
االحتالل يداهم منازل
 المواطنين غرب جنين

جنين/ االستقالل: 
داهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
مساء أمس األربعاء، عددا من منازل 
الحارثية  س����يلة  في  المواطني����ن 

غرب جنين.
وأفادت مص����ادر محلية، بأن قوات 

االحت����الل اقتحمت بلدة الس����يلة 
منازل  ع����دة  وداهمت  الحارثي����ة، 
وفتشتها وعبثت بمحتوياتها بعد 
خل����ع أبوابها؛ عرف م����ن أصحابها 
محمد س����ليم زيود، ومنير فياض 

زيود، وأحمد سليم زيود.

1368 25الخميس 19 شعبان 1440 هــ 25 ابريل 2019 م

05

15
02

02

03

08 03

15

06 10

04

02

انتخابات مجلس طلبة 
جامعات غزة.. هل ترى النور؟!

غزة / سماح المبحوح: 
اع���الن األطر الطالبية عن مبادرة إلج���راء انتخابات مجالس الطلبة 
في الجامعات في قطاع غزة، والبدء بمشاورات وإعداد خطة زمنية 

غزة/ خالد اشتيوي:
أكد ن���واب بالمجل���س التش���ريعي، أن تش���كيل حكومة 
جديدة برئاسة محمد اشتية يمثل "تجاوًزا خطيًرا للقانون 

الفلس���طيني وهي غير دس���تورية.  جاء ذلك خالل جلسة 
عقدها التش���ريعي بمقره يوم أمس، لمناقشة 
تقري���ر اللجن���ة القانونية بالتش���ريعي حول 

التشريعي: حكومة اشتية ليست دستورية وعلى العالم وقف التعامل معها

6 أسرى بينهم قيادي يواصلون إضرابهم وسط تدهور صحتهم
غزة/ االستقالل:

يواصل س���تة أسرى فلس���طينيين إضرابهم المفتوح 
عن الطعام في س���جون االحتالل ضد تجديد اعتقالهم 

اإلداري دون تهم���ة أو محاكم���ة، وس���ط تده���ور على 
صحتهم وإهم���ال االحتالل متابعته���م. وذكر مكتب 
إعالم األسرى أن أقدم األس���رى المضربين هو القيادي 

في الجبهة الش���عبية األسير حس���ام محسن الرزة )60 
عامًا( من سكان مدينة نابلس حيث دخل 
إضراب���ه الي���وم 37 على التوال���ي؛ رفضًا 

اعتقال القيادات.. »تقاسم للدور« 
بين السلطة واالحتالل بالضفة

غزة / محمد أبو هويدي: 
صعد االحتالل اإلس���رائيلي من هجمته الشرس���ة وممارس���اته 
القمعية ضد الشعب الفلس���طيني، من خالل حمالت المداهمة 

رام الله/ االستقالل:
أك���دت وزارة التنمي���ة االجتماعي���ة أنه س���يتم صرف 
مخصصات الشئون االجتماعية لألسر الفقيرة في قطاع 

غزة والضفة الغربي���ة المحتلة في 16 مايو المقبل. وقال 
مكت���ب الوزير أحمد مجدالن���ي في تصريح 
صحف���ي أم���س األربعاء: إنه س���يتم صرف 

هيئة األسرى: االحتالل يعتدي بالضرب على ثالثة فتية أثناء اعتقالهم

صرف مخصصات الشئون االجتماعية بغزة والضفة في 16 مايو

سلفيت/ االستقالل: 
هدمت قوات االحتالل صب���اح أمس االربعاء منزل 
عائلة الش���هيد عمر أبو ليلى في بلدة الزاوية غرب 
مدينة س���لفيت ش���مال الضفة الغربية المحتلة. 

ونفذت ق���وات االحتالل عمليت���ي تفجير داخلي 
للمنزل، بع���د تفخيخه بالمتفج���رات، ثم أكملت 
الجرافات العس���كرية عملية الهدم. وقال خالد أبو 
ليلى - عم الش���هيد- إن ق���وات كبيرة من جيش 

من االحتالل اإلس���رائيلي برفقة جرافات عسكرية 
اقتحمت المنزل بوسط قرية الزاوية غرب محافظة 

س���لفيت في الضفة الغربية وأخلت 
الش���هيد  س���اكنيه -وه���م عائل���ة 

االحتالل يهدم منزل الشهيد عمر أبو ليلى بسلفيت 

الجهاد اإلسالمي: المقاومة قادرة 
على قلب موازين "صفقة القرن"

سحب االعتراف ووقف التنسيق األمني.. هل 
تنفذ السلطة تهديداتها ضد »إسرائيل«؟

غزة/ قاسم األغا:
َعَل���ت خالل األيام األخيرة نبرة تهديدات قيادة الس���لطة وحركة 
»فتح« ضد االحتالل »اإلس���رائيلي«، عبر التلويح مجدًدا بس���حب 

غزة/ االستقالل: 
أعرب عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين الشيخ 

نافذ عزام، عن ثقته بأن فلسطين ستعود، وأن المسجد األقصى 
سيتحرر، مطالبًا باس���تنفار الجهود نحو تماسك شعبنا، وتعزيز 

عزام: نحن مطالبون باستنفار 
جهودنا من أجل التماسك والوحدة

القدس المحتلة/ االستقالل:
واصل المستوطنون المتطرفون يوم أمس، اقتحاماتهم للمسجد األقصى المبارك 

من باب المغاربة بحراسة مش����ددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلية 
الخاصة، احتفااًل باليوم الخامس لما يس����مى عيد "الفصح" العبري. 

مئات المستوطنين يقتحمون 
األقصى ويدنسون أماكن بالضفة 

غزة/ االستقالل:
أكدت حركة الجهاد اإلسالمي، أن المقاومة الفلسطينية قادرٌة على قلب كافة 

موازين "صفقة القرن" وكل المتآمرين على ش���عبنا وعلى قدسنا 
وأرضن���ا. جاء ذلك خالل ندوة سياس���ية نظمته���ا الحركة بمقر 

الحية: ال نستطيع فهم أسباب التباطؤ
 في تنفيذ بعض بنود التفاهمات

غزة/ االستقالل:
قال عضو المكتب السياس���ي لحركة »حم���اس«، خليل الحية، إن 
التفاهم���ات التي رعتها مص���ر واألمم المتحدة بي���ن الفصائل 

»إسرائيل« تشن حملة 
اعتقاالت بالضفة المحتلة
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القدس المحتلة/ االستقالل:
واصل المس����توطنون المتطرفون يوم أمس، 
اقتحاماتهم للمسجد األقصى المبارك من باب 
المغاربة بحراس����ة مشددة من شرطة االحتالل 
الخامس  باليوم  الخاصة، احتفاالاً  اإلسرائيلية 

لما يسمى عيد "الفصح" العبري.
ووف����رت ش����رطة االحت����الل الحماي����ة الكاملة 
للمس����توطنين بدءًا م����ن دخوله����م عبر باب 
المغارب����ة وتجوله����م ف����ي باح����ات األقصى، 

وانتهاءاً بخروجهم من باب السلسلة.
وأفادت دائ����رة األوقاف اإلس����المية بالقدس 
المحتلة بأن 267 مستوطنًا اقتحموا المسجد 
األقصى، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته، 
وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم، 
ومحاوالت ألداء طقوس تلمودية في المسجد.

وفرضت ش����رطة االحتالل قي����ودًا على دخول 
الفلسطينيين لألقصى، ودققت في هوياتهم 
الش����خصية، واحتجزت بعضها عن����د بواباته 
الخارجية، فيما واصلت منع دخول العش����رات 
من النساء والرجال للمسجد منذ فترات طويلة.

وفي الس����ياق، اس����تباح مئات المستوطنين 
المتطرفين مدينة الق����دس المحتلة، وخاصة 
منطقة باب الخليل وس����احة عمر بن الخطاب، 

احتفاالاً بعيد "الفصح".
وتأتي ه����ذه االقتحامات اس����تجابةاً لدعوات 
المزع����وم  "الهي����كل"  منظم����ات  أطلقته����ا 
وأنصارها القتح����ام األقصى  للمس����توطنين 
واالحتف����ال ب����� "الفصح العب����ري" في القدس 
القديم����ة، ومطالبة ش����رطة االحت����الل بإخالء 
األقص����ى من الفلس����طينيين والس����ماح لها 

بتقديم "قرابين الفصح" بداخله.
من جهت����ه، أدان مجلس األوقاف والش����ؤون 
ش����رطة  تصرفات  اإلس����المية  والمقدس����ات 
االحت����الل وأذرعه����ا األمني����ة وم����ن خلفه����ا 
ا من  مجموع����ات ال�متطرفين الت����ي بلغت حداً

"الصالفة والغطرسة" كل مبلغ.
وأش����ار المجلس ف����ي بيان له، إلى أن ش����رطة 
االحتالل حولت س����احات األقص����ى إلى ثكنة 
عس����كرية تعج بمختلف وحداتها العسكرية 
واألمنية واالس����تخباراتية بالتزامن مع فرضها 
ا على كامل المدينة المقدس����ة  ا مطبقاً حص����اراً
والبلدة القديمة، وتشديد إجراءاتها القمعية 

عل����ى أب����واب ال�مس����جد باحتج����از البطاقات 
الش����خصية للمصلين، وغيرها من الممارسات 

التعسفية.
وأضاف أن ش����رطة االحتالل وفرت كل أسباب 
الدع����م والحماي����ة للمجموع����ات اليهودي����ة 
المتطرفة أثناء اقتحامها المس����جد األقصى، 
وغضت الطرف عن أدائهم لصلوات وطقوس 

تلمودية في رحابه.
وأكد أنه ال يمكن القبول بمثل هذه اإلجراءات 
التعسفية بحجة األعياد اليهودية، ولن تصبح 
ا في أي وقت من  ا عاب����راً هذه الممارس����ات حدثاً

األيام.

واعتب����ر مجل����س األوق����اف اإلس����المي ه����ذا 
التصعيد ال�ممنهج حلقة في سلسلة متصلة 
من االنته����اكات الهادفة إل����ى زعزعة الوضع 
التاريخ����ي والقانون����ي والدين����ي القائم في 
األقص����ى منذ أمد بعيد، مش����ددًا على أن هذا 
األم����ر يس����تدعي دق نواقي����س الخطر ورّص 
الصفوف على مس����توى حكومات وش����عوب 

العالم اإلسالمي. 
وأكد مجلس األوقاف أن المسجد األقصى هو 
ملك خالص للمس����لمين وحده����م ولن يقبل 
القس����مة وال الشراكة بمس����احته البالغة 144 
ا أبناء الشعب الفلسطيني لشد  ا، مناشداً دونماً

الرحال إلى المس����جد ألداء الصلوات فيه وفي 
كل األوقات.

عش����رات  اقتح����م  متص����ل  س����ياق  وف����ي 
االحت����الل  ق����وات  بحماي����ة  المس����توطنين 
اإلس����رائيلي، يوم أمس، بلدة السموع جنوب 
الخلي����ل بالضف����ة المحتلة، إلقام����ة صلوات 

تلمودية، احتفاال باألعياد اليهودية.
وقالت مص����ادر محلية في الخلي����ل: إن قوات 
االحتالل أغلقت محيط البرج األثري في البلدة، 
وذلك لتأمين الحماية لعشرات المستوطنين 

أثناء تأدية صلواتهم التلمودية.
كما اقتحم مس����توطنون، ي����وم أمس، منطقة 
برك سليمان الس����ياحية الواقعة ما بين بلدة 
الخضر وقرية ارطاس جنوب بيت لحم بالضفة 

الغربية.
فق����د  المحلي����ة،  المص����ادر  ووف����ق 
اقتحم المس����توطنون منطق����ة الب����رك تحت 
حماية جن����ود االحت����الل اإلس����رائيلي، وأدوا 

طقوسا تلمودية في المكان.
يذكر أن المستوطنين يواصلون اقتحاماتهم 
للعدي����د م����ن األماكن ف����ي الضف����ة الغربية 
ويمارس����ون أعمال عرب����دة واعت����داءات على 
المواطني����ن وممتلكاتهم، ويؤدون طقوس����ا 

بشكل استفزازي.
وفي س����ياق آخ����ر، اقتحمت ق����وات االحتالل 
بل����دات: الظاهري����ة، ويطا، وتف����وح، وحارة أبو 
اسنينه وقرى الخط الغربي لمحافظة الخليل، 
ونصبت حواجزها العس����كرية على المداخل، 
وقطعت الطريق أمام حركة تنقل المواطنين؛ 

تحت حجج أمنية واهية.

إلقامة صلوات تلمودية

مئات المستوطنين ُيدنسون باحات األقصى ويقتحمون أماكن بالضفة 

نابلس / االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، 16 مواطنًا 

خالل اقتحامها لمحافظات مختلفة بالضفة الغربية.
وترك���زت حملة المداهمات واالعتق���االت في بيت لحم، 
وعرف من بين المعتقلين  المواطن ناصر عواد في جبل 
الموال���ح ببيت لحم، ومنتصر عبد الكريم صدوق،  وخليل 
خالد صالح وش���حادة محمد صالح وأكرم إبراهيم صالح 
وأحمد حس���ين صالح من بل���دة الخض���ر، باإلضافة إلى 

المواطن إسالم أبو هنية من محافظة طولكرم.
وفي سياق متصل اصيب 27 مواطنا على األقل بالرصاص 
المغلف بالمطاط والغاز الس���ام والمس���يل للدموع في 
مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل االسرائيلي بمدينة 

نابلس.
وأف���ادت الطواقم الطبية التابعة لجمعية الهالل األحمر 
الفلس���طيني، بتعاملها مع 27 اصاب���ة خالل مواجهات 
مع االحتالل داخل مدينة نابلس، مش���يرة إلى أن من بين 

اإلصابات 7 بالرص���اص المطاطي، منها اصابتان بالرأس 
نقلتا للمستش���فى الستكمال وتلقي العالج، اضافة الى 
14 اصاب���ة بالغاز الس���ام والمدمع، بينه���ا اصابة لطفل 
رضيع يبلغ من العمر شهرين وتم نقله الى المستشفى 

لتلقي العالج.
 وكان نحو 1500مس���توطن اقتحموا مقام قبر يوسف ، 
بحراسة مشددة من جيش االحتالل، ألداء طقوس دينية، 

برفقة أعضاء كنيست.

غزة/ االستقالل:
أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، النار تجاه رعاة األغنام والمزارعين 
قرب موقع "صوفا" قرب الس���ياج األمني شرقي خانيونس ورفح جنوبي قطاع 

غزة.
وأف���ادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل أطلقت النار تجاه األراضي الزراعية 
محيط منطقة األحراش ومحيط موقع "كيسوفيم" قرب السياج األمني شرقي 

مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
كما أطلقت القوات النار تج���اه األراضي الزراعية في محيط موقع "أبو مطيبق" 
شرقي مخيم المغازي وفي محيط "مكب النفايات" قرب السياج األمني شرقي 

دير البلح وسط القطاع.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفرجت سلطات االحتالل، يوم أمس، عن مدير المتحف االسالمي في المسجد 
األقصى المبارك عرفات العمرو بش���رط إبعاده عن مرك���ز عمله لمدة 15 يوما، 

والحضور للتحقيق مجددا في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت العمرو أثناء خروجه من المسجد األقصى من 

جهة باب الناظر )المجلس( يوم الثالثاء الماضي.

