصهيون���ي-  االس���تعماريين-الغربي 
ابتداًء من وعد بلفور سنة 1917، وانتهاًء 
باتفاقية أوس���لو سنة 1993، ومرورًا بصك 
االنت���داب، وقرار التقس���يم، وإعالن دولة 
)إس���رائيل( واتفاقية كامب ديفيد، وكل 
مش���اريع تصفية القضية الفلس���طينية، 
وص���واًل إلى آخرها المس���ماة ب���� )صفقة 
القرن(، وهي ترتكز عل���ى محورين: األول 
تصفي���ة القضية الفلس���طينية، وقد بدأ 
هذا المح���ور بالفعل عندم���ا أعلن ترامب 
اعتراف���ه بالقدس عاصمة للكيان، ونهاية 
حل الدولتين، وإلغاء حق العودة، وتأييده 
لبقاء المس���توطنات في الضفة، وتحدث 
عن الس���الم االقتصادي... والمحور الثاني 
هو شرعنة ودمج )إسرائيل( في المنطقة، 

عن طريق ما ُيس���مى بالس���الم اإلقليمي 
المرتك���ز عل���ى المش���اريع االقتصادي���ة 
والتطبي���ع والتحالف بين األنظمة العربية 
ثواب���ت  م���ع  تنس���جم  والكيان...وه���ي 
العربية  المنطقة  االمريكية في  السياسة 
المرتكزةعلى حماية وضمان  واإلس���المية 
وج���ود وأمن )إس���رائيل(، ونه���ب ثروات 

العرب، وتجريدهم من مصادر قوتهم.
صفقة القرن ليس���ت ق���درًا ال فكاك منه، 
وليست ُبعُبعًا ال مهرب منه، فهي مشروع 
سياسي استعماري سبقته مشاريع أكثر 
خطورة منه، والشعب الفلسطيني الصامد 
والمقاوم يمتلك كلمة السر التي بإمكانها 
إبطال مفعول الصفقة وتبديد وهم الُبعُبع، 
وكلمُة الس���ر هي قول كلم���ة )ال( ورفض 
صفقة القرن التي لن تمر بدون الش���عب 
الفلس���طيني، وس���تظل حب���رًا على ورق 
مهما ُأوتيت من مفاتيح القوة األمريكية، 
وُمعطي���ات األم���ر الواق���ع اإلس���رائيلية، 
ولن تك���ون أكثر م���ن وجود )إس���رائيل( 
كواقٍع باط���ل على األرض الفلس���طينية، 
والمستوطنات كحقيقة مّزورة فوق التراب 
الفلس���طيني، فالصفقة الصهيوأمريكية 
لن تُعطي الكيان الصهيوني أكثر مما أخذ 
مّنا بالقوة، و ما أعطاه بعضنا في غفلٍة من 

الزمن وغفوٍة من التاريخ.
واس���ترداد ما ُأخذ مّنا بالق���وة، وما أعطاُه 
بعُض المخدوعين وقلي���ٌل من المتآمرين 
بالحيل���ة، وما يخط���ط آلخذُه ف���ي ُخرافة 
الُبعُبع المس���ماة صفقة الق���رن، ال يمكن 
اس���ترداده إال بالرفض الشعبي؛ والرفض 
هنا ثورة، والثورة هي حياة الشعوب الحرة 
المظلومة، وروح األمم األبية المستضعفة، 
والثورة تعني التمس���ك بحقوقنا الوطنية 
الكامل���ة في تحري���ر فلس���طين والعودة 
إليها، وتعزيز عناص���ر قوتنا الكامنة في 
الصمود والمقاومة، ويتبع ذلك الخروج من 
مأزقي أوسلو واالنقس���ام، وإطالق مشروع 
مقاوم���ة ش���امل يت���م من خالله س���حب 
مكاس���ب االحتالل بعد أوسلو، ورفع ُكلفة 
االحت���الل، وتعميق م���ازق الكيان األمني 
والوجودي حتى بشرى النصر ووعد اآلخرة.

خرافة الُبعُبْع و صفقة القرن
بقلم د.وليدالقططي
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غزة/ االستقالل:
"ي���وكاس"  حاضن���ة  اختتم���ت 
التكنولوجي���ة مع وكال���ة "ماكس" 
العالمية "Trends of Max" األحد، 
مخيم رياديات التسويق، بالتعاون 
البريطانية  بين ش���ركة ايفنت���س 
والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 
و IDCS، والذي اس���تمر لمدة ثالثة 

أيام، واستهدف 200 ريادية.
وقال مدي���ر البرامج ف���ي الحاضنة 
ط���ارق ثاب���ت إن البرنام���ج يهدف 
إلى تدري���ب الفتيات في قطاع غزة 
التسويق  وتطوير قدراتهن بمجال 
المش���اريع،  وإدارة  اإللكترون���ي، 
والمبيع���ات  واالبت���كار،  واإلب���داع 

والتواصل مع الجمهور.
وأش���ار إلى حرص حاضنة يوكاس 
الري���ادة، وتوفير  على دعم قط���اع 
لالنطالق  للرياديات،  الالزمة  السبل 
نحو سوق العمل الداخلي واإلقليمي 
وتوفير فرص عمل لهن خاصة في 

ظل انتشار العمل الحر.

العديد  عل���ى  المخي���م  واش���تمل 
م���ن المواضي���ع المتخصص���ة في 
مج���ال ري���ادة األعمال والتس���ويق 
الفري���ق،  وتكوي���ن  االلكترون���ي، 
المش���روع،  ع���رض  وكيفي���ة 
التواصل  مواق���ع  من  واالس���تفادة 
التس���ويق، وغيرها  االجتماعي في 
من المواضيع التي قدمها مجموعة 
م���ن المختصي���ن والمستش���ارين 

وأصحاب الخبرة في المجال.
وأوضح ثابت أنه تم تقسيم ال� 200 
ريادية إل���ى 40 فريًق���ا، كل فريق 
يحتوي على قائد ومس���وقة وكاتبة 
محتوى، ومصممة جرافيك، للخروج 

بأفكار إبداعية.
وأض���اف أن المخي���م ه���و بداي���ة 
النطالق برنامج رياديات التس���ويق 
م���ن  العدي���د  هن���اك  وس���يكون 

لتمكي���ن  واألنش���طة  الفعالي���ات 
الريادي���ات واالنط���الق إلى س���وق 

العمل.
من جهتهن، قالت المش���اركات إنه 
اس���تفدن من المخيم ف���ي تطوير 
ومس���اعدتهن  وبلورتها،  أفكارهن 
في تشكيل فرق وتنمية مهاراتهن 
في مجال التس���ويق والتشبيك مع 

المؤسسات المحلية والعالمية.

حاضنة »يوكاس« تختتم مخيم »رياديات التسويق«

رام الله/ االستقالل:
أظهر مس���ح دوري نفذه الجه���از المركزي لإلحصاء ح���ول التجارة الخارجية 
المرص���ودة، وزعت نتائجه اليوم األحد، انخفاضا ف���ي عجز الميزان التجاري، 
الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بنس���بة %10 خالل شهر شباط 
الماضي، مقارنة مع الش���هر الذي س���بقه، بينما ارتفع بنس���بة %11 مقارنة 

مع شهر شباط من عام 2018، حيث بلغ العجز 376.1 مليون دوالر أميركي.
فقد س���جلت الصادرات خالل ش���هر شباط ارتفاعا، بنس���بة %1 مقارنة مع 
الش���هر الذي سبقه، بينما انخفضت بنسبة %13 مقارنة مع شهر شباط من 

عام 2018، حيث بلغت قيمتها 83.7 مليون دوالر أميركي.
كما ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خالل شباط، بنسبة %2 مقارنة مع الشهر 
الذي سبقه، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل %89 من إجمالي قيمة الصادرات 
للش����هر المرصود، بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 2% 
مقارنة مع الشهر الس����ابق. في المقابل، انخفضت الواردات خالل شهر شباط، 
بنسبة %9 مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بينما ارتفعت بنسبة %6 مقارنة مع 

شهر شباط من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 459.8 مليون دوالر أميركي.
وانخفضت الواردات من »إس���رائيل« خالل شباط الماضي بنسبة %3 مقارنة 
مع الش���هر الذي سبقه، وش���كلت الواردات من إس���رائيل %59 من إجمالي 
قيمة الواردات للشهر المرصود، كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم 

بنسبة %15، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

اإلحصاء: انخفاض العجز في الميزان 
التجاري بنسبة 10 % خالل شباط

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة الشباب والرياضة في قطاع غزة األحد، موعد القرعة العلنية الختيار المستفيدين 

من قرض الزواج.
وذك���رت الوزارة في بيان له���ا، أن تنظيم القرعة العلنية الختيار المس���تفيدين من القرض 

الحسن من الصندوق، سيجري يوم غد الثالثاء الساعة 11 صباًحا بمقر الوزارة.
يذكر أن قرض الزواج الذي يقدمه صندوق دعم الشباب هو قرض حسن تبلغ قيمته )2000( 

دوالر، ويجري سداده بواقع )100( دوالر شهرًيا.
ويش���ترط في المتقدم للق���رض أن يحضر عقد الزواج، وكفيلين م���ن البنوك المعتمدة لدى 

الصندوق، وفق الوزارة.

رام الله/ االستقالل:
بح���ث وزي���ر االقتص���اد الوطن���ي خالد 
ل���دى  اليابان���ي  والس���فير  العس���يلي، 
فلسطين تاكيش���ي أوكوبو، األحد، أوجه 
الياباني، ومن  المشترك والدعم  التعاون 
ضمنه مش���روع مدينة أريح���ا الصناعية 

الزراعية.
وأكد العسيلي، خالل لقاء عقد في مدينة 
رام الله، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس 

محمود عباس بما يتعلق بتطوير المناطق 
والمدن الصناعية، بما يساهم في تطوير 
والحد من  الفلس���طيني،  الخاص  القطاع 
مع���دالت البطالة، من خ���الل توفير آالف 
فرص العمل المباش���رة وغير المباش���رة، 
مؤكدا جاهزية الوزارة إلزالة وتذليل كافة 

العقبات بما يخدم التنمية االقتصادية.
ال���ذي تقدمه  المس���تمر  الدعم  وثم���ن 
الحكومة اليابانية لالقتصاد الفلسطيني 

في مختلف المج���االت، من خالل دعمها 
ايجاب���ا  تنعك���س  حيوي���ة  لمش���اريع 
على االقتص���اد الوطني، وتع���زز صمود 

المواطنين في فلسطين.
بدوره، وضع الس���فير الياباني، العسيلي 
ف���ي ص���ورة التط���ورات الحاصل���ة على 
المدين���ة الصناعي���ة والدع���م الياباني، 
مؤكدا الت���زام بالده في دع���م االقتصاد 

الفلسطيني بمختلف المجاالت.

وزير االقتصاد وسفير اليابان يبحثان إنشاء 
مشروع »أريحا الصناعية الزراعية« 

غزة: »الشباب والرياضة« ستجري 
قرعة »قرض الزواج« الثالثاء

رام الله/ االستقالل:
وق���ع وزي���ر االقتص���اد الوطن���ي خال���د 
العس���يلي، ورئيس مجل���س إدارة بنك 
فلس���طين هاشم الش���وا، األحد، مذكرة 
تفاهم لرعاية مس���ابقة أفضل تصميم 
لجن���اح فلس���طين في “إكس���بو 2020، 
الذي تس���تضيفه دولة االمارات العربية 
المتحدة، تحت شعار “تواصل العقول.. 

وصنع المستقبل”.
وأكد العسيلي خالل مراسم التوقيع التي 
جرت بمقر الوزارة، بمدينة رام الله، أهمية 
المشاركة الفلسطينية في هذا المحفل 
الدولي، الذي من ش���أنه تكريس حضور 
فلس���طين عل���ى الخارط���ة االقتصادية 
العالمية والترويج لفلس���طين اقتصاديا 
والصفقات  الش���راكات  وعق���د  وثقافيا 
التجارية، والوصول الى مزيد من االسواق 

الدولية.
وشدد على أهمية الشراكة بين القطاعين 
الع���ام والخاص، والتي تش���كل الرافعة 
الحقيق���ة لمواجه���ة كاف���ة التحديات، 
وتحقيق االنجازات المطلوبة على صعيد 
تعزي���ز صم���ود المواطنين، وتحس���ين 
النش���اط االقتصادي، من خالل توس���يع 

القاع���دة االنتاجي���ة وخلق ف���رص عمل 
حقيقية للشباب في مختلف القطاعات.

بدوره، أشار الش���وا إلى االهتمام الكبير 
ف���ي رعاي���ة ودع���م فعاليات “اكس���بو 
دب���ي 2020، والمس���اهمة الفاعل���ة في 
مؤكدا  الفلس���طيني،  لالقتصاد  الترويج 
أهمية تكريس الش���راكة بين القطاعين 
الع���ام والخ���اص، والس���عي وتحقي���ق 
التكاملية في تنفيذ البرامج والمش���اريع 

االستثمارية.
ويعتب���ر المع���رض الدولي اكس���بو من 
أكبر المع���ارض الدولية، ومنصة عالمية 

تتناول القضاي���ا ذات االهتمام العالمي 
وبمشاركة مبتكرة من معظم الدول.

ومن المقرر أن يقام الجناح الفلس���طيني 
في قطاع الُفرص بي���ن الجناح اإلماراتي 
التعبيري  المفهوم  وتركز  والس���عودي، 
لجناح دولة فلس���طين في اكس���بو دبي 
2020 عل���ى مدين���ة الق���دس بهويتها 
لألديان  مه���دا  بوصفها  الفلس���طينية 
وللعال���م أجمع، حيث عب���ر المفهوم عن 
رؤية مس���تقبلية واعدة لدولة فلسطين، 
باعتبار التصميم جسرا بين األزمنة يعبر 

عن الحضارة الفلسطينية.

بين “االقتصاد” وبنك فلسطين 

توقيع مذكرة تفاهم لرعاية فعاليات “إكسبو 2020” رام الله/ االستقالل:
بلغ مؤشر القدس في نهاية جلسة بورصة فلسطين ليوم أمس االحد، )531.07( منخفضًا )0.02( نقطة 
)%0( عن إغالق الجلس���ة السابقة. وتم تداول )214,842( سهم بقيمة إجمالية بلغت )369,846.837( 

دوالر أمريكي، نفذت من خالل )109( عقد.
وبمقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها )15( شركة مع إغالقاتها السابقة، 
فقد أظهرت )7( شركات ارتفاعًا في أسعار أسهمها، و)5( شركات أظهرت انخفاضًا في أسعار أسهمها.
وبالنسبة للشركات الخمس األوائل األكثر ارتفاعًا في أسعار أسهمها فهي NAPCO بنسبة )6.41%(، 

MIC بنسبة )4.71%(، AIG بنسبة )2.17%(، APIC بنسبة )1.25%(، PIBC بنسبة )0.88%(.
 UCI ،)4.76-%( بنسبة NCI أما الش���ركات الخمس األواخر األكثر انخفاضًا في أسعار أس���همها فهي

بنسبة )%-2.63(، AIB بنسبة )%-1.26(، BPC بنسبة )0.58%(، PALTEL بنسبة )%-0.50(.

رام الله/ االستقالل:
أظهرت معطيات تقرير رس���مي حديث، أن ثلث الفلس���طينيين في الضفة الغربية وغزة، حصلوا على 
قروض أو س���لف في 2018. وجاء في تقرير صادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس���طيني األحد، أن 

%32.2 من األسر في فلسطين حصلت على قروض أو سلف خالل العام الماضي 2018.
وتتوزع النس���بة بين %20.8 من األس���ر في الضفة الغربية، بينما بلغت النسبة %53.2 من األسر في 
قطاع غزة حصلت على قروض أو سلف. وبينت نتائج اإلحصاء الفلسطيني، أن %66.4 من األسر أنفقت 

القروض أو السلف لإلنفاق على معيشتها، بواقع %48 في الضفة الغربية، و%78 في قطاع غزة.
وأوضحت النتائج أن %22.8 من األسر في فلسطين الحاصلة على قروض وسلف، أنفقت األموال ألعمال 

البناء، بواقع %24.9 في الضفة الغربية، و%21.3 في قطاع غزة.
وفي 2018، كان %90.7 من معيلي األسر من الذكور، بينما كانت النسبة %9.3 من المعيلين إناثًا.

