
الحكومة تعلن األحد 
المقبل عطلة رسمية

رام الله/ االستقالل: 
قرر ت الحكوم���ة، خالل جلس���تها التي عقدت 
أمس االثنين، في مدينة رام الله، برئاسة رئيس 
الوزراء محمد اش���تية، اعتبار يوم األحد، 28 من 
نيس���يان/ أبريل 2019، عطلة رسمية، بمناسبة 

حلول أعياد سبت النور، والفصح المجيد.
ووج���ه المجل���س التهنئة لكافة أبناء الش���عب 
به���ذه  ومس���لميه  بمس���يحيه  الفلس���طيني 

المناس���بة، مش���يرًا إلى أن هذا العيد، وإن كان 
يش���كل عيدًا ديني���ًا، فهو يش���كل أيضًا عيدًا 

وطنيًا لكل أبناء الشعب.
أكد المجلس، أن القيم التي يعمل ش���عبنا على 
ترسيخها كأس���س لدولة فلسطين المستقلة، 
تس���تند إلى القي���م اإلنس���انية والعدالة التي 
توحد ش���عوب العالم، وال���ذي يمثل هذا العيد 

ومضامينه في مواجهة الظلم، أبرز هذه القيم.
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معلمو الدور الوظيفي لعام 2017..
 حلم يقف على باب القوانين

غزة / سماح المبحوح: 
االعتصام المستمر واإلضراب المفتوح عن الطعام أمام وزارة التربية والتعليم 

بغزة خطوات تصعيدية ووس���ائل احتجاج  اتخذها العش���رات 
من المعلمين على بند ال���دور الوظيفي للعام 2017؛ للتعبير عن 

تحليل: استجداء »عباس« أمريكا 
و »إسرائيل« »نهج« لن يجدي نفعًا 

غزة/ دعاء الحطاب:  
أكد مراقبون ومحللون في الش���أن الفلسطيني أن اس���تجداء رئيس السلطة 

الفلس���طينية محمود عباس خالل كلمة ل���ه أمس في االجتماع 
الط���ارئ لمجلس جامع���ة ال���دول العربية على مس���توى وزراء 

غزة/ االستقالل:
أكدت الهيئ���ة الوطنية لمس���يرات العودة وكس���ر 
الحص���ار، أن اس���تعادة الوحدة هي الخي���ار األجدى 

ف���ي ظل هذه اللحظة السياس���ية الدقيقة لمواجهة 
المخاطر والمؤامرات التي تحاك لش���طب مش���روعنا 
الوطن���ي وفي مقدمته���ا "جريمة القرن". وش���ددت 

الهيئة في بيان لها، على أنها س���تبقى "معاول بناء 
ودعم ل���كل جهد وكل ص���وت حتى 
إلى اتجاهها الصحيح  البوصلة  تعود 

»الهيئة الوطنية«: استعادة الوحدة الخيار األجدى لمواجهة المؤامرات

غزة/ االستقالل: 
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد المدلل أن 
حق العودة إلى األرض من ثوابت الش���عب الفلسطيني. 

جاء ذلك خالل ورش���ة عمل عقدته���ا حركة المجاهدين 
الفلس���طينية مس���اء االثنين، بعنوان: "حق 
العودة إرث األج���داد.. يحميه األحفاد"، في 

المدلل: حق العودة من ثوابت شعبنا ال يمكن التنازل عنه 

غزة/ االستقالل: 
قال مدير صيدلية المستش���فيات بوزارة الصحة بغزة عالء حلس: إن استمرار 

نفاد الحلي���ب العالجي يهدد مئات األطف���ال بإصابتهم بإعاقة 
عقلية. وذكر حلس في تصريح صحف���ي، أن نفاد الحليب يهدد 

الصحة: نفاد الحليب العالجي يهدد 
مئات األطفال بإصابات عقلية

الضفة الغربية/ االستقالل:
قال األمين العام للهيئة اإلس���المية المس���يحية لنصرة القدس والمقدسات 

حنا عيس���ى: إن االستيطان س���رطان خطير يستشري في الضفة 
الغربي���ة المحتلة بما فيها القدس، ويقط���ع أوصالها. وأوضح في 

هيئة: االستيطان ينهش المدن 
والقرى الفلسطينية ويشتت ساكنيها

القدس المحتلة- الخليل/ االستقالل:
اقتحم أكثر من 400 مس���توطن، أمس االثنين، المسجد األقصى المبارك في 
فترتي االقتحامات )الصباحية والمس���ائية(، من جهة ب���اب المغاربة ونّفذوا 
جوالت مش���بوهة واستفزازية في أرجائه، ودّنس���وا حرمته وأدى عدد منهم 
صلوات وش���عائر تلمودية فيه. وأفادت مصادر مقدس���ية إن 266 مستوطنا 

اقتحموا المس���جد في الفت���رة الصباحية، وقاد وزي���ر الزراعة في 
حكوم���ة االحت���الل، المتط���رف أوري ارئيل، إح���دى المجموعات 

تزامنا مع »عيد الفصح«

مئات المستوطنين يقتحمون األقصى واالحتالل يغلق الحرم اإلبراهيمي

خدمــات رفــح يتربــع 
علــى عــرش كــأس غــزة

غزة/ محمد العقاد:
توج فريق خدم���ات رفح »الماتدور« ببطولة كأس غ���زة للمحافظات الجنوبية 

التي تحمل اس���م المرح���وم »محمد المزين«، وذل���ك بعد توقفه 
على فريق اتحاد الش���جاعية »المنطار« بضربات الترجيح 3/4 بعد 

عائلة البكري بالخليل تسترد منزلها 
من المستوطنين بعد 14 عامًا

البنك الدولي: بطالة الخريجين في غزة »األعلى في العالم«

مئات �مل�ستوطنني يوؤدون طقو�سًا تلمودية �أمام حائط �لرب�ق �أم�س     

رام الله / االستقالل:
رصد تقرير صادر عن هيئة ش���ئون األس���رى والمحررين 
ي���وم أمس، ما تعانيه األس���يرة المصابة جعابيص داخل 

أقبي���ة معتقل »الدامون«، مؤكًدا أن أالمها تزداد يومًا بعد 
آخر ووضعها الصحي غاية في الصعوبة، عدا 
عن حالتها النفسية المقلقة، ومكابدتها ألم 

هيئة األسرى تؤكد تزايد آالم األسيرة جعابيص 
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الضفة المحتلة/ االستقالل:
ش���ن جيش االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، حملة 
مداهمات واعتقاالت في مناط���ق الضفة الغربية 

والقدس طالت 6 مواطنين.
ففي بيت لح���م داهمت دوري���ات االحتالل منازل 
المواطني���ن ف���ي بلدة تق���وع ومدين���ة بيت جاال 
واعتقلت الش���اب عنان أحمد عب���د ربه حميدة من 

منزله.

واعتقل االحتالل الش���اب عبد الق���ادر ذياب، كما 
استولت على مبلٍغ مالْي من داخل منزله في مدينة 
قلقيلية، في حين اعاد اعتقال األسير الُمحَرر مراد 
فتحي موس���ى )40 عامًا( من منزله في قرية شوفة 

جنوب شرق طولكرم.
وفي مدينة القدس المحتلة داهم االحتالل مخيم 
ش���عفاط وبلدة عناتا قبل ان يعتقل كال من الفتى 

صالح الشرقاوي والطفل مالك نصر حوشية.

الضفة الغربية/ االستقالل:
قال األمي���ن العام للهيئة اإلس���المية 
المسيحية لنصرة القدس والمقدسات 
حنا عيس���ى: إن االس���تيطان سرطان 
خطير يستش���ري في الضفة الغربية 
المحتل���ة بم���ا فيها الق���دس، ويقطع 

أوصالها.
وأوضح في بيان صحفي، أن "االستيطان 
والق���رى  الم���دن  جس���د  ينه���ش 
أوصالها ويشتت  ليقطع  الفلسطينية 
س���اكنيها، والضف���ة الغربية أصبحت 
مقس���مة وباتت أش���به بمدن صغيرة 
منفصلة بالمئات من التجمعات والبؤر 
االستيطانية التي تتمركز على الجبال 
والتالل محولًة حلم الدولة الفلسطينية 

إلى سراب".
المحتلة  بالقدس  "االستيطان  وأضاف 
االستيطانية  فالتجمعات  أخرى،  رواية 
تجاور البيوت العربية، وتحيط المدينة 
من جميع جوانبها لتكبلها وتحاصرها 
وتجعلها بمن���أى عن محيطها العربي، 
وتصادر ما تبق���ى من أراضيها وتهجر 
المدينة  لتتحول  وقاطنيها  س���كانها 
المقدس���ة مهبط الديانات الى مدينة 
يهودي���ة تض���م مئ���ات االالف م���ن 

المتربصين  المتطرفين  المستوطنين 
بعروبة القدس وحضارتها ".

وتابع عيسى "لخطورة االستيطان ودوره 
في سرقة األرض العربية الفلسطينية 
وتهويدها، وعزل المدن الفلس���طينية 
ومحاصرة المدينة المقدس���ة، ال بد من 

رص الصف���وف، ووضع ج���دول عملي 
االس���تيطان  لمقاومة س���رطان  واضح 
ومحارب���ة  آث���اره،  م���ن  والتخفي���ف 
المخططات االسرائيلية لتهويد االرض 
وسرقة التاريخ، للحفاظ على ما تبقى من 

عروبة القدس".

وطالب بوضع العالم أجمع في صورة ما تقوم 
به "اسرائيل" من س���رقة لألراضي وإقامة 
آالف  وتوطين  االس���تيطانية  للتجمعات 
المستوطنين على حساب الفلسطينيين 
وأراضيه���م وحقوقه���م وبإث���ارة قضية 
االستيطان في المحافل العربية والدولية، 

وإبراز الحقائق مدعم���ة بالوثائق واألرقام 
والصور والخرائط إلدانة االحتالل وتعرية 

مخططاته ضد الفلسطينيين وأراضيهم.
وش���دد على ضرورة تش���بث الفلسطيني 
بأرض���ه وعدم االبتع���اد عنه���ا أو تركها 
واالهتمام بها واستغاللها من خالل البناء 
او اقامة المش���اريع الزراعية واالقتصادية 
حت���ى ال تك���ون فارغة تنال منه���ا أطماع 
المتطرفين والمس���توطنين، والعمل على 
نش���ر الوع���ي والثقافة داخ���ل المجتمع 
الفلس���طيني بخطورة االس���تيطان وأثاره 
المدمرة وكيفية مقاومته والحد  ونتائجه 

منه.
وذك���ر أن هذا يتأتى خ���الل عقد الندوات 
والمحاض���رات وورش العمل في المدارس 
والعمل  والن���وادي،  والكليات  والجامعات 
على إعداد نش���رات وكت���ب توعوية حول 
الفلس���طينية  االراضي  في  االس���تيطان 
عل���ى  وتوزيعه���ا  من���ه  الح���د  وط���رق 
الفلس���طينيين المتوقع سرقة اراضيهم 

وإقامة مستوطنات عليها.
وأكد عيس���ى أهمي���ة اس���تغالل التالل 
وأعال���ي الجبال في الضفة الغربية، وإقامة 
المش���اريع عليه���ا حتى ال تك���ون عرضة 

للسلب واالستيطان.

خان يونس/ االستقالل:
اس���تهدفت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي ي���وم أمس، 
بالرصاص الحي وقنابل الغاز المزارعين والعمال ش���رقي 
محافظة خانيونس ورفح، كما واستهدفت الصيادين ببحر 

مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأف����ادت مصادر محلية، بإطالق ق����وات االحتالل النار 
وقنابل الغاز تجاه المزارعي����ن وعمال جمع "الحصمة" 
قرب الس����ياج األمن����ي في محيط موق����ع "صوفا" بين 

محافظتي رفح وخانيونس.
وقال مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر: "إن زوارق االحتالل 
الحربية تفتح نيران أس���لحتها الرشاشة وتالحق قوارب 

الصيادين غرب مدينة رفح جنوبي القطاع".
وتواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي خروقاتها المتعمدة 
لتفاهمات التهدئة الموقعة مع الفصائل الفلس���طينية 
برعاية مصرية، من خالل االستهداف اليومي للصيادين 

والمزارعين والمواطنين شرقي وغربي القطاع.

هيئة: االستيطان ينهش المدن والقرى الفلسطينية ويشتت ساكنيها

رام الله / االستقالل:
قال���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربي���ن: 
إن س���لطات االحتالل تس���تغل كافة 
المناسبات واألعياد الدينية لتوظيفها 
ألغراض سياس���ية تصب في مصلحة 
التوسعي،  االس���تعماري  مش���روعها 
وتعمي���ق عملياته���ا االس���تيطانية، 
وتهويد األماكن والمناطق األثرية، عبر 
إغراقها بأعداد كبيرة من المستوطنين 
والزوار اليهود على مدار العام، ومحاولة 
تغيير مالمحه���ا بما يخ���دم روايتها 

التلمودية وإحكام سيطرتها.
وأضافت الوزارة ف���ي بيان صحفي، أن 
هذه السياس���ة ُيطبقها االحتالل على 
العديد من المواق���ع الدينية واألثرية 

والتاريخي���ة، وآخره���ا م���ا تعرضت له 
البل���دة القديمة في الق���دس المحتلة 
والبلدة القديمة في الخليل وسبسطية 
وبتير، من إغ���الق تلك المناطق وفرض 
لمن���ع  النط���اق  واس���عة  تقيي���دات 
المواطنين الفلسطينيين من الوصول 

إليها.
وأش���ارت إل���ى أن االحت���الل يصع���د 
المواطنين ومدارسهم  اعتداءاته على 
وممتلكاته���م، ونص���ب ع���دة حواجز 
على مداخل تل���ك المناطق، وتكثيف 
االقتحام���ات، كما حدث في المس���جد 
الوزي���ر  بقي���ادة  المب���ارك  األقص���ى 
اإلس���رائيلي »اوري اريئيل«، وما حدث 
ف���ي منطق���ة سبس���طية عندم���ا تم 

وضع مكعبات إس���منتية على مداخل 
سبسطية والبلدة القديمة في الخليل، 
باإلضافة إلغالق الحرم اإلبراهيمي في 

الخليل.
واعتبرت ما يجري حلقة في مسلس���ل 
والضم  والتهويد،  االستيطان  تعميق 
لتل���ك المناط���ق، في إطار مش���روعها 
االس���تعماري الكبير الذي يهدف الى 
فرض القانون االس���رائيلي على غالبية 

المناطق المصنفة )ج(.
وطالبت وزارة الخارجية، األمم المتحدة 
بتحم���ل  المختص���ة  ومنظماته���ا 
مسؤولياتها وااللتزام بتنفيذ قراراتها 
وحماي���ة المناطق األثرية والدينية من 
مخاطر التهويد والسيطرة اإلسرائيلية.

االحتالل يستهدف المزارعين 
والصيادين جنوبي القطاع

قــوات االحتــالل تعتقــل 6 
مواطنيــن فــي الضفــة

الخارجية: االحتالل يستغل األعياد
 الدينية لتصعيد إجراءاته االستيطانية

عمان / االستقالل:
طال���ب نائب مدير عام أوقاف القدس؛ رئيس أكاديمية األقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات، 
بضرورة توحيد وتضافر الجهود العربية واإلس���المية لدعم القدس والمقدسيين للتخلص من 

معاناة االحتالل اإلسرائيلي.
وثم����ن بكيرات، خالل لقائه برئيس لجنة فلس����طين النيابية في األردن المحامي يحيى 
الس����عود، الدور الذي يقوم به االردن في الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس، مش����يًدا بدور مجلس النواب ولجنة فلسطين النيابية في دعم 

صمود المقدسيين.
وأشار بكيرات إلى أنهم يتابعون كل جلسات مجلس النواب المتعلقة بالقدس، مؤكًدا أن االردن 

وفلسطين تعتبران رئة واحدة لجسد واحد.
وعرض خالل اللقاء، سياسة االستيطان التي تنتهجها قوات االحتالل تجاه المقدسيين، فضاًل 

عما تقوم به من تهجير للسكان األصليين.
وطالب بدعم التعليم األكاديمي والشرعي في القدس وصنع قياديات مقدسية عالمية، وزيادة 
حلقات القرآن الكريم وعمارة البلدة القديمة وأحيائها وإيجاد مدرسة للموهوبين لتكون قيادات 

مقدسية.

بكيرات ُيطالب بتضافر الجهود 
العربية لدعم القدس وسكانها
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وكان رئيس  الس���لطة محمود عب���اس، قال في كلمة 
له خالل مش���اركته أمس في اجتم���اع وزراء الخارجية 
الع���رب بالقاه���رة إن: “حماس ال تري���د المصالحة”، 
متهما إياه���ا” بعدم تنفي���ذ االتفاقي���ات الموقعة 
بيننا وبينهم، وأنه���ا تبحث عن تهدئة عنها وهناك 

للتهرب من استحقاقات المصالحة”.
وحاول عباس خالل خطابة استجداء الواليات المتحدة 
األمريكية وس���لطات االحتالل اإلسرائيلي أمام الدول 
العربي���ة، في حي���ن لم ُيل���ق اهتمام���ًا لالجتماعات 
والجلسات الفلسطينية الداخلية، مما ُيكرس االنقسام 
الفلس���طيني ويلح���ق الضرر بالقضية الفلس���طينية 

وصواًل لتصفيتها. 
ووصل رئيس لس���لطة محمود عباس للقاهرة، السبت 
الماضي، في زيارة رسمية، يشارك خاللها في اجتماع 
ال���دورة غير الع���ادي لمجلس جامعة ال���دول العربية 
على المس���توى الوزاري، لبحث مس���تجدات القضية 
الفلس���طينية وتفعيل ش���بكة األم���ان المالية لدولة 

فلسطين، وسبل التصدي ل�"صفقة القرن". 
وتعان���ي الس���لطة م���ن أزمة مالي���ة حادة بع���د قرار 
"إس���رائيل" خص���م 182 مليون ش���يقل فيما خصم 
عائ���دات الضرائ���ب )المقاص���ة(، رًدا على تخصيص 

السلطة مستحقات لألسرى وأهالي الشهداء.

هدم للق�سية الفل�سطينية
ق���ال الُمحلل السياس���ي فايز أبو ش���مالة:" إن خطاب 
عباس لم يختلف عن خطاب في األمم المتحدة نهاية 
العام الماضي"، ُمبين���ًا أن عباس لم ُيقدم أي خطوات 
جريئة لوقف الطمع األمريكي واإلس���رائيلي بالقضية 

الفلسطينية، ولم يقترح أي موقف لمواجهته.
وأضاف أبو ش���مالة ل�"االس���تقالل":" إن عباس س���لم 
كافة األوراق ألمريكا وإس���رائيل واعتبرهما صاحبتي 
الق���رار، كما أظه���ر الضعف الفلس���طيني وتكريس 
االنقسام وأس���اء للقضية الفلس���طينية باستخدامه 
كلم���ة" خدعون���ا، ضحك���وا علين���ا"، وبالمقاب���ل قوى 
الموقف اإلسرائيلي وأرسل رسالة لشعب اإلسرائيلي 
واالمريكي معًا ب�" أننا كفلس���طينيين مازلنا ُمنكوبين 

وعاجزين عن مواجهة ما تخططونه". 
وأوض���ح أن الخط���اب يؤك���د عل���ى اصرار الس���لطة 
الفلسطينية بمواصلة التفاوض والتنسيق األمني مع 
االحتالل الذي يرفض االلت���زام باالتفاقيات التي وقع 
عليها ُمقابل التزاما الس���لطة، ُمضيفًا:" كان يجب على 
عباس طالما ش���خص الحالة الفلسطينية واعترف أن 
هناك تطبيقًا عمليًا لصفق���ة القرن من خالل ما ذكرة 
عن الالجئين واالس���تيطان بالقدس وضم الضفة، أن 
يتخذ ق���رارًا جادًا لمواجهة تل���ك المخططات، أو على 
األق���ل أن يطبق قرار المجلس المركزي الصادر س���نه 
2015 بوق���ف التنس���يق األمني وس���حب االعتراف 

بإسرائيل". 
وشدد على أن استجداء عباس اللقاءات مع "إسرائيل" 
وأمريكا في المقاب���ل ترتيب األوضاع الداخلية وانهاء 
االنقس���ام ، الن كل لق���اء أو اجتم���اع ال ُيمث���ل الُكل 
الفلس���طيني وال يؤكد على قطع العالقة مع االحتالل 
اإلس���رائيلي، يهدم القضية الفلس���طينية، ُمضيفًا:" 
كان األول���ى برئي���س الس���لطة دعوة جامع���ة الدول 
العربي���ة لمواجهة صفقة القرن، واس���تدعاء قيادات 

الفصائ���ل لمرافقت���ه في مجلس الجامع���ة بقوة، في 
محاولة إلس���قاط ومواجهة مش���اريع تصفية القضية 

الفلسطينية".
وأشار أبو شمالة إلى أن ابتعاد عباس عن غزة وإصراره 
عل���ى القطيع���ة مع الق���وى السياس���ية والتنظيمية 

"يؤكدان أنه جزء من صفقة القرن". 

لغة لن جتدي 
ويتفق الكاتب والمحلل السياس���ي حسام الدجني مع 
س���ابقه في أن خطاب عباس مكرر ولم يحمل أي جديد 
وأنه استعراض للواقع، ولتاريخ العالقة مع "إسرائيل" 
والوالي���ات المتح���دة األمريكية، مؤك���دًا أن القضية 
الفلس���طينية بحاج���ة إلى خطوات حقيقي���ة وعملية 
من قبل الس���لطة لمواجهة صفق���ة القرن والتحديات 
الت���ي تعصف بالقضية الفلس���طينية بعيدًا عن لغة 

االستجداء. 
وق���ال الدجني خالل حديثة ل�"االس���تقالل":" اتس���م 
الخطاب باالس���تجداء المالي من ال���دول العربية، بدل 
أموال المقاصة التي يرفض عباس استالمها القتطاع 
ا منها، باإلضافة إلى التأكيد على مواصلة  االحتالل جزًء

التفاوض والتنسيق األمني مع االحتالل". 
 وأضاف:" عب���اس جرب لغة االس���تجداء مع االحتالل 
والواليات المتح���دة والدول العربية لس���نوات طويلة 
ومازال، لكنها باتت دون جدوى، فالحقوق تنتزع بالقوة 
والمواجهة بكافة الميادين سواء السلمية أو العسكرية 
أو السياس���ية والقانونية، ال باالس���تجداء"، مشيًرا إلى 
أن األولى أن تس���حب الس���لطة االعتراف ب� "إسرائيل" 
وانهاء اتفاقية أوسلو وإلغاء التنسيق األمني، والعودة 

لمواجهة االحتالل باالتحاد والتعاون مع الفصائل ، كي 
يصنع سياسة أقوى بكثير من الخطابات واالستجداء. 
وأكد أن إصرار الس���لطة الفلس���طينية عل���ى مواصلة 
التف���اوض والتنس���يق األمني وااللت���زام باالتفاقيات 
الُموقعة مع س���لطات االحتالل، رغ���م عدم وفاء األخير 
به���ا، وفي ظ���ل المؤام���رات والمخطط���ات األمريكية 
واإلس���رائيلية الرامية تمرير صفق���ة القرن، في حين 
ُيهمل االجتماعات الفلسطينية الداخلية، ُيساهم في 
تس���ريع عجلة تصفية القضية الفلسطينية وتكريس 

االنقسام.

خطاب حتري�سي
أكدت حركة المقاومة االس���المية حم���اس، أن خطاب 
رئي���س الس���لطة محمود عب���اس أمام جامع���ة الدول 
العربية "تحريضي غير مس���ؤول يصر فيه على توتير 

األجواء وتسميمها، وقلب الحقائق وتزييفها".
وأوضح الناطق باس���م حركة حماس ف���وزي برهوم، أن 
تصريحات عباس حول صرف ١٠٠ مليون دوالر شهريا 
على غزة تكذب���ه الحقائق عل���ى األرض، قائال :"تجني 
س���لطة عباس ما يزيد على ١٠٠ مليون دوالر ش���هريا 
من أم���وال المقاص���ة المفروضة عل���ى البضائع التي 
تدخل إلى قطاع غزة وتوضع في خزينة الس���لطة دون 

أن تصرف على أهلنا في القطاع المحاصر".
واس���تغرب ف���ي بيان صحف���ي، اس���تمرار عباس في 
االس���تجداء لالحتالل والتباكي على أوهام المفاوضات 
وحرصه عل���ى العودة إليها بدون أي ش���روط، في ظل 
اش���تراكه في حصار غزة وف���رض عقوباته االنتقامية 

على سكانها، وقطع رواتبهم.

 خالل اجتماع لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة 

تحليل: استجداء »عباس« أمريكا و »إســـرائيل« »نهج« لن يجدي نفعًا 
غزة/ دعاء احلطاب:  

اأكد مراقبون وحمللون يف ال�ساأن الفل�سطيني اأن ا�ستجداء 
رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س خالل كلمة له 

اأم�س يف االجتماع الطارئ ملجل�س جامعة الدول العربية 
على م�ستوى وزراء اخلارجية العرب لبحث م�ستجدات 

الق�سية الفل�سطينية بناًء على طلب فل�سطني االحد املا�سي، 
نهج تعود عليه ولن يجد نفعا الن كل لقاء اأو اجتماع ال 
ُيثل الُكل الفل�سطيني وال يوؤكد على قطع العالقة مع 

االحتالل االإ�سرائيلي، يهدم الق�سية الفل�سطينية. و�سدد 
املراقبون اأن خطاب عبا�س يظهر �سعف ال�سعب الفل�سطيني 
يف مواجهة املُخططات االمريكية االإ�سرائيلية التي تع�سف 

بالق�سية الفل�سطينية، يف حني ُيقوي املوقف االإ�سرائيلي 
فيما يتعلق بالق�سية، واأبرز اإ�سرائيل وامريكا على اأنهما 

�ساحبتا القرار. 

غزة/ االستقالل:
أك���دت الهيئ���ة الوطني���ة لمس���يرات العودة 
وكس���ر الحص���ار، أن اس���تعادة الوح���دة هي 
الخيار األجدى في ظل هذه اللحظة السياسية 
الدقيق���ة لمواجهة المخاط���ر والمؤامرات التي 
تحاك لشطب مشروعنا الوطني وفي مقدمتها 

"جريمة القرن".
وشددت الهيئة في بيان لها، على أنها ستبقى 
"معاول بن���اء ودعم لكل جهد وكل صوت حتى 
تعود البوصلة إلى اتجاهها الصحيح فالوجهة 
فلس���طين وس���تبقى فلس���طين ه���ي الغاية 

والهدف".

وأهابت بكافة وس���ائل اإلعالم لتعزيز الخطاب 
الوطن���ي الوح���دوي بما يكرس ثقافة ش���عبنا 
األصيل���ة وقيم���ه النبيل���ة واالبتع���اد عن كل 

مفردات الفرقة.
ودع���ت الهيئة للتحش���يد الواس���ع لفعاليات 
الجمع���ة المقبلة والتي تحمل ش���عار: "الوحدة 
الوطنية وإنهاء االنقسام" في مخيمات العودة 

الخمسة.
وأوضحت أن االس���م يأتي "تعبيًرا عن تمس���ك 
ش���عبنا بمختلف ش���رائحه وفئات���ه بالوحدة 
الوطني���ة كخيار هام واس���تراتيجي لمواجهة 

تحديات المرحلة".

ودع���ت الهيئة للمش���اركة الي���وم الثالثاء في 
الفعالية التي تنظمه���ا هيئة الحراك الوطني 
لكس���ر الحصار والهيئة الوطنية للمطالبة برفع 
الحص���ار عن غ���زة وذلك الس���اعة 11 أمام مقر 

اليونسكو خلف أنصار بمدينة غزة.
كما دعت جماهير شعبنا لالستعداد والتحضير 
إلحي���اء الذكرى الس���نوية لي���وم النكبة الذي 
يوافق في الخامس عشر من شهر مايو المقبل.

وانطلقت مس���يرة العودة الكبرى في30 مارس 
2018، وأس���فر قم���ع االحت���الل اإلس���رائيلي 
للمتظاهري���ن ع���ن استش���هاد 270 مواطًن���ا 

وإصابة نحو 30 الًفا آخرين، وفق وزارة الصحة.

»الهيئة الوطنية«: استعادة الوحدة 
الخيار األجدى لمواجهة المؤامرات

غزة/ االستقالل:
ثمنت حركة المقاومة اإلس���المية "حماس" ي���وم أمس، موق���ف وزراء الخارجية العرب الذي 
يرفض صفقة القرن، ويتمسك بدعم وإسناد المواقف العربية في مواجهة مشروع التصفية.

جاء ذلك ف���ي بيان أصدرته الحركة تعقيًبا على قرارات اجتم���اع وزراء خارجية جامعة الدول 
العربية الذي ناقش سبل مواجهة صفقة القرن.

وأوضح����ت الحركة في بيانها أنها تابعت مجريات اجتماع وزراء خارجية الدول العربية باهتمام 
بالغ؛ نظًرا لخطورة التهديدات الصهيوأمريكية التي تحاك ضد القضايا العربية عامًة، والقضية 
الفلس����طينية خاصة، وتس����تهدف القدس والضفة والالجئين وهضبة الجوالن ومزارع شبعا". 
وأكدت حركة حماس، موقفها الرافض لصفقة القرن، والداعي للتصدي لها بكل السبل، تتوجه 
بنداء لكل الفصائل الفلسطينية لرص الصفوف، والتوافق على رؤية سياسية ونضالية تساهم 
في صمود الش����عب، وتع����زز قدرته على المواجهة إلس����قاط صفقة الق����رن وذيولها، وتجنيب 

الشعب المناكفة، وخطابات التوتير في هذا التوقيت الصعب والمحطة الفارقة.