غزة/ االستقالل:
قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل 
الحي���ة، إن التفاهم���ات التي رعته���ا مصر واألمم 
المتحدة بي���ن الفصائل الفلس���طينية واالحتالل 
اإلس���رائيلي تس���ير بش���كل مناس���ب كما يراها 

المواطن الفلسطيني.
وأضاف الحية ف���ي تصريحات صحفية: "ربما نجد 
بعض الب���طء فيها، وهذا يعود لس���لوك االحتالل 
من جهة، والس���لوك اآلخر األداء الميداني لبعض 
الجهات منها األمم المتحدة فيما يخص التشغيل.

وأكد الحية أن التش���غيل المؤقت ه���و أحد أبواب 
التفاهمات، وال نستطيع أن نفهم أسباب التباطؤ 

في تنفيذ هذا البند من التفاهمات.
وتابع: "اليوم الذين يعملون في التشغيل المؤقت 
ال يتج���اوز عددهم 7 آالف، ونحن ال نس���تطيع أن 
نفهم لماذا هذا البطء ولم ال يكون هناك ارتفاع في 
عدد التش���غيل المؤقت ليصل إلى 15 ألفًا ويزيد 

كل شهر".
وأردف: "باق���ي الملفات نتابعها مع األش���قاء في 
مص���ر، وال من���اص إال أن يحت���رم االحت���الل هذه 
التفاه���ات ويلتزم بها، وإال نحن سنس���تخدم من 

األدوات والوسائل ما يلزم االحتالل ".
وفيما يتعلق بالحكومة الفلسطينية الجديدة، قال 
الحية: "أي حكومة حسب القانون ال تأخذ شرعيتها 

من المجلس التش���ريعي هي حكومة غير قانونية 
ودس���تورية، ولذلك هذه الحكومة فاقدة للشرعية 
الدس���تورية، وهي تفلت من الحس���اب والمتابعة 
والمراقبة، وبذلك ستشتغل في الفراغ دون حسيب 
أو رقيب، وهذا أحد أهم أبواب الفس���اد في الشأن 

العام الحكومي".
وأضاف: "هذه الحكومة ال تتمتع بالشرعية الوطنية 
وال السياس���ية وهي قد خلت من التوافق الوطني 
والفصائلي والوحدة الوطني���ة، باإلضافة إلى أنها 
انقلبت على اتفاق التوافق الوطني وحكومة التوافق 
الوطني وبالتالي كانت هناك حكومة اسمها الوفاق 

الوطني، اآلن اسمها حكومة االنفصال الوطني".

الحية: ال نستطيع فهم أسباب التباطؤ في تنفيذ بعض بنود التفاهمات

»إسرائيل« تشن حملة اعتقاالت بالضفة المحتلة

االحتالل يستهدف المزارعين 
ورعاة األغنام شرقي القطاع

اإلافراج عن مدير المتحف اإلسالمي 
في األقصى بشرط اإلبعاد
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هذا التلوي���ح )القديم – الجدي���د( للعالول 
وغيره من قيادة الس���لطة و"فتح"، كان قراًرا 
اتخ���ذه المجل���س "المرك���زي" للمنظّمة في 

جلسات سابقة.
ومنذ ع���ام 2015، يتخ���ذ المجلس المركزي 
للمنّظم���ة في كل جلس���ة جديدة ل���ه قراًرا 
بوقف التنس���يق األمني بأش���كاله كافة مع 
االحتالل، على وقع "نف���ض" االحتالل يديه 

من التزاماته الموّقعة مع السلطة.
وجّدد المجلس في آخر جلسة "ل�"المركزي" ب� 
28 - 29/ تش���رين أول )أكتوبر( 2018، إقرار 
االعتراف  األمني، وتعليق  التنس���يق  وقف 
ب�"إسرائيل"؛ إاّل أن ذلك القرار ما زال حبيس 

األدراج حتى هذا حينه.
ويدفع ع���دم تطبيق ه���ذا الق���رار من قبل 
"قيادة المقاطعة" برام الله، إلى التش���كيك 
في جدّيتها بتطبيق ما لّوحت به مجددًا، في 
وقت يطالب فيه الكل الفلس���طيني بالسير 
نحو ه���ذا االّتجاه، باعتباره مدخ���اًل حقيقًيا 

لمواجهة ما تسمى "صفقة القرن".

مطلوب باإحلاح
حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، رّحبت 
بما لّوح به "العالول"، واصفًة إّياه ب�"الموقف 
الوطن���ي الُمعّب���ر عن إجم���اع حقيقي تجاه 
خطوة مطلوبة بإلحاح منذ زمن، وهي س���حب 
االعت���راف بالعدو ووقف التنس���يق األمني 

معه".
وأّك���دت الحرك���ة بلس���ان عض���و مكتبه���ا 
السياس���ي خالد البطش أن "هذه الخطوة – 
إذا تنّفذت - تمث���ل المدخل الحقيقي لبدء 
معركة مواجهة "صفقة القرن" المش���ؤومة 
مع االحتالل الصهيوني، ومن خلفها المجرم 

)الرئيس األمريكي دونالد( ترامب".
وأض���اف البطش أن هذه المواقف تش���كل 
الوح���دة  الحقيق���ي الس���تعادة  األس���اس 
الوطني���ة وإنهاء االنقس���ام وقط���ع الطريق 
على مشروع التطبيع العربي مع العدو وعلى 

كل رعاة االنقسام والمس���تفيدين منه في 
الداخل والخارج".

وشدد عضو المكتب السياسي بالجهاد على 
ضرورة أن تلقى ه���ذه المواقف )اإلعالن عن 
س���حب االعتراف ووقف التنس���يق األمني( 
دعُما م���ن الكل الوطن���ي؛ "ألن صفقة القرن 
- إن تنفذت - س���تكون كارثة على الشعب 

الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية".
الماض���ي، أعلن "جاريد كوش���نر"،  واألربعاء 
صهر ومستش���ار الرئيس األمريكي "دونالد 
ترامب"، أن "صفقة القرن" ستعلن بعد شهر 

رمضان المقبل.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" األمريكية 
نق���اًل ع���ن مس���ؤولين رفيعي المس���توى 
بالبي���ت األبي���ض، "إن الصفق���ة ال تش���مل 
إقامة دولة فلس���طينية ذات سيادة، وتلغي 

مبدأ حل الدولتين، وترّكز بش���كل أساس���ي 
االقتصادي���ة  األوض���اع  "تحس���ين  عل���ى 

للفلسطينيين.
ووف���ق م���ا ي���رد م���ن تس���ريبات إعالمّي���ة 
ح���ول الصفق���ة؛ فإنه���ا تقوم عل���ى إجبار 
الفلس���طينيين بتقدي���م تن���ازالت ُمجحفة 
لصالح كيان االحتالل "اإلسرائيلي"، خصوًصا 
 عودة 

ّ
بش���أن مدينة القدس المحتل���ة، وحق

الضفة  وض���م  الفلس���طينيين،  الالجئي���ن 
الغربية المحتلة للكيان.

خطوة �صحيحة
أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين، 
فق���د أّك���دت أن ذه���اب قي���ادة الس���لطة 
نحو تنفي���ذ مخرجات المجال���س )المركزي 
والوطن���ي( الس���ابقة، والمتمثل���ة بس���حب 
االعت���راف باالحتالل، والتحلل م���ن إفرازات 

اتفاق "أوسلو"، وعلى رأسها وقف التنسيق 
األمني، "خطوة باالتجاه الصحيح".      

وقال عض���و اللجنة المركزية للجبهة محمود 
خلف لصحيفة "االستقالل": "نأمل أن يجري 
اتّخاذ الخطوات العملية، والترتيبات الالزمة 
لتطبي���ق ما جاء بق���رارات المجلس المركزي 

والمجلس الوطني لمنظّمة التحرير".
وع���زا خلف ع���دم تنفي���ذ قيادة الس���لطة 
لتل���ك القرارات، إل���ى المراهن���ة على عودة 
المفاوضات مع االحتالل، مشدًدا على أن هذا 
الرهان، الذي أثبت فشله على مدار ربع قرن، 

منذ توقيع اتفاق أوسلو )موّقع عام 1993(.
وأض���اف أن الرهان الحقيقي يجب أن يكون 
على شعبنا الفلسطيني ومقاومته، بالتزامن 
مع ترتيب البي���ت الفلس���طيني، عبر إجراء 
حوار وطني ش���امل، وتشكيل حكومة وحدة 

وطني���ة لفترة انتقالية مؤّقت���ة، ُتعد إلجراء 
االنتخابات الشاملة )مجلس وطني، رئاسية، 

تشريعية(.

خطابات �إعالمية
من جهته، شكك الكاتب والمحلل السياسي 
شرحبيل الغريب، في جدّية ما تلّوح به قيادة 
الس���لطة وحركة "فتح"، من سحب االعتراف 

ب�"إسرائيل"، ووقف التنسيق األمني معها.
وق���ال الغريب لصحيفة "االس���تقالل": "أرى 
عدم جدّية فيما تلّوح به السلطة وفتح، وهي 
ال تتعدى الخطابات اإلعالمية، وعدم تطبيق 
مخرجات المجالس الس���ابقة أكبر دليل على 

ذلك". 
وأوضح أن س���حب االعتراف ب� "إس���رائيل" 
يعني التحّلل من اتفاق "أوس���لو"، الذي هو 
س���بب وجود الس���لطة، "ولذلك ال اعتقد أن 
رئي���س المنّظمة والس���لطة وفت���ح محمود 
عباس س���يهدم بيته بيده ويتّخذ إجراءات 

جريئة ضد االحتالل". 
وأش���ار إل���ى أن تهديدات قيادة الس���لطة 
و"فتح" س���تبقى "فارغة المضم���ون"، إذا لم 
يكن هناك موقف عمل���ي جريء منها بعزل 
االحتالل، والع���ودة إلى الخي���ارات الوطنية 
الفلسطينية لمواجهة تصعيده ومخططاته 
العدوانية، وما تفرضه السياسة األمريكية، 
من محاوالت لتصفية القضية، عبر ما ُتسمى 

ب�"صفقة القرن".
ولفت إلى أنه وأم���ام هذه المعطيات، فال بد 
من اتخاذ الس���لطة مواقف مسؤولة، باتجاه 
الوطنية،  الوحدة  واستعادة  االنقسام  إنهاء 
على اس���اس الش���راكة الكاملة، بما يضمن 
إعادة صياغة الحالة الفلسطينية، عبر إصالح 
وترتي���ب منّظم���ة التحرير لتض���م مختلف 
الفصائل بما فيها حركتا "حماس" و"الجهاد 
اإلس���المي"، واالتفاق على برنامج سياس���ي 
موحد، قائم على التمسك بالحقوق والثوابت 

ومقاومة االحتالل.    

سحب االعتراف ووقف التنسيق األمني.. هل تنفذ السلطة تهديداتها ضد »إسرائيل«؟
غزة/ قا�صم �لأغا:

َعَل��ت خ��الل �لأي��ام �لأخ��رة ن��رة تهدي��د�ت قي��ادة 
�ل�صلطة وحرك��ة »فتح« �صد �لحت��الل »�لإ�صر�ئيلي«، 
عر �لتلويح جمدًد� ب�صحب �لعرت�ف ب�كيان �لحتالل 
»�لإ�صر�ئيلي« ووقف �لتن�صي��ق �لأمني معه. ياأتي ذلك 

يف ظ��ل تعّنت �لحتالل يف تنفيذ ما عليه من �لتز�مات 
موقع��ة بين��ه وبني �ل�صلطة ��صتن��اًد� لتف��اق »�أو�صلو«، 
وع��دم قدرة �لط��رف �لفل�صطين��ي على حتّم��ل �لو�صع 
�لر�ه��ن، يف ظ��ل �لدع��م �لأمريكي �لكام��ل لإجر�ء�ت 
�لحتالل �لعدو�نية، بح�صب نائب رئي�س حركة »فتح« 

حمم��ود �لعال��ول. وق��ال �لعال��ول �لثالث��اء، �إن قيادة 
�ل�صلطة تعت��زم �إعالن �صحب �لعرت�ف ب��� »�إ�صر�ئيل«، 
�ملقبل��ة  �لتن�صي��ق �لأمن��ي معه��ا، يف �جلل�ص��ة  ووق��ف 
للمجل�س �ملركزي ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، و�لتي 

من �ملقرر عقدها منت�صف مايو)�آّيار( �ملقبل. 

غزة/ االستقالل: 
أعرب عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي 
في فلسطين الش���يخ نافذ عزام، عن ثقته بأن فلسطين 
ستعود، وأن المسجد األقصى سيتحرر، مطالبًا باستنفار 

الجهود نحو تماسك شعبنا، وتعزيز وحدته الوطنية.
ج���اء ذلك خ���الل احتفال نظمت���ه حرك���ة المجاهدين، 
عصر امس األربعاء، بإحدى مواقعها العس���كرية، شرق 
مدينة غزة، في ذكرى انطالقتها الثامنة عش���رة، وذكرى 

استشهاد أمينها العام المؤسس عمر أبو شريعة.
وقال الش���يخ عزام :" يج���ب أن يفهم العال���م، أن هذه 
األم���ة لن تموت أو تغّير مبادئها، وال يمكن أن تفرط في 

تاريخها ومستقبلها".
وأضاف "نحن مطمئنون إلى المس���تقبل، وأن فلسطين 
س���تعود، وأن المس���جد األقصى س���يتحرر، لكننا اليوم 
مطالب���ون باس���تنفار جهودنا نحو التماس���ك والوحدة، 

والفرصة لم تفت".
وتس���اءل الشيخ عزام: »متى س���تدرك السلطة أنه ال 
رهان على أمريكا وإس���رائيل؟!«، معربًا عن أمله في أن 

تدارك ذلك قبل فوات األوان.
وأشار إلى أننا اليوم نعيش أصعب أيامنا كفلسطينيين 
وكعرب وكمس���لمين، موضحًا أن ه���ذا العالم ال ُيصغي 

للضعفاء.

ونوه الشيخ عزام إلى أننا اليوم بهذا اإلعداد للمجاهدين 
وتدريبهم، نح���اول التأكيد بأن قضيتنا الفلس���طينية 
حّية، وال يمكن أن تموت، وهي تس���تجمع أوراق قوة في 

هذه المعركة المفتوحة مع عدونا.

ولفت إلى أننا نعيش حالة من القهر بال ش���ك، فأميركا 
تالح���ق من يختلف معها دواًل كان���وا أو جماعات، فهي 
تف���رض العقوب���ات والحصار، وتتالع���ب وتهيمن على 

قدراتنا، والعالم كله اليوم أمامها  يبدو كأنه مذعن.
وتح���دث عض���و المكت���ب السياس���ي لحرك���ة الجهاد 
اإلس���المي، عن صفقة القرن، موضح���ًا أنه ما كان لها أن 
تعلن إذا ما كنا متماسكين، وهي ليست أولى المشاريع 

التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.
وبّين أن هذه الصفقة تهدف لفرض االستس���الم على 
األم���ة كلها، وليس على الفلس���طينيين وحدهم، لذلك 

جهدنا اليوم مطلوب.
وأعرب الش���يخ ع���زام عن أس���فه لما يجري ف���ي عالمنا 
العربي اليوم، مش���يرًا إلى حالة الهرولة باتجاه التطبيع 

مع إسرائيل.
ونّبه الشيخ عزام إلى أن "إسرائيل" التي تقتل، وترتكب 
الفظائع في كل العالم وليس في فلس���طين فحس���ب، 
تريد رسائل طمأنة!، معربًا عن استهجانه لهذا المنطق 

المعكوس.