بورصة فلسطين: إغالق التداول بانخفاض

تقرير: ثلث الفلسطينيين حصلوا 
على قروض أو سلف في 2018
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االستقالل/ وكاالت:
ن���دد العديد من العواصم العالمية والعربية بسلس���لة 
التفجيرات الدموية التي ضربت س���ريالنكا أمس األحد، 

مخلفًة المئات من القتلى والجرحى.
وأعرب المستشار النمس���اوى سبستيان كورتس - فى 
تغريدة عبر موقع التواصل االجتماعى أوردتها ش���بكة 
)إيه بى س���ى( نيوز اإلخبارية األمريكي���ة - عن صدمته 

الكبيرة وقلقه العميق إزاء تلك الهجمات اإلرهابية.
وم���ن جانب���ه، عبر الرئي���س األلمان���ى فران���ك - فالتر 
شتاينماير - فى رس���الة بعثها إلى نظيره السريالنكى 
مايتريب���اال سيريس���ينا - ع���ن ذعره وصدمت���ه لوقوع 

الهجمات اإلرهابية الجبانة.
بدوره، قال رئيس المفوضية األوروبية جان كلود يونكر 
ع���ن فزعه وحزنه لس���ماع أنباء التفجي���رات التى أودت 
بحياة الكثيرين، وأعرب يونكر عن تعازيه ألسر الضحايا، 

وعن استعداده لتقديم الدعم.
وأع���رب رئيس المجل���س األوروبى دونالد توس���ك عن 
تعازيه ألس���ر ضحاي���ا الهجمات التى هزت س���ريالنكا 

اليوم /األحد/ وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
بدورها أدان���ت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة 
الفلس���طينية بأش���د العب���ارات »الهجم���ات االرهابية 
الجبانة التي استهدفت كنائس وفنادق في جمهورية 

سريالنكا الصديقة أثناء قداس عيد الفصح المجيد«.
وأعرب���ت الوزارة ف���ي بيان له���ا، عن »خال���ص التعازي 
والمواساة لس���ريالنكا الصديقة قيادًة وحكومًة وشعبًا 
بضحاي���ا الهجوم الوحش���ي الذي يتنافى م���ع المبادئ 

الدينية والقيم االنسانية واألخالقية«.

وأك���دت »وقوف دولة فلس���طين إلى جان���ب جمهورية 
سريالنكا الصديقة في مواجهة هذا االرهاب، مع ثقتها 

بقدرة سريالنكا على هزيمة االرهاب ومن يقف وراءه«.
من جهته���ا أدانت وزارة الخارجي���ة التركية، الهجمات 
اإلرهابية الت���ي طالت كنائس وفنادق في س���ريالنكا، 

وقالت إنها ال تختلف عن قتل المصلين بنيوزيلندا.
وأعربت الخارجية في بيان، عن حزنها على خلفية سقوط 

عدد كبيرمن المدنيين، قتلى وجرحى، جراء الهجمات.
وقالت إن »هذا الهجوم الدنيء الذي استهدف الكنائس 
في يوم قداس عي���د الفصح، إنما هو عمل اس���تفزازي 

متعمد«.
وفي هذا اإلطار، أكدت على أن هذه التفجيرات ال تختلف 
عن العملي���ة اإلرهابية التي اس���تهدفت المصلين في 

المسجدين بنيوزيلندا.
وتعرضت س���ريالنكا صب���اح أمس لثماني���ة تفجيرات 
استهدفت كنائس وفنادق، وقع ضحيتها أكثر من 207 

قتياًل، ونحو 450 جريحا.
وأعلنت الحكوم���ة حظرا فوريا للتج���وال، وحجب مواقع 

التواصل االجتماعي الرئيسة وخدمات التراسل.
وصرح وزير الدولة لش���ؤون الدفاع في س���ريالنكا روان 
ويجواردين بأن سلس���لة الهجمات التي ضربت كنائس 
وفنادق في البالد الي���وم األحد هي أعمال إرهابية، وأنه 

تم تحديد هوية المسؤولين عنها.
ووصف الوزير الهجمات في مؤتمر صحفي بأنها »عمل 
إرهابي م���ن جانب جماعات متطرفة«. وذكرت وس���ائل 
إعالم محلية أن قوات األمن ألقت القبض على اثنين من 

المشتبه فيهم.

راح ضحيتها أكثر من 207 قتلى

إدانــات دوليــة واسعــة  لتفجيــرات سريالنكــا

االستقالل/ وكاالت:
أكد رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي موسى 
فك���ي، ض���رورة "توافق" الس���ودانيين على 

المرحلة االنتقالية.
ج���اء ذلك ف���ي لقاء جمع "فك���ي" مع رئيس 
العس���كري  بالمجلس  السياس���ية  اللجن���ة 
االنتقال���ي عم���ر زي���ن العابدي���ن بالقصر 
الجمه���وري في العاصمة الخرطوم، حس���ب 

بيان صادر عن المجلس.
وف���ي 11 أبري���ل الج���اري، ع���زل الجي���ش 
السوداني عمر البش���ير من الرئاسة، بعد 3 
عقود م���ن حكمه البالد، على وقع احتجاجات 

شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وخ���الل اللقاء، قال فكي إن "الس���ودان دولة 
محوري���ة في إفريقي���ا، واالتح���اد اإلفريقي 
يتفهم الثورة الش���عبية والدور األساس���ي 

الذي لعبته القوات المسلحة فيها".
وأض���اف: "من المهم ب���ذل الجهود لتقريب 

وجهات النظر"، مشددا على أن "التوافق بين 
األطراف السياسية الس���ودانية على مرحلة 

انتقالية يعد أمرا أساسيا".
من جانبه أوض���ح زين العابدي���ن أن مهمة 
المجلس العس���كري االنتقال���ي تتمثل في 
"تهيئ���ة المن���اخ لتولي القوى السياس���ية 
الحكم بالبالد بطريقة سلمية وديمقراطية".

كما تطرق اللقاء ل���دور االتحاد اإلفريقي في 
مس���اعدة الس���ودان لتمكينه من عبور هذه 
المرحل���ة المهمة م���ن تاريخه السياس���ي، 

حسب البيان.
وال ت����زال طبيعة الجهة التي س����تقود 
البش����ير  المرحل����ة االنتقالية بعد عزل 
نقط����ة الخ����الف الرئيس����ة بي����ن قادة 
الجي����ش والقوى السياس����ية المنظمة 

لالحتجاجات.
وبينما ش���كل قادة الجيش مجلسا انتقاليا 
من 10 عس���كريين - رئيس ونائب وثمانية 

أعضاء - لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها 
بعامي���ن كح���د أقص���ى طارحا عل���ى القوى 
السياسية إمكانية ضم بعض المدنيين له، 
مع االحتف���اظ بالحصة الغالبة، تدفع األخيرة 
باتجاه ما تس���ميه مجلس���ا مدنيا رئاس���يا 
تكون فيه الغلب���ة للمدنيين، ويضم بعض 

العسكريين.
وف���ي وق���ت س���ابق الس���بت، وص���ل فكي 
الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين، 
يجري خاللها عدة لقاءات مع أعضاء المجلس 
العس���كري الس���وداني، والقوى السياسية 

بالبالد.
وتأتي ه���ذه الزي���ارة، عقب إع���الن مجلس 
اإلفريقي،  لالتح���اد  التاب���ع  واألمن  الس���لم 
اإلثنين الماضي، إمهال المجلس العسكري 
السوداني، 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة 
مدني���ة، أو تعلي���ق عضوي���ة الخرطوم في 

االتحاد.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة في السعودية 
أن الجهات األمنية في الرئاس���ة تمكنت صباح األحد من 
إحب���اط عمل إرهابي اس���تهدف مرك���ز مباحث محافظة 

الزلفي شمال الرياض.
ونقلت وكالة األنباء السعودية )واس( عن المتحدث قوله 
إن »هناك مجموع���ة إرهابية هاجمت المركز في محاولة 
بائس���ة القتحامه، وقد تصدت قوات رئاس���ة أمن الدولة 
للمهاجمي���ن وتعامل���ت معهم بما يقتضي���ه الموقف، 
ما أس���فر عن مقتلهم جميعا وعدده���م أربعة إرهابيين 

يجري التثبت من هوياتهم«.
وأض���اف المتح���دث أن ثالثة م���ن رجال األم���ن أصيبوا 

بإصابات طفيفة.
ويق���ع مركز الش���رطة في الزلف���ي على بع���د نحو 250 

كيلومترا إلى الشمال الغربي من الرياض.
وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعالم سعودية أن اثنين 
من المهاجمين ترجال من السيارة »وأطلقا النار على رجال 
األمن، وب���ادرت األجهزة األمنية بالتصدي لهما وقتلهما 
على الف���ور، فيما حاول الثالث محاول���ة الفرار وتم قتله، 

وفجر الرابع نفسه بحزام ناسف كان يرتديه«.

االستقالل/ وكاالت:
تقدم���ت قوات حكومة الوفاق الليبي���ة األحد، باتجاه مدينة 
غريان جنوب طرابلس وس���يطرت على مناطق في العاصمة 
وضواحيها، كما ضيقت الخناق عل���ى قوات اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر في طرابلس، في حين أعيد فتح مطار معيتيقة 
الدول���ي أمام المالح���ة. وتمكنت قوات حكوم���ة الوفاق من 
التمرك���ز بالقرب من الح���دود اإلدارية لمدين���ة غريان بعد 

التقائها بقوات المنطقة العسكرية غرب طرابلس.
وأعلنت حكومة الوفاق أمس السبت أن طائراتها قصفت 
مواقع لق���وات حفتر في غريان وقاع���دة الوطية الجوية 

غرب���ي ليبيا، مضيف���ة أن قواتها س���يطرت على منطقة 
الس���واني وكوبري الزهراء جنوب طرابل���س، إضافة إلى 

تقدمها في محوري عين زارة ووادي الربيع.
كما تمكنت قوات الوفاق من السيطرة خالل معارك أمس 
على منطقة الطويشة، وضيقت الخناق على قوات حفتر 
المتمرك���زة بين مطار طرابلس العالمي ومنطقة قصر بن 

غشير، وال تزال قوات الوفاق تتمركز في جسر المطار.
ولم تنجح ق���وات حفتر الس���بت في اخت���راق الخطوط 
الدفاعية الجنوبي���ة لقوات الوفاق بمنطق���ة الخلة على 

الرغم من القصف العنيف.

حكومة الوفاق تقترب من غريان 
وتتقدم بجنوب طرابلس

مقتل أربعة مسلحين في السعودية 
بإحباط هجوم على مركز أمني

االستقالل/ وكاالت:
وضع���ت اإلمارات العربية المتحدة حجر األس���اس ألول معبد هندوس���ي في الخليج العربي، 
وذلك في مراس���م بالعاصمة أبو ظبي حضرها وزراء ومسؤولون، حسبما أفادت به وكالة األنباء 

اإلماراتية الرسمية األحد.
كما حضر المراس���م سفير الهند لدى اإلمارات نفديب سينغ س���وري، وممثلون عن الطائفة 

الهندوسية في البالد.
وقال رئيس دائرة تنمية المجتمع الحكومية مغير خميس الخييلي إن الخطوة تأتي في إطار 

مساعي تنظيم دور العبادة.
وسيجري بناء المعبد قرب الطريق السريع بين إمارتي دبي وأبو ظبي، على مساحة تقدر ب� 55 
ألف متر مربع، وسيشمل قاعات عبادة وأخرى للتعليم، ومركًزا للزوار، ورياض أطفال، وحدائق، 

وقاعة طعام، ومتجر كتب، وآخر للهدايا.
وذكرت وكالة األناضول أن هذه الخطوة أثارت اس���تغراب ناش���طين عبر وس���ائل التواصل، 
إذ اعتب���ر بعضه���م أنها تعكس تناقض اإلم���ارات التي ال تظهر ذلك التس���امح مع العرب 

والمسلمين.
وعبر تويتر، وصفت شذى المخالفي الخطوة باالستفزاز، مضيفة »يتسامحون مع كل األديان 
إال اإلسالم«. وغرد تركي الشلهوب قائال »أبو ظبي تضع حجر األساس لبناء أول معبد هندوسي 
في جزيرة العرب.. يبنون المعابد والكنائس لغير المسلمين، وُيطالبون بتشديد الرقابة على 

مساجد المسلمين«.

االتحاد اإلفريقي يؤكد ضرورة توافق 
السودانيين على المرحلة االنتقالية

اإلمارات تدشن أول معبد 
هندوسي في الخليج
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االستقالل/ وكاالت:
ن���دد العديد من العواصم العالمية والعربية بسلس���لة 
التفجيرات الدموية التي ضربت س���ريالنكا أمس األحد، 

مخلفًة المئات من القتلى والجرحى.
وأعرب المستشار النمس���اوى سبستيان كورتس - فى 
تغريدة عبر موقع التواصل االجتماعى أوردتها ش���بكة 
)إيه بى س���ى( نيوز اإلخبارية األمريكي���ة - عن صدمته 

الكبيرة وقلقه العميق إزاء تلك الهجمات اإلرهابية.
وم���ن جانب���ه، عبر الرئي���س األلمان���ى فران���ك - فالتر 
شتاينماير - فى رس���الة بعثها إلى نظيره السريالنكى 
مايتريب���اال سيريس���ينا - ع���ن ذعره وصدمت���ه لوقوع 

الهجمات اإلرهابية الجبانة.
بدوره، قال رئيس المفوضية األوروبية جان كلود يونكر 
ع���ن فزعه وحزنه لس���ماع أنباء التفجي���رات التى أودت 
بحياة الكثيرين، وأعرب يونكر عن تعازيه ألسر الضحايا، 

وعن استعداده لتقديم الدعم.
وأع���رب رئيس المجل���س األوروبى دونالد توس���ك عن 
تعازيه ألس���ر ضحاي���ا الهجمات التى هزت س���ريالنكا 

اليوم /األحد/ وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
بدورها أدان���ت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة 
الفلس���طينية بأش���د العب���ارات »الهجم���ات االرهابية 
الجبانة التي استهدفت كنائس وفنادق في جمهورية 

سريالنكا الصديقة أثناء قداس عيد الفصح المجيد«.
وأعرب���ت الوزارة ف���ي بيان له���ا، عن »خال���ص التعازي 
والمواساة لس���ريالنكا الصديقة قيادًة وحكومًة وشعبًا 
بضحاي���ا الهجوم الوحش���ي الذي يتنافى م���ع المبادئ 

الدينية والقيم االنسانية واألخالقية«.

وأك���دت »وقوف دولة فلس���طين إلى جان���ب جمهورية 
سريالنكا الصديقة في مواجهة هذا االرهاب، مع ثقتها 

بقدرة سريالنكا على هزيمة االرهاب ومن يقف وراءه«.
من جهته���ا أدانت وزارة الخارجي���ة التركية، الهجمات 
اإلرهابية الت���ي طالت كنائس وفنادق في س���ريالنكا، 

وقالت إنها ال تختلف عن قتل المصلين بنيوزيلندا.
وأعربت الخارجية في بيان، عن حزنها على خلفية سقوط 

عدد كبيرمن المدنيين، قتلى وجرحى، جراء الهجمات.
وقالت إن »هذا الهجوم الدنيء الذي استهدف الكنائس 
في يوم قداس عي���د الفصح، إنما هو عمل اس���تفزازي 

متعمد«.
وفي هذا اإلطار، أكدت على أن هذه التفجيرات ال تختلف 
عن العملي���ة اإلرهابية التي اس���تهدفت المصلين في 

المسجدين بنيوزيلندا.
وتعرضت س���ريالنكا صب���اح أمس لثماني���ة تفجيرات 
استهدفت كنائس وفنادق، وقع ضحيتها أكثر من 207 

قتياًل، ونحو 450 جريحا.
وأعلنت الحكوم���ة حظرا فوريا للتج���وال، وحجب مواقع 

التواصل االجتماعي الرئيسة وخدمات التراسل.
وصرح وزير الدولة لش���ؤون الدفاع في س���ريالنكا روان 
ويجواردين بأن سلس���لة الهجمات التي ضربت كنائس 
وفنادق في البالد الي���وم األحد هي أعمال إرهابية، وأنه 

تم تحديد هوية المسؤولين عنها.
ووصف الوزير الهجمات في مؤتمر صحفي بأنها »عمل 
إرهابي م���ن جانب جماعات متطرفة«. وذكرت وس���ائل 
إعالم محلية أن قوات األمن ألقت القبض على اثنين من 

المشتبه فيهم.

راح ضحيتها أكثر من 207 قتلى

إدانــات دوليــة واسعــة  لتفجيــرات سريالنكــا

االستقالل/ وكاالت:
أكد رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي موسى 
فك���ي، ض���رورة "توافق" الس���ودانيين على 

المرحلة االنتقالية.
ج���اء ذلك ف���ي لقاء جمع "فك���ي" مع رئيس 
العس���كري  بالمجلس  السياس���ية  اللجن���ة 
االنتقال���ي عم���ر زي���ن العابدي���ن بالقصر 
الجمه���وري في العاصمة الخرطوم، حس���ب 

بيان صادر عن المجلس.
وف���ي 11 أبري���ل الج���اري، ع���زل الجي���ش 
السوداني عمر البش���ير من الرئاسة، بعد 3 
عقود م���ن حكمه البالد، على وقع احتجاجات 

شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وخ���الل اللقاء، قال فكي إن "الس���ودان دولة 
محوري���ة في إفريقي���ا، واالتح���اد اإلفريقي 
يتفهم الثورة الش���عبية والدور األساس���ي 

الذي لعبته القوات المسلحة فيها".
وأض���اف: "من المهم ب���ذل الجهود لتقريب 

وجهات النظر"، مشددا على أن "التوافق بين 
األطراف السياسية الس���ودانية على مرحلة 

انتقالية يعد أمرا أساسيا".
من جانبه أوض���ح زين العابدي���ن أن مهمة 
المجلس العس���كري االنتقال���ي تتمثل في 
"تهيئ���ة المن���اخ لتولي القوى السياس���ية 
الحكم بالبالد بطريقة سلمية وديمقراطية".