حماس تثمن موقف وزراء الخارجية 
العرب الرافض لصفقة القرن
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وكان رئيس  الس���لطة محمود عب���اس، قال في كلمة 
له خالل مش���اركته أمس في اجتم���اع وزراء الخارجية 
الع���رب بالقاه���رة إن: “حماس ال تري���د المصالحة”، 
متهما إياه���ا” بعدم تنفي���ذ االتفاقي���ات الموقعة 
بيننا وبينهم، وأنه���ا تبحث عن تهدئة عنها وهناك 

للتهرب من استحقاقات المصالحة”.
وحاول عباس خالل خطابة استجداء الواليات المتحدة 
األمريكية وس���لطات االحتالل اإلسرائيلي أمام الدول 
العربي���ة، في حي���ن لم ُيل���ق اهتمام���ًا لالجتماعات 
والجلسات الفلسطينية الداخلية، مما ُيكرس االنقسام 
الفلس���طيني ويلح���ق الضرر بالقضية الفلس���طينية 

وصواًل لتصفيتها. 
ووصل رئيس لس���لطة محمود عباس للقاهرة، السبت 
الماضي، في زيارة رسمية، يشارك خاللها في اجتماع 
ال���دورة غير الع���ادي لمجلس جامعة ال���دول العربية 
على المس���توى الوزاري، لبحث مس���تجدات القضية 
الفلس���طينية وتفعيل ش���بكة األم���ان المالية لدولة 

فلسطين، وسبل التصدي ل�"صفقة القرن". 
وتعان���ي الس���لطة م���ن أزمة مالي���ة حادة بع���د قرار 
"إس���رائيل" خص���م 182 مليون ش���يقل فيما خصم 
عائ���دات الضرائ���ب )المقاص���ة(، رًدا على تخصيص 

السلطة مستحقات لألسرى وأهالي الشهداء.

هدم للق�سية الفل�سطينية
ق���ال الُمحلل السياس���ي فايز أبو ش���مالة:" إن خطاب 
عباس لم يختلف عن خطاب في األمم المتحدة نهاية 
العام الماضي"، ُمبين���ًا أن عباس لم ُيقدم أي خطوات 
جريئة لوقف الطمع األمريكي واإلس���رائيلي بالقضية 

الفلسطينية، ولم يقترح أي موقف لمواجهته.
وأضاف أبو ش���مالة ل�"االس���تقالل":" إن عباس س���لم 
كافة األوراق ألمريكا وإس���رائيل واعتبرهما صاحبتي 
الق���رار، كما أظه���ر الضعف الفلس���طيني وتكريس 
االنقسام وأس���اء للقضية الفلس���طينية باستخدامه 
كلم���ة" خدعون���ا، ضحك���وا علين���ا"، وبالمقاب���ل قوى 
الموقف اإلسرائيلي وأرسل رسالة لشعب اإلسرائيلي 
واالمريكي معًا ب�" أننا كفلس���طينيين مازلنا ُمنكوبين 

وعاجزين عن مواجهة ما تخططونه". 
وأوض���ح أن الخط���اب يؤك���د عل���ى اصرار الس���لطة 
الفلسطينية بمواصلة التفاوض والتنسيق األمني مع 
االحتالل الذي يرفض االلت���زام باالتفاقيات التي وقع 
عليها ُمقابل التزاما الس���لطة، ُمضيفًا:" كان يجب على 
عباس طالما ش���خص الحالة الفلسطينية واعترف أن 
هناك تطبيقًا عمليًا لصفق���ة القرن من خالل ما ذكرة 
عن الالجئين واالس���تيطان بالقدس وضم الضفة، أن 
يتخذ ق���رارًا جادًا لمواجهة تل���ك المخططات، أو على 
األق���ل أن يطبق قرار المجلس المركزي الصادر س���نه 
2015 بوق���ف التنس���يق األمني وس���حب االعتراف 

بإسرائيل". 
وشدد على أن استجداء عباس اللقاءات مع "إسرائيل" 
وأمريكا في المقاب���ل ترتيب األوضاع الداخلية وانهاء 
االنقس���ام ، الن كل لق���اء أو اجتم���اع ال ُيمث���ل الُكل 
الفلس���طيني وال يؤكد على قطع العالقة مع االحتالل 
اإلس���رائيلي، يهدم القضية الفلس���طينية، ُمضيفًا:" 
كان األول���ى برئي���س الس���لطة دعوة جامع���ة الدول 
العربي���ة لمواجهة صفقة القرن، واس���تدعاء قيادات 

الفصائ���ل لمرافقت���ه في مجلس الجامع���ة بقوة، في 
محاولة إلس���قاط ومواجهة مش���اريع تصفية القضية 

الفلسطينية".
وأشار أبو شمالة إلى أن ابتعاد عباس عن غزة وإصراره 
عل���ى القطيع���ة مع الق���وى السياس���ية والتنظيمية 

"يؤكدان أنه جزء من صفقة القرن". 

لغة لن جتدي 
ويتفق الكاتب والمحلل السياس���ي حسام الدجني مع 
س���ابقه في أن خطاب عباس مكرر ولم يحمل أي جديد 
وأنه استعراض للواقع، ولتاريخ العالقة مع "إسرائيل" 
والوالي���ات المتح���دة األمريكية، مؤك���دًا أن القضية 
الفلس���طينية بحاج���ة إلى خطوات حقيقي���ة وعملية 
من قبل الس���لطة لمواجهة صفق���ة القرن والتحديات 
الت���ي تعصف بالقضية الفلس���طينية بعيدًا عن لغة 

االستجداء. 
وق���ال الدجني خالل حديثة ل�"االس���تقالل":" اتس���م 
الخطاب باالس���تجداء المالي من ال���دول العربية، بدل 
أموال المقاصة التي يرفض عباس استالمها القتطاع 
ا منها، باإلضافة إلى التأكيد على مواصلة  االحتالل جزًء

التفاوض والتنسيق األمني مع االحتالل". 
 وأضاف:" عب���اس جرب لغة االس���تجداء مع االحتالل 
والواليات المتح���دة والدول العربية لس���نوات طويلة 
ومازال، لكنها باتت دون جدوى، فالحقوق تنتزع بالقوة 
والمواجهة بكافة الميادين سواء السلمية أو العسكرية 
أو السياس���ية والقانونية، ال باالس���تجداء"، مشيًرا إلى 
أن األولى أن تس���حب الس���لطة االعتراف ب� "إسرائيل" 
وانهاء اتفاقية أوسلو وإلغاء التنسيق األمني، والعودة 

لمواجهة االحتالل باالتحاد والتعاون مع الفصائل ، كي 
يصنع سياسة أقوى بكثير من الخطابات واالستجداء. 
وأكد أن إصرار الس���لطة الفلس���طينية عل���ى مواصلة 
التف���اوض والتنس���يق األمني وااللت���زام باالتفاقيات 
الُموقعة مع س���لطات االحتالل، رغ���م عدم وفاء األخير 
به���ا، وفي ظ���ل المؤام���رات والمخطط���ات األمريكية 
واإلس���رائيلية الرامية تمرير صفق���ة القرن، في حين 
ُيهمل االجتماعات الفلسطينية الداخلية، ُيساهم في 
تس���ريع عجلة تصفية القضية الفلسطينية وتكريس 

االنقسام.

خطاب حتري�سي
أكدت حركة المقاومة االس���المية حم���اس، أن خطاب 
رئي���س الس���لطة محمود عب���اس أمام جامع���ة الدول 
العربية "تحريضي غير مس���ؤول يصر فيه على توتير 

األجواء وتسميمها، وقلب الحقائق وتزييفها".
وأوضح الناطق باس���م حركة حماس ف���وزي برهوم، أن 
تصريحات عباس حول صرف ١٠٠ مليون دوالر شهريا 
على غزة تكذب���ه الحقائق عل���ى األرض، قائال :"تجني 
س���لطة عباس ما يزيد على ١٠٠ مليون دوالر ش���هريا 
من أم���وال المقاص���ة المفروضة عل���ى البضائع التي 
تدخل إلى قطاع غزة وتوضع في خزينة الس���لطة دون 

أن تصرف على أهلنا في القطاع المحاصر".
واس���تغرب ف���ي بيان صحف���ي، اس���تمرار عباس في 
االس���تجداء لالحتالل والتباكي على أوهام المفاوضات 
وحرصه عل���ى العودة إليها بدون أي ش���روط، في ظل 
اش���تراكه في حصار غزة وف���رض عقوباته االنتقامية 

على سكانها، وقطع رواتبهم.

 خالل اجتماع لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة 

تحليل: استجداء »عباس« أمريكا و »إســـرائيل« »نهج« لن يجدي نفعًا 
غزة/ دعاء احلطاب:  

اأكد مراقبون وحمللون يف ال�ساأن الفل�سطيني اأن ا�ستجداء 
رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س خالل كلمة له 

اأم�س يف االجتماع الطارئ ملجل�س جامعة الدول العربية 
على م�ستوى وزراء اخلارجية العرب لبحث م�ستجدات 

الق�سية الفل�سطينية بناًء على طلب فل�سطني االحد املا�سي، 
نهج تعود عليه ولن يجد نفعا الن كل لقاء اأو اجتماع ال 
ُيثل الُكل الفل�سطيني وال يوؤكد على قطع العالقة مع 

االحتالل االإ�سرائيلي، يهدم الق�سية الفل�سطينية. و�سدد 
املراقبون اأن خطاب عبا�س يظهر �سعف ال�سعب الفل�سطيني 
يف مواجهة املُخططات االمريكية االإ�سرائيلية التي تع�سف 

بالق�سية الفل�سطينية، يف حني ُيقوي املوقف االإ�سرائيلي 
فيما يتعلق بالق�سية، واأبرز اإ�سرائيل وامريكا على اأنهما 

�ساحبتا القرار. 

غزة/ االستقالل:
أك���دت الهيئ���ة الوطني���ة لمس���يرات العودة 
وكس���ر الحص���ار، أن اس���تعادة الوح���دة هي 
الخيار األجدى في ظل هذه اللحظة السياسية 
الدقيق���ة لمواجهة المخاط���ر والمؤامرات التي 
تحاك لشطب مشروعنا الوطني وفي مقدمتها 

"جريمة القرن".
وشددت الهيئة في بيان لها، على أنها ستبقى 
"معاول بن���اء ودعم لكل جهد وكل صوت حتى 
تعود البوصلة إلى اتجاهها الصحيح فالوجهة 
فلس���طين وس���تبقى فلس���طين ه���ي الغاية 

والهدف".

وأهابت بكافة وس���ائل اإلعالم لتعزيز الخطاب 
الوطن���ي الوح���دوي بما يكرس ثقافة ش���عبنا 
األصيل���ة وقيم���ه النبيل���ة واالبتع���اد عن كل 

مفردات الفرقة.
ودع���ت الهيئة للتحش���يد الواس���ع لفعاليات 
الجمع���ة المقبلة والتي تحمل ش���عار: "الوحدة 
الوطنية وإنهاء االنقسام" في مخيمات العودة 

الخمسة.
وأوضحت أن االس���م يأتي "تعبيًرا عن تمس���ك 
ش���عبنا بمختلف ش���رائحه وفئات���ه بالوحدة 
الوطني���ة كخيار هام واس���تراتيجي لمواجهة 

تحديات المرحلة".

ودع���ت الهيئة للمش���اركة الي���وم الثالثاء في 
الفعالية التي تنظمه���ا هيئة الحراك الوطني 
لكس���ر الحصار والهيئة الوطنية للمطالبة برفع 
الحص���ار عن غ���زة وذلك الس���اعة 11 أمام مقر 

اليونسكو خلف أنصار بمدينة غزة.
كما دعت جماهير شعبنا لالستعداد والتحضير 
إلحي���اء الذكرى الس���نوية لي���وم النكبة الذي 
يوافق في الخامس عشر من شهر مايو المقبل.

وانطلقت مس���يرة العودة الكبرى في30 مارس 
2018، وأس���فر قم���ع االحت���الل اإلس���رائيلي 
للمتظاهري���ن ع���ن استش���هاد 270 مواطًن���ا 

وإصابة نحو 30 الًفا آخرين، وفق وزارة الصحة.

»الهيئة الوطنية«: استعادة الوحدة 
الخيار األجدى لمواجهة المؤامرات

غزة/ االستقالل:
ثمنت حركة المقاومة اإلس���المية "حماس" ي���وم أمس، موق���ف وزراء الخارجية العرب الذي 
يرفض صفقة القرن، ويتمسك بدعم وإسناد المواقف العربية في مواجهة مشروع التصفية.

جاء ذلك ف���ي بيان أصدرته الحركة تعقيًبا على قرارات اجتم���اع وزراء خارجية جامعة الدول 
العربية الذي ناقش سبل مواجهة صفقة القرن.

وأوضح����ت الحركة في بيانها أنها تابعت مجريات اجتماع وزراء خارجية الدول العربية باهتمام 
بالغ؛ نظًرا لخطورة التهديدات الصهيوأمريكية التي تحاك ضد القضايا العربية عامًة، والقضية 
الفلس����طينية خاصة، وتس����تهدف القدس والضفة والالجئين وهضبة الجوالن ومزارع شبعا". 
وأكدت حركة حماس، موقفها الرافض لصفقة القرن، والداعي للتصدي لها بكل السبل، تتوجه 
بنداء لكل الفصائل الفلسطينية لرص الصفوف، والتوافق على رؤية سياسية ونضالية تساهم 
في صمود الش����عب، وتع����زز قدرته على المواجهة إلس����قاط صفقة الق����رن وذيولها، وتجنيب 

الشعب المناكفة، وخطابات التوتير في هذا التوقيت الصعب والمحطة الفارقة.

حماس تثمن موقف وزراء الخارجية 
العرب الرافض لصفقة القرن
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غزة/ االستقالل: 
أكد القي���ادي في حركة الجهاد اإلس���المي أحمد 
المدل���ل أن ح���ق الع���ودة إلى األرض م���ن ثوابت 

الشعب الفلسطيني.
ج���اء ذلك خ���الل ورش���ة عم���ل عقدته���ا حركة 
المجاهدين الفلس���طينية مساء االثنين، بعنوان: 
"ح���ق العودة إرث األج���داد.. يحميه األحفاد"، في 

قاعة الهالل األحمر بمدينة غزة.
وقال المدلل خ���الل كلمته: "ال أحد يمتلك أي حق 
مهما كان مركزه التنازل عن الحق العودة"، مشدًدا 
على أن المعركة مع االحتالل اإلسرائيلي مستمرة 

حتى عودة الالجئين وتحرير فلسطين.
وثّمن الجه���ود التي تبذلها اللجان من أجل إحياء 
ذكرى النكبة، وتفعيل قضية عودة الالجئين إلى 
أراضيهم، داعًيا في الوقت ذاته وفدي المصالحة 
لدعم ملف العودة، وجعل���ه من أولويات الحكومة 

المقبلة.

بدوره، أعلن رئيس دائرة شئون الالجئين في حركة 
حماس عصام عدوان عن تشكيل هيئة تنسيقية 
تهتم في إدارة ش���ئون الالجئين الفلسطينيين 
ف���ي مناطق اللج���وء الخمس، وتخت���ص بتنظيم 

فعالياتها.
وأوض���ح ع���دوان أن مه���ام الهيئ���ة يتمثل في 
التواص���ل مع المؤسس���ات المعني���ة بالالجئين، 
داعًيا الفصائل الفلس���طينية إل���ى االنضمام لها 

والمشاركة في فعالياتها.
وأكد حق ع���ودة الالجئي���ن الفلس���طينيين إلى 
أراضيه���م التي هّج���روا منها ع���ام 1948، الفًتا 
إل���ى أن عددهم بل���غ نحو 8.2 ملي���ون في الوطن 

والشتات.
وكش���ف عدوان عن نية الهيئة عقد أكثر من 50 
ندوة إلحي���اء ذكرى النكبة ف���ي جميع محافظات 
غزة، إضافة إلى خروج مسيرات تطالب بحق عودة 

الالجئين.

خالل ورشة عمل بغزة 

المدلل : حق العودة من ثوابت  شعبنا ال يمكن التنازل عنه 

غزة/ االستقالل: 
قال مدير صيدلية المستش���فيات بوزارة الصحة بغزة عالء حلس: 
إن استمرار نفاد الحليب العالجي يهدد مئات األطفال بإصابتهم 

بإعاقة عقلية.
وذكر حلس في تصريح صحفي، أن نفاد الحليب يهدد حوالي 360 
طفال بإصابتهم بإعاقات عقلية واضطرابات س���لوكية وعدوانية، 
وحركات ال إرادية وغيرها من األمراض النفسية نتيجة إيقاف رام 

الله توريده لوزارة الصحة.
وأش���ار إلى أن هذا النوع من الحليب ال يتوافر كثيًرا في صيدليات 
القطاع، عالوًة على تكلفت���ه العالية التي تتجاوز المائة دوالر في 

ظل األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشها أهالي القطاع.
وناش���د حلس الجهات المعنية لضرورة اإلس���راع في إعادة توريد 
الحلي���ب العالجي إلنق���اذ األطفال م���ن مخاط���ر حقيقية تهدد 

حياتهم.

الصحة: نفاد الحليب 
العالجي يهدد مئات 
األطفال بإصابات عقلية

 بيت لحم/ االستقالل:
شارك عشرات المواطنين يوم أمس، في وقفة تضامنية، في منطقة باب الزقاق وسط مدينة 
بيت لحم، مع األس���ير خالد جمال فراج المضرب عن الطعام لليوم الس���ابع والعش���رين على 

التوالي، وذلك تلبية لدعوة هيئة شؤون األسرى والمحررين.
وقال مدير هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين في بي���ت لحم منقذ أبو عط���وان، في كلمة له 
بالوقفة، إن صحة األسير فراج آخذة بالتدهور مع دخوله اليوم الثامن والعشرين على إضرابه 
رفضا العتقاله االداري، وتقوم مصلحة الس���جون بعمليات تنقل شبه يومية لألسير من أجل 

الضغط عليه لثنيه عن استمراره باإلضراب.
وش���دد على ضرورة تدخل دول العالم لوقف معاناة األس���ير فراج ونقله لمستش���فى لتلقي 
الع���الج الالزم بدال من زجه في الزنازين. ووجه المش���اركون رس���الة للصلي���ب األحمر الدولي 

بضرورة أخذ دوره في الضغط على حكومة االحتالل من أجل االستجابة لمطالب األسرى.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعربت مصادر سياسية »إسرائيلية« عن قلقها من مغبة 
قي���ام االدارة االمريكية بتغيير بنود جوهرية في صفقة 

القرن.
 وجاء القلق »اإلسرائيلي« بسبب انصات االدارة االمريكية 
لالنتقادات شديدة اللهجة من قبل السلطة الفلسطينية 

ومن دول عربية حليفة للواليات المتحدة.

وقالت القناة ال20 إن »إس���رائيل« تخشى اآلن ان تقوم 
اإلدارة االمريكي���ة قب���ل نش���ر صفقة القرن ف���ي يونيو 
بإج���راء تعدي���ل كبير على بن���ود صفقة الق���رن إلرضاء 

الفلسطينيين والدول العربية الحليفة ألمريكا.
من جانب آخر، قال س���فير فرنس���ا في الواليات المتحدة 
جيرار آرو السابق، إن خطة صفقة القرن تشتمل على 50 

صفحة وهي قريبة من رغبات »إسرائيل«.

بيت لحم / االستقالل:
أفرجت سلطات االحتالل اإلس���رائيلي، عن األسير خليل 
خض���ر خليل ش���وكة )25 عاًما( م���ن وادي معالي قضاء 
مدين���ة بيت لحم، وذل���ك بعد أن أمضى ف���ي االعتقال 

اإلداري 18 شهًرا.
وأوضحت مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء واألسرى أن 
قوات االحتالل اعتقلت ش���وكة بتاري���خ 2017/10/25م، 

وحولته لالعتقال اإلداري التعس���في ب���دون أن يوجه له 
أي اتهام.

واألس���ير خليل ش���وكة ولد بتاريخ 1994/07/14م؛ وهو 
متزوج، وأفرج عنه من سجن »النقب« الصحراوي.

وتقدمت مهجة الق���دس بالتهنئة من األس���ير المحرر 
ش���وكة وعائلته، بمناسبة تحرره، متمنيًة اإلفراج العاجل 

عن جميع األسرى واألسيرات من سجون االحتالل.

اإلفراج عن أسير من بيت لحم 
بعد انتهاء محكوميته

قلق »إسرائيلي« من تعديل اإلدارة 
األمريكية بنود صفقة القرن

غزة / االستقالل:
عقد برنامج اإلعالم وتكنولوجيا االتصال 
التابع لقس���م اآلداب والعلوم اإلنسانية 
في الكلي���ة الجامعية للعلوم التطبيقية 
ن���دوًة توعوية حول مخاطر الش���ائعات 
المجتم���ع  اس���تقرار  عل���ى  وآثاره���ا 

الفلسطيني.
وقالت رئيس قسم اآلداب بالكلية نجوى 
صالح: إن »الندوة تهدف لتطوير قدرات 
الطلبة وإكس���ابهم المهارات المختلفة، 
وتعزيز الوعي لديه���م بأهمية التثبت 
والتيق���ن م���ن كل كلمة تص���در عنهم 
باعتبارهم إعالميي المستقبل، وستكون 
كلمته���م وصوتهم حاضري���ن في كل 
بيت من خالل وس���ائل اإلعالم المتنوعة، 

مقدرة الجهود المبذولة إلعداد وتنظيم 
هذه اليوم التوعوي«.

واعتبر المحاضر الجامعي خضر الجمالي 
في كلمة له خالل الندوة، أن الش���ائعات 
تفتك بالوطن وببنائ���ه، ويجب الحرص 

على اجتنابها ومحاربتها.
وقال »من خالل هذا اليوم العلمي نسلط 
الضوء عل���ى مخاطر الش���ائعات وكيف 
يمكن لن���ا معالج���ة ما كان م���ن أضرار 
حصلت في واقعنا الفلس���طيني وليس 
أقله���ا االنقس���ام البغيض ال���ذي ألقى 
القاتم���ة على مختل���ف جوانب  بظالله 

الحياة في مجتمعنا الفلسطيني«.
ب���دوره قال رئي���س المكت���ب اإلعالمي 
الحكوم���ي س���المة معروف، »اإلش���اعة 

ه���ي ظاه���رة اجتماعية ل���م يخل منها 
مجتمع عل���ى مر التاريخ، وان عانت منها 
المجتمعات القديمة فهي اليوم أش���د 
وطأة الستغاللها وسائل االعالم الجديد، 
األمر الذي حقق لها ش���يوعا وانتش���ارا 

واسعا وفي وقت قصير«.
وأكد مع���روف على خطورة الش���ائعات 
على المجتم���ع الفلس���طيني على وجه 
الخصوص كونه يعان���ي الكثير بوجود 
االحت���الل، »ال���ذي يح���اول أن يقس���م 
شعبنا ويقضي على وحدته ويستخدم 
الش���ائعات كن���وع م���ن ان���واع الحرب 
النفس���ية، واس���تعرض آليات مجابهة 
الش���ائعات وكيفية تحجيمها والقضاء 

عليها«.

ندوة بغزة لمناقشة خطر الشائعات وآثارها 
على استقرار المجتمع الفلسطيني

وقفة تضامنية مع أسير مضرب 
عن الطعام في بيت لحم

نيويورك/ االستقالل:
قال داني دانون الس���فير اإلس���رائيلي في األمم المتحدة، إن الكيان اإلسرائيلي لن يتخذ أي 
خطوات لفرض الس���يادة اإلسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة قبل تقديم خطة الرئيس 

األمريكي ترمب المعروفة باسم "صفقة القرن".
وذكر الس���فير في تصريح صحف���ي، "أن هذا يأتي تقديًرا للجهود الت���ي بذلها األمريكيون 
في "خطة الس���الم" التي يعمل���ون عليها منذ عامين تقريبًا، قائاًل: "س���نرى تفاصيل الخطة 
وبعد ذلك سنقرر". وكان رئيس الوزراء االس���رائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن خالل دعايته 
االنتخابي���ة انه س���يعمل على ضم الضفة الغربية تحت الس���يادة االس���رائيلية ولن يقتلع 

مستوطن او مستوطنة في الضفة.

»إسرائيل«: سننتظر تفاصيل صفقة 
القرن لنقرر بشأن ضم الضفة
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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
 متوفى 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 متوفى 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 .

غزة/ االستقالل:
نظمت حرك���ة األحرار-دائرة العمل 
النسائي يوم أمس، ورشة عمل في 
مدينة غزة، دعًما لألسرى في سجون 
اإلس���رائيلي تحت عنوان  االحتالل 

»أسرانا لستم وحدكم«.
وأك���دت مس���ؤولة دائ���رة العمل 
النسائي فاتنة العربيد في كلمتها 
خالل الورش���ة، أن قضية األس���رى 
األولوي���ات  رأس  عل���ى  س���تبقى 
بكافة  الفلس���طيني  الشعب  لدى 
فصائل���ه وأطيافه ومش���اربه، ولن 
نتخل���ى عنه���م ول���ن نتركه���م 
وحدهم في معركتهم المتواصلة 

مع السجان.
وقال���ت: إن« قضي���ة األس���رى هي 
قضية أل���م ووجع ومعاناة، أس���رانا 
والمطلوب  بصموده���م،  انتص���روا 
من���ا جميًع���ا وفي مقدمتن���ا المرأة 
أن  الرجال  الفلس���طينية ش���قيقة 
تبق���ى قضية األس���رى حاضرة في 
بيته���ا وأم���ام أبنائه���ا وأحفادها 

ومجتمعها نصرة لهم«.
من جهتها، أكدت مس���ؤولة دائرة 
العمل النس���ائي في حركة حماس 
رجاء الحلبي، أن قضية األسرى أهم 
ثابت لدى الشعب الفلسطيني، وأن 
المقاومة هي الخيار االس���تراتيجي 

لتحريرهم وإنهاء معاناتهم.
وشددت الحلبي على أهمية تكاتف 

كافة الجهود عل���ى كافة األصعدة 
لدعم األس���رى في سجون االحتالل 

وإسنادهم.
من ناحيتها، قالت مس���ؤولة دائرة 
العمل النس���ائي في حركة الجهاد 
اإلسالمي أم س���امر الحلو إن قضية 
األس���رى هي ج���رح ن���ازف، ويجب 
تضاف���ر كافة الجهود لدمله وإنهاء 

معاناتهم بكل السبل والوسائل.
ف���ي  القيادي���ة  أوضح���ت  فيم���ا 
لتحري���ر  الديمقراطي���ة  الجبه���ة 
فلسطين نسرين أبو عمرة أن المرأة 
الفلس���طينية لم تتأخ���ر يوًما عن 
مشاركة زوجها الرجل وابنها الشاب 

في مسيرة النضال والثورة، فكانت 
والجريح���ة  واألس���يرة  الش���هيدة 
والزال���ت تناض���ل داعم���ة لقضايا 
الشعب الفلس���طيني، وعلى رأسها 

قضية األسرى.
وفي الس���ياق، أكدت عال النباهين 
عن وزارة األس���رى أن قضية األسرى 
حاض���رة ف���ي تفاصي���ل حياتن���ا 
التفاف  بأوس���ع  مطالبة  اليومي���ة، 
شعبي لدعمهم واحتضان أبنائهم 

وذويهم لتعزيز صمودهم.
من جانبها، أوضحت راوية مشتهى 
ع���ن هيئ���ة التوجي���ه السياس���ي 
والمعن���وي أن كثي���رًا من تفاصيل 

حياة ومعان���اة األس���رى غائبة عن 
الجمهور الفلسطيني.

ودع���ت لتنفي���ذ حم���الت تثقيف 
على كل المس���تويات وف���ي كافة 
المؤسس���ات والجامعات والمدارس 
لتبقى قضية األس���رى حاضرة فينا 

وفي وجداننا.
لوالدة  بكلم���ة  الورش���ة  وختم���ت 
األسير أحمد الش���نا، موضحة فيها 
حجم األلم والمعاناة التي يتعرض 
لها األس���رى في س���جون االحتالل، 
داعي���ة لدع���م األس���رى والوقوف 
معه���م لتبقى قضي���ة حية وليس 

موسمية.

رام الله / االستقالل:
رصد تقرير صادر عن هيئة ش���ئون األس���رى والمحررين يوم أمس، ما تعانيه 
األس���يرة المصابة جعابيص داخل أقبية معتق���ل »الدامون«، مؤكًدا أن أالمها 
ت���زداد يومًا بعد آخر ووضعه���ا الصحي غاية في الصعوبة، ع���دا عن حالتها 
النفسية المقلقة، ومكابدتها ألم السجن وجحيم المرض ولوعة الفراق لولدها 

»معتصم« في آن واحد. 
وأوضحت الهيئة في تقريرها ، أن ما تعانيه المقدس���ية جعابيص من حروق 
في جس���دها يجعل من جلدها دائم الس���خونة ويؤلم بش���دة، مما يجعلها ال 
تقوى على وضع جميع أنواع األقمشة أو األغطية على جسدها، لهذا هي بحاجة 
ماس���ة إلى تغيير دائم »للبدلة الخاصة بعالج الحروق« لتساعدها في التغلب 

على آالمها، وممارسة ولو جزء بسيط  من حياتها بشكل طبيعي«.
وذكر أن األس���يرة بحاجة إلى  إجراء أكثر من ثماني عمليات من بينها: عملية 
لفصل ما تبقى من أصابع يديها الذائبة والملتصقة ببعضها البعض، وبحاجة 
أيضًا لعملية إلزالة كتلة لحمية من األنف تسبب لها حاليًا أزمة بالتنفس، لكن 
إدارة المعتق���ل ال تكترث بما تعانيه فهي ُتمع���ن بانتهاكها طبيًا، بدون أن 

توفر لها أدنى المتطلبات العالجية الالزمة لحالتها المزمنة والخطيرة.
وحملت الهيئة سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة األسيرة المصابة 
جعابيص، في ظ���ل تعرضها إلهمال طبي ممنهج وتركها فريس���ة لألوجاع، 
وطالبت بضرورة التدخل الفوري لمس���اعدتها وتقدي���م العالج الناجع والالزم 

لوضعها الصحي الحرج.
يذكر أن األس���يرة جعابي���ص )35 عامًا( من قرية جب���ل المكبر جنوب القدس 
المحتلة، كانت قد اعتقل���ت بتاريخ 2015/10/11 بعد أن اطلق جنود االحتالل 
الن���ار على مركبتها بالقرب من حاجز »الزعيم العس���كري« مما أدى الى انفجار 
اس���طوانة غاز كانت تقلها بس���يارتها، وعلى إثرها اش���تعلت النيران داخل 
جس���دها وأصيبت بحروق خطيرة التهمت %60 من جس���دها،  وفقدت 8 من 
أصابع يديها، وأصيبت بتش���وهات في منطقة الوج���ه والظهر، وحكم عليها 
االحتالل بالس���جن ل���� 11 عامًا بتهمة ُألصقت بها وهي محاولة قتل ش���رطي 

وتنفيذ عملية عسكرية.

