
اشتية: سنرفع نسبة رواتب 
الموظفين لهذا الشهر إلى 60 %

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس وزراء الحكومة في رام الله د. محمد اشتية، أمس 
الثالثاء، إن »الحكومة س���ترفع نس���بة رواتب الموظفين عن 
شهر نيس���ان من %50 الى %60، بمناس���بة حلول شهر 
رمضان الكريم«. جاء ذلك خالل كلمة القاها اش���تية، خالل 
اختتام فعالي���ات المؤتمر األمني الس���نوي الرابع »الفضاء 
االلكتروني ف���ي ظل تطور الجريمة واإلره���اب«، الذي نظم 
أمس في مق���ر االمن الوقائي بمدين���ة اريحا. دعت حكومة 

اشتية في أول اجتماع لها برئاسته األسبوع الماضي، لعقد 
اجتماع للدول المانحة في الثالثين من الشهر الجاري لبحث 
األزمة المالية التي تمر بها الس���لطة الفلسطينية. وكانت 
األخيرة  رفضت خالل الش���هرين الماضيين، تس���لم أموال 
الضرائب التي تجبيها »إسرائيل« عن البضائع التي تدخل 
إلى السوق الفلسطينية من خاللها مقابل عمولة ثالثة في 
المئة بعد اقتطاعها جزءًا من هذه األموال قالت إن السلطة 

تدفعها ألسر الشهداء والمعتقلين في سجونها.
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»األعياد اليهودية«.. كابوس 
يؤرق حياة المقدسيين

غزة / محمد أبو هويدي: 
تتخذ قوات االحتالل اإلس���رائيلي من األعي���اد اليهودية فرصة 
لالنتقام من الس���كان المقدسيين من خالل فرض قيود مشددة 

االحتالل مينع زيارة 
املحامني لالأ�سرى 

امل�سربني وُينكل بهم

الشعبية لـ »االستقالل« : نطالب بعقد 
اجتماع فوري »لإلطار المؤقت« للمنظمة 

غزة/ قاسم األغا: 
قّللت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين، من جدوى عقد جلس���ة جديدة 

للمجلس المرك���زي لمنّظمة التحرير الفلس���طينية، قبل تحقيق 
المصالح���ة الوطنية، ووضع ق���رارات المجالس الس���ابقة موضع 

غزة/ خالد اشتيوي:
ق���ال القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي الش���يخ خضر حبيب، 
إن الش���عب الفلس���طيني لن يقف مكتوف األيدي أمام استمرار 

غزة/ االستقالل:
رحب���ت حرك���ة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، بتصريحات 
محم���ود العالول، نائب رئيس حركة فت���ح، والتي قال فيها إن 

الرئيس عباس متجه لس���حب االعتراف بدولة االحتالل ووقف 
التنسيق األمني. وقال عضو المكتب السياسي 
لحركة الجهاد ومسؤول دائرة العالقات الوطنية 

حبيب: لم نقف مكتوفي األيدي 
أمام استمرار الحصار اإلسرائيلي 

البطش: سحب االعتراف بالكيان ووقف التنسيق 
األمني مدخل لمواجهة صفقة القرن

غزة/ خالد اشتيوي:
حّذرت الهيئة الوطنية العليا لمس���يرات العودة وكس���ر الحصار يوم امس، 

االحتالل اإلس���رائيلي م���ن "االس���تمرار بالمماطلة والتس���ويف 
بالع���روض والتفاهمات" التي ج���رت برعاية مصرية لرفع الحصار 

اسكان الشباب التعاوني بارقة 
أمل لمحدودى الدخل بغزة 

غزة / سماح المبحوح:  
تشكل المش���روعات الس���كنية الخاصة بالش���باب بارقة أمل 
لمحدودي الدخل منهم في بناء مستقبل واعد في ظل األوضاع 

ذوو مرضى »BKU« بغزة: 
»أنقذوا أبناءنا من اإلعاقة« 

غزة/ دعاء الحطاب: 
داخ���ل منزلها الُمتواضع كانت المواطنة س���حر المبحوح تجلس 
بج���وار طفلتها النائمة "أميرة" ُتقبل يدها الصغيرة وُتخبرها عن 

القدس المحتلة / االستقالل:
اقتحم عش���رات المس���توطنين المتطرفين يوم 
أمس، المس���جد األقصى المبارك م���ن جهة باب 
المغاربة بحراس���ة مش���ددة من ش���رطة االحتالل 

اإلس���رائيلية الخاص���ة، وذل���ك في الي���وم الرابع 
لالحتفال بما يسمى عيد "الفصح" العبري.

وأغلقت شرطة االحتالل باب المغاربة، عقب انتهاء 
الحماي���ة للمتطرفين  فترة االقتحام���ات وتأمين 

اليهود أثناء اقتحامهم للمس���جد األقصى. وذكر 
مس���ؤول العالقات العامة واإلع���الم في األوقاف 

اإلس���المية ف���راس الدب���س، أن 237 
مس���توطًنا من ضمنهم قائد ش���رطة 

مئات المستوطنين يقتحمون األقصى واالحتالل يبعد مقدسية 13 يومًا 

»هيئــة العــودة« تحــذر االحتــالل من
 المماطلة بتنفيذ تفاهمات رفع الحصار

نادي األسير: 5 أسرى يواصلون 
اإلضراب عن الطعام منذ أسابيع

رام الله/ االستقالل
افاد نادي األس����ير الفلس����طيني الثالثاء أن خمس����ة أسرى 
فلس����طينيين في المعتقل االسرائيلي كتسيعوت »النقب 

الضفة المحتلة/ االستقالل:
ش���نت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، حملة مداهمات 
واعتقاالت في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. وأعلن 

ا�ست�سهــاد طفــل 
بانفجــار عر�ســي 

بديــر البلــح

استشهاد شاب طاردته
 قوات االحتالل في عرابة

االحتالل يعتقل17 مواطنًا من الضفة 
بينهم قيادي في الجهاد اإلسالمي 

االستقالل/ وكاالت:
أعلن جاريد كوش���نر، مستشار 
الرئيس األمريكي دونالد ترمب 
مساء الثالثاء أنه سيكشف عن 

خطت���ه المنتظ���رة 
ف���ي  للتس���وية 

كو�سرن: »�سفقة 
القرن« مطلع يونيو 

املقبل وال حديث 
عن »حل الدولتني«
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الضفة المحتلة/ االستقالل:
ش���نت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، ي���وم أمس، حملة 
مداهم���ات واعتقاالت في مناط���ق مختلفة من الضفة 

الغربية المحتلة.
وأعلن جيش االحتالل، أن قواته اعتقلت )17( فلسطينيا 
بزعم أنه���م من "المطلوبين" وجرى تحويلهم إلى مراكز 

التوقيف والتحقيق المختلفة.
وأفادت مص���ادر محلي���ة، أن قوات االحت���الل اعتقلت 
القي���ادي في حركة الجهاد اإلس���المي أحمد نصر عقب 
اقتحام منزله في قرية كف���ر نعمة غرب مدينة رام الله 
وس���ط الضفة الغربي���ة المحتلة، كما اعتقلت الش���اب 
سامح فؤاد لدادوة عقب مداهمة منزله في قرية المزرعة 

الغربية. 
واعتقل���ت ق���ّوات االحتالل ع���ددًا م���ن المواطنين في 
مداهمات ش���ّنتها بأنحاء متفرق���ة من محافظة الخليل 

جنوب الّضفة الغربية.
فف���ي بلدة إذنا غ���رب الخليل، اعتقلت ق���ّوات االحتالل 
الّشاب حسان زياد عواد نجل األسير زياد عواد المحكوم  
بالّس���جن المؤبد، واألس���يرين المحررين خضر وحس���ن 
الحروب بعد اقتحام منزليهما في بلدة دير سامت غرب 
دورا، فيما فّتش���ت عددًا من منازل المواطنين في بلدة 

بيت كاحل شمال غرب المحافظة.
وفي جنين داهم���ت قوات االحتالل بلدة قباطية جنوب 
المدين���ة  واعتقلت ثالثة ش���بان بع���د تفتيش منازل 
ذويهم، وهم حارث علي أبو معال، ومعتز أبو معال، وعالء 
كميل، فيما انتشرت  قوات االحتالل في مناطق مختلفة 
من البلدة ومحيطها، ونصبت حاجزا طوال ساعات الليل 

على الطريق بين قباطية والجامعة العربية االمريكية.
وفي س���لفيت اعتقلت قوات االحتالل ش���ابين من بلدة 
الزاوية غرب مدينة س���لفيت ش���مال الضف���ة الغربية 
المحتلة، بعد مداهمة منازل ذويهم وهم حمزة يعقوب 

أحمد رداد، ووائل محمود بكر شقير.
وفي بيت لحم اعتقلت قّوات االحتالل عددًا من المواطنين 
ف���ي مداهمات بأنح���اء متفرقة م���ن محافظة بيت لحم 
جنوب الّضفة الغربية، عرف منهم الّشاب عمر صالح من 
بلدة الخضر، وقصي أبو سالم من الدوحة، والفتى مجاهد 
يوسف طقاطقة من بيت فجار والمواطنين مجد ناجي أبو 

مفرح ولؤي أحمد أبو مفرح من تقوع.
وفي الس���ياق ذاته اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
راعي أغنام في بلدة "مادما" جنوبي مدينة نابلس شمالي 

الضفة الغربية المحتلة.
وأف���اد نائب رئيس مجلس ق���روي مادما حازم نصار بأن 
قوات االحتالل اعتقلت المواطن محمد أمين فايز نصار 
أثناء رعيه أغناًما بمنطقة القعدات الواقعة جنوبي مادما 
والقريبة من س���ياج مس���توطنة "يتس���هار"، بطلب من 

حراس المستوطنة.
وأوض���ح أن ح���راس المس���توطنة اعتادوا الن���زول من 
المستوطنة وطرد المزارعين ورعاة األغنام من المنطقة، 

وسبق لهم االعتداء على المواطن نصار وأفراد عائلته.
وأض���اف أن مصير المواط���ن نص���ار ال زال مجهواًل، إذ 
س���معت أصوات طلقات نارية، مش���يًرا إلى أن المجلس 
القروي أجرى اتصاالته مع االرتباط الفلسطيني لمعرفة 
مصيره. وكانت مصادر عبرية أعلنت صباًحا اعتقال شاب 
في مادما؛ بحجة اقترابه من سياج مستوطنة "يتسهار"

القدس المحتلة / االستقالل:
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين يوم 
أمس، المسجد األقصى المبارك من جهة باب 
المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 
اإلس���رائيلية الخاصة، وذلك في اليوم الرابع 

لالحتفال بما يسمى عيد "الفصح" العبري.
وأغلقت شرطة االحتالل باب المغاربة، عقب 
انتهاء فت���رة االقتحام���ات وتأمين الحماية 
للمتطرفين اليهود أثناء اقتحامهم للمسجد 

األقصى.
وذكر مس���ؤول العالقات العامة واإلعالم في 
األوقاف اإلس���المية ف���راس الدبس، أن 237 
مستوطًنا من ضمنهم قائد شرطة االحتالل 
في الق���دس المحتل���ة وبرفقت���ه مجموعة 
من كبار ضباط الش���رطة اقتحموا المس���جد 
األقص���ى، ونظم���وا جوالت اس���تفزازية في 

باحاته.
وأوضح أن مرش���دين يهود قدموا شروحات 
ع���ن "الهي���كل" المزع���وم للمس���توطنين 
المقتحمين، الذين أدوا طقوًسا تلمودية في 
باحات المس���جد، وتحدي���ًدا في منطقة باب 

الرحمة شرقي األقصى.
وال تزال ش���رطة االحتالل تواصل إجراءاتها 
بحق المصلين الوافدين للمس���جد األقصى، 
وتدقق في هوياتهم الش���خصية وتحتجز 

بعضها عند بواباته الخارجية.
طقوًس���ا  أدواء،  المس���توطنين  آالف  وكان 
تلمودية في س���احة البراق الج���دار الغربي 

لألقصى، احتفااًل بعيد "الفصح" العبري.

ووجهت منظم���ات "الهي���كل" المزعوم في 
وقت سابق، دعوات للمستوطنين وأنصارها 
القتح���ام المس���جد األقص���ى واالحتفال ب� 
"الفصح العبري" في القدس القديمة، خالل 
أيام العيد الذي يستمر حتى اليوم الخميس.

وطالبت تلك المنظمات من خالل منشوراتها 
عبر مواقع التواصل، ش���رطة االحتالل بإخالء 
األقصى من المسلمين والسماح لها بتقديم 

"قرابين الفصح" بداخله.

ويش���هد المس���جد األقصى فت���رة األعياد 
اليهودية تصاعًدا في أعداد المس���توطنين 
ومس���ؤولي حكوم���ة االحت���الل المقتحمين 
للمس���جد، وس���ط قيود أمنية مشددة على 

المسلمين.
وفي س���ياق متصل أبعدت شرطة االحتالل 
االس���رائيلي يوم أمس، المقدس���ية عايدة 

صيداوي عن المسجد األقصى 13يوًما.
وكانت صيداوي تس���لمت أم���س األول، أمر 

اس���تدعاء للتحقيق في مركز شرطة القشلة 
بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت عايدة في تصريح لها، أن الش���رطة 
اإلس���رائيلية وجهت ضده���ا تهمة االخالل 
بالنظام العام وإزعاج الجمهور، وسلمتها قراًرا 
يقضي باإلبعاد ع���ن األقصى، بعد التحقيق 

معها.
وتعتبر عايدة ضمن النس���اء المبعدات عن 
األقصى لفت���رات متفاوتة بلغ���ت أكثر من 

عامين، وتعرضت للسجن 3 مرات واالعتقال 
عشرات المرات.

وحرمت من التأمين الوطني والصحي لمدة 7 
شهور، ومخصصات ضمان الدخل 3 سنوات 
عقابا لها لتواجدها في محيط األقصى، بعد 

ابعادها عنه بالقوة.
واعتدت قوات االحتالل على صيداوي مرات 
عدي���دة، ومزقت في إحدى الم���رات جلبابها، 
وأصيب رأسها برضوض بعد دفعها وطرحها 
أرضا من قب���ل جندي إس���رائيلي خارج باب 

حطة" أحد أبواب األقصى.
وفي سياق متصل اقتحم مئات المستوطنين 
يوم أمس، الموقع األثري في بلدة سبسطية 
ش���مال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية 
المحتلة، إلقامة احتفاالت لمناس���بة األعياد 

اليهودية لليوم الثالث على التوالي.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في 
تصريح له: إن مئات المس���توطنين اقتحموا 
الموق���ع األث���ري في البل���دة، للي���وم الثالث 
على التوالي، وس���ط حماية مش���ددة، ومنع 

المواطنين من الوصول للمنطقة.
وبين أن قوات االحتالل شددت من إجراءاتها 
عل���ى مداخ���ل البل���دة بعد وض���ع مكعبات 
اس���منتية على المداخل الثالث���ة، وعمدت 
على منع الطواقم الصحفية من الوصول إلى 

الموقع األثري.
وأش���ار إلى أنها وضعت يافطات خالل إقامة 
االحتف���االت تزعم أن سبس���طية "الحديقة 

الوطنية بالنسبة إلسرائيل". 

رام الله/ االستقالل
افاد نادي األس����ير الفلس����طيني الثالثاء أن خمسة 
أس����رى فلس����طينيين في المعتقل االس����رائيلي 
كتسيعوت "النقب الصحراوي" يواصلون إضرابهم 

المفتوح عن الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري.
وقال نادي االس���ير في بيان إن "االس���رى الخمس���ة 
يقبعون في زنازين معتقالت االحتالل اإلس���رائيلي 
في س���جن النقب الصحراوي، وهم مس���تمرون في 
إضرابه���م المفتوح ع���ن الطعام رفض���ا العتقالهم 

اإلداري".
ويتيح نظام االعتقال االداري الموروث من االنتداب 
البريطاني ل�"اسرائيل" أن تعتقل أي شخص لستة 
أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري 
قاب����ل للتجديد لفت����رة زمنية غير مح����ددة، وهو ما 

يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق االنسان.
كما ال ُتع����رف االتهامات المح����ددة الموجهة الى 
الش����خص قيد االعتقال، وهناك 450 فلس����طينيا 
معتقلين إداريا في الس����جون االسرائيلية من اصل 

5700 اسير، بحسب نادي االسير.
وأورد ن����ادي االس����ير أس����ماء االس����رى المذكورين 

ومعلومات عن كل منهم كاالتي:
"األسير حس���ام الرزة )61 عاما( من محافظة نابلس 
بدأ إضرابه عن الطعام في 19 آذار/مارس 2019 وهو 
معتقل منذ 17 نيسان/أبريل 2018، وهو أسير سابق 

قضى ما مجموعه 18عاما في معتقالت االحتالل.
االسير محمد طبنجه )38 عاما( من محافظة نابلس، 
اعتقل في 28 حزيران/يونيو 2018 وبدأ اضرابه في 

25 آذار/مارس 2019 وهو متزوج وأب لطفلين.
األس����ير خالد فراج )31 عاما( من مخيم الدهيش����ة 
اعتقل ف����ي 23 كان����ون الثاني/يناي����ر 2018 وبدأ 
اضراب����ه عن الطعام ف����ي 26 آذار/مارس 2019 ضد 

اعتقاله اإلداري.
األس����ير حس����ن العويوي )35 عاما( م����ن محافظة 
الخلي����ل اعتقل في 15 كان����ون الثاني/يناير 2019 
وبدأ اضرابه عن الطعام في 2 نيس����ان/أبريل 2019، 
وهو أب لثالثة أطفال، وقضى س����ابقا س����نوات في 

معتقالت االحتالل.
األس����ير عوده الح����روب )32 عاما( م����ن مدينة دورا، 
معتقل منذ كانون األول/ديسمبر 2018 وبدأ اضرابه 

عن الطعام في 2 نيسان/أبريل 2019".
وفي التاسع من نيس����ان/ أبريل أعلن أكثر من 400 
معتقل فلسطيني إضرابا مفتوحا عن الطعام أطلقوا 
عليه تس����مية "إضراب الكرام����ة 2"، احتجاجا على 
عقوبات جديدة فرضتها عليهم إدارة المعتقالت، 

مطالبين برفعها.
وفي 15 من الش����هر ذات����ه علق����وا إضرابهم بعد 
توّصلهم الّتفاق مع إدارة المعتقالت اإلس����رائيلية 

"يقضي بتلبية مجموعة من مطالبهم الحياتية".

مئات المستوطنين يقتحمون األقصى واالحتالل يبعد مقدسية 13يومًا 

االحتالل يعتقل17 مواطنًا من الضفة 
بينهم قيادي في الجهاد اإلسالمي 

رفضا العتقالهم »اإلداري«

نادي األسير: 5 أسرى يواصلون 
اإلضراب عن الطعام منذ أسابيع
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وشّدد مزهر على أنه "إذا ما أرادت القيادة 
الفلس���طينية )الرسمية( البدء بخطوات 
عملي���ة لمواجهة االحت���ال ومخّططات 
التصفية المشبوهة؛ فإن عليها تطبيق 
قرارات المجلس���ين الوطن���ي والمركزي 
)للمنّظمة( الس���ابقة، والتي تنّص على 
باالحت���ال، ووقف  االعت���راف  س���حب 

التنسيق األمني.
وأّك���د على أن "المدخ���ل الحقيقي لحل 
األزمات السياس���ية والمعيش���ية التي 
تعصف بالواقع الفلسطيني، يكون عبر 
تحقيق المصالحة، على مبدأ الش���راكة 

الوطنية.
وق���ال: "إن إنه���اء االنقس���ام وإنج���از 
المصالح���ة الداخلية، المدخل الحقيقي 
الت���ي  والمعان���اة  األزم���ات  لح���ل كل 
يعيشها ش���عبنا، وعلى رأسها مجابهة 
صفقة الرئيس األمريكي دونالد ترمب".

واألربعاء الماضي، أعلن "جاريد كوشنر"، 
صه���ر ومستش���ار الرئي���س األمريكي 
"دونال���د ترم���ب"، أن "صفق���ة الق���رن" 

ستعلن بعد شهر رمضان القادم.
وف���ي وق���ت س���ابق، قال���ت صحيف���ة 
"واش���نطن بوس���ت" األمريكية نقًا عن 
بالبيت  المس���توى  رفيعي  مس���ؤولين 
األبي���ض، "إن الصفقة ال تش���مل إقامة 
وتلغي  دولة فلسطينية ذات س���يادة، 

مبدأ حل الدولتين، وترّكز بشكل أساسي 
االقتصادية  األوض���اع  "تحس���ين  على 

للفلسطينيين.
ووف���ق ما يرد م���ن تس���ريبات إعامّية 
ح���ول الصفقة؛ فإنها تق���وم على إجبار 
الفلسطينيين بتقديم تنازالت ُمجحفة 
"اإلس���رائيلي"،  لصالح كي���ان االحتال 
خصوًصا بشأن مدينة القدس المحتلة، 
 ع���ودة الاجئين الفلس���طينيين، 

ّ
وحق

وضم الضفة الغربية المحتلة للكيان.
وجّدد عض���و اللجن���ة المركزية للجبهة 
الش���عبية التأكيد أن المصالحة تعني 
"الشراكة الوطنية"، موضًحا رؤية الجبهة 

الشعبية حول هذا المفهوم.

حوار وطني
وأضاف: "المصالحة الحقيقية تبدأ عبر 
فتح حوار وطني شامل، ودعوة الرئيس 
عّب���اس اإلطار القي���ادي المؤقت )يضم 
األمن���اء العامين للفصائ���ل المختلفة( 
لمنظمة التحرير لالتئام بش���كل عاجل 
أينم���ا أمكن، ورفع الس���لطة لعقوباتها 

المفروضة على القطاع".
وأش���ار إلى ضرورة عقد اجتم���اع فورّي 
إلط���ار المنّظم���ة المؤق���ت؛ "لصياغ���ة 
المشروع  لمواجهة  وطنية  استراتيجية 
التي  كاّفة  والتحدّي���ات  الصهيون���ي، 
تواجه ش���عبنا الفلسطيني، بعد سحب 

االعتراف باالحتال، وإلغاء اتفاق أوسلو، 
والتحل���ل م���ن كل التزامات���ه )األمنية 

والسياسية واالقتصادية(".
ولفت إلى أن المصالحة ليس���ت بحاجة 
إلى إبرام اتفاقات وعقد لقاءات جديدة، 
"بل الذهاب نحو تطبي���ق عملّي لما تم 
التوقي���ع علي���ه بالقاهرة ع���ام 2011، 
للمجلس  التحضيرية  اللجنة  ومخرجات 
الوطني الفلس���طيني في بي���روت عام 

."2017

ال ا�سرتاطات م�سبقة
رفض عض���و اللجن���ة المركزية للجبهة 
الش���عبية وضع اشتراطات مسبقة على 
المصالحة، في إش���ارة إلى التصريحات 
األخيرة لعّزام األحم���د، عضو اللجنتين 
التنفيذية لمنظم���ة التحرير والمركزية 

لحركة "فتح".
وكان "األحم���د" في مقابلة عبر تلفزيون 
فلس���طين الس���بت الماضي، اش���ترط 
اس���تباق حرك���ة "حم���اس" اإلعان عن 
منظم���ة التحرير ممثًا ش���رعًيا وحيًدا 
للشعب الفلس���طيني، قبل عقد لقاءات 

جديدة مع الحركة بشأن المصالحة.
كما عّب���ر عن رفض فك���رة عقد اجتماع 
للقيادات والفصائل الفلسطينية كاّفة 
قبل إنهاء االنقسام، والتركيز فقط على 

فصائل منظمة التحرير.
وقال مزهر:" إن م���ن يّدعي حرصه على 
المصالحة،  وإنج���از  الوطني  المش���روع 
يجب عليه الدعوة الجتماع اإلطار المؤقت 
للمنظم���ة، ويرفع عقوبات���ه المفروضة 
على القطاع، ويعّزز من مسيرات العودة 
وكس���ر الحصار، وتوس���يعها لتش���مل 
الضف���ة المحتلة؛ لرفع كلف���ة االحتال 

ومؤسسته األمنية".
وآخ���ر اتف���اق مصالحة وقعت���ه حركتا 
بالعاصم���ة  كان  و"فت���ح"  "حم���اس" 

المصري���ة )القاه���رة( ف���ي 12 أكتوبر 
)تشرين أول( 2017، تم بموجبه تسليم 
والمعابر  والهيئ���ات  الوزارات  "حماس" 
كاّفة في قطاع غزة إلى الحكومة السابقة 
برئاسة رامي الحمد الله، وإعادة المئات 
من موظفي السلطة الُقدامى لوزاراتهم 

هناك.
إاّل أن االتفاق سرعان ما اصطدم بحائط 
الفش���ل، نتيجة عدم توص���ل الطرَفين 
المنقس���َمين لحلول ح���ول قضايا عدة 
أبرزه���ا "الجباي���ة الداخلي���ة وتمكي���ن 
حكوم���ة الحمد الل���ه"، ودم���ج موظّفي 

حكومة حماس السابقة في السلطة.
وتطال���ب حركت���ا "حم���اس" و"الجهاد 
اإلس���امي" وُكب���رى فصائ���ل منّظم���ة 
المصالحة  اتف���اق  بتطبي���ق  التحري���ر 
الموقع ب� 4 مايو )أي���ار( 2011 بالقاهرة 
لمعالجة القضايا كافة، التي نجمت عن 

حالة االنقسام المستمر منذ )13( عاًما.
وعل���ى إث���ر االتفاق ال���ذي ل���م ُيطّبق، 
تشّكلت لجان رئيسية إلتمام المصالحة، 
التحرير  إع���ادة هيكلة منظم���ة  وهي: 
الفلسطينية، وتش���كيل حكومة وحدة 
وطني���ة، وإج���راء االنتخابات الش���املة، 
والمصالح���ة المجتمعي���ة، والحري���ات 
المجلس  الثق���ة، وتفعيل  العامة وبناء 

التشريعي.

ال جدوى الجتماع »مركزي« جديد .. 

الشعبية لـ »االستقالل« : نطالب بعقد اجتماع فوري »لإلطار المؤقت« للمنظمة 
غزة/ قا�سم االأغا: 

قّلل��ت اجلبه��ة ال�س��عبية لتحرير فل�س��طني، م��ن جدوى 
عقد جل�س��ة جديدة للمجل�س املركزي ملنّظمة التحرير 
الفل�س��طينية، قبل حتقيق امل�س��احلة الوطنية، وو�س��ع 
قرارات املجال�س ال�س��ابقة مو�سع التطبيق. ويف ت�سريح 

ل�س��حيفة »اال�س��تقالل«، ق��ال ع�س��و اللجن��ة املركزي��ة 
للجبهة ال�سعبية ماهر مزهر: »اإن ما هو مطلوب )حالًيا( 
تطبي��ق م��ا متّخ���س م��ن ق��رارات ع��ن جل�س��ات املجل�س 
ال�س��ابقة، اأم��ا اأن تبقى هذه القرارات حبي�س��ة االأدراج، 
والتوج��ه لعقد جل�س��ة جدي��دة للمجل�س؛ ف��اإن ذلك لن 

يوؤ�ّس�س ل�سراكة وطنية حقيقية«.   وكان رئي�س املجل�س 
الوطني الفل�س��طيني �س��ليم الزعنون، اأعلن اأم�س االأول، 
حتدي��د موع��د 15 اأّيار )ماي��و( املقبل، النعقاد جل�س��ة 
جدي��دة ل�«املرك��زي«، مبدين��ة رام اهلل، »وفًق��ا لرغب��ة 

رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س«.  

غزة/ خالد اشتيوي:
حركة  ف���ي  القي���ادي  ق���ال 
الش���يخ  اإلس���امي  الجهاد 
خض���ر حبي���ب، إن الش���عب 
الفلسطيني لن يقف مكتوف 
األيدي أمام استمرار الحصار 
المف���روض على قط���اع غزة، 
تفاهمات  بتنفيذ  والمماطلة 
التهدئة الت���ي جرت برعاية 
مصرية، وس���يكون له كلمته 
خ���ال مس���يرات العودة في 

وجه االحتال اإلسرائيلي.
وحم���ل القي���ادي حبيب في 
ل�"االستقال"،  تصريح خاص 
اإلس���رائيلي  االحت���ال 
ع���ن  الكامل���ة  المس���ؤولية 

تده���ور األوض���اع في قطاع غزة نتيجة اس���تمرار الحصار، وم���ا يترتب على 
ذلك من تداعي���ات. وأوضح القيادي حبيب، أن الحصار اإلس���رائيلي الظالم 
المفروض عل���ى أكثر من 2 مليون فلس���طيني في القطاع والمس���تمر منذ 
13 عامًا، طال كافة مناحي الحياة ما راكم حالة إنس���انية مأس���اوية ال يمكن 

احتمالها ويصعب العيش في ظلها.
وحذر االحتال من االستمرار بالمماطلة والتسويف بتنفيذ التفاهمات التي 
جرت برعاية مصرية، مش���ددًا على االس���تمرار في مسيرات العودة بطابعها 

الجماهيري حتى تحقيق جميع أهدافها.