كما تطرق اللقاء ل���دور االتحاد اإلفريقي في 
مس���اعدة الس���ودان لتمكينه من عبور هذه 
المرحل���ة المهمة م���ن تاريخه السياس���ي، 

حسب البيان.
وال ت����زال طبيعة الجهة التي س����تقود 
البش����ير  المرحل����ة االنتقالية بعد عزل 
نقط����ة الخ����الف الرئيس����ة بي����ن قادة 
الجي����ش والقوى السياس����ية المنظمة 

لالحتجاجات.
وبينما ش���كل قادة الجيش مجلسا انتقاليا 
من 10 عس���كريين - رئيس ونائب وثمانية 

أعضاء - لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها 
بعامي���ن كح���د أقص���ى طارحا عل���ى القوى 
السياسية إمكانية ضم بعض المدنيين له، 
مع االحتف���اظ بالحصة الغالبة، تدفع األخيرة 
باتجاه ما تس���ميه مجلس���ا مدنيا رئاس���يا 
تكون فيه الغلب���ة للمدنيين، ويضم بعض 

العسكريين.
وف���ي وق���ت س���ابق الس���بت، وص���ل فكي 
الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين، 
يجري خاللها عدة لقاءات مع أعضاء المجلس 
العس���كري الس���وداني، والقوى السياسية 

بالبالد.
وتأتي ه���ذه الزي���ارة، عقب إع���الن مجلس 
اإلفريقي،  لالتح���اد  التاب���ع  واألمن  الس���لم 
اإلثنين الماضي، إمهال المجلس العسكري 
السوداني، 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة 
مدني���ة، أو تعلي���ق عضوي���ة الخرطوم في 

االتحاد.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة في السعودية 
أن الجهات األمنية في الرئاس���ة تمكنت صباح األحد من 
إحب���اط عمل إرهابي اس���تهدف مرك���ز مباحث محافظة 

الزلفي شمال الرياض.
ونقلت وكالة األنباء السعودية )واس( عن المتحدث قوله 
إن »هناك مجموع���ة إرهابية هاجمت المركز في محاولة 
بائس���ة القتحامه، وقد تصدت قوات رئاس���ة أمن الدولة 
للمهاجمي���ن وتعامل���ت معهم بما يقتضي���ه الموقف، 
ما أس���فر عن مقتلهم جميعا وعدده���م أربعة إرهابيين 

يجري التثبت من هوياتهم«.
وأض���اف المتح���دث أن ثالثة م���ن رجال األم���ن أصيبوا 

بإصابات طفيفة.
ويق���ع مركز الش���رطة في الزلف���ي على بع���د نحو 250 

كيلومترا إلى الشمال الغربي من الرياض.
وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعالم سعودية أن اثنين 
من المهاجمين ترجال من السيارة »وأطلقا النار على رجال 
األمن، وب���ادرت األجهزة األمنية بالتصدي لهما وقتلهما 
على الف���ور، فيما حاول الثالث محاول���ة الفرار وتم قتله، 

وفجر الرابع نفسه بحزام ناسف كان يرتديه«.

االستقالل/ وكاالت:
تقدم���ت قوات حكومة الوفاق الليبي���ة األحد، باتجاه مدينة 
غريان جنوب طرابلس وس���يطرت على مناطق في العاصمة 
وضواحيها، كما ضيقت الخناق عل���ى قوات اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر في طرابلس، في حين أعيد فتح مطار معيتيقة 
الدول���ي أمام المالح���ة. وتمكنت قوات حكوم���ة الوفاق من 
التمرك���ز بالقرب من الح���دود اإلدارية لمدين���ة غريان بعد 

التقائها بقوات المنطقة العسكرية غرب طرابلس.
وأعلنت حكومة الوفاق أمس السبت أن طائراتها قصفت 
مواقع لق���وات حفتر في غريان وقاع���دة الوطية الجوية 

غرب���ي ليبيا، مضيف���ة أن قواتها س���يطرت على منطقة 
الس���واني وكوبري الزهراء جنوب طرابل���س، إضافة إلى 

تقدمها في محوري عين زارة ووادي الربيع.
كما تمكنت قوات الوفاق من السيطرة خالل معارك أمس 
على منطقة الطويشة، وضيقت الخناق على قوات حفتر 
المتمرك���زة بين مطار طرابلس العالمي ومنطقة قصر بن 

غشير، وال تزال قوات الوفاق تتمركز في جسر المطار.
ولم تنجح ق���وات حفتر الس���بت في اخت���راق الخطوط 
الدفاعية الجنوبي���ة لقوات الوفاق بمنطق���ة الخلة على 

الرغم من القصف العنيف.

حكومة الوفاق تقترب من غريان 
وتتقدم بجنوب طرابلس

مقتل أربعة مسلحين في السعودية 
بإحباط هجوم على مركز أمني

االستقالل/ وكاالت:
وضع���ت اإلمارات العربية المتحدة حجر األس���اس ألول معبد هندوس���ي في الخليج العربي، 
وذلك في مراس���م بالعاصمة أبو ظبي حضرها وزراء ومسؤولون، حسبما أفادت به وكالة األنباء 

اإلماراتية الرسمية األحد.
كما حضر المراس���م سفير الهند لدى اإلمارات نفديب سينغ س���وري، وممثلون عن الطائفة 

الهندوسية في البالد.
وقال رئيس دائرة تنمية المجتمع الحكومية مغير خميس الخييلي إن الخطوة تأتي في إطار 

مساعي تنظيم دور العبادة.
وسيجري بناء المعبد قرب الطريق السريع بين إمارتي دبي وأبو ظبي، على مساحة تقدر ب� 55 
ألف متر مربع، وسيشمل قاعات عبادة وأخرى للتعليم، ومركًزا للزوار، ورياض أطفال، وحدائق، 

وقاعة طعام، ومتجر كتب، وآخر للهدايا.
وذكرت وكالة األناضول أن هذه الخطوة أثارت اس���تغراب ناش���طين عبر وس���ائل التواصل، 
إذ اعتب���ر بعضه���م أنها تعكس تناقض اإلم���ارات التي ال تظهر ذلك التس���امح مع العرب 

والمسلمين.
وعبر تويتر، وصفت شذى المخالفي الخطوة باالستفزاز، مضيفة »يتسامحون مع كل األديان 
إال اإلسالم«. وغرد تركي الشلهوب قائال »أبو ظبي تضع حجر األساس لبناء أول معبد هندوسي 
في جزيرة العرب.. يبنون المعابد والكنائس لغير المسلمين، وُيطالبون بتشديد الرقابة على 

مساجد المسلمين«.

االتحاد اإلفريقي يؤكد ضرورة توافق 
السودانيين على المرحلة االنتقالية

اإلمارات تدشن أول معبد 
هندوسي في الخليج
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االستقالل/ مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية: 
ح����ول العالقة المتوترة بي����ن لبنان ودولة 
االحت����الل، كت����ب اس����حق ليفان����ون في 
صحيفة "إسرائيل اليوم" أن هناك أزمتْين 
كبيرتْي����ن تلوح����ان في األف����ق، تنتظران 
الحل من الجانب اإلس����رائيلي، وهما النزاع 
بالنس����بة للحدود البرية والنزاع بالنس����بة 

للحدود البحرية.
ووفق الكاتب، فاألزمة البرية نش����أت بعد 
أن رس����مت األم����م المتحدة الح����دود بين 
دولة االحت����الل ولبنان ف����ي العام 2000، 
في أعقاب انس����حاب الجيش اإلسرائيلي 
من هناك، س����ارع لبنان للتش����كيك بهذا 
التحديد، وبحس����ب لبنان ف����إن هناك 13 
مكاًنا على طول الحدود )من رأس الناقورة 
وحتى جبل الش����يخ( بقيت في أيدي دولة 
االحت����الل رغم أنه����ا أرض لبنانية ويجب 
إعادته����ا. إس����رائيل ل����م تواف����ق وبدأت 
ببناء جدار على خ����ط الحدود التي قررتها 
األم����م المتحدة. أما األزم����ة البحرية فهي 
ح����ول 860 كيل����و مت����ر2 في قل����ب البحر 
أمام الش����اطئ المش����ترك للبنان والكيان 
الصهيوني، فيها حقول غاز كبرى؛ تّدعي 
لبن����ان الملكي����ة الكاملة، فيم����ا تعارض 

إسرائيل ذلك.
طلب الطرفان مس����اعدة الواليات المتحدة 
لح����ل األزمتين، حتى اآلن وص����ل إلى تل 

أبيب وبيروت أربع����ة مبعوثين أمريكيين 
يحملون الحلول؛ رفضتها لبنان جميعها، 
وف����ي الزي����ارة األخي����رة لوزي����ر الخارجية 
األمريك����ي مايك بومبيو إلى المنطقة طرح 
حاًل س����رعان ما أثار خالًف����ا لبنانًيا داخلًيا 
حاًدا، يرف����ض اللبنانيون النش����ر العلني 
لتفاصيل المحادثات م����ع بومبيو. اقتراح 
وزير الخارجي����ة األمريكي هو الفصل بين 
النزاعْي����ن، األمر الذي سيس����هل حلهما؛ 
بومبي����و اقت����رح الحل في الم����دى الفوري 
لمش����كلة خط الح����دود بما يرض����ي لبنان 
وبرعاي����ة األم����م المتح����دة، بينم����ا األزمة 
البحرية س����تعالج على نح����و منفصل من 
خالل تحكي����م متفق عليه، وإلى أن ينهي 
التحكي����م عمل����ه، تنت����ج ش����ركات الغاز 
الدولية الغاز من البح����ر وتوزع مداخيلها 
بين إسرائيل ولبنان، وبعد التحكيم تعمل 

الدولتان وفقا لقرار المحكمة.
وبحس����ب صحيفة "إس����رائيل اليوم" فإن 
االقت����راح األمريكي خلق توتًرا بين رئيس 
الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي يؤيد 
الفصل بي����ن الموضوعْي����ن، وبين رئيس 
البرلمان نبيه بري، المدعوم من حزب الله. 
اللبناني  يّدعي الحري����ري بأن االقتص����اد 
يعي����ش في مصاعب والمداخيل من الغاز 
كفيلة بتحس����ين الوضع، وف����ي المقابل، 
يّدع����ي بري وح����زب الله بأن����ه إذا وافقت 

إسرائيل على حل األزمة البرية كما يطلب 
لبنان فإن األمر سيس����حب من تحت أقدام 
حزب الله االدعاء بان إسرائيل تحتل أرًضا 
لبناني����ة، وبالتالي لن تكون حاجة لمخزون 
السالح الذي يحوزه. فضاًل عن ذلك، يّدعي 
المعارضون بأن مثل هذه الخطوة ستفتح 
ثغرة لبحث لبناني داخلي عن الحاجة إلى 

نزع سالح حزب الله.
وتواص����ل الصحيفة القول ب����أن الواليات 
بي����ن  الفص����ل  ف����ي  ترغ����ب  المتح����دة 
الموضوعْي����ن، ألن األمر سيس����مح لها بأن 
تمرر الغاز القطري عبر إس����رائيل وقبرص 
إلى أوروب����ا، دون أن يكون عرضة للتهديد 
العسكري من جانب حزب الله؛ وهكذا تضر 
الواليات المتحدة بروسيا، الموردة الكبرى 
للغاز إل����ى أوروبا. أما إس����رائيل فتتحدث 
في هذه المواضي����ع بتقنين، ولكن ُيمكن 
التخمين بأن ه����ذه المواضيع طرحت في 
محادث����ات بومبيو في البالد بهدف تبديد 
التوت����ر، وأن إنتاج الغاز حس����ب االقتراح 
األمريك����ي أهم م����ن تعدي����الت طفيفة 

للحدود.
من جانب آخ����ر، وفي الس����ياق االنتخابي 
اإلسرائيلي وفوز نتنياهو، نشرت صحيفة 
"إس����رائيل اليوم" مقااًل للكاتب ايزي ليبلر 
يقول فيه: رغم ثالثة من ملفات الفس����اد 
المعلقة و13 س����نة في المنصب؛ انتخب 

اإلس����رائيليون نتنياهو لوالية خامس����ة، 
ليك����ون بذل����ك الزعيم اإلس����رائيلي الذي 

سيتجاوز بن غوريون في المنصب.
اس����تخدم نتنياهو كفاءات����ه االنتخابية، 
ووقف إلى جانبه زعماء أجانب، بمن فيهم 
ترامب، بوتين ورئيس البرازيل بولسونارو؛ 
ولكن الس����بب المركزي النتصار نتنياهو 
ه����و أن المقترعين اعتقدوا ب����أن خدمته 
وتجربته مهمتان، وأن أحًدا من خصومه ال 

يبدي قيادة مثل قيادته.
بعد تشكيل الحكومة، سيتصدى رئيس 
الوزراء لتحديات جس����يمة، فخطة السالم 
لترامب س����تعرض قريًبا، ولعل "إسرائيل" 
ستكون مطالبة بتنازالت إقليمية دون أن 
تساوم على أمنها. يتعلق نتنياهو باتحاد 
أحزاب اليمين الذي ه����دد منذ اآلن بترك 
كل حكوم����ة توافق على قب����ول أي تنازل 
إقليمي. معظم اليه����ود غير األرثوذكس 
في الواليات المتحدة هجروا "إس����رائيل" 
عملًيا، ولكنهم يش����ددون بأن لهم الحق 
في التأثير على سياس����تنا األمنية، حتى 
وإن كان رأيهم يتعارض مع إرادة الشعب 
في إسرائيل، كما أنهم يشجعون الحزب 
الديمقراط����ي على ممارس����ة الضغط على 

"إسرائيل".
م����ن المعق����ول أن أهم خط����وة اآلن هي 
إحالل الس����يادة اإلس����رائيلية على الكتل 

االس����تيطانية المركزية. واض����ٌح تماما أن 
ه����ذه الكتل االس����تيطانية ل����م تعد قيد 
المفاوضات، وهذه لحظة مناس����بة - طالما 
لم يب����ِد الفلس����طينيون المرونة - إلعطاء 
مفع����ول قانون����ي لمكان����ة نح����و نصف 
مليون مستوطن من خالل إحالل السيادة 
اإلس����رائيلية عليهم؛ مث����ل هذه الخطوة، 
حتى لو انحصرت في الكتل االستيطانية 
المركزية س����توقظ معظم العالم لشجبنا. 
ولكن بقدر م����ا تقف الوالي����ات المتحدة 
إل����ى جانبنا، محظوٌر علين����ا أن نفوت مثل 
هذه الفرصة الس����تقرار المنطقة ولوضع 

األساسات لتسوية مستقبلية.
لنتنياه����و حجة قوية للعم����ل في كل ما 
يتعلق بالكتل االستيطانية، من الصعب 
االفتراض بأن الواليات المتحدة ستسمح 
له ب����أن يض����م المس����توطنات المنعزلة، 
وس����تتطلب ه����ذه األم����ور م����ن نتنياهو 
مفاوضات حساسة في إطار ائتالفه؛ فإذا 

ما فاّر أحد األحزاب، فإنه سيفقد أغلبيته.
إذا تبي����ن لنتنياهو أن األحزاب التي تدور 
في فلكه متطرفة أكثر مّما ينبغي أو تمنع 
خطة س����الم أمريكية معقولة؛ ُيحتمل أن 
يصل إلى تسوية بشأن مشاكله القانونية 
ويش����كل حكوم����ة وح����دة في األش����هر 
القادم����ة، الخطوة التي س����تحظى بتأييد 

معظم اإلسرائيليين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قدم���ت الحركة من أج���ل النزاهة والمحامي 
ش���احار ب���ن مئي���ر إل���ى المحكم���ة العليا 
اإلس���رائيلية، األحد، ضد قرار رئيس الكيان 
اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، تكليف رئيس 
حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، بتش���كيل 

الحكومة المقبلة.
وطالب���ت الحرك���ة، المحكم���ة بإص���دار أمر 
احترازي ضد نتنياهو والمستشار القضائي 
للحكوم���ة، أفيحاي مندلبليت، والكنيس���ت 
وكتل���ة ح���زب الليكود، وأن يعل���ل المدعى 

عليهم سبب عدم إلغاء قرار ريفلين.
وتس���اءلت الحركة »لماذا ال تعلن المحكمة 
»لي���س دس���توريا  أن تكلي���ف نتنياه���و 
ويمس بالنواة الصلبة لس���لطة القانون في 
:إسرائيل«، ولماذا ال يقرر نتنياهو أال يتحمل 
مسؤولية تش���كيل الحكومة وترؤسها. كما 
وطل���ب الملتمس���ون من المحكم���ة تعيين 

جلسة للنظر في االلتماسين.
وفسر الملتمسون سبب دعواهم بأن نتنياهو 
تلق����ى قبي����ل االنتخاب����ات الئحة ش����بهات 
»خطيرة«، تتعلق بمخالف����ات الحصول على 

رشوة واالحتيال وخيانة األمانة.
وأضافوا أن الئحة الشبهات تنسب لنتنياهو 

»عالقات فاسدة مع أصحاب رأس مال، طوال 
س���نوات عديدة وبط���رق متنوع���ة، مقابل 
أمور نفذها أثن���اء توليه رئاس���ة الحكومة 
اإلس���رائيلية، وبما يتعلق بمناصبه الوزارية 

ومن خالل استغالل مكانته وصالحياته«.
وقال الملتمس���ون إنه���م ال يطلبون وقف 
والي���ة نتنياهو كرئيس حكوم���ة انتقالية، 
وإنم���ا منع���ه »ألن���ه ليس معق���وال بصورة 
بتش���كيل  نتنياه���و«  متطرف���ة تكلي���ف 

الحكومة المقبلة.  