هيئة األسرى تؤكد تزايد 
آالم األسيرة جعابيص 

رام الله/ االستقالل:
وقع نادي األس���ير الفلس���طيني ونقابة األطباء 
الفلسطينيين يوم أمس، اتفاقية تعاون تقضي 
بإعفاء عائالت األسرى من الدرجة األولى )الزوجة 
واألبناء والوالدين( فقط من دفع قيمة الكشف 
الطبي لدى األطباء النظاميين المس���جلين لدى 

النقابة والملتزمين بهذه االتفاقية.
وتش���مل االتفاقية التي وقعه���ا قدورة فارس 
رئيس نادي األس���ير، ونقيب األطباء د. شوقي 
صبح���ة، أس���رى الضف���ة بم���ا فيه���ا القدس، 
وفلس���طين المحتل���ة عام 1948م، وس���يتولى 
ن���ادي األس���ير مهمة إص���دار بطاق���ة خاصة 
لعائالت األسرى ليتمكنوا من إبرازها عند زيارة 
الطبي���ب. وبين نقيب األطباء د. ش���وقي صبحة 

خالل مراس���م التوقيع التي ج���رت بمقر نقابة 
األطباء ف���ي محافظة رام الله والبي���رة، أن هذه 
المبادرة ستكون بداية لمبادرات تشمل عائالت 
الش���هداء والجرح���ى، داعيًا كافة مؤسس���ات 
المجتمع المدني العاملة في فلسطين، لتقديم 
ما تس���تطيع من إمكانيات لدعم صمود األسرى 

وعائالتهم.
بدوره ق���ال قدورة فارس رئيس نادي األس���ير: 
"إنن���ا وم���ن خ���الل ه���ذه المب���ادرة تمكنا من 
استعادة مفاهيم كرسها الشعب الفلسطيني 
في مواجهة االحتالل على مدار سنوات طويلة، 
حيث تأت���ي هذه المب���ادرة في ظ���ل الهجمة 
المس���تمرة على األس���رى وعائالته���م، يقابله 
إجم���اع وطني واضح من القيادة الفلس���طينية 

وكافة أطياف الشعب الفلسطيني على قضية 
األسرى.

وأضاف فارس" كما وأبدع األس���رى بوسائلهم 
النضالي���ة بفع���ل إرادته���م، بات لزام���ًا على 
االجتماعية  والتش���كيالت  واألط���ر  النقاب���ات 
واألهلي���ة أن تبح���ث عم���ا لديها من وس���ائل 
توظفه���ا ف���ي مقاوم���ة االحت���الل"، معربًا عن 
تقديره واحترامه لق���رار النقابة الطليعي نيابة 
عن األس���رى وعائالتهم، لما له من بعد معنوي 

وأخالقي واجتماعي، وليس فقط مادي.
ُيش���ار إلى أن هذه المبادرة ج���اءت من اللجنة 
الفرعي���ة لنقاب���ة األطباء في محافظ���ة رام الله 
والبيرة والحقًا اتخذ قرار يقضي بتنفيذها على 

مستوى الوطن.

ورشة عمل بغزة بعنوان »أسرانا لستم وحدكم«

القدس المحتلة/ االستقالل:
رفضت الحكومة اإلسرائيلية، احتجاًجا رسمًيا تقدمت به فرنسا األسبوع الماضي حول 
دفع أموال المقاصة الفلسطينية، والذي طالبت من خالله بتسليم األموال كاملة وغير 

منقوصة للسلطة الفلسطينية.
وذك���رت القناة 12 اإلس���رائيلية ي���وم أمس، أن ذلك ش���كل توتًرا دبلوماس���ًيا بين 
الجانبي���ن، بعد أن أصر رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامي���ن نتنياهو، على رفض 

الطلب الفرنسي عبر رسالة رسمية شديدة اللهجة.
ويأتي االحتجاج الفرنس���ي إثر مصادقة حكوم���ة االحتالل على تنفيذ قانون يقضي 
باقتط���اع أكثر م���ن 500 مليون ش���يكل من أم���وال المقاصة الفلس���طينية، مقابل 

المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة لعوائل األسرى والشهداء.
وأوضحت القناة أن الحكومة الفرنس���ية تقدمت األس���بوع الماضي باحتجاج رس���مي 
للخارجية اإلس���رائيلية، جاء في���ه: "اعملوا على تغيير قراركم ح���ول تجميد تحويل 

عائدات الضرائب كاملة وغير منقوصة للسلطة الوطنية الفلسطينية".
في المقابل، رد نتنياهو على المطلب الفرنسي برسالة رسمية كتب فيها: "إسرائيل 

ستواصل العمل وفًقا لسياساتها وبحسب ما تنص عليه قوانين الكنيست".
واعتبر نتنياهو في رس���الته أن "الطلب الفرنس���ي غير أخالقي وغير سياس���ي، كما 

يتعارض مع السياسة األوروبية لمحاربة اإلرهاب".
يذكر أن االتحاد األوروبي أكد س���ابًقا رفضه لقرار "إسرائيل" باقتطاع جزء من األموال 
التي لها عالقة بمخصصات الش���هداء واألس���رى من عائدات الضرائب الفلسطينية، 

وأنه سيضغط لوقف تنفيذ القرار.
وقال المتحدث باس���م االتحاد األوروبي في شباط/ فبراير الماضي، إن االتحاد يرفض 
ذلك، مؤكًدا مواصلة الضغط على "إسرائيل" لعدم تطبيق القرار، احتراًما لالتفاقيات 

الموقعة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.
يذكر أن أموال المقاصة تش���كل النصيب األكبر من اإليرادات العامة الفلس���طينية، 
وتصل قيمتها الش���هرية إلى 180 مليون دوالر، هي إجمالي الضرائب غير المباشرة 
على الس���لع والبضائع والخدمات المس���توردة إل���ى الضفة الغربي���ة وقطاع غزة من 

"إسرائيل" أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرتها.
وتش���ير البيانات المالية عن أموال المقاصة الفلسطينية، إلى أنها تغطي ما نسبته 
%80 من رواتب موظفي السلطة، وبالتالي فإن عدم استالم هذه األموال في موعدها 

يعني عدم تمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية.
وبموجب  االتفاقيات الدولية، تجمع "إس���رائيل" الضرائب باإلنابة عن الفلسطينيين 
الذي���ن يقدرون أن حجم المبالغ الحالية هو 222 مليون دوالر ش���هرًيا، وتحصل على 

عمولة اثنين في المائة من قيمة المبلغ.

توتر بين »إسرائيل« وفرنسا بعد احتجاجها 
على عدم دفع أموال »المقاصة« كاملة

اتفاقية إلعفاء عائالت األسرى من رسوم الكشف الطبي

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين يوم أمس، 
بأن س���لطات االحت���الل اإلس���رائيلي أصدرت 75 

أمر اعتق���ال إداري )جديد وتجديد( بحق عدد من 
األسرى.

وأوضحت الهيئة في بي���ان لها، أن مدد االعتقال 

اإلداري لألسرى تتراوح ما بين )شهرين إلى ستة 
أش���هر( قابل���ة للتجديد عدة مرات، خالل ش���هر 

نيسان الجاري.

االحتالل ُيصدر أوامر اعتقال إداري بحق 75 معتقال
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي

 إعالن وراثة صادر عن محكمة رفح الشرعية
قدم���ت لهذه المحكمة مضبط���ة وراثة موقعة من مختار عائلة ش���يخ 
العيد برفح مؤرخة في 2019/4/22م تتضمن ان عيد إسماعيل إبراهيم 
ش���يخ العيد من السبع وسكان رفح قد توفي عام 1951م وانحصر ارثه 
الش���رعي واالنتقالي في زوجته األولى منصورة س���ليمان داوود ش���يخ 
العيد وفي أوالده المتولدين له منها وهم محمد وسليمان وعائشة وفي 
زوجته الثانية فاطمة عوض إبراهيم شيخ العيد وفي بناته المتولدات 
له منها وهن غنيم���ة وامنة وتمام وصالحة وارقية وخضرة وفي زوجته 
الثالثة صالحة عودة س���ليمان شيخ العيد وفي ابنته المتولدة له منها 
وهي فاطمة فقط وال وارث للمتوفى المذكور س���وى من ذكر ا وليس له 
وصية واجب���ة او اختيارية وليس له أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا 
ورث���ة فمن له حق االعتراض على ه���ذه المضبطة مراجعة محكمة رفح 
الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وحرر في  16 / شعبان 

1440 ه� الموافق 2019/4/22م

   قا�سي رفح ال�سرعي

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

 إعالن وراثة صادر عن محكمة الشجاعية الشرعية
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار عائلة حسونة المؤرخة في 2019/4/18م

تتضمن ان / محمد عمر حسونة المتوفى بتاريخ 1975/5/23م
وانحص���ر ارثه الش���رعي واالنتقالي ف���ي زوجته هدية العبد ش���عبان 
الحطاب المشهورة حس���ونة وفي أوالده منها الذكور وهم حمزة وناظر 
واالناث وهن س���عدية وس���عاد ثم بتاريخ 1981/4/11م توفيت هدية 
المذكورة وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي ف���ي أوالدها المتولدين 
لها م���ن زوجها المتوفى قبلها محمد المذكور الذكور وهم حمزة وناظر 
واالناث وهن س���عدية وس���عاد ثم بتاري���خ 1990/8/21م توفى حمزة 
المذكور وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته نش���أت اسحق 
إبراهيم مرتجى المش���هورة حسونة وفي أوالده منها الذكور وهم مازن 
ومحسن ومحمد ومحمود ومجدي واالناث وهن مزين ومسيكه ومسرة ثم 
بتاريخ 2007/8/21م توفيت مسيكه وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي 
في والدتها نشأت اسحق إبراهيم مرتجى وفي زوجها توفيق مصطفى 
عبد الوهاب الكاش���ف وفي جمع من االخوة االش���قاء الذكور وهم مازن 
ومحس���ن ومحمد ومحمود ومجدي واالناث وهن مزين ومس���رة فقط وال 
وارث للمتوفين المذكورين س���وى من ذكر وليس لهما وصية واجبة او 
اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياتهما وتركوا ورثة س���وى من ذكر 
ومن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة الش���جاعية 
الش���رعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وحرر في 12 شعبان 

1440 ه� وفق 2019/4/18م

  قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

الإدارة العامة للأرا�سي والعقارات

إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو
لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ عاطف محمد سالمة منسي من سكان 
دير البلح  هوية رقم / 929583284

تقدم بطلب لتصحيح والده   //// والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة 
// باسم محمد سالمة منسي خليل أبو ربيع

القطعة 128 القسيمة 55 أراضي دير البلح
إلى االسم الصحيح لها // محمد سالمة صرصور منسي

لذلك فإن اللجنة المختصة تحيط الجميع علمًا بهذا الطلب فمن له اعتراض بهذا 
الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لتسجيل األراضي والعقارات 
خ���الل مدة أقصاها ثالث���ون يومًا من تاريخ اإلعالن وإال فس���يتم التصحيح في 

سجالت الطابو كما هو مشار إليه في هذا اإلعالن. تفضلوا بقبول االحترام

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

غزة/ االستقالل:
نظمت وح���دة التعبئ���ة التابعة لحركة 
الجه���اد اإلس���المي ف���ي قط���اع غ���زة، 
فعالي���ات تضامني���ة مع األس���رى في 
س���جون االحت���الل، امتدت م���ن أقصى 
ش���مال القطاع إلى أقصى جنوبه، وذلك 
في إطار إحياء يوم األس���ير الفلسطيني 
الذي يصادف الس���ابع عشر من الشهر 

الحالي.
التعبئة في  وتجس����دت فعاليات وحدة 
تنظيم مسير عس����كري موحد ومتزامن، 
للمستجدين في فوج المجد على مستوى 
كاف����ة األلوي����ة بقطاع غ����زة، حيث حمل 
المش����اركون في المسير يافطات تحمل 
عبارات إس����ناد لألس����رى، وسط هتافات 
ومشاركة شعبية واسعة، وذلك للتعبير 
ع����ن التعبئة والتحش����يد وتكوين الرأي 
العام حول قضايا األمة والوطن، وخاصة 

قضية األسرى في سجون االحتالل.

وشمل المس���ير العسكري لواء الشمال، 
وانته���ى بوقفة اعتص���ام ألقى خاللها 
األس���ير المحرر أب���و المثنى أب���و جاللة 
كلمة، أعرب فيها عن الوقوف إلى جانب 
األس���رى ودعمه���م بكل الس���بل، فيما 
انطلق مس���ير متزامن لل���واء غزة، وتوج 
بوقفة اعتص���ام تحدث خاللها القيادي 
في حركة الجهاد اإلسالمي خضر حبيب 

عن معاناة األسرى والواجب نحوهم.
العسكري  الوسطى مس���يره  لواء  ونظم 
لمس���تجدي فوج المج���د، ومن ثم وقفة 
اعتص���ام تكل���م خاللها القي���ادي عبد 
الجواد العطاء، مبرزا تضحيات األس���رى، 
وض���رورة الوق���وف معهم حت���ى ينالوا 

حريتهم.
وعلى مس���توى ل���واء خانيونس، انطلق 
المس���ير العس���كري ليج���وب المدينة، 
قبل أن ينته���ي بوقفة اعتصام تحدث 
خاللها األس���ير المحرر رام���ز الحلبي عن 

أهمية هذه الفعاليات في رفع معنويات 
األسرى خلف قضبان االعتقال.

وفي رف���ح، نظم الل���واء هناك مس���يرا 
عس���كريا، ومن ثم وقف���ة اعتصام ألقى 
خاللها األس���ير المحرر إياد أبو هاش���م 
كلم���ة أب���رزت الواج���ب تجاه األس���رى، 
والثمن الذي يدفعونه في السجون من 

أجل قضيتهم.
وتخلل فعاليات المس���ير العسكري في 
كافة محافظات قطاع غزة، زيارات لبيوت 
األس���رى، بهدف التأكي���د لذويهم عن 
ليس���وا  أبنائهم، وأنهم  م���ع  التضامن 

وحدهم في المعركة ضد االحتالل.
االحتالل  األسرى في س���جون  ويخوض 
معركة حقيقية ضد الس���جانين، بدأت 
قب���ل أس���ابيع بإضراب ع���ن الطعام تم 
تعليقه بع���د تحقيق جزء من مطالبهم، 
وال زال���وا يناضلون لتحقي���ق المزيد من 

المطالب وانتزاع بعض من حقوقهم.

غزة/ االستقالل: 
أعلن مدي���ر صندوق قطر للتنمية 
خليفة الكواري عن بدء تش���غيل 
مستشفى الشيخ حمد بن خليفة 

آل ثاني في قطاع غزة.
وقال الكواري ف���ي كلمة له خالل 
حف���ل افتت���اح المستش���فى، إن 
المستش���فى يعك���س  افتت���اح 
ح���رص دولة قط���ر عل���ى توفير 
الرعاية الصحية السليمة للشعب 

الفلسطيني.
وأك���د أن قط���ر ل���ن تتوانى عن 
تقديم الدعم والمساندة للشعب 
المشاريع  وافتتاح  الفلس���طيني، 
التنموي���ة التي تخ���دم قطاعات 

مختلفة من أهالي القطاع.
الصحة  وزارة  أش���اد وكيل  بدوره، 
في  الري���ش  أب���و  بغزة يوس���ف 
المش���رف  كلمت���ه، بموقف قطر 
الذي يق���ف إلى جانب اإلنس���ان 

ومعاني الحق والعدل.
وأكد أبو الريش، أن القطاع الصحي 
اس���تطاع أن يصمد رغم الظروف 
الصعبة والقاس���ية الت���ي مر بها 

خ���الل س���نوات الحص���ار بفضل 
أبرزها  كان  إس���هامات مختلف���ة 
مؤسساتها  عبر  قطر  اس���هامات 

المختلفة.

إلى أن مستشفى الشيخ  وأش���ار 
حمد للتأهيل واألطراف الصناعية 
يش���ّكل إضاف���ة نوعي���ة للقطاع 

الصحي في غزة.

 بتمويل قطري 

افتتاح مستشفى للتأهيل واألطراف الصناعية بغزة 
رام الله/ االستقالل: 

ق���ال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفي���ق الطيراوي إن »صد« األجهزة 
األمنية التابعة للس���لطة لقوات االحتالل اإلسرائيلي أثناء اجتياحها ألماكن 

في الضفة الغربية المحتلة هو »خطأ كبير«.
وأوض���ح الطيراوي في مقابلة متلف���زة األحد، أن تلك القضية »سياس���ية ال 
أمنية«، وذلك أثناء سؤال مقدم البرنامج حول إنجازات حكومة الوفاق برئاسة 
رام���ي الحمد الله، وهل يعتبر ص���د االجتياح للضفة ضم���ن اإلنجازات على 

الصعيد األمني؟.
وأف���رزت اتفاقية أوس���لو الموقع���ة بين منظم���ة التحرير الفلس���طينية 
و«إس���رائيل« العام 1993، وما تبعها م���ن اتفاقيات، حالة أمنيًة فريدًة من 
ت بموجبها العالقات األمنية بين الس���لطة الفلس���طينية  نوعها، تح���ّددَّ

و«إسرائيل«.
وعل���ى الرغم من أن جمي���ع االتفاقيات األمنية أخذت الطابع الس���ري، 
وبقي���ت طيَّ الكتمان، ف���إن جميع االتفاقيات السياس���ية ركزت على 
محاربة »اإلره���اب«، حيث افترضت االتفاقيات أن »اإلرهاب« يش���كل 

عدوًا مشتركًا للطرفين.
وأص���در المجلس المركزي لمنظمة التحرير ف���ي بيانه الختامي في 5 مارس 
2015 قرارًا بوقف التنس���يق األمني بأش���كاله كافة مع سلطة االحتالل، في 

ضوء عدم التزامها باالتفاقيات الموقعة.
وف���ي 15 يناير 2018، أعاد المجلس ذاته التأكيد على القرار نفس���ه، وأوكل 
ه���ذه المهمة للجنة التنفيذي���ة للمنظمة، وهو ما تكرر ف���ي دورة المجلس 

األخيرة في آب 2018.

الطيراوي: تصدي االجهزة األمنية
 في الضفة  لالقتحامات »خطأ كبير« 

جنين/ االستقالل:
توفي الحاج بس���ام ياسر حوشيه والد األس���ير في سجون االحتالل 
االس���رائيلي صافي حوش���يه من بل���دة اليامون في جني���ن بالضفة 

الغربية المحتلة.
ونعى نادي األس���ير الفلس���طيني واألس���رى في س���جون االحتالل 
واألس���رى المحررين في الوطن والش���تات الحاج حوشيه، الذي وافته 

المنية أمس األول.
وذك���ر نادي األس���ير في بيان صحفي أن األس���ير حوش���ية محكوم 

بالّسجن لمدة )35( عامًا وهو معتقل منذ عام 2002.

وفاة والد األسير 
»حوشيه« في جنين

الجهاد تنظم فعاليات إسناد لألســرى في قطاع غزة
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أعلن أنا المواطن/ فؤاد يحي سلمان ابو حليمة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)909285785( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/أمنه عادل صبحي أبو وهدان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405415696( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عامر عبد الرحمن سالمة اكي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801911041( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود  إبراهيم  حس���ن  ابو ركبة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404536989( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مهند فؤاد محمد ابو العيش 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802876052( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/جالل رياض جالل ابو طوق
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905289252( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/رامز عزمي احمد بدير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900261405( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ خالد تيسير عبد الرازق عبد القادر 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801255316( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/مجدي جمال حسن الغوراني
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802217570( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

خان يونس/ االستقالل: 
 أحيت جامعة غزة – فرع الجنوب، 
ذكرى يوم األس���ير الفلسطيني 
الذي يصادف الس���ابع عشر من 
شهر نيسان من كل عام، وذلك 
خ���الل فعالية نظمتها بالتعاون 
مع مفوضية الش���هداء واألسرى 
والجرح���ى، ف���ي ف���رع الجامعة 
بمحافظة خ���ان يونس، بحضور 
د.أحمد  الشيبي محافظ محافظة 
خ���ان يون���س، وأ.د.س���الم األغا 
مدير جامعة غزة – فرع الجنوب، 
وأهال���ي األس���رى ولفي���ف من 
الشخصيات الوطنية واالعتبارية 

وطلبة الجامعة.
وأكد الدكتور األغ���ا في كلمته، 
أن األس���رى األبطال في سجون 
االحت���الل يش���كلون أنموذًج���ا 
ُيحتذى به ف���ي الصبر والتحدي 
والعنف���وان والش���موخ، قائ���اًل: 
"أس���رانا ه���م األس���ود الجبابرة 
واألبط���ال الصام���دون، الذي���ن 
ُيعذبون أكثر فيزيد ش���موخهم 
أكثر وأكثر، وهم الش���علة التي 
تنير درب شعب فلسطين، وهم 
وحدهم من تعج���ز الكلمات أن 
ُتعبر عن معاناة هؤالء األس���رى 
أعز  وعذاباته���م وحرمانهم من 

الناس وأحبهم على قلوبهم".
ودعا الله عز وج���ل أن يفك قيد 

أس���رى الحري���ة، ليع���ودوا إلى 
وأمهاتهم  وذويه���م  أهله���م 
س���المين  وأحبائهم  وآبائه���م 
غانمين، متمنًيا أن تعود اللحمة 
ألبناء الشعب الواحد في الضفة 
م���ن أجل فلس���طين، وأن  وغزة 
ترتسم البس���مة على شفاه كل 
باإلف���راج  وعرب���ي،  فلس���طيني 
العاجل عن كافة األسرى األبطال 
وزنازي���ن االحتالل  من س���جون 

اإلسرائيلي.
ب���دوره لف���ت األس���ير المح���رر 
زهير شش���نية في كلمته باسم 
واألس���رى  الش���هداء  مفوضية 

والجرحى، إلى المعاناة والويالت 
والعذابات التي يعانيها األسرى 
البواس���ل في س���جون االحتالل 
تحول���ت  الت���ي  اإلس���رائيلي 
إل���ى س���احات للقم���ع واإلذالل 
والقتل  الممنه���ج  والتعذي���ب 
البط���يء، عالوة على سياس���ات 
واإلهمال  الزي���ارات  ومنع  العزل 
الطبي وغيرها م���ن االنتهاكات 
كبيًرا  باتت تش���كل خطًرا  التي 
يهدد حياة األس���رى في سجون 

االحتالل.
وتقدي���ره  ش���كره  ع���ن  وعب���ر 
أثبتت دعمها  التي  لجامعة غزة 

وتضامنها غير المحدود لقضية 
األس���رى األبطال الذين يعانون 
ويالت الموت البطء في س���جون 
االحتالل اإلس���رائيلي، من خالل 
تنظيمه���ا سلس���لة فعالي���ات 
تضامنية في كافة فروع الجامعة 

مع قضيتهم العادلة.
تخلله���ا  الفعالي���ة  أن  يذك���ر 
الجامع���ة بصور  أروق���ة  تزي���ن 
األس���رى األبط���ال في س���جون 
والعديد  اإلس���رائيلي،  االحتالل 
م���ن الفقرات الفني���ة والتراثية 
قدمتها  التي  الشعبية  والدبكة 

فرقة شمس الكرامة.

في فرعها بمحافظة خانيونس 

جامعة غزة تحيي ذكرى يوم األسير الفلسطيني

غزة/ االستقالل:
عقد المكتب اإلعالمي ل���وزارة الداخلية واألمن الوطني في قطاع غزة يوم 
أمس، لقاًء تشاورًيا مع األطر والمؤسس���ات الصحفية العاملة بغزة؛ حول 

واقع الصحفيين والعمل الصحفي في القطاع.
واستعرض المتحدث باس���م وزارة الداخلية، مدير المكتب اإلعالمي إياد 
البزم طبيع���ة األوضاع القائمة في قطاع غزة كمنطقة أحداث مس���تمرة، 
والتي بدوره���ا تتطلب جهودًا كبيرة من جميع الجهات المعنية من أجل 
ضم���ان عمل صحفي وإعالمي وطني ومهني، وف���ي إطار القانون والنظام 

العام.
وأك���د البزم أن المكت���ب اإلعالمي ل���وزارة الداخلية يتمت���ع بعالقة عمل 

متقدمة مع الصحفيين والمؤسسات الصحفية العاملة في غزة.
وش���دد على أنه يبذل في هذا اإلطار جهودًا كبيرة في س���بيل تس���هيل 
مهامهم وأعمالهم الصحفية بش���كل عام، والمتعلقة بالوزارة وأجهزتها 
بش���كل خاص، وأن الوزارة معنية بالتواصل وحل أية إشكاليات تنشأ في 

ظل الواقع الراهن.
ولف���ت إلى أنه تم تس���هيل أكثر من 2766 مهم���ة للصحفيين منذ 
بداية عام 2018 وحتى نهاية ش���هر مارس من العام الجاري، كما تم 
تس���هيل س���فر 50 صحفيًا عبر معبر رفح في مهام رسمية خارجية، 
باإلضافة إلى تسهيل دخول 670 صحفيًا أجنبيًا إلى قطاع غزة خالل 

تلك الفترة.
وأشار البزم إلى أن وزارة الداخلية تواجه إشكالية عدم وجود جهة ُموحدة 
ناظمة لعمل الصحفيين في ظل مس���تجدات ومتغيرات الواقع اإلعالمي، 

وكذلك صعوبة تحديد من هو الصحفي من غيره.
ونوه إلى أن ذلك من ش���أنه إيجاد صعوبات في التعامل الميداني، ُمهيبًا 
بالمؤسس���ات واألطر الصحفية إلى التش���اور فيما بينه���ا من أجل وضع 
حلول لتجاوز العوائق التي تنتج عن ذلك، والخروج بصيغة وآلية واضحة 
ومح���ددة للعمل الصحفي بم���ا يضمن حرية العم���ل الصحفي في إطار 

النظام والقانون.

غزة/ االستقالل:
أعل���ن رئي���س قواف���ل أمي���ال م���ن 
يوم  يوس���ف  االبتس���امات عص���ام 
أمس، عن دخ���ول كميات من األدوية 

والمحاليل الطبية إلى غزة.
وقال يوس���ف في تصريح صحفي ، 
إن كميات ال���دواء والمحاليل الطبية 
التي دخلت هي ضم���ن قافلة أميال 
من االبتسامات المقرر وصول وفودها 
إلى غزة مطلع ش���هر ماي���و عبر معبر 

رفح.

وأك���د أن كمي���ة ال���دواء التي دخلت 
تعد الش���حنة األولى من المساعدات 
التي ستدخل ضمن القافلة، بتكلفة 
100 أل���ف دوالر، وم���ن المقرر دخول 
كميات أخرى من المساعدات الطبية 
خالل األيام القليلة القادمة بتبرع من 

مؤسسة KNRP اإلندونيسية.
يأت���ي ذلك، بع���د دع���وات أطلقتها 
القافلة للتبرع من أجل شراء العربات 
المتحركة الخاصة بذوي االحتياجات 
الخاصة، لمس���اعدة أبن���اء هذه الفئة 

من التنقل بس���هولة ويس���ر، خاصة 
مع تزايد عددهم في ظل االعتداءات 

اإلسرائيلية المتصاعدة.
وبي���ن يوس���ف أن القط���اع الصحي 
في غ���زة، يعيش حالة م���ن التدهور 
اإلسرائيلي  الحصار  نتيجة  الس���ريع 
المش���دد، والذي يمنع وصول العديد 
م���ن الحاجيات األساس���ية لألهالي، 
إضافة الس���تمرار منع السلطة إدخال 
األدوية والمستلزمات الطبية للقطاع 

منذ بداية العام الجاري.

غزة / االستقالل
بحث وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوس���ف أبو الريش يوم أمس، مشروع شراء العمليات 

الممولة من وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(.
جاء ذلك خالل لقائه مسئولة ملف الصحة في أونروا غادة الجدبة والوفد المرافق، واستعراض 

الطرفان ما تم انجازه خالل الفترة السابقة، وقوائم االنتظار والعمليات في المستشفيات.
واتف���ق الطرفان عل���ى إدراج بع���ض العمليات الجراحي���ة الجديدة ضمن مش���روع "االيكو" 

للتخفيف عن المواطنين.
وش���كر أبو الريش، الجدبة لمتابعة هذا الملف وحرصها الستكمال اللقاءات الدورية ومتابعة 

مشروع "االيكو" الممول عبر االتحاد االوروبي.