غزة/ االستقال:
رحبت حركة الجهاد اإلسامي في فلسطين، بتصريحات 
محمود العال���ول، نائب رئيس حركة فت���ح، والتي قال 
فيها إن الرئيس عباس متجه لس���حب االعتراف بدولة 

االحتال ووقف التنسيق األمني.
وقال عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد ومسؤول 
دائرة العاق���ات الوطنية والخارجية ف���ي الحركة خالد 
البطش، معقب���ا على تصريحات العال���ول: نرحب بهذا 
الموق���ف الوطني الذي يعبر عن اجم���اع حقيقي تجاه 
خطوة مطلوبة من���ذ زمن وهي أكث���ر الحاحا اليوم  من 
أي وق���ت مضى وهي س���حب االعت���راف بالعدو ووقف 
التنس���يق االمني معه" مؤكدا أن ه���ذه الخطوة تمثل 

المدخ���ل الحقيقي لبدء معرك���ة مواجهة صفقة القرن 
المشؤومة مع االحتال الصهيوني ومن خلفها المجرم 
ترامب. وأضاف البطش: تش���كل ه���ذه المواقف إن تم 
تنفيذها األساس الحقيقي الستعادة الوحدة الوطنية 
وإنهاء االنقس���ام وقطع الطريق على مش���روع التطبيع 
العربي مع العدو وعلى كل رعاة االنقسام والمستفيدين 
منه في الداخل والخارج". وشدد البطش على ضرورة أن 
تلقى هذه المواقف دعما من الكل الوطني " ألن صفقة 
القرن إن نفذت ستكون كارثة على الشعب الفلسطيني 
واألم���ة العربية واإلس���امية جمعاء" مبين���ا أن الطريق 
للمواجهة الحقيقية مع الصفقة تبدأ باستعادة الوحدة 

والشراكة وإنهاء االنقسام.

حبيب: لم نقف مكتوفي األيدي 
أمام استمرار الحصار اإلسرائيلي 

رحب بتصريحات العالول

البطش: سحب االعتراف بالعدو ووقف التنسيق 
األمني مدخل لمواجهة صفقة القرن

غزة/ االستقال:
أطلق جنود االحتال اإلس���رائيلي النار يوم أمس، 
تجاه ش���ابين فلس���طينيين اقتربا من الس���ياج 

الفاصل شرق قطاع غزة.
إع���ام عبري���ة، أن ش���ابين  وزعم���ت وس���ائل 
فلس���طينيين حاوال تخريب السياج الفاصل مع 

قطاع غ���زة، ما دفع جنود االحت���ال إلطاق النار 
تجاهه���م، الفتًة إل���ى عدم وق���وع إصابات في 

صفوفهم.

إطالق نار تجاه شابين اقتربا من السياج الفاصل شرق القطاع
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وشّدد مزهر على أنه "إذا ما أرادت القيادة 
الفلس���طينية )الرسمية( البدء بخطوات 
عملي���ة لمواجهة االحت���ال ومخّططات 
التصفية المشبوهة؛ فإن عليها تطبيق 
قرارات المجلس���ين الوطن���ي والمركزي 
)للمنّظمة( الس���ابقة، والتي تنّص على 
باالحت���ال، ووقف  االعت���راف  س���حب 

التنسيق األمني.
وأّك���د على أن "المدخ���ل الحقيقي لحل 
األزمات السياس���ية والمعيش���ية التي 
تعصف بالواقع الفلسطيني، يكون عبر 
تحقيق المصالحة، على مبدأ الش���راكة 

الوطنية.
وق���ال: "إن إنه���اء االنقس���ام وإنج���از 
المصالح���ة الداخلية، المدخل الحقيقي 
الت���ي  والمعان���اة  األزم���ات  لح���ل كل 
يعيشها ش���عبنا، وعلى رأسها مجابهة 
صفقة الرئيس األمريكي دونالد ترمب".

واألربعاء الماضي، أعلن "جاريد كوشنر"، 
صه���ر ومستش���ار الرئي���س األمريكي 
"دونال���د ترم���ب"، أن "صفق���ة الق���رن" 

ستعلن بعد شهر رمضان القادم.
وف���ي وق���ت س���ابق، قال���ت صحيف���ة 
"واش���نطن بوس���ت" األمريكية نقًا عن 
بالبيت  المس���توى  رفيعي  مس���ؤولين 
األبي���ض، "إن الصفقة ال تش���مل إقامة 
وتلغي  دولة فلسطينية ذات س���يادة، 

مبدأ حل الدولتين، وترّكز بشكل أساسي 
االقتصادية  األوض���اع  "تحس���ين  على 

للفلسطينيين.
ووف���ق ما يرد م���ن تس���ريبات إعامّية 
ح���ول الصفقة؛ فإنها تق���وم على إجبار 
الفلسطينيين بتقديم تنازالت ُمجحفة 
"اإلس���رائيلي"،  لصالح كي���ان االحتال 
خصوًصا بشأن مدينة القدس المحتلة، 
 ع���ودة الاجئين الفلس���طينيين، 

ّ
وحق

وضم الضفة الغربية المحتلة للكيان.
وجّدد عض���و اللجن���ة المركزية للجبهة 
الش���عبية التأكيد أن المصالحة تعني 
"الشراكة الوطنية"، موضًحا رؤية الجبهة 

الشعبية حول هذا المفهوم.

حوار وطني
وأضاف: "المصالحة الحقيقية تبدأ عبر 
فتح حوار وطني شامل، ودعوة الرئيس 
عّب���اس اإلطار القي���ادي المؤقت )يضم 
األمن���اء العامين للفصائ���ل المختلفة( 
لمنظمة التحرير لالتئام بش���كل عاجل 
أينم���ا أمكن، ورفع الس���لطة لعقوباتها 

المفروضة على القطاع".
وأش���ار إلى ضرورة عقد اجتم���اع فورّي 
إلط���ار المنّظم���ة المؤق���ت؛ "لصياغ���ة 
المشروع  لمواجهة  وطنية  استراتيجية 
التي  كاّفة  والتحدّي���ات  الصهيون���ي، 
تواجه ش���عبنا الفلسطيني، بعد سحب 

االعتراف باالحتال، وإلغاء اتفاق أوسلو، 
والتحل���ل م���ن كل التزامات���ه )األمنية 

والسياسية واالقتصادية(".
ولفت إلى أن المصالحة ليس���ت بحاجة 
إلى إبرام اتفاقات وعقد لقاءات جديدة، 
"بل الذهاب نحو تطبي���ق عملّي لما تم 
التوقي���ع علي���ه بالقاهرة ع���ام 2011، 
للمجلس  التحضيرية  اللجنة  ومخرجات 
الوطني الفلس���طيني في بي���روت عام 

."2017

ال ا�سرتاطات م�سبقة
رفض عض���و اللجن���ة المركزية للجبهة 
الش���عبية وضع اشتراطات مسبقة على 
المصالحة، في إش���ارة إلى التصريحات 
األخيرة لعّزام األحم���د، عضو اللجنتين 
التنفيذية لمنظم���ة التحرير والمركزية 

لحركة "فتح".
وكان "األحم���د" في مقابلة عبر تلفزيون 
فلس���طين الس���بت الماضي، اش���ترط 
اس���تباق حرك���ة "حم���اس" اإلعان عن 
منظم���ة التحرير ممثًا ش���رعًيا وحيًدا 
للشعب الفلس���طيني، قبل عقد لقاءات 

جديدة مع الحركة بشأن المصالحة.
كما عّب���ر عن رفض فك���رة عقد اجتماع 
للقيادات والفصائل الفلسطينية كاّفة 
قبل إنهاء االنقسام، والتركيز فقط على 

فصائل منظمة التحرير.
وقال مزهر:" إن م���ن يّدعي حرصه على 
المصالحة،  وإنج���از  الوطني  المش���روع 
يجب عليه الدعوة الجتماع اإلطار المؤقت 
للمنظم���ة، ويرفع عقوبات���ه المفروضة 
على القطاع، ويعّزز من مسيرات العودة 
وكس���ر الحصار، وتوس���يعها لتش���مل 
الضف���ة المحتلة؛ لرفع كلف���ة االحتال 

ومؤسسته األمنية".
وآخ���ر اتف���اق مصالحة وقعت���ه حركتا 
بالعاصم���ة  كان  و"فت���ح"  "حم���اس" 

المصري���ة )القاه���رة( ف���ي 12 أكتوبر 
)تشرين أول( 2017، تم بموجبه تسليم 
والمعابر  والهيئ���ات  الوزارات  "حماس" 
كاّفة في قطاع غزة إلى الحكومة السابقة 
برئاسة رامي الحمد الله، وإعادة المئات 
من موظفي السلطة الُقدامى لوزاراتهم 

هناك.
إاّل أن االتفاق سرعان ما اصطدم بحائط 
الفش���ل، نتيجة عدم توص���ل الطرَفين 
المنقس���َمين لحلول ح���ول قضايا عدة 
أبرزه���ا "الجباي���ة الداخلي���ة وتمكي���ن 
حكوم���ة الحمد الل���ه"، ودم���ج موظّفي 

حكومة حماس السابقة في السلطة.
وتطال���ب حركت���ا "حم���اس" و"الجهاد 
اإلس���امي" وُكب���رى فصائ���ل منّظم���ة 
المصالحة  اتف���اق  بتطبي���ق  التحري���ر 
الموقع ب� 4 مايو )أي���ار( 2011 بالقاهرة 
لمعالجة القضايا كافة، التي نجمت عن 

حالة االنقسام المستمر منذ )13( عاًما.
وعل���ى إث���ر االتفاق ال���ذي ل���م ُيطّبق، 
تشّكلت لجان رئيسية إلتمام المصالحة، 
التحرير  إع���ادة هيكلة منظم���ة  وهي: 
الفلسطينية، وتش���كيل حكومة وحدة 
وطني���ة، وإج���راء االنتخابات الش���املة، 
والمصالح���ة المجتمعي���ة، والحري���ات 
المجلس  الثق���ة، وتفعيل  العامة وبناء 

التشريعي.

ال جدوى الجتماع »مركزي« جديد .. 

الشعبية لـ »االستقالل« : نطالب بعقد اجتماع فوري »لإلطار المؤقت« للمنظمة 
غزة/ قا�سم االأغا: 

قّلل��ت اجلبه��ة ال�س��عبية لتحرير فل�س��طني، م��ن جدوى 
عقد جل�س��ة جديدة للمجل�س املركزي ملنّظمة التحرير 
الفل�س��طينية، قبل حتقيق امل�س��احلة الوطنية، وو�س��ع 
قرارات املجال�س ال�س��ابقة مو�سع التطبيق. ويف ت�سريح 

ل�س��حيفة »اال�س��تقالل«، ق��ال ع�س��و اللجن��ة املركزي��ة 
للجبهة ال�سعبية ماهر مزهر: »اإن ما هو مطلوب )حالًيا( 
تطبي��ق م��ا متّخ���س م��ن ق��رارات ع��ن جل�س��ات املجل�س 
ال�س��ابقة، اأم��ا اأن تبقى هذه القرارات حبي�س��ة االأدراج، 
والتوج��ه لعقد جل�س��ة جدي��دة للمجل�س؛ ف��اإن ذلك لن 

يوؤ�ّس�س ل�سراكة وطنية حقيقية«.   وكان رئي�س املجل�س 
الوطني الفل�س��طيني �س��ليم الزعنون، اأعلن اأم�س االأول، 
حتدي��د موع��د 15 اأّيار )ماي��و( املقبل، النعقاد جل�س��ة 
جدي��دة ل�«املرك��زي«، مبدين��ة رام اهلل، »وفًق��ا لرغب��ة 

رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س«.  

غزة/ خالد اشتيوي:
حركة  ف���ي  القي���ادي  ق���ال 
الش���يخ  اإلس���امي  الجهاد 
خض���ر حبي���ب، إن الش���عب 
الفلسطيني لن يقف مكتوف 
األيدي أمام استمرار الحصار 
المف���روض على قط���اع غزة، 
تفاهمات  بتنفيذ  والمماطلة 
التهدئة الت���ي جرت برعاية 
مصرية، وس���يكون له كلمته 
خ���ال مس���يرات العودة في 

وجه االحتال اإلسرائيلي.
وحم���ل القي���ادي حبيب في 
ل�"االستقال"،  تصريح خاص 
اإلس���رائيلي  االحت���ال 
ع���ن  الكامل���ة  المس���ؤولية 

تده���ور األوض���اع في قطاع غزة نتيجة اس���تمرار الحصار، وم���ا يترتب على 
ذلك من تداعي���ات. وأوضح القيادي حبيب، أن الحصار اإلس���رائيلي الظالم 
المفروض عل���ى أكثر من 2 مليون فلس���طيني في القطاع والمس���تمر منذ 
13 عامًا، طال كافة مناحي الحياة ما راكم حالة إنس���انية مأس���اوية ال يمكن 

احتمالها ويصعب العيش في ظلها.
وحذر االحتال من االستمرار بالمماطلة والتسويف بتنفيذ التفاهمات التي 
جرت برعاية مصرية، مش���ددًا على االس���تمرار في مسيرات العودة بطابعها 

الجماهيري حتى تحقيق جميع أهدافها.

غزة/ االستقال:
رحبت حركة الجهاد اإلسامي في فلسطين، بتصريحات 
محمود العال���ول، نائب رئيس حركة فت���ح، والتي قال 
فيها إن الرئيس عباس متجه لس���حب االعتراف بدولة 

االحتال ووقف التنسيق األمني.
وقال عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد ومسؤول 
دائرة العاق���ات الوطنية والخارجية ف���ي الحركة خالد 
البطش، معقب���ا على تصريحات العال���ول: نرحب بهذا 
الموق���ف الوطني الذي يعبر عن اجم���اع حقيقي تجاه 
خطوة مطلوبة من���ذ زمن وهي أكث���ر الحاحا اليوم  من 
أي وق���ت مضى وهي س���حب االعت���راف بالعدو ووقف 
التنس���يق االمني معه" مؤكدا أن ه���ذه الخطوة تمثل 

المدخ���ل الحقيقي لبدء معرك���ة مواجهة صفقة القرن 
المشؤومة مع االحتال الصهيوني ومن خلفها المجرم 
ترامب. وأضاف البطش: تش���كل ه���ذه المواقف إن تم 
تنفيذها األساس الحقيقي الستعادة الوحدة الوطنية 
وإنهاء االنقس���ام وقطع الطريق على مش���روع التطبيع 
العربي مع العدو وعلى كل رعاة االنقسام والمستفيدين 
منه في الداخل والخارج". وشدد البطش على ضرورة أن 
تلقى هذه المواقف دعما من الكل الوطني " ألن صفقة 
القرن إن نفذت ستكون كارثة على الشعب الفلسطيني 
واألم���ة العربية واإلس���امية جمعاء" مبين���ا أن الطريق 
للمواجهة الحقيقية مع الصفقة تبدأ باستعادة الوحدة 

والشراكة وإنهاء االنقسام.

حبيب: لم نقف مكتوفي األيدي 
أمام استمرار الحصار اإلسرائيلي 

رحب بتصريحات العالول

البطش: سحب االعتراف بالعدو ووقف التنسيق 
األمني مدخل لمواجهة صفقة القرن

غزة/ االستقال:
أطلق جنود االحتال اإلس���رائيلي النار يوم أمس، 
تجاه ش���ابين فلس���طينيين اقتربا من الس���ياج 

الفاصل شرق قطاع غزة.
إع���ام عبري���ة، أن ش���ابين  وزعم���ت وس���ائل 
فلس���طينيين حاوال تخريب السياج الفاصل مع 

قطاع غ���زة، ما دفع جنود االحت���ال إلطاق النار 
تجاهه���م، الفتًة إل���ى عدم وق���وع إصابات في 

صفوفهم.

إطالق نار تجاه شابين اقتربا من السياج الفاصل شرق القطاع
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واقتح���م مئات المس���توطنين، االثنين، 
باح���ات المس���جد األقص���ى المبارك من 
جه���ة ب���اب المغارب���ة ونف���ذوا جوالت 
مشبوهة واس���تفزازية في أرجائه وقدر 
ع���دد المقتحمين 400 مس���توطن، فيما 
اقتح���م أم���س الثالثاء 237 مس���توطنًا 
متطرف���ًا باحات األقصى م���ن جهة باب 
المغاربة بحراس���ة مش���ددة من ش���رطة 

االحتالل الخاصة.

و�سيلة للنيل من املقد�سيني 
وأكد رئي���س الهيئة اإلس���المية العليا 
وخطي���ب المس���جد األقص���ى د. عكرمة 

صب���ري أن اليهود يس���تغلون أعيادهم 
الكثيرة في س���بيل زي���ادة اقتحاماتهم 
للمسجد األقصى ويتخذون منها وسيلة 
للنيل من المقدس���يين وفرض مزيد من 

اإلجراءات التعسفية بحقهم. 
وقال صب���ري ل� "االس���تقالل" : إن تكرار 
بالمس���جد األقصى تعكس  االقتحامات 
أطماع اليهود بالمسجد األقصى ومحاولة 
منهم لس���يطرة عليه على غرار ما فعلوه 
ف���ي الح���رم اإلبراهيمي ع���ام 1994 من 
خالل تقس���يمه بعد مجزرة التي ارتكبها 
المتطرف اليهودي باروخ جولد شتاين ".

واعتب���ر أن م���ا يحص���ل من اعت���داءات 
مستمرة ومتكررة بحق المسجد األقصى 
هدفه���ا  اش���عال حال���ة تص���ادم  بين 
المس���توطنين وحراس المسجد األقصى 
والمصلين واستغالل ذلك لوضع يدهم 
على األقصى من خالل عملية التقس���يم 

الزماني والمكاني.

ا�ستباحة م�ستمرة
من جانبه، ذكر مسؤول العالقات العامة 
واإلع���الم ف���ي األوقاف ف���راس الدبس: 
أن أكث���ر م���ن 700 متط���رف يه���ودي 
اليومين  المسجد األقصى خالل  اقتحمو 

الماضيين خالل فت���رة األعياد عبر قيام 
مجموعات بأداء طق���وس تلمودية أخرى 
باستفزاز مش���اعر المصلين المقدسيين 

داخل المسجد األقصى.
وقال الدب���س ل� "االس���تقالل": "إن تلك 
االقتحامات تأتي معززة وبحماية مشددة 
من قبل قوات االحتالل محولين المسجد 
األقصى لثكنة عسكرية مكونة من كافة 
أذرعه���ا األمنية والش���رطية وغيرها من 
القوات المنتش���رة في باحاته ومحيطه"، 
الفت���ا أن االحتالل يعمل على تش���ديد 
اجراءات���ه األمني���ة خالل فت���رة األعياد 

من خ���الل فحص البطاقات الش���خصية 
إل���ى عمليات تفتيش  للمصلين إضافة 

أغراضهم الشخصية .   
ولفت الى أن اليوم األربعاء وغد الخميس 
ستكون ذروة تلك االقتحامات في محاولة 
منهم اس���تغالل هذه األعياد الستباحة 
المسجد األقصى واقتحامه بأعداد كبيرة. 
العربي���ة  ال���دول  الدب���س  وطال���ب 
واإلسالمية بالوقوف بش���كل جدي أمام 
تل���ك االعت���داءات وما يفعل���ه االحتالل 
ومس���توطنوه بح���ق المس���جد األقصى 

والمدينة المقدسة.

»األعياد اليهودية« .. كابوس يؤرق حياة المقدسيين
غزة / حممد اأبو هويدي: 

تتخذ قوات الحتالل الإ�سرائيلي 
من الأعياد اليهودية فر�سة لالنتقام 
من ال�سكان املقد�سني من خالل فر�ض 

قيود م�سددة على دخول امل�سلني 
لالأق�سى، والعتداء ب�سورة �سبه 

يومية على املرابطني واملرابطات، 
وزيادة عمليات القتحام وتدني�ض 

الأق�سى ، وحتويل ال�سوارع املحيطة 
اىل ثكنة ع�سكرية مغلقة.  مع 

انطالق عيد »الف�سح اليهودي«  يوم 
ال�سبت املا�سي والذي ينتهي غدا 

اخلمي�ض، �سرعت قوات الحتالل 
وال�سرطة الإ�سرائيلية يف فر�ض 

اإجراءات م�سددة يف مدينة القد�ض 
املحتلة وامل�سجد الأق�سى تزامنًا مع 

بدء تلك الأعياد.

رام الله/ االستقالل:
حملت مؤسس���ة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي كامل المسؤولية عن حياة 
األسير خالد فّراج )31 عاًما( المضرب عن الطعام لليوم ال� 
29 على التوالي. وأش���ارت المؤسسة في بيان لها أمس، 
إلى أن األس���ير فراج من مخيم الدهيشة يواصل إضرابه 
المفتوح عن الطعام منذ 26 آذار/ مارس الماضي، مطالًبا 

بإنهاء اعتقاله اإلداري، في ظل تدهور وضعه الصحي.
وطالبت المجتم���ع الدولي والدول األط���راف المتعاقدة 
عل���ى اتفاقية جنيف الرابعة، بالضغط على االحتالل من 
أجل اإلفراج عن خالد ف���ّراج وكافة المعتقلين اإلداريين، 
وإنهاء سياسة االعتقال اإلداري، المطبق بشكل تعسفي 
من س���لطات االحتالل، بما يخالف قواعد القانون الدولي. 

وأكدت وحدة التوثيق في المؤسس���ة أن فّراج، والذي ال 
يزال يقبع في زنازين العزل في س���جن »النقب«، يعاني 
من آثار اس���تمرار إضرابه عن الطع���ام، كاإلرهاق، وعدم 
القدرة على استيعاب الماء، كما بدأ يراجع المادة الصفراء 

الناتجة عن عدم دخول الطعام إلى الجسم.
وقّدم محامي المؤسس���ة يوم االثنين الماضي، التماًسا 
إلى محكمة االحتالل العلي���ا للمطالبة باإلفراج عن فّراج، 
ال���ذي اعتقلته قوات االحت���الل في 24 كان���ون الثاني 
2018، وج���رى تجديد اعتقاله اإلداري مرتين، أي أنه أتّم 
15 شهًرا في االعتقال اإلداري. وحّملت مؤسسة الضمير 
االحتالل المسؤولية أيًضا عن حياة األسيرين حسام الرزة 
ومحمد طبنجة المضربين ع���ن الطعام منذ 19 و25 آذار 

وحتى اللحظة، احتجاًجا على اعتقالهما اإلداري.

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين يوم أمس، بأن 
إدارة س���جون االحتالل اإلس���رائيلي تواصل منع وعرقلة 
زيارة المحامين لخمسة أسرى مضربين عن الطعام رفًضا 

العتقالهم اإلداري.
وأوضحت الهيئة، أن س���لطات االحت���الل تتعمد فرض 
سلس���لة من االجراءات القمعية بحق األسرى المضربين، 
تتمثل بعزلهم ونقلهم بش���كل متكرر بين الس���جون، 
إضافة إلى ما يقوم به الس���جانون من اعتداءات وتنكيل 
بهم، إلرهاقهم وكس���ر إرادتهم، وثنيهم عن االستمرار 

بمعركة األمعاء الخاوية.
وذكرت أن األسرى المضربين هم كل من: األسير حسام 
الرزة )61 عامًا( م���ن محافظة نابلس ومضرب عن الطعام 

منذ  2019/3/19 ويقبع بمعتقل »الرملة«، واألسير محمد 
طبنج���ه )38 عاًما( من نابلس ومضرب ع���ن الطعام منذ 

2019/3/25 ، ويقبع في معتقل »النقب الصحراوي«.
باإلضافة إلى األس���ير خال���د فراج )31 عاًم���ا( من مخيم 
الدهيش���ة في بيت لحم، ويواصل إضراب���ه عن الطعام 
منذ 2019/3/26، ويقبع في معتقل »النقب الصحراوي«، 
واألسيران حسن العويوي )35 عامًا(، وعودة الحروب )32 
عام���ًا( وكالهما من مدينة الخلي���ل ومضربان عن الطعام 

منذ تاريخ 2019/4/2 ويقبعان في معتقل »النقب«.
وح���ذرت الهيئة م���ن تفاقم األوضاع الصحية لألس���رى 
المضربين في ظ���ل اس���تمرار إدارة معتقالت االحتالل 
بعملي���ات التصعي���د بحقه���م، محمل���ة إياه���ا كامل 

المسؤولية عن حياتهم.

االحتالل يمنع زيارة المحامين 
لألسرى المضربين وُينكل بهم

»الضمير« تحمل االحتالل
 المسؤولية عن حياة األسير فراج

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة شؤون األس���رى والمحررين يوم 
أم���س، إن إدارة معتقل »مجدو« تواصل عزل 
األسير محمد يوسف الشناوي )23 عامًا( من 
س���كان حي »الحليصة« في حيف���ا بالداخل 
المحت���ل، داخل زنازي���ن الع���زل االنفرادي 

بظروف صعبة وقاسية.

وأوضحت الهيئة في بي���ان لها، أن مصلحة 
س���جون االحتالل زّجت األسير الشناوي في 
زنازين العزل االنفرادي بقس���م )12( التابع 
لمعتقل »مج���دو«؛ تحت ذريعة »تش���كيل 

خطر على أمن إسرائيل«.
وبّينت أن األسير الش���ناوي يقبع في العزل 
االنفرادي منذ ش���هر م���ارس 2017، أي بعد 

اعتقال���ه بش���هرين، الفتة إلى أن س���لطات 
االحتالل تجّدد قرار عزله كل س���تة أش���هر، 
ومن المفت���رض أن ينتهي قرار عزله األخير 

في شهر سبتمبر المقبل.
وكانت سلطات االحتالل حكمت على األسير 
الشناوي بالس���جن المؤبد و20 عاًما إضافية 

بتهمة »مقاومة االحتالل«.

 جنين/ االستقالل:
دخل األسيران عزات أمين تركمان من جنين، وخالد خديش من نابلس أمس الثالثاء، عامهما 

ال�17 في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وأفاد نادي األس���ير، بأن األسير تركمان من قرية بير الباشا جنوب جنين دخل عامه ال�17 في 

األسر، وهو محكوم مدى الحياة، وأسرته محرومة من زيارته منذ سنوات، كعقاب تعسفي.
كما دخل األس���ير خديش من مخيم بالطة ش���رق نابلس عامه ال�17 في سجون االحتالل، إذ 

يقضي حكما بالسجن المؤبد مرتين، اضافة إلى 50 عاما.

أسيران من جنين ونابلس 
يدخالن عامهما الـ17 في األسر

إدارة »مجدو« تواصل عزل األسير
الشناوي منذ عامين بظروف صعبة
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 207/ 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
محمد س���الم حامد األزعر من سكان خانيونس هوية رقم 936557719 
بصفته وكيال عن: سامر وسالم ونسرين وعبير / أبناء موسى سالم األزعر

بموجب وكالة رقم: 62 / 2018 الصادرة عن األردن
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة  67 قسيمة 19  المدينة خانيونس
 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العام���ة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ ه���ذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 4/23/ 2019م

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

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )205 / 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
مهند س���امي راش���د اس���ليم من س���كان غزة هوية رقم 801353996 
بصفته وكيال عن: هشام وهيثم وهناء وهدى وهيفاء وهالة / أبناء بدر 

شعبان الناجي وافتخار حسين محمد فوره 
بموجب وكالة رقم: 8220174 / 2017 الصادرة عن السعودية

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة  728 قسيمة  17 المدينة غزة الدرج

 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 4/22/ 2019م

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

غزة/ خالد اشتيوي:
حّذرت الهيئة الوطنية العليا لمس���يرات العودة وكسر 
الحصار يوم امس، االحتالل اإلس���رائيلي من "االستمرار 
بالمماطل���ة والتس���ويف بالع���روض والتفاهمات" التي 

جرت برعاية مصرية لرفع الحصار عن قطاع غزة.
ج���اء ذلك خالل وقف���ة نّظمتها الهيئة أم���ام مقر األمم 
المتحدة "يونس���كو" غربي مدينة غزة، بحضور ومشاركة 
ممثلين ع���ن الهيئة وفصائ���ل ومتضررين من الحصار 

اإلسرائيلي.
وأوضح عض���و الهيئة محم���ود خلف، أن ه���ذه الوقفة 
تأتي لنقل رسالة إلى مندوب األمم المتحدة أن الحصار 
المتواصل على قطاع غ���زة منذ 13 عامًا؛ هو حصار ظالم 
وتعد صارخ على حقوق اإلنس���ان، وتجاوز لكل األعراف 

والقوانين الدولية.
وق���ال "جئنا لنق���ول لمندوب األم���م المتح���دة إننا لن 
نس���تكين لهذا الحصار، ولن نتكيف معه، ولن نعتبره 
أمرا واقًعا علينا، بل س���نقاومه ونتص���دى له وإن كانت 
التضحي���ات عالي���ة من دم���اء أبناء ش���عبنا"، مؤكدًا أن 
مسيرات العودة مس���تمرة حتى تحقيق أهدافها التي 
حددته���ا ومن أهمها التأكيد عل���ى أن القدس عاصمة 
للدولة الفلس���طينية المس���تقلة، وأن ح���ق العودة حق 
ثابت ال يمكن التنازل عنه، إلى جانب كس���ر الحصار عن 

شعبنا في غزة.
ودعا خلف األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس 
ولمبعوثه لعملية السالم نيكوالي ميالدينوف، للوقوف 
أمام مسئولياتهم ووضع حد للعدوان اإلجرامي المتكرر 
من قبل االحتالل ضد مس���يرات الع���ودة والمتظاهرين 
السلميين، وضد أبناء شعبنا في الضفة والقدس، مؤكدًا 

أن ما يقوم به من انتهاكات يرقى لجرائم حرب.
كما طالب القيادة الفلسطينية بتطبيق قرارات المجلس 
الوطن���ي المتعلقة بس���حب االعت���راف باالحتالل، وفك 
االرتباط باالقتصاد اإلسرائيلي ووقف التنسيق األمني، 
ونقل القضية الفلسطينية إلى األمم المتحدة ومحكمة 

الجنايات الدولية.
وش���دد خلف على ضرورة دعوة الكل الفلس���طيني إلى 
حوار وطني ش���امل لوضع خطة وطنية شاملة لمواجهة 
التحديات والمخاطر، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني 

واإلعداد النتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.
ودع���ا إلى وقف التطبيع بي���ن االحتالل وبعض األنظمة 

العربي���ة "لم���ا يمثله م���ن طعن���ة في ظهر الش���عب 
الفلسطيني، ومغامرة في مس���تقبل الشعوب العربية، 
وتنكر لدماء وتضحيات الشعب الفلسطيني والجيوش 

العربية التي قاتلت إلى جانب القضية الفلسطينية.
وحث عض���و الهيئة جماهير ش���عبنا ف���ي المحافظات 
الخمس في القطاع؛ للمش���اركة الواسعة والحاشدة في 
مس���يرات "جمعة الوح���دة الوطنية وإنهاء االنقس���ام"، 
للتأكيد على رغبة شعبنا بإنهاء االنقسام والعودة لرحاب 
الوحدة الوطني���ة، داعيًا وزراء خارجي���ة العرب لتحويل 
القرارات األخيرة إلى خطوات عملية في مواجهة "صفقة 

القرن".