وأش���ار الملتمس���ون إلى أن المحكمة العليا 
أقرت قبل 25 عام���ا، فيما يتعلق بمبدأ براءة 
المش���تبه طالما لم تتم إدانته، أنه »ال يمنع 
وقف والية من يشغل منصبا سلطويا«، وأن 
»اإلدانة بمخالفة جنائية يس���توجب إثبات 
يتجاوز شكا معقوال، ولكن بما يتعلق بوزراء 
ونوابهم ورؤساء بلديات، أقرت المحكمة أنه 
ليس مس���موحا للمش���تبه أو المتهم تولي 
منص���ب س���لطوي رفيع ولع عالقة مباش���رة 

بالشبهات ضده«.

لبنان و »إسرائيل«: أزمتان برية وبحرية تلوحان في األفق

القدس المحتلة/ االستقالل:
طالب رئيس لجنة االنتخابات المركزية القاضي حنان ميلتس���ر، المستشار 
القانوني للحكومة والقائم بأعمال مفتش الشرطة العام الميجر جنرال موطي 
كوهين، اإليعاز بالش���روع في تحقيق جنائي حول وقوع أعمال تزوير بحسب 

الشبهات في مراكز اقتراع خالل انتخابات الكنيست األخيرة.
وحس���ب قناة »كان« العبرية، فقد جاء هذا الطلب بناء على توجه من النائب 

الليكودي دافيد بيتان.
وأظهرت النتائج النهائية النتخابات الكنيس����ت ال�����21، التي أجريت في 
التاس����ع من الش����هر الجاري، حصول حزب الليكود على أعلى نسبة مقاعد 
بالكنيس����ت ب�����36 مقعدا مقاب����ل 35 مقعدا لحزب »كحول لف����ان«، و حزب 
»ش����اس« بزعامة أري����ه درعي 8 مقاع����د، وحزب »يهدوت هت����وراة« بزعامة 
يعكوف ليتس����مان 7 مقاعد، وحزب »العمل« بزعام����ة أفي جباي 6 مقاعد، 
والجبهة العربية للتغيير بزعامة الطيبي وعودة 6 مقاعد، وحزب »يسرائيل 
بيتنا« بزعامة ليبرمان 5 مقاعد، اتحاد أحزاب اليمين بزعامة الحاخام بيرتس 
5 مقاعد، وحزب »كوالنو« بزعامة موش����يه كحلون 4 مقاعد، وحزب »ميرتس« 
بزعامة تم����ار زاندربيغ 4 مقاعد، وقائمة تحالف ح����زب »بلد« العربي وحزب 

»راعم« اليهودي 4 مقاعد.

تقديــم التمــاس لـ »العليــا« ضــد تكليــف 
نتنياهــو بتشكيــل الحكومــة المقبلــة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت صحيف���ة »يديعوت أحرون���وت« العبرية، 
مس���اء األح���د، أن خل���اًل أص���اب بعض ش���بكات 

االتصاالت الخلوية في عدة مناطق ب�«إسرائيل«.
وقالت الصحيف����ة: إن الخلل أصاب ش����بكة 
بارتنر الخلوي����ة و012 موبايل في منطقتي 

أسدود وغان يافنه.
ولم تذكر وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أسباب هذا 

الخلل.

تعطل شبكات االتصاالت في »إسرائيل«

مطالبات بالتحقيق في أعمال 
تزوير لالنتخابات اإلسرائيلية

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان، إن حزبه مهتم بتشكيل 

حكومة يمينية، لكن ليس بأي ثمن.
وأضاف ليبرمان، لن نتنازل عن األمور األساسية التي ننادي بها ألنها بمثابة 

خطوط حمراء.
وفي وقت سابق، اش���ترط ليبرمان لالنضمام إلى حكومة نتنياهو أن يترأس 

حقيبة الدفاع.
ومن أبرز النقاط التي يطالب بها حزب "إسرائيل بيتنا، األمن، وقانون التجنيد، 

والدين والدولة.

ليبرمان: مطالبنا 
األساسية »خطوط حمراء«

االثنين 16 شعبان 1440 هــ 22 ابريل 2019 م

االستقالل/ وكاالت:
التمثيل الغذائي هو عملية تحويل الطعام إلى 
طاقة يستفيد منها الجسم، وكلما كانت هذه 

العملية بطيئة يصبح إنقاص الوزن أصعب.
وتتضم����ن الحمي����ة الغذائية للتخس����يس أو 
ضبط الوزن تناول توابل وأعش����اب لزيادة حرق 
الس����عرات ، لكن من ناحية أخرى قد تتس����بب 
بع����ض الع����ادات اليومية في إبط����اء التمثيل 

الغذائي، أهمها:
* االستس����الم للراحة وعدم رف����ع أية أحمال أو 
أثقال، س����واء من خ����الل األعم����ال المنزلية، أو 

الهوايات، أو ممارسة التمارين الرياضية.
* المشروبات الس����كرية هي األكثر ضررًا على 

الوزن والصحة، ألن العبوة تحتوي عادة على أكثر 
من 9 مالعق س����كر، وبالمثل الس����كريات المكّررة. وكلما زادت 

مدخالت الجسم من السكريات كلما تباطأ حرق السعرات.
* قد يكون الجلوس في عمل مكتبي، وخالل االنتقال بالسيارة 
إل����ى مكان العمل أمرًا ال مفر من����ه. لكن مواصلة الجلوس أمام 

التلفزي����ون والكومبيوتر لفت����رات طويلة يحرم الجس����م من 
النشاط والحركة، ويبطئ التمثيل الغذائي.

* الس����هر وعدم الحصول على عدد س����اعات الن����وم الكافية 
من أكثر العوامل المس����ببة لزيادة ال����وزن أو عدم نجاح حمية 

التخسيس.

االستقالل/ وكاالت:
مث���ل س���ائر الس���وائل التي 
يفرزها الجسم، يحتوي العرق 
عل���ى ث���روة م���ن المعلومات 
بش���أن الوظائ���ف الحيوي���ة 
االنس���ان،  لجس���م  المختلفة 
غير أن جمع قطرات العرق عن 
طريق س���حبها من على سطح 
الجلد يمك���ن أن يكون عملية 
غير نظيفة وتستهلك الوقت.

وابتك���ر فريق م���ن الباحثين 
بالجامع���ة الصيني���ة للعلوم 
تحتوي  ضمادة  والتكنولوجيا 
على وحدات استشعار حيوية 
يمكنه���ا جمع قط���رات العرق 

وتحليلها اعتمادًا على تطبي���ق إلكتروني يمكن 
تنزيل���ه عل���ى الهوات���ف الذكية. ويق���ول فريق 
الدراسة إن هذه الضمادة يمكن أن تستخدم يومًا 

ما في تشخيص األمراض المختلفة.
ورغم أن باحثين آخرين س���بق لهم ابتكار وسائل 
لتجمي���ع الع���رق وتحليله، مثل الوش���م المؤقت، 
وأجهزة التحليل اإللكترونية، إال أن هذه الوسائل 

ع���ادة ما تتطلب أس���الك توصي���ل وتحتوي على 
مكون���ات إلكتروني���ة ذات تصميم���ات معقدة، 
ولذلك أراد الباحثان تايلين تش���و وتشي تشانج 
أن تكون وحدة االستشعار الحيوية التي ابتكراها 
بالتعاون مع زمالء لهما بالجامعة في صورة ضمادة 
وأن تستخدم خاصية التغيير اللوني للتعبير عن 

النتائج المختلفة لعمليات تحليل العرق.
وتحت���وي الضمادة على ش���ريحة رقيقة من مادة 

بها  تحي���ط  البوليس���تر 
الس���يليكا  م���ن  طبق���ة 
لتجميع العرق. ويتم حقن 
مختلفة  بأل���وان  صبغات 
داخ���ل ج���دران الضمادة 
تركيزات  ع���ن  للكش���ف 
مثل  المختلف���ة  الم���واد 
والكالس���يوم  الغلوك���وز 
والكلوريد في العرق. ويتم 
االستشعار  وحدة  تثبيت 
الحيوي���ة بش���ريط الصق 
قوي على جسم المتطوع.

وعندما يم���ارس المتطوع 
األنش���طة  م���ن  ن���وع  أي 
جس���مه  يقوم  الحركي���ة، 
بإف���راز العرق الذي يتم احتج���ازه داخل الجدران 
الرقيقة للضم���ادة التي يتغير لونها نتيجة لفرز 
الصبغة المرتبطة بالمادة التي يتم العثور عليها 
داخل قط���رات العرق. وعن طريق تس���جيل هذه 
األلوان عل���ى الهواتف الذكية، يس���تطيع فريق 
الدراس���ة الحصول على البيان���ات المختلفة التي 

تدل على مؤشرات حيوية مختلفة للمتطوع.

ضمــادة إلكترونيــة لتحليــل العــرق البشــري

االستقالل/ وكاالت:
على مستخدمي نس���خة تطبيق BBM ، أن يقوموا بحفظ صورهم 
ورس���ائل في الوقت الحال���ي، ألنها لن تظل متاح���ة بعد 31 مايو 

المقبل.
بع���د نحو 14 عاما م���ن الخدمة ومع تراجع ملحوظ في أعداد المس���تخدمين، 
أعلنت ش���ركة “بالك بيري” أنها س���توقف نسخة المس���تهلك من خدمة 
التراس���ل الخاصة بها المعروفة باسم “BBM”، بحلول الحادي والثالثين من 

مايو المقبل.
وال ُيْعَرف بالتحديد عدد مستخدمي تطبيق “بالك بيري ماسنجر”، لكنه نال 
ش���عبية واسعة منذ إطالقه سنة 2005، وامتاز بخاصية التشفير التي تتيح 

درجة عالية من األمان.
لكن الش���ركة أوضحت أن تطبيق “BBMe” س���يظل متاحا أمام 
مس���تخدمي أجهزة “أندرويد” و”إس أو إس”، حتى يستفيدوا 

من خدماته.
وس���يكون بإمكان مستخدمي الهواتف الذكية اس���تخدام التطبيق بشكل 
مجاني خالل الس���نة األولى، وبعدها، سيتعين عليهم دفع رسوم تصل إلى 

2.5 دوالر في كل ستة أشهر.
وعانت ش���ركة “بالك بيري” من انصراف المستخدمين إلى تطبيقات أخرى 
للتراسل الفوري مثل “واتساب” و”ماسنجر” و”تلغرام”، وقررت أال تمضي 

قدما في محاوالت دعم المنصة.

»بالك بيري« تعلن وقف 
BBM خدمة التراسل

االستقالل/ وكاالت:
كشفت دراس����ة صادمة أن الضغوط في بلدان مثل 
الصين والهند من أجل إنجاب الذكور وليس اإلناث، 
أدت إلى ارتفاع كبير في عمليات اإلجهاض القائمة 

على الجنس.
ويوج����د اآلن 23.1 مليون أنثى "مفقودة" في العالم 
نتيجة إلنهاء حاالت الحمل ألن الطفل كان س����يولد 

أنثى.
وتش����ير نتائج الدراسة إلى أن نحو 10.6 مليون من 
هؤالء "اإلناث المفقودات" تم إجهاضهن في الهند 

و11.9 مليون منهن في الصين.
ويقول أعضاء فريق البحث السنغافوري الذي أجرى 
الدراس����ة، إن الضغ����ط اإلضافي لسياس����ة الطفل 
الواح����د في الصين، ورغبة الوالدين في إنجاب طفل 

ضاعفت المشكلة.
وجمعت الدراس����ة التي اس����تمرت خمس سنوات، 
معلوم����ات من 202 دولة ح����ول العالم، بما في ذلك 
عش����رات الدول حي����ث كان الذك����ور مفضلين على 

الفتيات في مرحلة ما من التاريخ.
ووجدت الدراسة أنه نتيجة لتزايد المحاباة لألطفال 
الذكور في بعض المناطق، تحولت نس����بة الجنس 
العالمي����ة إلى 118:100 لصالح الذكور. ما يعني أنه 
ل����كل 200 مولود، من المرج����ح أن يكون 105 منهم 

من الذكور.
وما يزال هذا التحيز للذكور يمثل لغزا للعلماء على 
الرغم من أن الدراس����ات الحديثة تش����ير إلى قدرة 
النس����اء على العيش أكثر من الرجال، حيث تتمتع 
النس����اء بعمر متوقع أكبر في معظم البلدان. ولكل 
ذكر يبلغ من العمر 100 عام، هناك أربع نس����اء في 

المتوسط يصبحن أيضا في عمر المئة عام.
ويقول العال����م الكندي داريل بريكر، بش����أن نتائج 
هذه الدراس����ة: "إذا كان الجزء الوحيد من الس����كان 
الذي����ن يمكنهم إنتاج أطفال جدد هم من النس����اء 
دون س����ن 45 عاما، وكانت مجموع����ة كاملة منهن 
مفقودة، فس����يكون لذلك تأثير واضح على خصوبة 

السكان".

دراسة تكشف عن 23 مليون
 أنثى »مفقودة« في العالم!

عادات يومية ُتبطئ حرق الجسم 
للسعرات الحرارية.. تخلص منها

االستقالل/ وكاالت:
ابتك���ر فريق من الباحثين في الواليات المتحدة منظوم���ة جديدة للذكاء االصطناعي يمكنها تلخيص 
وتبس���يط األبحاث العلمية المعقدة للقارئ غير المتخصص، في ش���كل جمل���ة واحدة أو جملتين على 

األكثر.
وم���ن الممكن أن تع���ود المنظومة بالفائدة عل���ى المحررين والكتاب غي���ر المتخصصين، وكذلك على 
العلم���اء والباحثين المكلفين باالطالع على أعداد كبيرة من األبحاث العلمية بغرض الحصول على فكرة 

مبدئية عن المادة العلمية في األبحاث التي يتم تكليفهم باالطالع عليها.
وجاءت المنظومة الجديدة كنتيجة لمجموعة من المشروعات العلمية غير المرتبطة والتي كانت تتعلق 
بتطوير تطبيقات للذكاء االصطناعي اعتمادا على الش���بكات العصبية، بهدف معالجة بعض القضايا 
الشائكة في مجال الفيزياء. وسرعان ما اكتشف فريق الدراسة أنه يمكن تطبيق نفس النهج لمعالجة 

مشكالت حوسبية معقدة تتعلق بالنصوص اللغوية.
ونق���ل الموق���ع اإللكتروني "س���اينس ديلي" المتخص���ص في األبح���اث العلمية ع���ن الباحث مارين 
سولياس���يتش من معهد ماساشوس���يتس للتكنولوجيا ف���ي الواليات المتحدة قول���ه: "نجري أبحاثا 
مختلفة في مجال الذكاء االصطناعي منذ سنوات، وكنا نستخدم هذه التقنية بشكل أساسي في مجال 

الفيزياء، ولكننا وجدنا إمكانية استخدام نفس النهج ألداء مهام مختلفة".

برنامج ذكاء اصطناعي لتبسيط األبحاث 
العلمية للقارئ غير المتخصص االستقالل/ وكاالت:

قرح���ة القدم من مضاعفات مرض الس���كري 
من الن���وع الثاني التي تس���بب إزعاجًا كبيرًا. 
وتحدث نتيج���ة الجروح الت���ي تقطع الجلد 

فتع���ّرض األنس���جة الداخلي���ة إل���ى الهواء 
وتلتهب.

ونتيج���ة صعوب���ة التئام الج���روح عند 
ارتفاع نسبة السكر بالدم يتأخر الشفاء، 
ويتطّلب األمر أحيانًا تناول مضاد حيوي 
للقضاء على االلتهاب. إليك مجموعة من 
العالجات الطبيعية الفاعلة لقرحة القدم 

السكري:

ال�سبانخ
كان  إلى إذا  يفتق���د  الغذائ���ي  نظام���ك 

ومص���ادر  الس���بانخ 
م  لمغنيس���يو ا
األخرى م���ن األرجح 
أن تص���اب بقرح���ة 
إذا كان لديك  القدم 
الكثير  تناول  السكري. 
الغنية  واألطعمة  السبانخ  من 

بالمغنيسيوم مثل الموز واألفوكادو.
الع�سل

هل تعل���م أنه يمكنك عالج أحد مش���اكل 
الس���كري بطعام حلو مثل العسل؟ يحتوي 
العس���ل عل���ى مض���ادات حيوي���ة تحارب 
االلتهابات، ويساعد أكل الكمية المعتدلة 

منه على دعم مناعة الجسم.