الداخلية بغزة تعقد 
لقاء تشاوريًا مع األطر 
والمؤسسات الصحفية

الصحة بغزة تبحث مع »أونروا« 
مشروع شراء العمليات الممولة

وصول أدوية لغزة ضمن قافلة أميال من االبتسامات
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أعلن أنا المواطن/خضر سهيل خليل سابا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407873967( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ سناء جمال محمد العتال.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)803350651 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ ك���رم الرحمن محمود عبد الرحمن 
ابو صفيه عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )801702788( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ طارق نزار ابراهيم الصادي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802722496( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ابراهيم ظاهر غانم االسطل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)412302002 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد صالح سلمان الماللحة
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)402019350( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غري قانونية
صدقي ش���راب أحد القائمين على االعتصام 
أكد أن العشرات من المعلمين ممن هم على 
قائمة الدور الوظيفي لع���ام 2017، ماضون 
ف���ي خطواته���م التصعيدي���ة والتي بدأت 
باعتصام أم���ام وزارة التربية والتعليم بغزة، 
وس���يتم االقدام على االضراب المفتوح عن 
الطعام؛ للمطالب���ة بحقهم الوظيفي، واصفا 
معاملة الوزارة مع قضيتهم بالمجحفة وغير 

القانونية. 
وأوضح ش���راب خريج تخصص الفيزياء من 
جامعة األقصى عام 2011 ل�"االس���تقالل" أن 
معلمي ال���دور الوظيفي للعام 2017 اجتازوا 
االمتح���ان التوظيف���ي والمقاب���الت بتفوق، 
وكانت لهم األولوية بالتعيين حسب الدور، 
لملء الش���واغر الوظيفية كمعلمين مثبتين 

في مدارس القطاع من سبتمبر عام 2018.
 وبين أنه بعد تفوق المعلمين في المقابالت 
واالمتحانات الوظيفية أقدمت وزارة التربية و 
التعليم على استقدام معلمين من مؤسسة 
ال� undp عل���ى بنود العقد مدت���ه 75 يوما 
وتعيينه���م ف���ي الم���دارس بحج���ة توفير 

الميزانية.

وأش���ار إلى أنه بع���د االنتهاء م���ن معلمي 
العقود من مؤسس���ة ال� undpتفاجأ معلمو 
ال���دور الوظيفي للع���ام 2017 بإعالن الوزارة 
ع���ن بطاالت من مكتب العمل لتس���د العجز 
في المعلمين المتبقي من الفصل الدراسي.

ولفت إلى أنه مع بداية الفصل الدراس���ي 
الثان���ي ف���ي أواخ���ر يناي���ر 2018 عادت 
الش���واغر م���رة أخ���رى ، ووف���ق القوانين 
المعمول بها كان لزاما على الوزارة أن تمأل 
الشواغر من الدور الوظيفي بعقود سنوية 
متج���ددة ، إال أنه���ا أقدمت عل���ى تعيين 
بعض المعلمين م���ن الدور الوظيفي على 
بند بطالة مدتها 4 ش���هور تحت مس���مى 

بطالة مشروع " طموح 2". 
وأش���ار ال���ى أن���ه م���ع تزاي���د خطواته���م 
للمطالبة بحقوقهم  المس���تمر  التصعيدية 
ومع إصرار الوزارة على التسويف والمماطلة 
والتخلص من العبء الذي يشكلونه،  أعلنت 
ال���وزارة عن امتح���ان توظيف جدي���د للعام 

الدراسي القادم بعد أيام.

حق م�شروع
ولم يختلف حال الخريج أحمد أبو ضباع الذي 
انهى دراس���ة تخصص تعليم أساسي من 

جامعة األقصى عام 2012 عن س���ابقه، في 
المطالبة بحقه بالتوظيف الجتيازه االمتحان 
الوظيفي في العام 2017 والمقابالت بنجاح. 
وكش���ف أبو ضباع ل�"االس���تقالل" عن نيته 
اإلض���راب المفتوح عن الطعام أس���وة بباقي 
زمالئه الذين شرعوا بذات الخطوة، احتجاجا 
على ع���دم توظيفهم من قبل الوزارة ، والتي 
تعمل على اإلعالن عن مشاريع بطالة مختلفة 
، دون اعطائهم األولوية بالتوظيف تحت بند 

العقود السنوية المتجددة. 
وأوضح أنه ف���ي ظل األوض���اع االقتصادية 
الصعبة التي يعيش���ها المواطنون بالقطاع 
خاصة الخريجين نتيجة الحصار اإلسرائيلي 
المف���روض منذ س���نوات طويل���ة واألزمات 
المتراكم���ة  ض���د غ���زة ، أصب���ح اآلالف من 
الخريجي���ن متعطلي���ن وفرص���ة حصولهم 
عل���ى عمل ضئيلة جدا بمج���االت بعيدة عن 

تخصصاتهم العلمية . 
وأشار إلى صعوبة اس���تقراره األسري برفقه 
العديد من الشبان الذين يطمحون في الزواج 
وتكوين أسرة والمكوث بسكن مناسب لهم، 
ف���ي ظل عدم حصولهم عل���ى وظيفة ثابتة 
بمجاالت تخصصهم أو مجاالت أخرى، مطالبا 

الوزارة بااللتزام بالقوانين الخاصة بالتوظيف 
والعمل على تحويل عقود البطالة بمشروع " 
طموح 2" لعقود سنوية متجددة ، لتفوقهم 

في االمتحان الوظيفي والمقابالت . 

التقدم لالمتحان 
ب���دوره ، أك���د معتص���م الميناوي مدير عام 
العالق���ات الدولي���ة والعامة ب���وزارة التربية 
والتعليم العال���ي أن معلمي الدور الوظيفي 
للعام 2017، ليس أمامهم حل سوى التقدم 
لالمتح���ان الوظيفي الذي س���تعقده الوزارة 
خالل أيام أسوة بآالف الخريجين من مختلف 

الجامعات . 
وأوضح المين���اوي ل�"االس���تقالل" أن الوزارة 
عمل���ت  عل���ى اختي���ار معلمين م���ن الدور 
الوظيف���ي للع���ام 2017 لملء ش���واغر في 
مش���اريع بطالة عقدت بعد اختيارهم حتى 
الع���ام الج���اري ، مبينا أن قان���ون التوظيف 
القائم بالوزارة ينص عل���ى انتهاء صالحية 
االمتحان الوظيفي بعد عام من عقده ، بذلك 
قامت الوزارة بمنح موظف���ي الدور فرصة لم 
تمنحها لغيرهم وهي الحصول على وظائف 

مؤقتة  خالل عامين. 
وأش���ار إل���ى أن المصلح���ة الوطني���ة العليا 

تقتض���ى عق���د امتحان���ات توظيف آلالف 
الخريجين حس���ب اإلمكانيات المتوفرة لدى 
ال���وزارة ، وعليه فإن الوزارة لن تس���تطيع أن 
تعطي فرصة التوظيف لمعلمي الدور للعام 
2017 على حس���اب حرمان آالف الخريجين 
م���ن التقدم المتحان توظيف ثم تعيين من 

يثبت تفوقه . 
وق���ال : "  ف���ي العام���ي 2016-2017 حين 
تم عق���د امتحان توظيف تق���دم لالمتحان 
حوال���ي  24 أل���ف خريج ، أما الع���ام الجاري 
فتقدم لالمتحان قرابة 36 ألف خريج بزيادة 
بلغت قرابة ال�13 أل���ف خريج ، لذلك الوزارة 
س���تعمل على انصاف الخريجين بالحصول 
عل���ى وظيفة بناء على م���ن يتجاوز االمتحان  
ومعلمو الدور لديه���م الفرصة في ذلك من 

خالل التقدم لالمتحان ". 
وأضاف : " أن كافة الخط���وات التصعيدية 
التي يعقده���ا ومعلمو ال���دور الوظيفي لن 
تج���دى نفع���ا ، في ظ���ل الواقع المأس���اوي 
ال���ذي يعيش���ه آالف الخريجي���ن ، وعليهم 
أن يتقدم���وا لالمتحان لع���ل بعضهم يتم 
توظيف���ه بناء عل���ى خبرته التي اكتس���بها 
بالتعليم بالمدارس ضمن مشاريع البطالة " . 

معلمو الدور الوظيفي لعام 2017.. حلم يقف على باب القوانين
غزة / �شماح املبحوح: 

العت�شام امل�شتمر والإ�شراب املفتوح عن الطعام 
اأمام وزارة الرتبية والتعليم بغزة خطوات 

ت�شعيدية وو�شائل احتجاج  اتخذها الع�شرات 
من املعلمني على بند الدور الوظيفي للعام 

2017؛ للتعبري عن حقهم يف التعيني واحل�شول 
على وظيفة معلم ثابتة بالوزارة التي على حد 

تعبريهم  اتبعت اأ�شلوب املماطلة ل�شلبهم حقهم. 
ونظم الع�شرات من املعلمني على بند الدور 
الوظيفي للعام 2017 اأم�س اعت�شامًا اأمام 

مقر وزارة الرتبية والتعليم بغزة، مت خالله 
الإعالن عن دخول الع�شرات منهم باإ�شراب 

مفتوح عن الطعام، للمطالبة بح�شولهم على 
وظيفة كحق م�شروع.

غزة/ االستقالل:
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين وزراء 
الخارجي���ة الع���رب إلى وضع آلي���ة لتحويل قرارات 
ال���دورة االس���تثنائية لمجلس ال���وزراء في جامعة 

الدول العربية إلى "خطوات عملية".
وقال���ت الجبهة في بيان له���ا: إن رفض أي صفقة 
ال تلب���ي الحق���وق الوطنية المش���روعة للش���عب 

الفلس���طيني ف���ي تقري���ر مصيره، وقي���ام دولته 
المس���تقلة، وحق الع���ودة والتعوي���ض لالجئين، 
خط���وة مهمة، تحتاج إلى تحويلها إلى سياس���ات 

يومية لمواجهة "صفقة القرن".
وأّكدت أن خطوات التطبي���ع مع دولة االحتالل من 
قبل بعض األنظمة العربية تشكل "انتهاًكا لمبادرة 
السالم العربية وإضعافًا لعناصرها، وتهميشًا لها".

وأش���ارت إلى أن من ش���أن التطبيع م���ع االحتالل 
تشجيعه على التوغل في سياسة القمع ومصادرة 

األرض وقطع الطريق أمام مبادرة السالم العربية.
وطالبت في بيانها رئاس���ة القمة العربية بتشكيل 

لجنة متابعة عليا لتنفيذ قرارات قمة تونس.
في الس���ياق، دعت الجبهة الس���لطة الفلسطينية 
واللجن���ة التنفيذية إلى المب���ادرة فورًا إلى تطبيق 

ق���رارات دورت���ي المجل���س والمجل���س الوطن���ي 
باعتباره���ا "ال���رد العملي على سياس���ات نتنياهو 

وصفقة ترمب".
وطالبت بسحب االعتراف ب�"إسرائيل"، وفك االرتباط 
باالقتصاد اإلسرائيلي، ووقف التنسيق األمني مع 
س���لطات االحتالل، ونقل القضية الفلسطينية إلى 

األمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.

»الديمقراطية« تدعو العرب لخطوات عملية لمواجهة »صفقة القرن«
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ال يوج���د أفضل من الظرف التاريخ���ي الراهن لتنفيذ جريم���ة ضم الضفة إلى 
»إس���رائيل«، وهو الوعد الذي قطعه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو على نفسه 

خالل الحملة االنتخابية األخيرة.
وبعد نجاحه باتت الفرص مهيأة لتحقيق هذا الحلم القديم المشحون بأساطير 
توراتية، وأطماع اس���تعمارية، ومعزز بأمر واقع يقول إن »إسرائيل« قد التهمت 
الضفة بالفعل مرة من خالل االحتالل العسكري وأخرى عبر زرعها بالمستوطنات 

وتقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية.
اآلن وليس غ���دًا هو الموعد األنس���ب. فلن تجد »إس���رائيل« صديقًا في البيت 
األبيض بإخ���الص ووفاء الرئيس دونال���د ترامب، المتفاني ف���ي خدمتها على 
حساب المصالح والحقوق العربية التي يبدي قدرًا هائاًل من التجاهل لها، وعدم 

االعتراف بها. 
ويب���دي ترام���ب أيضًا ازدراءه الت���ام للقانون الدولي الذي يحظ���ر ضم األراضي 
بالق���وة. لذلك لم يت���ردد في االعتراف بالس���يادة »اإلس���رائيلية« على الجوالن 

الس���وري المحتل، وقبله كان اعترف بالقدس المحتلة عاصمة »إلسرائيل« ونقل 
س���فارة بالده إليها. قائمة الهدايا التاريخية الثمين���ة التي قدمها ترامب إلى 
»إس���رائيل« طويلة، وتش���مل إضافة إلى القدس والجوالن، إلغاء االتفاق النووي 
مع إيران، وقطع كل المس���اعدات المالية واإلنسانية عن الفلسطينيين، وإغالق 
مكتب منظمة التحرير في واش���نطن، والتخلي عن ح���ل الدولتين، ودعم قانون 
»يهودية الدولة« العنصري الذي يحول الفلس���طينيين المقيمين داخل حدود 

48 إلى مواطنين من الدرجة الثانية.
ومن المؤكد أن ترامب سيش���عر بالس���عادة عندما يج���د هدية جديدة يقدمها 
ممتن���ًا إلى »إس���رائيل«، ولن تكون هن���اك أفضل وال أغلى م���ن الضفة الغربية 
ليعت���رف بق���رار نتنياه���و المرتق���ب بضم أجزاء تص���ل إل���ى %60 منها إلى 

»إسرائيل«.
وألن ترام���ب تاجر ورجل أعمال ماهر فهو ال يقدم ش���يئًا من دون مقابل. الثمن 
الذي يريده هو دعم القاعدة المس���يحية اإلنجيلية التي تس���انده والتي كانت 

س���ببًا رئيس���يًا في نجاحه ف���ي االنتخابات الماضي���ة. هذه القاع���دة اليمينية 
المتش���ددة تؤيد »إسرائيل« على أساس ديني. بمعنى أنها ترى أن دعم الدولة 
العبري���ة فرض على كل مؤمن ملتزم بتعالي���م اإلنجيل، والعهد القديم. وتمثل 
هذه الشريحة االنتخابية، مضافًا إليها اليهود المتدينين، أحد الركائز الشعبية 

التي يحرص ترامب على االحتفاظ بوالئها إلعادة انتخابه بعد عامين.
يفس���ر هذا لماذا يبدو ترامب س���خيًا وهو يمنح »إس���رائيل« كل ما تطلبه. هذا 
الكرم الحاتمي ليس مجانًا، ولكن على حس���اب الحق���وق العربية، بينما يحصد 
هو و»إس���رائيل« المكاس���ب. يضاف إلى هذا وجود توجه عام في »إس���رائيل« 
نحو تبني مواقف وسياس���ات يمينية متشددة. وقد عكست نتيجة االنتخابات 
وتوزيع المقاعد في الكنيس���ت هذه الحقيقي���ة. وبالتالي فإن نتنياهو حتى لو 
تردد في ضم الضفة سيجد من يدفعه من حلفائه في االئتالف المقبل لألسرع 

بتنفيذ ما وعد، وإال فقد أغلبيته البرلمانية.
وم���ع حالة الوهن العربي المزمن لن يجد نتنياهو وال ترامب مبررًا للتردد في ظل 

اطمئنانهما الكامل لعدم وجود أي احتمال لرد فعل عربي مؤثر.
الظروف بالتالي تصبح ناضجة إلتمام جريمة القرن، ويصبح الس���ؤال هو متى؟ 
وليس هل تتم؟ واألرجح أن التوقيت المالئم س���يكون بعد إعالن خطة الس���الم 
األمريكية، أي بعد شهر رمضان المبارك، وفقًا لما أعلنت واشنطن، حيث سيكون 

نتنياهو قد فرغ من تشكيل حكومته الجديدة.
ما من ش���ك في أن الفلسطينيين س���يرفضون الخطة السيما إذا صح ما تسرب 
من أنباء عن أنها ال تش���مل إقامة دولة فلس���طينية. وهنا ستحاول إدارة ترامب 
الضغط عليه���م بالتهديد باالعتراف بضم »إس���رائيل« الوش���يك للضفة، بل 
تش���جيعها على القيام بذلك. وإذا أصر الفلس���طينيون على الرفض س���تكون 
األجواء مهيأة إلتمام الجريمة »اإلسرائيلية« واالعتراف األمريكي بها على أساس 
أن الفلس���طينيين هم من يرفضون الس���الم، وعليهم أن يتحملوا عواقب ذلك. 
هذا هو السيناريو األرجح، ومع ذلك يظل مجرد احتمال، فليس ضروريًا أن يصبح 

كل ما يريده ترامب ونتنياهو قدرًا محتومًا.

ثالث����ة قرارات صدرت عن العرب في البي����ان الختامي الجتماع الجامعة العربية اتفق عليها وزراء الخارجية 
العرب، أول أمس األحد في مقر الجامعة بالقاهرة

أوال:  االلتزام بمبادرة الس����الم العربية والمرجعيات الدولية لتحقيق السالم, كما أكدوا على االلتزام باتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لحماية مدينة »القدس الشرقية« والحفاظ على هويتها العربية، مؤكدين أنهم لن يقبلوا 

بأي صفقة بشأن القضية الفلسطينية ال تنسجم مع المرجعيات الدولية.
 ثاني����ا:  التزام الدول العربية بدعم الموازنة الفلس����طينية وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل ش����بكة أمان 
مالية بمبلغ 100 مليون دوالر ش����هريًا لمواجهة الضغوط المالية والسياس����ية التي تتعرض لها السلطة 

الفلسطينية. 
ثالثا: دعوة الفصائل الفلسطينية إلى س����رعة إتمام المصالحة وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل 
مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء االنتخابات العامة في أقرب وقت ممكن, مع احترام شرعية منظمة 

التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس.
الغريب ان نفس هذه القرارات التي تخص القضية الفلسطينية صدرت عن القمة العربية التي انعقدت 
الش���هر الماضي في تونس, وال ندري هل هذا آخر كالم لنتائج القمم العربية المتالحقة على مس���توى 
الزعماء العرب ووزراء الخارجية, أم س���يتبع ذلك قمم جدي���دة تؤكد على هذه القرارات, ونبقى ندور في 
نفس الدائرة المفرغة فنس���مع ضجيجا وال نرى طحنا, وعلى ما يبدو ان قدرنا كفلس���طينيين ان نبقى 
نستمع إلى قرارات دعم لصالح قضيتنا, لكنها تبقى مجرد قرارات غير قابلة للتطبيق, ولو توقفنا قليال 
أمام هذه القرارات فس���نجد ان ما ينتج عنها, مخالف تماما لما نصت عليه, فربما تحتاج هذه القرارات 
إلى ضوء اخضر من اإلدارة األمريكية, يس���مح لها بأن تتحقق فعلي���ا, وبغير الضوء األخضر األمريكي, 

ستبقى حبيسة االدارج.  
لو ناقشنا البند األول من البيان الختامي فسنجد ان المبادرة العربية »المشؤومة« التي رفضها رئيس الوزراء 
الصهيوني بنيامبن نتنياهو واعتبرها كأنها لم تكن, أصبحت هذه المبادرة دس����تورا يستند إليه الزعماء 
العرب لحل القضية الفلسطينية, وهم يعلمون تماما الموقف الصهيوني واألمريكي الرافض لها, لكنهم 
يجاملون المملكة العربية السعودية بإظهار قبولهم لها, رغم أنها تتناقض مع ادعائهم بأنهم لن يقبلوا 
بحلول ال تنس����جم مع قرارات الشرعية الدولية, فالش����رعية الدولية لم تعتبر شرقي القدس فقط عاصمة 
لفلس����طين, إنما اعتبرت مدينة القدس بشرقيها وغربيها عاصمة للدولة الفلسطينية وجالء االحتالل عن 
كل األراضي المحتلة عام 67م, وهذا ما لم تنص عليه المبادرة العربية, التي استعدت السعودية لتعديلها 

لتقبل بها »إسرائيل«.  
أما البند الثاني الذي يتحدث عن توفير ش����بكة ضمان مالي للس����لطة الفلسطينية, للتغلب على احتجاز 
»إس����رائيل« ألموال الضرائب الفلس����طينية, فهناك قرارات مثيلة اتخذت خالل قمم عربية سابقة تخص 
الدعم المالي للس����لطة, لم يلتزم بها أكثر من 90% من ال����دول التي أقرت بالدعم المالي لها, وقد تحدث 
عن ذلك الزعيم الراحل الشهيد ياسر عرفات, الذي قال ان الدول العربية لم تلتزم بوعودها بتقديم الدعم 
المالي للسلطة الفلس����طينية لتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني في وجه االحتالل, والتصدي للمخططات 
العدوانية الصهيونية, هذا بخالف التنصل من الدعم السياس����ي, ومساندة السلطة في المحافل الدولية 
لمواجهة إجراءات االحتالل, والتخلي العربي عن اتخاذ مواقف عقابية ضد »إسرائيل« التي تصادر األرض, 

وتدنس المقدسات, وتقتل وتدمر بال رقيب أو حسيب.
أما البند الثالث الذي يتحدث عن إتمام المصالحة الفلس����طينية وتمكين السلطة من غزة, واحترام شرعية 
منظم����ة التحرير, فإننا لم ن����ر أي جهود تذكر لكثير م����ن الدول العربية لحل المش����كالت التي تعترض 
المصالحة الفلسطينية, وبذل الجهود لتذليل العقبات, والضغط على السلطة لدعوة اإلطار القيادي الموحد 
على مستوى األمناء العامين  لالنعقاد, والبدء بإصالح منظمة التحرير الفلسطينية التي تطالب الفصائل 
المنضوية تحت لوائها بإصالحها, وإعادة تشكيلها مجددا على قاعدة التمثيل النسبي, ويبدو ان الكثير 
من الدول العربية ال يعنيها بأي حال من األحوال إنهاء االنقس����ام الفلس����طيني, وإنجاح جهود المصالحة, 
العتب����ارات نعلمها جيدا, لكننا في النهاية نتمنى ان تك����ون القرارات الصادرة عن اجتماع وزراء الخارجية 
العرب قابلة للتحقيق هذه المرة, رغم أنها قرارات هزيلة ال تتناسب مطلقا مع تضحيات شعبنا الفلسطيني 
الذي يدافع عن ش����رف هذه األمة, وال تتناسب مع أماله وتطلعاته, لكنه قدرنا الذي ال مفر منه, فعلى قدر 

أهل العزم تأتي العزائم .. وتأتي على قدر الكرام المكارم.    

على قدر أهل العزم

عاصم عبد الخالقالضفة ضحية التسوية األمريكية

رأي
 إدارة ترام���ب والتي تبنت نهج���ًا تفاوضيًا مخالفًا 
ل���إدارات األمريكي���ة الس���ابقة، كان���ت ُتش���رك 
اإلس���رائيليين والفلس���طينيين ف���ي المفاوضات، 
وتض���ع الخطوط العريضة، وتت���رك لطرفي الصراع 
أن يق���رروا ويتفقوا ح���ول التفاصيل، ه���ذا النهج 
التفاوضي الجديد إلدارة ترامب قائم على ركيزتين 
أساس���يتين: األول: الس���الم »الخارج���ي« , أي إدارة 
مفاوض���ات مع ال���دول العربي���ة وتطبي���ع العالقة 
م���ع »إس���رائيل«، تحت بن���د مواجه���ة “المخاطر 
اإلقليمي���ة “، وعلى أمل أن تم���ارس الدول العربية 
نفوذها على الفلس���طينيين من أجل دفع الس���الم 
في الشرق األوس���ط. الثاني: سياسة اإلكراه وإجبار 
الفلس���طينيين عل���ى القبول، من خالل تش���كيل 
ورسم سياسة األمر الواقع على األرض: في موضوع 
وإجراءات  والمس���توطنات،  والالجئي���ن،  الق���دس، 
المكاتب  وإغالق  المس���اعدات،  عقابية: كتخفيض 
الدبلوماس���ية . ه���ذه »الخط���ة الترامبي���ة«, والتي 
ب���دأت بالتطبيق���ات العملية وترس���يخ »الحقائق 
السياس���ية«، قبل االطالع عليها, ومن ثم صياغتها 
وفقا للنتائج الملموسة على األرض و سياسة »األمر 
الواق���ع« وعلى ردات الفعل فلس���طينيا و إقليميا و 
دوليا...,سياس���ة خطيرة وماكرة تب���دأ بالتطبيقات 
الملموس���ة ومن ثم صياغتها ضمن خطة مرتقبة« 
للسالم« في المنطقة, ومن ثم القول: هذا هو الواقع 

الجديد؟! و يجب التعامل معه«. 
ولألس���ف, مع كل خطوة تنفيذية عل���ى األرض، ال 
تملك الس���لطة السياسية الرس���مية الفلسطينية 
وال قيادة غزة السياس���ية الحمساوية سوى إصدار 
بيانات الش���جب و االس���تنكار وتوصيف المخاطر 
السياس���ية المترتب���ة عل���ى كل خط���وة تصفوية 
للقضية الفلس���طينية. مواقف تكشف أن »القيادة 
السياس���ية »بش���قيها« الرس���مية و الحمس���اوية 
بعيدة كل البعد عن ش���عبها و قضيت���ه الوطنية, 
و م���ا تبح���ث عن���ه تلطيف األج���واء السياس���ية و 
ال���رأي العام الفلس���طيني و الحص���ول على بعض 
المكاسب الفئوية و الفصائلية الضيقة. ان احتواء 
االنعكاس���ات الخطي���رة لتطبيقات صفق���ة القرن 
يتطل���ب بالض���رورة العم���ل على إنهاء االنقس���ام 
والمؤسس���اتي  واإلداري  »الجغراف���ي  الداخل���ي 
والسياس���ي« من خالل التطبيق الميداني لقرارات 
المجلس الوطني الفلس���طيني, واس���تعادة وحدة 
النظ���ام السياس���ي الفلس���طيني وه���و متطل���ب 
أساس���ي في المواجهة مع صفقة الق���رن والعمل 
على إحباطها. هذا االنقس���ام الذي تعيش���ه الحالة 
السياس���ية الفلس���طينية الرس���مية كرس نظاما 
سياس���يا فرديا بصالحيات مطلقة يدار فيه الحكم 
بمراسيم ال تخضع للرقابة أو المساءلة أو المراجعة، 
م���ا يتطلب دعوة هيئ���ة تفعيل وتطوي���ر منظمة 

التحرير الفلس���طينية، للتوافق على إجراءات إنهاء 
االنقس���ام, والدعوة النتخابات شاملة تتجدد فيها 
كل الش���رعيات الفلس���طينية, على أساس قانون 
انتخابي ديمقراطي يعتمد نظام التمثيل النسبي 
الكامل,ل���كل الهيئ���ات والمؤسس���ات القيادي���ة 
الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية وبما 

يعزز من موقعها السياسي والتمثيلي. 
إن مواجهة صفقة القرن كإطار للتسوية السياسية 
و ليست كإطار للتسوية القانونية ألنها تغرد خارج 
السرب القانوني للقرارات الدولية, وظيفتها تصفية 
القضي���ة والحقوق الوطنية الفلس���طينية, تتطلب 
التوافق على إستراتيجية وطنية شاملة تستند إلى 
حالة وطنية فلس���طينية متماسكة وآليات ميدانية 
فعالة, لتصويب العالقات االئتالفية داخل م.ت.ف 
ومؤسساتها ، وإعادة بناء هذه العالقات على قاعدة 
الديمقراطية التوافقية والشراكة السياسية. وعلى 
القيادة الرس���مية الفلس���طينية مغادرة السياسة 
اإلنتظارية وسياسة المماطلة والتسويف وتعطيل 
قرارات اإلجماع الوطني والشروع دون تردد بخطوات 
فك االرتباط مع سلطات االحتالل و التحرر من قيود 
اتفاق أوسلو, فالرد فلس���طينيا متناسبا مع جرائم 
االحت���الل االس���تيطانية والتهويدي���ة لألراض���ي 
الفلس���طينية, و الصفقات األمريكية المش���بوهة, 
وهذا لن يك���ون إال بتنفيذ قرارات المجلس الوطني 
الفلس���طيني و تحدي���د العالق���ة مع »إس���رائيل«, 
باعتبارها دولة معادية تحتل أراضي دولة فلسطين 
إلى جانب اس���تنهاض المقاومة الش���عبية بجميع 
أش���كالها ، وتطويرها النتفاضة شاملة ، على طريق 
التحول إلى عصيان وطني ش���امل, يدفع المجتمع 
الدولي إلى التدخل إللزام دولة االحتالل اإلسرائيلي 
على احت���رام قرارات الش���رعية الدولية ذات الصلة 
بالقضية الفلس���طينية.  نحن أحوج م���ا نكون إلى 
إس���تراتيجية وطني���ة لمواجهة خطر االس���تيطان 
اإلس���رائيلي, الذي بات يش���كل تهدي���دا وجوديا 
للشعب الفلسطيني كجزء من سياسة االشتباك مع 
صفقة القرن األمريكي���ة, والدخول في حوار وطني 
شامل لطي صفحة االنقسام ومتطلبات فك االرتباط 
بدول���ة »االحتالل اإلس���رائيلي ومتطلب���ات تدويل 
الحق���وق والقضية الوطنية الفلس���طينية وخوض 

معاركها في المحافل الدولية.
اإلس���رائيلي  األمريك���ي-  التغوي���ل  سياس���ة  ان 
والتلويح بسياسات التهميش و التصفية للقضية 

الفلسطينية تستند على: 
-1اس���تمرار حالة االنقسام الفلس���طيني الرسمي 
و ليس الش���عبي و تعطيل تنفي���ذ قرارات اإلجماع 

الوطني الفلسطيني )الوطني و المركزي(.
-2النكوص لبعض الدول العربية و خاصة الخليجية 
منها على اعتبار القضية الفلسطينية جوهر الصراع 

مع  »التطبيع«  واتباع سياس���ة  العربي-اإلسرائيلي, 
كيان »االحتالل اإلس���رائيلي« احد مرتكزات صفقة 

القرن األمريكية. 
ف���ي ذات الس���ياق ف���ان اإلس���تراتيجية الوطنية 

الفلسطينية تقوم على ما يلي: 
•    تنفي���ذ ق���رارات و توصي���ات المجلس الوطني 

الفلسطيني في الميدان.
•    دعم كل أشكال المقاومة الشعبية و تصعيدها 

إلى انتفاضة عارمة في غزة و الضفة والقدس.
•    تدويل القضية الفلس���طينية و حقوق الشعب 
الفلس���طيني في المحافل الدولي���ة لألمم المتحدة 

وبثالثة مشاريع قرارات:
   * دع���وة األمم المتح���دة إلى عق���د مؤتمر دولي 
للس���الم بمرجعية الق���رارات الدولي���ة ذات الصلة 

بالقضية الفلسطينية.
   * رفع عضوية دولة فلسطين من مراقبة إلى عاملة 

في الجمعية العامة لألمم المتحدة.
   * توفي���ر الحماي���ة الدولية ألرض و ش���عب دولة 

فلسطين ضد جرائم االحتالل اإلسرائيلي.
ان ص���راع المصالح الفئوية الس���لطوية على النفوذ 
و المال في النظام السياس���ي الرسمي الفلسطيني 
و تدخالت المحاور اإلقليمية والتدخالت األمريكية- 
اإلس���رائيلية, ش���كلت العوامل الثالث التي عطلت 
قرارات اإلجماع الوطني الفلس���طيني, والحل يكمن 
في العمل على رس���م الخارطة السياسية في الحالة 
الفلس���طينية من جدي���د, و وضع حدا لالس���تفراد 
والهيمنة و التفرد بالقرار السياسي,من خالل تجديد 
الش���رعيات الفلس���طينية و بانتخابات ديمقراطية 
وفق التمثيل النس���بي الكامل.  الن الخلل األساسي 
في الحركة الوطنية الفلسطينية في مرحلة التحرر 
الوطني هو في االنقالب السياسي للقيادة الرسمية 
على البرنامج الوطني لصالح برنامج أوس���لو, والحل 
في العودة عن مسار أوس���لو و كل التزاماته لصالح 
البرنامج االئتالفي الوطن���ي و التزاماته البديلة في 
هذه المرحلة.وال جدوى من مواجهة »صفقة ترامب« 
سياس���يا و ميداني���ا في ظل غي���اب تنفيذ قرارات 
مؤسس���ات م.ت.ف في المي����دان و تدويل القضية 
و الحقوق الوطنية. وأمام هذا التمادي و الغطرس����ة 
في التعاون المش����ترك األمريكي اإلسرائيلي، يكون 
لزامًا على الع����رب أن يقفوا موحدين، وأن يباش����روا 
بتنفيذ القرارات الص����ادرة عن القمم العربية، وأن ال 
يقفوا موقف الحياد أمام تلك المخططات العدوانية 
،الن الحص����ار أطب����ق من كل الجهات على الش����عب 
الفلس����طيني، واله����دف واضح وهو انت����زاع موقفًا 
يتماشى وتلك الخطط و الصفقات المشبوهة, وعلى 
العرب أن يكونوا ش����بكة أمان حقيقية، سياس����ية و 
دبلوماس����ية و مالي����ة دعما للقضية الفلس����طينية, 

جوهر الصراع العربي- اإلسرائيلي .