و�سع كارثي
من جانبه، ووصف رئيس االتح���اد العام لنقابات عمال 
فلسطين س���امي العمصي؛ الوضع المعيشي في قطاع 
غ���زة ب�"الكارث���ي"، قائاًل :" إن قطاع غ���زة اليوم بال إعمار، 
وبال دواء، وب���ال ماء، وبال كهرباء، وبال عمل، وبدون تنمية، 
والمعابر مغلق���ة والحصار يضرب مأس���اته على جميع 
مناحي الحياة ليعيش أهالي غزة الكارثة بكافة مآسيها. 
وأوض���ح العمص���ي، أن الحصار المف���روض على القطاع 
ألقى بظالله على عمال القطاع في جميع حياتهم، حيث 
وص���ل عدد العمال العاطلين ع���ن العمل نحو 295 ألف 
عاطل، وبلغت نسبة الفقر بينهم %80، وارتفعت نسبة 

البطالة ألكثر من 54%.
وطال���ب العمص���ي المجتم���ع الدول���ي بالضغ���ط على 
االحت���الل لرفع الحص���ار وفتح كاف���ة المعاب���ر؛ إلمداد 
غزة بالمواد األساس���ية وغيرها، داعي���ًا إلجبار االحتالل 
عل���ى االلتزام بالقواعد والمب���ادئ والحقوق االقتصادية 
األساسية لألش���خاص التي أقرتها األمم المتحدة، ومن 
أهمه���ا العهد الدول���ي الخاص بالحق���وق االقتصادية 

واالجتماعية.
وح���ث األمم المتح���دة والمندوب الس���امي على تحمل 
مس���ؤولياتهما، واالنحياز للحق الفلس���طيني، والضغط 
عل���ى االحتالل لرفع حصاره عن غ���زة المتواصل منذ 13 

عاًما.
ودعا العمص���ي، جامعة الدول العربي���ة بالتحرك الجاد 
وممارس���ة كل الضغوط إلنهاء معاناة سكان قطاع غزة، 
مش���دًدا على ضرورة توفير برامج إغاثي���ة عاجلة إلنقاذ 
المواطني���ن المتضرري���ن وإيقاف النم���و المتزايد في 

معدالت البطالة والفقر.

»هيئة العودة« تحذر االحتالل من المماطلة بتنفيذ تفاهمات رفع الحصار

) APA images (    جانب من الوقفة بغزة اأم�س

رام الله / االستقالل:
قدمت حكومة اليابان حزمة جديدة من المس���اعدات 
المالي���ة تبل���غ قيمته���ا 3,345,535 دوالرا أمريكيا 
م���ن الميزاني���ة التكميلي���ة للع���ام 2018 لمكتب 
األمم المتحدة لخدمات المش���اريع، لمساعدة شعب 

الفلسطيني.
وس���يعمل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 
في القدس، بحس���ب بيان صادر عنه يوم أمس، على 
تلبية أهداف حزمة المس���اعدة هذه من خالل تنفيذ 
مش���روعين جديدين في كل من قطاع غ�زة والضفة 

الغربية.
ويهدف المشروع األول بعنوان "إعادة إعمار وتعزيز 
نظام اإلمداد بالكهرباء ف���ي غزة بالطاقة المتجددة" 

الذي تقدر قيمت���ه  ب���� 1,797,321 دوالرا أمريكيا، 
والذي سيمتد على مدار 12 شهرًا؛ إلى تعزيز وظائف 
مستش���فى غزة األوروبي بهدف تحس���ين الظروف 
المعيش���ية وتأمين الخدمات األساسية والضرورية 

لحوالي 100,000 مريض فلسطيني في غزة.
 ويأتي هذا المشروع اس���تكمااًل للجهود المشتركة 
المبذولة بين مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 
وحكومة اليابان إلنهاء مش���روع " إعادة بناء وتعزيز 
نظام اإلمداد بالكهرباء لمنازل األسر في غزة" والذي 
بلغت قيمته 1.5 ملي���ون دوالر أمريكي والذي عمل 
بش���كل ناجح على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية 
التي ته���دف إلى تأمين الوصول إلى مصدر كهرباء 
آمن ومستدام ل188 عائلة )أي حوالي 1,160 نسمة( 

في ثماني بلديات مختلفة في قطاع غ�زة.
ويه���دف المش���روع الثان���ي بعنوان "بناء منش���أة 
لمعالج���ة مياه الص���رف الصحي ف���ي مدينة أريحا 
الزراعي���ة الصناعية"، والذي تبل���غ قيمته اإلجمالية 
1,548,214 دوالرا أمريكي���ا وال���ذي س���يمتد أيضًا 
على مدار 12 ش���هرًا؛ إلى تقليل العبء البيئي لمياه 
الصرف الصحي الناتجة عن الجهات المستأجرة في 
مدينة أريح���ا الزراعية الصناعي���ة، وذلك عن طريق 
إعادة إعمار نظام اإلم���داد عبر معالجة مركزية لمياه 
الص���رف الصحي، األمر الذي س���يعمل على تحقيق 
المعايير البيئية المطلوبة لتمكين االتصال النهائي 
بمحطة معالج���ة مياه الصرف الصح���ي في مدينة 

أريحا.

منحة يابانية بأكثر من 3 ماليين $ إلى غزة والضفة

كوبنهاجن / االستقالل:
تنطلق الس���بت المقبل 27 أبريل/ نيس���ان الجاري فعاليات مؤتمر فلسطينيي أوروبا 
ال����17، والذي ُس���يقام تحت ش���عار "بالوح���دة والصمود حتًما س���نعود" في مدينة 
كوبنهاجن بالدنمارك. ويرعى المؤتمر باإلضافة لمؤسس���ة مؤتمر فلسطينيي أوروبا، 
مركز العودة الفلس���طيني في لندن والمنتدى الفلسطيني في الدنمارك وبالشراكة 
مع مجموعة العمل لفلس���طين في جنوب الس���ويد ولجان ح���ق العودة في الدنمارك 
واتحاد الجمعيات الفلس���طينية في أورهوس. ودعت المؤسس���ة عموم فلسطينيي 
أوروب���ا واألقلية العربية واإلس���المية والداعمين للحق الفلس���طيني للمش���اركة في 
فعالي���ات المؤتمر، معتبرة أن هذا المؤتمر الس���نوي هو صوت فلس���طيني من قلب 
القارة األوروبية يحيي الذاكرة ويبش���ر بالعودة. وأشارت إلى أن المؤتمر سيستضيف 

العديد من الشخصيات المهمة في الداخل والخارج والشتات.

انطالق فعاليات المؤتمر الـ17 
لفلسطينيي أوروبا السبت

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية خانيون�س
إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة 

تنفيذ محكمة بداية خانيونس
في القضية التنفيذية رقم 1973 / 2011

إلى المنفذ ضده / هاني حسام شحدة قديح
خانيونس – خزاعة – حارة قديح – خارج البالد حاليًا

أبلغك���م أنه طبقًا للحك���م القضائي الصادر بتاري���خ 2008/6/25 من محكمة صلح 
خانيونس حق���وق وموضوعها رفع ي���د والمقام بموجب القضي���ة التنفيذية رقم 
2011/1973 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ : هدية راضي أحمد قديح والمنفذ 
ضدهم/ ورثة ش���حادة محمد قديح وذلك بعد تعديل طالب التنفيذ الئحة التنفيذ 
باختصام الورثة حس���ب األصول، والقاضي بتصدي���ق االتفاق المبرم  بين المدعى 
علي���ه ووكيل المدعي���ة المنابة والقاضي بإخراج مس���اح إلف���راز حصص المدعية 

للقسائم األربعة المذكورة في الئحة وتسليمها لها ورفع يد المدعى عليه عنها.
لذلك عليك الحضور دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن لتنفيذ 
الحكم حسب األصول وإذا لم تحضر في المدة المحددة فإنك تعد ممتنع عن التنفيذ 

ومن ثم ستباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ بحقكم حسب األصول.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س
اأ.مهدي نبيل القدرة
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

إعالن وراثة صادر عن محكمة غزة الشرعية
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار عائلة السرحي المؤرخة 
في 2019/4/23م تتضمن ان س���عاد بنت موسى المحتسب المشهورة 
مس���تحفظان توفي���ت بتاري���خ 1996/2/8م وانحصر ارثها الش���رعي 
واالنتقالي في أوالدها من زوجها المتوفى قبلها الس���يد محمد س���الم 
محمد اغا عبد الرحمن حس���ن مس���تحفظان الذكور وهم محمود ومحمد 
وفاي���ز واالناث وه���ن عدله ونادرة وعصمت وفتحي���ة وفي أوالد ابنتها 
فكرية المتوف���اة قبلها المتولدين لها من زوجه���ا المتوفى قبلها عبد 
القادر بن عيسى بن عبد القادر البنا الذكور وهم عيسى ومحمد واالنثى 
وهي ابتس���ام وفي أوالد فكرية المتولدين لها م���ن زوجها محمود بن 
محمد بن محمود أبو خشب الذكر وهو محمد واالناث وهن هدى ونعيمة 
واميرة فقط وال وارث للمتوفين المذكورين س���وى من ذكر وليس لهم 
وصي���ة واجبة او اختيارية وال أوالد كبار توف���وا حال حياته وتركوا ورثة 
ومن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة غزة الشرعية 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وحرر في 2019/4/23م

 قا�سي غزة ال�سرعي
  بالل داوود اأبو خاطر

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
دائرة تنفيذ حمكمة غزة ال�سرعية

 إعالن إخطار تنفيذ حكم
الى المنفذ ضده / ممدوح احمد موس���ى أبو س���تة – من غزة وس���كانها 
سابقا والموجود في ماليزيا حاليا ومجهول محل اإلقامة خارج قطاع غزة 
في ماليزيا االن أبلغك انه وطبقا لاللتزام المترتب عليك بموجب الحكم 
الص���ادر عن محكمة غزة الش���رعية لصالح طالبة التنفي���ذ : فاطمة عبد 
المالك عبد الوهاب فياض – من غزة وسكانها والذي يلزمك بتنفيذ قرار 
المحكمة المذكور بدفع مبلغ وقدره )5000( دينار اردني قيمة حكم مهر 
مؤجل في الدعوى أس���اس 2016/249م وذل���ك اعتبارا من تاريخ الطلب 
الواقع ف���ي 2019/4/14م لصالح طالبة التنفي���ذ فاطمة المذكورة أعاله 
باإلضافة للرس���وم والمصروفات القانونية وقدرها )150( شيكل و)10( 
دنانير اردني اجرة اتعاب محامي تدفع مرة واحدة فقط وذلك على ذمة 
القضية التنفيذية رقم )2019/203( ونكلفك بالوفاء بااللتزام المذكور 
وذلك بحضورك ال���ى دائرة التنفيذ بمحكمة غزة الش���رعية االبتدائية 
خالل أس���بوعين من تاريخ هذا اإلعالن وان لم تحضر فإن دائرة التنفيذ 

ستباشر إجراءات التنفيذ حسب القانون وحرر في 2019/4/18م

ماأمور التنفيذ
اأ. اأمني الدحدوح

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محم���د عبد الكريم رجب ابو راس 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801134891(( وفق���د بطاقة هوي���ة زوجتي التي 
تحم���ل رقم )802905109( فعلى من يجدهما رجاء 

أن يسلمهما مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

نفاد كميات الحليب من مستودعات الصحة 
بالقط���اع وع���دم تواف���ره ، أش���به بكابوس 
يعيش���ه ذوو األطف���ال المرض���ى، الذي���ن 
يحبسون أنفاس���هم على مدار أيام، بانتظار 
توفره إلنقاذ حياة أطفالهم و إكمال نموهم. 
ويؤدي م���رض PKU »الفينيل كيتونيوريا« 
إلى حدوث إعاقة دائمة تس���بقها تشنجات 

وفقدان للقدرات العقلية.

كابو�س حقيقي
بوجٍه شاحب أرهقته الهموم، تروي المبحوح 
ُمعاناتها ل�"االس���تقالل":" من���ذ ولدت أميرة 
كانت تعاني من إس���هال شديد، فتوجهت 
ألحد األطباء بمستش���فى األقصى فنصحني 
بإعطائها حليب Lf، واس���تمريت عليه لمدة 

أربعة شهور لكن بدون فائدة". 
وتتاب���ع:" بعد أربعة ش���هور م���ن المعاناة، 
ت���م تحويل���ي الى مستش���فى الرنتيس���ي 
الُمش���كلة  أميرة ومعرفة  لتش���خيص حالة 
األساس���ية لديها، وهناك تبين أنها تعاني 
من حساس���ية للبروتين الموج���ود بالحليب، 
وأقروا لها حليبًا عالجيًا خاصًا بالحساس���ية 
ُيص���رف عن طري���ق وزارة الصحة"، ُمش���يرًة 
إلى أن الطبيب منعه���ا وطفلتها من تناول 
البيض وجميع أنواع الحليب أو ُمش���تقاته " 

األجبان واأللبان" طول فترة الرضاعة. 
ابنتي تحس���نت على  بالفعل  وأضاف���ت:" 
الحليب العالجي بش���كل ملحوظ، لكن بعد 
فت���رة توجهت للمستش���فى ألخ���ذ علبة 
الحلي���ب تفاجأت بنفادة وأخبروني بضرورة 
ش���رائه من الصيدليات الخارجية، وهناك 
كان���ت الصدم���ة الحقيقي���ة أن ثمن علبة 

الحليب 90شيكل". 
 بحس���رة وأل���م، أكملت حديثه���ا:" الوضع 
المادي صع���ب للغاية وزوج���ي عاطل عن 
العمل بالكاد نس���تطيع توفير احتياجاتنا 
اليومي���ة، كي���ف ب���دي أش���تري الحليب 
ب�90ش���يكل كل أس���بوع ؟"، مشيرة إلى أن 
طفلتها تحتاج الى أربع علب حليب شهريًا، 
مم���ا يتطل���ب منها ما يقارب 360ش���يكل 
ش���هريًا، األمر ال���ذي دفعه���ا إليقافه عن 
طفلتها واالعتماد على طعام المنزل لحين 

توفيره بالوزارة. 
 وأعرب���ت المبح���وح ع���ن خوفه���ا وقلقها 
الشديدين من أن ُتصاب ابنتها بُمضاعفات 
خطيرة نتيجة عدم تناولها الحليب العالجي، 
ُمس���تدركة:" منذ انف���اد الحليب أعيش في 
كاب���وس، خايفة بنتي تضي���ع مني بلحظة، 
ألنه األطباء قالوا لي أن عدم تناولها للحليب 

قد ُيسبب لها اضرار صحية تؤثر على العقل، 
وضعف نسبة الكالسيوم لديها". 

وأنهت حديثها قائلة:" بنتي صارت س���نة 
ومازال���ت تعاني من اس���هال ُمزمن ونقص 
الوزن والطول بش���كل كبير ُمقارنة باألطفال 
الذين من س���نها، مش عارفة ش���و أعمل وال 
وي���ن أروح، خطية بنتي برقب���ة الناس اللي 

منعوا عنها الحليب". 

�سريان احلياة 
وال تقل ُمعاناة المواطنة أم ياس���ر مع مرض 
طفلته���ا "ن���ور" البالغ���ة من العمر تس���عة 
ش���هور،  فهي األخ���رى تتقل���ب على جمر 
حرم���ان فلذة كبده���ا من حقه���ا بالحصول 
عل���ى " الحليب العالجي" الذي يضم اكتمال 
نموه���ا، وتتجرع علقم العج���ز في ظل عدم 
توفر الحليب بوزارة الصحة، بالتزامن مع سوء 
األوض���اع االقتصادية التي تعصف بالقطاع 

منذ فترة طويلة. 
بدم���وع الحس���رة واألل���م، تقول أم ياس���ر 
ل�"االس���تقالل":" بنتي عمرها تسعة شهور 
تعان���ي من مرض PKU ، ال تأكل أو تش���رب 
س���وا الحلي���ب العالج���ي الذي نأخ���ذه من 
الرنتيسي منذ والدتها"، مشيرًة  مستشفى 
إل���ى أن األطباء ف���ي الُمستش���فى أقروا لها 

علبتي حليب أس���بوعيًا ُنظرًا العتماد الطفلة 
عليه بشكل أساسي. 

وتتابع بغصة:" قبل ما يقارب أسبوع توجهت 
للمستش���فى ألخذ كمي���ة الحليب العالجي 
الُمق���رة البنتي خالل األس���بوع، صدمت بأنه 
غي���ر متوفر لديهم، للحظة لم أصدق ما قاله 
األطباء حاولت تكذيب سمعي، لكن لألسف 

الُمصيبة وقعت وال مفر منها". 
حاولت األم استجماع قوتها للحديث لعلها 
تخفف بعض همها الذي جثم على صدرها 
فأثقله، وأضافت: "حاولت ش���راء علبة حليب 
من أحدى الصيدليات ب90 ش���يكل، وقمت 
بتخفيض عدد الرضع���ات من 7مرات يوميًا 
ال���ى ثالث���ة، أم���اًل بالتوفير لحي���ن تواجده 
بالمستش���فى، لكن لألس���ف ن���ور أصيبت 
بإسهال شديد وجسدها بات ضعيفًا جدًا". 

وناش���دت أم ياس���ر كافة الجهات المعنية 
ووزارة الصحة في رام الله بتزويد مستشفيات 
غ���زة بالحليب العالجي إلنقاذ حياة أطفالهم 
كونه ش���ريان الحياة الوحي���د لهم وفقدانه 
ُيعد موتًا بطيئًا لهم، متس���ائلة:" ش���و راح 
يصي���ر بأطفالنا اذا ما توفر الحليب بأس���رع 
وق���ت؟، اذا نجوا من الم���وت فهل ممكن أن 

ينجوا من اإلصابة باإلعاقة؟". 

ُم�ساعفات خطرية 
ق���ل مدير صيدلي���ة المستش���فيات بوزارة 
الصح���ة بغزة عالء حلس، إن اس���تمرار نفاد 
الحلي���ب العالج���ي يه���دد مئ���ات األطفال 

بإصابتهم بإعاقة عقلية.
وذكر حلس في تصريحات صحفية االثنين، 
أن نف���اد الحلي���ب يهدد حوال���ي 360 طفال 
واضطرابات  عقلي���ة  بإعاق���ات  بإصابته���م 
سلوكية وعدوانية، وحركات ال إرادية وغيرها 
من األمراض النفسية نتيجة توقف رام الله 

توريده لوزارة الصحة.
وأش���ار إل���ى أن هذا الن���وع م���ن الحليب ال 
يتوف���ر كثيرًا في صيدلي���ات القطاع، عالوة 
على تكلفت���ه العالية التي تتج���اوز المائة 
دوالر في ظ���ل األوضاع االقتصادية الصعبة 
التي يعيش���ها أهالي القطاع. وناشد حلس 
الجهات المعنية بضرورة اإلس���راع في إعادة 
توريد الحليب العالج���ي إلنقاذ األطفال من 

مخاطر حقيقية تهدد حياتهم.
يذكر أنه يتم صرف المعدالت الشهرية من 
الحليب العالجي حسب احتياج وعمر الطفل، 
خاصة وان هؤالء االطفال يعانون من أمراض 
وراثي���ة مزمن���ة وبحاجة للحلي���ب العالجي 

الستمرار حياتهم.

رام الله / االستقالل:
أك���دت وزيرة الصحة م�ي كيلة أن العمل ج���ار لنقل ملف التحويالت الطبية 
الى األردن ومصر، عماًل بقرار المجلسين المركزي والوطني، وتقديم الخدمات 

الصحية غير الموجودة في فلسطين للمواطنين.
وأشارت مي كيلة في تصريح لها، أن وفدين توجها الى كل من األردن ومصر، 

لتدارس كل ما يلزم بهذا الشأن.
وأضافت كيلة، أن الفترة األخيرة شهدت ارتفاعا في عدد التحويالت الطبية 

حيث بلغ عددها في عام 2018 ، 94 ألفا.

الصحة: جار العمل لنقل 
التحويالت الطبية
 إلى مصر واألردن

ذوو مرضى »BKU« بغزة: »أنقذوا أبناءنا من اإلعاقة« 
غزة/ دعاء احلطاب: 

داخل منزلها املُتوا�سع كانت املواطنة �سحر املبحوح جتل�س بجوار 
طفلتها النائمة "اأمرية" ُتقبل يدها ال�سغرية وُتخربها عن اأمنيتها 
باأن تراها تكرب اأمام عينيها وال�سحة ُتزين مالحمها، وتارًة اأخرى 

مت�سح على راأ�سها باكية تعتذر عن عجزها اأمام مر�سها وتوفري 
احلليب العالجي الذي ُيكنها من النمو ب�سكٍل �سليم، عقب نفاذة 

من املُ�ست�سفيات واملراكز ال�سحية يف قطاع غزة. 
ويعي�س ذوو الأطفال الذين ُيعانون من مر�س "PKU الفينيل 

كيتونيوريا« الناجت عن خلل وراثي يف التمثيل الغذائي، حالة من 
القلق واخلوف على م�سري اأطفالهم نتيجة نفاد احلليب العالجي 

من م�ستودعات وزارة ال�سحة يف القطاع، اإذ يحب�سون  اأنفا�سهم 
على مدار اأيام، بانتظار توفره لإنقاذ حياة اأطفالهم و اإكمال 

منوهم، فعدم توفره قد يت�سبب مُب�ساعفات مر�سية لأبنائهم قد 
ت�سل حد الإ�سابة بالإعاقة العقلية. 
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/هشام مطر انيس عمر
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)410533525( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/نسرين أحمد محمد حمدان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903287183 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مهند معين عبد الحميد الساعي.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)401200225 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/معتصم اكرم علي الخطيب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400058210( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطنة/ اريج عب���د الفتاح رجب ابو راس 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802905109( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عثمان ابراهيم علي ابو ندا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804450906( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

 مذكرة تبليغ حضور طالق رجعي
 صادر عن محكمة خانيونس الشرعية

الى / ش���رين عبد الودود عبد العزيز إبراهيم من جمهورية مصر العربية 
وسكان االمارات أبو ظبي يقتضي حضورك الى هذه المحكمة يوم االثنين 
الموافق 2019/5/27م الساعة الثامنة صباحا للنظر في االستدعاء المقام 
من قبل زوجك محمد إسماعيل محمد رباح من عبدس وسكان خانيونس 
بخص���وص طالقك منه طلقة واحدة رجعية بعد الدخول وان لم تحضري 
في الوقت المعين يجر بحقك المقتضي الشرعي حال غيابك لذلك جرى 

تبليغك حسب األصول وحرر في 2019/4/23م

  قا�سي خانيون�س ال�سرعي
احمد حممود عا�سور

الموظ���ف الحكوم���ي على بند العق���ود عبد الرحمن الش���قرة 
)30عاما( رأى أن مشروع اسكان الشباب التعاوني األول فرصة 
ثمينة أمام الش���باب المتالك شقة س���كنية على نظام أقساط 
، ف���ي ظل عدم مقدرتهم على بناء ش���قة س���كنية يتحملون 
تكاليفه���ا وأعباءه���ا المادية بأنفس���هم ، وكذلك عدم وجود 

شقق سكنية على نظام التقسيط المريح. 
وعبر الش���قرة ل�"الستقالل" عن حلمه في امتالكه شقة سكنية 
خاصة به، في ظل س���كنه وزوجته وأطفاله بشقة تابعة لعائلة 
زوجته، مش���يرا إلى أنه بالرغم من وظيفته غير الثابتة وارتفاع 
تكلفة الدفعة األولى من األقساط والمبلغ الشهري لألقساط ، 

إال أنه سجل بالمشروع لعدم وجود حل بديل أمامه. 
 ولفت الى أن المش���روع فرصة أمامه وأمام الشباب لالستقرار 
والش���عور بالراحة واالس���تقرار لعدم امتالكهم شقة سكنية 

خاصة بهم، وتخلصهم من السكن باإليجار. 

فر�سة ثمينة
ورغم الفرح���ة الكبيرة التي أبداها الموظ���ف بالقطاع الخاص 
يوس���ف العريني ) 32عام���ا( بعد اإلعالن عن اطالق مش���روع 
إس���كان الشباب التعاوني ، إال أنه يتقاس���م ذات المعاناة مع 
س���ابقه في ع���دم مقدرته على توفير المبل���غ المطلوب دفعه 

كسقط أول . 
و ورأى العرين���ي الذي يس���كن هو و زوجت���ه وأطفاله في بيت 
عائلته خالل حديثه ل�"االس���تقالل " أن���ه على الرغم من المبلغ 
الباهظ المطلوب لدفعه كس���قط أول من الش���باب المسجلين 
للحصول على ش���قة ، إال أن المش���روع يعتبر فرصة جيدة أمام 

الش���باب الذين ال يس���تطيعون الحصول على شقة باالعتماد 
على أنفسهم في ظل تدني رواتبهم . 

وتمن���ى أن يعمل االتحاد على خفض نس���بة المبلغ المطلوب 
دفعه كقس���ط أول من المس���جلين بالمش���روع، كما تمنى أن 
تعمل جهات حكومية أخرى على بناء مشاريع اسكانية جديدة 
بمبالغ زهيدة لتوفير ش���قق سكنية للشباب غير المقتدر على 

امتالكها. 

مبلغ منا�سب
وم���ن جهته، أكد رئي���س االتحاد العام للهيئات الش���بابية و 

رئيس اللجنة الشبابية لإلسكان كايد جربوع أن مشروع اسكان 
الش���باب التعاوني يعمل على توفير شقة سكنية لكل شاب 
دون ال�40 عاما تقدم بطلب لالتحاد للحصول على شقة سكنية 
، الفت���ا إل���ى أن إطالق المش���روع جاء للتخفيف م���ن األوضاع 
الصعبة التي يعيش���ها الش���باب في القطاع، خاصة األوضاع 
االقتصادية التي ال ُتمكن الش���باب من امتالك ش���قة خاصة 

بهم. 
وأوضح جربوع ل�"االستقالل " أن تم البدء في المرحلة األولى من 
المشروع بعد موافقة وتسهيالت من وزارة االسكان واألشغال 

ولجنة البنى التحتية الحكومي���ة ، من خالل تخصيص قطعة 
أرض حكومي  مساحتها 5 دونمات واقعة بين أرض القسيمة 
رق���م )58( من القطعة )1767( من أراضي مدينة الش���يخ زايد 

شمال قطاع غزة . 
وبين أن المش���روع يس���تهدف في المرحلة األولى الش���باب 
المقتدري���ن على دفع المبلغ اإلجمالي للش���قة الواحدة  والتي 
تصل تكلفتها  ب�14,8 ألف دوالر و تبلغ مس���احتها االجمالية 
98 م، مشيرًا إلى أن المبلغ سيتم تقسيطه على دفعات بحيث 
تبلغ الدفعة األولى 6020 دوالر  و 250  دوالر كأقس���اط مؤجلة 

تدفع شهريا لغاية 32 شهرًا. 
ولفت إلى أنه منذ اإلعالن عن إطالق المش���روع قبل أيام ، تقدم 
نحو 300 شاب بطلبات بمقر االتحاد للحصول على شقة نهاية 
المش���روع المتوقع أن ينتهى بناء وتش���طيب الشقق البالغة 
عددها 240  شقة ب�5 عمارات سكنية  بعد 18 شهرًا من تاريخ 

اإلعالن عن المشروع . 
واعتبر أن المبلغ المقرر دفعه ثمن الش���قة مبلغ زهيد مقارنة  
بالتكلف���ة االجمالي���ة للش���قة الواحدة  والتي تتج���اوز المبلغ 
المطلوب ، باإلضافة إلى أن المبلغ س���يتم تخصيص جزء منه 
للخدم���ات والتي تتضم���ن الدرج وتوفير مصع���د كهربائي ، 

وطاقة شمسية وطفاية حرائق وغيرها من الخدمات . 
ولفت إلى أنه س���يتم عمل قرعة إلكترونية علنية الختيار عدد 
الش���باب الذي يتوافق مع عدد الش���قق السكنية ال�240 شقة 
، وترحيل من لم يتم اختيارهم لالس���تفادة من المش���روع في 
المرحلة الثانية التي ستنطلق بعد االنتهاء من المرحلة األولى 

، والتي ستستهدف الشباب أصحاب الدخل المحدود . 