ال�سّبار
اشرب عصير هالم الصّبار )األلوفيرا( لتقوية 
نظام المناعة. ويمكنك وضع الهالم )الجل( 
المصابة مباش���رة. وتتوفر  المناط���ق  على 
مجموع���ة متنوعة م���ن منتج���ات العناية 

بالبشرة من مستخلص هالم الصّبار.

القهوة
يزيد الكافيين تدفق الدم، ما يس���اعد على 
س���رعة اس���تجابة المناعة ش���فاء األطراف 

المصابة.

عالجــات طبيعيــة للقــدم السكــري
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االستقالل/ وكاالت:
التمثيل الغذائي هو عملية تحويل الطعام إلى 
طاقة يستفيد منها الجسم، وكلما كانت هذه 

العملية بطيئة يصبح إنقاص الوزن أصعب.
وتتضم����ن الحمي����ة الغذائية للتخس����يس أو 
ضبط الوزن تناول توابل وأعش����اب لزيادة حرق 
الس����عرات ، لكن من ناحية أخرى قد تتس����بب 
بع����ض الع����ادات اليومية في إبط����اء التمثيل 

الغذائي، أهمها:
* االستس����الم للراحة وعدم رف����ع أية أحمال أو 
أثقال، س����واء من خ����الل األعم����ال المنزلية، أو 

الهوايات، أو ممارسة التمارين الرياضية.
* المشروبات الس����كرية هي األكثر ضررًا على 

الوزن والصحة، ألن العبوة تحتوي عادة على أكثر 
من 9 مالعق س����كر، وبالمثل الس����كريات المكّررة. وكلما زادت 

مدخالت الجسم من السكريات كلما تباطأ حرق السعرات.
* قد يكون الجلوس في عمل مكتبي، وخالل االنتقال بالسيارة 
إل����ى مكان العمل أمرًا ال مفر من����ه. لكن مواصلة الجلوس أمام 

التلفزي����ون والكومبيوتر لفت����رات طويلة يحرم الجس����م من 
النشاط والحركة، ويبطئ التمثيل الغذائي.

* الس����هر وعدم الحصول على عدد س����اعات الن����وم الكافية 
من أكثر العوامل المس����ببة لزيادة ال����وزن أو عدم نجاح حمية 

التخسيس.

االستقالل/ وكاالت:
مث���ل س���ائر الس���وائل التي 
يفرزها الجسم، يحتوي العرق 
عل���ى ث���روة م���ن المعلومات 
بش���أن الوظائ���ف الحيوي���ة 
االنس���ان،  لجس���م  المختلفة 
غير أن جمع قطرات العرق عن 
طريق س���حبها من على سطح 
الجلد يمك���ن أن يكون عملية 
غير نظيفة وتستهلك الوقت.

وابتك���ر فريق م���ن الباحثين 
بالجامع���ة الصيني���ة للعلوم 
تحتوي  ضمادة  والتكنولوجيا 
على وحدات استشعار حيوية 
يمكنه���ا جمع قط���رات العرق 

وتحليلها اعتمادًا على تطبي���ق إلكتروني يمكن 
تنزيل���ه عل���ى الهوات���ف الذكية. ويق���ول فريق 
الدراسة إن هذه الضمادة يمكن أن تستخدم يومًا 

ما في تشخيص األمراض المختلفة.
ورغم أن باحثين آخرين س���بق لهم ابتكار وسائل 
لتجمي���ع الع���رق وتحليله، مثل الوش���م المؤقت، 
وأجهزة التحليل اإللكترونية، إال أن هذه الوسائل 

ع���ادة ما تتطلب أس���الك توصي���ل وتحتوي على 
مكون���ات إلكتروني���ة ذات تصميم���ات معقدة، 
ولذلك أراد الباحثان تايلين تش���و وتشي تشانج 
أن تكون وحدة االستشعار الحيوية التي ابتكراها 
بالتعاون مع زمالء لهما بالجامعة في صورة ضمادة 
وأن تستخدم خاصية التغيير اللوني للتعبير عن 

النتائج المختلفة لعمليات تحليل العرق.
وتحت���وي الضمادة على ش���ريحة رقيقة من مادة 

بها  تحي���ط  البوليس���تر 
الس���يليكا  م���ن  طبق���ة 
لتجميع العرق. ويتم حقن 
مختلفة  بأل���وان  صبغات 
داخ���ل ج���دران الضمادة 
تركيزات  ع���ن  للكش���ف 
مثل  المختلف���ة  الم���واد 
والكالس���يوم  الغلوك���وز 
والكلوريد في العرق. ويتم 
االستشعار  وحدة  تثبيت 
الحيوي���ة بش���ريط الصق 
قوي على جسم المتطوع.

وعندما يم���ارس المتطوع 
األنش���طة  م���ن  ن���وع  أي 
جس���مه  يقوم  الحركي���ة، 
بإف���راز العرق الذي يتم احتج���ازه داخل الجدران 
الرقيقة للضم���ادة التي يتغير لونها نتيجة لفرز 
الصبغة المرتبطة بالمادة التي يتم العثور عليها 
داخل قط���رات العرق. وعن طريق تس���جيل هذه 
األلوان عل���ى الهواتف الذكية، يس���تطيع فريق 
الدراس���ة الحصول على البيان���ات المختلفة التي 

تدل على مؤشرات حيوية مختلفة للمتطوع.

ضمــادة إلكترونيــة لتحليــل العــرق البشــري

االستقالل/ وكاالت:
على مستخدمي نس���خة تطبيق BBM ، أن يقوموا بحفظ صورهم 
ورس���ائل في الوقت الحال���ي، ألنها لن تظل متاح���ة بعد 31 مايو 

المقبل.
بع���د نحو 14 عاما م���ن الخدمة ومع تراجع ملحوظ في أعداد المس���تخدمين، 
أعلنت ش���ركة “بالك بيري” أنها س���توقف نسخة المس���تهلك من خدمة 
التراس���ل الخاصة بها المعروفة باسم “BBM”، بحلول الحادي والثالثين من 

مايو المقبل.
وال ُيْعَرف بالتحديد عدد مستخدمي تطبيق “بالك بيري ماسنجر”، لكنه نال 
ش���عبية واسعة منذ إطالقه سنة 2005، وامتاز بخاصية التشفير التي تتيح 

درجة عالية من األمان.
لكن الش���ركة أوضحت أن تطبيق “BBMe” س���يظل متاحا أمام 
مس���تخدمي أجهزة “أندرويد” و”إس أو إس”، حتى يستفيدوا 

من خدماته.
وس���يكون بإمكان مستخدمي الهواتف الذكية اس���تخدام التطبيق بشكل 
مجاني خالل الس���نة األولى، وبعدها، سيتعين عليهم دفع رسوم تصل إلى 

2.5 دوالر في كل ستة أشهر.
وعانت ش���ركة “بالك بيري” من انصراف المستخدمين إلى تطبيقات أخرى 
للتراسل الفوري مثل “واتساب” و”ماسنجر” و”تلغرام”، وقررت أال تمضي 

قدما في محاوالت دعم المنصة.

»بالك بيري« تعلن وقف 
BBM خدمة التراسل

االستقالل/ وكاالت:
كشفت دراس����ة صادمة أن الضغوط في بلدان مثل 
الصين والهند من أجل إنجاب الذكور وليس اإلناث، 
أدت إلى ارتفاع كبير في عمليات اإلجهاض القائمة 

على الجنس.
ويوج����د اآلن 23.1 مليون أنثى "مفقودة" في العالم 
نتيجة إلنهاء حاالت الحمل ألن الطفل كان س����يولد 

أنثى.
وتش����ير نتائج الدراسة إلى أن نحو 10.6 مليون من 
هؤالء "اإلناث المفقودات" تم إجهاضهن في الهند 

و11.9 مليون منهن في الصين.
ويقول أعضاء فريق البحث السنغافوري الذي أجرى 
الدراس����ة، إن الضغ����ط اإلضافي لسياس����ة الطفل 
الواح����د في الصين، ورغبة الوالدين في إنجاب طفل 

ضاعفت المشكلة.
وجمعت الدراس����ة التي اس����تمرت خمس سنوات، 
معلوم����ات من 202 دولة ح����ول العالم، بما في ذلك 
عش����رات الدول حي����ث كان الذك����ور مفضلين على 

الفتيات في مرحلة ما من التاريخ.
ووجدت الدراسة أنه نتيجة لتزايد المحاباة لألطفال 
الذكور في بعض المناطق، تحولت نس����بة الجنس 
العالمي����ة إلى 118:100 لصالح الذكور. ما يعني أنه 
ل����كل 200 مولود، من المرج����ح أن يكون 105 منهم 

من الذكور.
وما يزال هذا التحيز للذكور يمثل لغزا للعلماء على 
الرغم من أن الدراس����ات الحديثة تش����ير إلى قدرة 
النس����اء على العيش أكثر من الرجال، حيث تتمتع 
النس����اء بعمر متوقع أكبر في معظم البلدان. ولكل 
ذكر يبلغ من العمر 100 عام، هناك أربع نس����اء في 

المتوسط يصبحن أيضا في عمر المئة عام.
ويقول العال����م الكندي داريل بريكر، بش����أن نتائج 
هذه الدراس����ة: "إذا كان الجزء الوحيد من الس����كان 
الذي����ن يمكنهم إنتاج أطفال جدد هم من النس����اء 
دون س����ن 45 عاما، وكانت مجموع����ة كاملة منهن 
مفقودة، فس����يكون لذلك تأثير واضح على خصوبة 

السكان".

دراسة تكشف عن 23 مليون
 أنثى »مفقودة« في العالم!

عادات يومية ُتبطئ حرق الجسم 
للسعرات الحرارية.. تخلص منها

االستقالل/ وكاالت:
ابتك���ر فريق من الباحثين في الواليات المتحدة منظوم���ة جديدة للذكاء االصطناعي يمكنها تلخيص 
وتبس���يط األبحاث العلمية المعقدة للقارئ غير المتخصص، في ش���كل جمل���ة واحدة أو جملتين على 

األكثر.
وم���ن الممكن أن تع���ود المنظومة بالفائدة عل���ى المحررين والكتاب غي���ر المتخصصين، وكذلك على 
العلم���اء والباحثين المكلفين باالطالع على أعداد كبيرة من األبحاث العلمية بغرض الحصول على فكرة 

مبدئية عن المادة العلمية في األبحاث التي يتم تكليفهم باالطالع عليها.
وجاءت المنظومة الجديدة كنتيجة لمجموعة من المشروعات العلمية غير المرتبطة والتي كانت تتعلق 
بتطوير تطبيقات للذكاء االصطناعي اعتمادا على الش���بكات العصبية، بهدف معالجة بعض القضايا 
الشائكة في مجال الفيزياء. وسرعان ما اكتشف فريق الدراسة أنه يمكن تطبيق نفس النهج لمعالجة 

مشكالت حوسبية معقدة تتعلق بالنصوص اللغوية.
ونق���ل الموق���ع اإللكتروني "س���اينس ديلي" المتخص���ص في األبح���اث العلمية ع���ن الباحث مارين 
سولياس���يتش من معهد ماساشوس���يتس للتكنولوجيا ف���ي الواليات المتحدة قول���ه: "نجري أبحاثا 
مختلفة في مجال الذكاء االصطناعي منذ سنوات، وكنا نستخدم هذه التقنية بشكل أساسي في مجال 

الفيزياء، ولكننا وجدنا إمكانية استخدام نفس النهج ألداء مهام مختلفة".

برنامج ذكاء اصطناعي لتبسيط األبحاث 
العلمية للقارئ غير المتخصص االستقالل/ وكاالت:

قرح���ة القدم من مضاعفات مرض الس���كري 
من الن���وع الثاني التي تس���بب إزعاجًا كبيرًا. 
وتحدث نتيج���ة الجروح الت���ي تقطع الجلد 

فتع���ّرض األنس���جة الداخلي���ة إل���ى الهواء 
وتلتهب.

ونتيج���ة صعوب���ة التئام الج���روح عند 
ارتفاع نسبة السكر بالدم يتأخر الشفاء، 
ويتطّلب األمر أحيانًا تناول مضاد حيوي 
للقضاء على االلتهاب. إليك مجموعة من 
العالجات الطبيعية الفاعلة لقرحة القدم 

السكري:

ال�سبانخ
كان  إلى إذا  يفتق���د  الغذائ���ي  نظام���ك 

ومص���ادر  الس���بانخ 
م  لمغنيس���يو ا
األخرى م���ن األرجح 
أن تص���اب بقرح���ة 
إذا كان لديك  القدم 
الكثير  تناول  السكري. 
الغنية  واألطعمة  السبانخ  من 

بالمغنيسيوم مثل الموز واألفوكادو.
الع�سل

هل تعل���م أنه يمكنك عالج أحد مش���اكل 
الس���كري بطعام حلو مثل العسل؟ يحتوي 
العس���ل عل���ى مض���ادات حيوي���ة تحارب 
االلتهابات، ويساعد أكل الكمية المعتدلة 

منه على دعم مناعة الجسم.

ال�سّبار
اشرب عصير هالم الصّبار )األلوفيرا( لتقوية 
نظام المناعة. ويمكنك وضع الهالم )الجل( 
المصابة مباش���رة. وتتوفر  المناط���ق  على 
مجموع���ة متنوعة م���ن منتج���ات العناية 

بالبشرة من مستخلص هالم الصّبار.

القهوة
يزيد الكافيين تدفق الدم، ما يس���اعد على 
س���رعة اس���تجابة المناعة ش���فاء األطراف 

المصابة.

عالجــات طبيعيــة للقــدم السكــري
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غزة/ االستقالل: 
تختتم منافس���ات النس���خة الثامنة عش���رة لكأس فلسطين 
للمحافظات الجنوبية ، كأس المرحوم محمد المزين لكرة القدم 
، الي���وم االثنين عل���ى أرض ملعب اليرموك في تمام الس���اعة 
الرابع���ة عصرا ، بلقاء تاريخي يجمع بي���ن خدمات رفح و اتحاد 

الشجاعية لن يخلو من اإلثارة و الندية ، و االحتفال باللقب .
و تعد ه����ذه هي المواجه����ة الثالثة التي تجم����ع الفريقين في 
نهائي كأس فلس����طين للمحافظات الجنوبية لكرة القدم ، حيث 
تمكن كل منهما من هزيمة اآلخر في المواجهتين الس����ابقتين ، 
في نهائي 2014 ، ففي النسخة الثالثة عشرة خطف خدمات رفح 
اللقب بالفوز على اتحاد الشجاعية بركالت الترجيح ) 4 – 5 ( بعد 
التع����ادل االيجابي بهدفين لكل فريق ، و في نهائي 2015 ، في 
النس����خة الرابعة عشرة خطف إتحاد الشجاعية اللقب بالفوز على 
خدمات رفح بنتيجة 3 / 0 و س����جل أهدافه فضل قنيطة و يسار 
الصباحي����ن و عالء عطية ، و  يبحث كل م����ن الفريقين اليوم على 

ترجيح كفته في النهائي الثالث و التتويج باللقب .
و صع���د اتحاد الش���جاعية للنهائي عقب ف���وزه على الصداقة 
به���دف س���الم وادي ف���ي دور األربعة ، و صع���د خدمات رفح 

للنهائي على حساب خدمات الشاطئ بركالت الترجيح ) 4 – 2 
( بعد التعادل السلبي في الوقت األصلي .

و يبح���ث العبو االخض���ر« عن تحقيق إنجاز جدي���د بالجمع بين 

لقبي الدوري و الكأس في موس���م واحد للمرة الثانية في تاريخ 
ناديهم ، و هي س���ابقه لم يحققها س���وى خدمات الش���اطئ 
موس���م 1984 ، 1985 ، و خدمات رفح موس���م 1995 ، 1996 ، 

و إتحاد الشجاعية موس���م 2014 ، 2015 ، في المقابل يريد 
اتحاد الشجاعية العودة إلى منصات التتويج و إنقاذ موسمه 
. و يغيب ع���ن »االخضر« الرفحي محمود ش���يخ العيد ، بعد 
تعرضه للطرد أمام خدمات الش���اطئ ، بينما يغيب سليمان 
السكافي عن الشجعان بسبب حصوله على البطاقة الصفراء 
الثالث���ة أمام الصداقة . هذا و توج اتحاد الش���جاعية مرتين 
عام 1998 ، 1999 في النس���خة الخامسة على حساب شباب 
رفح ب���ركالت الترجيح ) 3 2- ( ، بع���د انتهاء الوقت األصلي 
بالتعادل الس���لبي ، و عام 2015 في النس���خة الرابعة عشرة 
على حساب خدمات رفح بنتيجة 3 / صفر ، بينما توج خدمات 
رفح في عام 1996 في النس���خة الرابعة على حس���اب شباب 
رفح بنتيجة 4 2- ، و في عام 2014 في النسخة الثالثة عشرة 
على حس���اب اتحاد الشجاعية بركالت الترجيح ) 4 – 5 ( بعد 
التعادل االيجابي بهدفين لكل فريق . يش���ار إلي أن شباب 
رفح يملك الرقم القياسي في عدد الفوز بالكأس 6 مرات ، ثم 
يليه خدمات رفح و اتحاد الشجاعية و شباب خانيونس بلقبين 
ل���كل منهما ، في حين أحرز خدمات الش���اطئ و الصداقة لقب 

البطولة مرة واحدة .