صفقة القرن: هل تسقط عربيا أم فلسطينيا؟
د.باسم عثمان
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وقّلصت الس���لطة الفلس���طينية منذ أبريل 2017 نسبة 
ص���رف رواتب موظفي القطاع العام ف���ي محافظات غزة 
بنس���بة متفاوتة، وصلت ف���ي أبري���ل 2018 إلى 50% 
من قيمة رواتب الموظفين، كم���ا فصلت اآلالف وأحالت 

عشرات اآلالف إلى التقاعد المبكر.
ووفق تقرير البنك الدولي فإن االقتصاد الفلسطيني لم 
يش���هد »أي نمو حقيقي« في العام 2018، حيث تقلص 
االقتصاد في محافظات قط���اع غزة بنحو 7 %، فيما جاء 

أداء الضفة الغربية ضعيًفا بنسبة أقل من 1%.
وأش���ار إلى أن الزيادة السكانية بلغت نسبة %3؛ وهو ما 
كبح من قدرة السلطة على تقديم الخدمات الالزمة بسبب 

الزيادة في السكان.

القيود الإ�سرائيلية
وكش���ف التقرير الدولي أن »إس���رائيل« تمن���ع أو تقّنن 
دخول الس���لع »ذات االس���تخدام الم���زدوج« إلى الضفة 
الغربي���ة المحتّلة أيًضا وليس إلى قطاع غزة فقط، مؤّكًدا 
أن هذا اإلجراء له تأثير سلبي على االقتصاد الفلسطيني.

وأوضح أن هذا اإلج���راء يّؤثر على القطاعات االقتصادية 
الفلس���طينية م���ن بينه���ا: ال���دواء وصناع���ات األلبان 
والغذاء وقطاع الصناع���ات الكيميائية وقطاع صناعات 

التكنولوجيا وغيرها.
ودعا حكومة االحتالل إلى »تخفيف القيود على الس���لع 

ذات االس���تخدام الم���زدوج« ال���ذي تطّبقه ف���ي الضفة 
الغربية المحتّلة وقطاع غزة.

وأّكد أنه في حال تم تخفيف هذه القيود فإن »االقتصاد 
في الضفة الغربية س���ينمو بنسبة ٪6 و بنسبة أكبر في 

قطاع غزة قد تصل ل�٪11 عام 2025«.
ارتفاع البطالة

وبحس���ب تقرير البنك الدولي فإن متوسط نسبة البطالة 
في األراضي الفلس���طينية بلغ %31 وهي أعلى ب��%2.4 
ع���ن الع���ام 2017. وذكر أن نس���بة البطال���ة في الضفة 
الغربي���ة المحتلة بلغ���ت %17، في حين بلغت نس���بة 
البطالة بين هم في سن العمل في غزة %52 عام 2018 

في حين بلغت 44% في العام 2017.
وبّين أن نسبة البطالة بين الخريجين في قطاع غزة »هي 
األعل���ى في العالم«، حيث وصلت ل�� 68% عامة ونس���بة 

%76 بين الخريجات االناث.
وأوضح أن %46 من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط 
الفقر والمقدر بخمسة دوالرات ونصف )$5.5( يومًيا، في 

حين تبلغ هذه النسبة في الضفة الغربية 9%.

ديون ال�سلطة واإيراداتها
وحّذر تقرير البنك الدولي من اتس���اع الفجوة في تمويل 
موازنة الس���لطة من 400 مليون دوالر في عام 2018 الى 

أكثر من مليار دوالر في عام 2019.

وج���اء التحذير في أعقاب قيام حكوم���ة االحتالل مؤخًرا 
بخصم 138 مليون دوالر من أموال المقاصة الفلسطينية 
الت���ي تجمعه���ا »إس���رائيل« نياب���ة عن الس���لطة وفًقا 
لبروتوكول باريس االقتصادي، مش���يًرا إلى أن الس���لطة 
رفضت قبول ما تبق���ى من أموال الضرائب احتجاجا على 

اإلجراء اإلسرائيلي.
وذكر التقرير أن تحويالت أم���وال المقاصة تمّثل 65% 
م���ن اإلي���رادات العامة للس���لطة، وما نس���بته %15 من 

إجمالي الدخل القومي الفلسطيني.
وتوق���ع التقرير الدولي مس���تقباًل متش���ائًما لالقتصاد 

الفلسطيني يشهد ارتفاع نسب البطالة والفقر.
وأوضح أن المعدل المتوقع للنمو الحقيقي في الضفة 
الغربية المحتّلة لن يزيد عن %1 في السنوات القادمة 
)2019-2021(، الفًت���ا إلى أن ذلك مع���دل أقل من أن 
يفي باحتياجات النمو في السكان والطلب على فرص 

العمل؛ ما سيرفع نسب البطالة والفقر.
لك���ن التقري���ر أورد أن القطاع المصرفي في فلس���طين 
يواص���ل تحقيقه لألرب���اح »رغم الظ���روف االقتصادية 

السيئة«.
وكش���ف أن حجم األصول في هذا القطاع ارتفعت ل�15 
مليار دوالر، ونسب اإلقراض-الودائع حوالي %50، تذهب 
معظمها للتسهيالت التجارية وقطاع العقارات، ونسبة 

قليلة منه���ا تذهب للقطاع���ات الصناعي���ة واإلنتاجية 
األخرى.

وبّين التقرير أن مديونية الس���لطة الفلسطينية للبنوك 
بلغ���ت 1.5 مليار دوالر، فيما بلغ���ت مديونية الموظفين 
للبن���وك 2.8 مليار دوالر، أي أن مديونية االثنين معا هي 
4.3 مليار دوالر في العام 2018، وذلك يمثل نسبة 38% 

من إجمالي التسهيالت البنكية المعطاة.
وأوض���ح أن حجم الدعم الدولي للس���لطة بلغ 718 مليون 
دوالر عام 2017 )حص���ة الدعم العربي منه 543 مليون(، 
بينم���ا انخفض الدع���م الدولي ل�676 ملي���ون دوالر عام 

2018 )حصة الدعم العربي 516 مليون دوالر(.
ولف���ت إل���ى أن المملك���ة العربية الس���عودية هي أكبر 
المانحي���ن الع���رب ب�92 ملي���ون دوالر ع���ام 2017، وقد 
ارتفعت مساهمتها لتصبح 222 مليون دوالر عام 2018.

وذكر أن مساهمة البنك الدولي للسلطة بلغت 76 مليون 
عام 2017 وانخفضت ل�10 مليون فقط عام 2018.

وقّدم التقرير »صورة متشائمة« بخصوص آفاق االقتصاد 
الفلسطيني، مع تواصل اإلجراءات اإلسرائيلية، وسياسة 
الرئيس دونال���د ترمب ُتجاه الس���لطة و«األونروا« ووقف 
مشاريعها في األراضي الفلسطينية، كذلك تراجع بعض 
التمويل الغرب���ي والعربي للس���لطة، دون إغفال التأثير 
الس���لبي المتواصل لالنقسام الفلس���طيني على الوضع 

السلطة قّلصت 23 ألفا من موظفيها بالقطاع مقابل 500 بالضفة

تقرير »صادم« للبنك الدولي: بطالة الخريجين في غزة »األعلى في العالم«

مديونية السلطة والموظفين للبنوك
 بلغت 4.3 مليار دوالر في العام 2018

غزة/ ال�ستقالل:
ك�سف تقرير �سادر عن البنك الدويل اأن ال�سلطة الفل�سطينية 

قّل�ست 23 األًفا من موظفي القطاع العام يف حمافظات قطاع غزة 
مقابل 500 فقط يف حمافظات ال�سفة الغربية املحتّلة. واأورد 
ا  املخت�س بال�ساأن القت�سادي عمر �سعبان اأم�س الثنني، ملخ�سً

لتقرير البنك الدويل الذي �سيقّدم يف موؤمتر املانحني نهاية 
اأبريل اجلاري يف بروك�سل، مو�سًحا اأن التقرير ال�سادم ي�ست�سرف 
موؤ�سرات �سعبة لالقت�ساد الفل�سطيني. وذكر التقرير اأن ال�سلطة 

جنحت يف تخفي�س فاتورة النفقات العامة بــ 8% يف العام 
2018 مقارنة بالعام ال�سابق وفاتورة الرواتب بن�سبة 16%، 
ومرجع ذلك اإىل اخل�سومات التي فر�ستها على رواتب موظفيها 

يف قطاع غزة واإنهاء عقود الآلف منهم.

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت وثيقة اطلعت عليها رويترز أمس 
اإلثنين، أن الحكومة المصرية تس���تهدف 
زي���ادة اإلي���رادات م���ن ضريبة الس���جائر 
والدخان نحو 15 بالمائة في مشروع موازنة 
2019-2020 لتصل إلى 67.128 مليار جنيه 

)3.92 مليار دوالر(.
وأوضح البيان المالي لمشروع الموازنة الذي 
ُوزع على أعض���اء مجلس النواب أن الحكومة 
تس���تهدف إيرادات من ضريبة الس���جائر 
والدخ���ان بنح���و 58.571 ملي���ار جنيه في 

موازنة السنة المالية الحالية 2019-2018.

االستقالل/ وكاالت:
أكد محافظ البنك المركزي األردني زياد فريز أن البنك كان مضطرا لكل اإلجراءات التي اتخذها بخصوص 
أس���عار الفائدة، وذلك لحماية االقتصاد الوطني من التحدي���ات االقتصادية جراء ظروف المنطقة غير 
المس���تقرة. ونقلت وكالة األنباء األردنية )بترا( االثنين عنه القول إن المركزي يأمل في إيجاد وس���ائل 

أخرى لتخفيف الكلف على النشاطات االقتصادية وتحقيق االستقرار النقدي والمالي.
وقال إن البنك المركزي يس���تند في تعديل أس���عار الفائدة إلى جملة واسعة من المعطيات والحقائق 
كما أنه يعلم االنعكاس���ات المحتملة على مختلف قطاعات االقتص���اد الوطني ألي إجراء يتخذه بهذا 
الخصوص، ال س���يما كلفة االقتراض من مؤسس���ات الجهاز المصرفي. وأكد أن »س���عر الصرف الحالي 

يتوافق مع سعره الت وازني طويل األجل كما تعكسه أساسيات االقتصاد الوطني«.
وتاب���ع أن ذلك »يعززه امتالك البن���ك المركزي لرصيد مرتفع من االحتياطي���ات األجنبية يتجاوز حاليا 

13 مليار دوالر، وهو مستوى يكفي لتغطية 2ر7 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات«.
ولفت فريز إلى أن دراس���ات البنك المركزي »أكدت أن التوترات السياسية في المنطقة وإغالق الحدود 
كلف���ا األردن خالل الس���نوات الثماني الس���ابقة فرصًا تصديرية ضائعة تقدر بنح���و %20، من الناتج 

المحلي اإلجمالي«.

االستقالل/ وكاالت:
قال مصدر مطلع على المحادثات األمريكية الهندية االثنين، إن الهند تأمل في أن تس���مح 
الوالي���ات المتحدة لحلفائها بمواصلة ش���راء بعض النفط اإليراني ب���دال من وقف المبيعات 
تمام���ا من مايو أيار. وكان مصدر مطلع أبلغ رويترز أنه من المتوقع أن تعلن الواليات المتحدة 
االثنين أنه ينبغي على مشتري النفط اإليراني إنهاء وارداتهم قريبا أو مواجهة عقوبات، مما 

دفع أسعار الخام لالرتفاع ثالثة بالمائة إلى أعلى مستوى لها منذ بداية 2019.
وقال المصدر ”يتعين عليهم )اإلدارة األمريكية( مراعاة حلفائهم وشركائهم اإلستراتيجيين. 
ف���ي ظل العقوبات ومنذ البداية، كان هناك حدي���ث عن تقليص تدريجي وليس الوقف في 

ضربة واحدة“. وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية األمر.
ومن���ذ نوفمبر تش���رين الثاني، قلصت الهند، ثاني أكبر مس���تورد لنفط إي���ران بعد الصين، 
مش���ترياتها للنصف تقريبا. وفي ذلك الوقت منحت واش���نطن إعفاءات كبيرة من العقوبات 
لدول بينها الهند. وأضاف المصدر ”بموجب اإلعفاءات، نأمل أن يعطونا متسعا وأن يسمحوا 
لنا بشراء بعض النفط اإليراني“. ولم تضع شركات التكرير الهندية طلبيات لتحميل النفط 

اإليراني في مايو أيار انتظارا الستيضاح ما إذا كانت واشنطن ستمدد اإلعفاءات.

األردن: رفع أسعار الفائدة جاء 
لحماية االقتصاد الوطني

الهند تأمل أن تسمح أمريكا 
لحلفائها بشراء بعض نفط إيران

مصر تستهدف 
زيادة إيرادات ضريبة 
السجائر نحو 15 % 
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االستقالل/ وكاالت:
حذر المجلس العسكري االنتقالي في 
السودان مما اعتبرها محاوالت لعرقلة 
جه���وده في »تس���يير دف���ة الحياة 
واألمنية«،  واالقتصادية  السياس���ية 
مشيًرا إلى ما وصفها بمظاهر سلبية 
في الشارع مثل غلق الطرق والسيطرة 

على حركة المواطنين.
وقالت اللجن���ة األمنية للمجلس -في 
بي���ان ص���در االثنين- إنه���ا تهيب 
بالمواطني���ن وكل ش���رائح المجتمع 
بمساعدة الس���لطات األمنية »باإلبالغ 
الفوري ع���ن أي ظواهر س���البة تؤثر 
اليومية  على األمن والسالمة والحياة 

للمواطنين«.
وذكر البيان أن اللجنة تؤكد »س���عي 
لتسيير  الحثيث  العسكري  المجلس 
دفة الحياة السياس���ية واالقتصادية 
واألمنية حت���ى تخرج الب���الد إلى بر 

األمان«.
وأض���اف أن »هناك جهات تس���عى 
في االتج���اه المعاكس لهذا المنحى 
السالبة  الممارس���ات  بالقيام ببعض 

وغير المقبولة في الشارع العام«.
والتفتيش  الطرق  إلى »قفل  وأش���ار 
المواطنين  حرك���ة  على  والس���يطرة 
والمركب���ات العامة، ووضع المتاريس 

القط���ارات  ومن���ع  الطرق���ات  عل���ى 
والش���احنات من توصيل احتياجات 

المواطنين بالواليات«.
وكذلك ألمحت اللجنة إلى »استخدام 
مركبات م���ن غير لوح���ات أو لوحات 
مزورة أو غير قانوني���ة، وقيام بعض 
الش���رطة  دور  بممارس���ة  الش���باب 
واألجهزة األمني���ة، وترويج وتعاطي 

المخدرات بالشارع العام«.
البي���ان »يتم  اللجن���ة نهاية  وقالت 
فورا فتح المم���رات والطرق والمعابر 

لتس���يير حرك���ة القط���ارات والنقل 
بالعاصم���ة  المختلف���ة  بأش���كاله 
االحتياجات  تنساب  حتى  والواليات 

الضرورية«.
ويأتي هذا البي���ان بعدما أعلن قادة 
أنهم  أم���س  بالخرطوم  المحتجي���ن 
ق���رروا ع���دم االعت���راف بالمجل���س 
العس���كري وتصعي���د المظاه���رات 
باعتباره  والتعام���ل معه  لمواجهته، 
المعزول عمر  الرئيس  امتدادا لنظام 

البشير ونسخة جديدة منه.

وقال تحالف ق���وى الحرية والتغيير 
-ال���ذي يض���م العدي���د م���ن القوى 
السياس���ية- في بيان إنه قرر تعليق 
العس���كري  المجلس  م���ع  التفاوض 
االنتقالي، واالس���تمرار في االعتصام 

أمام قيادة الجيش وسط الخرطوم.
وأعلن أنه س���ينظم مسيرة غدا تتجه 
إلى مق���ر القيادة العامة للجيش، كما 
دعا إلى »حش���د مليون���ي« الخميس 
المقبل إلعالن أس���ماء لشغل هياكل 
السلطات المدنية بالفترة االنتقالية.

المجلس العسكري بالسودان يحذر من »مظاهر سلبية بالشارع«

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الس���لطات الس���عودية اعتقال 13 »عنصرا إرهابيا« فجر االثنين في أعقاب هجوم تبناه تنظيم 
»داعش« أدى الى قتل المهاجمين االربعة. ونقلت وكالة األنباء الرس���مية عن متحدث باسم جهاز األمن 

قوله إن االعتقاالت كانت نتيجة تحقيقات أجراها جهاز أمن الدولة.
وأضاف أن المعتقلين كانوا »يعدون ألعمال إجرامية تستهدف أمن البالد«.

ولم يحدد المتحدث مكان االعتقاالت وما إذا كانت مرتبطة بهجوم األحد.
وقال المتحدث الرس���مي برئاس���ة أمن الدولة في بيان له بعد ظهر اإلثنين »إنه نتيجة لمتابعة جهاته 
المختصة ألنش���طة العناصر اإلرهابية، فقد رصد مؤش���رات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود 
ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية يس���تهدفون بها أمن البالد ومقدراتها » مش���يرا إلى أنه »على آثر هذه 
المعلومات باش���رت الجهات المختصة بالرئاسة فجر اليوم )االثنين( عملية أمنية استباقية نتج عنها 

القبض على 13 إرهابيا سعوديا«.
وتأت���ي هذه العملية األمنية االس���تباقية عقب إحب���اط الهجوم اإلرهابي الذ اس���تهدف مركز مباحث 

محافظة الزلفي )شمال الرياض( أمس األحد، حيث قتلت قوات األمن السعودية 4 إرهابيين.
وكان أمن الدولة الس���عودي قد أعلن األحد أن »مجموعة إرهابية مكونة من أربعة أشخاص، تم التصدي 

لهم من قبل قوات رئاسة أمن الدولة ما أدى إلى مقتل المهاجمين جميعًا«.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت طهران االثنين تش���كيل »قوة تدخل س���ريع مشتركة« على الحدود 

بين إيران وباكستان مكلفة بحراسة الحدود بين البلدين.
وأعلن الرئيس اإليراني حس���ن روحاني قرار تشكيل هذه القوة في 
ختام لقاء مع رئيس الوزراء الباكس���تاني عم���ران خان، بعدما تبادل 
البل���دان االتهامات بإي���واء »إرهابيين« نفذوا هجم���ات على أراضي 

الدولة األخرى.
ولم ترد أي تفاصيل ملموسة بعد حول مهام هذه القوة.

وأوضح خان خالل مؤتمر صحاف���ي مع روحاني، أن هيئتي األركان اإليرانية 
والباكستانية »ستبحثان سبل التعاون« حول المسائل األمنية المشتركة. 

وأضاف »آمل أن يؤدي ذلك إلى إحالل الثقة بيننا«.
ووصل خان األحد إلى إيران في زيارة رسمية تستمر ليومين.

وتأتي الزيارة بعد إعالن وزير الخارجية الباكس���تاني ش���اه محمود قرش���ي 
الجمعة أن المس���لحين الذين قتل���وا 14 من القوات العس���كرية واألمنية 
الباكس���تانية في هجوم الخميس في بلوشس���تان بجنوب غرب باكستان 

كانوا انفصاليين من البلوش قدموا من إيران.
وأوضح أن بالده لديها إثبات بأن المهاجمين لديهم »معس���كرات تدريب 

وقواعد لوجستية داخل المناطق اإليرانية المحاذية لباكستان«.
وف���ي ش���باط/فبراير، أعلنت إي���ران أن التفجي���ر االنتحاري ال���ذي أدى الى 
مقت���ل 27 من الحرس الثوري في محافظة سيستان-بلوشس���تان المجاورة 

لباكستان ارتكبه باكستاني.

روحاني يعلن تشكيل 
قوة مشتركة مع 

باكستان على الحدود

االستقالل/ وكاالت:
االثنين،  الس���ريالنكية  الحكومة  أعلنت 
أن تنظيما إس���الميا محلي���ا هو "جماعة 
التوحيد الوطني���ة" يقف وراء اعتداءات 
أحد الفصح الدامي���ة التي أوقعت قرابة 

300 قتيل.
باس���م الحكومة راجيثا  المتحدث  وقال 
س���ياراتني إن الحكومة تحقق فيما إذا 
كان للجماع���ة "دعم دول���ي، وال نعتقد 
أن تنظيما صغي���را في هذا البلد يمكنه 

القيام بكل ذلك".
وأض���اف "نحقق في مس���ألة وجود دعم 
دولي له���م وصالتهم األخ���رى وكيف 
جن���دوا انتحاريين هن���ا وكيف صنعوا 

قنابل مثل هذه".

وبحس���ب وثائق اطلعت عليه���ا وكالة 
الفرنس���ية فإن قائد الشرطة  الصحافة 
أصدر في 11 نيسان/أبريل تحذيرا يؤكد 
أن "وكالة استخبارات أجنبية" أفادت بأن 
"جماعة التوحيد الوطنية" تخطط لش���ن 
هجم���ات على كنائس وعل���ى مفوضية 

الهند العليا في كولومبو.
وال يع���رف الكثي���ر عن ه���ذه الجماعة 
تماثيل  بتخريب  المتهمة  المتش���ددة 

بوذية.
وقال مصدر في الشرطة لفرانس برس إن 
جميع الموقوفين وعددهم 24 ش���خصا 
على خلفية االعتداءات، ينتمون لجماعة 

"متطرفة" دون مزيد من التفاصيل.
الس���ريالنكية أنها  وأعلنت الشرطة 

عث���رت عل���ى 87 صاع���ق قنابل في 
محط���ة للحاف���الت ف���ي العاصم���ة 

كولومبو.
وقالت الشرطة في بيان إنها عثرت على 
الصواعق في محطة "باس���تيان ماهاواتا 
برايف���ت". يقع هذا الح���ي في منتصف 
المواجهة  الفاخرة  الفنادق  بين  الطريق 
للشاطئ وكنيسة القديس أنطونيوس، 
ومواق���ع الهجمات في أح���د الفصح في 

كولومبو.
وأضاف البيان أن "12 صاعقا كانت على 
األرض و75 في س���لة للمهمالت قريبة 

من المكان".
وتابع أنه "لم يتم القبض على أي مشتبه 

بهم وتواصل الشرطة التحقيق".

االستقالل/ األناضول:
بدأت النيابة الجزائري���ة، االثنين، التحقيق 
مع يس���عد ربراب أغنى رج���ل في البالد، في 

اتهامات ب�«الفساد المالي«.
وذكر مراسل األناضول أن يسعد ربراب نقل 
على متن مركبة لل���درك الوطني )قوة تابعة 
ل���وزارة الدف���اع( إلى مبنى محكمة س���يدي 

محمد بالعاصمة، عصر االثنين.
وحس���ب التلفزيون الرس���مي ف���إن النيابة 
ستس���تمع إلى يس���عد ربراب عل���ى خلفية 
ته���م ب�«التصريح ال���كاذب )بيانات كاذبة( 
في حركة رؤوس األم���وال وتضخيم فواتير 
واستيراد معدات مستعملة رغم استفادته 

من امتيازات جمركية«.
وف���ي وقت س���ابق االثنين ذك���ر التلفزيون 

الحكوم���ي أن قوات ال���درك الوطني أوقفت 
رجل األعمال يسعد ربراب.

وحس���ب المص���در نفس���ه، فقد ت���م أيضا 
توقي���ف »اإلخوة كونيناف«؛ وهم رضا، وعبد 
الق���ادر، وكريم، وطارق، وجميعهم من عائلة 
واحدة ومقربة من الرئيس السابق عبدالعزيز 

بوتفليقة.
وع���زا س���بب التوقي���ف إلى »االش���تباه في 
تورطه���م ف���ي اس���تعمال النف���وذ، وإبرام 
صفق���ات عمومية م���ع الدول���ة دون الوفاء 

بالتزاماتهم«.
ولفت المصدر نفس���ه إلى أنه »ستتم إحالة 
الموقوفي���ن إلى القضاء الحق���ا، بعد انتهاء 

تحقيقات الدرك )الحرس( الوطني«.
وربراب هو أغنى رجل في الجزائر، يملك 

مجمع »سيفيتال« للصناعات الغذائية، 
»أون���و«  التجزئ���ة  وسلس���لة مح���الت 
وش���ركات أخ���رى )النق���ل والمنتجات 

الكهرومنزلية(.
ويمتلك ربراب ثروة قدرها 3.8 مليارات دوالر، 
حس���ب مجلة »فوربس« األمريكية، بحس���ب 
تصنيفها ألثرياء العالم لشهر يناير/ كانون 

الثاني الماضي.
كما يعتب���ر ربراب أغنى رج���ل في المنطقة 
المغاربية )ش���مال إفريقيا(، وفق »فوربس«، 

والسادس في القارة اإلفريقية.
ووفق مص���ادر إعالمي���ة، ف���إن التوقيفات، 
التي جرت خ���الل اليومين الماضيين، طالت 
قرابة 50 رجل أعمال في البالد يش���تبه في 

تورطهم في »تبديد المال العام«.

االستقالل/ وكاالت:
قرر الرئيس األميركي، دونالد ترامب، االثنين، إنهاء اإلعفاءات، التي س���مح بموجبها ل�8 دول 
بشراء النفط اإليراني، بهدف تحقيق »صادرات صفر« من الخام في هذا البلد، بحسب ما أعلن 

البيت األبيض.
واعتبارا من الثاني من مايو، س���تواجه هذه الدول، عقوبات أميركية إذا اس���تمرت في ش���راء 

النفط اإليراني.
وأعادت الواليات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر 2018 على صادرات النفط اإليرانية، بعد 
أن انسحب الرئيس األميركي دونالد ترامب، من االتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران 

وست قوى عالمية كبرى.
لكن واش���نطن منحت إعف���اءات مؤقتة من العقوبات لثماني دول من كبار مس���توردي 
النف���ط اإليراني، هي الصي���ن، والهند، والياب���ان، وكوريا الجنوبية، وتاي���وان، وتركيا، 

وإيطاليا، واليونان.
وسمحت اإلعفاءات لتلك الدول بمشتريات محدودة من النفط اإليراني لمدة 6 أشهر.

النيابة الجزائرية تبدأ التحقيق مع 
أغنى رجل في البالد بتهم فساد

اعتقال 13 شخصًا إثر هجوم 
تبناه »داعش« في السعودية

واشنطن تلغي اإلعفاءاتاتهام جماعة إسالمية بتدبير هجمات سريالنكا
 من عقوبات إيران 
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أّكدت دراسة إس���رائيلّية، صادرة عن مركز أبحاث األمن 
القومّي بتل أبيب، على أن الواليات المتحدة انضّمت ولو 
نس���بًيا إلى موجات الصحوة المعادية للس���امية، وأصبح 
دعم »إس���رائيل«، الذي تّم تحديده اآلن بقّوٍة مع الحزب 

الجمهورّي، مسألًة ُمثيرُة للجدل.
وتابعت: هذه التطورات لها آثار كبيرة على »إس���رائيل«، 
أواًل، الحكوم���ة اإلس���رائيلّية ُمرتبطة تماًما بسياس���ات 
الرئي���س ترامب، وهذا يؤّدي لتحّدي العالقات مع الحزب 
الديمقراط���ّي وممثلي���ه، وثانًيا، هناك فج���وة متزايدة 
بي���ن اليهود في أمريكا واليهود في »إس���رائيل«، والتي 
د هذه  تنش���أ في الخالفات الدينية والقيمية، حيث ُتهدِّ
االتجاهات عنصرين أساسيين لألمن القومّي إلسرائيل، 
األّول العالق���ة الخاّص���ة بين تل أبيب وواش���نطن، ومن 
المفارق���ات، أّن التقارب القياس���ّي الواض���ح حالًيا بين 
ط الضوء أيًضا عل���ى التحدي الُمتزايد  الحكومتين ُيس���لِّ
المتمّثل في الحفاظ على الدعم الشعبّي والسياسّي من 
الحزبين إلسرائيل، باعتبارها الدعامة الرئيسّية للعالقات 
بين الجانبي���ن، والثاني هو التماس���ك الداخلّي للجالية 

اليهودّية األمريكّية وعالقاتها مع »إسرائيل«.
ر على  ولفتت الدراس���ة إلى أّن االستقطاب الُمتنامي يؤثِّ
دعم إسرائيل، والذي كان لسنواٍت عديدٍة ضمن اإلجماع 
السياس���ي بين الحزبين، ولكنه اآلن ب���ات قضيًة مثيرًة 
للجدل، تّم تحديدها بقّوٍة مع الحزب الجمهورّي، ُمشّدّدًة 
على أّنه في الواقع، في أعقاب سلسلة البيانات اإلشكالّية 
التي أدل���ت بها عضوات الكونغ���رس الديمقراطّي، زعم 
الرئي���س أّن النص���ر الديمقراطي ف���ي انتخابات 2020 
قد يترك إس���رائيل وحدها، وأّن اليهود يتركون الحزب 
الديمقراط���ي بأعداٍد كبيرٍة، ُمضيف���ًة أّن األبحاث ُتظِهر 

أيضًا أن مسألة دعم إس���رائيل، على األقل حتى اآلن، لم 
تكن عاماًل هاما في سلوك تصويت اليهود األمريكيين.