عزام: نحن مطالبون باستنفار جهودنا من أجل التماسك والوحدة
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ال�سلطة الق�سائية

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

 الموضوع / مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة غزة الشرعية

ال���ى المدع���ى عليه / ماه���ر بن عدنان ب���ن عبد المجي���د الترتوري من 
الفالوجا وس���كان الميناء س���ابقا ومجهول محل اإلقامة في جمهورية 
مصر العربي���ة االن يقتضي حضورك الى ه���ذه المحكمة يوم االثنين 
الموافق 2019/5/27م الساعة التاسعة صباحا وذلك للنظر في القضية 
أساس 2019/257م بخصوص دعوى تفريق للضرر من الهجر والتعليق 
المقام���ة عليك من قبل المدعية / ع���ا بنت محمد بن عارف أبو حصيرة 
المش���هورة الترتوري من غزة وس���كان الميناء وان لم تحضر في الوقت 
المعين يجر بحقك المقتضى الشرعي لذلك جرى تبليغك بذلك حسب 

األصول وحرر  في 2019/4/24م

 قا�سي غزة ال�سرعي
  بالل داوود اأبو خاطر

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة الو�سطي ال�سرعية البتدائية

 سند تبليغ حكم غيابي صادر عن 
محكمة الوسطى الشرعية

 في القضية أساس 2019/21 وموضوعها تفريق للضرر من الشقاق والنزاع 
الى المدعى عليه محمد الس���يد علي عل���وان من الضفة ومجهول محل 
اإلقامة فيها االن لقد حكم عليك في القضية أساس 2019/21 المقامة 
علي���ك من قبل المدعية زوجتك بصحيح العقد الش���رعي المدخول بها 
سهاد احمد خميس عودة من السبع وسكان النصيرات بتطليقها منك 
طلقة واحدة بائن���ة بينونة صغرى بعد الدخ���ول دفعا للضرر الحاصل 
لها من الش���قاق والنزاع بينهما وعليها العدة حكما غيابيا بحقك قابا 
لاعتراض واالس���تئناف لذلك صار تبليغك حس���ب األصول وحرر في 

السادس عشر من شعبان لسنة 1440ه� وفق 2019/4/22م

 قا�سي الو�سطي ال�سرعي
  حممد كامل اأبو را�س

وال ي���كاد يمر ي���وم واحد في م���دن الضفة 
المحتلة بدون اعتقال واستجواب للمئات من 
النشطاء واألسرى المحررين ، في الوقت الذي 
يواصل فيه االحتال اعتقال نواب المجلس 
التش���ريعي عن مدينة القدس ومدن أخرى 
ف���ي الضفة يصل عددهم الى ثمانية  نواب 
منه���م 6 من نواب كتل���ة التغيير واإلصاح 

التابعة لحركة حماس. 

ا�ستهداف غري مربر
وأك���د القيادي في حركة الجهاد اإلس���امي 
س���عيد نخلة أن اعتقال االحتال للقيادات 
ليس���ت  سياس���ة  والمواطني���ن  الوطني���ة 
بالجدي���دة، ولك���ن الجديد فيها هو ش���به 
التنس���يق االمني  بين االحتال والس���لطة 
وظهر ذلك باعتقال االحت���ال للقيادي دار 

نص���ر بعد افراج الس���لطة عنه بع���دة أيام، 
متس���ائا "هل هو مخطط معد مسبقًا، وهل 
هو تقاس���م لألدوار بين الس���لطة واالحتال 
باستهداف قيادات فصائل المقاومة بحجج 

واهية وبدون أي مبرر لذلك«؟
وقال نخلة ل� "االستقال":" إن الحملة الشرسة 
التي يق���وم به���ا االحتال ض���د القيادات 
تأتي في هذه األوق���ات في ظل المخططات 
المحاكة ضد الشعب الفلسطيني لتغييبهم 
عن المشهد الفلسطيني، فاالحتال يرى أن 
مثل هؤالء األشخاص ال يجب أن يكونوا خارج 

االعتقال لفترات طويلة".
وبين نخلة أن غالبي���ة المعتقلين يضعهم 
االحتال تحت بند االعتقال اإلداري وال توجه 
تهم له���م، ولكن ذلك يؤكد االس���تهداف 

المس���تمر ألبناء ش���عبنا وفصائله المقاومة 
وخاصة حركتي الجهاد وحماس.

ودع���ا القي���ادي ف���ي الجهاد المؤسس���ات 
والهيئات الحقوقية الفلس���طينية والدولية 
لتق���ف موقف���ا  أكثر حزمًا  تجاه سياس���ات 
االحتال وخاصة في قضية االعتقال اإلداري 
خاصة اللجنة الدولي���ة للصليب األحمر، وأال 

يكون دورها شكليًا  في قضية االسرى.
ووجه نخلة رس���الة للس���لطة قائًا: "يكفي 
اس���تهدافًا للقيادات وأبناء الفصائل خاصة 
المعارضة، فهذه السياس���ة تؤدي لتشويه 
العاقة، فمقاومة االحتال ال تزعزع الس���لم 
األهلي كما تدع���ي األجهزة األمنية واألجدر 
به���ا أن تك���ون س���ندًا وعونًا ألبناء ش���عبنا 
وتحميمهم من االعتقال والمطاردة من قبل 

االحتال".

هجمة �سر�سة
وم���ن جانب���ه، ق���ال النائ���ب ف���ي المجلس 
التشريعي والقيادي في حركة حماس نايف 
الرجوب: " إن االعتقاالت التي تمارسها دولة 
االحتال لم تتوقف يومًا بحق أبناء ش���عبنا 
وقيادات الفصائل المقاومة لاحتال، ولكن 
في اآلونة األخيرة سعر االحتال من هجمته 
لكل فلس���طيني مقاوم تح���ت ذرائع واهية 

وبدون تهم واضحة ".
وأك���د الرجوب ل� "االس���تقال": أن اش���تداد 
الماحقة واالعتقاالت بحق أبناء ش���عبنا في 
الضفة المحتلة تهيئة لألجواء لصفقة القرن 

التي يتحدث عنها ترامب .
واض���اف :"م���ن الواض���ح أن ه���ذه الهجمة 

س���تزداد شراس���ة من قبل االحت���ال خال 
الفت���رة المقبلة وس���تطال كل انس���ان حر 
ومقاوم رافض لاحتال وخاصة أنه ال يوجد 
أي مبرر لاعتقال والماحقة إال ش���يء واحد 
وه���و تمري���ر مخططاتهم السياس���ية دون 
أن يك���ون هناك رد فعل مقاوم في الش���ارع 

الفلسطيني.
وأش���ار الرج���وب ال���ى أن ه���ذه الحملة من 
االحتال تترافق مع هجمة تش���نها األجهزة 
األمنية للسلطة من خال الماحقة واالعتقال 
السياسي وإرسال استدعاءات واستجوابات 
لعناص���ر الفصائ���ل  وخاص���ة م���ن حماس 
والجهاد اإلس���امي، الفتا الى وجود العديد 
من المعتقلين السياس���يين ومنهم من هو 

مضرب عن الطعام في سجون السلطة.

اعتقال القيادات.. »تقاسم للدور« بين السلطة واالحتالل بالضفة
غزة / حممد اأبو هويدي: 

�سعد الحتالل الإ�سرائيلي من هجمته ال�سر�سة 
وممار�ساته القمعية �سد ال�سعب الفل�سطيني، 

من خالل حمالت املداهمة والعتقالت التي 
طالت القيادات الوطنية وع�سرات املواطنني 
يف ال�سفة الغربية املحتلة.  واعتقلت قوات 

الحتالل الإ�سرائيلي اأم�س الأربعاء القيادي 
يف حركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني اأحمد 

دار ن�سر من كفر نعمة غربي رام اهلل بال�سفة 
املحتلة و16 مواطنا خالل اقتحام الحتالل 

ملدن ال�سفة. ومل  مي�س اأ�سبوع واحد على افراج 
اأجهزة ال�سلطة عن القيادي دار ن�سر حتى اأعاد 
الحتالل اعتقاله مرة اأخرى يف �سيا�سة يتجلى 

فيها التن�سيق الأمني  بني ال�سلطة والحتالل 
وتقا�سم الأدوار فيما بينهما.

رام الله/ االستقال:
وثق تقرير صدر عن هيئة ش����ؤون األسرى والمحررين، 
يوم أمس، اعتداء جنود االحت����ال بالضرب المبرح على 
ثاثة فتية، خال عملي����ة اعتقالهم والتحقيق معهم 

في مراكز التوقيف اإلسرائيلية.
وأوضح����ت الهيئة في تقرير صحفي، أن جنود االحتال 
اعتدوا على األسير الطفل براء يوسف )16 عاما( من بلدة 
حجة في قلقيلية، بعد اقتحام منزل عائلته ليًا وتخريبه 

وقلبه رأس����ًا على عقب، وخال نقله بالجيب العس����كري 
تعمدوا إهانته والدعس عليه ببس����اطيرهم العسكرية، 
وبعد نقله إلى مركز توقيف "الجلمة" الستجوابه، ُحقق 
معه لس����اعات طويلة تعرض خالها للش����بح، وبقي في 
زنازين الجلمة ل�15 يوما، ومن ثم جرى نقله إلى "مجدو".

كما نكلت قوات االحتال بالفتى عمر س����ليم )17 عاما( 
بعد مداهمة منزله في بلدة عزون شرق قلقيلية، وبعدما 
أخرجه جيش االحتال من منزل عائلته، دفعوه بقوة إلى 

الجيب العس����كري، وخال تواجده بالجيب تعمد جنود 
االحت����ال مضايقته والدعس على ظهره ببس����اطيرهم 
العس����كرية، واس����تمر التنكي����ل به بع����د أن نقلوه إلى 
مس����توطنة "كرني ش����ومرون"، وهناك جرى تفتيش����ه 
تفتيشا عاريا، واحتجر لساعات طويلة داخل "كونتينر"، 
وه����و مقيد اليدي����ن والقدمين، نقل بعده����ا إلى مركز 
ش����رطة مستوطنة "تسوفيم" الس����تجوابه، ومن ثم إلى 

قسم األسرى األشبال في "مجدو". 

كما تعرض القاصر عبد الله منصور )15 عاما( من مخيم 
جنين، للضرب بش����كل عنيف، بعد مداهمة منزله فجرا، 
وكس����ر باب المدخل، وبعد إخراجه م����ن البيت وتقييد 
يدي����ه وتعصيب عينيه قام جن����ود االحتال بجره على 
األرض، ودفع����وه وضرب����وه ف����ي آن واحد، وم����ن ثم تم 
نقله إلى حاج����ز "الجلمة" العس����كري، واحتجازه داخل 
"كونتينر" لعدة ساعات، وفيما بعد إلى معتقل "مجدو" 

حيث يقبع اآلن.

هيئة األسرى: االحتالل يعتدي بالضرب على ثالثة فتية أثناء اعتقالهم

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة بداية خانيون�س

دائرة التنفيذ
إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية 

خانيونس في القضية التنفيذية رقم 1937/ 2011
 إلى المنفذ ضده/  هاني حسام شحدة قديح خانيونس - خزاعة - حارة قديح – خارج الباد حاليًا 
أبلغك���م أنه طبقا للحكم القضائي الص���ادر بتاريخ2008/6/25 من محكمة صلح خانيونس حقوق 
وموضوعه���ا رفع يد، والمقام بموجبه القضية التنفيذية رق���م 2011/1973 والمتكونة فيما بين 
طال���ب التنفيذ: هدية راضي احمد قديح والمنفذ ضدهم / ورثة ش���حادة محمد قديح وذلك بعد 
تعديل طالب التنفيذ الئحة التنفيذ باختصام الورثة حسب األصول ، والقاضي بتصديق االتفاق 
المبرم بين المدعى عليه ووكيل المدعية المنابة والقاضي بإخراج مس���اح إلفراز حصص المدعية 

للقسائم األربعة المذكورة في الئحة وتسليمها لها ورفع يد المدعى عليه عنها.
لذلك عليك الحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين من تاريخ هذا اإلعان لتنفيذ 
الحكم حسب األصول واذا 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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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ال�سلطة الق�سائية

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

 إعالن وراثة صادر عن محكمة خانيونس الشرعية
لق���د قدمت له���ذه المحكمة مضبطة وراث���ة موقعة من مختار عائل���ة البنا مؤرخة في 
2019/4/24م تفي���د بأن المرحوم / محمد يوس���ف عليان ش���راب – من خانيونس وقد 
توف���ي في االمارات العربي���ة المتحدة بتاري���خ 1986/6/27م وانحصر ارثه الش���رعي 
واالنتقالي في أوالده وهم يوسف وعادل وعليان المتولدين له من زوجته سميحة زكي 
ش���راب المتوفاة قبله فقط وال وارث للمتوفى المذكور سوى من ذكر ) وليس له وصية 
واجبة او اختيارية س���وى من ذكر ( وليس ل���ه أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة 
س���وى من ذكر فمن له حق االعتراض علي ه���ذه المضبطة مراجعة محكمة خانيونس 

الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وحرر بتاريخ 2019/4/24م

 قا�سي خانيون�س ال�سرعي
حممود خليل حلليمي

إعالن صادر جمعية 
ارتقاء للتنمية المجتمعية 

يعلن مجلس إدارة جمعية ارتق���اء للتنمية المجتمعية عن عقد االجتماع 
الع���ادي للجمعية العمومي���ة للعام )2019( وذلك ي���وم األربعاء الموافق 
2019/5/8 الساعة 12 في مقر الجمعية النصيرات – خلف مسجد الشهداء 

– عمارة نبهان وذلك لمناقشة التقرير المالي واإلداري لعام 2018م 
وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال االتي :- 

-1 اس���تمرار فت���ح باب االنتس���اب وتس���ديد االش���تراكات للجمعية 
العمومية لعام )2019( وذلك حتي تاريخ 2019/4/30م

-2 فتح باب الترش���يح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة يومين أيام 
من تاريخ 2019/5/4م الى تاريخ 2019/5/5م .

-3 فت���ح باب االنس���حاب واالعت���راض لعضوية مجل���س اإلدارة 
والجمعية العمومية وذلك لمدة يومين أيام من تاريخ 2019/5/6م 

حتي تاريخ 2019/5/7م. 