الكــأس الثالثــة حائــرة بيــن » األخضــر« و »المنطــار«

غزة/ االستقالل: 
تعاقد نادي غزة الرياضي عميد أندية فلسطين 
، مع المدافع المميز إسالم أبو عبيدة، في صفقة 
تمتد لمدة موس���م واحد، قادمًا من ناديه شباب 

خان يونس.
ويعتبر انضمام أبو عبيدة، خطوة مهمة للعميد 

، لتعزي���ز صفوف���ه بالعبين مميزين للموس���م 
الك���روي المقب���ل . ولف���ت الالع���ب األنظار في 
المواس���م السابقة، وكان قريبًا من خوض تجربة 

االحتراف في مصر الموسم المنصرم .
هذا و اتفق مجلس إدارة نادي خدمات الشاطئ 
م���ع الالعب محمد مهنا لإلس���تمرار في صفوف 

البحري���ة لموس���م جدي���د. ويعتب���ر مهنا من 
المدافعين أصحاب خبرة كبيرة وظهر بش���كل 

مميز مع الفريق في بطولتي الدوري والكأس.
ويأتي إستمرار مهنا بعد ساعات من اإلعالن عن 
تجديد عقد الثنائي عالء إس���ماعيل وعاصم أبو 
عاصي حيث يسعى مجلس اإلدارة الحفاظ على 

قوام الفريق باإلضافة إل���ى الصفقات الجديدة 
قبل إنطالق الموسم الرياضي المقبل .

و أعلن نادي الصداقة إتمام تعاقده مع الثنائي 
ميس���رة البواب وش���ادي أبو الع���راج للعب في 

صفوف الفريق بالموسم القادم.
وكان الصداق���ة أت���م التعاقد مع الب���واب بعد 

نهاية تعاقده مع ش���باب رفح ال���ذي لعب في 
صفوفه لمدة موسمين, حيث ظهر معه بصورة 

الفتة لألنظار.
فيم���ا جاء انضم���ام أبو العراج بع���د االتفاق مع 
إدارة ن���ادي خدم���ات خانيون���س إلعارته لمدة 

موسم واحد.

»العميد« يضم »أبو عبيدة« و الصداقة يتعاقد مع البواب »أبو العراج«   

االستقالل/ وكاالت:
حقق ري���ال مدري���د االنتص���ار بنتيج���ة )3-0(، خالل 
مواجهة أتلتيك بيلباو مساء أمس، والتي تأتي في إطار 
منافس���ات الجولة ال�33 من الليجا. وسجل أهداف ريال 
مدريد كري���م بنزيما »هاتريك«، ف���ي الدقائق 47 و76 

و)1+90).
وبهذا االنتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 64 نقطة 
في المرك���ز الثالث بجدول ترتيب الليج���ا، بينما تجمد 

رصيد أتلتيك بيلباو عن 46 نقطة في المركز السابع .
من جانبه فرض ليفانتي ب�10 العبين التعادل اإليجابي 

)2-2( على ضيفه إسبانيول .
وتقدم بورخ���ا ايجليس���ياس بهدف إلس���بانيول في 
الدقيقة )16(، ثم أدرك روبن في���زو التعادل لليفانتي 
ف���ي الدقيق���ة )62(، ورد م���ارك روكا باله���دف الثاني 

إلسبانيول في الدقيقة )65(.
لكن روبن روتش���ينا، نجح في تس���جيل هدف التعادل 

لليفانتي في الدقيقة )62(.
ورفع إس���بانيول، رصيده ل�42 نقطة في المركز العاشر، 

مقابل 34 نقطة لليفانتي في المركز ال�16.
وتقدم خيتافي خطوة هائلة نحو تحقيق حلمه بالتأهل 
لبطول���ة دوري أبطال أوروبا في الموس���م المقبل، بعدما 
حقق فوزا ثمينا ومستحقا 3 / صفر على ضيفه إشبيلية 
. وارتف���ع رصيد خيتاف���ي إلى 54 نقط���ة، ليرتقي إلى 
المركز الرابع، المؤهل للمس���ابقة القارية، متفوقا بفارق 
نقطتين على إش���بيلية، الذي تراج���ع للمركز الخامس 

مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة .
وافتتح خايمي ماتا التسجيل لخيتافي في الدقيقة 35 
من ركلة جزاء، قبل أن يضي���ف خورخي مولينا الهدف 
الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدال 

من الضائع للشوط األول من ركلة جزاء أخرى .
واس����تغل خيتافي النقص العددي في صفوف منافسه، 
ليضيف خورخي مولينا الهدف الثالث في الدقيقة 53 .

مدريد يتخطى بلباو بثالثية 
وخيتافي يصعق إشبيلية 

االستقالل/ وكاالت:
حقق مهاجم ريال مدريد، الفرنس���ي كري���م بنزيما، رقًما 
مميًزا خالل مواجهة أتلتيك بيلباو التي وقعت أمس، في 

إطار منافسات الجولة ال�33 من الليجا.
وسجل بنزيما الهدف األول لريال مدريد ليتقدم لفريقه 
في الدقيقة 47، من كرة رأس���ية رائعة، قبل أن يضاعف 

تقدم فريقه بالهدف الثاني 76 بنفس الطريقة .
وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فإن بنزيما سجل 11 
هدفا بالرأس في كل المسابقات هذا الموسم، أكثر من أي 

العب آخر بالدوريات الخمس الكبرى في أوروبا .
قبل أن يسجل بنزيما الهدف الثالث لفريقه و الهاترك له 
، عندما لعب الكره بقدمه من فوق الحارس » لوب » و يقود 

فريقه للفوز بنتيجة 3_0 . 

بنزيما يعتلي عرش 
أوروبا برقم فريد

االستقالل/ وكاالت:
اس���تعاد ليفربول صدارة الدوري اإلنجليزي الممتاز، بفوزه 
الصعب على مضيفه كارديف سيتي 2-0 مساء أمس األحد، 
ضمن مباريات الجولة الخامسة والثالثين. وأحرز جورجينيو 
فينالدوم هدف التقدم بالدقيقة )57( وعزز جيمس ميلنر 

التقدم بهدف ثاني بالدقيقة  )81( من ركلة جزاء.
ورف���ع ليفربول رصيده بهذا الفوز إل���ى 88 نقطة، ليتصدر 
بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي الذي سيلعب مباراته 
المؤجلة أمام مانشستر يونايتد مساء األربعاء، أما كارديف 
فاقترب بهذه الخس���ارة م���ن الهبوط إل���ى الدرجة األولى 

)تشامبيونش���يب(، بعدما تجمد رصيده عند 31 نقطة في 
المركز الثامن عشر.

ه���ذا و حقق إيفرت���ون نتيج���ة الفتة بف���وزه على ضيفه 
مانشس���تر يونايت���د 4-0 على ملعب "جوديس���ون بارك" . 
وسجل أهداف إيفرتون كاًل من ريتشارليسون في الدقيقة 
)13(، وجيلف���ي سيجوردس���ون بالدقيق���ة )28(، ولوكاس 

ديني بالدقيقة )56(، وثيو والكوت بالدقيقة )64(.
ورف���ع إيفرتون رصي���ده بهذه النتيجة إل���ى 49 نقطة في 
المركز الس���ابع بفارق األهداف أمام واتفورد، أما مانشستر 
يونايت���د فتضاءلت حظوظه في احت���الل مركز مؤهل إلى 

مس���ابقة دوري أبطال أوروبا الموس���م المقبل، بعدما تجمد 
رصيده عند 64 نقطة في المركز السادس .

وس���قط أرس���نال على أرضه و بين جماهيره أمام كريستال 
ب���االس بنتيج���ة 3_2 . س���جل ثالثية الفائز كريس���تيان 
بنتيكي بالدقيق���ة 17 وعزز ويلفريد زاها التقدم بالدقيقة 

)61( وجيمس ماكارثر بالدقيقة )69).
وس���جل للخاس���ر مس���عود أوزي���ل بالدقيق���ة )47( وبيير 

إيميريك أوباميانغ بالدقيقة )77( .
ليتجمد رصيد أرس���نال عند 66 نقط���ة بالمركز الرابع، ورفع 

كريستال باالس رصيده إلى 42 نقطة بالمركز ال�12 .

ليفربول يتخطى كارديف ويواصل لعبة الكراسي الموسيقية
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غزة/ االستقالل:
أدان���ت حركة »حماس« مس���اء األح���د بأش���د العبارات 
الهجم���ات »اإلرهابية« التي اس���تهدفت اآلمنين، ودور 
العبادة والس���ياح األبرياء في س���ريالنكا، بحس���ب بيان 
للحركة. ووصفت الحرك���ة في بيان صحفي اطلعت عليه 
»االس���تقالل« هذا العمل بال�«وحشي وغير المبرر وبمثابة 

اعتداء على اإلنسانية والعالم أجمع«.

وقالت »تتقدم حماس وش���عبنا الفلس���طيني بالتعازي 
الحارة ألس���ر الضحايا ولشعب س���ريالنكا، كما نعبر عن 
تضامنن���ا الكامل معهم، وقلوبنا م���ع العائالت الحزينة، 

ودعواتنا للمصابين بالشفاء العاجل«.
وتعرضت س���ريالنكا أمس األحد لسلسة تفجيرات هزت 
فن���ادق ودور عبادة راح ضحيتها نحو 207 قتلى وأصيب 

ما ال يقل عن 400 آخرين.

االستقالل/ وكاالت:
عين المرش���د األعلى في إيران علي خامنئي مساء األحد 
اللواء حس���ين س���المي قائًدا عاًما لقوات الحرس الثوري 

بداًل من اللواء محمد علي جعفري.
وأعرب خامنئي في تصريحات وكالة »تسنيم« اإليرانية 
مس���اء أمس عن ش���كره للخدمات الثمينة والقيمة التي 
قدمها اللواء جعفري في قي���ادة الحرس، وعين في هذا 

الحكم العميد سالمي قائدًا عامًا لحرس الثورة االسالمية 
بعد ترقيته إلى رتبة لواء.

وأوضح في هذا الحكم أنه يتوقع زيادة تعزيز اإلمكانيات 
والقدرات الش���املة والجاهزية في جميع أقسام الحرس 

الثوري والمضي بخطوات كبيرة نحو التكامل.
وعين خامنئي اللواء جعفري مس���ؤواًل عن مقر بقية الله 

االعظم )عج( للشؤون الثقافية واالجتماعية.

خامنئي يعين اللواء حسين
 سالمي قائًدا للحرس الثوري

»حماس«: هجمات سريالنكا 
اإلرهابية اعتداء على اإلنسانية

االستقالل/ وكاالت:
الكي���ان اإلس���رائيلي لدى  كش���ف س���فير 
األمم المتحدة، داني دان���ون، االحد، عن قرار 
»إس���رائيل« بشأن فرض السيادة على الضفة 

الغربية المحتلة.
وق���ال دانون خ���الل مؤتمر صحف���ي بمدينة 
نيويورك، إن »إسرائيل« لن تتخذ أي خطوات 
لفرض السيادة على الضفة قبل تقديم خطة 
الرئي���س ترامب » صفق���ة القرن » وفق موقع 

مكور ريشون العبري.

وأض���اف دانون أن هذه الق���رار يأتي احتراما 
للجهود الت���ي بذلها األمريكي���ون في خطة 
الس���الم التي يعمل���ون عليها من���ذ عامين 
تقريبا، متابعا »سنرى تفاصيل الخطة، وبعد 

ذلك سنقرر«. وفق قوله.
يذكر أن رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي 
بنيامي���ن نتنياه���و تعهد قب���ل أيام بفرض 
الس���يادة الكاملة على أراضي الضفة الغربية، 
قائ���ال إن هذا األمر سيحس���م بعد تش���كيل 

الحكومة الجديدة.

ونقل متحدث باس���م حزب الليكود اليميني 
ع���ن نتنياهو قوله إنه يناقش مع واش���نطن 
احتم���ال ض���م »إس���رائيل« عددًا م���ن تلك 

المستوطنات.
وكان يس���رائيل كات���س أحد أعض���اء حزب 
الليك���ود قد أك���د أن الحكومة اإلس���رائيلية 
الجدي���دة س���تطبق الس���يادة عل���ى الضفة 
الغربية المحتلة، ال سيما المستوطنات، الفتا 
إلى أن هذه القضية س���يتم تنس���يقها مع 

الواليات المتحدة األمريكية.

»إسرائيل« ترهن قرارها بضم الضفة باإلعالن عن »صفقة القرن«

نابلس/ االستقالل:
لقي شاب مصرعه، مس���اء األحد، بظروف غامضة داخل أحد المنازل في مدينة 
طوباس بالضفة الغربية المحتلة. وأعلن المتحدث باس���م الشرطة العقيد لؤي 
ارزيقات في تصريح صحفي، أن الشاب من سكان بلدة عصيرة الشمالية شمال 

نابلس ، ويبلغ من العمر )21 عاما(، وجد مقتوال بمنزل في مدينة طوباس.
وأكد العقيد ارزيقات أن الش���رطة تمكنت من القبض على شخص مشتبه به، 

مشيرا إلى أن النيابة باشرت التحقيق لكشف مالبسات الحادث.

مقتل شاب من نابلس 
بظروف غامضة في طوباس

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير التنمية االجتماعية في حكومة رام الله، 
أحمد مجدالني، األحد إن وزارة المالية ستصرف 
عن الش���هر الج���اري %60 من قيم���ة الرواتب، 
ليستطيع الموظفون اإليفاء بالتزامات عائالتهم 
مع حلول شهر رمضان المبارك". وأضاف مجدالني 
في تصريحات صحفية رصدتها "االستقالل" إن 
الرئيس محمود عباس سيطلب قروضًا مالية من 
ال���دول العربية خالل اجتماع الدورة غير العادية 
لمجل���س جامعة الدول العربية على المس���توى 
الوزاري األحد لبحث األوضاع الخطيرة في األرض 
الفلس���طينية، والذي يعقد بناء على طلب دولة 

فلسطين.

وأش���ار إل���ى أن "الوض���ع العربي ربما ال يس���مح 
مالي���ة مباش���رة لخزينة  بتقدي���م مس���اعدات 
الحكومة وبالتالي الخيار التالي أن الدول العربية 
التي تستطيع دفع مساعدات سنكون شاكرين 
لها، أما تلك التي ال تس���تطيع فس���نطلب منها 
قروض���ا مالية، مث���ل تلك الت���ي تقدمها الدول 

العربية لبعضها البعض".
ويعتبر طلب دولة فلس���طين لقروض مالية من 
الدول العربية سابقة هي األولى من نوعها، حيث 
اعتادت فلسطين الحصول على مساعدات مالية 
مجانية من الدول العربية، لكن هذه المساعدات 
تضاءلت في السنوات الماضية بشكل كبير، إلى 
جانب عدم تفعيل ش���بكة األم���ان العربية التي 

يطال���ب بها الفلس���طينيون منذ نح���و عقد من 
الزمن.

وحول م���اذا إذا كانت الضغ���وط األميركية هي 
ما تمنع ال���دول العربية من تقديم مس���اعدات 
لدولة فلس���طين، ق���ال مجدالن���ي: "الموضوع ال 
يتعلق بالضغ���وط األميركية وغيرها، في قضايا 
تتعل���ق بالوضع العربي واألزم���ات التي تمر بها 
المنطق���ة، وبالتال���ي نحن نأخذ األم���ر بتقييمنا 
وبالنسبة  المختلفة".  العربية  للظروف  وتقديرنا 
لقيمة المبلغ المالي الذي س���يطلب كقرض، قال 
مجدالني: "ال يوجد سقف محدد، وال دولة محددة 
ليت���م الطلب منها، بل أي دول���ة لديها إمكانات 
مالية لتقديم قروض مالية سيتم الطلب منها".

مجدالني: صرف 60 % من رواتب الموظفين بحلول رمضان

االستقالل/ وكاالت:
أك���د األمين الع���ام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عل���ى أهمية الدعم العربي 

للقضية الفلسطينية في ظل ما تواجهه من تحديات خطيرة وتصفية حقيقية.
وق���ال أبو الغيط في كلمته أمام االجتماع غير الع���ادي لمجلس الجامعة العربية على 
مس���توى وزراء الخارجية، األح���د،  إن »الدعم العربي للقضية الفلس���طينية وركائزها 
المعروفة ثابت وراس���خ وأحس���به ال يتزعزع، وس���تظل الجامعة العربية مركزًا لإلرادة 
الجماعي���ة للدول األعضاء في وقوفه���ا مع الحق الفلس���طيني ودفاعها عنه وحملها 

لرايته«.
وذكر أن التحرك العربي في هذه المرحلة الدقيقة »البد أن ينش���ط لمواجهة مس���اٍع 
غير مس���بوقة من جانب دولة االحتالل، تساندها وتدعمها الواليات المتحدة، بهدف 

تقنين أوضاع غير قانونية وشرعنة واقع غير شرعي«.
وأعرب عن أس���فه ألن هناك بعض الدول في العالم س���ارت ف���ي ركاب هذه الموجة 
فافتتح���ت مكاتب تمثيلية له���ا في القدس المحتل���ة، بالمخالف���ة للقانون الدولي 
ولقرارات مجلس األمن الواضحة في هذا الخصوص. ولفت إلى أهمية االجتماع الوزاري 
»حي���ث يأتي في ظل ظرف غاية ف���ي الدقة تمر به قضية الع���رب األولى والمركزية، 
ظرف نعي جميعًا خطورته وتداعياته المحتملة مما يتطلب تضافرًا وتكاتفًا وتنسيقًا 
وتعاون���ًا على أعلى الدرجات، وأن ننّح���ي فيه أي خالف جانبًا لنركز على وضع قضيتنا 
المركزية القضية الفلس���طينية التي تتعرض لمخاطر التصفية الحقيقية، والتي قد 

نضطر لمواجهة تحديات كبرى بشأنها خالل األشهر المقبلة«.