اسكان الشباب التعاوني بارقة أمل لمحدودى الدخل بغزة 
غزة / �سماح املبحوح:  

ت�س��كل امل�س��روعات ال�س��كنية اخلا�س��ة بال�س��باب بارق��ة 
اأم��ل ملح��دودي الدخ��ل منه��م يف بن��اء م�س��تقبل واع��د يف 
ظ��ل االأو�س��اع االقت�س��ادية وانعدام فر���س العمل وتدين 
ن�س��بة الفق��ر والبطال��ة ب��ني  العامل��ني، وارتف��اع  اأج��ور 

املواطنني   واعلن االحتاد العام للهيئات ال�سبابية واللجنة 
ال�س��بابية لالإ�سكان، يوم االأحد املا�سي عن اإطالق املرحلة 
االأوىل من م�س��روع اإ�سكان ال�سباب التعاوين االأول يف قطاع 
غزة، حيث ي�س��م مئات الوحدات ال�س��كنية، حيث متكنهم 
من احل�س��ول عليها يف فرتة زمنية ال تتعدي 18 �س��هرا من 

تاري��خ انطالق العمل.   وت�س��ل التكاليف النهائية لل�س��قة 
الواح��دة التي تبلغ م�س��احتها االجمالي��ة 98 مرت مربع، 
14800األ��ف دوالر، حيث �س��يتم تق�س��يطه على دفعات، 
وتبل��غ قيم��ه الدفع��ة االأوىل 6020 دوالر  و 250  دوالر 

كاأق�ساط موؤجلة تدفع �سهريا لغاية 32 �سهرًا. 

غزة/ االستقالل:
أدان المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان اإلجراءات 
اإلسرائيلية التي اتخذت بحق مدير مكتب منظمة 
"هيومن رايتس ووتش" في "إسرائيل" وفلسطين 
عمر ش���اكر، والذي تمثل قضيته أحدث الهجمات 
الت���ي تتخذها "إس���رائيل" ض���د المدافعين عن 
حقوق اإلنس���ان. وق���ال المركز في بي���ان له: "في 
س���ابقٍة خطي���رٍة هي األول���ى من نوعه���ا، أيدت 
محكمة إس���رائيلية بتاريخ 17 من الشهر الجاري، 
قراًرا بإلغاء تصريح عمل عمر شاكر، وأمره بمغادرة 
الب���الد خالل 14 يوًما، وذل���ك على خلفية ادعاءات 

بأن���ه قد دع���م مقاطع���ة إس���رائيل". وأوضح أن 
الحك���م جاء بصدد دعوى قضائية رفعتها منظمة 
"هيومن رايتس ووتش" ف���ي مايو 2018 للطعن 
في قرار الحكومة اإلسرائيلية بإلغاء تصريح عمل 
عمر شاكر، الذي تولى منصبه كمدير للمنظمة في 

"إسرائيل" وفلسطين في أكتوبر 2016.
وأض���اف أن الحكم ج���اء أيًضا بع���د الطعن في 
دستورية القانون الذي استند إليه قرار المحكمة، 
 ،"2017 للع���ام  المقاطع���ة  مكافح���ة  "قان���ون 
وال���ذي جاء بموجبه تعديل لقان���ون الدخول إلى 
"إس���رائيل" ومنع دخول أو منح إقامات أو تصاريح 

عم���ل للمواطنين األجانب الذي���ن يدعمون حركة 
المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات.

ووج���دت المحكمة اإلس���رائيلية أن ش���اكر كان 
يدعو باس���تمرار إلى مقاطعة "إسرائيل"، متذرعًة 
بنش���اطه الطالبي باإلضافة إلى عمله الالحق في 
المنظم���ة، وتحديًدا م���ن خالل منش���وراته على 

وسائل التواصل االجتماعي.
ورأت أن "تش���جيع المقاطع���ة" ينطبق على بحث 
يع���ود لمنظم���ة "هيومن رايت���س ووتش" حول 
أنش���طة تجارية لش���ركات مثل "أير ب���ي إن بي"، 
"بوكين���ج"، و"الفيف���ا"، حيث خلص���ت توصيات 

البح���ث أن توقف ه���ذه الش���ركات أعمالها في 
مس���توطنات الضفة الغربية، ألن استمرارها في 
ذل���ك يجعلها متورط���ًة في انته���اكات لحقوق 
اإلنس���ان الفلسطيني، ويش���كل انتهاًكا صارًخا 
للقان���ون اإلنس���اني الدولي. وخلص���ت المحكمة 
اإلس���رائيلية، إلى أن "قان���ون مكافحة المقاطعة 
ينطب���ق بالمثل عل���ى المقاطع���ة الموجهة إلى 

إسرائيل وتلك الموجهة إلى المستوطنات".
واعتبر المركز الفلس���طيني لحقوق اإلنسان هذا 
القرار س���ابقًة خطيرًة من نوعه���ا حيث يعكس 
تقلي���ص الحيز المت���اح للمدافعي���ن عن حقوق 

اإلنس���ان، الذي���ن يعمل���ون على رص���د وتوثيق 
انتهاكات حقوق اإلنس���ان والقانون اإلنس���اني 

الدولي في األرض الفلسطينية المحتلة. 
وأوض���ح أن اس���تهداف "إس���رائيل" للمنظمات 
الحقوقية جاء من خالل ش���ن هجمات جاءت على 
ش���كل اتهامات كاذبة وحمالت تشهير بهدف 
تقويض شرعيتها وإسكات أصواتها المستقلة، 

والحد من تمويل الجهات المانحة لها.
وأض���اف أن الحقوق والمس���ؤوليات التي تحمي 
 

ٌ
عمل المدافعين عن حقوق اإلنس���ان هي حقوق

راسخة في القانون الدولي.

مركز حقوقي ُيدين إجراءات االحتالل بحق مدير مكتب »هيومن رايتس«
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أعلن أنا المواطنة/نعمه محمود خليل بربخ
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)400902573( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ساميه محمد سلمان ابو ملوح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803250828 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد ناصر عودة ابو عكر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407956655( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/يوسف احمد سليم البرعصي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901459891( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد يوسف محمود صالح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800417545( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ االء رشاد محمد العرايشي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802594556( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رامي زكريا عبد الهادي العرايشي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800146144( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ فاطمة محمد محمود ابو مراحيل.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)959625138( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ ابرار عبدالمجيد سليمان ابو عمرة  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410505010( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

الوحدة الوطنية
وأكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد المدلل، 
على ضرورة وجود  نقاشات فلسطينية جدية حول هذه 
القضية الخطيرة، الفتًا إلى أن الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب كش���ف عن الوجه الحقيقي ل���إدارات األمريكية 
الس���ابقة.  وبين المدلل، أن صفقة القرن لم تستهدف 
الفلس���طيني فق���ط، ب���ل تس���تهدف األم���ة العربية 
واإلسالمية، شجعها وجود أرضية خصبة أبرزها اتفاقية 
أوس���لوا التي أعطت شرعية لالحتالل، فضاًل عن تنازالت 
عربية مريحة أمام ترامب، واالنقس���ام الفلسطيني الذي 
مه���د الطريق ليتحدث ع���ن صفقة القرن، واالنقس���ام 
السياس���ي الحاد الذي أثر على الكينونة الفلس���طينية، 
باإلضافة إلضعاف المناعة العربية ضد أي مؤامرة تحاك 

ضد القضية الفلسطينية.
وش���دد على أن الطريق ممهد أم���ام الصفقة، من خالل 
اعت���راف ترامب بالقدس، ووقف دع���م االونروا، وانتهاء 
حق الالجئين، وض���م الجوالن، والحديث عن ضم الضفة 

الغربية، كذلك حصار قطاع غزة.
وأكد على أن غزة ستبقى شوكة في حلق ترامب وصفقة 
القرن،  وأن قوة المقاومة وتطوراتها تجعل ترامب يسرع 
في صفقة القرن، مش���يرًا إلى عدم اس���تقرار إسرائيل 
طالما هناك مقاومة حية وقطعة س���الح في غزة، معتبرًا 
أن مس���يرات العودة اع���ادت القوة والحض���ور للقضية 

الفلسطينية.
ولمجابهة صفق���ة القرن، طالب المدل���ل بضرورة وجود 
حض���ور نخبة عربي���ة قوية للوقوف ف���ي وجه االحتالل، 
وتكوين تكتالت ش���عبية، باإلضافة الس���تعادة وحدة 

المشروع الوطني.
كما دعا، لتفعيل حالة االش���تباك المس���تمر في الضفة 
المحتلة، ونق���اط التماس وإطالق ي���د المقاومة، مطالبًا 
الس���طلة الوطنية بض���رورة أن تعلن رفضه���ا للصفقة 
بش���كل جدي بكل محاورها، من خالل س���حب االعتراف 
ب�"إسرائيل"، ووقف التنسيق األمني ورفع اإلجراءات عن 

قطاع غزة.

ت�شكيل الهيئة العليا
أما ص���الح البردويل عض���و المكتب السياس���ي لحركة 
حم���اس، فأعلن عن قرار حركته تش���كيل الهيئة العليا 
لمواجهة صفقة القرن، بمش���اركة القوى والفصائل في 
كافة أماكن تواجد الفلسطينيين، وبمشاركة قوى عربية 
وإس���المية، هدفها مواجهة الصفقة وليس فقط إعالن 

رفضها.
وأض���ح، أن الهيئة ته���دف لتحقيق الوح���دة الوطنية 
الفلس���طينية الحقيقية القائمة عل���ى احترام الجميع، 
وليس االستفراد بالقضية الفلسطينية، واستشعار أن 

هناك متغيرات سياسية.
ودعا البردويل، إلى مقاومة التطبيع محليًا وعربيًا ودوليًا، 
وتعزي���ز المقاومة الش���عبية، بحيث تمت���د لكل نقاط 

التماس ف���ي الضفة المحتلة، فضاًل ع���ن عزل االحتالل 
وتعريته، وتعزيز صمود الش���عب الفلس���طيني، ورفع 

العقوبات واختراقات في دعم الشعب الفلسطيني.
كما أكد على ضرورة دعم المقاومة المس���لحة في الضفة 
المحتلة، من خالل األسود المنفردة، فاالحتالل ال يفهم 

اال لغة القوة، باإلضافة إلى إلغاء اتفاق أوسلو.

تطبيق االتفاقيات
بدوره، شدد إياد عوض الله عضو اللجنة المركزية للجبهة 
الشعبية، على أن الوحدة الوطنية هي األساس لمواجهة 
صفقة القرن، باعتبار شطب القضية هي جوهر المشروع 

الصهيوني، وإعادة بناء الوحدة الفلسطينية.
وأوضح عوض الله، أن القضية الفلس���طينية، دخلت في 
نفق مظلم وفتحت أبوابًا أمام كل مشاريع التصفية منذ 

توقيع اتفاق أوسلو.
وأوضح أن المواجهة تتجلى في خطوات الرئيس محمود 
عباس، بدعوة الجتماع فلس���طيني عاجل، على مستوى 
ع���اٍل، لمغادرة مربع االنقس���ام باإلضافة ألجندة واضحة 

لتطبيق االتفاقات بعيدًا عن المنطق السيادي.
كما طالب بموقف واضح من السلطة، كسحب االعتراف 
بالكي���ان الصهيون���ي، وإعادة االعتبار لوحدة الش���عب 

الفلسطيني والبيت الفلسطيني.

غمو�ض مق�شود
وفي ق���راءة تحليلية للصفقة، أوضح توفيق أبو ش���ومر 
المحلل السياس���ي، أن صفق���ة القرن ل���م تتضح بعد، 
فالصحف اإلس���رائيلية ال تكشف الكثير حول الصفقة، 
كم���ا يكت���ب عنها ف���ي الصح���ف العربي���ة والدولية، 
وه���و غم���وض مقص���ود في ه���ذه الصفقة وج���زء من 
االس���تراتيجية للصفقة، ف�"إس���رائيل" وضعت أسسها 

ونقلوها لألمريكان.
وبين ش���ومر، أن اإلدارة األمريكي���ة مختلفة عن اإلدارات 
الس���ابقة، فمعظم السياس���يين جدد سياسيًا وجلهم 
رجال تجارة، وذلك لتغيير جوهر العالم لصفقة تجارية، 

أبرزها تغيير القضية الفلسطينية.
وبش���أن معال���م الصفقة، لفت ش���ومر إل���ى أن المعالم 
رش���حت من خالل اعتبار القدس خارج إطار الصفقة أي 
أنها حدود ومشاريع تجارية، يمكن من خاللها اغتصاب 
م���ا تبقى من الق���دس وهو ما يجري عب���ر جمعية العاد 

االستيطانية.
وأش���ار إل���ى اتفاقية الغ���از مع ال���دول العربي���ة، وهو 
يمك���ن تغيير جغرافية السياس���ة، بتحوي���ل القضية 

الفلسطينية لقضية تجارية.
وأك���د ش���ومر، أن صفق���ة الق���رن يقص���د به���ا انهاء 
القضية الفلس���طينية باعتبارها قضي���ة مركزية تهم 
الفلس���طينيين والعالمين العربي واإلسالمي، فضاًل عن 
أن عدم اإلعالن عنها ضمن االستراتيجية المعدة للخطة 
الجديدة، داعيًا لتحقيق الوحدة الوطنية س���بيل وحيد 

لمواجهتها.

سياسيون: الوحدة وقرارات »جادة« من السلطة كفيلة لمواجهة »صفقة القرن«
غزة/ خالد ا�شتيوي:

خل�شت ندوة حوارية حول اآلية جمابهة �شفقة القرن، اإىل 
اأن حتقي��ق الوح��دة الوطني��ة، وخروج ال�ش��لطة بخطوات 
عملي��ة لرف���ض ال�ش��فقة، ه��و اأبرز م��ا ميكن فعل��ه ملواجهة 
ال�ش��فقة، فيما اأعلن��ت حركة املقاومة االإ�ش��امية حما�ض، 

عن نيتها ت�شكيل الهيئة العليا ملواجهة �شفقة القرن. واأجمع 
املتحدث��ون خ��ال الن��دوة الت��ي نظمته��ا وزارة االإعام يف 
قطاع غزة، على �ش��رورة اأن تخرج ال�شلطة بقرارات عملية 
ملواجهة ال�شفقة بعيدًا عن �شيا�شة التلويح، والبدء بتطبيق 
قرارات عملية اأبرزها �ش��حب االعرتاف باإ�ش��رائيل، ووقف 

التن�شيق االأمني ورفع االإجراءات عن قطاع غزة. وتوافقوا 
على اأن الق�ش��ية الفل�ش��طينية متر يف مرحلة خطرية ونفق 
مظل��م، وواقع مه��د الطري��ق اأمام �ش��فقة الق��رن، مطالبني 
بتفعي��ل املقاوم��ة يف كاف��ة نق��اط التما���ض، واإط��اق يدها 

خا�شًة يف ال�شفة املحتلة.

غزة/ االستقالل:
قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إغالق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب 
ش���رق قطاع غزة وبيت حانون »إيرز« ش���مال القطاع يوم غٍد، بس���بب األعياد 

اليهودية.
وذكرت اإلدارة العامة للمعابر أن سلطات االحتالل أبلغت بإغالق معبر كرم أبو 

سالم التجاري بشكل كلي الخميس.
وأش����ارت إلى أن حاجز بيت حانون "إيرز" س����يعمل فق����ط إلدخال الحاالت 
المرضية الطارئة جًدا والتي تحصل على تصريح أمني من سلطات االحتالل.

وُيعتبر كرم أبو س����الم المعبر التجاري الوحيد لس����كان القطاع منذ 
فرض "اس����رائيل" حصاًرا على غزة ع����ام 2007 وإغالق كافة المعابر، 
فيما ُيعد حاجز بيت حانون الوحيد لتنقل األش����خاص إلى األراضي 

المحتلة.
وفي الس���ياق، لفتت اإلدارة العامة إلى أن معبر الكرامة سيعمل من الساعة 

السابعة صباًحا وحتى العاشرة والنصف صباًحا فقط.

إغالق كلي لـ »كرم أبو سالم« 
وجزئي لـ »بيت حانون« يوم غٍد

جانب من الندوة التي نظمت بغزة اأم�ض 
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قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول: »إّن القيادة الفلس���طينية تعتزم إعالن 
س���حب االعتراف بدولة االحتالل ووقف التنس���يق األمني في جلس���ة المركزي وإن 
القيادة الفلسطينية لن ت�سمح باستمرار الوضع الراهن«. وفي بداية جلسة الحكومة 
ف���ي رام الل���ه أعلن د. محمد اش���تية أن الحكومة ترحب بعقد القيادة الفلس���طينية 
المجل���َس المركزي الش���هر المقبل، الفتا إل���ى أن الحكومة على اس���تعداد لتنفيذ 
قرارات المجلس���ين المركزي والوطني لمنظمة التحرير. ماذا يعني س���حب االعتراف 
ب� )إس���رائيل(..؟ وما مدى جدية التطبيق...؟ وما هي دوافع القيادة الفلس���طينية في 

إطالق تلك التصريحات...؟
تتع���رض القضية الفلس���طينية إلى تصفية حقيقية نتيج���ة االحتالل والمؤامرات 
الدولية الس���يما ما بات يعرف بصفقة القرن، المتتبع للش���أن العام يخشى أن تكون 
تلك الصفقة مش���ابهة لعملية الس���الم التي اس���تمرت ألكثر من عقدين من الزمن، 
نجح���ت العملية التي عززت من حضور إس���رائيل إقليميًا ودوليًا وأصبحت أمرًا واقعًا، 

ولألسف فشل الس���الم ولم يتحقق حتى تاريخه. وعليه تطبق )إسرائيل( والواليات 
المتح���دة خطوات تصفوية على األرض بينما نحن العرب ننتظر صفقة القرن، ونوزع 

االتهامات فيما بيننا حول من يتماهى مع صفقة القرن.
ماذا يعني س���حب االعتراف من )إس���رائيل(..؟ وقع إس���حاق رابين رئيس الحكومة 
اإلس���رائيلية آنذاك مع ياس���ر عرفات رئيس اللجن���ة التنفيذي���ة لمنظمة التحرير 
الفلس���طينية وثائق االعتراف المتبادل ع���ام 1993، وبموجبها اعترفت المنظمة بما 
ا ووحيًدا  تسمى دولة )إسرائيل( مقابل اعتراف الكيان العبري بالمنظمة ممثاًل شرعّيً
للشعب الفلس���طيني. وعليه أفهم أن سحب االعتراف سيكون بسحب هذه الوثيقة 
التي بموجبها تم توقيع اتفاق أوس���لو وإنشاء السلطة الفلسطينية وبموجبها أيضا 
اعترفت )إس���رائيل( بمنظمة التحرير ممثال ش���رعيا ووحيدا للش���عب الفلسطيني، 
وسحب االعتراف يعني إنهاء كل ما سبق، فهل ستذهب السلطة لهذا الخيار؟ وهل 
تستطيع مواجهة تداعياته المحتملة..؟ أتمنى أن تكون نعم، وأن يكون هذا التوجه 

نحو إنهاء االنقس���ام الحقيقي الذي بدأ مع أوس���لو، وبعد ذل���ك ظهرت نتائجه في 
انقس���ام يونيو حزيران/2007م. ولكني غير متفائل بذلك وأعتقد أن السلطة تمارس 
مناورة سياس���ية للضغط على جميع األطراف بما فيها دول���ة االحتالل إلعادة أموال 
المقاصة وزيادة دعم الس���لطة وخلط األوراق أمام صفق���ة القرن، وفرملة التفاهمات 

في قطاع غزة.
تنطلق دوافع القيادة الفلسطينية إلطالق تلك التصريحات بثالثة محددات هي:

1. المخاطر الحقيقية التي تعصف بالقضية الفلس���طينية السيما المتعلقة بفرض 
الس���يادة على القدس والضفة الغربية )مناطق ج( التي تش���كل ما نسبته %72 من 

مساحة الضفة الغربية نصفها تقريبًا مستوطنات.
2. األزم���ة المالية الخانقة التي تعاني منها الس���لطة التي كان اس���تقطاع جزء من 
المقاصة الضريبية أحد أس���بابها، وظهرت عبر نسبة الرواتب التي صرفت للموظفين 

خالل الشهور الماضية في الضفة الغربية.

3. تجاوز السلطة في ملف التفاهمات قد يكون أحد الملفات التي استفزت السلطة.
الخالصة: تبنى المجلس المركزي قرارات وتوصيات متعلقة بسحب االعتراف ووقف 
التنس���يق األمني وغيره من القرارات الجريئة ولكن في كل مرة لم يتم تطبيق ذلك، 
وه���و في المحصل���ة أضعف منظمة التحرير الفلس���طينية، حتى باتت )إس���رائيل( 
والمجتمع الدولي يدركان أن ما تقوم به الس���لطة هي مناورات سياسية وبذلك يتم 
التعاطي معه���ا وكأنها قفزات في الهواء، نتمنى أن تك���ون تلك التصريحات هذه 
الم���رة حقيقية وأن يتوحد جميع أبناء ش���عبنا في مواجه���ة التحديات الكبرى التي 
تعصف بالقضية الفلس���طينية والتي تس���تهدف المش���روع الوطني الفلسطيني، 
ولذلك متطلباته التي تبدأ بإطالق يد المقاومة بالضفة الغربية ووقف العقوبات على 
غزة، وتقديم قضايا ضد جرائم )إس���رائيل( في محكمة الجنايات الدولية، والبدء في 
خطوات عملية لوقف التنسيق األمني وسحب وثائق االعتراف المتبادل، هذه أفضل 
الخطوات لمواجهة صفقة القرن، فال يوجد شيء نخسره في ظل الواقع الذي نعيشه.

يتسلل االحتالل بآلته العدوانية الدموية في غفلة من الزمن, ليحصد أرواح الفلسطينيين, فيسرق 
الموت من أبنائنا خلسة, ظانا ان جرائمه ستمر دون عقاب, فأمس الثالثاء قتل االحتالل الصهيوني 
عامال فلس���طينيا من بلدة قباطيا جنوب جنين أثناء مطاردة الشرطة الصهيونية له في بلدة عرابة 
البطوف داخل ألراضي الفلسطينية المحتلة عام 48, وقبلها استشهدت معلمة فلسطينية الخميس 
الماضي دهًس���ا بشاحنة مستوطن إسرائيلي في بلدة تقوع شرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية 
المحتلة, كما استشهد سابقا الشهيد فارس أبو هجرس متأثرا بجراحه التي أصيب بها في مسيرة 
العودة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة, وكذلك الطفل إس���حق عبد المعطي س���ويلم إشتيوي 
)16عامًا( من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وال زالت قافلة الشهداء تمضي, واالحتالل يمارس سياسة 

الموت المسروق والذي يتحول فيه الشهيد إلى مجرد رقم يضاف لسجالت الشهداء الميامين .
كثيرة هي األحداث التي تعصف بالوضع الفلسطيني, وتحاول تشتيت الجهد وحرف األنظار عما 
يمارس���ه االحتالل الصهيوني من جرائم ضد شعبنا الفلسطيني, وهذا األمر ال يحدث اعتباطا, إنما 
هو نهج يجيد االحتالل الصهيوني اس���تثماره والتعامل معه بلؤم ش���ديد, ويجب علينا أال ننكر 
بأن االحتالل يستغل االنقسام الفلس���طيني والجهود المبذولة داخليا لتحقيق المصالحة, والتي 
تستنزف الكثير من الجهد والوقت, وتشتت طاقاتنا في صراعات هامشية ال طائل من ورائها, كما 
يجب ان نعترف بأن االحتالل يستغل حالة االنفضاض العربي على المستوى الرسمي عن القضية 
الفلس���طينية, ووقف كل أش���كال الدعم السياس���ي والمالي والمعنوي عنها, وانشغال الشعوب 
العربية واإلسالمية بأوضاعها الداخلية, فهذا أدى إلى تراجع واضح عن نصرة القضية الفلسطينية, 
كما ان الدعم األمريكي الالمحدود لالحتالل لقمع وتصفية الفلسطينيين, ساهم في تمرير سياسة 

القتل المنهج.    
الش���هداء يتس���اقطون تباعا, واألمة منش���غلة عن واجبها تجاه فلسطين وش���عبها, بل ان األمر 
أصبح  يتعدى ذلك بكثير, فهناك دعم رس���مي عربي وإس���المي لسياسة االحتالل القمعية تجاه 
الفلس���طينيين ولهاث وراء التطبيع, وهناك تواطؤ دولي مع االحتالل وغض طرف عما يرتكبه من 
جرائم بش���عة بحقهم, وهذا ما جعل االحتالل يتمادى في القتل وإزهاق األرواح, فالقتل يمارس���ه 
الجيش الصهيوني لمجرد الشبهة, وهذا يمنحهم المخرج لقتل أي عدد من الفلسطينيين بحجة 
الش���بهة, والمستوطنون كلهم مس���لحون بأوامر حكومة االحتالل بحجة حماية أنفسهم, لكنهم 
يس���تخدمون س���الحهم في قتل الفلس���طينيين وتهجيرهم من بيوتهم وأراضيه���م الزراعية, 
ويمارس���ون كل أش���كال العربدة ضدهم, وال احد يس���تطيع ان يحاس���بهم على ذلك, حتى أنهم 
يشرعون بعمليات دهس بسياراتهم ضد المدنيين الفلسطينيين, وتسجل أنها حوادث طرق بعد 

طمس كل األدلة ومعالم الجريمة .     
وحدها المقاومة هي القادرة على وقف سياس���ة القتل المسروق, فعندما اشتعلت الضفة ونفذت 
المقاومة عملي���ات فدائية فيها ضد الصهاينة, توارى المس���توطنون عن األنظ���ار خوفا, وتركوا 
أعمالهم في المس���توطنات, وفروا إلى المدن الفلسطينية داخل األراضي المحتلة عام 48, واعتقد 
انه لن يطول الصمت على جرائم االحتالل, ولن تبقى المقاومة الفلسطينية تشاهد ما يحدث دون 
ان ترد على هذه الجرائم, فسياس���ة القصف بالقصف والدم بالدم ال زالت قائمة, ولن تس���قط من 
أجندة الفلس���طينيين, وغرفة العمليات المشتركة تراقب ما يحدث في كل ربوع الوطن, والمقاومة 
الفلس���طينية يدها على الزناد, وتنتظر القرار الفلس���طيني للرد على جرائم االحتالل الصهيوني, 
فبمجرد تلويح رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى السنوار بعودة التظاهرات في حال 
عدم التزام »إسرائيل« بالتهدئة, خرجت مصادر إعالمية عبرية لتقول أنه وبناء على هذه التخوفات 
فإن الجيش اإلس���رائيلي ما زال يحافظ على حالة التأهب، اس���تعدادًا ألي تدهور أمني جديد في 
المنطقة الجنوبية, وتحذر من  أن حدود قطاع غزة هي األكثر تقلبًا، رغم الهدوء النس���بي الذي ساد 

المنطقة في فترة الماضية. 
واهم هذا العدو الصهيوني ان اعتقد ان دماء شعبنا الفلسطيني مستباحة, فاالحتالل الصهيوني 
سيدفع ثمن جرائمه ان عاجال أو آجال, وقدرة المقاومة على الرد على جرائم االحتالل ستبقى حاضرة, 
وهى في حالة تأهب واستعداد للرد في أية لحظة للرد بالشكل والطريقة التي تفهما »إسرائيل«, 
ولن يستطيع االحتالل تمرير سياسة القتل المسروق والذي يتم من خالله تصفية الفلسطينيين 

واحدا تلو اآلخر دون رد, فهذا األمر عفا عليه الزمن, وولى إلى غير رجعه.   