 ومع فائق االحرتام والتقدير
جمل�س اإدارة اجلمعية

)�إعالن(
- تعلن جمعية دار الحكمة للتربية واالغاثة والتنمية المجتمعية – خانيونس

- أن موعد انعق���اد الجمعية العمومية بعون الله س���تكون يوم/ االحد  
الموافق/2019/5/5م   بمقر الجمعية الكائن في ش���ارع شبير علي تمام 
الساعة الحادية عشرة صباحا مصطحبين معكم بطاقات الهوية  ، وذلك 
لتالوة التقري���ر المالي واالداري للعام 2018م ومناقش���تها . وانتخاب 

مجلس االدارة الجديد. علما بأن فعاليات االنتخابات علي النحو التالي:
- فت���ح باب االنتس���اب وتجدي���د العضوية من يوم الس���بت الموافق 

2019/4/27م وحتي 2019/4/28م .
- فتح باب الترشيح لمجلس االدارة يوم االثنين الموافق 2019/4/29م 

حتى 2019/4/30م
- فتح باب االنسحاب أو الطعون يوم االربعاء الموافق 2019/5/1م حتي 

2019/5/2م. والرد علي الطعون يوم  السبت 2019/5/4م.
- سيكون يوم االقتراع األحد الموافق 2019/5/5م. 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم 
حضوركم دعم لمسيرة الخير والعطاء

  ادارة اجلمعية

غزة/ االستقالل:
يواصل ستة أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام 
في س���جون االحتالل ضد تجديد اعتقالهم اإلداري دون تهمة 
أو محاكم���ة، وس���ط تدهور عل���ى صحتهم وإهم���ال االحتالل 

متابعتهم.
وذكر مكت���ب إعالم األس���رى أن أقدم األس���رى المضربين هو 
القيادي في الجبهة الش���عبية األسير حسام محسن الرزة )60 
عامًا( من سكان مدينة نابلس حيث دخل إضرابه اليوم 37 على 
التوالي؛ رفضًا الس���تمرار اعتقال���ه اإلداري دون تهمة، وتراجع 

وضعه الصحي بشكل واضح، وهو يقبع حاليًا في عزل إيشل.
وأش���ار إلى أن القيادي ال���رزة معتقل منذ عام اعتق���ااًل إداريًا 
تعس���فيًا األمر الذي دفع���ه لإلعالن عن الدخ���ول في إضراب 
مفتوح عن الطعام في التاسع عشر من مارس الماضي، ونقص 
وزنه حوالي 16 كيلوغرامًا وهناك خشية على حياته لكبر سنه 
ويعاني م���ن عدة أمراض أبرزها ارتفاع الكوليس���ترول وضغط 
الدم وآالم بالمعدة ولم يعد قادرًا على الوقوف على قدميه، علمًا 
بأنه أسير س���ابق اعتقل عدة مرات، وأمضى خاللها ما مجموعه 

18 عامًا في سجون االحتالل.
واألس���ير الثاني المضرب عن الطعام هو محمد عيد طبنجة)38 
عام���ًا( م���ن س���كان نابلس وه���و معتق���ل إداري من���ذ تاريخ 
2018/6/28 وج���ددت له محكمة االحت���الل األمر اإلداري ثالث 
م���رات، األمر الذي دفعه لخوض إض���راب عن الطعام منذ تاريخ 
2019/3/25، وه���و يقبع حاليًا في معتق���ل النقب الصحراوي، 
وتش���هد حالته الصحية تراجعًا وس���ط رف���ض االحتالل نقله 

للمستشفى لمتابعتها.
ويواصل األس���ير خالد جمال فراج)31 عامًا( من س���كان مخيم 
الدهيش���ة، جنوب مدينة بيت لحم، إضرابه عن الطعام منذ 30 
يومًا، ضد اعتقاله اإلداري وال���ذي جرى تجديده له ثالث مرات 
متتالية، وجرى نقله قبل أيام إلى مستشفى الرملة بعد تدهور 
وضعه الصحي نتيجة اس���تمرار إضرابه، وهو معتقل منذ 14 

شهرًا.

كما يعاني األس���ير فراج من دوار مس���تمر وضعف وهزال عام 
في الجس���د، وال يستطيع الحركة إال بمساعدة غيره، وهو ال يقَو 
على الوق���وف على قدميه، وقد نقص وزنه إلى اآلن ما يزيد عن 

15 كيلوجرامًا.
وأف���اد إع���الم األس���رى بأن األس���ير الراب���ع هو محمد هاش���م 
الهيمون���ي)36 عامًا( من س���كان مدينة الخلي���ل، وهو مضرب 
ع���ن الطعام منذ 28 يومًا على التوال���ي؛ احتجاجًا على اعتقاله 

اإلداري دون تهمة، وهو أس���ير محرر كان أمضى تسع سنوات 
في س���جون االحتالل، وأعاد االحتالل اعتقاله في شهر فبراير 

الماضي.
أما األس���ير الهيموني فيتع���رض نتيجة اإلض���راب لظروف 
صحي���ة صعبة، فقد نق���ص وزنه ما يزيد ع���ن 15 كيلوجرامًا، 
وهو يعاني من صعوبة في الحركة وآالم في كل أنحاء جس���ده 
وصداع مس���تمر، وهو يقبع في قس���م )5( في س���جن النقب 

الصحراوي، معزواًل مع عدد من األسرى المضربين.
ويواصل األسير حس���ن العويوي)35 عامًا( من سكان الخليل، 
إضرابه المفتوح عن الطع���ام منذ 23 يومًا متواصلة؛ احتجاجًا 
عل���ى أم���ر اعتقاله اإلداري، وه���و أب لثالثة أطف���ال وقد أعاد 
االحت���الل اعتقاله ف���ي يناير من العام الج���اري، وفرض عليه 
االعتق���ال اإلداري، مما دفعه لخوض إض���راب عن الطعام منذ 

الثاني من شهر نيسان الحالي.
ولليوم ال�23 على التوالي يواصل األسير عودة الحروب)32عامًا( 
من دورا قضاء الخليل إضراب���ه المفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا 
على اعتقاله اإلداري ، وهو معتقل منذ شهر ديسمبر الماضي، 
وقد صدر بحقه قرار اعتقاٍل إداري، وتم تجديده له لمرة ثانية.

وحمل مكتب إعالم األسرى س���لطات االحتالل وإدارة السجون 
المس���ؤولية الكاملة عن حياة األسرى المضربين لتراجع بشكل 
يوم���ي، مؤكًدا أن هناك خطورة حقيقية على حياتهم، وخاصة 
في ظ���ل اس���تهتار االحتالل بصحته���م وع���دم نقلهم إلى 
المستشفيات إلبقائهم تحت المالحظة، والزج بهم في ظروف 

العزل القاسية لكسر إرادتهم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اتهمت مصادر أمنية إس���رائيلية، جوندر فاكنين نائب 
رئي���س مصلحة الس���جون اإلس���رائيلية، بمحاولة إثارة 
معركة مع أسرى حماس داخل السجون بسبب تأثير وزير 
األم���ن الداخلي جلعاد أردان، عل���ى عكس موقف رئيس 

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبحس���ب المص���ادر الت���ي تحدثت لصحيف���ة هآرتس 
العبري���ة، فإن تصرفات فاكنين، دفع���ت نتنياهو لنقل 
المفاوضات مع األس���رى إلى مسؤولية جهاز األمن العام 
"الش���اباك"، رغم إص���رار فاكنين عل���ى أن تكون في يد 

مصلحة السجون.
وقالت المص���ادر األمنية: إن أردان فضل انتهاك ظروف 
حياة األس���رى ق���در اإلم���كان والتنغي���ص عليهم بكل 
الطرق، كما أثر على فاكني���ن من خالل عدم الحديث مع 
األسرى والتفاوض معهم، وجهز إدارة مصلحة السجون 

لمواجهة إض���راب طويل المدى، بما ف���ي ذلك إمكانية 
إطعام األسرى بشكل قسري.

وأضافت "لق���د دخل فاكني���ن في المعرك���ة، وتجاهل 
المعلومات االس���تخباراتية التي ح���ذرت من التصعيد 
ف���ي المنطقة". متهم���ًة إياه بأن���ه كان يتصرف كما لو 
كان س���يحارب األس���رى، متجاهال حقيقة أن المؤسسة 

السياسية مهتمة بالتوصل إلى هدنة مع حماس. 
وأش���ارت إلى أن األس���رى فهم���وا ذلك واس���تفادوا من 
هذه الفرصة، خاصًة مع خش���ية األوس���اط السياس���ية 
م���ن أن يؤدي تفاقم اإلضراب إل���ى التأثير على األراضي 
الفلس���طينية ويقوض االتصاالت التي توس���طت فيها 

مصر في غزة.
وكان األس���رى خاض���وا "معركة الكرامة 2" في س���جون 
االحتالل اإلسرائيلي ثمانية أيام وفشلت إدارات السجون 

في قمعهم، واضطرت للخضوع لمطالبهم.

الخليل/ االستقالل:
جددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، االعتقال اإلداري 
للنائب في المجلس التشريعي محمد إسماعيل الطل 
)51 عاًم���ا( من مدينة الخليل جن���وب الضفة الغربية 

المحتلة.
وأف���اد مكت���ب إعالم األس���رى ب���أن محكم���ة "عوفر" 
العس���كرية جددت أمر االعتقال اإلداري بحق النائب 
الط���ل، لمدة أربعة أش���هر، وذلك للم���رة الثانية على 

التوالي.
وأدان المكتب تجديد األمر اإلداري بشكل غير قانوني 
للنائ���ب الطل، معتبًرا اس���تمرار اعتقال���ه يمثل قراًرا 
سياسًيا الس���تهداف الشرعية الفلسطينية، والتأثير 
على ممثلي الش���عب الفلس���طيني، لكس���ر إرادتهم 

وإقصائهم عن ساحة العمل الميداني.
وأش���ار إلى أن قوات االحتالل أع���ادت اعتقال النائب 

الطل بتاريخ 2018/12/15 عقب اقتحام منزله في بلدة 
الظاهرية جنوبي الخليل، وأصدرت بحقه قرار اعتقاٍل 
إداري لمدة أربعة أش���هر، وحي���ن قاربت على االنتهاء 

جددت له األمر اإلداري مرة ثانية.
والنائب الطل اعتقل عدة مرات أمضى خاللها ما يزيد 
عن 11 عاًما في سجون االحتالل، نصفها في االعتقال 
اإلداري، وجرى إطالق سراحه من آخر اعتقال قبل عام، 
بعد أن أمضى خالله س���بعة أشهر، منها أربعة أشهر 
إدارًيا قبل أن يتم تحوي���ل ملفه إلى قضية، وتقديم 

الئحة اتهام بحقه.
ويعان���ي النائب الطل من تضخم ف���ي مجرى المرارة، 
وقرحة في االثني عش���ر، إضافة إل���ى إصابته بمرض 
الس���كري والضغ���ط المزمنين، ومش���اكل في القلب، 
وكانت أجريت له عملية استئصال مرارة خالل اعتقاله 

السابق.

االحتالل يرفض نقلهم للمستشفى

6 أسرى بينهم قيادي يواصلون إضرابهم وسط تدهور صحتهم

تجديــد االعتقــال اإلداري
 للنائــب الطــل للمــرة الثانيــة

تراشق واتهامات بين جنراالت »إسرائيليين« 
على خلفية تصعيد األسرى في السجون
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دولة فل�سطني
 حمكمة بداية دير البلح

 في القضية الحقوقية رقم 2017/59
 في الطلب الحقوقي رقم 2019/16

المستدعي / -1 غازي محمد خليل بشير هوية رقم ) 700124779(
-2 عزام محمد خليل بشير هوية رقم )933595548(

-3 اي���اد محمد خليل بش���ير هوية رقم )410111272( بصفت���ه احد ورثة والده 
المرحوم / خليل محمد بشير وباإلضافة لباقي الورثة وجميعهم سكان دير البلح 

وكيلهم المحامي / محمد عبد القادر بشير
المستدعى ضدها / -1 مرام احمد سعيد سعد – خارج القطاع – مجهولة محل اإلقامة .

نوع الدعوى / تنفيذ عيني .
قيمة الدعوى / تزيد عن )100000د.ا( تزيد عن مائة الف دينار اردني .

                          مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
                       في القضية الحقوقية رقم 2017/59

الى المس���تدعى ضدها المذك���ورة ألعاله بما ان المس���تدعين قد اقاموا عليكي 
قضي���ة حقوقية تحمل الرقم 2017/59 لذلك يقتضي عليكي الحضور الى هذه 
المحكم���ة خالل 15 يوما من تاريخ تبلغكم به���ذه المذكرة كما يقتضي عليكم 
ان تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ 
تبلغكم به���ذه المذكرة علما بأنه قد تم تحديد جلس���ة ي���وم الثالثاء الموافق 
2019/5/21م للنظر في الدعوى وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن ذلك 
يجوز للمستدعي ان يسير في دعواه حسب األصول . تحريرا في : 2019/4/16م

 رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح
 اأ. اكرم حممد اأبو طعيمة

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 ) 210/ 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
رامي نبيل إس���ماعيل أبو خضره من سكان غزة هوية رقم 452199888 

بصفته وكيال عن: خالد رزق خالد عليوه 
بموجب وكالة رقم: 61259 / 2019 الصادرة عن كندا

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة  678 قسيمة 9  المدينة غزة الزيتون

 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: 4/24/ 2019م

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

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية 
وتنظيم المدن بمحافظات غزة

إيداع مجدد للمشروع التنظيمي العمراني التفصيلي لحي السالم لالعتراض
منطقة تنظيم – خانيونس

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة أنها قررت بجلستها 
رقم 2018/43 المنعقدة بتاريخ 2018/11/21 إيداع مجدد للمش���روع التنظيمي 
العمران���ي التفصيلي لمنطقة حي الس���الم ال���ذي أعدته اللجن���ة المحلية للبناء 

والتنظيم في بلدية خانيونس والذي يشمل القطع والقسائم التالية:
رقم القطعة: 33-80-81-82 رقم القسيمة : كامل القسائم.
رقم القطعة: 85 رقم القسيمة: كامل القسائم ما عدا رقم1.
رقم القطعة: 32 رقم القسيمة: أجزاء من القسائم رقم 2-1.

رقم القطعة: 22 رقم القسيمة 11-12-13 وجزء من القسيمة رقم 6.
رقم القطعة: 9 أراضي سبع : رقم القسيمة: جزء من القطعة أراضي سبع.

رقم القطعة: 30 رقم القسيمة: جزء من القسيمة رقم5.
المساحة اإلجمالية: 4765 مترًا مربعًا.

وذل���ك وفقًا لنص المادة )16( من قانون تنظيم المدن رقم )28( لس���نة 1936 . وعليه ووفقًا 
لن���ص المادة )17( من ذات القانون فإنه يج���وز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي و األبنية 
واألمالك األخرى المشمولة بهذا المشروع أو بأي مشروع آخر سواء  بصفتهم من أصحاب هذه 
األمالك أو بأية صفة أخرى االطالع مجانًا على المشروع المودع لدى مكتب اللجنة المحلية للبناء 
والتنظيم بمقرها في بلدية خانيونس خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعتراضات عليه 
خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية أو في صحيفتين 

يوميتين محليتين أيهما أقرب. ))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
 مبحافظات غزة

غزة/ خالد اشتيوي:
أك���د ن���واب بالمجلس التش���ريعي، أن تش���كيل حكومة 
جديدة برئاسة محمد اشتية يمثل "تجاوًزا خطيًرا للقانون 
الفلس���طيني وهي غير دس���تورية.  جاء ذلك خالل جلسة 
عقدها التشريعي بمقره يوم أمس، لمناقشة تقرير اللجنة 
القانونية بالتشريعي حول انعدام شرعية حكومة اشتية.