أبو الغيط: القضية الفلسطينية 
تواجه تصفية حقيقية

يعان���ي من إعاقة حركية، وهو أس���ير محرر أمضى في س���جون االحتالل أربع 
سنوات.

وكانت محكمة الصلح في مدينة رام الله المحتلة، مددت أكثر من مرة توقيف 
القي���ادي نصر، رغم إضرابه المفتوح عن الطعام من���ذ اعتقاله من قبل جهاز 

المخابرات في 7 أبريل الماضي.
ويوم الخميس الماضي وجهت نيابة رام الله تهمة جديدة للقيادي "نصر" أال 
وهي حيازة س���الح مما استدعى من القاضي أن يمدد توقيفه لمدة 48 ساعة 

الستكمال التحقيق معه.
م���ن الجدير بالذك���ر أن المحرر "نصر" يعمل في مكتبت���ه الخاصة، واعتقلته 
أجهزة الس���لطة على خلفية منع المخابرات الفلسطينية احتفال إشهار نشر 
كتاب "درب الصادقين" الذي يؤرخ لمعارك المقاومة الفلسطينية في الضفة 
الغربية ومخيم جنين على وجه الخصوص، والذي كتبه األسير محمد أبو طبيخ 
المحك���وم بالمؤبد في الس���جون الصهيونية، وهو أح���د أبطال معركة مخيم 
جنين. وفي الس���ياق ذاته، تواصل األجهزة االمنية التابعة للس���لطة اعتقال 
األس���ير المحرر فؤاد القب من كوادر حركة الجهاد اإلسالمي في طولكرم، منذ 

ثالثة أسابيع.

عام 2002 والمبنية على أس���اس القانون الدولي 
وق���رارات الش���رعية الدولية ومب���دأ األرض مقابل 
الس���الم ال يمكنها أن تقب���ل أي خطة أو صفقة ال 

تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية.
كما ش���دد عل���ى أن مثل هكذا صفق���ة لن تنجح 
في تحقيق الس���الم الدائم والش���امل في الشرق 
األوسط إذا لم تضمن الحقوق المشروعة للشعب 
الفلس���طيني المناض���ل، وعلى رأس���ها حقه في 
تقري���ر المصير وإقام���ة دولته المس���تقلة ذات 
الس���يادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 
وعاصمتها "القدس الش���رقية"، وح���ق الالجئين 
في العودة والتعوي���ض وفق القرار 194 و"مبادرة 

السالم العربية"، وإطالق سراح األسرى.
وأكد وزراء الخارجية العرب دعمهم لخطة الرئيس 

عباس التي قدمها في مجلس األمن عام 2018.
وش���دد المجلس على التزام الدول العربية باتخاذ 
اإلج���راءات الالزمة لحماية مدينة القدس المحتلة 
عاصمة دولة فلس���طين والحفاظ عل���ى هويتها 
العربية ومكانتها القانونية والتاريخية، بما يشمل 
مقدساتها اإلسالمية والمسيحية ضد السياسات 
والخطط والممارسات اإلس���رائيلية االستعمارية، 
وضد أي قرار يعترف بها "عاصمة إلس���رائيل" أو 
يخّل بمكانتها القانونية التي أسس���تها قرارات 

الشرعية الدولية ذات الصلة.

وطال���ب المجل���س المجتمع الدول���ي بتنفيذ قرار 
مجلس األمن 2334 ضد االس���تيطان االستعماري 
اإلس���رائيلي وحماي���ة المدنيين الفلس���طينيين 
وفق قرار الجمعية العامة رقم 10/20 لعام 2018 
وااللت���زام بالتفوي���ض األممي لوكال���ة "األونروا" 
وتأمين الم���وارد والمس���اهمات المالي���ة الالزمة 

لموازنتها وأنشطتها.
وحذر من خط���ورة النه���ج اإلس���رائيلي باعتماد 
قواني���ن عنصري���ة لش���رعنة نظام االس���تيطان 
والفصل العنصري وحرمان الش���عب الفلسطيني 
من حقوقه ونهب أرضه ومصادر عيش���ه، بما في 
ذلك القانون الذي سمح لحكومة االحتالل بسرقة 
مخصصات ذوي الشهداء واألسرى الفلسطينيين 

من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وش���دد على احترام ما أس���ماه ب�"ش���رعية منظمة 
التحرير الفلس���طينية الممثل الش���رعي والوحيد 
للش���عب الفلس���طيني برئاس���ة الرئيس محمود 
عباس"، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى 
سرعة إتمام المصالحة الوطنية وتمكين الحكومة 
الفلس���طينية من تحمل مس���ؤولياتها كاملة في 
قطاع غزة وإجراء االنتخابات العامة في أقرب وقت 

ممكن.
وكل���ف المجلس، لجن���ة مبادرة الس���الم العربية 
بمتابعة تط���ورات الموض���وع واعتبارها في حالة 

انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.
وأش���ار البيان إلى أن مجلس جامعة الدول العربية 
على مس���توى وزراء الخارجية الع���رب في دورته 
غي���ر العادية األحد، ناقش آخ���ر تطورات القضية 
الفلس���طينية خاصة تلك التي تستهدف فرض 
حلول غير قانونية تدعي بالس���يادة اإلسرائيلية 
عل���ى أجزاء أساس���ية من األراضي الفلس���طينية 
والعربي���ة المحتل���ة ع���ام 1967 بما فيها ش���رق 
القدس والجوالن العربي الس���وري المحتل ومزارع 
ش���بعا وتالل كفر ش���وبا اللبنانية والجزء اللبناني 
م���ن قري���ة "الغج���ر"، وتش���كل حماي���ة للجرائم 
والممارسات االس���تعمارية اإلسرائيلية بما فيها 
االعتداءات على األرواح والمقدس���ات والممتلكات 
وشرعنة سرقة أموال وحقوق الشعب الفلسطيني.

م���ن جانبه، أكد األمين العام المس���اعد الس���فير 
حس���ام زكي، أن وزراء الخارجية الع���رب أكدوا أن 
هن���اك إجماعا عربي���ا كامال على تأيي���د الثوابت 

الفلسطينية ومطالب الرئيس عباس.
وقال الس���فير زكي، في مؤتم���ر صحفي له عقب 
اختتام اجتماع وزراء الخارجية العرب، أن االجتماع 
تمخض عن تأكيد وتفعيل الق���رارات والمواقف 
العربية السابقة بش���أن الدعم السياسي والمالي 
للشعب الفلس���طيني لمواجهة أي خطة محتملة 

تمس ثوابت القضية الفلسطينية.

وزراء اخلارجية  ..

" اأمن ال�سلطة" ..
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غزة/ االستقالل:
أدان���ت حركة »حماس« مس���اء األح���د بأش���د العبارات 
الهجم���ات »اإلرهابية« التي اس���تهدفت اآلمنين، ودور 
العبادة والس���ياح األبرياء في س���ريالنكا، بحس���ب بيان 
للحركة. ووصفت الحرك���ة في بيان صحفي اطلعت عليه 
»االس���تقالل« هذا العمل بال�«وحشي وغير المبرر وبمثابة 

اعتداء على اإلنسانية والعالم أجمع«.

وقالت »تتقدم حماس وش���عبنا الفلس���طيني بالتعازي 
الحارة ألس���ر الضحايا ولشعب س���ريالنكا، كما نعبر عن 
تضامنن���ا الكامل معهم، وقلوبنا م���ع العائالت الحزينة، 

ودعواتنا للمصابين بالشفاء العاجل«.
وتعرضت س���ريالنكا أمس األحد لسلسة تفجيرات هزت 
فن���ادق ودور عبادة راح ضحيتها نحو 207 قتلى وأصيب 

ما ال يقل عن 400 آخرين.

االستقالل/ وكاالت:
عين المرش���د األعلى في إيران علي خامنئي مساء األحد 
اللواء حس���ين س���المي قائًدا عاًما لقوات الحرس الثوري 

بداًل من اللواء محمد علي جعفري.
وأعرب خامنئي في تصريحات وكالة »تسنيم« اإليرانية 
مس���اء أمس عن ش���كره للخدمات الثمينة والقيمة التي 
قدمها اللواء جعفري في قي���ادة الحرس، وعين في هذا 

الحكم العميد سالمي قائدًا عامًا لحرس الثورة االسالمية 
بعد ترقيته إلى رتبة لواء.

وأوضح في هذا الحكم أنه يتوقع زيادة تعزيز اإلمكانيات 
والقدرات الش���املة والجاهزية في جميع أقسام الحرس 

الثوري والمضي بخطوات كبيرة نحو التكامل.
وعين خامنئي اللواء جعفري مس���ؤواًل عن مقر بقية الله 

االعظم )عج( للشؤون الثقافية واالجتماعية.

خامنئي يعين اللواء حسين
 سالمي قائًدا للحرس الثوري

»حماس«: هجمات سريالنكا 
اإلرهابية اعتداء على اإلنسانية

االستقالل/ وكاالت:
الكي���ان اإلس���رائيلي لدى  كش���ف س���فير 
األمم المتحدة، داني دان���ون، االحد، عن قرار 
»إس���رائيل« بشأن فرض السيادة على الضفة 

الغربية المحتلة.
وق���ال دانون خ���الل مؤتمر صحف���ي بمدينة 
نيويورك، إن »إسرائيل« لن تتخذ أي خطوات 
لفرض السيادة على الضفة قبل تقديم خطة 
الرئي���س ترامب » صفق���ة القرن » وفق موقع 

مكور ريشون العبري.

وأض���اف دانون أن هذه الق���رار يأتي احتراما 
للجهود الت���ي بذلها األمريكي���ون في خطة 
الس���الم التي يعمل���ون عليها من���ذ عامين 
تقريبا، متابعا »سنرى تفاصيل الخطة، وبعد 

ذلك سنقرر«. وفق قوله.
يذكر أن رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي 
بنيامي���ن نتنياه���و تعهد قب���ل أيام بفرض 
الس���يادة الكاملة على أراضي الضفة الغربية، 
قائ���ال إن هذا األمر سيحس���م بعد تش���كيل 

الحكومة الجديدة.

ونقل متحدث باس���م حزب الليكود اليميني 
ع���ن نتنياهو قوله إنه يناقش مع واش���نطن 
احتم���ال ض���م »إس���رائيل« عددًا م���ن تلك 

المستوطنات.
وكان يس���رائيل كات���س أحد أعض���اء حزب 
الليك���ود قد أك���د أن الحكومة اإلس���رائيلية 
الجدي���دة س���تطبق الس���يادة عل���ى الضفة 
الغربية المحتلة، ال سيما المستوطنات، الفتا 
إلى أن هذه القضية س���يتم تنس���يقها مع 

الواليات المتحدة األمريكية.

»إسرائيل« ترهن قرارها بضم الضفة باإلعالن عن »صفقة القرن«

نابلس/ االستقالل:
لقي شاب مصرعه، مس���اء األحد، بظروف غامضة داخل أحد المنازل في مدينة 
طوباس بالضفة الغربية المحتلة. وأعلن المتحدث باس���م الشرطة العقيد لؤي 
ارزيقات في تصريح صحفي، أن الشاب من سكان بلدة عصيرة الشمالية شمال 

نابلس ، ويبلغ من العمر )21 عاما(، وجد مقتوال بمنزل في مدينة طوباس.
وأكد العقيد ارزيقات أن الش���رطة تمكنت من القبض على شخص مشتبه به، 

مشيرا إلى أن النيابة باشرت التحقيق لكشف مالبسات الحادث.

مقتل شاب من نابلس 
بظروف غامضة في طوباس

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير التنمية االجتماعية في حكومة رام الله، 
أحمد مجدالني، األحد إن وزارة المالية ستصرف 
عن الش���هر الج���اري %60 من قيم���ة الرواتب، 
ليستطيع الموظفون اإليفاء بالتزامات عائالتهم 
مع حلول شهر رمضان المبارك". وأضاف مجدالني 
في تصريحات صحفية رصدتها "االستقالل" إن 
الرئيس محمود عباس سيطلب قروضًا مالية من 
ال���دول العربية خالل اجتماع الدورة غير العادية 
لمجل���س جامعة الدول العربية على المس���توى 
الوزاري األحد لبحث األوضاع الخطيرة في األرض 
الفلس���طينية، والذي يعقد بناء على طلب دولة 

فلسطين.

وأش���ار إل���ى أن "الوض���ع العربي ربما ال يس���مح 
مالي���ة مباش���رة لخزينة  بتقدي���م مس���اعدات 
الحكومة وبالتالي الخيار التالي أن الدول العربية 
التي تستطيع دفع مساعدات سنكون شاكرين 
لها، أما تلك التي ال تس���تطيع فس���نطلب منها 
قروض���ا مالية، مث���ل تلك الت���ي تقدمها الدول 

العربية لبعضها البعض".
ويعتبر طلب دولة فلس���طين لقروض مالية من 
الدول العربية سابقة هي األولى من نوعها، حيث 
اعتادت فلسطين الحصول على مساعدات مالية 
مجانية من الدول العربية، لكن هذه المساعدات 
تضاءلت في السنوات الماضية بشكل كبير، إلى 
جانب عدم تفعيل ش���بكة األم���ان العربية التي 

يطال���ب بها الفلس���طينيون منذ نح���و عقد من 
الزمن.

وحول م���اذا إذا كانت الضغ���وط األميركية هي 
ما تمنع ال���دول العربية من تقديم مس���اعدات 
لدولة فلس���طين، ق���ال مجدالن���ي: "الموضوع ال 
يتعلق بالضغ���وط األميركية وغيرها، في قضايا 
تتعل���ق بالوضع العربي واألزم���ات التي تمر بها 
المنطق���ة، وبالتال���ي نحن نأخذ األم���ر بتقييمنا 
وبالنسبة  المختلفة".  العربية  للظروف  وتقديرنا 
لقيمة المبلغ المالي الذي س���يطلب كقرض، قال 
مجدالني: "ال يوجد سقف محدد، وال دولة محددة 
ليت���م الطلب منها، بل أي دول���ة لديها إمكانات 
مالية لتقديم قروض مالية سيتم الطلب منها".

مجدالني: صرف 60 % من رواتب الموظفين بحلول رمضان

االستقالل/ وكاالت:
أك���د األمين الع���ام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عل���ى أهمية الدعم العربي 

للقضية الفلسطينية في ظل ما تواجهه من تحديات خطيرة وتصفية حقيقية.
وق���ال أبو الغيط في كلمته أمام االجتماع غير الع���ادي لمجلس الجامعة العربية على 
مس���توى وزراء الخارجية، األح���د،  إن »الدعم العربي للقضية الفلس���طينية وركائزها 
المعروفة ثابت وراس���خ وأحس���به ال يتزعزع، وس���تظل الجامعة العربية مركزًا لإلرادة 
الجماعي���ة للدول األعضاء في وقوفه���ا مع الحق الفلس���طيني ودفاعها عنه وحملها 

لرايته«.
وذكر أن التحرك العربي في هذه المرحلة الدقيقة »البد أن ينش���ط لمواجهة مس���اٍع 
غير مس���بوقة من جانب دولة االحتالل، تساندها وتدعمها الواليات المتحدة، بهدف 

تقنين أوضاع غير قانونية وشرعنة واقع غير شرعي«.
وأعرب عن أس���فه ألن هناك بعض الدول في العالم س���ارت ف���ي ركاب هذه الموجة 
فافتتح���ت مكاتب تمثيلية له���ا في القدس المحتل���ة، بالمخالف���ة للقانون الدولي 
ولقرارات مجلس األمن الواضحة في هذا الخصوص. ولفت إلى أهمية االجتماع الوزاري 
»حي���ث يأتي في ظل ظرف غاية ف���ي الدقة تمر به قضية الع���رب األولى والمركزية، 
ظرف نعي جميعًا خطورته وتداعياته المحتملة مما يتطلب تضافرًا وتكاتفًا وتنسيقًا 
وتعاون���ًا على أعلى الدرجات، وأن ننّح���ي فيه أي خالف جانبًا لنركز على وضع قضيتنا 
المركزية القضية الفلس���طينية التي تتعرض لمخاطر التصفية الحقيقية، والتي قد 

نضطر لمواجهة تحديات كبرى بشأنها خالل األشهر المقبلة«.