ع���الوًة على ما ُذكر أنًفا، رأت الدراس���ة أّن هذه التطورات 
له���ا آث���ار كبيرة عل���ى إس���رائيل، حي���ث أواًل، الحكومة 
اإلسرائيلّية ُمرتبطة تماًما بسياسات الرئيس األمريكّي، 
دونال���د ترامب، وهذا يقف لتح���ّدي العالقات مع الحزب 
الديمقراط���ّي وممثليه، الفتًة في الوق���ت عينه إلى أّنه 
ال يوجد هناك ش���ك في أّن عالق���ات العمل الجّيدة بين 
إسرائيل وواش���نطن هي مصدر قّوٍة ُمّهٍم لألمن القومي 
للدولة العبرّية، ولكن االرتباط الُمطلق مع واشنطن ُيمثل 
مش���كلة عندما يتعّلق األمر بالعديد من خصوم الرئيس 
ترامب ف���ي جميع أنحاء العالم، وف���ي الواليات المتحّدة 

نفسها، وبين الجالية اليهودّية األمريكّية، وتظهر هذه 
الصعوبة بشكٍل واضٍح في مظاهر معاداة السامّية، على 

حّد تعبير الدراسة.
وأش���ارت أيًضا إلى أّن هناك فجوًة ُمتزايدًة بين اليهود 
ف���ي أمريكا واليه���ود في إس���رائيل، والتي تنش���أ في 
الخالف���ات الدينّي���ة والقيمّية، فعلى الجبه���ة الدينّية، 
تشعر أجزاء من األغلبية غير األرثوذكسية، والتي تشكل 
90 في المائة م���ن اليهود األمريكيين، بأّن المؤسس���ة 
اإلسرائيلّية ترفض االعتراف بيهوديتهم، كما أّن هناك 
انتقادات متزايدة بي���ن اليهود األمريكيين، ومعظمهم 
من الليبراليين، لما يعتبرونه تحركات غير ليبرالية وغير 
ديمقراطي���ة من قبل الحكومة اإلس���رائيلّية، مثل قانون 

الدولة القومية وسياسة إس���رائيل فيما يتعّلق الصراع 
مع الفلسطينيين، كما أّكدت الدراسة.

باإلضافة إلى ذلك، رأت الدراس���ة أّنه يج���ب أْن يتصّدر 
الحفاظ عل���ى عنصري الدعم )موق���ف الحزبين واليهود 
األمريكيي���ن( قائم���ة أولوي���ات ُصّناع الق���رار في كيان 
االحت���الل، ويجب على الحكومة اإلس���رائيلّية أْن تتجّنب 
التّدخل في السياسة األمريكّية الداخلية وتفضيل أحد 
الطرفي���ن على اآلخ���ر، خاّصًة مع بدء الحمل���ة االنتخابية 

لالنتخابات الرئاسية، طبًقا ألقوالها.
وأردف���ت قائلًة إّنه يجب أْن تك���ون هناك قنوات اتصال 
أقوى م���ع الحزب الديمقراط���ّي، حتى م���ع الحفاظ على 
العالق���ات الوثيقة مع الحزب الجمه���ورّي، وهناك حاجة 
لنش���اٍط مكثٍف من إس���رائيل ومؤيديها ف���ي الواليات 
 من الجماعات الليبرالّية 

ٍّ
المتحدة لتعزيز التعاون مع كل

التقدمّية الش���اّبة ومع المجتمعات النامّية الهاّمة، مثل 
 ، ذوي األصول األس���بانّية واألمريكيين من أصٍل أفريقيٍّ
وهذه البنّية التحتّية ضرورّية من أجل الحفاظ على الدعم 
من الحزبين إلس���رائيل، وكذلك وس���يلة لُمحاربة ُمعاداة 

السامية ونزع الشرعّية عن إسرائيل، بحسب تعبيرها.
وخُلص���ت إل���ى القول إّن���ه يجب أْن يك���ون هناك جهد 
ُمش���ترك مع الجالي���ة اليهودّي���ة األمريكّي���ة لتوطيد 
العالقات، مع التركيز على جي���ل األلفّية الليبرالّي، الذي 
أصبح���ت عالقته بإس���رائيل أضعف على نح���ٍو متزايٍد، 
وكذلك عالقتها بالجالية اليهودية، وأخيًرا، رأت الدراسة، 
 من 

ٍّ
أّن عملية صنع القرار في إس���رائيل تتطّلب، في كل

السياسة الخارجّية والقضايا الداخلّية، فحًصا أولًيا لآلثار 
 من األصول 

ٍّ
المتوقّعة للسياسات اإلس���رائيلّية على كل

المهمة في المجتمع األمريكّي، أّكدت دراسة مركز أبحاث 
األمن القومّي في تل أبيب.

دراسة »إسرائيلية«: االرتباط المطلق مع واشنطن يسبب مشاكل جمة لـ »إسرائيل« مع خصوم ترامب 

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذر مسؤولون في وزارتي العدل والشرطة اإلسرائيلية، 
االثنين، بأن السياس���يين الذين يسعون للحصول على 
منصبي وزير العدل ووزير األمن سوف »يدمرون« النظام 

القضائي ويشعلون اضطرابات مع الفلسطينيين.
وقالت القناة »13«، نقاًل عن مس���ؤولين في وزارة العدل، 
إن أولئك المرش���حين سيس���محون للمتطرفين اليهود 

بإجراء مراسيم دينية في المسجد األقصى.
ويعتق���د أن رئي���س ال���وزراء بنيامين نتنياه���و يفكر 
بتعيين إم���ا ياريف لفين )حزب الليكود( أو بتس���لئيل 
س���موتريش )اتحاد األحزاب اليمينية( وزيًرا للعدل وهو 
مرش���ح كذلك لوزارة األمن إلى جان���ب ميري ريغيف من 
حزب الليكود، بينما يحاول تش���كيل ائتالف جديد بعد 

انتخابات األسبوع الماضي.
وقد عبر كل م���ن »ريغيف« و«س���موتريش« عن دعمها 

لزيادة الحريات الدينية لليهود في المسجد األقصى.
ورأى المسؤولون، وفق القناة العبرية، أنه في حال تعيين 
أحدهما للمنصب، هذا سيعتبر بمثابة »إعالن حرب ضد 
المحكمة العليا«. وتش���رف وزارة األم���ن العام في دولة 
االحتالل، والت���ي يقودها في الوقت الحالي جلعاد أردان 
من حزب الليكود، على الشرطة اإلسرائيلية، التي تشمل 

حرس الحدود.
وصّرح مصدر في ش���رطة االحتالل للقن���اة 13، بأنه في 
حال تعيين ريغيف أو س���موتريش للمنصب »في العام 
المقبل سيس���مح لليهود بالتضحي���ة بقرابين في عيد 

الفصح العبري« داخل األقصى.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس حكومة االحتالل اإلس���رائيلّية، بنيامين 
نتنياهو، تعليقًا على قرار اإلدارة األميركّية تشديد 
العقوبات عل���ى إيران، االثنين، إن القرار »ذو أهمّية 
كبي���رة لزيادة الضغ���ط على النظ���ام اإلرهابي في 

إيران«.
وأضاف نتنياهو، في تغريدة على حس���ابه بموقع تويتر 
أم���س  »نقف إل���ى جانب إصرار الوالي���ات المتحدة ضد 

العدوانّية 
وكان لنتنياه���و دور بارز في دف���ع اإلدارة األميركّية إلى 
االنسحاب من االتفاق النووي اإليراني، حتى أن الرئيس 
األميركي، دونالد ترامب، ذكر األرش���يف النووي اإليراني 
الذي اس���تولى عليه الموساد، العام الماضي، في خطابه 

الذي أعلن فيه االنسحاب.
وأعلن ترامب، رس���ميًا، االثنين، تش���ديد العقوبات على 
إيران عبر عدم تجديد االس���تثناءات الممنوحة لعدد من 

ا من أيار/ مايو المقبل. الدول لشراء النفط اإليراني، بدًء
وتهدف العقوبات إلى خف���ض تصدير النفط اإليراني 

إلى الصفر، بحسب بيان البيت األبيض.
وق���ال البيت األبيض إن الواليات المتحدة والس���عودية 
واإلم���ارات »اتفقت« عل���ى تغطية الطل���ب العالمي من 
النف���ط، المتوق���ع ازدياده بع���د وقف تصدي���ر النفط 

اإليراني.
والدول التي حصلت على اس���تثناءات أميركّية س���ابًقا، 
هي تركي���ا، الهند، اليون���ان، إيطاليا، تاي���وان، الصين، 

اليابان وكويا الجنوبّية.

القناة »13«: مرشحو وزارتي العدل واألمن 
سيشعلون اضطرابات مع الفلسطينيين

نتنياهو يشيد بقرار ترامب
تشديد العقوبات على إيران

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت صحيفة "هآرت���س"، االثنين، أن 
أعضاء كنيست من حزب الليكود يدفعون 
ترشيح ضابط الشرطة المتقاعد، يعقوب 
بوروفسكي، لمنصب مراقب الدولة القادم.

وأش���ارت الصحيفة إلى أن بوروفس���كي، 
الذي كان مرشحا لمنصب المفتش العام 
للش���رطة، كان مش���تبها بع���رض صفقة 
للتخفيف من قضايا فس���اد اش���تبه بها 
رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية األس���بق، 
أريئيل ش���ارون، وأغل���ق الملف ضده في 

العام 2007 لعدم كفاية األدلة.

وفي العام 2015، كان بوروفس���كي عضوا 
ف���ي طاقم الدف���اع عن رئي���س الحكومة، 
بنيامي���ن نتنياه���ون في أعق���اب صدور 
تقرير مراقب الدولة حول قضية مصاريف 
المنزل الرسمي لرئيس الحكومة، وحصلت 

خاللها تجاوزات وفقا للشبهات.
وتنته���ي والي���ة مراقب الدول���ة الحالي، 
يوس���ف ش���بيرا، في الثالث م���ن تموز/

يوليو المقبل. وينص القانون على وجوب 
انتخاب خلف له قبل ش���هر م���ن انتهاء 
واليته، م���ا يعني أنه يجب إجراء تصويت 
سري في الكنيس���ت على انتخاب مراقب 

الدولة القادم خالل شهر ونّيف.
وكان بوروفس���كي ق���د أش���غل منص���ب 
مستش���ار كبي���ر لش���ؤون الفس���اد أثناء 
الشس���ابق، ميخا  الدول���ة  مراق���ب  والية 

ليندنشطراوس.
وكان نتنياه���و، من���ذ انتخاب���ه رئيس���ا 
للحكوم���ة ف���ي الع���ام 2009، ق���د درس 
تعيي���ن بوروفس���كي في ع���دة مناصب، 
بينها رئاسة سلطة البث، لكن المستشار 
القضائي الس���ابق، يهودا فاينش���طاين، 
منع هذا التعيين بس���بب الشبهات ضده 

في قضية شارون.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قدمت حركة "طهارة الحكم" اإلس���رائيلية التماًس���ا إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية 
بإلغاء قرار الرئيس اإلس���رائيلي رؤوفين ريفلين تكليف بنيامين نتنياهو تش���كيل 

الحكومة الجديدة.
وحس���ب صحيفة "اس���رائيل الي���وم" العبري���ة في عدده���ا الص���ادر االثنين، فإن 
"الملتمس���ين يطلبون من المحكمة اإلعالن بأن تكليف نتنياهو بهذه المهمة ليس 
دس���توريًا، وأن تعيينه يمس بجوهر سلطة القانون في إسرائيل كونه يواجه لوائح 

اتهام بالفساد وخرق الثقة والخداع".
وذك����رت الصحفية أن "الملتمس����ين في طلبه����م يعتمدون على قرار س����ابق 
للمحكم����ة العليا حدد أنه ليس من المعقول أن الش����خص الذي تنس����ب إليه 
اتهامات بارتكاب مخالفات تناقض مبدأ االس����تقامة يشغل منصب وزير أو أي 

منصب رفيع آخر".

التماس لـ »العليا اإلسرائيلية« ضد 
تشكيل نتنياهو حكومة جديدة

من المدافعين عن فساد نتنياهو

الليكود يرشح بوروفسكي لمنصب »مراقب الدولة«
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االستقالل/ وكاالت:
تحم���ي الرضاعة الطبيعية الطفل من المش���اكل 
والتهابات  واإلس���هال  والحساسية  التنفس���ية 
األذن، إل���ى جانب أنها توف���ر كل احتياجاته من 
المع���ادن والفيتامين���ات. لك���ن تس���بب بعض 
األطعمة التي قد تتناولها األم اإلمساك والمغص 
للطفل. لذل���ك عليك تجربة أكل ه���ذه األطعمة 
ومراقب���ة تأثيره���ا عل���ى الرضيع، ف���إذا الحظت 
انزعاجه ووجود أع���راض المغص تجنبيها طوال 

فترة الرضاعة.
منتج���ات األلبان.. 2.5 بالمائة من البش���ر لديهم 
حساس���ية ضد حليب البقر، فإذا كنت تش���ربين 
الحلي���ب أو تأكلين منتجاته مثل الجبن، والحظت 
أن الطفل لديه إحس���اس باالنزعاج بعد 12 ساعة 
من الرضاعة عليك البحث عن بدائل للحليب خالل 

أشهر الرضاعة.
الكافيي���ن.. ينتقل الكافيين ال���ذي تتناوله األم 
إلى الطفل عن طريق حليب الثدي، ويسبب األرق 
للصغي���ر وصعوبة الن���وم. يوج���د الكافيين في 

القهوة والشاي والشوكوال ومشروبات الصودا.

أن���واع  بع���ض  الخض���راوات.. تس���بب  بع���ض 
الخضراوات مزيدًا من الغازات لألم، وينتقل ذلك 
عب���ر الحليب إل���ى الرضيع. ولتقلي���ل تأثير ذلك 
يمكنك تناول بعض ه���ذه الخضراوات باعتدال 
ش���رط أن تكون مطبوخة، لك���ن األفضل تجّنبها 

خالل فترة الرضاعة.
المكس���رات.. بع���ض األطف���ال تك���ون لديهم 

حساسية من أكل المكس���رات، وقد يظهر تأثير 
ذل���ك عل���ى الرضي���ع إذا تناول���ت األم المرضعة 
المكسرات. فإذا الحظت بعض أعراض الحساسية 
مثل الطفح الجلدي أو انس���داد األنف المس���تمر 
بع���د تناولك المكس���رات يعني ذل���ك أن طفلك 
لديه حساس���ية منها، واألفض���ل تجّنبها خالل 

أشهر الرضاعة.

أطعمة غير مناسبة لألم المرضعة.. تمرض األبناء

االستقالل/ وكاالت:
يلجأ الكثيرون إلى اتباع حميات غذائية قاسية لخسارة الوزن الزائد، لكنهم 

يفشلون في تحقيق هذا الهدف في بعض األحيان.
وتلعب بعض العادات اليومية دورًا س���لبيًا في زيادة الزون، وفشل أي حمية 
غذائية، وفيما يلي مجموعة من الع���ادات الصباحية، التي تزيد من احتمال 

البدانة، بحسب موقع توب 10 هوم ريميديز:
-1 النوم الزائد

يفتح الشهية ويؤدي إلى اإلفراط في تناول الطعام.
-2 إهمال الفطور

يعيق التمثيل الغذائي وقدرة الجسم على حرق الدهون.
-3 األطعمة المصنعة

تزيد الوزن وترفع خطر اإلصابة باألمراض المزمنة.
-4 عدم التعرض ألشعة الشمس

ضوء الشمس يسرع معدل األيض ومعدل خسارة الوزن.
-5 قلة شرب الماء

الماء يمأل المعدة ويوازن العناصر الغذائية في الجسم.
-6 تجنب ممارسة الرياضة

تساعد على حرق الدهون والسعرات الحرارية.

6 عادات »صباحية« 
تزيد احتمال البدانة!

االستقالل/ وكاالت:
تفي���د التقارير الطبية بأن بليون ش���خص 
ح���ول العالم لديه���م ارتف���اع في ضغط 
الدم، وأن هذه المشكلة تسبب حوالي 9.4 

مليون حالة وفاة حول العالم سنويًا.
وللس���يطرة عل���ى معّدل الضغ���ط وضبط 
مس���توياته علي���ك القي���ام بمجموعة من 
اإلجراءات يأتي في صدارتها ضبط معدل 
المل���ح الذي تتناوله. ويعن���ي ذلك أن نوع 

الملح الذي تستخدمه عامل مؤثر.
ويمت���از مل���ح الهيمااليا الصخ���ري بلونه 
ال���وردي واحتوائ���ه على مع���ادن أكثر من 

مل���ح البحر. أي أن���ه يحتوي عل���ى كميات 
ضئيل���ة من معادن أخ���رى غير العنصرين 
الرئيس���يين اللذين يتك���ّون منهما الملح 

عادة وهما “كلوريد الصوديوم”.
وتحتوي الملعق���ة الصغيرة من ملح البحر 
عل���ى 2000 ملغ م���ن الصودي���وم، بينما 
تحتوي الملعقة نفسها من ملح الهيمااليا 

على 1700 ملغ.
ويعتب���ر الفارق في كمي���ة الصوديوم في 
ملح الهيمااليا وملح البحر ليس كبيرًا، لكنه 
يس���اعد على ضبط مدخالت الجس���م من 
المعدن. وفوق ذل���ك يمتاز ملح الهيمااليا 

الوردي بأن���ه يوفر مزيدًا من المعادن التي 
يحتاجها الجسم.

وبشكل عام يحتاج الجسم إلى الصوديوم 
ليحقق ت���وازن الس���وائل، ويدعم وظائف 
بعض الغدد، ولتماس���ك الكالس���يوم في 
العظ���ام. لك���ن ال ينبغي أن تزي���د كمية 
الصودي���وم ف���ي الي���وم ع���ن 1500 ملغ 

لشخص لديه ارتفاع في ضغط الدم.
كم���ا أن عليك احتس���اب كمية الصوديوم 
التي توجد بش���كل طبيع���ي في األطعمة 
بما في ذلك الخضراوات واللحوم الطازجة، 
وتفادي أكل األطعمة الجاهزة والمصّنعة.

هــل يساعــد »ملــح الهيمااليــا« على ضبط ضغط الدم؟

االستقالل/ وكاالت:
قررت شركة "إم تك" للتكنولوجيا المسؤولة عن تشغيل 
تطبي���ق المحادث���ة الفورية "بي.ب���ي.إم" للهاتف الذكي 
"بالكبيري" وقف تشغيل نسخة المستهلك من التطبيق 

نهائيا بحلول يوم 31 أيار/مايو المقبل.
وأش���ار موقع "س���ي نت دوت كوم" المتخصص في 
موضوع���ات التكنولوجيا إلى أنه على مس���تخدمي 
تطبيق "بي.بي.إم" تنزي���ل صورهم وفيديوهاتهم 
وملفاتهم المخزنة عل���ى التطبيق حتى ال يفقدوها 
لألب���د. في الوقت نفس���ه لن يكون ف���ي مقدورهم 
تنزيل قوائم االتصال والملصقات واألخبار الموجودة 
على حس���اباتهم. يذكر أن "إم تك" كانت قد عقدت 
ش���راكة مع "بالكبيري" عام 2016 لتش���غيل نسخة 

المس���تهلك من تطبي���ق المحادثة الفوري���ة. وقالت 
الشركة في بيان عبر اإلنترنت إن صناعة التكنولوجيا تشهد 
حالة "س���يولة قوية" ورغ���م "الجهود الكبي���رة" التي بذلتها 
الشركة تحول المس���تخدمون نحو تطبيقات أخرى منافسة. 
وأضافت "إم تك" في بيانه���ا "نحن فخورون بما قدمناه )من 

خالل هذا التطبيق( وفخورون بما فعلناه حتى اآلن".
م���ن ناحيت���ه قال "م���ارك ويلس���ون" مدير التس���ويق في 

"بالكبيري" إنه رغم ش���عور الش���ركة باإلحباط، فإنه لن يتم 
ترك مس���تخدمي "بي.بي.إم" بدون منصة تراس���ل ومحادثة 
فورية، مضيفا أنه يمكنهم اآلن استخدام تطبيق "بي.بي.إم.

إي" وهي نس���خة المؤسسات والشركات من التطبيق والذي 
يمكن تنزيله من متجر "جوجل بالي" اإللكتروني. وس���يكون 
اس���تخدام هذا التطبيق مجانا في الس���نة األولى، ثم يدفع 
المستخدم بعد ذلك اشتراكا نصف سنوي قدره 49ر2 دوالر.

االستقالل/ وكاالت:
كشفت شركة صناعة الس���يارات الفارهة البريطانية »أستون 
مارتن« النقاب عن نس���خة نهائية من س���يارتها الكهربائية 
األول���ى »رابيد إي« في معرض ش���نغهاي الدولي للس���يارات 
بالصين. وستكون هذه الس���يارة، باكورة إنتاج مصنع »أستون 
مارتن« الجديد. وقد تم تطويرها بالتعاون مع ش���ركة »ويليامز 
أدفانس���د إنجنييرنج«، وسيتم اس���تخدامها في أحدث أجزاء 

سلسلة أفالم الحركة الشهيرة »جيمس بوند«.
وبحس���ب موقع »موتور ترين���د« المتخصص ف���ي موضوعات 
الس���يارات فإن الش���ركة البريطانية تعتزم إنتاج 155 نسخة 
فقط من هذه الس���يارة التي تعمل ببطارية قوتها 800 فولت 
ويزيد مداها عن 200 ميل . ويمكن إعادة ش���حن هذه البطارية 
باستخدام ش���احن بقوة 400 فولت و50 كيلووات، أول بشاحن 

بقوة 800 فولت و100 كيلووات للشحن السريع.

وتحتوي مقدمة الس����يارة على ش����بكة أمامية عل����ى هيئة خلية 
النحل، وبفضل عدم وجود مخارج العوادم في السيارة الكهربائية، 
فإن مؤخرتها أوس����ع من الس����يارة الصالون العادية طراز »رابيد«. 
كما أن بطارية الس����يارة الكهربائية توج����د تحت الغطاء األمامي 
للس����يارة في مكان البطارية العادية في السيارة »رابيد«. وتعمل 
الس����يارة الكهربائية بمحرك كهربائي مزدوج بقوة 602 حصان 
وعزم ش����دته 701 رطل لكل قدم مكعب. وتبلغ السرعة القصوى 
للس����يارة 155 مي����ال في الس����اعة، في حين تس����تطيع الوصول 
إلى س����رعة 60 ميال في الس����اعة خالل أقل من 4 ثوان بحس����ب 
الش����ركة البريطانية. وذكرت شركة »أس����تون مارتن« أن السيارة 
»رابيد إي« تس����تطيع القيام بدورة كاملة في حلبة سباق سيارات 
نوربورجرنج في مدينة نورب����ورج األلمانية دون الحاجة إلى إعادة 
شحن بطاريتها، في حين يتيح محركها الكهربائي ثالثة أوضاع 

للقيادة منها »جي.تي« و«سبورت« و««سبورت بلس«.

كشف النقاب عن سيارة كهربائية 
»فارهة« من »أستون مارتن«

بحلول نهاية مايو المقبل

وقف تشغيل تطبيق المحادثة 
الفوريــة »بالكبيــري ماسنجــر« 
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وبدأ اللقاء بأفضلية هجومية لفريق خدمات 
رفح وس���ط بس���الة دفاعية كبيرة من العبي 
الشجاعية، بعدها استطاع الشجاعية التحرر 
من المناطق الخلفية إلى المناطق الهجومية 
ليتحص���ل على ضربة حرة من الجهة اليمنى 
نفذها خليل أبو جزر ليخرجها دفاع خدمات 

رفح.
بعده���ا تكافأت الفرص بي���ن الفريقين مع 
هجمات خطيرة لخدمات رفح ولكنها واجهت 
صعوبة االختراقات من دفاعات الش���جاعية، 
ومن الجهة اليمنى اس���تطاع العب األخضر 
الرفحي محمد أبو عواد أن ينفذ عرضية داخل 
الصندوق ليلتقطها ح���ارس مرمى المنطار 
أحمد الجرو، رد الش���جاعية سريعًا بتسديدة 
من الاعب ع���اء عطية علت القائم، ليواصل 

الش���جاعية ضغطه عل���ى الخدمات من أجل 
تس���جيل الهدف األول ليجد بسالة دفاعية 

عبر المدافع الصلب أحمد البهداري.
وتحصل الش���جاعية على ضربة حرة مباشرة 
نفذها حسام وادي ليخرجها دفاع الخدمات 
ببراعة ش���ديدة، وقبل نهاية الش���وط األول 
الش���جاعية وتحصل  اللقاء وضغط  اشتعل 
عل���ى ضربة ركنية نفذه���ا خليل أبو جزر من 
الجهة اليمنى ليقابلها فرج جندية برأس���ه 

لتعلو العارضة.
ورد خدم���ات رف���ح س���ريعًا وكاد أن يخطف 
هدف التق���دم ف���ي نهاية الش���وط األول 
بع���د عرضي���ة من محم���د حج���اج ليقابلها 
أحم���د عطا داخل الصن���دوق ليمررها ألحمد 
البهداري الذي يسددها بغرابة جانب القائم 

لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي بين 
الفريقين.

وفي الش���وط الثاني كان���ت بدايته متوازنة 
بين الفريقين وس���ط تخوفات من تلقي أي 

فريق هدفًا، وبعدها 
ضغط الش���جاعية بكل قوة من أجل التقدم 
ولكن واجه���ة صعوبة كبيرة ف���ي االختراق 
وس���ط تركيز كبي���ر من دفاع���ات الخدمات 
وخاص���ه أحم���د البهداري ال���ذي قطع الكرة 
ومرره���ا لهال غ���واش لينطلق من وس���ط 
الملع���ب وي���راوغ ويمرره���ا لمعت���ز النحال 
ليس���ددها بجانب القائم وسط ضغط كبير 
للخدم���ات ولك���ن اس���تمر مسلس���ل اهدار 

الفرص بشكل كبير.
وحاول الش���جاعية تدارك األمر واالستحواذ 

عل���ى الكرة ونجح في ذلك ع���ن طريق العب 
المنط���ار عمر العرعير الذي ح���اول المراوغة 
من الجهة اليس���رى داخل منطقة الجزاء ولم 
ينج���ح في ذلك بع���د اخراج الك���رة من قبل 
دف���اع »الماتدور« لضربة ركنية، ورد س���ريعًا 
الخدم���ات وتحصل أيضًا عل���ى ضربة ركنية 
ونفذه���ا حج���اج ليقابلها أنس الش���خريت 

ويسددها فوق القائم.
بعدها ضغط الشجاعية على مرمى »األخضر« 
من أجل خطف هدف الف���وز عن طريق عمر 
العرعي���ر الذي ع���رض الكرة لس���الم وادي 
ليس���ددها ف���وق القائم،  وواص���ل المنطار 
ضغطه على مرمى »الماتدور« بعد أن س���دد 
موس���ى حرارة الك���رة بقوة لتعل���و العارضة، 
وبعده���ا راوغ عم���ر العرعير دف���اع األخضر 

ويع���رض الك���رة ليقابلها أحم���د البهداري 
ويخرج الك���رة بكل فدائي���ة لينتهي اللقاء 
بالتعادل الس���لبي بين الفريقين الذين لجآ 
إلى ضربات الحظ الترجيحية التي ابتسمت 

للخدمات الرفحي.
ونج���ح محم���ود النيرب وبدر موس���ى وبال 
أبو عم���ران ومحمد حجاج م���ن احراز ضربات 
الترجيح لخدمات رف���ح بينما أهدر لألخضر 
معت���ز النحال بعدم���ا تصدى له���ا حارس 
الش���جاعية أحمد الجرو، وفي الجهة المقابلة 
سجل لفريق الش���جاعية عاء عطية وخليل 
أبو ج���زر وإبراهيم النتي���ل وتصدى حارس 
األخضر أحمد ضهير لضربتي جزاء أهدرهما 
خيري مهدي وحسام وادي ليصعد األخضر 

من جديد الى منصات التتويج .

للمرة الثالثة في تاريخه

خدمات رفح يتربع على عرش كأس غزة
غزة/ حممد العقاد:

توج فريق خدمات رفح »املاتدور« ببطولة 
كاأ�س غزة للمحافظات اجلنوبية التي 

حتمل ا�سم املرحوم »حممد املزين«، وذلك 
بعد تفوقه على فريق احتاد ال�سجاعية 

»املنطار« ب�سربات الرتجيح 3/4 بعد 
انتهاء الوقت الأ�سلي بالتعادل ال�سلبي 

بني الفريقني، يف املباراة التي اأقيمت 
اأم�س الثنني على ملعب الريموك مبدينة 
غزة. وح�سر اللقاء حمافظ مدينة غزة 
اإبراهيم اأبو النجا، ونائب رئي�س الحتاد 

الفل�سطيني لكرة القدم اإبراهيم اأبو �سليم، 
والقيادي يف حركة حما�س غازي حمد، 

وع�سو املجل�س الأعلى لل�سباب والريا�سة 
عبد ال�سالم هينة، وروؤ�ساء الناديني 

واأع�ساء الحتاد الفل�سطيني لكرة القدم 
وبع�س ال�سخ�سيات العتبارية و�سط ح�سد 

جماهريي كبري.