واعتبر النائب األول لرئيس المجلس التش���ريعي الدكتور 
أحم���د بحر، في كلمته: حكومة اش���تية طعن���ة غادرة في 
خاصرة شعبنا وإصرار الرئيس محمود عباس على تشكيلها 
خارج إطار القانون يمثل تهميشًا للقوانين ولقوى الشعب 
الفلس���طيني الفاعلة، مؤكدًا أن قرار تش���كيلها بعيد عن 
التوافق الوطني وس���يكرس االنفصال بي���ن الضفة وغزة 

ويعمق االنقسام ويضر بالقضية الفلسطينية.
وقال: " لق���د بات واضحًا للجميع أن عب���اس اليوم قد فقد 
أهليته السياسية والوطنية واألخالقية منذ يناير 2009م 
حس���ب المادة )36( من القانون األساس���ي ويعد مغتصبًا 
للس���لطة، وأن تمادي���ه ف���ي العبث بالواقع الفلس���طيني 
والقضي���ة الفلس���طينية، واختزال الوط���ن والقضية في 
ش���خصه الضي���ق فحس���ب، من ش���أنه أن يقود ش���عبنا 
وقضيتنا إلى آثار بالغة السلبية وتداعيات عميقة ال ُيحمد 

عقباها على اإلطالق".
وطالب بحر، الكل الوطني الفلس���طيني بتشديد الضغوط 
على عباس إلجباره على التراجع ع���ن انتهاكاته المبرمجة 
وجرائمه المتعاقبة بحق الوطن وأهله وقضيته ومقدساته، 
والعودة إل���ى الخندق الوطني من جديد، وحمله على وقف 

عقوباته اإلجرامية ضد غزة وأهلها الصامدين والعمل على 
تش���كيل حكومة وحدة وطنية تحظى بمصادقة المجلس 
التش���ريعي حس���ب األصول القانونية والدس���تورية كي 
تتولى التحضير إلجراء االنتخابات للرئاس���ة والتشريعي 

والمجلس الوطني.
ووفق���ًا لتقرير اللجن���ة القانونية بالمجلس التش���ريعي، 
حول انعدام دس���تورية وش���رعية حكومة اشتية، كونها 
ش���كلت ممن انتهت واليته ولم تن���ل الثقة من المجلس 
التشريعي، فإن هذه الحكومة تعد منتحلة لصفة حكومة؛ 
وأن أعضاءه���ا ينتحل���ون صف���ة وزراء؛ وكل تصرفاته���م 
تنطوي على تغرير للغير تستوجب المحاسبة والمحاكمة.

أوص���ى التقرير بالتوج���ه إلى المحكمة العلي���ا )بصفتها 
محكمة دستورية( للطعن في عدم المشروعية الدستورية 
لحكومة اشتية؛ لمحاس���بة كل من يشارك بهذه الحكومة 

وينتحل صفة رئيس وزراء ووزير.
وطالب بالتوجه إلى النائب الع���ام بطلب لتحريك الدعوى 
العمومية بح���ق األش���خاص المش���اركين بالحكومة غير 
الدس���تورية وفق���ًا للقوانين الفلس���طينية المعمول بها، 
داعي���ًا إلى توجي���ه مخاطب���ات عاجلة إل���ى كل من األمم 
المتح���دة، االتحاد األوروب���ي، والجامعة العربي���ة، والدول 
الصديقة، ومنظمة التعاون اإلسالمي؛ والبرلمانات العربية 
واإلسالمية والدولية، وأية جهة يلزم مخاطبتها؛ إلحاطتهم 

بانعدام مشروعية حكومة اشتية وأنها تفتقر للمشروعية 
الدس���تورية؛ وأنها تنتحل صفة الحكوم���ة والتأكيد على 

ضرورة عدم التعامل معها.
ودع���ا التقرير إلى الش���روع في تدش���ين حمل���ة إعالمية 
دولية واس���عة؛ لفضح ممارس���ات عب���اس منتهي الوالية 
وتماديه في خرق القواني���ن الوطنية وانتهاكه للمواثيق 
والتش���ريعات الدولية واطالعهم على م���ا آلت إليه أوضاع 
محافظ���ات قط���اع غزة بس���بب انته���اكات عب���اس غير 

الدستورية وغير القانونية.
ودعا التقرير الفصائل الفلسطينية إلى اتخاذ موقف حاسم 
وإص���دار بيان موحد يدين ويجِرم تش���كيل حكومات خارج 
إطار القانون األساسي ويدين قرارات محمود عباس منتهي 
الوالية بتش���ديد الحصار على قطاع غزة؛ كذلك اس���تنكار 
الممارس���ات الفردي���ة والقمعية اإلجرامي���ة التي يتخذها، 
وتمادي���ه ف���ي التغول على حقوق الش���عب الفلس���طيني 
وس���لطاته واإلمعان في خرق القوانين بشكل سافر. وشدد 
على ضرورة إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية 
والمجلس الوطني دون ش���روط مس���بقة في كل محافظات 
الوطن، وحيثما تيسر في الشتات، وتحت إشراف مندوبين 

عن جامعة الدول العربية وجهات رقابية دولية.
وطالب التقرير مؤسس���ات حقوق اإلنس���ان والمؤسسات 
والنقاب���ات الحقوقي���ة والقانونية باتخ���اذ كل ما يلزم من 
إجراءات تدين وتستنكر وتفضح تشكيل أي حكومة خارج 
إطار القانون األساس���ي تمهيدا لمحاسبتها ومحاكمتها 

وفقا للقوانين الدولية والمحلية.

التشريعي: حكومة اشتية ليست دستورية وعلى العالم وقف التعامل معها

) APA images (     جل�سة املجل�س الت�سريعي بغزة اأم�س

االستقالل/ وكاالت:
توفيت المعتمرة نايفة أبو النجا، من س���كان مدينة خانيونس جنوب قطاع 
غزة، ي���وم أمس، خالل تأديتها مناس���ك العمرة في مدين���ة مكة بالمملكة 

العربية السعودية.
وكانت الحاجة أبو النجا غادرت غزة منذ نحو أس���بوعين ألداء مناسك العمرة، 

قبل أن يتوفاها الله في مكة.

وفاة معتمرة من 
غزة/ االستقالل:خانيونس في السعودية

أدان المركز الفلس���طيني لحقوق اإلنس���ان بشدة 
قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على 
حاجز بيت حانون "إيرز" باعتقال مرافق مريضة من 

سكان قطاع غزة أثناء عودته إلى القطاع.
وأوض���ح المركز ف���ي بيان له، أن ق���وات االحتالل 
اعتقلت المواطن ك���رم مصطفى محمد طنطاوي، 
51 عامًا، من س���كان أبراج القلعة جنوب محافظة 
خانيونس، المرافق لزوجته المريضة بالس���رطان 
صفاء عبد المجيد طنط���اوي، 47 عامًا، وذلك أثناء 
عودتهم���ا إلى قطاع غزة بع���د تلقيها العالج في 

مستشفى المطلع بمدينة القدس المحتلة. 
وأفادت المواطنة طنطاوي، أنها غادرت قطاع غزة 
برفق���ة زوجها إلى مستش���فى المطلع في مدينة 

الق���دس المحتلة عبر حاجز بي���ت حانون "إيريز"، 
بتاري���خ 2019/4/1، وخضعت للع���الج على مدى 
20 يوم���ًا، وأثناء عودتها برفق���ة زوجها احتجزت 

السلطات اإلسرائيلية زوجها.
وأش���ارت أنه بعد مرور نحو 15 دقيقة طلب منها 
جنود االحت���الل المغادرة إلى القط���اع بمفردها، 
لكنها رفضت وانتظرت حتى مس���اء نفس اليوم، 
وُأبلغ���ت عبر االرتباط المدني بضرورة عودتها الى 

قطاع غزة، ألن زوجها جرى اعتقاله.
وأكد المركز أن استمرار قوات االحتالل اإلسرائيلي 
بانتهاج سياس���ة اعتقال المرض���ى ومرافقيهم 
يمث���ل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق اإلنس���ان، 
والقانون اإلنس���اني الدولي، كما يش���كل نوعًا من 
العقوبة الال إنس���انية والمهينة التي تترافق مع 

سياسة تش���ديد الحصار غير القانوني المفروض 
عل���ى قطاع غزة، الذي يفاقم م���ن معاناة المرضى 
الذي���ن ال تتوافر إمكانيات عالجهم في مش���افي 

قطاع غزة.
واستنكر بش���دة اعتقال الس���لطات اإلسرائيلية 
المحتلة للمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم أثناء 
رحلة العالج، مطالبا باإلفراج الفوري عنهم، وضمان 

عدم تعرض حياتهم للخطر.
ودع���ا المجتم���ع الدولي بم���ا في ذل���ك األطراف 
الس���امية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، 
للوفاء بالتزاماتها، وتحمل مس���ؤوليتها من خالل 
اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد النتهاكات القانون 
الدولي اإلنس���اني التي ترتكبه���ا قوات االحتالل 

اإلسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين.

مركز حقوقي يدين اعتقال االحتالل مرافق مريضة أثناء عودته لغزة
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أعلن أنا المواطن/ مؤمن حسام صبحي ابو صافي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404626392( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/حنين حاتم حسن عطوة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405192980 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ أمل حسين عثمان شموط
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)921243366( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ نمر ديب شكري ابو الخير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903619492( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ اسامه نمر حسين ابو يوسف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)957050164( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ حنين صابر عوض ابو بيض
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402553341( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ابراهيم وائل حمدي النحال
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400813820( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ريم حمدي شعبان شعت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411955529( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

خانيونس/ االستقالل: 
الوطنية  الجمعي���ة  افتتح���ت 
للديمقراطي���ة جداري���ة ضمن 
#لنحفظ_ اإلعالمي���ة  الحمل���ة 

حقوقها، ف���ي جامعة غزة- فرع 
الجنوب، بحضور كل من االستاذ 
يحي���ى العبادل���ة، والهيئتين 
ف���ي  واألكاديمي���ة  اإلداري���ة 
الجمعية،  م���ن  ووفد  الجامعة، 

ومشاركة طلبة الجامعة.
 ويأت���ي ذل���ك ضمن مش���روع 
الع���ون  خدم���ات  "تقدي���م 
القانوني للفئات المهمشة في 
محافظة رفح"، الذي يستهدف 
من  الجامعات  وطلبة  الش���باب 
كال الجنس���ين لرف���ع وعيه���م 
بالحق���وق والواجب���ات الزوجية 
والطرق القانونية لتنظيم عقد 
ال���زواج وآليات حف���ظ الحقوق 
المترتب���ة عل���ى ذل���ك،  االمر 

ال���ذي يس���اهم ف���ي الحد من 
هذه المش���كلة، نظ���رًا لألعداد 
المتزايدة في حاالت الطالق في 
قطاع غزة بشكل عام ومحافظة 

رفح بشكل خاص.

 حي���ث أظه���رت االحصائيات 
األعلى  المجلس  ع���ن  الصادرة 
للقضاء الشرعي في قطاع غزة، 
 2018 عام  احصائي���ة  وخاصة 
والت���ي ص���درت ف���ي 3 مارس 

2019م، والتي بلغت 360 حالة 
طالق في محافظة رفح من أصل 
ف���ي كافة  3171 حال���ة طالق 
محافظات قطاع غزة، األمر الذي 

يهدد نسيج المجتمع.

خان يونس/ االستقالل:
شرعت بلدية خانيونس جنوب 
بتنفيذ سلسلة  غزة،  محافظات 
م���ن اللق���اءات المجتمعية مع 
بهدف  يون���س  خ���ان  عائالت 
زيادة التعاون والتشبيك وإطالع 
العائالت على مش���اريع  تل���ك 
البلدية وجهود التنظيم وحجم 
المسئولية الملقاة على عاتقها 

في ظل الظروف الراهنة.
وت���م عقد  أول لق���اء مجتمعي 
م���ع كب���ار ووجهاء عائل���ة األغا 
الواقع  المرك���زي  الدي���وان  في 
اس���تعرض  المدين���ة،  وس���ط 
خالل���ه رئيس البلدي���ة م. عالء 
الدي���ن البطة، الخدم���ات التي 
تقدمها البلدي���ة لكافة األحياء 
ف���ي  المس���تمرة  وجهوده���ا 
عملي���ة البن���اء والتنظيم وفتح 
اإلمكانيات  ش���ح  رغم  الشوارع 
ظل  ف���ي  التموي���ل  وضع���ف 
األوض���اع االقتصادي���ة الت���ي 
أن  مبين���ًا  الحص���ار،  خلفه���ا 
بلدية خانيونس مس���تمرة في 
تقدي���م خدماتها التي تالمس 

احتياج���ات المواطنين وكذلك 
تطويرها بالشكل المطلوب.

البلدي���ة  أن  البط���ة  م.  وبي���ن 
فتحت مجموعة من الش���راكات 
المجتمعي���ة لتعزي���ز دوره���ا 
كافة  في  المواطنين  وإش���راك 
خططها وبرامجه���ا الرامية إلى 
بها  والرقي  المدين���ة  تطوي���ر 
ق���در اإلمكان، ش���ارحًا للحضور 
نب���ذه تعريفي���ة ع���ن التكلفة 

الحقيقية لخدمات البلدية التي 
بأقل  للمواطنين  يتم تقديمها 
من سعر التكلفة، مشيدًا بحالة 
التعاض���د والتالحم م���ع كافة 
العائالت والبلدية والتي أثمرت 
عن تحقيق مساحات واسعة من 
الش���ركات المجتمعية وتعزيز 

السلم األهلي بين الجميع.
واس���تمع م. البطة إلى مجموعة 
العائلة  واحتياجات  مطالب  من 

والتي تمحورت حول مناقش���ة 
تنفي���ذ المش���اريع الهامة في 
المنطق���ة وبعض المش���كالت 
واعدًا  المواطنين،  تالمس  التي 
بأخ���ذ  المطال���ب والمقترحات 
والش���كاوى واالحتياجات بعين 
ووض���ع  ودراس���تها  االعتب���ار 
وفق  له���ا  المالئم���ة  الحل���ول 
إمكانيات البلدي���ة المتاحة بما 

يتماشى مع المصلحة العامة.

بلدية خانيونس تشرع بتنفيذ سلسلة لقاءات مجتمعية مع العائالت

خانيونس / االستقالل:
استلمت بلدية عبسان الكبيرة شرقي محافظة خانيونس جنوب 

قطاع غزة، مشروع تأهيل منطقة وادي صابر ابتدائيا.
وشمل المش���روع تأهيل منطقة وادي صابر والشوارع الفرعية 
المطل���ة عليه، باإلضافة لش���بكة تصريف مي���اه األمطار، ضمن 
مش���روع إعادة تأهي���ل البنية التحتية المتض���ررة من العدوان 
اإلس���رائيلي 2014 ف���ي محافظ���ة خانيونس ضم���ن المنحة 

الكويتية.
وتم االس���تالم بحضور كل من رئيس البلدي���ة محمود أبو دراز 
وممثل الفري���ق الوطني إلعادة اإلعمار رأفت س���عد الله ومدير 
وحدة تنسيق المشاريع في وزارة الحكم المحلي نضال المسلمي 
ومدير مشاريع المنحة الكويتية في محافظة خانيونس حسان 
المقوسي، وكذلك طواقم المكتب االستشاري ومهندسي وزارة 

الحكم المحلي والبلدية.
وبدأ العمل في مش���روع تطوير منطقة وادي صابر مطلع ش���هر 
أكتوبر 2017م، واستمر العمل في المشروع حتى مطلع الشهر 
الحال���ي، رغ���م كل الظروف الصعبة التي رافق���ت جميع مراحل 

المشروع.
وقالت البلدية إنها تس���عى دائمًا إلى تطوي���ر وتأهيل جميع 
المناطق المهمشة في البلدة، ويعتبر مشروع وادي صابر بداية 
إلعادة تأهيل مناطق متفرقة في عبسان الكبيرة وربطها بمركز 

البلدة.