الموت المسروق

د. حسام الدجنيماذا يعني سحب االعتراف بـ »إسرائيل«؟

رأي
س����أحاول في هذا المقال إثبات أن هناك إمكانية إلحباط 
»صفقة ترامب«، سواء إذا طرحت في شهر حزيران القادم 
كم����ا أعلن جاري����د كوش����نر، أو إذا أّجلت مرة أخرى، أس����وة 
بسلس����لة من التأجيالت التي تدل عل����ى الصعوبات التي 
تعترضه����ا، وكذلك لحرف األنظ����ار عما يجري على األرض 
م����ن إمعان أميركي إس����رائيلي لتطبيقه����ا من خالل خلق 
حقائق جديدة على األرض تجعل الحل اإلس����رائيلي أكثر 
وأكث����ر هو الحل الوحيد المط����روح والممكن عملًيا، إضافة 
إلى منع الفلسطينيين من القيام بما يلزم إلحباطها، بحجة 
أنه����ا لم تطرح، فكيف يرفضون خطة ل����م تطرح بعد كما 
يردد، بغباء، فريق الصفقة األميركي المكون من صهاينة 
ينافس����ون أش����د الصهاينة تطرًفا. إذا طرحت »الصفقة« 
فيمكن أن تأخذ شكل التصور واألفكار أكثر ما تكون خطة 
محددة، لإليحاء بأنها أس����اس قابل للتغيير والتطوير، من 
أجل استدراج العرب والفلسطينيين لقبولها أو التعايش 
معها، ولكي يكون طرحها بداية عملية سياس����ية جديدة 
طويلة ال تبحث عن الس����الم، وإنما للتغطية على الخطوات 
الجاري����ة الرامية إل����ى تصفية القضية الفلس����طينية من 

مختلف أبعادها.
لق����د مضت خط����ة ترامب بعي����ًدا في الس����عي لتكريس 
الموقف الصهيوني على األرض من مختلف أبعاد القضية 
)الق����دس والالجئي����ن والمس����توطنات والح����دود واألمن 
والرواي����ة التاريخي����ة(، ويبقى العمل الج����اري حالًيا لبلورة 
طبيعة وشكل اإلطار السياس����ي للكيان الفلسطيني.على 
كوشنر وفريقه إدراك أن ما تفرضه القوة بعيًدا عن حقائق 
التاريخ والجغرافيا والثقافة والسياس����ة، ال ينشئ حًقا، وال 
يترتب عليه أي التزام، فإذا لم توافق القيادة الفلسطينية 
عل����ى »صفقة ترام����ب«، كما أعتق����د أنها س����تفعل، وإذا 
لم تكت����ف بال����رد اللفظي وبل����ورة بديل متكام����ل عنها 
فمصيرها الفش����ل المحتم، ونحن اآلن ال نزال في منطقة 
الرف����ض والصمود ف����ي وجهها من دون بدي����ل متكامل، 
وطني سياس����ي كفاحي اقتصادي تنظيمي، وهذا يكفي 
لعرقلتها وال يكفي إلحباطها. وأخذ الش����رعية »للصفقة« 
من أصحاب الحق ضروري الستمرارها، فال عرس بال عريس، 
وال يمكن أن تمر، فرفضها مهم جًدا كونه يؤسس للنضال 

الفلسطيني الالحق الذي سيكون أقوى من سابقه.
تأسيًس����ا عل����ى م����ا تق����دم، تواص����ل إس����رائيل تطبيق 
»الصفق����ة« عل����ى األرض، من خالل التخطي����ط والتمهيد 
لضم المس����توطنات، كخط����وة على طريق ض����م األراضي 
المصنف����ة )ج(، الت����ي يجري البح����ث إس����رائيلًيا حول ما 
األنس����ب: هل ضم س����كانها قليلي العدد، أم طردهم، أم 
ضم جزء منهم؟ وكيفية التعامل مع الذين سيش����ملهم 
الضم: ه����ل س����يكونون مواطنين إس����رائيليين أم حملة 
إقامة دائمة من دون جنسية؟ أما بالنسبة إلى ضم الضفة 
الغربية بكاملها مع س����كانها فهو غي����ر مطروح، ألن هذا 
س����يحول إس����رائيل عاجاًل أو آجاًل إلى دولة لمواطنيها أو 
ثنائية القومية وينفي عنها الصفة »اليهودية«، ألنها لن 
تبقى إذا ضمت األرض والس����كان دولة أبارتهيد إلى األبد، 
لذلك الضم الكامل مع الس����كان مرفوض إسرائيلًيا بصورة 

أش����د من رفض إنهاء االحتالل وإقامة دولة فلس����طينية 
على حدود 1967. اس����تكمااًل لما س����بق، هناك حلول عدة 
مطروحة، م����ن ضمنها ربط المناطق اآلهلة بالس����كان في 
الضفة باألردن من دون تحرير األرض الفلس����طينية وإبقاء 
السيطرة اإلسرائيلية عليها، وتوطين الالجئين في أماكن 
تواجدهم أو تهجيرهم إلى بلدان أخرى، وهذا وذاك محل 
رفض أردني كونه يش����كل خطًرا وجودًي����ا على األردن، ما 
أدى إلى إعادة التفكير وتقديم حلول أخرى تتراوح ما بين 
المحافظة على نوع من التواصل بين بقايا الضفة والقطاع، 

أو إبقاء الفصل بينهما.
ضمن عملية التضليل الجارية، ُتسّرب معلومات متناقضة 
عن »الصفقة«، كما يج����ري تغيير تفاصيلها، فتارة يجري 
الحديث أنها س����تتضمن دول����ة في غزة مرتبط����ة أو غير 
مرتبطة بالمعازل اآلهلة بالس����كان في الضفة، أي مركزها 
غ����زة؛ ومرة يتم الحديث عن دول����ة وعاصمتها في القدس 
الش����رقية عل����ى %90 من مس����احة األرض المحتلة؛ وتارة 
ثالث����ة يطرح الفصل بين الضفة والقطاع؛ وتارة رابعة يتم 
الحديث عن كيان أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي، يجمع 
ما بين غزة وأش����الء الضفة. ثمة أشكال أخرى للخداع، وهو 
الحديث عن أموال ضخمة س����تغدق على الفلس����طينيين 
واألردنيين وغيرهما، ويتم تداول هذا األمر بس����ذاجة من 
قيادات أو شخصيات وطنية وفي أوساط الجمهور، إذ يتم 
الحدي����ث عن أرقام فلكية، مرة أكثر م����ن ألفي مليار دوالر، 
وم����رة 800 مليار، وأحياًنا 150 ملي����ار، في حين أن األموال 
التي يخطط لجمعها لتحقيق السالم االقتصادي الموعود، 
الذي سيس����تخدم للتغطية على غياب السالم السياسي، 
أي على تصفية القضية الفلس����طينية، أق����ل من المبالغ 
المتداول����ة بكثير، إذ يدور الحديث عن 10 مليار، فش����لت 
محاوالت جمعها حتى اآلن. فإدارة ترامب لن تدفع فلًس����ا 
واحًدا، والعرب ف����ي ضائقة مالية وينزلق بعضهم لتأييد 
الصفق����ة أو التغاضي عنها على أمل أن تكون إس����رائيل 
حليفة لهم في حربهم ضد إي����ران، وحتى يكون التطبيع 
مع إسرائيل جسًرا للوصول إلى رضا البيت األبيض عنهم. 
أما أوروبا فغير موافقة على تمويل خطة تعارضها، كما أن 

اليابان غير متحمسة كذلك.
في هذا السياق يمكن االس����تنتاج إن طرح الصفقة – إذا 
ح����دث - ال يتضمن ما يمكن أن يقبله الفلس����طينيون، وال 
يس����تهدف الس����الم، وإنما اس����تدراج رفض فلسطيني 
مؤك����د يب����رر ضم أكثر م����ن %60 من أراض����ي الضفة. إن 
قبول »الصفقة« أو اعتبارها أساًس����ا يمكن التفاوض عليه 
يعّد استس����الًما، في حين إن رفضها ق����د يكون نوًعا من 
االنتحار إن لم يكن ضمن بناء بديل عنها. وفي هذه الحالة 
يكون الرفض بداية فلس����طينية مختلفة تسعى لتوفير 
مس����تلزمات إحباطها. يتناقض بناء البديل مع اس����تمرار 
إس����تراتيجية البق����اء واالنتظار وردة الفع����ل، التي تظهر 
في أس����وأ صورة من خالل إحالة تطبي����ق قرارات المجلس 
المركزي المقّرة ف����ي آذار 2015 إلى المجلس الوطني، ثم 
إلى لجان، ومن ثم إحالة تنفيذها إلى »المركزي« مرة أخرى، 
وإلى الحكومة الس����ابقة، ومن ثم إلى الحكومة الحالية، كما 

جاء في التصري����ح الصحافي الصادر ع����ن اجتماع اللجنة 
التنفيذية األخي����ر، وأخيًرا إلى »المرك����زي« مرة أخرى كما 
جاء ف����ي خطاب الرئيس محمود عب����اس األخير أمام وزراء 
الخارجية العرب في القاهرة، إذ مطلوب منه اتخاذ القرارات 

المطلوبة وكأنها لم تتخذ من قبل! 
ال يكفي رفض »صفقة ترامب« اللفظي من كل القوى ومن 
الرئيس، مع استمرار تشبث كل طرف بمواقفه وشروطه 
إزاء كيفية إنهاء االنقسام، الذي يعبد استمراره الطريق 
لها. كما ال يكفى إعالن رفضها والتوصل إلى التفاهمات 
حول التهدئة التي تتعامل مع قطاع غزة بشكل منفصل 
عن بقية األراضي الفلسطينية، وكقضية إنسانية وأمنية 
وليست تتعلق بحقوق شعب، وال يكفي وقف االتصاالت 
السياسية مع اإلدارة األميركية، والحفاظ على االتصاالت 
األمنية مع األميركيين والتنسيق األمني وبقية التزامات 
اتفاق أوسلو، ، كما جاء في خطاب الرئيس المذكور آنًفا. 
يمكن إحباط »صفقة ترامب«، ألن الش���عب الفلسطيني 
ح���ي ويريد الحي���اة، ومصمم عل���ى الدفاع ع���ن وجوده 
وحقوقه وفت���ح الطريق أمام مس���تقبله، وعلى المقاومة 
بكل أش���كالها، وخصوًصا حركة المقاطع���ة الرامية إلى 
جع���ل االحتالل مكلًفا إلس���رائيل وم���ن يدعمها. يمكن 
إحباط »صفقة ترامب«، ألن القضية الفلس���طينية عادلة 
ومتفوقة أخالقًيا، ولها أبعاد عربية وإس���المية وتحررية 
إنس���انية، لن يلغ���ي تأثيرها اختيار الح���كام العرب أو 
بعضهم تغيي���ر األولويات العربي���ة فيما يتعاكس مع 
مصالح وإرادة شعوبهم التي عبرت عن نفسها المرة تلو 
األخ���رى، وأثبتت أن القضية الفلس���طينية عربية، وأنها 
قضية جامعة وقابلة لالس���تخدام من األخيار واألش���رار 
على حد س���واء، ما يجعله���ا قضي���ة ذات تأثير رهيب 
على األمن واالس���تقرار في المنطق���ة والعالم، ما يوجب 

االهتمام بها دائًما في مراحل نهوضها أو هبوطها.
يمكن إحباط »صفقة ترامب«، ألن العالم كله تقريًبا رافض 
له����ا، ما يجعل موقًفا فلس����طينًيا موحًدا ق����ادًرا على صنع 
المعج����زات، خصوًصا أن اإلقليم والعال����م لم يعد منطقة 
نفوذ أميركية، وإنما تتنافس أط����راف عدة ودّول ومحاور، 
وتتبل����ور تعددية قطبي����ة في اإلقليم والعالم س����تنهي 
الس����يطرة األحادية األميركية، خصوًصا أن الدور األميركي 
ف����ي المنطقة والعالم يتراجع، وهذا س����يترك تأثيره على 
ال����دور الوظيفي الذي تلعبه إس����رائيل، إذ س����تصبح عبًئا 
وليست الدجاجة التي تبيض ذهًبا لحلفائها األميركيين. 
إن إحب����اط »الصفق����ة« يتطلب تغيير النظام السياس����ي 
الفلس����طيني القائم، العاجز عن إحباطها، وتغييره ال يتم 
عبر المناش����دة والمطالبة واالنتظار، وإنما من خالل تحرك 
الشعب سياس����ًيا وجماهيرًيا للضغط وفرض إرادته على 
الجميع، ولعل ما حصل في الجزائر يلهم الفلس����طينيين 
مرة أخرى كما ألهمتهم سابًقا ثورة المليون شهيد. ولعل 
ما جرى تداوله داخل حراك الضمان االجتماعي عن تنظيم 
حراك مماثل يهدف إلى إنهاء االنقس����ام يبشر بالخير إذا 
انضمت له كل المجموع����ات واألفراد الذين عملوا وما زالوا 

يعملون من أجل َطي صفحة االنقسام السوداء.

هل من الممكن إحباط »صفقة ترامب«؟
هاني المصري
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رام الله/ االستقالل:
أصدرت س���لطة النقد تعليمات جدي���دة للمصارف 
بخصوص تأجيل أقساط قروض موظفي القطاع العام 
من خالل إعادة الهيكلة أو منح تس���هيل جاري مدين 
مؤقت، يعطي العميل حرية تأجيل عدد من األقساط 

إلى أجل يتم التوافق عليه بين العميل والبنك.
وأوضحت س���لطة النقد في بيان، ص���در الثالثاء، أن 
التعليمات تأتي في ظل استمرار عدم انتظام رواتب 
موظف���ي القط���اع العام ف���ي الفترة األخي���رة، وعدم 
تحويل الرواتب بش���كل كامل، وذلك مراعاة للظروف 
الراهنة التي يم���ر بها موظفو القط���اع العام، ووفقا 
لنتائج االجتماعات المس���تمرة مع القطاع المصرفي 

منذ بداية األزمة.
كما أشارت إلى إمكانية إعادة هيكلة أقساط العميل 
خالل فت���رة عمر الق���رض أو بعده بما يت���م التوافق 
عليه بين الطرفين؛ واش���ترطت التعليمات عدم طلب 
أية ضمان���ات إضافية لتنفيذ الحص���ول على أي من 

الخيارين.

وش���ددت في تعميمها على المص���ارف على ضرورة 
عدم احتس���اب أية مبالغ إضافي���ة تتمثل في فوائد 
تأخي���ر أو عموالت أو غرام���ات، وتقتصر التكلفة على 
سعر الفائدة المحتس���بة على القرض األصلي فقط، 

ما سيترتب عليه كلفة بسيطة يدفعها المقترض.
وأوضح���ت أن المقترضين م���ن موظفي القطاع العام 
الذي���ن ال يرغبون باالس���تفادة من خي���ارات تأجيل 
األقس���اط س���يخضعون لتعليم���ات الخص���م التي 
س���تصدرها س���لطة النق���د للمص���ارف، وذلك بعد 
تحديد الحكومة لنسبة الرواتب التي سيتم تحويلها 

للموظفين الشهر المقبل.
وتلقى موظف���و القطاع الع���ام في الضف���ة الغربية 
المحتّلة رواتب بنس���بة %50 فقط عن شهري فبراير 
وم���ارس، بعد قرار س���لطات االحتالل خص���م أموال 
الشهداء واألسرى من أموال "المقاصة" الفلسطينية.

فيما طّبقت الحكومة خصومات إضافية على موظفيها 
بغزة، الذين كانوا يتلق���ون %50 من رواتبهم بفعل 

اإلجراءات التي تفرضها على القطاع.

رام الله/ االستقالل:
والمواصالت  النق���ل  وزي���ر  اجتمع 
عاصم س���الم، الثالثاء بمقر الوزارة 
م���ع اتح���اد مس���توردي المركبات 
الجديدة في فلس���طين لمناقش���ة 
عدد من الموضوعات والقضايا ذات 

االهتمام المشترك.
وأع���رب س���الم عن ح���رص الوزارة 
بتعزيز س���بل التعاون المش���ترك 
مع األط���راف المعنية كافة بقطاع 
النق���ل والمواص���الت، وأك���د على 
أهمية تعميق الشراكة الحقيقية 
ما بين ال���وزارة واالتحاد، والوقوف 
بجانب المس���توردين وحمايتهم، 
الوطن  لخدم���ة  س���وية  والعم���ل 

والمواطن.
وأوض���ح أن اس���تراتيجية ال���وزارة 
تقوم على أساس بحث كل البدائل 
المتوفرة لالس���تغناء عن االستيراد 
م���ن الجان���ب اإلس���رائيلي، وبما ال 
يؤثر على أهداف الوزارة بالنهوض 
بهذا القطاع وتطوير أسطول قطاع 
النقل والمواصالت الفلسطيني وبما 

يخدم المواطن.

ف���ي الس���ياق، أك���د وزي���ر النقل 
والمواصالت س���عي وزارته للمضي 
قدما نحو تطوير منظومة اإلجراءات 
والقطاع  ال���وزارة  بين  ما  والعالقات 
إنج���اح  عل���ى  والعم���ل  الخ���اص، 
االتح���ادات وكافة األط���ر النقابية. 

اهتماًما  تول���ي  وزارت���ه  أن  وبّي���ن 
كبيًرا لقط���اع المس���توردين كونه 
يشكل أحد الركائز األساسية التي 
تدع���م االقتصاد والدخ���ل الوطني 

الفلسطيني.
مطال���ب  إل���ى  س���الم  واس���تمع 

والمش���كالت  المس���توردين 
تواجهه���م،  الت���ي  والتحدي���ات 
مؤك���ًدا أن ال���وزارة جاه���زة إليجاد 
الحلول المالئمة ألية مشكالت وفق 
اإلمكانية المتاحة وبما يتماشى مع 

القوانين واألنظمة المعمول بها.

وزير النقل والمواصالت يجتمع مع اتحاد مستوردي المركبات الجديدة

رام الله/ االستقالل:
قالت وزارة االقتصاد الوطني، الثالثاء، إن نظام السلع ذات 
االس����تخدام المزدوج الذي تنتهجه »إس����رائيل« يحد من 
تطور ونمو الصناعة الفلسطينية ويفرض تكاليفا باهظة 
على الصانع الفلس����طيني جراء التعقيدات واالشتراطات 
المخالفة للممارس����ات الدولية المعت����ادة والتي تتخذها 

بذريعة أمنية وبيئية.
وق����ال وزي����ر االقتص����اد الوطني خال����د العس����يلي: “إن 
االستعمال المزدوج للسلع يدخل في كثير من الصناعات 
وتلع����ب دورا رئيس����يا في مدخ����الت االنت����اج لالقتصاد 
المحلي، وهناك شروط عالمية الستخدامها ولكن الشروط 
االسرائيلية مرهقة للصانع الفلسطيني وتكبده الخسائر، 
وتح����د من إمكاني����ة ازدهار الصناعة كما يط����رأ زيادة في 
تكاليف السلع المصنعة”. وتمنع »اسرائيل« دخول قائمة 
من المواد الخام الى الس����وق الفلس����طيني تزيد عن 100 
مادة تستخدم في قطاعات الصناعات الجلدية واإلنشائية 
والغذائية والهندس����ية والمعدنية والنس����يج والخياطة 
واأللمنيوم والكيميائية والمعدنية ومعدات وقطع الغيار.

كما تمنع س����لطات االحتالل أصحاب المدابغ من استيراد 
م����ادة الكروم الالزمة في تصنيع الجلود الطبيعية، بذريعة 
حماية البيئة التي يس����طر عليها المستوطنون في مدنية 
الخليل، ما جعل عدد من المدامغ مهددة باإلغالق وتسريح 
العاملين، كما تمنع دخول م����ادة حمض الكبريتيك التي 
تدخل في كثير من الصناع����ات، ما دفع بعض الصناعات 
إل����ى اإلغالق وتكبد خس����ائر كبي����رة. وبين تقري����ر للبنك 
الدول����ي أن االقتصاد الفلس����طيني يعاني منذ س����نوات 
ر االقتصاد  بس����بب القيود المتصلة بحركة التجارة، وتضرَّ
بش����دة جراء القيود المفروضة على السلع ذات االستخدام 
المزدوج، وهي الكيماويات والسلع والتقنيات المستخدمة 
في األغ����راض المدنية، والتي قد تكون لها اس����تخدامات 

عسكرية.
وأش����ار إلى أن تخفيف القيود المفروضة على السلع ذات 
االستخدام المزدوج، من ش����انه أن يضيف %6 إلى حجم 
االقتص����اد في الضفة الغربية و%11 في قطاع غزة بحلول 
عام 2025، بالمقارنة مع الس����يناريو المتوقع إذا استمرت 

القيود.

»النقد« تصدر تعليمات جديدة 
بخصوص تأجيل أقساط القروض

»االقتصاد« برام الله: »إسرائيل« 
تحاصر مدخالت إنتاج الصناعة

جنين/ االستقالل:
قال وزير االقتصاد الوطني خالد العس���يلي الثالثاء إن مشروع منطقة جنين 
الصناعية الحرة شمال الضفة الغربية المحتلة سيشهد خالل النصف الثاني 
من العام الجاري نقل���ة نوعية في تنفيذ أعمال البني���ة التحتية والخارجية 
للمنطقة الصناعية الحرة، ووضع الحوافز االستثمارية المشجعة لالستثمار.

وأش���ار العس���يلي خالل لقائه الش���ركة التركي���ة المط���ورة لمنطقة جنين 
الصناعية الحرة، أمس في مقر الوزارة بمدينة رام الله لسلس���لة من اللقاءات 
والمش���اورات التي سيعقدها مع الجانب التركي واأللماني لرفع وتيرة العمل 

في هذا المشروع الذي طال انتظاره وتذليل كافة العقبات التي تعترضه.
وبين الجانبان أن ترس���ية عطاء البنية التحتية الداخلية والخارجية للمرحلة 
األولى للمشروع والبالغة نحو 20 مليون يورو سيتوالها مقاول دولي بائتالف 
فلس���طيني مع بداية الش���هر المقبل وبالتعاون مع العطاءات المركزية في 

وزارة األشغال العامة واإلسكان.
وأوضح أن هذا س���يفتح الباب على مصراعيه لبدء االس���تثمارات الصناعية 
بالمنطقة الصناعية الحرة، وخلق فرص عمل منتجة أمام الشباب الفلسطيني 

في محافظة جنين والوطن برّمته.
وبحث الجانبان الفلس���طيني والتركي آليات االس���تثمار المراد اتباعها في 
عملية استقطاب المستثمرين األجانب وخاصة االتراك وإقامة الشراكات مع 
نظرائهم الفلسطينيين. ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما يزيد عن 20 ألف 
فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة؛ األمر الذي سيساهم في تحسين االقتصاد 

الفلسطيني بمختلف قطاعاته.

العسيلي: مشروع جنين الصناعية 
الحرة سيشهد نقلة نوعية

رام الله/ االستقالل:
أك���د وزير العمل نصري أبو جي���ش، الثالثاء، 
أهمي���ة الصندوق الفلس���طيني للتش���غيل 
والحماي���ة االجتماعي���ة للعمال ومش���اريعه 
العمل  والعاطلين عن  للخريجي���ن  المختلفة 
الذي���ن يعقدون آم���ااًل كبيرة علي���ه في حل 
مش���اكلهم وتوفير فرص العم���ل واألرضية 

إلنشاء المشاريع التنموية لهم.
وتعهد أبو جيش بالعمل الجاد مع الجميع من 
أجل توسيع محفظة مشاريع الصندوق خالل 
الفترة القادمة لمواجهة التحديات الجس���ام 

التي تواجه القضية والمشروع الوطني.

ج���اء ذلك خ���الل ت���رؤس الوزير أب���و جيش 
أم���س الثالث���اء ف���ي رام الله وس���ط الضفة 
الغربية المحتلة اجتماًعا للمجلس التنفيذي 
للصن���دوق بحضور األعض���اء: األمين لالتحاد 
العام لنقابات عمال فلس���طين شاهر سعد، 
ووكي���ل وزارة المالي���ة فريد غن���ام، ورئيس 
اتحاد الغرف التجارية عمر هاش���م، والمدير 

التنفيذي للصندوق مهدي حمدان.
الممولي���ن  الت���زام  ض���رورة  عل���ى  وش���دد 
والعربية  واألممي���ة  األجنبية  والمؤسس���ات 
والمحلية العاملة في مجال التمويل بالعمل، 
ومن خ���الل الصن���دوق، وال���ذي يمتلك كل 

مقومات النجاح واالبداع في تنفيذ المشاريع 
ذات العالق���ة، فض���اًل ع���ن امتالك���ه قاعدة 
البيان���ات الخاصة بالمتعطلي���ن عن العمل، 

وكذلك لخبرته في هذا المجال.
ولفت إلى أهمية التشارك والتشبيك وتعزيز 
المختلفة  الوطني���ة  المؤسس���ات  العمل مع 

وخصوصًا النقابات.
واستمع أبو جيش لشرح مفصل قدمه المدير 
التنفي���ذي للصندوق، ح���ول عمل الصندوق 
خالل الفترة الماضية، والمشاريع الذي يقوم 
بتنفيذه���ا اآلن، والمن���وي تنفيذه���ا خالل 

الفترة القادمة.

االستقالل/ وكاالت:
أظه���رت األرقام الحكومي���ة ارتفاع اجمال���ي الدين العام 
ف���ي الربع األول من العام الجاري حي���ث بلغ 28.878 مليار 
دينار مقارنة 28.308 مليار دينار من ذات الفترة من العام 

الماضي. 
وبحسب البيانات المالية الحكومية فأن الحكومة دفعت 248 
مليون دين���ار كفوائد للدين العام في الرب���ع األول من العام 
الجاري أي ألول 3 أش���هر من السنة، علما بأن الحكومة دفعت 
فوائد للدين ف���ي الربع األول من العام الماضي 284.3 مليون 

دينار.

ارتفاع الدين األردني إلى 28.8 
مليار دينار في الربع االول

أبو جيش: آمال كبيرة من الخريجين
 والعاطلين على »صندوق التشغيل«
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االستقالل/ األناضول:
أهم ما مّيز المعارك في طرابلس اليوم التاس���ع عشر من 
هجوم ق���وات اللواء المتقاعد خليف���ة حفتر، الذي يقود 
الجيش في الش���رق، عل���ى العاصمة الليبي���ة طرابلس، 
تمكن قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا من إبعاد 
القوات المهاجمة كيلومترات أخرى عن وسط العاصمة.

ويشكل تراجع قوات حفتر عن منطقة عين زارة، انكسارا 
لقواته )اللواء التاسع ترهونة( المتقدمة كرأس حربة في 
المحور األوسط، المتوجه صوب قلب العاصمة ومقراتها 

السيادية.
السيطرة على طوق وادي الربيع - السواني

حيث أظهرت قناة »ليبيا األح���رار« )خاصة(، صور فيديو 
تؤكد سيطرة قوات الوفاق بش���كل »كامل« على منطقة 
عين زارة، الضاحية الجنوبية للعاصمة، والتي ال تفصلها 

عن وسط طرابلس سوى نحو 11 كيلومترا.
وه���ذا يؤك���د تصريحات ق���وات حكومة الوف���اق، التي 
تحدثت عن التحام قواتها بعين زارة مع محور عين الربيع، 
جنوب شرقي العاصمة طرابلس )جنوب منطقة تاجوراء/ 
الضاحية الش���رقية للعاصمة(، ومحاصرة موقعين اثنين 
لقوات حفت���ر في وادي الربيع، رغ���م أن المنطقة زراعية 

ومفتوحة ويصعب غلق كل منافذها.
ومن الناحية العس���كرية، فإن هذا التقدم يعني أنه 
تم تأمي���ن الطوق الممتد من وادي الربيع ش���رقا إلى 
غاي���ة منطقة الس���واني )نحو 30 كل���م جنوب غربي 
طرابلس(، مرورا بعين زارة، ومعس���كر »اليرموك« بخلة 

الفرجان )أكبر ثكنة في طرابلس(.
كما أن خطر اقتحام قوات حفتر، ألحياء وس���ط العاصمة 
المكتظ���ة بالس���كان، أصبح أبع���د من ذي قب���ل، وهذا 
أعط���ى ثقة لقوات الوفاق للتق���دم نحو طرد ما تبقى من 
الق���وات المهاجمة في خلة الفرجان )نحو 20 كلم جنوب 
طرابلس(، والمطار القديم )نحو 25 كلم جنوب طرابلس(.

معركة المطار لم تحسم بعد
لكن قوات حفتر الزالت تس���يطر على بعض الجيوب في 

مح���ور خلة الفرج���ان، رغم إخفاق عدة هجمات ش���نتها 
للسيطرة مجددا على معس���كر اليرموك، بل تم إبعادها 

كيلومترات أخرى جنوب المعسكر.
وُتحكم قوات حفتر س���يطرتها بصفة ش���به كاملة على 
منطقة قصر بن غش���ير، جنوب عي���ن زارة، وتمثل هذه 
المنطق���ة نقطة ارت���كاز لهجماتها نحو مح���اور: المطار 

القديم، واليرموك، وعين زارة، ووادي الربيع.
كما تشكل قصر بن غش���ير، منطقة تحشيد للتعزيزات 

العس���كرية والمؤن القادمة من مدينة ترهونة )90 كلم 
جنوب شرق طرابلس(، الداعمة لقوات حفتر.