الضفة المحتلة/ االستقال:
حافظ نادي هال القدس على صدارة دوري المحترفين، 
بتعادل ايجابي أمس االثنين، مع ضيفه ثقافي طولكرم 
بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما على إستاد فيصل 
الحسيني بالرام ش���مال القدس المحتلة ضمن مباريات 

األسبوع ال�20 للدوري.
ورف���ع الهال رصيده إلى 39 نقطة ف���ي صدارة الدوري، 
بينما رفع الثقافي الذي ضمن البقاء بالدوري رصيده إلى 

24 نقطة وأصبح في المركز الثامن.
وكان أفض���ل الرابحين خال هذه الجولة فريق ش���باب 
الخليل الذي خطف وصافة ال���دوري بفوزه المتأخر على 
ضيفه مركز ش���باب األمعري بهدف وحيد سجله الاعب 
أحمد كش���كش، ليرفع الش���باب رصيده إل���ى 38 نقطة، 
بينما بقي األمعري في المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

هذا وقد تغلب مركز طولكرم على ضيفه شباب الظاهرية 
به���دف وحيد ف���ي اللقاء ال���ذي جمعهم���ا على ملعب 

الشهيد جمال غانم في طولكرم.
وبهذه الخس���ارة، رافق الظاهرية مركز طولكرم إلى دوري 
الدرج���ة األولى، بعدما تجمد رصي���ده عند 14 نقطة في 
المركز ال�11 وقبل األخير، بينما بقي المركز في الترتيب 

األخير برصيد 8 نقاط.
وتف���وق فريق مؤسس���ة البيرة على فري���ق جبل المكبر 
بثاثة أه���داف مقابل هدف، في المب���اراة التي أقيمت 
على ملعب الخضر، وس���جل ثاثي���ة البيرة الاعب محمد 
الناطور وم���ن بينهم ضربة جزاء، بينم���ا الهدف اليتيم 
للمكبر سجله الاعب بهاء علقم، ليرتفع رصيد البيرة إلى 
30 نقطة بالمركز الس���ادس، بينم���ا تجمد رصيد المكبر 

عند النقطة 20 بالمركز التاسع.

وكاالت/ االستقال:
ذكرت صحيفة "تيليفوت" الفرنس���ية أن نادي تشيلسي يفكر 
في ضم العب برش���لونة فيليب كوتينيو ف���ي فترة االنتقاالت 

الصيفية المقبلة.
ويس���عى البلوز للتعاقد مع النجم البرازيلي لس���د الفراغ المحتمل في 

حال رحيل النجم إيدين هازارد إلى ريال مدريد في ميركاتو الصيف.
كانت صحيفة ماركا اإلس���بانية الش���هيرة قد أكدت أن صفقة انتقال النجم 
البلجيك���ي للنادي الملكي أصبحت تنتظر اإلعان الرس���مي فقط بعد انتهاء 

الموسم الحالي.
على الجانب اآلخر ال يحظى كوتينيو بثقة الجماهير في برشلونة منذ قدومه 
من ليفرب���ول في يناير من عام 2018 في ثاني أغل���ى صفقة في تاريخ كرة 

القدم، وارتبط اسمه بالعودة للبريميرليج مرة أخرى.
وتنتظر إدارة تشيلس���ي نتيجة االستئناف التي تقدمت به للفيفا ضد قرار 

حرمانها بالتعاقد مع العبين في فترتي االنتقاالت المقبلتين.
وألّمح كوتينيو، إلى احتمال مغادرة النادي اإلس���باني قريبا، وأبدى كوتينيو 
رغبته في اللعب إلى جانب مواطنه نميار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جرمان 

الفرنسي.
وكان كوتيني���و )27 عاما( يتح���دث لصحيف���ة "Calcio Mercato" اإليطالية، 

قائا: "من دواعي س���روري اللعب معه. لقد لعبنا لوقت طويل مع فرق الشباب في 
البرازيل، واآلن أصبح )نيمار( العبا خاصا".

وانتقل كوتينيو إلى برش���لونة العام الماضي، مقابل صفقة بلغت 184 مليون دوالر 
قادم���ا م���ن ليفربول اإلنجليزي، وذلك بعد 6 أش���هر فقط من مغ���ادرة نيمار للنادي 

اإلسباني.

»هالل القدس« يحافظ على صدارة 
المحترفين و »شباب الخليل« يخطف الوصافة 

تشيلسي يرى في
 كوتينيو البديل 
األمثل لهازارد!

الثالثاء 17 شعبان 1440 هــ 23 ابريل 2019 م

لندن/ االستقالل:
تنظم حرك���ة »قاطعوا إس���رائيل« )BDS( حملة موس���عة لمقاطعة ش���ركة »بوما« للمالبس 
واألدوات الرياضية بس���بب دعمها للمس���توطنات اإلسرائيلية غير الش���رعية على األراضي 
الفلس���طينية، لكونها الراعي الرس���مي لالتحاد اإلس���رائيلي لكرة القدم الذي يضم فرًقا في 

مستوطنات »إسرائيل« على األراضي الفلسطينية.
واختارت الحملة يوم الس���بت 15 يونيو/حزيران القادم موعًدا للحملة الموسعة على مستوى 

العالم، وذلك في ذكرى مرور 52 عاما على احتالل أراضي 67 من قبل الكيان اإلسرائيلي.
واس���تعرضت الحملة نماذج لنجوم الكرة الفلسطينية الذين أجبروا على اعتزال الرياضة بعد 
فقد أطرافهم بس���بب إصابات مباش���رة في أرجلهم من الجنود اإلسرائيليين، ومنهم محمد 

خليل ومحمود السرسك.
كما اس���تعرضت الحملة المالع���ب التي قصفها االحتالل بالصواري���خ والدبابات، والتضييق 
على ممارس���ة الرياضة وخاصة قرب الج���دار الفاصل، بجانب بناء مق���رات األندية الرياضية 

اإلسرائيلية على أراض مغتصبة من الفلسطينيين.
ودعت الحملة الجميع إلى التحرك نحو متاجر ش���ركة »بوما« في هذا اليوم لعرض انتهاكات 
االحتالل بحق الرياضيين الفلس���طينيين، ونش���ر القضية عبر مواق���ع التواصل االجتماعي، 

ومقاطعة منتجات الشركة وحث الجميع على ذلك.
كما ستسلم الحملة فروع الشركة حول العالم رسالة احتجاجية من 200 ناد فلسطيني.

المعروفة بعنصريتها وتطرفها، في حين اقتحم 
المسجد 144 مستوطنا في فترة ما بعد الظهر.

وانتش���ر حراس وسدنة المس���جد األقصى في 
مرافقه وتصدوا لمحاوالٍت متكررة من عصابات 
تلمودية  المستوطنين إلقامة شعائر وصلوات 
ف���ي المس���جد، خاصة ف���ي محي���ط مبنى باب 
الرحم���ة. وتزامنت اقتحام���ات أمس مع دعوات 
لما تس���مى "منظمات الهيكل" المزعوم اقتحام 
المس���جد بكثاف���ة ومحاول���ة تقدي���م "قرابين 

الفصح" داخل األقصى.
كما جرت االقتحامات في ظل إجراءات مش���ددة 
القديمة  تش���هدها القدس خاص���ة بلدته���ا 
ومحيطه���ا، ش���ملت نش���ر المزيد م���ن عناصر 
االحت���الل المختلف���ة ف���ي المدينة وتس���يير 
دوريات راجلة ومحمولة وخيالة ونصب الحواجز 

والمتاريس في الشوارع والطرقات.
وفي الس���ياق، أغلق���ت قوات االحت���الل، امس 
اإلثني���ن، الح���رم االبراهيمي أم���ام المصلين، 
وذلك الستباحته للمستوطنين لالحتفال بعيد 

"الفصح" اليهودي.
وأك���د مدير الحرم اإلبراهيمي ورئيس الس���دنة 

حفظي أبو سنينة، أن هذا اإلجراء من إغالق الحرم 
أمام المصلين المس���لمين تعٍد سافر على حرمة 
الحرم، واعتداء اس���تفزازي على حق المس���لمين 

بالوصول الى أماكن العبادة الخاصة بهم .
وكان���ت م���ا تس���مى ب�"منظم���ات الهي���كل" 
المزع���وم جددت دعواته���ا ألنصارها وجمهور 
الواس���عة في  المش���اركة  الى  المس���توطنين 
م���ع  تزامن���ًا  األقص���ى  المس���جد  اقتحام���ات 
"عي���د الفص���ح" العب���ري والذي يس���تمر حتى 
نهاي���ة األس���بوع الج���اري، وتزامن���ا م���ع طوق 
عس���كري محكم فرضه االحت���الل على المدينة 
المقدسة، وإجراءاته المش���ددة وسط المدينة 
وبلدته���ا القديمة ومحيطه���ا لتأمين عربدات 

المستوطنين في "الفصح".
وقالت حرك���ة حماس إن تصاع���د االقتحامات 
التي ينفذها قطعان المس���توطنين للمس���جد 
األقص���ى، وق���رار االحت���الل بإغالق المس���جد 
اإلبراهيمي في وجه المصلين ليومين متتاليين 
يؤكد أن حماية المقدس���ات اإلسالمية والرباط 
فيه���ا أولوي���ة وطني���ة ودينية للحف���اظ على 

هويتها اإلسالمية.

وأكد القي���ادي بحم���اس عبد الرحمن ش���ديد 
أن المح���اوالت المتكررة من بعض وزراء حكومة 
الع���دو القتح���ام المس���جد األقص���ى بمرافقة 
عشرات المستوطنين، دليل واضح على أن هذه 
الحكومة راعي���ة للتطرف بأش���كاله كافة، وأن 
الخيار األمثل لمواجهة محاوالتها فرض وقائع 
جديدة في المس���جد األقص���ى ال يكون إال عبر 

المقاومة الشاملة.
ودعت الحركة أبناء ش���عبنا في مدينة القدس 
المحتل���ة إلى مواصل���ة الرباط داخل س���احات 
المس���جد األقصى، فهم أهل البش���رى النبوية 
بالدف���اع عن األقصى، وقد أثبت���ت الوقائع في 
"انتفاض���ة البوابات"، وهبة " ب���اب الرحمة" أن 

إرادة أهلنا في القدس دائما تنتصر.
وطالب���ت المملك���ة األردني���ة وجامع���ة الدول 
بالتدخل  اإلس���المي  التعاون  ومنظمة  العربية 
العاجل لوضع ح���د النتهاكات االحتالل لحرمة 
المقدس���ات اإلس���المية في مدينتي القدس 
والخلي���ل، في ظ���ل ما تعانيه م���ن حالة تغول 
وإغ���الق متك���رر ومن���ع األذان ف���ي المس���جد 

اإلبراهيمي في خليل الرحمن.

رام الله/ االستقالل: 
قرر مجل���س الوزراء العمل إليجاد خيارات 
بديل���ة للتحوي���الت الطبية إل���ى األردن 

ومصر.
كم���ا قرر المجل���س في خت���ام اجتماعه 
براحم الله االثنين الموافقة على تغطية 
المدينة  المصاريف الس���نوية لتزيي���ن 
المقدس���ة والمس���جد األقصى المبارك، 
وذلك بمناس���بة قرب حلول شهر رمضان 

المبارك.
كما ق���رر اس���تئجار مبنى الس���تخدامه 
كمبنى مدرسي في قرية صور باهر، وذلك 
في إطار دع���م مدينة الق���دس، وتعزيز 

صمود المواطنين فيها.
وأكد المجلس دعمه الكامل لجهود وزارة 
االقتصاد الوطني، في تعزيز الرقابة على 
األسواق، وضمان وسالمة جودة المنتجات 

إلى  باإلضافة  وصالحياته���ا،  واألغذي���ة 
تعزيز حمالت التفتي���ش، وخاصة خالل 

شهر رمضان المبارك.
كم���ا قرر تكلي���ف وزارة االقتصاد بإعداد 
دراس���ة تفصيلية حول المدن والمناطق 
الصناعية الحرة، واحتياجاتها التطويرية.

ورّحب بنتائ���ج اجتماعات مجلس جامعة 
وزراء  مس���توى  عل���ى  العربي���ة  ال���دول 
الخارجي���ة العرب في دورته غير العادية، 
ال���ذي انعق���د بن���اء على طل���ب وحضور 

الرئيس محمود عباس .
وح���ث ، خ���الل كلمت���ه ف���ي مس���تهل 
اجتماع مجل���س الوزراء، ال���دول العربية 
على ضرورة اإلس���راع في تنفيذ مخرجات 
االجتماع بش���كل عاج���ل لتعزيز صمود 
ش���عبنا وقيادته في مواجه���ة الهجمة 
الشرسة التي تتعرض لها، مؤكدا تأييد 

المجل���س الكامل لمواق���ف عباس التي 
أعلنها ف���ي خطابه في القاهرة، وأش���ار 
فيها إلى ضرورة بلورة موقف عربي موحد 
برفض تنفي���ذ )صفقة القرن( األميركية، 
ومواجهة كل ما يقوم به االحتالل، س���واًء 
في القدس من التهويد، أو االس���تيطان، 

ومحاوالت الضم.
ودعا المجلس، دول العالم، ال س���يما دول 
االتحاد األوروبي، إلى اتخاذ تدابير فاعلة 
لإلس���راع باالعتراف بدولة فلسطين على 
ح���دود الرابع من حزيران من العام 1967، 
إلنقاذ حل الدولتي���ن، عوضًا عن االنتظار 
حتى تقوم »إس���رائيل«، الق���وة القائمة 
األميركية،  المتحدة  والواليات  باالحتالل، 
ووفقًا لما يس���مى »بصفقة القرن« بضم 
أجزاٍء م���ن الضفة الغربي���ة، لتصدر بعد 
ذلك بيانات الشجب واالستنكار والرفض.

غزة/ االستقالل: 
افتتح���ت جامعة األقصى ام���س االثنين،  وبالتعاون مع وزارة األس���رى 
والمحرري���ن مع���رض خ���اص باألس���رى وذل���ك ضم���ن فعالي���ات يوم 

األسيرالفلسطيني .
ج���اء ذلك، بحض���ور رئيس جامع���ة األقصى " د. كمال الش���رافي 
، وأكاديميي���ن م���ن الجامعة ، وطاق���م وزارة األس���رى والمحررين ، 
وأسيرات وأسرى محررين وأهالي أسرى، ولفيف من طالب الجامعة 

والمهتمين 
وأش���اد  نبيل حج���اج مدير العالق���ات العامة في وزارة األس���رى، بالدور 
المميز الذي تقدمه جامعة األقصى في إحياء يوم األس���ير الفلسطيني 
في كل عام، ومش���اركتها بجميع الفعاليات الخاصة باألس���رى من خالل 
الحش���د الطالبي متمني من الكل الفلسطيني بمختلف شرائحه تقديم 
الدعم المعنوي التضامني مع األسرى وقضيتهم العادلة، وفضح جرائم 
االحتالل بحقه���م واالنتهاكات التي يتعرضون له���ا خاصة في الفترة 

األخيرة .
وضم المعرض مقتنيات تراثية من مش���غوالت األسرى داخل السجون ، 

اضافة الى كتب خاصة بأدب الحركة األسيرة ، وصور لألسرى.

الخليل/ االستقالل: 
أصدرت ما يسمى محكمة الصلح اإلسرائيلية، قرارا بإخالء منزل استولت عليه 

مجموعة من المستوطنين عام 2005 في مدينة الخليل.
وبحسب موقع صحيفة »هآرتس«، فإن فريق الدفاع عن أصحاب المنزل أثبتوا 
أنه تم ش���راء المنزل بأوراق مزورة، مش���يرا إلى أن القاضي أمر بدفع تعويض 

ألصحاب المنزل، ودفع رسوم جلسات المحكمة.
وقال عماد حمدان مدير عام لجنة اعمار الخليل إن المنزل يعود لعائلة البكري 
ويقع في تل الرميدة، و تم االستيالء عليه من قبل المستوطنين منذ 14 عاما، 
مضيفا أنه منذ ذلك الوقت ونحن في قضايا بالمحاكم االسرائيلية حتى صدر 
القرار النهائي باخراج المس���توطنين بعد انتهاء مهلة االس���تئناف ومدتها 

45 يوما .
وأوضح حمدان أن القرار صدر قبل 20 يوما ويقضى بخروج المس���توطنين من 
المنزل وتغريمهم 600 ألف شيقل، و 70 ألف شيقل مقابل اتعاب المحاماة.

وس���ارت القضية في المحاكم ببطء كبير، بفعل تقديم اس���تئنافات وأوراق 
ثبوتية مختلفة من الش���ركة من جهة والمس���توطنين م���ن جهة، وأصحاب 

المنزل من جهة، ومن باع المنزل لهم من جهة أخرى.
ورفضت مؤخرا المحكمة جميع االس���تئنافات وأكدت ملكية المنزل ألصحابه 

الفلسطينيين وتقرر إخالئه.

عائلة البكري بالخليل تسترد منزلها 
من المستوطنين بعد 14 عاما

وزارة األسرى وجامعة األقصى 
تفتتحان معرضًا لألسرى

حملة عالمية لمقاطعة شركة »بوما« 
لرعايتها االتحاد اإلسرائيلي لكرة القدم

الحكومة تقرر بدء العمل إليجاد 
خيارات بديلة للتحويالت الطبية

مئات امل�ستوطنني  ..

غزة/ االستقالل: 
أج���رت طواقم التفتيش التابع���ة لإلدارة العامة 
للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وبالتعاون 
مع مباحث التموي���ن بمحافظة خان يونس زيارة 
مفاجئة لع���دد من اماك���ن بيع وتخزي���ن الغاز 

المنزلي لالطالع على شروط األمن والسالمة.
وقالت وزارة االقتصاد ب غزة في تصريح صحفي، 
إن هذه الحملة تأتي في إطار متابعتها لألسواق 
في قطاع غزة ومن خ���الل الجوالت اليومية التي 
تقوم بها الطواقم التفتيشية، وحرصا منها على 

سالمة المستهلك الفلسطيني.
وأضافت أن الطواقم ضبط���ت أحد موزعي الغاز 
يقوم بتفريغ االس���طوانات الكبيرة بأسطوانات 
صغيرة حي���ث يعد ه���ذا مخالف���ا للتعليمات، 
ويشكل خطرًا على حياة المواطنين وتم مصادرة 
األدوات المس���تخدمة واحال���ة المل���ف للدائرة 

القانونية.

وخالل الج���والت اليومية بمكتب وزارة االقتصاد 
إت���الف  ت���م  الوس���طى  بمحافظ���ة  الوطن���ي 
عصي���ر منته���ي الصالحية حس���ب المواصفة 

الفلسطينية.
وفي إطار التعاون المشترك وبالتعاون مع بلدية 
المغازي ولجنة االمن والس���المة تم تنظيم جولة 
على المطاعم والمطابخ الش���عبية لمتابعة مدى 

التزامها بالشروط الصحية الواجب توافرها.
وخ���الل الجول���ة تم اخط���ار عدد م���ن المطاعم 
الس���تكمال اجراءات االمن والس���المة والشروط 

الصحية.
وقام���ت الطواقم التفتيش���ية بمكتب محافظة 
غ���زة وبالتعاون م���ع مباح���ث التموي���ن بجولة 
ميدانية فجر يوم الجمع���ة على المخابز العاملة 
في المحافظة وذلك لمتابعة الش���روط الصحية 
وللتأكد م���ن اوزان واقطار الخب���ز المعتمدة من 

الوزارة.

وأضاف���ت أنه من خالل الجول���ة تبين بأن معظم 
المخاب���ز ملتزمة بالتعليمات الصادرة من الوزارة، 
مش���يرة إلى أنه ت���م خالل الجول���ة بتحرير عدد 
من المحاضر لبع���ض المخابز المخالفة وتحويل 
الملف���ات لوح���دة الش���ؤون القانوني���ة التخاذ 

اإلجراءات الالزمة بالخصوص.
وبمكتب محافظة الشمال ومتابعة لشكوى تفيد 
بوجود منتج مقلد لس���عة )بوي���ة( تحمل عالمة 
تجارية مس���جلة في الوزارة،  ت���م ضبط الكمية 
المزورة باألس���واق ومصادرته���ا وتحويل التاجر 
للدائ���رة القانونية التخاذ اإلج���راءات القانونية 
الالزمة. إل���ى ذلك نظمت الطواقم التفتيش���ية 
التابع���ة لمديرة دمغ ومراقب���ة المعادن الثمينة 
بوزارة االقتصاد الوطني جوالت تفتيش���ية على 
محالت بيع الذه���ب والمجوهرات بمحافظة خان 
يونس، حيث ش���ملت الجول���ة التفتيش على 8 

محالت لبيع الذهب.

االقتصــاد بغــزة تنفــذ جــوالت ميدانيـة
 علــى األســواق والمحــالت التجاريــة
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وبدأ اللقاء بأفضلية هجومية لفريق خدمات 
رفح وس���ط بس���الة دفاعية كبيرة من العبي 
الشجاعية، بعدها استطاع الشجاعية التحرر 
من المناطق الخلفية إلى المناطق الهجومية 
ليتحص���ل على ضربة حرة من الجهة اليمنى 
نفذها خليل أبو جزر ليخرجها دفاع خدمات 

رفح.
بعده���ا تكافأت الفرص بي���ن الفريقين مع 
هجمات خطيرة لخدمات رفح ولكنها واجهت 
صعوبة االختراقات من دفاعات الش���جاعية، 
ومن الجهة اليمنى اس���تطاع العب األخضر 
الرفحي محمد أبو عواد أن ينفذ عرضية داخل 
الصندوق ليلتقطها ح���ارس مرمى المنطار 
أحمد الجرو، رد الش���جاعية سريعًا بتسديدة 
من الاعب ع���اء عطية علت القائم، ليواصل 

الش���جاعية ضغطه عل���ى الخدمات من أجل 
تس���جيل الهدف األول ليجد بسالة دفاعية 

عبر المدافع الصلب أحمد البهداري.
وتحصل الش���جاعية على ضربة حرة مباشرة 
نفذها حسام وادي ليخرجها دفاع الخدمات 
ببراعة ش���ديدة، وقبل نهاية الش���وط األول 
الش���جاعية وتحصل  اللقاء وضغط  اشتعل 
عل���ى ضربة ركنية نفذه���ا خليل أبو جزر من 
الجهة اليمنى ليقابلها فرج جندية برأس���ه 

لتعلو العارضة.
ورد خدم���ات رف���ح س���ريعًا وكاد أن يخطف 
هدف التق���دم ف���ي نهاية الش���وط األول 
بع���د عرضي���ة من محم���د حج���اج ليقابلها 
أحم���د عطا داخل الصن���دوق ليمررها ألحمد 
البهداري الذي يسددها بغرابة جانب القائم 

لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي بين 
الفريقين.

وفي الش���وط الثاني كان���ت بدايته متوازنة 
بين الفريقين وس���ط تخوفات من تلقي أي 

فريق هدفًا، وبعدها 
ضغط الش���جاعية بكل قوة من أجل التقدم 
ولكن واجه���ة صعوبة كبيرة ف���ي االختراق 
وس���ط تركيز كبي���ر من دفاع���ات الخدمات 
وخاص���ه أحم���د البهداري ال���ذي قطع الكرة 
ومرره���ا لهال غ���واش لينطلق من وس���ط 
الملع���ب وي���راوغ ويمرره���ا لمعت���ز النحال 
ليس���ددها بجانب القائم وسط ضغط كبير 
للخدم���ات ولك���ن اس���تمر مسلس���ل اهدار 

الفرص بشكل كبير.
وحاول الش���جاعية تدارك األمر واالستحواذ 

عل���ى الكرة ونجح في ذلك ع���ن طريق العب 
المنط���ار عمر العرعير الذي ح���اول المراوغة 
من الجهة اليس���رى داخل منطقة الجزاء ولم 
ينج���ح في ذلك بع���د اخراج الك���رة من قبل 
دف���اع »الماتدور« لضربة ركنية، ورد س���ريعًا 
الخدم���ات وتحصل أيضًا عل���ى ضربة ركنية 
ونفذه���ا حج���اج ليقابلها أنس الش���خريت 

ويسددها فوق القائم.
بعدها ضغط الشجاعية على مرمى »األخضر« 
من أجل خطف هدف الف���وز عن طريق عمر 
العرعي���ر الذي ع���رض الكرة لس���الم وادي 
ليس���ددها ف���وق القائم،  وواص���ل المنطار 
ضغطه على مرمى »الماتدور« بعد أن س���دد 
موس���ى حرارة الك���رة بقوة لتعل���و العارضة، 
وبعده���ا راوغ عم���ر العرعير دف���اع األخضر 

ويع���رض الك���رة ليقابلها أحم���د البهداري 
ويخرج الك���رة بكل فدائي���ة لينتهي اللقاء 
بالتعادل الس���لبي بين الفريقين الذين لجآ 
إلى ضربات الحظ الترجيحية التي ابتسمت 

للخدمات الرفحي.
ونج���ح محم���ود النيرب وبدر موس���ى وبال 
أبو عم���ران ومحمد حجاج م���ن احراز ضربات 
الترجيح لخدمات رف���ح بينما أهدر لألخضر 
معت���ز النحال بعدم���ا تصدى له���ا حارس 
الش���جاعية أحمد الجرو، وفي الجهة المقابلة 
سجل لفريق الش���جاعية عاء عطية وخليل 
أبو ج���زر وإبراهيم النتي���ل وتصدى حارس 
األخضر أحمد ضهير لضربتي جزاء أهدرهما 
خيري مهدي وحسام وادي ليصعد األخضر 

من جديد الى منصات التتويج .

للمرة الثالثة في تاريخه

خدمات رفح يتربع على عرش كأس غزة
غزة/ حممد العقاد:

توج فريق خدمات رفح »املاتدور« ببطولة 
كاأ�س غزة للمحافظات اجلنوبية التي 

حتمل ا�سم املرحوم »حممد املزين«، وذلك 
بعد تفوقه على فريق احتاد ال�سجاعية 

»املنطار« ب�سربات الرتجيح 3/4 بعد 
انتهاء الوقت الأ�سلي بالتعادل ال�سلبي 

بني الفريقني، يف املباراة التي اأقيمت 
اأم�س الثنني على ملعب الريموك مبدينة 
غزة. وح�سر اللقاء حمافظ مدينة غزة 
اإبراهيم اأبو النجا، ونائب رئي�س الحتاد 

الفل�سطيني لكرة القدم اإبراهيم اأبو �سليم، 
والقيادي يف حركة حما�س غازي حمد، 

وع�سو املجل�س الأعلى لل�سباب والريا�سة 
عبد ال�سالم هينة، وروؤ�ساء الناديني 

واأع�ساء الحتاد الفل�سطيني لكرة القدم 
وبع�س ال�سخ�سيات العتبارية و�سط ح�سد 

جماهريي كبري.

الضفة المحتلة/ االستقال:
حافظ نادي هال القدس على صدارة دوري المحترفين، 
بتعادل ايجابي أمس االثنين، مع ضيفه ثقافي طولكرم 
بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما على إستاد فيصل 
الحسيني بالرام ش���مال القدس المحتلة ضمن مباريات 

األسبوع ال�20 للدوري.
ورف���ع الهال رصيده إلى 39 نقطة ف���ي صدارة الدوري، 
بينما رفع الثقافي الذي ضمن البقاء بالدوري رصيده إلى 

24 نقطة وأصبح في المركز الثامن.
وكان أفض���ل الرابحين خال هذه الجولة فريق ش���باب 
الخليل الذي خطف وصافة ال���دوري بفوزه المتأخر على 
ضيفه مركز ش���باب األمعري بهدف وحيد سجله الاعب 
أحمد كش���كش، ليرفع الش���باب رصيده إل���ى 38 نقطة، 
بينما بقي األمعري في المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

هذا وقد تغلب مركز طولكرم على ضيفه شباب الظاهرية 
به���دف وحيد ف���ي اللقاء ال���ذي جمعهم���ا على ملعب 

الشهيد جمال غانم في طولكرم.
وبهذه الخس���ارة، رافق الظاهرية مركز طولكرم إلى دوري 
الدرج���ة األولى، بعدما تجمد رصي���ده عند 14 نقطة في 
المركز ال�11 وقبل األخير، بينما بقي المركز في الترتيب 

األخير برصيد 8 نقاط.
وتف���وق فريق مؤسس���ة البيرة على فري���ق جبل المكبر 
بثاثة أه���داف مقابل هدف، في المب���اراة التي أقيمت 
على ملعب الخضر، وس���جل ثاثي���ة البيرة الاعب محمد 
الناطور وم���ن بينهم ضربة جزاء، بينم���ا الهدف اليتيم 
للمكبر سجله الاعب بهاء علقم، ليرتفع رصيد البيرة إلى 
30 نقطة بالمركز الس���ادس، بينم���ا تجمد رصيد المكبر 

عند النقطة 20 بالمركز التاسع.