بلدية عبسان تستلم مشروع 
تأهيل منطقة وادي صابر

جامعة غزة فرع الجنوب تفتتح جدارية حول حقوق المرأة

خان يونس/ االستقالل:
أزال���ت طواق���م دائ���رة التفتي���ش والمتابع���ة ف���ي س���لطة 
األراضي، تعدي���ات على أراٍض حكومية في حي البراق بمدينة 

خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأوضحت سلطة األراضي، أن التعديات المزالة عبارة عن منازل 
حديثة اإلنش���اء قبل ش���هرين وهو ما يخالف نظام تس���وية 
التعدي���ات الذي يتعام���ل فقط مع التعدي���ات الحاصلة قبل 

. 2010/5/15
وأكدت سلطة األراضي أن التعديات تقع على أراٍض مخصصة 
وتم االقتراع عليها ضمن مش���روع إس���كان الموظفين وسيتم 
تس���ليمها ألصحابه���ا ، مبينة س���لطة األراض���ي، أن من بين 

التعديات المزالة أيضًا أكشاكًا وتعديات زراعية.
ومن جهته ش���دد رئيس سلطة األراضي ماهر أبو صبحة، على 
اس���تمرار العمل في إزال���ة التعديات ومالحق���ة المتعدين ال 
س���يما الحديثة منها لوقف استنزاف األراضي  الحكومية في 
ظل ن���درة األرض وعدم توافر األراضي الالزمة لس���د االحتياج 

الحكومي إلنشاء المشاريع الخدماتية والتعليمية والصحية.
وأش���ار إلى أن العمل جاٍر وبقوة القان���ون لمنع التعديات على 
األراضي  الحكومي���ة في كافة مناطق قطاع غزة  وأن س���لطة 
األراضي ليست جهة اختصاص في توفير  السكن للمواطنين 
وان الحاج���ة للمس���كن ال تمن���ح المواطن ح���ق  التعدي على 

األراضي  الحكومية .

إزالة تعديات على أراٍض 
حكومية في خانيونس
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أعلن أنا المواطن/ مؤمن حسام صبحي ابو صافي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404626392( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/حنين حاتم حسن عطوة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405192980 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ أمل حسين عثمان شموط
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)921243366( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ نمر ديب شكري ابو الخير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903619492( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ اسامه نمر حسين ابو يوسف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)957050164( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ حنين صابر عوض ابو بيض
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402553341( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ابراهيم وائل حمدي النحال
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400813820( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ريم حمدي شعبان شعت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411955529( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

خانيونس/ االستقالل: 
الوطنية  الجمعي���ة  افتتح���ت 
للديمقراطي���ة جداري���ة ضمن 
#لنحفظ_ اإلعالمي���ة  الحمل���ة 

حقوقها، ف���ي جامعة غزة- فرع 
الجنوب، بحضور كل من االستاذ 
يحي���ى العبادل���ة، والهيئتين 
ف���ي  واألكاديمي���ة  اإلداري���ة 
الجمعية،  م���ن  ووفد  الجامعة، 

ومشاركة طلبة الجامعة.
 ويأت���ي ذل���ك ضمن مش���روع 
الع���ون  خدم���ات  "تقدي���م 
القانوني للفئات المهمشة في 
محافظة رفح"، الذي يستهدف 
من  الجامعات  وطلبة  الش���باب 
كال الجنس���ين لرف���ع وعيه���م 
بالحق���وق والواجب���ات الزوجية 
والطرق القانونية لتنظيم عقد 
ال���زواج وآليات حف���ظ الحقوق 
المترتب���ة عل���ى ذل���ك،  االمر 

ال���ذي يس���اهم ف���ي الحد من 
هذه المش���كلة، نظ���رًا لألعداد 
المتزايدة في حاالت الطالق في 
قطاع غزة بشكل عام ومحافظة 

رفح بشكل خاص.

 حي���ث أظه���رت االحصائيات 
األعلى  المجلس  ع���ن  الصادرة 
للقضاء الشرعي في قطاع غزة، 
 2018 عام  احصائي���ة  وخاصة 
والت���ي ص���درت ف���ي 3 مارس 

2019م، والتي بلغت 360 حالة 
طالق في محافظة رفح من أصل 
ف���ي كافة  3171 حال���ة طالق 
محافظات قطاع غزة، األمر الذي 

يهدد نسيج المجتمع.

خان يونس/ االستقالل:
شرعت بلدية خانيونس جنوب 
بتنفيذ سلسلة  غزة،  محافظات 
م���ن اللق���اءات المجتمعية مع 
بهدف  يون���س  خ���ان  عائالت 
زيادة التعاون والتشبيك وإطالع 
العائالت على مش���اريع  تل���ك 
البلدية وجهود التنظيم وحجم 
المسئولية الملقاة على عاتقها 

في ظل الظروف الراهنة.
وت���م عقد  أول لق���اء مجتمعي 
م���ع كب���ار ووجهاء عائل���ة األغا 
الواقع  المرك���زي  الدي���وان  في 
اس���تعرض  المدين���ة،  وس���ط 
خالل���ه رئيس البلدي���ة م. عالء 
الدي���ن البطة، الخدم���ات التي 
تقدمها البلدي���ة لكافة األحياء 
ف���ي  المس���تمرة  وجهوده���ا 
عملي���ة البن���اء والتنظيم وفتح 
اإلمكانيات  ش���ح  رغم  الشوارع 
ظل  ف���ي  التموي���ل  وضع���ف 
األوض���اع االقتصادي���ة الت���ي 
أن  مبين���ًا  الحص���ار،  خلفه���ا 
بلدية خانيونس مس���تمرة في 
تقدي���م خدماتها التي تالمس 

احتياج���ات المواطنين وكذلك 
تطويرها بالشكل المطلوب.

البلدي���ة  أن  البط���ة  م.  وبي���ن 
فتحت مجموعة من الش���راكات 
المجتمعي���ة لتعزي���ز دوره���ا 
كافة  في  المواطنين  وإش���راك 
خططها وبرامجه���ا الرامية إلى 
بها  والرقي  المدين���ة  تطوي���ر 
ق���در اإلمكان، ش���ارحًا للحضور 
نب���ذه تعريفي���ة ع���ن التكلفة 

الحقيقية لخدمات البلدية التي 
بأقل  للمواطنين  يتم تقديمها 
من سعر التكلفة، مشيدًا بحالة 
التعاض���د والتالحم م���ع كافة 
العائالت والبلدية والتي أثمرت 
عن تحقيق مساحات واسعة من 
الش���ركات المجتمعية وتعزيز 

السلم األهلي بين الجميع.
واس���تمع م. البطة إلى مجموعة 
العائلة  واحتياجات  مطالب  من 

والتي تمحورت حول مناقش���ة 
تنفي���ذ المش���اريع الهامة في 
المنطق���ة وبعض المش���كالت 
واعدًا  المواطنين،  تالمس  التي 
بأخ���ذ  المطال���ب والمقترحات 
والش���كاوى واالحتياجات بعين 
ووض���ع  ودراس���تها  االعتب���ار 
وفق  له���ا  المالئم���ة  الحل���ول 
إمكانيات البلدي���ة المتاحة بما 

يتماشى مع المصلحة العامة.

بلدية خانيونس تشرع بتنفيذ سلسلة لقاءات مجتمعية مع العائالت

خانيونس / االستقالل:
استلمت بلدية عبسان الكبيرة شرقي محافظة خانيونس جنوب 

قطاع غزة، مشروع تأهيل منطقة وادي صابر ابتدائيا.
وشمل المش���روع تأهيل منطقة وادي صابر والشوارع الفرعية 
المطل���ة عليه، باإلضافة لش���بكة تصريف مي���اه األمطار، ضمن 
مش���روع إعادة تأهي���ل البنية التحتية المتض���ررة من العدوان 
اإلس���رائيلي 2014 ف���ي محافظ���ة خانيونس ضم���ن المنحة 

الكويتية.
وتم االس���تالم بحضور كل من رئيس البلدي���ة محمود أبو دراز 
وممثل الفري���ق الوطني إلعادة اإلعمار رأفت س���عد الله ومدير 
وحدة تنسيق المشاريع في وزارة الحكم المحلي نضال المسلمي 
ومدير مشاريع المنحة الكويتية في محافظة خانيونس حسان 
المقوسي، وكذلك طواقم المكتب االستشاري ومهندسي وزارة 

الحكم المحلي والبلدية.
وبدأ العمل في مش���روع تطوير منطقة وادي صابر مطلع ش���هر 
أكتوبر 2017م، واستمر العمل في المشروع حتى مطلع الشهر 
الحال���ي، رغ���م كل الظروف الصعبة التي رافق���ت جميع مراحل 

المشروع.
وقالت البلدية إنها تس���عى دائمًا إلى تطوي���ر وتأهيل جميع 
المناطق المهمشة في البلدة، ويعتبر مشروع وادي صابر بداية 
إلعادة تأهيل مناطق متفرقة في عبسان الكبيرة وربطها بمركز 

البلدة.

بلدية عبسان تستلم مشروع 
تأهيل منطقة وادي صابر

جامعة غزة فرع الجنوب تفتتح جدارية حول حقوق المرأة

خان يونس/ االستقالل:
أزال���ت طواق���م دائ���رة التفتي���ش والمتابع���ة ف���ي س���لطة 
األراضي، تعدي���ات على أراٍض حكومية في حي البراق بمدينة 

خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأوضحت سلطة األراضي، أن التعديات المزالة عبارة عن منازل 
حديثة اإلنش���اء قبل ش���هرين وهو ما يخالف نظام تس���وية 
التعدي���ات الذي يتعام���ل فقط مع التعدي���ات الحاصلة قبل 

. 2010/5/15
وأكدت سلطة األراضي أن التعديات تقع على أراٍض مخصصة 
وتم االقتراع عليها ضمن مش���روع إس���كان الموظفين وسيتم 
تس���ليمها ألصحابه���ا ، مبينة س���لطة األراض���ي، أن من بين 

التعديات المزالة أيضًا أكشاكًا وتعديات زراعية.
ومن جهته ش���دد رئيس سلطة األراضي ماهر أبو صبحة، على 
اس���تمرار العمل في إزال���ة التعديات ومالحق���ة المتعدين ال 
س���يما الحديثة منها لوقف استنزاف األراضي  الحكومية في 
ظل ن���درة األرض وعدم توافر األراضي الالزمة لس���د االحتياج 

الحكومي إلنشاء المشاريع الخدماتية والتعليمية والصحية.
وأش���ار إلى أن العمل جاٍر وبقوة القان���ون لمنع التعديات على 
األراضي  الحكومي���ة في كافة مناطق قطاع غزة  وأن س���لطة 
األراضي ليست جهة اختصاص في توفير  السكن للمواطنين 
وان الحاج���ة للمس���كن ال تمن���ح المواطن ح���ق  التعدي على 

األراضي  الحكومية .

إزالة تعديات على أراٍض 
حكومية في خانيونس
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أعلن أنا المواطن/محمد نظمي عبد السالم المصري
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)402565303( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أن���ا المواطن/عبدالل���ه توفيق عب���د الله ابو 
س���عيفان عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي 
تحمل رقم )903571560( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطن/ عبد الل���ه ابراهيم عبد العزيز ابو 
طعيمة عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )802309781( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ريم حمدي شعبان شعت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411955529( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ يوسف عايف احمد السطاحي
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)804343655 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد عمار  محمد القايض
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405786708( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

ومنذ عدة س���نوات لم تج���ر االنتخابات في 
الجامعات في قط���اع غزة احتجاجا على عدم 
تطبيق مب���دأ التمثيل النس���بي، فيما يتم 
اجراؤه���ا في بع���ض الجامع���ات عن طريق 

التزكية. 
ف���ي الثالثين م���ن كان���ون الثان���ي 2014 
وقعت س���كرتاريا األطر الطالبية بالجامعات 
للعمل  "ميثاق ش���رف"  الفلس���طينية على 
بشكل موحد بعيًدا عن االنقسام السياسي، 
وذلك بالش���راكة م���ع "المركز الفلس���طيني 

للديمقراطية وحل النزعات".
وفي السابع عش���ر من نيسان الجاري، فازت 
كتلة الش���بيبة الطالبية التابعة لحركة فتح 
في انتخابات مجلس طلب���ة جامعة بيرزيت 
للعام الدراسي 2020/2019 بفارق 68 صوتا 
عن كتل���ة الوفاء اإلس���المية التابعة لحركة 

حماس .
مطلب جماعي

القيق أك���د أن كافة األط���ر الطالبية التي 

حضرت اللقاء الحواري أجمعت على ضرورة 
إعادة تفعيل ميثاق الش���رف الموقع بين 
األط���ر الطالبية والذي ينظم العالقة بينها 
وبي���ن إدارة الجامع���ات، وعق���د انتخابات 
بأسرع وقت ممكن ألهميتها في المطالبة 

واسترداد حقوق الطلبة. 
وأوض���ح القيق ل�"االس���تقالل" أن العملية 
االنتخابي���ة هي ش���ريان الحي���اة للحركة 
الفلس���طينية، وعليه  بالجامعات  الطالبية 
فإن مجالس الطلبة تمثل مطلبًا قويًا، يرعى 

حقوق الطلبة كافة ويلبى طموحاتهم. 
وبين أن االنتخاب���ات التي يجرى التحضير 
واإلعداد لها، س���تكون بع���د تنفيذ ورش 
عم���ل وعقد لق���اءات وح���وارات بين األطر 
الطالبي���ة ف���ي المرحل���ة األول���ى، وعق���د 
اجتماعات مع وزارة التربية والتعليم ووزارة 
الداخلية الس���تكمال اإلجراءات وتسهيل 
العملية االنتخابية، لتمكين شريحة الطلبة 
م���ن تمثيل ذاتها ف���ي مواقع متقدمة من 

صناعة القرار الفلسطيني . 
ورأى أن إدارة الجامعات المس���تفيد األكبر 
من غياب مجال���س الطلبة ، إذ عملت خالل 
األش���هر والس���نوات الماضي���ة على رفع 
س���عر الساعة الدراس���ية ، كما تتبع نظام 
خصخص���ة للعديد م���ن مراف���ق الجامعة 
وتحويلها لمص���در دخل ربحي كالكافتريا 
التي وجدت لخدمة الطلبة، كما أنها تجني 
دينارًا واحدًا في كل فصل دراسي من كل 

طالب تحت بند مجلس الطلبة . 
وأشار إلى أهمية المطالبة بعقد انتخابات 
لمجلس الطلبة بالجامعات االمر الذي يعمل 
على تخريج  قيادات شبابية تصنع ثورات 
حول العال���م ، ويكون ذلك نموذجًا مصغرًا 
كمقدم���ة النتخاب���ات مجلس تش���ريعي 
ومجلس وطني ، ومدخال إلنهاء االنقس���ام 

والمصالحة الحقيقية . 
وتوق����ع أن يتم عقد االنتخابات خالل مدة 
أقصاها الفصل الدراس����ي األول أو الثاني 

من العام " 2020 " ، بعد االنتهاء من كافة 
المراح����ل واإلج����راءات القانونية الناظمة 
لس����ير العملي����ة االنتخابي����ة بش����فافية 

ونزاهة .
محمد بركات مدير ش���ؤون الطلبة في وزارة 
التربي���ة والتعليم العالي بغ���زة أكد على 
تقديم وزارته كافة التسهيالت واإلجراءات 
القانونية المعمول بها، و الدعم واإلس���ناد 
الكبير لنجاح العملية االنتخابية التي يدور 

الحديث عن اجرائها داخل الجامعات . 
وأوض���ح بركات في حديثه ل�"االس���تقالل" 
أن دور ال���وزارة يكم���ن في عملي���ة الرقابة 
واإلش���راف و توجيه األطر الطالبية وكافة 
المرش���حين قبل وأثناء اج���راء االنتخابات 

بكافة الجامعات في القطاع. 
وشدد على أن الوزارة تسعى جاهدة إلتاحة 
والمش���اركة فيها  انتخابات  فرصة عق���د 
أم���ام جميع الطلبة لكونه���ا ظاهرة صحية 
تؤسس لجو ديمقراطي مبني على احترام 

اآلخر، وتزيد من ف���رص الطلبة في التعبير 
عن آرائه���م بحرية واختي���ار من يمثلهم 

بالجامعة. 
لفت الى أنه قبل البدء في اجراء االنتخابات 
تقوم الكليات والجامعات بمخاطبة الوزارة 
للحصول عل���ى موافقتها على فتح المجال 
أمام األطر الطالبية لممارس���ة أنش���طتها 
المختلف���ة وف���ق األنظمة المعم���ول بها 

بالجامعات.
وبي���ن أن الوزارة تتوج���ه للجامعة ميدانيا 
للتأك���د م���ن اإلج���راءات حس���ب  اللوائح 
واألنظمة ، وفتح باب الترش���يح أمام الطلبة 
واألطر الطالبية ، ليتم بعدها ترك المجال 
للس���حوبات والطعون خ���الل فترة محددة 
، بع���د أن يق���دم المرش���حون برنامجهم 
االنتخابي ، وإجراء دعاي���ة انتخابية خالل 
مدة زمني���ة وغيرها من اإلجراءات كاإلعالن 
عن يوم االقتراع والمشاركة بفرز األصوات 

بوجود ممثلين عن وزارة الداخلية  .  