أما مطار طرابلس الدولي، فيش���هد أعنف االش���تباكات 
في األي���ام األخيرة، ويتب���ادل الطرفان الس���يطرة عليه، 
ف���ي معارك كر وف���ر، دون أن يتمكن الطرفان من تثبيت 

السيطرة عليه بشكل كامل ونهائي.
وتتقاس���م قوات الطرفين السيطرة على المطار القديم، 
ال���ذي يطل ش���رقا على قصر بن غش���ير، لكنه محاط من 
جميع الجه���ات بقوات حكومة الوف���اق، والتي تمكنت، 
اإلثنين، من استعادة السيطرة على الجزء األكبر منه في 
هجوم من ثالثة محاور، حس���ب تصريح سابق للمتحدث 
اإلعالمي باس���م عملي���ة »ب���ركان الغض���ب«، مصطفى 

المجعي، لألناضول.
ورغ���م أن المط���ار القديم خرج من الخدم���ة بعد معارك 
2014، إال أن ق���وات الوف���اق تخش���ى أن تتمك���ن قوات 
حفتر من اس���تغالل مدرجه، كنقطة انط���الق طائراتها 
خاصة العمودي لقصف طرابلس أو حتى دعم الجبهات 

المتقدمة بالسالح والرجال بشكل أكثر فعالية.
ويسعى حفتر إلرس���ال مزيد من التعزيزات العسكرية 
إلى محاور القت���ال، بعد تراجع قواته في أكثر من محور 
خاص���ة بعي���ن زارة ووادي الربيع، والس���واني والزهراء 
والعزيزية، ناهيك عن إخفاقه في السيطرة على المطار 
القدي���م، وعجزه عن الس���يطرة على معس���كر اليرموك 
والتقدم نحو محور صالح الدين ش���ماال، باتجاه حي أبو 

سليم الشعبي.

معركة طرابلس.. انكسار رأس حربة حفتر بعين زارة

االستقالل/ وكاالت:
ه���دد زعيم جماع���ة »أنصار الل���ه« اليمنية 
عبد المل���ك الحوثي بقص���ف مواقع حيوية 
في الس���عودية واإلم���ارات، وق���ال إن على 
الس���عودية التخل���ي ع���ن »طموحه���ا غير 
المش���روع« إذا كانت تري���د االطمئنان، كما 
اعتبر أن اقتصاد اإلمارات معرض للخطر إذا 

واصلت قصف اليمن.
وفي ح���وار تلفزيوني أجرته قناة المس���يرة 
اليمنية، ق���ال الحوثي إن على الس���عودية 
التخل���ي عن طموحاتها غير المش���روعة في 
الس���يطرة وفي مصادرة حق الشعب اليمني 
في الحرية، ووق���ف اعتدائها على اليمن إذا 

كانت تريد االطمئنان.

وأضاف زعي���م الجماعة أنه يتمنى أن تصل 
هذه الرس���الة إلى السلطات السعودية، وأن 

تغير سياستها العدائية تجاه اليمن.
أه���داف  »لدين���ا  أيض���ا  الحوث���ي  وق���ال 
إس���تراتيجية وحيوي���ة وحساس���ة ومؤثرة 
يمكن اس���تهدافها ف���ي حال القي���ام بأي 
تصعيد في الحديدة.. صواريخنا قادرة على 
الوصول إلى الرياض وم���ا بعد الرياض، إلى 
دبي وأب���و ظبي وأهداف حيوية وحساس���ة 

لدى قوى العدوان«.
كما اعتبر الحوثي أن »اإلماراتي يحشر نفسه 
في المش���كلة في اليمن« مما يشكل مخاطر 
حقيقي���ة على االقتص���اد اإلماراتي، مضيفا 
»إذا استمر العدوان فإن االقتصاد اإلماراتي 

واالستثمار هناك س���يكون معرضا لمخاطر 
حقيقية«.

ويأتي ذلك بعد س���اعات م���ن إعالن جماعة 
»انصار الله« إطالق صاروخ بالس���تي باتجاه 
معس���كر تاب���ع للجي���ش الس���عودي غربي 
ج���ازان، ومقتل ضباط س���عوديين، وكذلك 
بعد إعالنها إس���قاط طائرة مسيرة للتحالف 
واتهمت  واإلم���ارات.  الس���عودية  بقي���ادة 
الجماعة في الوقت نفسه السعودية بإصابة 
رجل بجراح في محافظ���ة صعدة الحدودية 
والمدفعية، وذلك  بالصواري���خ  جراء قصف 
بعد ش���ن الس���عودية غارتين على مديرية 
نهم في محافظة صنعاء ومنطقة المفاليس 

بمحافظة تعز، دون وقوع إصابات.

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال نائب رئيس ال���وزراء البلجيكي ديدييه رايندرز، إن بالده ليس���ت طرفا في قرار 

الواليات المتحدة القاضي بوقف اإلعفاءات من حظر استيراد النفط اإليراني.
جاء ذلك خ���الل مؤتمر عقده رايندرز، الذي يش���غل أيًضا منصب���ي وزيري الخارجية 
والدفاع، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثالثاء، في العاصمة أنقرة.

وأفاد بأن فرض واشنطن للعقوبات على طهران بهذه الطريقة »غير مناسب«.
وذكر مواجهة العديد من الشركات األوروبية، صعوبات في التعامل مع إيران، بسبب 

العقوبات األمريكية.
وبدأت واش���نطن، في 5 نوفمبر/ تش���رين ثاني الماضي، تنفيذ حزمة عقوبات شملت 
صناعة النفط في إيران والمدفوعات الخارجية؛ مما أثر على إنتاج الخام والصادرات. 

ومنحت واش���نطن اإلعفاءات المؤقتة، لبلدان: تركيا، الصين، الهند، إيطاليا، اليونان، 
اليابان، كوريا الجنوبية وتايوان.

قب���ل أن يعلن ترامب االثنين، عدم تجديد هذه اإلعفاءات، وانتهائها مطلع مايو/آيار 
المقبل.

»أنصار الله« تهدد بقصف مواقع 
حيوية في السعودية واإلمارات

وزير بلجيكي: لسنا طرًفا في 
العقوبات األمريكية على إيران

االستقالل/ وكاالت:
أبدى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الثالثاء، اس���تعداد 
بالده تثبي���ت حدوده���ا البحرية والمنطق���ة االقتصادية 
الخاصة، مع "إسرائيل"، عبر اآللية التي اعتمدت في ترسيم 

الخط األزرق بإشراف األمم المتحدة.
تصريحات بري، جاءت خ���الل لقائه قائد قوات "يونيفيل" 
األممي���ة في جنوب لبن���ان، الجنرال س���تيفانو ديل كول، 

وتركز الحديث حول الخط األزرق والحدود البحرية.
وبعد انس���حاب قوات االحتالل من الجن���وب اللبناني عام 
2000، وضع���ت األم���م المتحدة ما ع���رف ب�"الخط األزرق"، 

لتأكيد االنسحاب.
ورغ���م أنه لم يراع الحدود الرس���مية بش���كل دقيق، إال أن 

"إسرائيل" حاولت أكثر من مرة خرق "الخط األزرق".
وق���ال الجنرال ديل كول، بحس���ب بيان الرئي���س بري، إن 
اإلمكاني���ة واردة العتماد اآللية ذاتها في ترس���يم الحدود 

البحري���ة. ومنذ 31 يناي���ر/ كانون ثاني 2017، يس���تنفر 
لبنان كل أدواته المتاحة، للدف���اع عن "البلوك رقم 9"، في 
مياهه اإلقليمية بالبحر المتوسط، قرب الحدود البحرية مع 

"إسرائيل".
ويعود تاري���خ "البلوك 9" إلى عام 2009، حين اكتش���فت 
ش���ركة "نوبل للطاقة" األمريكية كمية من احتياطي النفط 
والغاز في الحوض الش���رقي للمتوس���ط، تبلغ مساحته 83 
ألف كلم، قرب منطقة الحدود البحرية اللبنانية اإلسرائيلية.

وتبلغ مس���احة المياه اإلقليمية اللبناني���ة حوالي 22 ألف 
كلم، بينما تبلغ المس���احة المتنازع عليها مع "إس���رائيل" 

854 كلم.
وتم تقس���يم المس���احة المتنازع عليها إلى 10 مناطق أو 
بلوكات، ويمثل البل���وك 9 أحد تلك المناطق. وتقدر حصة 
لبنان من الغ���از الطبيعي، الذي يحتضن���ه ذلك الجزء من 

البحر المتوسط، بحوالي 96 تريليون قدم مكعب.

لبنان مستعد لتثبيت حدوده 
البحرية مع »إسرائيل« بإشراف أممي

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثالثاء، تنفيذ 
حكم اإلعدام بحق 37 ش���خًصا، بتهم تتعلق ب� 

"اإلرهاب" في عدد من المدن السعودية.
وقالت وكالة أنباء الس���عودية "واس"، "أصدرت 
وزارة الداخلية، بياًنا بش���أن تنفيذ حكم القتل 

تعزيًرا وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة".
وبّينت الوكالة الرس���مية، نق���اًل عن بيان لوزارة 
الداخلية، بأن األحكام نفذت بحق أشخاص في 
كٍل من مناطق؛ الرياض، مكة المكرمة، المدينة 

المنورة، الشرقية، القصيم، وعسير.
وأش���ارت الداخلية إلى أنها أعدمت أش���خاًصا 
"تبن���وا الفكر اإلرهابي وش���كلوا خاليا إرهابية 
لإلفس���اد واإلخ���الل باألمن وإش���اعة الفوضى 
وإثارة الفتنة الطائفية واإلضرار بالسلم واألمن 

االجتماعي".
وأف���ادت بأنهم كان���وا ُيخطط���ون "لمهاجمة 
المق���ار األمنية باس���تخدام القنابل المتفجرة، 
وأدين���وا بقتل ع���دد من رجال األم���ن، وخيانة 
األمان���ة بالتعاون مع جه���ات معادية بما يضر 

بالمصالح العليا للبالد".
ونقلت وكال���ة "واس" اإلثنين، ع���ن المتحدث 
باس���م رئاس���ة أمن الدولة أنه "نتيجة لمتابعة 
الجهات المختصة ألنشطة العناصر اإلرهابية، 
فقد رصدت مؤش���رات قادت بعد تحليلها إلى 
الكش���ف عن وج���ود ترتيبات لتنفي���ذ أعمال 

إجرامية، يستهدفون بها أمن البالد".
وأضاف المتحدث: "على إث���ر هذه المعلومات 
أمنية  بعلمي���ة  المختصة  الجه���ات  باش���رت 

استباقية نتج عنها القبض على 13 شخًصا".

السعودية ُتعلن إعدام 37 شخصًا 
بعد إدانتهم بـ »اإلرهاب«
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االستقالل/ األناضول:
أهم ما مّيز المعارك في طرابلس اليوم التاس���ع عشر من 
هجوم ق���وات اللواء المتقاعد خليف���ة حفتر، الذي يقود 
الجيش في الش���رق، عل���ى العاصمة الليبي���ة طرابلس، 
تمكن قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا من إبعاد 
القوات المهاجمة كيلومترات أخرى عن وسط العاصمة.

ويشكل تراجع قوات حفتر عن منطقة عين زارة، انكسارا 
لقواته )اللواء التاسع ترهونة( المتقدمة كرأس حربة في 
المحور األوسط، المتوجه صوب قلب العاصمة ومقراتها 

السيادية.
السيطرة على طوق وادي الربيع - السواني

حيث أظهرت قناة »ليبيا األح���رار« )خاصة(، صور فيديو 
تؤكد سيطرة قوات الوفاق بش���كل »كامل« على منطقة 
عين زارة، الضاحية الجنوبية للعاصمة، والتي ال تفصلها 

عن وسط طرابلس سوى نحو 11 كيلومترا.
وه���ذا يؤك���د تصريحات ق���وات حكومة الوف���اق، التي 
تحدثت عن التحام قواتها بعين زارة مع محور عين الربيع، 
جنوب شرقي العاصمة طرابلس )جنوب منطقة تاجوراء/ 
الضاحية الش���رقية للعاصمة(، ومحاصرة موقعين اثنين 
لقوات حفت���ر في وادي الربيع، رغ���م أن المنطقة زراعية 

ومفتوحة ويصعب غلق كل منافذها.
ومن الناحية العس���كرية، فإن هذا التقدم يعني أنه 
تم تأمي���ن الطوق الممتد من وادي الربيع ش���رقا إلى 
غاي���ة منطقة الس���واني )نحو 30 كل���م جنوب غربي 
طرابلس(، مرورا بعين زارة، ومعس���كر »اليرموك« بخلة 

الفرجان )أكبر ثكنة في طرابلس(.
كما أن خطر اقتحام قوات حفتر، ألحياء وس���ط العاصمة 
المكتظ���ة بالس���كان، أصبح أبع���د من ذي قب���ل، وهذا 
أعط���ى ثقة لقوات الوفاق للتق���دم نحو طرد ما تبقى من 
الق���وات المهاجمة في خلة الفرجان )نحو 20 كلم جنوب 
طرابلس(، والمطار القديم )نحو 25 كلم جنوب طرابلس(.

معركة المطار لم تحسم بعد
لكن قوات حفتر الزالت تس���يطر على بعض الجيوب في 

مح���ور خلة الفرج���ان، رغم إخفاق عدة هجمات ش���نتها 
للسيطرة مجددا على معس���كر اليرموك، بل تم إبعادها 

كيلومترات أخرى جنوب المعسكر.
وُتحكم قوات حفتر س���يطرتها بصفة ش���به كاملة على 
منطقة قصر بن غش���ير، جنوب عي���ن زارة، وتمثل هذه 
المنطق���ة نقطة ارت���كاز لهجماتها نحو مح���اور: المطار 

القديم، واليرموك، وعين زارة، ووادي الربيع.
كما تشكل قصر بن غش���ير، منطقة تحشيد للتعزيزات 

العس���كرية والمؤن القادمة من مدينة ترهونة )90 كلم 
جنوب شرق طرابلس(، الداعمة لقوات حفتر.

أما مطار طرابلس الدولي، فيش���هد أعنف االش���تباكات 
في األي���ام األخيرة، ويتب���ادل الطرفان الس���يطرة عليه، 
ف���ي معارك كر وف���ر، دون أن يتمكن الطرفان من تثبيت 

السيطرة عليه بشكل كامل ونهائي.
وتتقاس���م قوات الطرفين السيطرة على المطار القديم، 
ال���ذي يطل ش���رقا على قصر بن غش���ير، لكنه محاط من 
جميع الجه���ات بقوات حكومة الوف���اق، والتي تمكنت، 
اإلثنين، من استعادة السيطرة على الجزء األكبر منه في 
هجوم من ثالثة محاور، حس���ب تصريح سابق للمتحدث 
اإلعالمي باس���م عملي���ة »ب���ركان الغض���ب«، مصطفى 

المجعي، لألناضول.
ورغ���م أن المط���ار القديم خرج من الخدم���ة بعد معارك 
2014، إال أن ق���وات الوف���اق تخش���ى أن تتمك���ن قوات 
حفتر من اس���تغالل مدرجه، كنقطة انط���الق طائراتها 
خاصة العمودي لقصف طرابلس أو حتى دعم الجبهات 

المتقدمة بالسالح والرجال بشكل أكثر فعالية.
ويسعى حفتر إلرس���ال مزيد من التعزيزات العسكرية 
إلى محاور القت���ال، بعد تراجع قواته في أكثر من محور 
خاص���ة بعي���ن زارة ووادي الربيع، والس���واني والزهراء 
والعزيزية، ناهيك عن إخفاقه في السيطرة على المطار 
القدي���م، وعجزه عن الس���يطرة على معس���كر اليرموك 
والتقدم نحو محور صالح الدين ش���ماال، باتجاه حي أبو 

سليم الشعبي.

معركة طرابلس.. انكسار رأس حربة حفتر بعين زارة

االستقالل/ وكاالت:
ه���دد زعيم جماع���ة »أنصار الل���ه« اليمنية 
عبد المل���ك الحوثي بقص���ف مواقع حيوية 
في الس���عودية واإلم���ارات، وق���ال إن على 
الس���عودية التخل���ي ع���ن »طموحه���ا غير 
المش���روع« إذا كانت تري���د االطمئنان، كما 
اعتبر أن اقتصاد اإلمارات معرض للخطر إذا 

واصلت قصف اليمن.
وفي ح���وار تلفزيوني أجرته قناة المس���يرة 
اليمنية، ق���ال الحوثي إن على الس���عودية 
التخل���ي عن طموحاتها غير المش���روعة في 
الس���يطرة وفي مصادرة حق الشعب اليمني 
في الحرية، ووق���ف اعتدائها على اليمن إذا 

كانت تريد االطمئنان.

وأضاف زعي���م الجماعة أنه يتمنى أن تصل 
هذه الرس���الة إلى السلطات السعودية، وأن 

تغير سياستها العدائية تجاه اليمن.
أه���داف  »لدين���ا  أيض���ا  الحوث���ي  وق���ال 
إس���تراتيجية وحيوي���ة وحساس���ة ومؤثرة 
يمكن اس���تهدافها ف���ي حال القي���ام بأي 
تصعيد في الحديدة.. صواريخنا قادرة على 
الوصول إلى الرياض وم���ا بعد الرياض، إلى 
دبي وأب���و ظبي وأهداف حيوية وحساس���ة 

لدى قوى العدوان«.
كما اعتبر الحوثي أن »اإلماراتي يحشر نفسه 
في المش���كلة في اليمن« مما يشكل مخاطر 
حقيقي���ة على االقتص���اد اإلماراتي، مضيفا 
»إذا استمر العدوان فإن االقتصاد اإلماراتي 

واالستثمار هناك س���يكون معرضا لمخاطر 
حقيقية«.

ويأتي ذلك بعد س���اعات م���ن إعالن جماعة 
»انصار الله« إطالق صاروخ بالس���تي باتجاه 
معس���كر تاب���ع للجي���ش الس���عودي غربي 
ج���ازان، ومقتل ضباط س���عوديين، وكذلك 
بعد إعالنها إس���قاط طائرة مسيرة للتحالف 
واتهمت  واإلم���ارات.  الس���عودية  بقي���ادة 
الجماعة في الوقت نفسه السعودية بإصابة 
رجل بجراح في محافظ���ة صعدة الحدودية 
والمدفعية، وذلك  بالصواري���خ  جراء قصف 
بعد ش���ن الس���عودية غارتين على مديرية 
نهم في محافظة صنعاء ومنطقة المفاليس 

بمحافظة تعز، دون وقوع إصابات.

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال نائب رئيس ال���وزراء البلجيكي ديدييه رايندرز، إن بالده ليس���ت طرفا في قرار 

الواليات المتحدة القاضي بوقف اإلعفاءات من حظر استيراد النفط اإليراني.
جاء ذلك خ���الل مؤتمر عقده رايندرز، الذي يش���غل أيًضا منصب���ي وزيري الخارجية 
والدفاع، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثالثاء، في العاصمة أنقرة.

وأفاد بأن فرض واشنطن للعقوبات على طهران بهذه الطريقة »غير مناسب«.
وذكر مواجهة العديد من الشركات األوروبية، صعوبات في التعامل مع إيران، بسبب 

العقوبات األمريكية.
وبدأت واش���نطن، في 5 نوفمبر/ تش���رين ثاني الماضي، تنفيذ حزمة عقوبات شملت 
صناعة النفط في إيران والمدفوعات الخارجية؛ مما أثر على إنتاج الخام والصادرات. 

ومنحت واش���نطن اإلعفاءات المؤقتة، لبلدان: تركيا، الصين، الهند، إيطاليا، اليونان، 
اليابان، كوريا الجنوبية وتايوان.

قب���ل أن يعلن ترامب االثنين، عدم تجديد هذه اإلعفاءات، وانتهائها مطلع مايو/آيار 
المقبل.

»أنصار الله« تهدد بقصف مواقع 
حيوية في السعودية واإلمارات

وزير بلجيكي: لسنا طرًفا في 
العقوبات األمريكية على إيران

االستقالل/ وكاالت:
أبدى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الثالثاء، اس���تعداد 
بالده تثبي���ت حدوده���ا البحرية والمنطق���ة االقتصادية 
الخاصة، مع "إسرائيل"، عبر اآللية التي اعتمدت في ترسيم 

الخط األزرق بإشراف األمم المتحدة.
تصريحات بري، جاءت خ���الل لقائه قائد قوات "يونيفيل" 
األممي���ة في جنوب لبن���ان، الجنرال س���تيفانو ديل كول، 

وتركز الحديث حول الخط األزرق والحدود البحرية.
وبعد انس���حاب قوات االحتالل من الجن���وب اللبناني عام 
2000، وضع���ت األم���م المتحدة ما ع���رف ب�"الخط األزرق"، 

لتأكيد االنسحاب.
ورغ���م أنه لم يراع الحدود الرس���مية بش���كل دقيق، إال أن 

"إسرائيل" حاولت أكثر من مرة خرق "الخط األزرق".
وق���ال الجنرال ديل كول، بحس���ب بيان الرئي���س بري، إن 
اإلمكاني���ة واردة العتماد اآللية ذاتها في ترس���يم الحدود 

البحري���ة. ومنذ 31 يناي���ر/ كانون ثاني 2017، يس���تنفر 
لبنان كل أدواته المتاحة، للدف���اع عن "البلوك رقم 9"، في 
مياهه اإلقليمية بالبحر المتوسط، قرب الحدود البحرية مع 

"إسرائيل".
ويعود تاري���خ "البلوك 9" إلى عام 2009، حين اكتش���فت 
ش���ركة "نوبل للطاقة" األمريكية كمية من احتياطي النفط 
والغاز في الحوض الش���رقي للمتوس���ط، تبلغ مساحته 83 
ألف كلم، قرب منطقة الحدود البحرية اللبنانية اإلسرائيلية.

وتبلغ مس���احة المياه اإلقليمية اللبناني���ة حوالي 22 ألف 
كلم، بينما تبلغ المس���احة المتنازع عليها مع "إس���رائيل" 

854 كلم.
وتم تقس���يم المس���احة المتنازع عليها إلى 10 مناطق أو 
بلوكات، ويمثل البل���وك 9 أحد تلك المناطق. وتقدر حصة 
لبنان من الغ���از الطبيعي، الذي يحتضن���ه ذلك الجزء من 

البحر المتوسط، بحوالي 96 تريليون قدم مكعب.

لبنان مستعد لتثبيت حدوده 
البحرية مع »إسرائيل« بإشراف أممي

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثالثاء، تنفيذ 
حكم اإلعدام بحق 37 ش���خًصا، بتهم تتعلق ب� 

"اإلرهاب" في عدد من المدن السعودية.
وقالت وكالة أنباء الس���عودية "واس"، "أصدرت 
وزارة الداخلية، بياًنا بش���أن تنفيذ حكم القتل 

تعزيًرا وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة".
وبّينت الوكالة الرس���مية، نق���اًل عن بيان لوزارة 
الداخلية، بأن األحكام نفذت بحق أشخاص في 
كٍل من مناطق؛ الرياض، مكة المكرمة، المدينة 

المنورة، الشرقية، القصيم، وعسير.
وأش���ارت الداخلية إلى أنها أعدمت أش���خاًصا 
"تبن���وا الفكر اإلرهابي وش���كلوا خاليا إرهابية 
لإلفس���اد واإلخ���الل باألمن وإش���اعة الفوضى 
وإثارة الفتنة الطائفية واإلضرار بالسلم واألمن 

االجتماعي".
وأف���ادت بأنهم كان���وا ُيخطط���ون "لمهاجمة 
المق���ار األمنية باس���تخدام القنابل المتفجرة، 
وأدين���وا بقتل ع���دد من رجال األم���ن، وخيانة 
األمان���ة بالتعاون مع جه���ات معادية بما يضر 

بالمصالح العليا للبالد".
ونقلت وكال���ة "واس" اإلثنين، ع���ن المتحدث 
باس���م رئاس���ة أمن الدولة أنه "نتيجة لمتابعة 
الجهات المختصة ألنشطة العناصر اإلرهابية، 
فقد رصدت مؤش���رات قادت بعد تحليلها إلى 
الكش���ف عن وج���ود ترتيبات لتنفي���ذ أعمال 

إجرامية، يستهدفون بها أمن البالد".
وأضاف المتحدث: "على إث���ر هذه المعلومات 
أمنية  بعلمي���ة  المختصة  الجه���ات  باش���رت 

استباقية نتج عنها القبض على 13 شخًصا".

السعودية ُتعلن إعدام 37 شخصًا 
بعد إدانتهم بـ »اإلرهاب«
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القدس المحتلة/ االستقالل:
ردت ما يس���مى "المحكم���ة العليا" 
اإلس���رائيلية، الثالثاء، التماسا ضد 
اإلس���رائيلي،  الكيان  رئي���س  قرار 
رؤوفي���ن ريفلي���ن، بتكليف رئيس 
الحكومة المنتهية واليته، بنيامين 
الحكوم���ة  بتش���كيل  نتنياه���و، 

المقبلة.
واعتب���رت المحكمة ف���ي قرارها أن 
"التدخ���ل في ترجي���ح رأي الرئيس 
أثن���اء أدائه لوظائف���ه مقّلص جدا، 
على خلفية مكانته المميزة والرمزية 
الخاصة المتمثلة بمؤسسة الرئاسة 
ورئيس���ها. وااللتم���اس ال يبين أي 
ذريعة للتدخل بقرار رئيس الدولة".

وقدم���ت الحركة من أج���ل النزاهة 
مئي���ر  ب���ن  ش���احار  والمحام���ي 
مطالبي���ن  األح���د،  االس���تئناف 
بإصدار أمر احت���رازي ضد نتنياهو 
والمستش���ار القضائ���ي للحكومة، 
أفيح���اي مندلبلي���ت، والكنيس���ت 
وكتل���ة ح���زب الليك���ود، وأن يعلل 
المدعى عليهم سبب عدم إلغاء قرار 
ريفلين، ولماذا ال تعلن المحكمة أن 
دس���توريا  "ليس  نتنياهو  تكليف 
لس���لطة  الصلبة  بالن���واة  ويم���س 
القانون في دولة إس���رائيل"، ولماذا 

ال يقرر نتنياهو أال يتحمل مسؤولية 
تشكيل الحكومة وترؤسها.

دعواهم  الملتمسون س���بب  وفسر 
بأن نتنياهو تلقى قبيل االنتخابات 
الئحة ش���بهات "خطي���رة"، تتعلق 
بمخالف���ات الحص���ول على رش���وة 

واالحتيال وخيانة األمانة. 
وأضافوا أن الئحة الشبهات تنسب 
لنتنياه���و "عالق���ات فاس���دة م���ع 
أصح���اب رأس مال، طوال س���نوات 
عدي���دة وبطرق متنوعة، مقابل أمور 

نفذها أثناء توليه رئاس���ة الحكومة 
اإلس���رائيلية، وبما يتعلق بمناصبه 
الوزارية ومن خالل استغالل مكانته 

وصالحياته".
وقال الملتمس���ون إنهم ال يطلبون 
وق���ف والي���ة نتنياه���و كرئي���س 
حكومة انتقالي���ة، وإنما منعه "ألنه 
لي���س معق���وال بص���ورة متطرف���ة 
بتش���كيل  نتنياه���و"  تكلي���ف 

الحكومة المقبلة.
لكن المحكمة اعتبرت بقرارها أمس 

أن "موقف الملتمس���ين، أنه تعين 
عل���ى رئيس الدول���ة تجاهل نتائج 
االنتخابات، وتوصيات رؤساء الكتل، 
وأن يق���رر أن نتنياهو ليس مؤهال 
أن يتولى منص���ب رئيس الحكومة 
بس���بب الئحة الش���بهات الخطيرة 
ض���ده. وال يمكن قبول هذا الموقف 
الملتمس���ين, وهو ال  م���ن جان���ب 
يتالءم مع طبيعة مؤسسة الرئاسة، 
وال م���ع منصب رئي���س الدولة في 

عملية تشكيل الحكومة".