وكاالت/ االستقال:
ذكرت صحيفة "تيليفوت" الفرنس���ية أن نادي تشيلسي يفكر 
في ضم العب برش���لونة فيليب كوتينيو ف���ي فترة االنتقاالت 

الصيفية المقبلة.
ويس���عى البلوز للتعاقد مع النجم البرازيلي لس���د الفراغ المحتمل في 

حال رحيل النجم إيدين هازارد إلى ريال مدريد في ميركاتو الصيف.
كانت صحيفة ماركا اإلس���بانية الش���هيرة قد أكدت أن صفقة انتقال النجم 
البلجيك���ي للنادي الملكي أصبحت تنتظر اإلعان الرس���مي فقط بعد انتهاء 

الموسم الحالي.
على الجانب اآلخر ال يحظى كوتينيو بثقة الجماهير في برشلونة منذ قدومه 
من ليفرب���ول في يناير من عام 2018 في ثاني أغل���ى صفقة في تاريخ كرة 

القدم، وارتبط اسمه بالعودة للبريميرليج مرة أخرى.
وتنتظر إدارة تشيلس���ي نتيجة االستئناف التي تقدمت به للفيفا ضد قرار 

حرمانها بالتعاقد مع العبين في فترتي االنتقاالت المقبلتين.
وألّمح كوتينيو، إلى احتمال مغادرة النادي اإلس���باني قريبا، وأبدى كوتينيو 
رغبته في اللعب إلى جانب مواطنه نميار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جرمان 

الفرنسي.
وكان كوتيني���و )27 عاما( يتح���دث لصحيف���ة "Calcio Mercato" اإليطالية، 

قائا: "من دواعي س���روري اللعب معه. لقد لعبنا لوقت طويل مع فرق الشباب في 
البرازيل، واآلن أصبح )نيمار( العبا خاصا".

وانتقل كوتينيو إلى برش���لونة العام الماضي، مقابل صفقة بلغت 184 مليون دوالر 
قادم���ا م���ن ليفربول اإلنجليزي، وذلك بعد 6 أش���هر فقط من مغ���ادرة نيمار للنادي 

اإلسباني.

»هالل القدس« يحافظ على صدارة 
المحترفين و »شباب الخليل« يخطف الوصافة 

تشيلسي يرى في
 كوتينيو البديل 
األمثل لهازارد!
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لندن/ االستقالل:
تنظم حرك���ة »قاطعوا إس���رائيل« )BDS( حملة موس���عة لمقاطعة ش���ركة »بوما« للمالبس 
واألدوات الرياضية بس���بب دعمها للمس���توطنات اإلسرائيلية غير الش���رعية على األراضي 
الفلس���طينية، لكونها الراعي الرس���مي لالتحاد اإلس���رائيلي لكرة القدم الذي يضم فرًقا في 

مستوطنات »إسرائيل« على األراضي الفلسطينية.
واختارت الحملة يوم الس���بت 15 يونيو/حزيران القادم موعًدا للحملة الموسعة على مستوى 

العالم، وذلك في ذكرى مرور 52 عاما على احتالل أراضي 67 من قبل الكيان اإلسرائيلي.
واس���تعرضت الحملة نماذج لنجوم الكرة الفلسطينية الذين أجبروا على اعتزال الرياضة بعد 
فقد أطرافهم بس���بب إصابات مباش���رة في أرجلهم من الجنود اإلسرائيليين، ومنهم محمد 

خليل ومحمود السرسك.
كما اس���تعرضت الحملة المالع���ب التي قصفها االحتالل بالصواري���خ والدبابات، والتضييق 
على ممارس���ة الرياضة وخاصة قرب الج���دار الفاصل، بجانب بناء مق���رات األندية الرياضية 

اإلسرائيلية على أراض مغتصبة من الفلسطينيين.
ودعت الحملة الجميع إلى التحرك نحو متاجر ش���ركة »بوما« في هذا اليوم لعرض انتهاكات 
االحتالل بحق الرياضيين الفلس���طينيين، ونش���ر القضية عبر مواق���ع التواصل االجتماعي، 

ومقاطعة منتجات الشركة وحث الجميع على ذلك.
كما ستسلم الحملة فروع الشركة حول العالم رسالة احتجاجية من 200 ناد فلسطيني.

المعروفة بعنصريتها وتطرفها، في حين اقتحم 
المسجد 144 مستوطنا في فترة ما بعد الظهر.

وانتش���ر حراس وسدنة المس���جد األقصى في 
مرافقه وتصدوا لمحاوالٍت متكررة من عصابات 
تلمودية  المستوطنين إلقامة شعائر وصلوات 
ف���ي المس���جد، خاصة ف���ي محي���ط مبنى باب 
الرحم���ة. وتزامنت اقتحام���ات أمس مع دعوات 
لما تس���مى "منظمات الهيكل" المزعوم اقتحام 
المس���جد بكثاف���ة ومحاول���ة تقدي���م "قرابين 

الفصح" داخل األقصى.
كما جرت االقتحامات في ظل إجراءات مش���ددة 
القديمة  تش���هدها القدس خاص���ة بلدته���ا 
ومحيطه���ا، ش���ملت نش���ر المزيد م���ن عناصر 
االحت���الل المختلف���ة ف���ي المدينة وتس���يير 
دوريات راجلة ومحمولة وخيالة ونصب الحواجز 

والمتاريس في الشوارع والطرقات.
وفي الس���ياق، أغلق���ت قوات االحت���الل، امس 
اإلثني���ن، الح���رم االبراهيمي أم���ام المصلين، 
وذلك الستباحته للمستوطنين لالحتفال بعيد 

"الفصح" اليهودي.
وأك���د مدير الحرم اإلبراهيمي ورئيس الس���دنة 

حفظي أبو سنينة، أن هذا اإلجراء من إغالق الحرم 
أمام المصلين المس���لمين تعٍد سافر على حرمة 
الحرم، واعتداء اس���تفزازي على حق المس���لمين 

بالوصول الى أماكن العبادة الخاصة بهم .
وكان���ت م���ا تس���مى ب�"منظم���ات الهي���كل" 
المزع���وم جددت دعواته���ا ألنصارها وجمهور 
الواس���عة في  المش���اركة  الى  المس���توطنين 
م���ع  تزامن���ًا  األقص���ى  المس���جد  اقتحام���ات 
"عي���د الفص���ح" العب���ري والذي يس���تمر حتى 
نهاي���ة األس���بوع الج���اري، وتزامن���ا م���ع طوق 
عس���كري محكم فرضه االحت���الل على المدينة 
المقدسة، وإجراءاته المش���ددة وسط المدينة 
وبلدته���ا القديمة ومحيطه���ا لتأمين عربدات 

المستوطنين في "الفصح".
وقالت حرك���ة حماس إن تصاع���د االقتحامات 
التي ينفذها قطعان المس���توطنين للمس���جد 
األقص���ى، وق���رار االحت���الل بإغالق المس���جد 
اإلبراهيمي في وجه المصلين ليومين متتاليين 
يؤكد أن حماية المقدس���ات اإلسالمية والرباط 
فيه���ا أولوي���ة وطني���ة ودينية للحف���اظ على 

هويتها اإلسالمية.

وأكد القي���ادي بحم���اس عبد الرحمن ش���ديد 
أن المح���اوالت المتكررة من بعض وزراء حكومة 
الع���دو القتح���ام المس���جد األقص���ى بمرافقة 
عشرات المستوطنين، دليل واضح على أن هذه 
الحكومة راعي���ة للتطرف بأش���كاله كافة، وأن 
الخيار األمثل لمواجهة محاوالتها فرض وقائع 
جديدة في المس���جد األقص���ى ال يكون إال عبر 

المقاومة الشاملة.
ودعت الحركة أبناء ش���عبنا في مدينة القدس 
المحتل���ة إلى مواصل���ة الرباط داخل س���احات 
المس���جد األقصى، فهم أهل البش���رى النبوية 
بالدف���اع عن األقصى، وقد أثبت���ت الوقائع في 
"انتفاض���ة البوابات"، وهبة " ب���اب الرحمة" أن 

إرادة أهلنا في القدس دائما تنتصر.
وطالب���ت المملك���ة األردني���ة وجامع���ة الدول 
بالتدخل  اإلس���المي  التعاون  ومنظمة  العربية 
العاجل لوضع ح���د النتهاكات االحتالل لحرمة 
المقدس���ات اإلس���المية في مدينتي القدس 
والخلي���ل، في ظ���ل ما تعانيه م���ن حالة تغول 
وإغ���الق متك���رر ومن���ع األذان ف���ي المس���جد 

اإلبراهيمي في خليل الرحمن.

رام الله/ االستقالل: 
قرر مجل���س الوزراء العمل إليجاد خيارات 
بديل���ة للتحوي���الت الطبية إل���ى األردن 

ومصر.
كم���ا قرر المجل���س في خت���ام اجتماعه 
براحم الله االثنين الموافقة على تغطية 
المدينة  المصاريف الس���نوية لتزيي���ن 
المقدس���ة والمس���جد األقصى المبارك، 
وذلك بمناس���بة قرب حلول شهر رمضان 

المبارك.
كما ق���رر اس���تئجار مبنى الس���تخدامه 
كمبنى مدرسي في قرية صور باهر، وذلك 
في إطار دع���م مدينة الق���دس، وتعزيز 

صمود المواطنين فيها.
وأكد المجلس دعمه الكامل لجهود وزارة 
االقتصاد الوطني، في تعزيز الرقابة على 
األسواق، وضمان وسالمة جودة المنتجات 

إلى  باإلضافة  وصالحياته���ا،  واألغذي���ة 
تعزيز حمالت التفتي���ش، وخاصة خالل 

شهر رمضان المبارك.
كم���ا قرر تكلي���ف وزارة االقتصاد بإعداد 
دراس���ة تفصيلية حول المدن والمناطق 
الصناعية الحرة، واحتياجاتها التطويرية.

ورّحب بنتائ���ج اجتماعات مجلس جامعة 
وزراء  مس���توى  عل���ى  العربي���ة  ال���دول 
الخارجي���ة العرب في دورته غير العادية، 
ال���ذي انعق���د بن���اء على طل���ب وحضور 

الرئيس محمود عباس .
وح���ث ، خ���الل كلمت���ه ف���ي مس���تهل 
اجتماع مجل���س الوزراء، ال���دول العربية 
على ضرورة اإلس���راع في تنفيذ مخرجات 
االجتماع بش���كل عاج���ل لتعزيز صمود 
ش���عبنا وقيادته في مواجه���ة الهجمة 
الشرسة التي تتعرض لها، مؤكدا تأييد 

المجل���س الكامل لمواق���ف عباس التي 
أعلنها ف���ي خطابه في القاهرة، وأش���ار 
فيها إلى ضرورة بلورة موقف عربي موحد 
برفض تنفي���ذ )صفقة القرن( األميركية، 
ومواجهة كل ما يقوم به االحتالل، س���واًء 
في القدس من التهويد، أو االس���تيطان، 

ومحاوالت الضم.
ودعا المجلس، دول العالم، ال س���يما دول 
االتحاد األوروبي، إلى اتخاذ تدابير فاعلة 
لإلس���راع باالعتراف بدولة فلسطين على 
ح���دود الرابع من حزيران من العام 1967، 
إلنقاذ حل الدولتي���ن، عوضًا عن االنتظار 
حتى تقوم »إس���رائيل«، الق���وة القائمة 
األميركية،  المتحدة  والواليات  باالحتالل، 
ووفقًا لما يس���مى »بصفقة القرن« بضم 
أجزاٍء م���ن الضفة الغربي���ة، لتصدر بعد 
ذلك بيانات الشجب واالستنكار والرفض.

غزة/ االستقالل: 
افتتح���ت جامعة األقصى ام���س االثنين،  وبالتعاون مع وزارة األس���رى 
والمحرري���ن مع���رض خ���اص باألس���رى وذل���ك ضم���ن فعالي���ات يوم 

األسيرالفلسطيني .
ج���اء ذلك، بحض���ور رئيس جامع���ة األقصى " د. كمال الش���رافي 
، وأكاديميي���ن م���ن الجامعة ، وطاق���م وزارة األس���رى والمحررين ، 
وأسيرات وأسرى محررين وأهالي أسرى، ولفيف من طالب الجامعة 

والمهتمين 
وأش���اد  نبيل حج���اج مدير العالق���ات العامة في وزارة األس���رى، بالدور 
المميز الذي تقدمه جامعة األقصى في إحياء يوم األس���ير الفلسطيني 
في كل عام، ومش���اركتها بجميع الفعاليات الخاصة باألس���رى من خالل 
الحش���د الطالبي متمني من الكل الفلسطيني بمختلف شرائحه تقديم 
الدعم المعنوي التضامني مع األسرى وقضيتهم العادلة، وفضح جرائم 
االحتالل بحقه���م واالنتهاكات التي يتعرضون له���ا خاصة في الفترة 

األخيرة .
وضم المعرض مقتنيات تراثية من مش���غوالت األسرى داخل السجون ، 

اضافة الى كتب خاصة بأدب الحركة األسيرة ، وصور لألسرى.

الخليل/ االستقالل: 
أصدرت ما يسمى محكمة الصلح اإلسرائيلية، قرارا بإخالء منزل استولت عليه 

مجموعة من المستوطنين عام 2005 في مدينة الخليل.
وبحسب موقع صحيفة »هآرتس«، فإن فريق الدفاع عن أصحاب المنزل أثبتوا 
أنه تم ش���راء المنزل بأوراق مزورة، مش���يرا إلى أن القاضي أمر بدفع تعويض 

ألصحاب المنزل، ودفع رسوم جلسات المحكمة.
وقال عماد حمدان مدير عام لجنة اعمار الخليل إن المنزل يعود لعائلة البكري 
ويقع في تل الرميدة، و تم االستيالء عليه من قبل المستوطنين منذ 14 عاما، 
مضيفا أنه منذ ذلك الوقت ونحن في قضايا بالمحاكم االسرائيلية حتى صدر 
القرار النهائي باخراج المس���توطنين بعد انتهاء مهلة االس���تئناف ومدتها 

45 يوما .
وأوضح حمدان أن القرار صدر قبل 20 يوما ويقضى بخروج المس���توطنين من 
المنزل وتغريمهم 600 ألف شيقل، و 70 ألف شيقل مقابل اتعاب المحاماة.

وس���ارت القضية في المحاكم ببطء كبير، بفعل تقديم اس���تئنافات وأوراق 
ثبوتية مختلفة من الش���ركة من جهة والمس���توطنين م���ن جهة، وأصحاب 

المنزل من جهة، ومن باع المنزل لهم من جهة أخرى.
ورفضت مؤخرا المحكمة جميع االس���تئنافات وأكدت ملكية المنزل ألصحابه 

الفلسطينيين وتقرر إخالئه.

عائلة البكري بالخليل تسترد منزلها 
من المستوطنين بعد 14 عاما

وزارة األسرى وجامعة األقصى 
تفتتحان معرضًا لألسرى

حملة عالمية لمقاطعة شركة »بوما« 
لرعايتها االتحاد اإلسرائيلي لكرة القدم

الحكومة تقرر بدء العمل إليجاد 
خيارات بديلة للتحويالت الطبية

مئات امل�ستوطنني  ..

غزة/ االستقالل: 
أج���رت طواقم التفتيش التابع���ة لإلدارة العامة 
للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وبالتعاون 
مع مباحث التموي���ن بمحافظة خان يونس زيارة 
مفاجئة لع���دد من اماك���ن بيع وتخزي���ن الغاز 

المنزلي لالطالع على شروط األمن والسالمة.
وقالت وزارة االقتصاد ب غزة في تصريح صحفي، 
إن هذه الحملة تأتي في إطار متابعتها لألسواق 
في قطاع غزة ومن خ���الل الجوالت اليومية التي 
تقوم بها الطواقم التفتيشية، وحرصا منها على 

سالمة المستهلك الفلسطيني.
وأضافت أن الطواقم ضبط���ت أحد موزعي الغاز 
يقوم بتفريغ االس���طوانات الكبيرة بأسطوانات 
صغيرة حي���ث يعد ه���ذا مخالف���ا للتعليمات، 
ويشكل خطرًا على حياة المواطنين وتم مصادرة 
األدوات المس���تخدمة واحال���ة المل���ف للدائرة 

القانونية.

وخالل الج���والت اليومية بمكتب وزارة االقتصاد 
إت���الف  ت���م  الوس���طى  بمحافظ���ة  الوطن���ي 
عصي���ر منته���ي الصالحية حس���ب المواصفة 

الفلسطينية.
وفي إطار التعاون المشترك وبالتعاون مع بلدية 
المغازي ولجنة االمن والس���المة تم تنظيم جولة 
على المطاعم والمطابخ الش���عبية لمتابعة مدى 

التزامها بالشروط الصحية الواجب توافرها.
وخ���الل الجول���ة تم اخط���ار عدد م���ن المطاعم 
الس���تكمال اجراءات االمن والس���المة والشروط 

الصحية.
وقام���ت الطواقم التفتيش���ية بمكتب محافظة 
غ���زة وبالتعاون م���ع مباح���ث التموي���ن بجولة 
ميدانية فجر يوم الجمع���ة على المخابز العاملة 
في المحافظة وذلك لمتابعة الش���روط الصحية 
وللتأكد م���ن اوزان واقطار الخب���ز المعتمدة من 

الوزارة.

وأضاف���ت أنه من خالل الجول���ة تبين بأن معظم 
المخاب���ز ملتزمة بالتعليمات الصادرة من الوزارة، 
مش���يرة إلى أنه ت���م خالل الجول���ة بتحرير عدد 
من المحاضر لبع���ض المخابز المخالفة وتحويل 
الملف���ات لوح���دة الش���ؤون القانوني���ة التخاذ 

اإلجراءات الالزمة بالخصوص.
وبمكتب محافظة الشمال ومتابعة لشكوى تفيد 
بوجود منتج مقلد لس���عة )بوي���ة( تحمل عالمة 
تجارية مس���جلة في الوزارة،  ت���م ضبط الكمية 
المزورة باألس���واق ومصادرته���ا وتحويل التاجر 
للدائ���رة القانونية التخاذ اإلج���راءات القانونية 
الالزمة. إل���ى ذلك نظمت الطواقم التفتيش���ية 
التابع���ة لمديرة دمغ ومراقب���ة المعادن الثمينة 
بوزارة االقتصاد الوطني جوالت تفتيش���ية على 
محالت بيع الذه���ب والمجوهرات بمحافظة خان 
يونس، حيث ش���ملت الجول���ة التفتيش على 8 

محالت لبيع الذهب.

االقتصــاد بغــزة تنفــذ جــوالت ميدانيـة
 علــى األســواق والمحــالت التجاريــة
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لندن/ االستقالل: 
أصبح ش���اب بريطاني في السادسة عشرة من عمره أصغر تاجر فوركس في 
المملكة المتحدة بعدما حّول مبلغ 150 جنيهًا إس���ترلينيًا كان قد اّدخره من 

مصروف جيبه إلى ثروة صغيرة تبلغ 60000 جنيه، خالل أقل من عام.
ب���دأ إدوارد ريكت���س رحلته ف���ي التجارة عب���ر فوركس بعدما ش���اهد أحد 
األش���خاص وهو يتفاخ���ر في مقطع فيديو على يوتيوب ح���ول مقدار المال 
الذي يكس���به من هذه التجارة  فقام بمراس���لته وطلب منه النصح في هذا 
المجال. إال أن التاجر الذي لم يذكر اس���مه، أخبره بأن نجاحه مستحيل إن لم 

يحصل على تدريب رسمي.
ليثبت بأنه قادر على النجاح في التجارة اإللكترونية، أمضى إدوارد س���اعات 
كثيرة في مشاهدة مقاطع على يوتيوب حول كيفية كسب المال عن طريق 

شراء وتبادل وبيع العمالت العالمية عبر اإلنترنت.
وبالفعل اكتس���ب الش���اب خبرة جيدة في هذا المجال وأصبح يجيد تداول 
العمالت األجنبية وبدأت األرباح تنهال عليه في وقت قصير لم يتجاوز العام.

قال إدوارد متحدثًا عن تجربته، إنه يريد كسب المزيد من المال لشراء سيارة 
مرس���يدس تبلغ تكلفتها 30000 جنيه إسترليني، ويخطط للذهاب برفقة 

والده وإخوته لقضاء إجازة في الواليات المتحدة.
يذك���ر ب���أن إدوار دخل مؤخ���رًا دورة تدريبية ف���ي مجال األعم���ال التجارية 
والمؤسس���ات وين���وي متابعة تجارت���ه الرابحة حتى يصبح تاج���رًا محترفًا، 

بحسب ما نقل موقع »ميترو« اإللكتروني. 

مراهق يحّول مصروف 
جيبه إلى ثروة

االستقالل/ وكاالت: 
ال تعرف » سارة هينسلي«، البالغة من العمر 10 سنوات 
المستحيل وفازت بمسابقة الكتابة الوطنية رغم والدتها 

بدون يدين.
تستطيع الطفلة سارة الكتابة باللغة اإلنجليزية وبعض 
الماندري���ن، وال تهتم بحقيقة أنه���ا ولدت بدون يدين، 
حيث فازت مؤخرا بجائزة مس���ابقة نيكوالس ماكس���يم 
لعام 2019 في الكتابة بخط اليد. وُتمنح الجائزة س���نويا 

لطالبين من ذوي االحتياجات الخاصة.
وذك���رت التقارير أن الطفلة س���ارة ل���م تلبس أي طرف 

صناع���ي، وترفض أي مس���اعدة لتخفيف بعض المهام 
عنها مثل تقطيع الورق بالمقص، وفقا لوالدتها.

وأضافت أن س���ارة تتميز بشخصيتها المستقلة ودائما 
تستكش���ف طريقتها الخاصة للقيام باألش���ياء. أما عن 
الكتابة، فتمس���ك س���ارة القلم بين ذراعيها وتركز على 
أش���كال الحروف، حيث تعد الكتاب���ة بخط اليد كالعمل 
الفني بالنسبة لها. وكش���فت التقارير أن سارة انتقلت 
للعيش في الواليات المتح���دة من الصين منذ نحو أربع 
سنوات بعد تبنيها. واس���تطاعت خالل الفترة القصيرة 

تعلم اللغة اإلنجليزية بسرعة.

لندن/ االستقالل: 
منذ عش���رين عامًا فقد إيان وود بصره بس���بب حالة صحية 
وراثي���ة حال���ت دون مش���اهدة مباريات فريق���ه المفضل 
»ليفربول« في المالعب. إال أن خوذة خاصة طرحتها جمعية 
خيرية بس���عر 600 جنيه إس���ترليني، أتاحت للرجل فرصة 

ثمينة في متابعة مباريات ليفربول. 
ويأمل إيان )41 عامًا( والذي تبلغ مقدرته على رؤية األشياء 
5 درج���ات فقط، بأن يتابع فريقه في جميع مباريات الدوري 

والبطوالت األخرى التي يشارك فيها عبر القارة األوروبية.
تعم���ل الخوذة الت���ي يطلق عليها اس���م »رو فيجن« والتي 

صممه���ا المهن���دس رو بوي���ل، عب���ر كاميرا عالي���ة الدقة 
ترتبط بجهاز كمبيوتر صغير يعمل على تحس���ين الصور 

وتشغيلها على شاشة مثبتة أمام عيني المستخدم.
وقال إيان متحدثًا عن تجربت���ه »لقد غيرت الخوذة حياتي، 
إذ بات بإمكاني مش���اهدة المباريات بشكل واضح وتشجيع 
فريقي المفضل ليفربول كغيري من األشخاص المبصرين«.

يذكر بأن مؤسسة ريماب الخيرية أشرفت على انتاج الخوذة 
الجديدة ومنتجات أخرى لمس���اعدة المعوقين على العيش 
بش���كل أكثر اس���تقاللية، وفق ما ورد ف���ي صحيفة ميرور 

البريطانية. 

فتاة بدون يدين تفوز في مسابقة للكتابةكفيف يشاهد المباريات بفضل خوذة خاصة

نيويورك/ االستقالل: 
س���يارة كهربائية فائقة الس���رعة تعتب���ر مذهلة بكل 
المقاييس، خصوصا في مجالي الس���رعة والحفاظ على 
البيئة، تم الكش���ف عنها مؤخرا في نيويورك، بحسب 

صحيفة ذي صن البريطانية.
وبحس���ب المعلومات المتوفرة عن س���يارة »بينيفارينا 
باتيستا«، فإن هذه السيارة الكهربائية فائقة السرعة 
يمكنها أن تصل من الس���كون إلى سرعة 97 كيلومترا 

في أقل من ثانيتين.
وهي بذلك تتفوق على سيارات سباقات الفورموال وان، 
ويمكنها أن تصل من السكون إلى سرعة 290 كيلومترا 

بأقل من 12 ثانية، متفوقة بذلك على »الطائرة المقاتلة 
إف16.

وتبلغ الس���رعة القص���وى للس���يارة الكهربائية فائقة 
السرعة هذه، التي تم الكشف عنها مؤخرا في معرض 
نيويورك الدولي للس���يارات، حوالي 350 كيلومترا في 

الساعة.
كذل���ك تصف الش���ركة هذه الس���يارة الفخم���ة بأنها 
»أقوى س���يارة »قانونية« على الطرقات يتم تصميمها 

وتصنيعها في إيطاليا«.
وقررت الشركة المصنعة لها أن تصنع 150 سيارة فقط 
من هذا النوع، على أن يتم إرسال 50 منها إلى الواليات 

المتحدة، و50 أخرى إلى أوروبا وآس���يا، بينما تس���تقبل 
طلبات الشراء على موقعها على اإلنترنت.

وتصل قوة المحرك، في الس���يارة التي س���تطرح للبيع 
فعلي���ا في الع���ام 2020، إل���ى 1900 حص���ان )1400 
كيلوواط(، أما مداها، في حال لم يعد ش���حنها، فيصل 

إلى 450 كيلومترا.
ويمكن شحن ما نسبته 80 في المائة من البطارية خالل 

أقل من 40 دقيقة.
يش���ار إلى أنه تم عرض نموذج أولي للس���يارة قبل نحو 
شهر في معرض جنيف للسيارات، لكن هذه هي المرة 

األولى التي يتم الكشف عنها بصفة رسمية.

الكشف عن السيارة الكهربائية األسرع من المقاتلة إف 16

السويس/ االستقالل: 
أدلت س���يدة مصري���ة - كندية في العق���د الثامن من العم���ر بصوتها في 
محافظة الس���ويس بعد أن وصلت لمركز االقتراع بسيارة إسعاف، في ثالث 

أيام االستفتاء على الدستور.
وقالت الس���يدة من���ى أحمد محمد، التي تبلغ من العم���ر 77 عاما، إنها كانت 
حريصة أثناء تواجدها في مصر لإلدالء بصوتها االنتخابي لتدعم التعديالت 
الدس���تورية األخيرة، مؤكدة أنها جاءت على متن سيارة إسعاف قطعت 80 

كيلومترا من أجل نقلها لإلدالء بصوتها.

سيارة إسعاف تنقل مصرية 80 
كيلومترًا لتدلي بصوتها في االستفتاء

دبي/ االستقالل: 
حكم على ش���اب عرب���ي الجنس���ية، بتغريمه ربع 
مليون درهم إماراتي، بسبب عبارة أرسلها إلى ابنة 

عمه، عبر تطبيق التراسل الفوري "واتسآب".
وقضت محكمة أول درج���ة، بتغريم المتهم مبلغ 
250 ألف درهم إماراتي، بعدما شرعت الفتاة في 
فتح بالغ ضده أمام النيابة العامة في إمارة أبوظبي 
اإلماراتي���ة، بس���بب إرس���اله لها عب���ارة "احترمي 
نفسك أنت مو محترمة بكالمك"، بحسب صحيفة 

"البيان" اإلماراتية.
بعد صدور حكم أول درجة، تقدم الشاب المتهم 
باس���تئناف أم���ام محكم���ة اس���تئناف أبوظبي، 

لتمنحه فرصة للتواصل مع ابنة عمه للوصول إلى 
تسوية بينهما.

وخ���الل الجلس���ة المحددة للنظر في م���ا آلت إليه 
األمور، أكد المتهم فشله في التصالح مع الشاكية 
خالل فترة األجل التي أعطتها له المحكمة، مشيرا 
إلى أنه لم يقصد سب ابنة عمه، وأن الواقعة بدأت 
بس���جال بينه وبين ابن عمه، وهو ش���قيق الفتاة 
ويقيم خارج الدولة على موقع التواصل االجتماعي 
"فيسبوك"، على خلفية كتابة األخير عبارة خاطئة 

تختص بالشأن العام، وقام المتهم بتصحيحها.
وق���ال إن ابنة عمه هي من بدأت في الحديث معه 
وأرسلت له على "واتسآب" تهاجمه، وكررت نفس 

كالم شقيقها، وأوردت في حديثها عبارات تفيد 
بأن رده على شقيقها غير محترم، وهو ما استفزه، 
فأرس���ل لها "احترمي نفس���ك أنت م���و محترمة 
بكالمك"، مش���يرا إل���ى أن العبارة مح���ل الواقعة 
المقص���ود بها حدي���ث وأس���لوب المجني عليها 

وليس شخصها.
وبعد م���داوالت بي���ن المتهم وهيئ���ة المحكمة، 
بالب���راءة،  الحكم  المس���تأنف  والتم���اس دف���اع 
واحتياطيا تعديل الوصف والقيد وتطبيق المادة 
)274( م���ن قانون العقوبات عل���ى المتهم، لتقرر 
هيئة المحكمة تحديد يوم الثالثاء المقبل موعدا 

للنطق في الحكم في االستئناف المقدم.

االستقالل/ وكاالت: 
نقلت وس���ائل إعالم ومواقع التواصل االجتماعي صور س���يلفي التقطه���ا حارس في حديقة 
فيرونغ���ا الوطنية في الكونغو. وبحس���ب موقع "اإلندبندينت"، التقط ح���ارس منتزه فيرونغا 
الوطني ف���ي الكونغو هذه الصورة مع اثنين من حيوانات الغوري���ال المهددة باالنقراض أثناء 
تأديته لعمله. وكتب الحارس تحت الصورة التي نشرها على "فيسبوك": يوم آخر في المكتب.
وحازت الصورة على إعجاب الكثيرين وتناقلها رواد التواصل االجتماعي "فيسبوك" بكثافة.

ويضم منتزه فيرونغا، 600 حارس من الرجال والنس���اء المحليين، وهم يخضعون لتدريبات 
مكثفة، ويخاطرون بحياتهم يوميا لحماية الحياة البرية االس���تثنائية للحديقة، بما في ذلك 

الغوريال الجبلية المهددة باالنقراض في العالم.

صورة سيلفي مع غوريال تغريم شاب إماراتي ربع مليون درهم بسبب عبارة
تشعل الفيسبوك