أسوة بالضفة الغربية 

انتخابات مجلس طلبة جامعات غزة.. هل ترى النور؟!
غزة / �سماح املبحوح: 

اعالن الأطر الطالبية عن مبادرة لإجراء انتخابات جمال�س 
الطلبة يف اجلامعات يف قطاع غزة، والبدء مب�ساورات واإعداد خطة 

زمنية ل�سري العملية يف اأقرب وقت ممكن، هل تاأخذ تلك املباراة 
طريقها اإىل التنفيذ على اأر�س الواقع؟ وما هي العقبات التي قد 

تقف حائال امام تطبيقها اأ�سوة  بجامعات ال�سفة الغربية املحتلة 
التي اأجرتها موؤخرا؟  اللقاء الذي جمع الأطر الطالبية الثالثاء 
دعا له »�سالون حنظلة الثقايف« حتت عنوان » انتخابات جمال�س 

الطلبة بني ال�سرورة والتعطيل » ، مب�ساركة كل من رامي �سحادة 
ممثل ال�سبيبة الطالبية الذراع الطالبي حلركة »فتح«، وحممد 

فروانة م�سئول ملف اجلامعات يف الكتلة الإ�سالمية الذراع الطالبي 
حلركة »حما�س »، واأحمد القيق من�سق �سكرتاريا الأطر الطالبية 

ممثل جبهة العمل الطالبي التقدمية الذراع الطالبي لـ »اجلبهة 
ال�سعبية لتحرير فل�سطني »، وبح�سور ممثلي باقي الأطر واملهتمني. 

دكار/ االستقالل:
احتفل في المعهد اإلسالمي بالعاصمة السنغالية 
دكار يوم أمس، بإع���الن القدس "العاصمة الدائمة 

للثقافة االسالمية".
وتخل���ل االحتفال الذي نظم تحت رعاية س���فير 
دولة فلس���طين لدى الس���نغال صفوت ابريغي 
مداخ���الت لع���دد م���ن الش���خصيات الديني���ة 

والسياسية واألدبية.

وأكد المشاركون أن فلسطين والقدس هي قضية 
األم���ة المركزية وأن الدفاع عنه���ا هو واجب ديني 
وانس���اني وأن المدينة المقدسة والمحتلة من قبل 
"إس���رائيل" لن تك���ون إال عاصمة سياس���ية لدولة 

فلسطين آجال أم عاجاًل.
الجدير ذك���ره أن الحفل تميز بحض���ور جماهيري 
ودبلوماس���ي حاش���د، كما تميز بتغطية مباش���رة 

وشاملة لمجموعات اعالمية متميزة.

السنغال تحتفل بالقدس الشريف 
كعاصمة دائمة للثقافة اإلسالمية القدس المحتلة/ االستقالل:

كش����فت القناة "13" العبري����ة النقاب عن وج����ود تعاون 
س����ري بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، لترميم بركة 
البطرك، وهي واحدة من أكبر وأقدم البرك بالقدس وداخل 
أس����وار البلدة القديم����ة غرب حارة النص����ارى في المدينة 
المحتلة. وذكرت القناة أن الس����لطة الفلس����طينية طلبت 
أن تبقى مس����ألة تعاونها مع "إسرائيل" في مشروع إعادة 
تأهيل البركة التاريخية سّرا "خشية انتقادات من الشارع 

الفلسطيني".
وقال موقع القناة: إن بلدية االحتالل القدس "اس����تعانت 

بجهات فلسطينية رس����مية" إلعادة تأهيل البركة جنوب 
المربع النصراني في البلدة القديمة من القدس، مضيفة أن 
تطبيق المش����روع بحاجة إلى تعاون وزارة األوقاف وجامعة 
القدس وجهات في السلطة الفلسطينية، في حين رغبت 
السلطة بعدم الكشف عن هذا التعاون خشية االنتقادات، 
أما إس����رائيليًا فكانت هنالك خشية من أن انكشاف ذلك 
التعاون سيضر بمسألة السيادة اإلسرائيلية في المدينة 
المحتلة. وُنقل الموقع عّما تسمى ب�"سلطة تطوير القدس" 
أن المش����روع يعد جزءًا من تأهيل البلدة القديمة، ويطلق 

االحتالل على البركة "مغطس يهودي".

االحتالل ُيرمم بركة تاريخية بالقدس ويزعم تعاون السلطة
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اتفاق أوس���لو بقي التفاوض عليه س���ريا بين محمود عباس وفريقه مع االحتالل 
الصهيوني حتى س���مح للحديث عن���ه بعد أن نضج وبات جاه���زا للتوقيع الذي 
ش���اهدناه جميعا في حديقة البيت األبيض بحضور الرئيس األمريكي والرئيس 

المصري وياسر عرفات واسحق رابين ولفيف من المسئولين السياسيين.
هذا االتفاق الذي أس���س لالنقسام الفلسطيني الحقيقي والذي جعل الجماهير 
الفلس���طينية منقسمة على نفس���ها فريق يلقي على دوريات االحتالل وجنوده 
ال���ورود والرياحين وفريق يقابل دوريات االحت���الل بالحجارة والمولوتوف وإطالق 
النار وهذا ش���كل التاريخ الحقيقي لمرحلة االنقس���ام المر والذي يش���كل ضربة 

قاسية للمشروع الوطني وفرصة لالحتالل لزيادة الشرخ وتعميق االنقسام.
اليوم هناك من ينادي ممن وقعوا اتفاق أوس���لو بإلغاء االتفاق وما ترتب عنه من 
تع���اون أمني وعالقات على صعد مختلفة وملحقات االتفاق االقتصادية والعودة 
إلى ما قبل أوس���لو، هذا االنس���حاب الفلس���طيني ليس باألمر الهين والس���هل 

والمتحقق في الحالة الفلس���طينية المعاشة من حالة انقسام شديد وخالف في 
البرامج والتوجهات.

صحيح أن أوسلو وقعت من قبل فتح ) منظمة التحرير( ووقع االتفاق رغم معارضة 
قوى وفصائل وازنة في الش���ارع الفلس���طيني واآلن وبعد ستة وعشرين عاما من 
التوقيع بات االنس���حاب من أوسلو مطلب الجميع الفلسطيني ؛ ولكن هذا األمر لو 
صدقت النوايا ممن وقع االتفاق والتزم به يمكن أن يكون دون إجماع فلس���طيني 
م���ن خالل التقاء الكل الفلس���طيني عل���ى طاولة واحدة ومدارس���ة القضية بكل 
جوانبها فاالنس���حاب من االتفاق ليس كالتوقيع عليه، ألن التوقيع عليه انفردت 
به فتح )منظمة التحرير( دون بقية الشعب وقواه الحية وبإمكان فتح العمل على 
تطبيقه بالتعاون من االحتالل وهي مس���ألة س���هلة إلى حد ما، ولكن الخروج من 
أوس���لو ليس من السهل على حركة فتح أن تخرج لوحدها منه وهذا الخروج لو تم 
بالفعل يترتب عليه أمور كثيرة ال تتحملها حركة فتح لوحدها بل يتحملها الكل 

الفلس���طيني، ألن الخروج من أوس���لو نتائجه أصعب من المضي به على الطريقة 
الصهيونية ، أوسلو ميز بين الفلسطينيين وهناك مكاسب في ظاهرها تحققت 
لفريق من الشعب الفلسطيني وفريق تضرر بشكل كبير ، واالنسحاب من أوسلو 
سيس���اوي بين الكل الفلسطيني في النتائج المترتبة عليه وهذا يتطلب توافقًا 
فلسطينيًا في كيفية مواجهة االنسحاب من أوسلو وترتيب الساحة الفلسطينية 

بما يحقق توافقا فلسطينيا على برنامج قادر على المواجهة.
االنسحاب من أوس���لو يحتاج إلى وحدة فلسطينية بين الكل الفلسطيني؛ ولكن 
هذه الوحدة متعثرة وال أفق لها وبناء على ذلك هناك شك يراودني من أن تقوم 
حركة فتح )منظمة التحرير( باالنفكاك من أوس���لو والتخلص منه ألن ذلك يحتاج 
إلى طي صفحة االنقس���ام والبدء بوحدة فلس���طينية حقيقي���ة ولكون من يملك 
القرار وهو محمود عباس غير مس���تعد للدخول في وحدة وش���راكة سياسية مع 
الكل الفلسطيني مما يحقق مواجهة مثمرة مع االحتالل، ولذلك لن يخرج محمود 

عباس من أوس���لو ولن يوقف ما ترتب عليه من تعاون أمني وترك العمل باتفاق 
باريس االقتصادي، وأن كل القرارات التي اتخذت في المؤسس���ات الفلسطينية 

ستبقى طي األدراج ولن ترى النور.
ونرى أن الحديث الدائر عبر اإلعالم عن االنسحاب من أوسلو ليس حقيقيا وال جادا 
ولكنه مناورة من قبل عباس للضغط على اإلدارة األمريكية لتحس���ين مكاس���ب 
الس���لطة من صفقة الق���رن ومحاولة ثني الكيان الصهيوني ع���ن التراجع عن ما 
وع���د به نتنياهو جمهوره في االنتخابات بضم الضف���ة إلى الكيان والقضاء على 

مشروع حل الدولتين.
الحديث عن االنس���حاب من أوس���لو قبل تحقيق وحدة فلس���طينية شاملة على 
قاعدة الشراكة والتس���اوي هو حديث ال قيمة له وغير قابل للتحقيق وهو مناورة 
لمحاولة إحراز مكاس���ب وهمية لن تتحقق ف���ي ظل فهم نوايا محمود عباس من 

قبل االحتالل واإلدارة األمريكية.

عملي���ات االعتقال التي تقدم عليها الس���لطة الفلس���طينية بحق مواطنين فلس���طينيين بتهمة 
االنتماء السياس���ي لفصيل فلسطيني مقاوم, أصبحت دليال سهال لالحتالل لمالحقة واعتقال هؤالء 
الفلسطينيين بعد ان تفرج عنهم أجهزة امن السلطة ومحاسبتهم على نشاطهم السياسي, فبعد ان 
تقوم السلطة باحتجازهم  لعدة أيام والتحقيق معهم, تقوم بإطالق سراحهم, فيالحقهم االحتالل 
ويزج بهم في س���جونه النازية, آخر هذه الحاالت كانت اعتقال القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي 
احمد دار نصر أحد مبعدي مرج الزهور, وهو أسير محرر قضى في سجون االحتالل ست سنوات، ويعتبر 
من أبرز قيادات الجهاد اإلسالمي في منطقة رام الله, وكان قد تعرض إلصابة برصاص جنود االحتالل 
خالل مش���اركته في المسيرات الشعبية في منطقة جبل الريسان المهدد بالمصادرة في شهر يناير 
الماضي, وقد اعتقله  جهاز المخابرات الفلس���طيني في الس���ابع من أبريل الحالي, قبل ان يفرج عنه 

مؤخرا, فيقوم الجيش النازي الصهيوني بمالحقته واعتقاله, وهو يقبع اآلن في سجون االحتالل.
عشرة أيام للشيخ احمد دار نصر في سجون المخابرات التابعة للسلطة الفلسطينية كانت كفيلة بإعداد 
ملف امني لهذا الش���يخ الكبير والذي ال زال يعالج من إصابته برصاص االحتالل الصهيوني, وستة أيام 
فق���ط بعد اإلفراج عنه كانت كفيلة بإعادته إلى س���جون االحتالل النازي الصهيوني بفضل التنس���يق 
األمني المقدس بين أجهزة امن السلطة وسلطات االحتالل, الشيخ احمد وحسب قانون السلطة يجب ان 
يدفع ثمن انتمائه السياسي, وان يكمل بقية حياته في سجون االحتالل, الم تتهمه السلطة بتقديم 
مس���اعدات ألسر فقيرة, أو ألبناء األس���رى والشهداء والجرحى, أليس���ت هذه جريمة في عرف السلطة 
الفلسطينية يحاسب عليها القانون, فيتوجب عليها ان تقوم  بتسليمه إلى االحتالل لكي يحاسبه على 
وقوفه مع اس���ر الشهداء والجرحى واألس���رى, ولماذا تعتب عليهم يا شيخ خضر عدنان وتتأسف على 
حالهم, إنهم ارتضوا يا شيخنا ان يكونوا في صف االحتالل ضد شعبهم, وال يجدون في ذلك حرجا هم 
اليوم انتهوا من احمد دار نصر, وأفرجوا أول أمس عن المعتقل األخر في سجونهم المجاهد احمد نصر, 

الذي نسأل الله له السالمة وان يحفظه من كل سوء ويعمي عنه عيون االحتالل.
هذه هي مرارة التنس���يق األمني التي يعاني منها شعبنا في الضفة الغربية المحتلة والقدس, هذه 
هي مرارة أوسلو التي امتص االحتالل رحيقها وبصق في وجه السلطة مرارتها, هذا ما تبقى للسلطة 
من عالقة مع االحتالل التنسيق األمني المقدس, والذي ال يتأثر بأي أحداث سياسية, ويمضي في كل 
األحوال ألنه السبب الوحيد الذي يحافظ على وجود السلطة في أراضي الضفة, وبدونه لن يكتب لها 
الحياة, الغريب والعجيب ان هذا الذي يحدث ال يسميه المستوى السياسي في السلطة اجراما لألجهزة 
األمنية, إنما مصلحة لخدمة القضية الفلس���طينية, هذا المنطق األعوج الذي تتعامل به السلطة بعد 
ان زين لهم الش���يطان أعمالهم, فارتدوا ثوب الوطنية والنزاهة, وخلعوه عن غزة ومقاومتها, قالوا ان 
غزة تريد تمرير »صفقة القرن« رغم أنها تقاوم وحدها وهى تحت الحصار منذ ثالثة عشر عاما, وقالوا 
ان غزة تس���عى لالنفصال الجغرافي والسياس���ي عن بقية ارض فلسطين, رغم ان غزة تقاوم من اجل 
فلس���طين التاريخية من نهرها لبحرها, وترفع راية العودة في مقاومتها السلمية بمسيرات العودة, 
في نفس الوقت الذي يتحدثون هم عن فلسطين التي عاصمتها »القدس الشرقية« وإقامة دولتهم 
على أراٍض احتلت عام 67م, ومستعدون للتفاوض على حق العودة وكل شيء قابل للتفاوض, المهم 