»العليا اإلسرائيلية« ترد التماسًا ضد تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت صحيفة "يديعوت أحرون���وت" العبرية، في عددها الثالثاء، أن هناك 
خالف���ات كبيرة في الرأي بين قادة اتحاد األحزاب اليمينية في "إس���رائيل"، 
والذي تش���ّكل قبيل االنتخابات األخيرة وخ���اض االنتخابات بقائمة موحدة، 

تهدد بتفكك االتحاد.
وقالت الصحيف���ة، إن هناك اختالفات كبيرة في ال���رأي بين زعيم "االتحاد" 
بتس���لئيل س���موتريتش، ورئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني الحاخام 
رافي بيرتس، مش���يرًة إلى أن األخير يفكر باالنسحاب من "االتحاد" اليميني 
والش���راكة مع س���موتريتش بس���بب تقديمه مطالب لحزب "الليكود" دون 
استش���ارة قادة "االتحاد"، م���ا اعتبر خطوة انفرادية تمّث���ل خطًرا على باقي 

األحزاب المنضوية تحت االتحاد.
وحس���ب الصحيف���ة يرى كبار ق���ادة ح���زب "البيت اليه���ودي" أنه من 
المس���تحيل االستمرار بالش���راكة مع سموتريش بس���بب سلوكه خالل 
مفاوضات تشكيل االئتالف الحكومي، معتبرين أن خطوته تعد تجاوًزا 
للخطوط الحم���راء بتقديمه مطالب كما لو كان���ت تمثل مطالب االتحاد 

ممثاًل بأحزابه كاملًة.
وأش���ارت إلى أنه كان من المفترض أن ُتجرى االثنين اتصاالت بين ممثلين 
عن بيرتس وس���موتريتش، إال أنها ألغيت احتجاجا على سلوك سموتريش، 
وفق الصحيفة. ويضم أحزاب "االتح���اد" اليميني الذي حصل على 5 مقاعد 

في االنتخابات األخيرة، عدًدا من األحزاب المقربة من بالمستوطنين.
يش���ار إلى أن "االتحاد" كان قد تقدم بجملة مطالب لرئيس حكومة االحتالل 
المكل���ف بنيامين نتنياه���و مقابل مش���اركته في الحكوم���ة، بينها التزام 
الحكوم���ة الجديدة أال تعترف بدولة فلس���طينية وأال تخلي أي مس���توطنة، 
وتعديل قان���ون الحصانة، بحيث ال يكون باإلمكان محاكمة عضو كنيس���ت 

)حتى ال تتم محاكمة نتنياهو الذي تالحقه عدة قضايا فساد(.

»يديعوت«: بوادر انقسام داخل 
اتحاد األحزاب اليمينية اإلسرائيلية

االستقالل/ وكاالت:
سلمت السلطات الروس���ية، الكيان اإلسرائيلي، أرشيف 
الح���زب الش���يوعي اإلس���رائيلي، بعد أن ت���م نقله من 
»إسرائيل« إلى موس���كو، في العام 1977، بشكل سريع 
بعد فوز حزب الليكود بانتخابات ذلك العام، وتش���كيل 
زعيم���ه، مناحيم بيغن، الحكومة اإلس���رائيلية.   ونقلت 
صحيف���ة »ماكور ريش���ون« في عددها األخي���ر، الجمعة 
الماضي، عن المسؤول في المكتبة الوطنية اإلسرائيلية، 
يارون سحيش، قوله إنه تلقى اتصاال من وزارة الخارجية 
اإلس���رائيلية من أج���ل تبليغه بوصول »م���واد لكم من 
موس���كو«.  وقال الموظفون في الوزارة إن على س���حيش 
أن يحضر س���يارة كبيرة ألخذ هذه المواد، فأرسل األخير 

مركب���ة تجاري���ة يقودها مدير قس���م األرش���يفات في 
المكتبة، متان برزيالي.

وأضاف س���حيش أن هذا األرش���يف وصل إلى المكتبة 
الوطنية اإلس���رائيلية، ومقرها في الجامعة العبرية في 
الق���دس، في أيار/مايو العام 2015، وكان موضوعا داخل 

حقائب قديمة.
وتابع س���حيش أن األرش���يف يحتوي على توثيق كامل 
لنش���اط الحزب الشيوعي اإلسرائيلي، منذ تأسيسه، في 
العام 1919، وحتى نهاية س���بعينيات القرن الماضي. 
وقال إنه جرت إعادة هذا األرش���يف بشكل »شبه سري«، 
وأن وثائقه »تثير أس���ئلة صحافي���ة وبحثية، أولها حول 

سبب إرسال الوثائق كلها هذه إلى موسكو«.

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال الس���ناتور الليبرال���ي اليهودي األميرك���ي بيرني 
ساندرز، إن "إسرائيل" لديها حكومة يمينية عنصرية ال 

تتوقف عن مهاجمة الفلسطينيين.
وأض���اف س���اندرز لوكالة أسوش���يتد ب���رس األميركية 
الثالث���اء، إن تصريحاته ال تنم عن معاداته إلس���رائيل، 
مؤكدًا عل���ى أن جميع التصريحات الت���ي أطلقها مؤخًرا 

ليست في هذا اإلطار، قائاًل "لست معادًيا إلسرائيل".
ورّش���ح الحزب الديمقراطي األميركي ساندرز ليمثله في 

االنتخابات الرئاسية المقبلة.
ورأى س���اندرز أن���ه من غير الض���روري اس���تمرار الدعم 
األميركي بمئات الماليين من الدوالرات لصالح "إسرائيل"، 

زاعمًا في ذات الوقت أن من حق "إس���رائيل" الوجود بأمن 
وس���الم وأن ال تعاني من "الهجمات اإلرهابية". على حد 

تعبيره.
وتابع "ذلك ال يعني فقط أن تتعامل الواليات المتحدة مع 
"إسرائيل"، بل يجب أيًضا أن تتعامل مع الفلسطينيين"، 
داعي���ا إلى ضرورة إع���ادة النظر في سياس���ات الواليات 
المتح���دة، والتعامل مع الش���رق األوس���ط على أس���اس 

مختلف. 
وقال خالل المقابلة "إن بنيامين نتنياهو سياسي يميني 
متطرف يعامل الشعب الفلسطيني بطريقة غير عادلة".

ووصف س���اندرز بداية الش���هر الج���اري نتنياهو، بأنه 
"شديد التطرف". 

سيناتور أمريكي: حكومة »إسرائيل« 
عنصرية ونتنياهو متطرف

روسيا تسّلم الكيان أرشيف
 الحزب الشيوعي اإلسرائيلي

االستقالل/ عرب 48:
في ظ����ل تفاقم العنف والجريم����ة في المجتمع 
العرب����ي تتك����رر االجتهادات والنقاش����ات حول 
األس����باب وسبل التصدي ألخطر التحديات التي 

تهدد األمن الشخصي لكل فرد بالمجتمع.
وتتراك����م التحديات المصيرية أم����ام المجتمع 
العربي، فيما يرى البع����ض أننا بحاجة لمراجعة 
عميقة والس����تحداث األدوات واآلليات لمواجهة 
هذه المخاط����ر الداهمة والتص����دي لها بخطط 

علمية مهنية ناجعة.
وق����ال المختص والمحاضر في عل����م اإلجرام، د. 
ولي����د حداد، ل�«عرب 48« إن����ه »علينا أوال معاينة 
منشأ الظاهرة وأسبابها وأسباب فشل التصدي 
لها، لذل����ك عندما نراج����ع األمور جي����دا نجد أن 
ظاهرة العنف والجريمة تعود جذورها إلى أواخر 
التس����عينيات إذ في تلك الفترة نمت الجريمة 

المنظم����ة وتزامن ذل����ك مع قدوم ال����روس إلى 
البالد، وتعززت الجريمة المنظمة ورفعت رأسها 

بالمراكز اليهودية باألساس.
ولفت إلى أن����ه »في تلك الفت����رة اتخذ قرار في 
ال����وزارات المختصة بمحارب����ة الظاهرة والقضاء 
عليه����ا، وهناك اس����تخدمت أس����اليب وأدوات 
متط����ورة ج����دا بما فيه����ا التعاون مع الش����رطة 
الدولي����ة ‘اإلنتربول’ وتم تحجي����م الظاهرة لحد 

كبير«.
المختلف����ة  ال����وزارات  أن  »أعتق����د  وأض����اف: 
والمس����ؤولين في الدولة عندما وج����دوا أن هذا 
الس����وق ‘العنف والجريمة’ ينتقل إلى المجتمع 
العربي الذي وبطبيعة الحال يفتقر لوجود مراقبة 
شرطية كافية وس����لطاتنا المحلية ومؤسساتنا 
ضعيفة عامة دفعت الس����لطات بهذه الظاهرة 
إلى االنتش����ار والتغلغل رويدا رويدا في بلداتنا 

العربية، ولم تتدخل مؤسس����ات وأجهزة الدولة 
منذ البداية الجتثاث الظاهرة ألن همها وهدفها 
الوحي����د كان إخراج عصابات اإلجرام من وس����ط 

البالد والمجتمع اليهودي ال غير«.
وأكد ح����داد أن »ما ح����دث بعد ذل����ك هو وجود 
س����لطات محلي����ة عربي����ة ضعيف����ة م����ن حيث 
الميزاني����ات والم����وارد البش����رية، وكذلك غياب 
الرؤية والتخطيط السليم، حتى أنه في سنوات 
األلفين كانت س����لطاتنا المحلية بغالبية 85% 
تح����ت إدارة لج����ان حكومي����ة معين����ة أو بإدارة 
محاس����ب مرافق من وزارة الداخلية، والقصد هنا 
أن هذه الس����لطات المحلي����ة عملت حينها فقط 
على جباي����ة الضرائب وأثمان المياه وما ش����ابه، 
ولم تعمل على بناء خطة إستراتيجية لمكافحة 
العنف والجريمة قبل أن تنتش����ر وتتغلغل في 

غالبية البلدات«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أثار ظهور أح���د حراس رئي���س وزراء االحتالل اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو  
االثنين الماضي وهو يحمل س���الًحا غريًبا الكثير م���ن التكهنات حول طبيعة 

هذا السالح.
وذكرت القناة الثانية العبرية الثالث���اء، أن أحد حراس نتنياهو ظهر اإلثنين، خالل 
تواجد نتنياهو قرب منزله في مدينة قيس���اريا الس���احلية وهو يحمل سالًحا غريًبا، 

مرجحة أن يكون السالح معًدا للتشويش على الطائرات الصغيرة.
وقالت إن السالح من تصنيع صيني وهو مضاد للطائرات الصغيرة، الفتة إلى أنه من 

المستغرب حمل هذا السالح الصيني.
إال أن مصادر أمنية إس���رائيلية قالت إن "المغ���زى قد يكمن في أن غالبية الطائرات 
الصغيرة هي من إنتاج صيني، كما ان األسلحة الغربية المضادة للطائرات الصغيرة 

لم تثبت نفسها أمام هكذا تهديد".
وبينت أن الس���الح معد للتشويش والسيطرة على الطائرات الصغيرة التي قد تصل 

إلى دائرة تواجد نتنياهو.

تعّرف على السالح الجديد 
الذي يحمله حراس نتنياهو

مختص: سلطات االحتالل غير معنية 
بمكافحة الجريمة في المجتمع العربي
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االستقالل/ وكاالت:
وجدت دراسة جديدة أن مقدار النوم الذي نحصل 
علي���ه في اللي���ل، يعتمد على م���كان اإلقامة في 
المنطق���ة الزمنية، ما يمك���ن أن يؤثر على الصحة 

العامة.
وي���رى األف���راد الذين يعيش���ون عل���ى الجانب 
»الخاطئ« من المنطقة الزمنية، مزيدا من الشمس 
في وقت متأخر من المساء، وبالتالي ينعمون بنوم 

أقل ومشكالت صحية أكبر.
واكتش���ف باحث���و جامعتي »بيتس���بيرغ« و«ديال 
س���فيزيرا« في إيطاليا، أن األفراد الذين يعيشون 
في منطقة زمنية حيث تغرب الش���مس متأخرة، 
ه���م األكثر عرضة لخطر اإلصابة بس���رطان الثدي 

والسمنة والنوبات القلبية والسكري.
وتبي���ن أن التغي���رات الصغي���رة ف���ي التوقيت 
الصيف���ي، ترتب���ط بارتف���اع مع���دالت النوب���ات 
القلبية. كما تعطل س���اعات العمل غير المنتظمة 
اإليقاع���ات اليومية، التي تس���اهم ف���ي تقلبات 

الهرمونات لدينا.
ولكن الدراس���ة الجديدة، التي ُنش���رت في مجلة 
االقتص���اد الصحي، تش���ير إل���ى أن االختالفات 
الدقيقة ف���ي أيامنا وجداولن���ا الزمنية، يمكن أن 

ترسم جداول نومنا ونتائجنا الصحية.

ويقول خبراء النوم إن الوجود المس���تمر لإلضاءة 
الصناعي���ة، يؤث���ر على نوم األش���خاص أكثر من 
السابق، حيث يطلق الضوء مادة كيميائية تنتقل 
إلى الدم���اغ، تخبرنا بالوقت وما يفترض فعله )أي 

االستيقاظ بطبيعة الحال(.
وأوضح���ت الدراس���ة مدى دق���ة تل���ك العملية 
وتأثيره���ا، حيث ق���ارن الباحث���ون البيانات حول 
متوسط أوقات الغروب اليومية، في كل المناطق 
الزمنية، بمتوس���ط وقت النوم لألش���خاص الذين 

يعيشون في مقاطعات مختلفة.

وف���ي المقاطعات ذات الغ���روب المتأخر، يحصل 
عدد أكبر من الس���كان على 6 س���اعات من النوم 
أو أقل. كما كانت الس���منة أكثر ش���يوعا في تلك 

المناطق، بنسبة 21%.
وتبي���ن أن النوبات القلبية والس���كري وس���رطان 
الثدي، أكثر شيوعا في األطراف الغربية للمناطق 

الزمنية أيضا.
وأك���د التقييم ما قال���ه علماء الن���وم منذ فترة 
طويلة حول اآلثار الس���لبية للنوم، على الصحة 

واالقتصاد.

كيــف يؤثــر مكــان إقامتــك علــى صحتــك؟

االستقالل/ وكاالت:
يمك���ن أن يؤثر نقص فيتامين B12 على إنت���اج خاليا الدم الحمراء 
التي يمكن أن تش���يخ بشكل سريع، ويتم حرمان األنسجة واألعضاء 
في الجسم من األكسجين ما قد يزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب.

ولتجنب المشاكل الصحية الناجمة عن نقص فيتامين B12 ال بد من 
التعرف على األع���راض التالية التي تظهر على الوجه، وفق ما نقلت 

صحيفة إكسبرس البريطانية:
 -قرحة الفم

يعد التهاب الفم واللس���ان أح���د أعراض نق���ص فيتامين B12، إذ 
تحت���اج الخاليا الموجودة في الفم إلى الفيتامين لتتجدد بكفاءة، لذا 
ف���إن عدم تناول ما يكفي من الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى تقرحات 

في الفم.
 - اليرقان

يؤدي نقص فيتامي���ن B12 إلى اإلصابة باليرقان الذي يجعل الوجه 
شاحبًا مع مسحة صفراء على البشرة. كما يمكن أن تتأثر العينان عبر 

تغير لون المنطقة البيضاء إلى اللون األصفر.
 - الرؤية الضبابية

يمك���ن أن يصاب المرء بالرؤية الضبابية عندما يؤدي نقص فيتامين 
B12 إلى تلف اإلش���ارة العصبية التي تنتقل من العين إلى المخ، مما 

يضعف الرؤية.

3 مؤشرات على الوجه تدل
B12 على نقص فيتامين 

االستقالل/ وكاالت:
يمكن أن تح���دث تداعيات خطيرة على صحة 
المرء نتيج���ة اإلجهاد في العم���ل. وعلى كل 
إنس���ان االنتباه لبعض العالم���ات التحذيرية 
قبل أن يصل به األمر إلى وضع س���يء بس���بب 

هذ اإلجهاد.
ومن العوامل التي تس���بب هذا الخطر العمل 
بس���رعة كبيرة، أو رفض الحصول على أوقات 
للراح���ة عندما ت���زاداد مع���دالت العمل. وإذا 
الحظ المرء أنه يركز بصورة أكبر على الس���رعة 
وليس ج���ودة العمل، ربما تعي���ن عليه إعادة 
التفكي���ر في نهج عمل���ه. ويمك���ن أيضًا أن 
يتعرض اإلنسان لمش���كالت كبيرة إذا ذهب 
إلى العمل وهو معتل. وفي حالة االعتماد على 

الكحوليات أو األدوية أو المنشطات بشكل منتظم 
من أجل االحتفاظ بالنش���اط على مدار اليوم أو من أجل الراحة، 

يجب أن يفهم المرء ذلك على أنه إشارة تحذير.
وم���ن األمور األخرى التي يجب االنتباه لها تحمل عمل أكثر مما 
يمكنك إنجازه. فإذا وجدت نفس���ك تتظاهر بأن كل شيء على 

ما ي���رام وأنه بإمكانك بذل المزيد، بينم���ا أنت تعاني بالفعل، 
فه���ذه راية حمراء. ال تتظاهر أم���ام زمالئك في العمل بأن كل 

شيء يسير على ما يرام عندما تكون في حالة غرق فعليًا.
ويمك���ن أن يضر تجاهل ه���ذه الرايات الحم���راء لفترة طويلة 

بالصحة والنجاح المهني.

للوقايــة مــن اإلجهــاد..
 ابتعــد عــن هــذه العــادات!

االستقالل/ وكاالت:
حّث���ت نتائج دراس���ة جدي���دة محبي أكل 
اللحوم الحمراء على الحد من اس���تهالكها 
حماية لصحة القلب، بعدما تبين أن تقليل 
الكمي���ة ينعك���س إيجابيًا عل���ى الدهون 
الثالثي���ة والكولس���ترول. وتناق���ض هذه 
النتائ���ج ما توصلت إليه بعض الدراس���ات 
الس���ابقة من أن عدم تج���اوز الحد األقصى 
ال���ذي تحدده التوصي���ات الغذائية يعتبر 

آمنا وال يزيد األخطار التي تهدد القلب.
وتمتاز الدراس���ة الجديدة التي أجريت في 
جامع���ة هارف���ارد بأنها قارن���ت بين تأثير 
اس���تهالك اللحوم مع تأثي���ر الحد منها أو 
عدم اس���تهالكها ضمن نظام غذائي يرّكز 

على الحبوب واألطعمة النباتية.
وبحس���ب النتائج التي نش���رتها دورية "سيركوليشن"، 
يزيد اس���تهالك اللح���وم الحمراء من احتم���االت ارتفاع 
مستوى الكولس���ترول والدهون الثالثية ومعدل ضغط 
الدم. بينما تقل هذه األخطار المس���ببة لمشاكل القلب 

عند الحصول على البروتين عن طريق البقوليات والصويا 
والمكسرات.

وأظه���رت النتائج أن تغيير النظ���ام الغذائي والتوقف 
ع���ن أكل الكثير م���ن اللحوم الحمراء يقلل من مس���توى 
الدهون الثالثية المرتفع، وينعك���س ذلك إيجابيًا على 

صحة القلب.

صحة القلب.. قليل من اللحوم 
الحمراء كثير من البروتين النباتي

االستقالل/ وكاالت:
ظه���ر مؤخرًا اتجاه جديد على إنس���تغرام في عال���م التجميل، من 
خالل االحتفاظ بمنتجات التجميل والعناية الشخصية في ثالجات 

صغيرة.
وحظي هاش���تاق على الموق���ع تحت عنوان »س���كين كير فريدج« 

باهتمام كبير، وأكثر من 2200 منشور من جميع أنحاء العالم.
ويأتي ذلك بعد طرح شركة »ذا ميك أب فريدج« األمريكية ثالجتها 
التي يصل س���عرها إلى نحو 80 دوالرًا، وه���ي مزينة بألوان الوردي 
واألبي���ض واألزرق، وأبعادها الداخلية تبلغ نح���و 5-5-7 إنش، وتم 
وصفها بأنها أذكى وأحدث وسيلة لتخزين مستحضرات التجميل.

وعلى الرغم من أن ثالجة المطبخ التقليدية يمكن استخدامها لهذا 
الغرض، إال أنه مع تكاثر مس���تحضرات التجميل والعناية بالبشرة 
الخالية م���ن المواد الحافظة، بات الحصول عل���ى ثالجة خاصة أمرًا 

ضروريًا، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

االستقالل/ وكاالت:
 »iOS« ذك���رت مصادر مقربة من ش���ركة »آبل« أن النس���خة القادمة م���ن نظام

ستعطي هواتف آيفون ميزات لم يرها مستخدموها من قبل.
وأبرز ميزة في »iOS-13« المنتظر هي »الوضع المظلم«، والتي ستقلل من إضاءة 
الشاشة في الليل، أو أثناء التواجد في األماكن المظلمة، وتحول الصور الموجودة 
على خلفيات العرض في الشاش���ة إلى صور سوداء، ما سيقلل من أخطار إضاءة 
الشاش���ة على عين المستخدم، ويس���اعد في تخفيض استهالك الطاقة. كما 
س���تضيف هذه النسخة من نظام التش���غيل ميزات جديدة لكاميرات أجهزة 
»آبل« الذكية، وستحس���ن من قدرة هذه الكاميرات على التثبيت األوتوماتيكي 
للصورة. وسيعطي »iOS -13« أجهزة »آيباد« القدرة على عرض عدة نوافذ دفعة 
واحدة على الشاش���ة، ما سيسهل على المس���تخدم استعمال أكثر من تطبيق 
في نفس الوقت، ومش���اهدة مقاطع الفيديو، واستعمال التطبيقات األخرى أو 

تصفح اإلنترنت، كما هو الحال في بعض هواتف »سامسونغ«.

»iOS« الجديد يغّيرثالجات صغيرة لحفظ مساحيق التجميل!
 هواتف »آيفون« كليًا!
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غزة/ االستقالل: 
تتوي���ج خدمات رفح بطاًل لكأس غزة للمرة الثالثة وذلك 
عقب فوزه على اتحاد الش���جاعية بركالت الترجيح يعد 
انجاز فريد حققه الفريق طوال مش���واره بالبطولة، بعد 
أن لعب خمس مباريات في البطولة دون التس���جيل في 
مرماه أي هدف، ليكون الن���ادي الوحيد المتوج باللقب 

دون أن يدخل شباكه أهداف.
ولم يقف هذا األمر عند تتويجه باللقب دون أن يسجل 
في مرماه هدف، أيضا لعب خمس مباريات، س���جل في 
مباراة واحدة أمام خدمات خان يونس 3 أهداف في دور 
ال� 16، ولم يس���جل في باقي المباري���ات حيث انتهت 

بالتعادل السلبي وحسمت ركالت الترجيح اللقب له .
كم���ا يعد هذا التتويج نادرًا ف���ي تاريخ المالعب، حيث 
ت���وج باللق���ب بفض���ل ركالت الترجي���ح فلعب خمس 
مباريات لقاء وحيد حس���م باألش���واط األصلية والبقية 

بركالت الحظ.
وجاء مش���وار الخدمات في البطولة، بالتعادل الس���لبي 

بيت  حان���ون الرياضي والفوز بركالت أمام 

الترجي���ح 6-5 في دور ال�    32 ، وفي الدور التالي الفوز 
عل���ى خدمات خ���ان يونس بثالثي���ة دون رد ، وفي دور 
الثمانية أقصى جاره ش���باب رفح بركالت الترجيح 4-5 
، وف���ي نصف النهائي ابتس���مت ال���ركالت لمصلحته 

على حس���اب خدمات الشاطئ 4-2 وأخيرًا النهائي أمام 
الشجاعية بركالت المعاناة بنتيجة 3-4 .

كما اكمل مدرب الفريق الشاب إسالم أبو عريضة، مثلث 
أبطال الثنائية التاريخية بين مدربي غزة، الذين س���بق 

لهم وتوجوا بلقبي الدوري والكأس في موسم واحد .
واس���تطاع أبو عريضة ، م���ن الجمع بي���ن لقبي الدوري 
والكأس، م���ع فريقه خدمات رف���ح، ليصبح ثالث مدرب 

يحقق الثنائية التاريخية.
وس���بق أبا عريضة مدربان، نعيم الس���ويركي مع اتحاد 
الش���جاعية عام 2015، ومحمد أبو حبيب مع شباب خان 

يونس في الموسم الماضي 2018 .
و يعتبر أب���و عريضة صاحب ال���� 38 ربيعا أصغر مدير 
فني يحصد الثنائية ، و ينتظره إنجازات جديدة ، حيث 
س���يخوض الفريق الرفحي بقيادته الش���ابة لقاء كأس 
الس���وبر أمام اتحاد الش���جاعية ، و من ثم سيواجه بطل 

كأس المحافظات الشمالية بالضفة الغربية .
و إن حقق لقبي الس���وبر و كأس فلسطين ، سيدخل أبو 
عريضة التاريخ من أوس���ع أبواب���ه بتحقيق 4 ألقاب في 

موسم واحد .
و حقق أبو عريضة لقب الدوري لهذا العام و الذي حسمه 
قبل نهايته ب4 جوالت ، قبل أن يحقق لقب الكأس على 
حساب اتحاد الشجاعية و الفوز عليه بركالت الترجيح .

أبو عريضة يكمل مثلث الثنائية التاريخية

»األخضر«.. شباك بيضاء و ثالثة أهداف تضعه على منصات التتويج 

مدريد/ االستقالل: 
أكد تقرير صحفي إس���باني ، أن ريال مدريد س���يحارب لضم الدولي 

المصري محمد صالح، نجم ليفربول، في حالة واحدة.
ووفًقا لموقع »ديفنس���ا سنترال« اإلس���باني، فإن الفرنسي زين 
الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي، يس���تهدف إحداث ثورة 

في صفوف الفريق خالل الميركاتو الصيفي المقبل.
وأش���ار إلى أن البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلس���ي، يأتي على 
رأس أهداف الميرنجي ف���ي الميركاتو الصيفي، وقد تصل صفقة 

انتقاله ل�«سانتياجو برنابيو« إلى 100 مليون يورو.
وأوضح أن الري���ال يضع خطة احتياطية للميركاتو الصيفي، حيث 
إن مسؤولي الميرنجي س���يتحولون فوًرا إلى صالح في حالة فشل 

صفقة هازارد.
وأفاد بأن ري���ال مدريد يحافظ على اتصاالته مع ليفربول بش���أن 

صالح، ولك���ن يوفنتوس يعد المنافس األكب���ر للميرنجي على 
الصفقة .

االستقالل/ وكاالت:
يعيش الدولي الجزائري رياض محرز، العب مانشستر سيتي، فترة صعبة 
داخل جدران النادي اإلنجليزي في ظل عدم مش���اركته بش���كل مستمر 

خاصة في الدور الثاني من »البريميرليج«.
ونش���رت صحيفة »ديلي ميل« اإلنجليزية أمس، تقريًرا أفادت من خالله 

أن محرز غير سعيد بدقائق مشاركته مع مانشستر سيتي هذا الموسم.
وش���ارك محرز ف���ي 13 مباراة فقط كالعب أساس���ي بقميص الس���يتي هذا 
الموس���م، وهو األمر الذي لم يتوقعه الدول���ي الجزائري عندما رحل عن فريقه 

السابق ليستر سيتي.
وكشفت الصحيفة، أن محرز اشتكى لبعض المقربين من ضيقه لعدم اعتماد 
المدرب اإلسباني بيب جوارديوال، المدير الفني لمانشستر سيتي، عليه بشكل 

أساسي وتراجع نسبة المشاركة بشكل كبير .
في نفس الس���ياق، يس���تعد قطبا مي���الن للظفر بخدمات الدول���ي الجزائري في 
الميركاتو المقبل، إذا قرر الرحي���ل عن ملعب االتحاد، خاصة أن الثنائي اإليطالي 

يبحث عن تدعيم صفوفه بنفس المركز.

حالة واحدة تدفع ريال 
مدريد لدخول حرب صالح

محرز يبدأ التمرد 
على دكة جوارديوال

االستقالل/ وكاالت:
كشف تقرير صحفي بريطاني 
ين���وي  »آرس���نال«  فري���ق  أن 
ب����7 العبي���ن في  التضحي���ة 

الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفًق���ا لم���ا أوردت���ه صحيفة 
»ميرور« البريطانية في عددها 
اإلس���باني  فإن  الثالثاء،  أمس 
أون���اي إيمري، المدي���ر الفني 
آلرس���نال، لن يحص���ل إال على 
45 ملي���ون إس���ترليني، إلبرام 
الميركات���و  ف���ي  صفق���ات 

الصيفي.
إيمري يسعى  أن  إلى  وأشارت 

لزي���ادة ميزاني���ة الميركاتو عن 
طريق بيع أكثر من العب حالي في الفريق.

ويأت���ي األلمان���ي مس���عود أوزي���ل واألرمين���ي هنريك 
ومخيتاريان على رأس الالعبين المرشحين للرحيل، بسبب 

أجورهما المرتفعة.
كم���ا يقت���رب األلماني 
ش���كودران موس���تافي 
بس���بب  المغادرة،  م���ن 
ال���ذي  المخي���ب  األداء 
الموس���م  يقدم���ه هذا 
وأكدت  آرس���نال.  رفقة 
أن إيم���ري أبل���غ اإلدارة 
بموافقت���ه عل���ى رحيل 
الثنائي اإلنجليزي كارل 
جينكنس���ون والمصري 
محم���د النن���ي، إذا كان 
هن���اك أي ن���اٍد مهتم 
بالتعاقد معهما. وأتمت 
الصحيف���ة تقريره���ا بأن 
الثنائي المع���ار اإلنجليزي كالوم تش���امبرز والكولومبي 
دافيد أوس���بينا من المنتظر أيًض���ا أن يرحل في نهاية 

الموسم الحالي.