أبو الغيط: القضية الفلسطينية 
تواجه تصفية حقيقية

يعان���ي من إعاقة حركية، وهو أس���ير محرر أمضى في س���جون االحتالل أربع 
سنوات.

وكانت محكمة الصلح في مدينة رام الله المحتلة، مددت أكثر من مرة توقيف 
القي���ادي نصر، رغم إضرابه المفتوح عن الطعام من���ذ اعتقاله من قبل جهاز 

المخابرات في 7 أبريل الماضي.
ويوم الخميس الماضي وجهت نيابة رام الله تهمة جديدة للقيادي "نصر" أال 
وهي حيازة س���الح مما استدعى من القاضي أن يمدد توقيفه لمدة 48 ساعة 

الستكمال التحقيق معه.
م���ن الجدير بالذك���ر أن المحرر "نصر" يعمل في مكتبت���ه الخاصة، واعتقلته 
أجهزة الس���لطة على خلفية منع المخابرات الفلسطينية احتفال إشهار نشر 
كتاب "درب الصادقين" الذي يؤرخ لمعارك المقاومة الفلسطينية في الضفة 
الغربية ومخيم جنين على وجه الخصوص، والذي كتبه األسير محمد أبو طبيخ 
المحك���وم بالمؤبد في الس���جون الصهيونية، وهو أح���د أبطال معركة مخيم 
جنين. وفي الس���ياق ذاته، تواصل األجهزة االمنية التابعة للس���لطة اعتقال 
األس���ير المحرر فؤاد القب من كوادر حركة الجهاد اإلسالمي في طولكرم، منذ 

ثالثة أسابيع.

عام 2002 والمبنية على أس���اس القانون الدولي 
وق���رارات الش���رعية الدولية ومب���دأ األرض مقابل 
الس���الم ال يمكنها أن تقب���ل أي خطة أو صفقة ال 

تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية.
كما ش���دد عل���ى أن مثل هكذا صفق���ة لن تنجح 
في تحقيق الس���الم الدائم والش���امل في الشرق 
األوسط إذا لم تضمن الحقوق المشروعة للشعب 
الفلس���طيني المناض���ل، وعلى رأس���ها حقه في 
تقري���ر المصير وإقام���ة دولته المس���تقلة ذات 
الس���يادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 
وعاصمتها "القدس الش���رقية"، وح���ق الالجئين 
في العودة والتعوي���ض وفق القرار 194 و"مبادرة 

السالم العربية"، وإطالق سراح األسرى.
وأكد وزراء الخارجية العرب دعمهم لخطة الرئيس 

عباس التي قدمها في مجلس األمن عام 2018.
وش���دد المجلس على التزام الدول العربية باتخاذ 
اإلج���راءات الالزمة لحماية مدينة القدس المحتلة 
عاصمة دولة فلس���طين والحفاظ عل���ى هويتها 
العربية ومكانتها القانونية والتاريخية، بما يشمل 
مقدساتها اإلسالمية والمسيحية ضد السياسات 
والخطط والممارسات اإلس���رائيلية االستعمارية، 
وضد أي قرار يعترف بها "عاصمة إلس���رائيل" أو 
يخّل بمكانتها القانونية التي أسس���تها قرارات 

الشرعية الدولية ذات الصلة.

وطال���ب المجل���س المجتمع الدول���ي بتنفيذ قرار 
مجلس األمن 2334 ضد االس���تيطان االستعماري 
اإلس���رائيلي وحماي���ة المدنيين الفلس���طينيين 
وفق قرار الجمعية العامة رقم 10/20 لعام 2018 
وااللت���زام بالتفوي���ض األممي لوكال���ة "األونروا" 
وتأمين الم���وارد والمس���اهمات المالي���ة الالزمة 

لموازنتها وأنشطتها.
وحذر من خط���ورة النه���ج اإلس���رائيلي باعتماد 
قواني���ن عنصري���ة لش���رعنة نظام االس���تيطان 
والفصل العنصري وحرمان الش���عب الفلسطيني 
من حقوقه ونهب أرضه ومصادر عيش���ه، بما في 
ذلك القانون الذي سمح لحكومة االحتالل بسرقة 
مخصصات ذوي الشهداء واألسرى الفلسطينيين 

من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وش���دد على احترام ما أس���ماه ب�"ش���رعية منظمة 
التحرير الفلس���طينية الممثل الش���رعي والوحيد 
للش���عب الفلس���طيني برئاس���ة الرئيس محمود 
عباس"، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى 
سرعة إتمام المصالحة الوطنية وتمكين الحكومة 
الفلس���طينية من تحمل مس���ؤولياتها كاملة في 
قطاع غزة وإجراء االنتخابات العامة في أقرب وقت 

ممكن.
وكل���ف المجلس، لجن���ة مبادرة الس���الم العربية 
بمتابعة تط���ورات الموض���وع واعتبارها في حالة 

انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.
وأش���ار البيان إلى أن مجلس جامعة الدول العربية 
على مس���توى وزراء الخارجية الع���رب في دورته 
غي���ر العادية األحد، ناقش آخ���ر تطورات القضية 
الفلس���طينية خاصة تلك التي تستهدف فرض 
حلول غير قانونية تدعي بالس���يادة اإلسرائيلية 
عل���ى أجزاء أساس���ية من األراضي الفلس���طينية 
والعربي���ة المحتل���ة ع���ام 1967 بما فيها ش���رق 
القدس والجوالن العربي الس���وري المحتل ومزارع 
ش���بعا وتالل كفر ش���وبا اللبنانية والجزء اللبناني 
م���ن قري���ة "الغج���ر"، وتش���كل حماي���ة للجرائم 
والممارسات االس���تعمارية اإلسرائيلية بما فيها 
االعتداءات على األرواح والمقدس���ات والممتلكات 
وشرعنة سرقة أموال وحقوق الشعب الفلسطيني.

م���ن جانبه، أكد األمين العام المس���اعد الس���فير 
حس���ام زكي، أن وزراء الخارجية الع���رب أكدوا أن 
هن���اك إجماعا عربي���ا كامال على تأيي���د الثوابت 

الفلسطينية ومطالب الرئيس عباس.
وقال الس���فير زكي، في مؤتم���ر صحفي له عقب 
اختتام اجتماع وزراء الخارجية العرب، أن االجتماع 
تمخض عن تأكيد وتفعيل الق���رارات والمواقف 
العربية السابقة بش���أن الدعم السياسي والمالي 
للشعب الفلس���طيني لمواجهة أي خطة محتملة 

تمس ثوابت القضية الفلسطينية.

وزراء اخلارجية  ..

" اأمن ال�سلطة" ..
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عمان/ االستقالل: 
افتتحت في العاصمة األردنية، عمان، غرف مخصصة لتفريغ الغضب، 
يس���تخدم فيها الناس المطارق في ضرب وتحطيم زجاج الس���يارات 

والتلفزيونات القديمة والحواسيب اإللكترونية.
ويطلق على تلك الغرف اسم »غرف الفأس للغضب«، حيث يستطيع 
ال���زوار تفري���غ غضبهم وضغوط���ات حياته���م بتحطي���م معدات 

وإلكترونيات قديمة، وبتكسير الصحون والزجاج إلى قطع صغيرة.
وفي تعليقه على الخبر، قال مؤس���س المش���روع ومدي���ره العام، عالء 
الدين عطاري: »إنه مكان لألشخاص الذين يبحثون عن تجربة جديدة.. 

يدخلون إلى غرفة يمكنهم تحطيم أشياء عديدة بداخلها«.
كم���ا تبلغ تكلفة الدخول إلى تلك الغرف، 17 دوالرا أمريكيا، في حين 

يتوجب على المشاركين ارتداء خوذ وأزياء مخصصة للحماية.
وأكد عطاري أن المشروع يستقبل قرابة 10 زبائن يوميا، منذ افتتاحه 
قبل ش���هر تقريبا، بينما يوجد مكان مخصص لألزواج والشركاء، حيث 
يمكنهم دخ���ول غرفتين منفصلتين، يفص���ل بينهما جدار زجاجي 

شفاف.
وأش���ار عدد من الزوار إل���ى أن تجربة »غرف الف���أس للغضب« كانت 

طريقة فاعلة للتخلص من الطاقة السلبية الكامنة داخلهم.

افتتاح »غرف تفريغ 
الغضب« في األردن

كاليفورنيا / االستقالل: 
 أصدرت محكمة أمريكية الحكم بالسجن مدى الحياة مع 
إمكانية إطالق س���راح مش���روط بعد 25 عاما على زوجين 
أمريكيين مدانين باحتجاز أطفالهما ال�13 داخل منزلهم 

في ظروف مروعة.
وأص���درت المحكم���ة العليا ف���ي مقاطعة ريفرس���ايد 
بوالية كاليفورنيا هذا الحكم بحق ديفيد ولويزا توربين 
في القضية التي أحدثت صدى واس���عا داخل الواليات 
المتحدة والمعروفة إعالميا بمل���ف "منزل الرعب"، حيث 
تبين أن الزوجين )57 و50 عاما( احتجزا أطفالهما الذين 
تت���راوح أعمارهم من عامين إلى 29 عام���ا داخل المنزل 

مقيدين بالس���رير ومارسا تجويعهم عمدا باإلضافة إلى 
االعتداء عليهم.

وأدي���ن الزوجان إجماال ب�38 تهمة، بم���ا فيها التعذيب 
وس���وء معاملة أش���خاص تحت الوصاية وإي���ذاء أطفال 

والسجن غير القانوني.
ووافق الزوج���ان اللذان أعلنا في البداي���ة براءتهما على 
إبرام صفقة مع القضاء واالعتراف بذنبهما، مقابل إصدار 

حكم مخفف بحقهما.
وتح����رر األطفال من س����جنهم بع����د أن تمكنت 
واحدة منهم ذات 17 عاما من االتصال بالشرطة 

هاتفيا.

االستقالل/ وكاالت: 
نجحت دراس���ة أمريكية في توظيف أن���واع جديدة من 
الكالب لم يسبق استخدامها في أبحاث الكشف المبكر 
عن الس���رطان، للقيام بهذه المهمة بع���د تدريبها على 
كيفية التمييز بين رائحة مصل الدم الطبيعي والعينات، 

التي تم أخذها من مرضى سرطان الرئة الخبيث.
واس���تخدمت دراس���ات س���ابقة نوعين من الكالب، هما 
»ش���يبرد« و»البرادور«، والمس���تخدمان على نطاق واسع 
بأقس���ام الش���رطة في أعمال الكش���ف عن الروائح، لكن 
الدراس���ة الجديدة الت���ي نّفذتها ش���ركة التكنولوجيا 
الحيوية األمريكية »BioScentDX«، نجحت في تدريب 

24 م���ن نوعية كالب »بيجل«، واثني���ن من كالب الصيد 
»الباسيت« للقيام بهذه المهمة.

وعرضت هيذر جونكويرا، الباحثة الرئيس���ة في الشركة، 
مؤخرًا، نتائج دراستهم خالل االجتماع السنوي للجمعية 
األمريكية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، حيث 
أثبتت خالل الدراسة نجاح نوعي »بيجل« و»الباسيت« في 
القيام بمهمة الكش���ف عن س���رطان الرئة بمعدل نجاح 
وصل إلى 97 %. ووفق »الشرق األوسط« قالت جونكويرا: 
»خالل الدراس���ة تم تدريب الكالب لدينا لتحديد رائحة 
الس���رطان في بيئ���ة المختبر ونجري حالي���ًا تجارب على 

البشر حول نوع آخر، وهو سرطان الثدي«.

استخــدام الكــالب للكشــف
 المبكــر عــن الســرطان

السجن مدى الحياة لزوجين 
احتجزا وعذبا أطفالهما الـ13

ستوكهولم/ االستقالل: 
مشقة القيادة لمدة ساعة من منزلها الريفي في السويد إلحضار قارورة حليب من المتجر، 
ل بدياًل   يش���كّ

ٍّ
دفعت بهانا لينا مازيتي، خبيرة العالقات العامة )29 عامًا(، إلى ابتكار حل

حديث���ًا قادرًا على القيادة والركن الذاتيين فكان »موبي مارت«. متاجر »موبي مارت« عبارة 
ع���ن حجرات منفصلة خالية من الموظفين، مزودة بأنظم���ة مدمجة لجرد المخزون والدفع 
واألمان. ويمك���ن للعمالء دخول تلك المتاجر عبر تطبيق���ات الهواتف الذكية ويقومون 
بالتس���وق ويخرج���ون، دون حاجة لوجود صاحب المتجر. وتمث���ل كل طرز الحجرات فتحًا 

مبكرًا في عالم اإلبداعات التي ينوي عدد متزايد من المصممين بناءها للمستقبل.

بكين/ االستقالل: 
عثر أثري���ون صينيون خالل حفريات على بقايا ثديي���ات »برونتوثير« تعود 
إلى أكثر من 34 مليون سنة؛ في مدينة »لينجو« بمنطقة »نينغشيا« بشمال 
غربي الصين. ويوفر االكتشاف وفقا لوسائل إعالم صينية امس األحد مسارا 
جديدا في مجال أبحاث ودراسات األحافير الثديية، وتعتبر هذه المرة األولى 

التي يتم فيها العثور على مثل هذه الحفريات في المنطقة المذكورة.
يعد برونتوثير من الثدييات المنقرضة في العصر األيوس���يني منذ 56 إلى 

34 مليون سنة.

فيينا/ االستقالل: 
 ذكرت الشرطة السبت أن امرأة سلوفاكية )41 عاما( كانت تتزلج على الجليد 
في جبال األلب النمس���اوية نجت بعد سقوطها من على ارتفاع 300 متر من 

جرف، لكنها تعرضت إلصابات خطيرة.
وأضاف���ت أن���ه تم نق���ل الم���رأة بمروحية م���ن موقع الح���ادث إلى 

المستشفى.
وكانت السيدة تتزلج على الجليد مع شخصين آخرين عندما فقدت السيطرة 

على لوح التزلج وسقطت من على الجرف.

اكتشاف حفريات تعود ألكثر 
من 34 مليون سنة في الصين

نجاة امرأة سقطت من 
ارتفاع 300 متر

متجر في السويد 
يأتي إلى الزبائن

نيودلهي/ االستقالل: 
لقى خمس���ة أش���خاص مصرعهم إثر هج���وم فيل في 

قريتين بوالية أوريسا في الهند.
ووفقا لموقع »Hindu«، تعرض ثالثة أشخاص من نفس 
العائلة كانوا ينامون على ش���رفة منزل في قرية ساندها 
عندم���ا هاجمهم الفيل، حيث مات���وا جميعا على الفور. 

وفي وقت الحق توفيت امرأة أخرى من نفس القرية.
وبعد س���اعة، وردت تقارير من قرية سانتابادا المجاورة 

عن مقتل شخص آخر، ولم يتم تحديد هويته بعد.
وص���رح متحدث باس���م جمعي���ة الحياة البرية أوريس���ا 

)WSO( أن الفي���ل »كان في حال���ة عدوانية وكان يمكن 
أن يهاجم المزيد من األشخاص«. ودعا السلطات للقبض 

على الحيوان ومنع المزيد من الهجمات.
ويش���ار إلى أن الفيلة في والية أوريس���ا غالبا ما تهاجم 
األشخاص. ووفقا لجمعية أوريسا للحياة البرية، فقد ُقتل 
694 فيال، و661 ش���خصا في الوالية على مدار السنوات 

التسع الماضية.
ووفقا للموقع، فإن الس���لطات الهندية تدفع ألفراد أسر 
ضحايا االعتداءات م���ن الحيوانات البرية مبلغ 400 ألف 

روبية هندية )5.7 ألف دوالر أمريكي(.

أوهايو/ االستقالل: 
ذك���رت تقارير إعالمية أن زوجي���ن أميركيين عقدا حفل 

زواجهما في مطار بوالية أوهايو األميركية.
وأوضح موق���ع "كالفالند 19" أن الزوجين ميش���يل بيلو 
ورون بيترس���ون اختارا المطار لعقد حفل زفافهما، على 

اعتبار أنه المكان الذي التقيا فيه ألول مرة.
وتاب���ع "ج���رى تنظي���م الحف���ل عن���د منطقة اس���تالم 
الحقائب رقم 6 بمطار كليفالند هوبنكز الدولي الموجود 

بمدينة كليفالند األميركية".
لم يفرض الزوجان على ضيوفهما االلتزام بأي زي معين 

في حفل الزفاف.
وقالت بيلو "بيترس���ون أراد أن يتزوج حيث التقينا للمرة 

األولى.. إنه أكثر مكان مثالي يمكن أن نتزوج فيه".
وحس���ب وس���ائل إعالم أميركية، ف���إن الزوجين 
التقي���ا منذ 12 عاما عندما طل���ب مدير بيلو منها 
الذهاب للمطار واستقبال أحد زبائن الشركة، وهو 

بيترسون.
وذك���رت التقارير أن الش���خصين صارا ف���ي وقت الحق 
صديقي���ن، قب���ل أن تتطور العالقة بينهم���ا الى ارتباط 

وزواج.

فيل يقتل خمسة أشخاص دهسا في الهندتزوجا في المطار.. والسبب »غريب«
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