االستقالل/ وكاالت:
كش���ف األرجنتين���ي باول���و ديب���اال، مهاج���م 
يوفنت���وس، أمس عن مثل���ه األعلى في مالعب 
كرة القدم، مش���يد أيض���ا بزميله ف���ي الفريق 

كريستيانو رونالدو.
ورد ديباال على رس���ائل العديد من المشجعين 
الصغار لفريق الس���يدة العج���وز، عبر صحيفة 

»توتو سبورت« اإليطالية.
وقال النج���م األرجنتيني: »مثل���ي األعلى؟ لقد 
أعجبت بريكيلم���ي كثيًرا، ولكني لم أش���اهده 
يلعب على الهواء مباش���رة قبل ذلك، كما أنني 

أحببت رونالدينيو«.
وأض���اف: »ممارس���ة رياضات أخرى؟ مارس���ت 
التنس وكرة السلة ولكن ذلك كان لفترة قصيرة 

قبل أن أتحول إلى كرة القدم«.
وتابع: »كنت صغيًرا عندما بدأت ممارس���ة كرة 

القدم، حيث أنني كنت أذهب إلى مدرس���ة كرة 
القدم في عمر 4 أو 5 سنوات«.

وواص���ل: »أردت ممارس���ة ك���رة الق���دم ووضع 
األم���ر كحلم وه���دف لي، وقدم���ت العديد من 

التضحيات من أجل ذلك«.
وأكمل: »يوفنت���وس؟ إنه فري���ق كبير ويملك 
العديد من األبطال بين صفوفه، وإنه أمر مرٍض 

ا من هذه المجموعة«. لي أن أصبح جزًء
وأردف: »رونال���دو؟ إنه بطل كبي���ر ومن الممتع 
دائًما اللعب بجوار ه���ذه النوعية من الالعبين، 
حيث أن كريس���تيانو يجعل األش���ياء الصعبة 

تبدو سهلة للغاية«.
وأت���م: »الكرات الثابتة؟ األم���ر يحتاج الكثير 
من التدريب���ات واإلصرار والرغب���ة، باإلضافة 
إلى ضرورة القيام بمحاوالت عديدة وهذا هو 

السر«.

ديباال يختار مثله األعلى..
 ويصف سحر رونالدو

»النني« وأوزيل ضمن 7 ضحايا 
مقصلة »آرسنال« الصيفية
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رام الله/ االستقالل:
قال����ت وزارة الخارجية والمغتربي����ن، إن جرائم واعتداءات 
االحتالل المتواصلة تؤكد اس����تهانته بحياة أبناء شعبنا، 
وممتلكاته، وترجمة مباشرة لتعليمات وأوامر المستويين 
السياس����ي والعس����كري في دولة االحتالل، التي تستبيح 
وتتحكم بحياة الفلس����طيني، ومصي����ره، وتضعها بأيدي 
الجنود الحاقدين أو المستوطنين المتطرفين العنصريين، 

أو بنظام قضائي ال يمت للقانون بصلة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن جيش االحتالل يمارس 

عملية اس���تغباء ممنهجة ومقص���ودة للمجتمع الدولي 
وال���رأي العام العالمي بع���د كل جريم���ة يرتكبها بحق 
الفلس���طينيين، بتبريره اطالق  النار على الطفل أسامة 
الب���دن )16 عاما( قبل أيام وهو معصوب العينين ومكبل 
اليدي���ن بأنه حاول الفرار، باإلضاف���ة إلى جريمة الدهس 
التي تعرضت لها المدّرس���ة فاطمة محمد سليمان )42 
عاما( من بيت لحم على يد أحد المستوطنين قبل أن يلوذ 
بالفرار، دون أن تحرك شرطة االحتالل وجيشه ساكنا، عدا 

عن االستيالء على المنازل وتهجير قاطنيها.

»الخارجية« تدين اإلهمال الدولي لجرائم 
االحتالل المتواصلة بحق أبناء شعبنا

الداخل المحتل/ االستقالل:
استشهد عامل من بلدة قباطية جنوبي جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة ، 
يوم أمس، أثناء مطاردته من شرطة االحتالل اإلسرائيلي في بلدة عرابة البطوف 

داخل األراضي المحتلة عام 1948.
وأفادت مصادر محلية باستش���هاد الش���اب محمد مجد كميل )السكران( بعد 

سقوطه من علو أثناء مطاردته من شرطة االحتالل ببلدة عرابة البطوف.

واشنطن/ االستقالل:
وصف مرش���ح الحزب الديمقراطي األمريكي الس���ناتور 
بيرن���ي س���اندر، رئيس حكوم���ة االحتالل اإلس���رائيلي 
بنيامين نتنياهو بالسياس���ي شديد التطرف خاصة أنه 

يعامل الشعب الفلسطيني بطريقة غير عادلة.
قال الس���ناتور الليبرالي اليهودي األميركي س���اندرز » 
إس���رائيل لديها حكوم���ة يمينية عنصري���ة ال تتوقف 
عن مهاجمة الفلس���طينيين وبنيامين نتنياهو سياسي 
يميني متطرف يعامل الشعب الفلسطيني بطريقة غير 

عادلة، مس���تدركًا »تصريحات���ي وانتقاداتي لنتنياهو ال 
تنم عن معاداتي ل�«إسرائيل«.

ورأى س����اندرز، أن����ه من غي����ر الضروري اس����تمرار 
الدع����م األميرك����ي بمئات الماليين م����ن الدوالرات 
لصالح »إس����رائيل«، ويجب على الواليات المتحدة 
أن تتعام����ل مع الفلس����طينيين كم����ا تتعامل مع 
إس����رائيل،  داعي����ًا إلى ض����رورة إع����ادة النظر في 
سياس����ات الواليات المتحدة، والتعامل مع الشرق 

األوسط على أساس مختلف.

سناتور أمريكي يهودي: نتنياهو شديد التطرف 
وعلينا تغيير سياستنا مع الفلسطينيين

االستقالل/ وكاالت:
ش���ن وزير الدفاع اإليراني أمي���ر حاتمي الثالثاء، 
هجوما على سياس���ات الرئيس األمريكي دونالد 
ترم���ب معتبرا أن ما وصفها ب� »الترامبية« تش���به 
»النازي���ة«، وذل���ك بعد ق���رار إدارة ترم���ب بإنهاء 
اإلعفاءات م���ن العقوبات المفروضة على صادرات 

النفط اإليرانية.
وقال حاتمي، لدى وصوله إلى روس���يا للمش���اركة 
في مؤتمر موس���كو لألمن، إن »العالم يواجه اليوم 
العديد م���ن القضايا األمنية، وربم���ا األهم منها 

قضية الترامبية«، مضيف���ا أن الترامبية لها أوجه 
مش���تركة مع النازية«، وفقا لما نقلته وكالة األنباء 

اإليرانية الرسمية )إرنا(.
وأضاف وزي���ر الدف���اع اإليراني: »ف���ي الترامبية 
هناك أيضا ميزات مثل األنانية والقمع وتقويض 
المبادئ اإلنسانية والقواعد الدولية والتي عرضت 
العال���م ألخطار جس���يمة«، معربا ع���ن أمله في أن 
»يعال���ج المؤتمر األمني في موس���كو مخاطر هذه 

القضية«.
م���ن جانبه، اعتب���ر وزير الخارجي���ة اإليراني جواد 

ظريف، في تغريدة عبر حس���ابه على »تويتر«، أن 
اإليرانيين  المتصاع���د ضد  »اإلرهاب االقتصادي 
يكش���ف ذعر ويأس النظام األمريكي وإخفاقات 

المتآمرين المشتركين معه«.
وبعكس العب���ارة الت���ي عادة ما يس���تخدمها 
ترمب لمهاجم���ة اإلعالم وهي »أخب���ار كاذبة«، 
قال ظري���ف: »أخب���ار حقيقية لدونال���د ترمب: 
ورثة الحضارة الفارس���ية القديم���ة ال يضعون 
اس���تراتيجيتهم بناء عل���ى نصيحة من أجانب 

ناهيك عن األمريكيين«.

إيران تشّبه »الترامبية« بـ »النازية« وتندد باإلرهاب األمريكي االقتصادي

غزة/ االستقالل:
استش���هد طفل عصر أم���س الثالثاء، جراء حادث عرض���ي بمدينة دير البلح 
وس���ط قطاع غزة. وذكرت وزارة الصحة في بيان صحفي أن الطفل محمد أمين 

الباز )13 عاًما( استشهد جراء إصابته بحادث عرضي بدير البلح.
من جانبهم أفاد ش���هود عيان ب���أن انفجاًرا وقع في أح���د المنازل بدير البلح 

مخلًفا عدًدا من اإلصابات، قبل أن يعلن عن استشهاد الطفل الباز.
وفي وقت الحق، قال المتحدث باسم الشرطة أيمن البطنيجي إن الطفل الباز استشهد جراء 

انفجار قذيفة كان يعبث بها في منزله بدير البلح، مشيًرا إلى أن الشرطة تحقق في األمر.

استشهاد طفل بانفجار 
عرضي بدير البلح

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن رئي���س وزراء حكومة االحتالل اإلس���رائيلي 
بنيامي���ن نتنياهو، الثالثاء، أنه س���يتم تس���مية 
مس���توطنة في الجوالن الس���وري المحتل باس���م 

الرئيس األمريكي دونالد ترمب.
ونقلت وس���ائل إعالم إس���رائيلية ع���ن نتنياهو 
قول���ه خالل زيارته للجوالن المحتلة اليوم: إنه "من 
الضروري أن نعرب عن تقديرنا للرئيس األمريكي 

من خالل تس���مية اسم مستوطنة أو مدينة باسم 
دونالد ترمب ستقام في الجوالن، وسأقدم الخطة 

إلى الحكومة قريًبا".
وكان ترمب أعلن في آذار/ مارس الماضي اعتراف 
بالده بسيادة الكيان اإلس���رائيلي على مرتفعات 

الجوالن السورية المحتلة منذ عام 1967.
وتنص قرارات األمم المتحدة على أن المستوطنات 
المقامة على األراضي المحتلة في الضفة الغربية، 

بما فيها الق���دس، ومرتفعات الجوالن الس���ورية 
المحتلة غير شرعية.

ويخالف إعالن ترمب القان���ون الدولي الذي يمنع 
فرض ضم المناطق المحتلة لس���يادة الدولة التي 
احتلتها، وبموجب كل األعراف والمواثيق الدولية 
وعلى رأس���ها الق���رار 242، مرتفعات الجوالن هي 
أرض س���ورية احتلته���ا "إس���رائيل" وال يمكنها 

ضمها لسيادتها.

استشهاد شاب طاردته
 قوات االحتالل في عرابة

نتنياهو: مستوطنة باسم »دونالد ترمب« بالجوالن قريبا

غزة/ االستقالل:
الخلوي���ة  االتص���االت  ش���ركة  افتتح���ت 
الفلس���طينية "جوال" وبلدية البريج وس���ط 
قطاع غزة يوم أمس، مشروع الطاقة الشمسية 
بهدف تطوير العمل في البلدية وتس���هيل 
الخدم���ات الت���ي تقدمها البلدي���ة لجمهور 

المواطنين في مخيم البريج.
وش���ارك ف���ي حف���ل االفتت���اح ال���ذي أقيم 
ف���ي مقر البلدية رئيس���ها محمود عيس���ى، 
ومدير إدارة إقليم غزة في ش���ركة جوال عمر 
ش���مالي، بحضور عدد من م���دراء الدوائر في 
البلدية ووفد من م���دراء مجموعة االتصاالت 

الفلسطينية.
وأثنى عيس���ى على جهود ش���ركة جوال في 
متابعة عمل المؤسس���ات واهتمام ش���ركة 

جوال في دعم المشروعات التي تساهم في 
تقديم الخدمات للمواطنين بشكل يتناسب 

مع تطلعاتهم وطموحاتهم.
وثمن استراتيجية جوال في حرصها على دعم 
المؤسسات الوطنية وتعزيز صمودها في ظل 
م���ا يتعرض له قطاع غزة من أزمات اقتصادية 
خانق���ة عصفت بكافة مناح���ي الحياة، وأثرت 
على س���ير العمل فيه وفي مؤسس���اته التي 

تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.
واعتبر عيسى أن دعم ش���ركة جوال للبلدية 
بمش���روع الطاق���ة الشمس���ية ل���ه األثر في 
تسهيل عمل الموظفين والكادر العامل في 
البلدية، الذي يسعى بكل جهد لتطوير األداء 
في البلدية، وتعزيز سبل صمودها وتسهيل 

الخدمات للجمهور.

ق ش���مالي إلى اس���تراتيجية  من جانبه، تطرَّ
ش���ركة ج���وال القائم���ة على تعزي���ز دعم 
المش���روعات الت���ي تخ���دم مختل���ف فئات 
وش���رائح المجتمع، مشيًرا إلى أن جوال ركزت 
من���ذ بداي���ة تأسيس���ها على مس���ؤوليتها 
المجتمعي���ة وع���ززت هذا التع���اون والدعم 
من خالل ش���راكات واس���عة مع المؤسسات 
الخدماتية واالكاديمية والتعليمية والصحية 

واالجتماعية واالنسانية واالغاثية وغيرها.
د ش���مالي عل���ى ح���رص إدارة جوال  وش���دَّ
بتعزيز وتطوير عملية التنمية المس���تدامة 
ف���ي المجتمع الفلس���طيني م���ن خالل دعم 
المش���اريع الحيوية والتنموية للمؤسس���ات 
الوطنية الفلس���طينية التي تقدم خدماتها 

بشكل مباشر للجمهور بمختلف فئاته.

الشرق األوس���ط والمعروفة باس���م "صفقة القرن" بعد انتهاء شهر رمضان 
مطلع يونيو المقبل.

وقال كوش���نر في منتدى مجل���ة "تايم" األمريكية، إن���ه كان يأمل في طرح 
الخطة أواخر العام الماضي إال أن رئيس وزراء االحتالل اإلس���رائيلي بنيامين 

نتانياهو أعلن إجراء انتخابات وال يزال يحتاج إلى الوقت لتشكيل ائتالف.
وأض���اف "عند االنتهاء من ذلك، س���نكون على األرجح في منتصف ش���هر 
رمضان، ولذلك سننتظر إلى ما بعد انتهاء رمضان، وسنكشف عن خطتنا".

وقال: "سنبني األشياء من األسفل إلى األعلى، ووضعنا حلوال لكيفية تحسين 
حياة الفلسطينيين والتعامل مع القضايا السياسية األساسية للنزاع". وفق 

ما نقلته القناة 13 العبرية، مساء أمس. 
وفيما يتعلق بحل الدولتين، قال متس���ائال: "دولتين؟ األساليب السابقة لم 

تنجح، سنفعل شيئا مختلفا".
وتعتبر "صفقة القرن" مجموعة سياس���ات تعم���ل اإلدارة األمريكية الحالية 
عل���ى تطبيقها حالًيا-رغم عدم اإلعالن عنها حتى اللحظة-، وهي تتطابق مع 

الرؤية اليمينية اإلسرائيلية في حسم الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي.
وكان ترمب أعل���ن عن "إزاحة" القدس عن طاول���ة المفاوضات-المتوقفة من 

-2014ونقل سفارة بالده إليها وإعالنها عاصمة للكيان اإلسرائيلي.
كما ب���دأ بإجراءاته إلنهاء الش���اهد األخير على قضية اللج���وء عبر تقليص 
المس���اعدات األمريكي���ة المقدم���ة لوكال���ة غ���وث وتش���غيل الالجئي���ن 

الفلسطينيين )أونروا(.
وكان نتنياه���و ق���د أعلن خالل دعايت���ه االنتخابية أنه س���يعمل على ضم 
الضفة الغربية تحت السيادة االسرائيلية ولن يقتلع مستوطن أو مستوطنة 
في الضفة، وذلك عقب اعتراف ترمب بالس���يادة اإلس���رائيلية على الجوالن 

السوري المحتل.
وكشف تقرير أعدته صحيفة "واشنطن بوست" األمريكية عن أن خطة ترمب 
المعروفة إعالمًيا باسم "صفقة القرن" لن تشمل إقامة دولة فلسطينية ذات 

سيادة بل حكمًا ذاتيًا ورفاهية اقتصادية.

كو�صرن : »�صفقة القرن« افتتاح مشروع طاقة شمسية لبلدية البريج بدعم "جوال"

االستقالل/ وكاالت:
عث����ر أم����س الثالث����اء، عل����ى جثة مس����توطن 
إسرائيلي، داخل غرفة أحد الفنادق في مدينة 

برلين بالمانيا.
وذكرت مصادر عبري����ة، أن ينيف ابراهام )36 

عاًما( من س����كان مس����توطنة معالي����ه أدوميم 
ش����رق القدس المحتلة، فقدت آثاره منذ أربعة 
أي����ام )يوم الخميس الماض����ي(، وأنه عثر على 

جثته داخل غرفة أحد الفنادق في برلين.
وبين����ت المصادر، أن����ه منذ اللحظ����ات األولى 

لإلع����الن عن فقدان المس����توطن، فقد تحركت 
الس����فارة »اإلس����رائيلية« للعمل المشترك مع 
الس����لطات األلمانية للعثور على المس����توطن، 
مشيرة إلى أن الشرطة األلمانية فتحت تحقيقا 

لكشف مالبسات الحادث.

العثور على جثة مستوطن »إسرائيلي« في ألمانيا
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املواطن يعقوب النت�صة ي�صنع الزجاج املزخرف بالطريقة التقليدية يف البلدة القدمية باخلليل     ) وفا (

نيودلهي/ االستقالل: 
اشتكت مراهقة في الهند من ألم في بطنها وانتفاخ مفاجئ، وعلى إثر ذلك 
ُأدخلت المستشفى، ليفاجئ األطباء بوجود »كيس ضخم« يزن 33 رطال، تمت 

إزالته من بطنها.
وبحس���ب ما أوردت »فوكس نيوز«، االثنين، فقد حدث���ت الواقعة في إقليم 
البنجاب بالهند، األس���بوع الماضي، عندما شعرت مراهقة تبلغ من العمر 16 
عام���ا، بألم رهيب ف���ي بطنها. وعمد األطباء إل���ى إجراء جراحة طبية من أجل 

استخراج الكيس الضخم، الذي أثار حيرتهم.
وت���داول رود مواقع التواص���ل االجتماعي صورا تظهر الفري���ق الطبي، فيما 

يحمل أحد أعضائه كيسا ضخما بدا بحجم ثمرة بطيخ.
وذك���رت تقارير محلية أن األطباء أصيبوا بالدهش���ة عندما اكتش���فوا حجم 

الكيس في أحشاء المراهقة .
ويعتقد أن األمر يعود إلى ما يعرف ب�«تكيسات المبيض«، التي تتسبب في 
امتالء غير طبيعي في منطقة البطن، وتصاب بهذه الحالة الكثير من النساء، 

بحسب ما نقلت »فوكس نيوز« عن عيادة »مايو كلنيك«.
لكن في حالة هذه المراهقة الهندي���ة، حيث الكيس بدا أكبر من الطبيعي، 

تشعر النساء بألم أكبر في منطقة الحوض وانتفاخ أكبر في البطن.
وقال والدها إنها حصلت على حياة الجديدة بعد العملية الجديدة، مش���يرا 

إلى الكيس لم يكن ورما سرطانيا.

استخرجوا من بطنها »كيسا« 
ضخما.. واألطباء في حيرة

دبي/ االستقالل: 
أفاقت س���يدة إماراتية من غيبوبة اس���تمرت نحو 27 عاًما، في 
حادثة أثارت الدهش���ة في الوس���ط الطبي، حيث بقيت المرأة 
عاجزة عن الكالم والحركة طيلة تلك الفترة، وفش���ل األطباء في 
عالجها أو إفاقتها، وأبلغوا عائلتها بأنها غير قابلة للتحس���ن. 
ووفق ما نقلت صحيفة ”اإلمارات اليوم“ فإن السيدة ”خالفت 
كافة التوقعات في األسبوع األخير لها في إحدى مستشفيات 
ألمانيا وأثناء تجهيزها للعودة إلى اإلمارات نطقت اس���م أبنها 
األكبر عمر وب���دأت في الوعي والكالم“. وتع���ود قصة غيبوبة 
الس���يدة التي تدع���ى منيرة عمر عبدالله، وه���ي محفظة قرآن 
لتعرضها لحادث س���ير في العام 1991 خالل عودتها ونجلها 
األكبر عمر 4 سنوات آنئذ، من إحدى رياض األطفال في مدينة 
العين، تاركة خلفها في المنزل رضيعتين، الكبرى عام ونصف 
والصغرى 4 أش���هر، حيث صدمت حافلة الس���يارة التي كانت 

تقله���ا وابنها، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة أدخلتها في 
غيبوبة منذ ذلك الحين.

ونقلت الصحيف���ة عن ابنها األكبر عمر قوله: أن ”والدته كانت 
تعمل قبل الح���ادث محفظة قرآن، لذلك صب���رت على االبتالء 
وتحملت، وكان يشعر بها من خالل تعبير وجهها وكأنها تقرأ 
الق���رآن وتناجي الله وتدعوه، حيث كانت نفس تعابير وجهها 

وهي تقرأ القرآن في المنزل قبل الحادث“.
وقال عمر إن والدته أفاقت من غيبوبتها وبدأت في الكالم خالل 
تواجدهما في ألمانيا، مبيًنا أنه رأى والدته في المنام قبل أيام 
وقد أفاقت وطلبت منه اصطحابها إلى الس���وق، مشيًرا إلى أنه 
أخبر األطباء بأن لديه يقيًنا بأن والدته ستفيق من غيبوبتها، إال 
أنهم لم يصدقوا حديثه، وأخبروه أن ال فائدة من وجودها وأنها 
حالة فري���دة من نوعها، خاصة أن أطول فترة غيبوبة مس���جلة 

لديهم تبلغ 16 عاًما وحالة والدته كانت قد تعدت 27 عاًما.

لندن/ االستقالل: 
تشكو الركاب أحيانا سوء الوجبات التي يجري تقديمها 
عل���ى متن الرحالت الجوية، فيقولون إنها س���يئة أو غير 
كافية لسد جوعهم، لكن مسافرة بريطانية نشرت صورة 

صادمة ألسوأ شطيرة )سندويتش( في الجو.
وبحس���ب م���ا نقل���ت صحيف���ة "مي���رور" البريطاني���ة، 
فإن المسافرة نشرت صورة سندويتش ال يضم أي شيء 
تقريبا، باس���تثناء الخبز وقطعة من الزبدة والخس، خالل 

رحلة على متن الخطوط الجوية البريطانية.
وذكر المصدر، أن المفترض هو أن يحتوي السندويتش، 
قطعة من صدر الدج���اج، إضافة إلى البندورة )الطماطم( 
والخس والمايونيز، لكن من ينظر إلى الصورة ال يجد أثرا 

للدجاج.
وتقول المس���افرة جو هاندرسون تش���يرتوف، 50 عاما، 

إن صدمتها ف���ي الوجبة المقدمة له���ا، كانت في رحلة 
بين لندن ونيويورك، في الثامن والعش���رين من مارس 

الماضي.
وبمجرد نش���ر صورة السندويتش على موقع "فيسبوك"، 
انهالت التعليقات الس���اخرة واستغرب كثيرون أن يتم 
تقديم ش���طيرة في حالة سيئة لمسافرة على متن رحلة 

تستغرق عدة ساعات.
وقال آخرون إن على ش���ركات الطي���ران أن تقدم وجبات 
ذات جودة، ال س���يما أن الركاب ال يملكون خيارات أخرى 

خالل السفر حتى يتدبروا أمرهم.
ودفع���ت الضج���ة التي أحدثته���ا الصورة عل���ى مواقع 
التواص���ل، الخطوط البريطانية إل���ى االعتذار عن انزعاج 
الركاب من عدم إجابة الوجبات لتطلعاتهم، لكن الشركة 

دافعت عن الطعام الذي تقدمه خالل الرحالت.

إماراتيــة تستفيــق مــن 
غيبوبــة استمــرت 27 عامًا

»سندوتش فضيحة« في الجو.. 
والخطوط البريطانية تعتذر

أنقرة/ االستقالل: 
تمّكن التركي إبراهيم جران، من زراعة نبات البطاطا الحمراء غير 
المنتشرة في تركيا، بعد إحضار بذورها من الصين، تلبية لرغبة 

أمه المصابة بمرض السكري. 
وأوضح »جران« لألناضول، أنه بح���ث في اإلنترنت عن النباتات 
التي تس���اعد في خفض نسبة الس���كر بالدم، وتوصل إلى أن 

البطاطا الحمراء مفيدة جدا لمرضى السكري.
وأض���اف أن���ه أحضر 130 كغم م���ن بذورها م���ن الصين، وبدأ 
بزراعته���ا في والية أنطاليا جنوبي البالد، وحتى اليوم نجح في 

جني محصوال بلغ 500 كغم. 
وأشار »جران« أن قام بذلك، إرضاء ألمه وابتغاًء إلسعادها.

ويع���رض جران حاليا الكمي���ة الزائدة من إنتاج���ه للبيع بثمن 

يترواح بين 15 – 20 ليرة تركية للكيلو الواحد )نحو 3.5 دوالر(.
وتختل����ف البطاطا الحمراء في ش����كلها ولونها عن البطاطا 
المعروفة عالميا، وتمتاز بأنها مصدر عال للبروتينات ذات 
س����عرات حرارية منخفضة جدا، فضال عن كونها منخفضة 
جدا في الس����كر، خالف����ا لغيرها من الخضروات النش����وية 

األخرى.

كاليفورنيا/ االستقالل: 
خلص باحثون في الوالي���ات المتحدة، من خالل طريقة 
تحليلي���ة جديدة، إل���ى أن األرض تهت���ز جنوب والية 

كاليفورنيا كل 174 ثانية.
وحس���ب الباحثي���ن ف���إن ه���ذه المنطقة م���ن الوالية 
األمريكي���ة تهتز 495 مرة كل ي���وم، ولكن معظم هذه 
الهزات بس���يطة جدا لدرجة أن أجهزة الرصد التقليدية 
غير قادرة على كشفها، ناهيك عن أن يشعر بها البشر.

وط���ور فريق الباحثي���ن برنامجا حاس���وبيا يعتمد على 
إشارات الهزات األرضية المعروفة كنموذج أولي، وعثروا 
من خالل ذلك في البيانات التي رصدتها محطات رصد 
ال���زالزل على كمي���ات كبيرة من اله���زات األرضية التي 

تتراوح قوتها بين 0.3 و1.7 درجة.
وعثر الباحثون إجم���ااًل على أدلة لتعرض منطقة جنوب 
كاليفورنيا ل���� 1.8 مليون هزة صغيرة ف���ي الفترة بين 
ع���ام 2008 وعام 2017، وقال���وا إن هذه الهزات لم يتم 
تسجيلها من قبل. ويأمل الباحثون من خالل كتالوجهم 
الموس���ع في الحصول على معلومات جديدة عن نش���أة 

الزالزل وعواقبها.

»كاليفورنيا« تهتز 
كل 3 دقائق

يزرع البطاطا الحمراء من أجل أمه المريضة بالسكري

جنين/ االستقالل: 
أنقذت طفلة فلس���طينية من بلدة اليامون غربي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية 
المحتل���ة حياة والدها، أمس الثالثاء، بعد تعرضه لوعك���ة صحية خالل تواجدها معه 
وحدهما ف���ي المنزل؛ وذلك باتصالها عل���ى الدفاع المدني. وق���ال مصدر في الدفاع 
المدني في تصريحات صحفية إن الطواقم تلقت بالًغا عن حالة حرجة لمواطن من خالل 

طفلة اتصلت على رقم الطوارئ )102( وهي تبكي بأن والدها بحال الخطر الشديد.
وأشار إلى تحريك قوة من الدفاع المدني على الفور، أجرت لحظة وصولها إسعاًفا أولًيا 
للمواطن من خالل تزويده باألوكسجين عبر اسطوانات الهواء الخاصة برجال اإلطفاء 

واإلنقاذ، لحين وصول طاقم اإلسعاف، حيث تم نقله على الفور للمشفى.

مكة المكرمة/ االستقالل: 
نش���رت تقارير إخبارية سعودية ما وصفته بالظاهرة المذهلة، التي تم رصدها فوق 

جبل النور في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.
ونشرت صحيفة »سبق« السعودية تقريًرا مصوًرا، عن تسجيل المصور السعودي يوسف 
بج���اش، مقطع فيديو مده���ش لبزوغ القمر من خلف قمة جبل الن���ور في مكة المكرمة. 
ويظه���ر في الفيديو، الذي تبلغ مدته نحو 3دقائق كاملة، القمر وهو في حجمه الكامل، 
ويب���زغ تدريجيا من خلف قمة جبل النور، بوق���ت انهمك فيه عدد من المصلين في أداء 
صلواتهم على قمة الجبل.  ويقع جبل النور ش���مال شرق المس���جد الحرام، ورغم ارتفاع 

الشاهق الذي يبلغ 642 مترا، إال أنه يحظى بقدسية كبيرة لدى من المسلمين.

طفلة من جنين تنقذ 
والدها من الموت

رصد ظاهرة مذهلة في 
أجواء مكة المكرمة