القبول بالجلوس على طاولة المفاوضات, وفتح حوارات مع االحتالل بال شروط. 
أم���ا آن ألجهزة امن الس���لطة ان تدافع عن ش���عبها, أما أن لها ان تحمي مجاه���دي وقادة الفصائل 
الفلس���طينية في الضفة الغربي���ة المحتلة من رصاص االحتالل, أما آن له���ا ان توقف االعتقال على 
خلفية االنتماء السياس���ي, أما أن لها ان تدرك بأن االحتالل الصهيوني هو الخطر األكبر عليها, وانه 
ال يؤم���ن جانبه, وانه يحاول إظهارهم أمام ش���عبهم بمظهر العم���الء والمتعاونين كي يزرع الوهن 
في صفوف الشعب الفلس���طيني, ويخبرهم بأن هؤالء الذين سخروا لحمايتكم, سخرناهم لخدمتنا 
وتحقيق أهدافنا ورغباتنا, فال تعولوا عليهم كثيرا ألنهم أدوات في أيدينا نستخدمهم وقتما نشاء, 
ونخلعهم وقتما نش���اء, والغريب والعجيب ان أجهزة األمن الفلس���طينية تفهم وتعي ذلك جيدا, 
لكنها تقبل به حتى دون مبرر لسلوكها هذا, فالتنسيق األمني ليس متبادال, بل هو من جهة السلطة 
فقط لصالح االحتالل, بدليل ان أجهزة الس���لطة الفلسطينية ال يحق لها اعتقال أي صهيوني حتى 
ولو ارتكب مجزرة ضد الفلسطينيين في أراٍض خاضعة للسلطة, بل يجب تسليمه لالحتالل, هذا هو 
التنسيق األمني يا سادة الذي سمح بتسليم القيادي في الجهاد اإلسالمي احمد دار نصر, انه تنسيق 

مقدس بلفظ عباس.       

مرارة التنسيق األمني

مصطفى الصوافترك أوسلو كالم فارغ دون تحقيق وحدة فلسطينية

رأي
يومًا بعد يوم تزداد قناعتي بأن عودة منظمة التحرير من 
الخارج لمناطق الضفة والقطاع من بوابات يسيطر عليها 
االحتالل لم تكن إال س���جنًا اختياريًا للثورة الفلسطينية 
آنذاك، على كل ما اعتراها من مراحل وموجات وتصرفات 

متفاوتة.
وأعتق���د أن تل���ك الخطوة ما كان له���ا أن ُتتخذ لو بقيت 
بع���ض القي���ادات التاريخي���ة للمنظم���ة والتنظيمات 
المنضوية تحته���ا، والذين جرى اغتياله���م في الفترة 
التي س���بقت عودة المنظمة وأيًضا سبقت توقيع اتفاق 

أوسلو.
ظهرت منظمة التحرير في بداية تش���كيلها كمكتسب 
سياس���ي مهم للفلس���طينيين الذين حظ���وا بتمثيل 
واعتراف رسمي من الحكومات والهيئات الدولية عبرها، 
إال أنن���ي أتفق إلى حد كبير مع القول بأن المنظمة كانت 
وس���يلة إلزاحة جزء أساس���ي من أعباء المسؤولية تجاه 
القضية الفلس���طينية عن كاهل الحكوم���ات واألنظمة 
العربية واإلس���المية، وجعلها بذلك ش���أنًا )فلس���طينيًا 
إس���رائيليًا(، بع���د أن كانت نس���بيًا تحت اس���م الصراع 

العربي اإلسرائيلي.
من الناحية السياسية ال يمكن إسقاط فكرة كون الصراع 
عربيًا إس���رائيليًا، فما زال الصهاين���ة إلى يومنا يحتلون 
مناطق في أكثر من دولة عربية غير فلسطين، وعدوانهم 
مس���تمر وممتد إلى خارج حدود فلسطين المحتلة، ومن 

األصل في األفعال واألحداث، ان كل فعل وحدث يتبعه 
حدث وفعل كرد عليه، والخروج عن هذه القاعدة مخالفة 
لس���نن الله في الكون، وهو ما ال يصح وال يجوز، فصفقة 
القرن على األب���واب، ولم نر إعداد خطط وبرامج لتحديها 
وإبطالها س���واء من الفلس���طينيين أو الع���رب، إال ما هو 
موجود من مقاومة قد ال تقدر على إفش���ال الصفقة ما لم 

تتحد معها بقية القوى.
فلسطينيا؛ يرى قادة فتح ان مواجهة صفقة القرن يجب 
ان يك���ون تحت إطار منظمة التحري���ر، وليس كما أعلنت 
حركة حماس عن نيتها بتشكيل الهيئة الوطنية العليا 
لمواجهة صفق���ة القرن، مكونة من الكل الفلس���طيني 
الفلس���طينية  القضية  والعربي واإلس���المي ومؤي���دي 

وغيرهم.
جيد ان تتص���دى منظمة التحرير لصفقة القرن، وكذلك 
حركة حماس ومعها بقية القوى المقاومة، لكن ان تعمل 
كل جهة بشكل منفرد، هذا يقلل من قوة وتأثير التحدي 
لصفقة القرن الجامحة والتي هدفها – واهمة - تصفية 

القضية الفلسطينية بشكل نهائي.

الناحية العقدية والفكرية فإن فلس���طين تبقى قضية 
أمة ذات قيمة خاصة في نفس كل حر.

بقيت فلس���طين تحافظ على قيمتها المعنوية العالية 
في نف���وس أبناء األمة رغ���م كل الظ���روف التي اعترت 
قضيتها وما زالت، خصوصًا في السنوات األخيرة، وأيامنا 
هذه التي تتصاع���د فيها موجات التطبيع على نحو غير 

مسبوق.
غي���ر أن تلك القيم���ة المعنوية في النف���وس قلياًل في 
حاضرن���ا ما تترجم إل���ى فعل عل���ى األرض، وهذا يعود 
للكثي���ر من األس���باب التي تحج���ب ذلك، وم���ن بينها 
االس���تبداد، سواء أكان اس���تبدادًا محليًا أو عالميًا، إال أن 
جملة األس���باب والمعيقات ليست سوى ذرائع في حال 
كانت الشعوب حاضرة ومعبأة، وهذا يحتاج إلى مشاريع 
لصناعة الوعي والتثقيف الذي يصنع عاملين متحركين 

ال خاملين.
وغي���اب أو تغييب الفلس���طينيين عن العمل الواس���ع 
والرسمي ألجل قضيتهم وقيادة الفعاليات بالخارج كان 
لها دور سلبي واسع ساهم في حالة الخمول، والنهوض 
بهذا األمر بحاجة لدور رس���مي ومؤسس���اتي وش���عبي 
ممنهج يعي���د ترتيب الحال���ة الفلس���طينية بمجملها 
لتحميها صدور الش���عوب قب���ل الحكومات، بما يجعلها 

منيعة أمام كل محاوالت التطويع والتطبيع.
وذل���ك يحتاج إلى تضافر الجهود وتكاملها، وتش���كيل 

في الوض���ع الحال���ي يعتبر اكب���ر تحٍد يواج���ه صفقة 
القرن هو الخط المقاوم س���واء المحيط أو الفلس���طيني، 
وعلى رأس���ه غزة، التي هي شوكة في حلق الصفقة، فال 
الصفق���ة قادرة  على احتواء غزة، أي بلعها، او قادرة على 
لفظ غزة- كشوكة عنيدة صلبة متجذرة في حلوق األعداء 
أيضا، والحديث عن غزة وجزء من سيناء كدولة مستقبلية 
فلس���طينية، هو كالم ال أصل له، وفتاشات مخابراتية ال 
تخفى عل���ى أي عاقل. كل فلس���طيني يتمنى ان تكون 
المنظمة تتحدى صفقة القرن، وتمثل الكل الفلسطيني 
خاصة من حركة حماس والجهاد، بعد تش���كيلها بشكل 
صحيح، وليس���ت كما هي اآلن، متكلسة ودماؤها بحاجة  

لتجديد بعد إخراجها من غرفة اإلنعاش.
في كل األحوال أمريكا تتصرف في العالم وفي القضية 
الفلس���طينية وبالع���رب وكأنهم مزرع���ة لترمب، وذلك 
لهوانه���م وفرقتهم وحروبهم وفتنه���م الداخلية وهو 
ما أغرى ترم���ب، ودفعه للمزيد من الته���ام ما تبقى من 

القضية الفلسطينية وخيرات العرب.
ال يص���ح ان يدعو عزام األحمد الجهاد وحماس لالعتراف 

لوبيات سياسية ومالية رس���مية وشعبية ومؤسساتية 
لتخرج القضية م���ن حالة االبتزاز واالرته���ان للمانحين 
واالحتالل الذي يحكم سيطرته على الكثير من المفاصل 
األساس���ية، خصوص���ًا المعابر والمنافذ، س���واًء البرية أو 

البحرية، وحتى الجوية حين كان لدينا مطار.
ويحتاج أيًضا لخطوات من الفلس���طينيين على الصعيد 
السياس���ي تؤس���س لذلك ويمكن هنا التفكير في عدة 
اتجاهات ومقترحات، منها أن يكون مثاًل للفلسطينيين 
حكوم���ة وممثل���ون ف���ي الخ���ارج، أو جزء م���ن الحكومة 
الفلس���طينية ومؤسس���ات التمثي���ل الفلس���طيني أن 
تك���ون خارجها في جميع أماكن تواجد الفلس���طينيين، 
خصوصًا تلك الوزارات األساس���ية التي تحتاج ألن تكون 
في الخارج، ليكون لها مس���احة أوسع في التحرك، وحتى 
تصعب فكرة حصار الفلسطينيين سياسيًا أو اقتصاديًا.

وهو ما من ش���أنه أيض���ًا أن يعيد الحيوية ل���كل الحالة 
الفلس���طينية ويعيد الص���دارة والمنع���ة للقضية، فال 
تتكرر تجارب الحصار واالبتزاز السياس���ي واالقتصادي 

للفلسطينيين.
ومم���ا ال ش���ك فيه أن جمل���ة من التحدي���ات تقف أمام 
تحقيق ذلك واقعيًا للمعطي���ات المتعلقة بالدول التي 
من الممكن أن ترعى هكذا مشروع، لكن في حال تشكلت 
الحواض���ن الفكري���ة والش���عبية له يكون من الس���هل 

إيجاده، وهي أفكار بحاجة للمزيد من البحث والدراسة.

بالمنظمة كممثل وحيد للشعب الفلسطيني، في الوقت 
الذي فيه حررت المقاومة وعلى رأسهم حماس والجهاد، 
غ���زة وط���ردت المحتل الغاص���ب، فالمنظم���ة كمنظمة 
ل���م تحرر ش���برًا والمقاومة ه���ي من ح���ررت دون إغفال 
دور ش���هداء األقص���ى من فتح أو الجبهتي���ن، ومع ذلك 
فالمنظم���ة تبقى هي البيت الجامع للكل الفلس���طيني، 
وذل���ك بعد إصالحه���ا ومراجعة قراراتها وعلى رأس���ها 

االعتراف ب«إسرائيل«.
من يظن ان صفقة القرن، ستطبق وتمشي بسالسة فهو 
واهم، وأس���اء الظن بالله، كون الظلم ال ينتصر على الحق 
أب���دا، وان كان ينتصر فهو في جوالت قليلة وليس نصرأ 
مؤزرا، وما دام يوجد نفس مقاوم لن تنجح صفقة القرن، 

وهنا مربط الفرس.
كما أفشلت المقاومة »الشرق األوسط الجديد«، ستفشل 
صفق���ة القرن بتصفية القضية الفلس���طينية، ومن زرع 
جس���مًا غريبًا في جس���د األمة العربية واإلسالمية، عليه 
ان يدفع ثمن زراعته، فالجس���د والجس���م النقي الطاهر 

والقوي ال يقبل ان يزرع فيه جسم سرطاني غريب.

 حكومة فلسطينية من الصعب حصارها

فتح وحماس..ماذا أعدتا لتحدي صفقة القرن؟!

رضوان األخرس

د. خالد معالي
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غزة/ االستقالل:
االتصاالت  ش���ركة  افتتح���ت 
الخلوية الفلس���طينية »جوال« 
مجموع���ة  ش���ركات  إح���دى 
 ، الفلس���طينية  االتص���االت 
مشروع  األربعاء،  البريج  وبلدية 
بهدف   ، الشمس���ية  الطاق���ة 
تطوي���ر العم���ل ف���ي البلدية 
الت���ي  الخدم���ات  وتس���هيل 
لجمه���ور  البلدي���ة  تقدمه���ا 
المواطني���ن في مخي���م البريج 

بمحافظة الوسطى.
وش���ارك في حفل االفتتاح الذي 
أقيم في مقر البلدية، رئيس���ها، 
محم���ود عيس���ى، ومدي���ر إدارة 
إقلي���م غزة ف���ي ش���ركة جوال، 
عمر ش���مالي، بحض���ور عدد من 
م���دراء الدوائر في البلدية و وفد 
من م���دراء مجموع���ة االتصاالت 

الفلسطينية .
وألقى عيس���ى كلمة رحب فيها 
االتص���االت  مجموع���ة  بم���دراء 
عل���ى  وأثن���ى  الفلس���طينية، 
جهوده���م الحثيثة في متابعة 
عمل المؤسسات واهتمام شركة 
جوال في دعم المشروعات التي 
تس���اهم في تقدي���م الخدمات 

للمواطنين بش���كل يتناسب مع 
وثمن  وطموحاتهم،  تطلعاتهم 
اس���تراتيجية جوال في حرصها 
على دعم المؤسس���ات الوطنية 
وتعزي���ز صموده���ا ف���ي ظل ما 
يتعرض له قطاع غزة من أزمات 
اقتصادية خانقة عصفت بكافة 

مناحي الحياة.
واعتبر عيس���ى أن دعم ش���ركة 
الطاقة  بمش���روع  للبلدية  جوال 

الشمس���ية له األثر العميق في 
تسهيل عمل الموظفين والكادر 
العامل في البلدية، الذي يسعى 
بكل جه���د لتطوي���ر األداء في 
البلدية، وتعزيز س���بل صمودها 

وتسهيل الخدمات للجمهور.
إدارة  ق مدي���ر  من جانب���ه، تطرَّ
إقليم غزة في شركة جوال، عمر 
إلى استراتيجية شركة  شمالي، 
جوال القائم���ة على تعزيز دعم 

المشروعات التي تخدم مختلف 
فئات وش���رائح المجتمع. وأشار 
إل���ى أن جوال رك���زت منذ بداية 
مس���ؤوليتها  على  تأسيس���ها 
المجتمعية وعززت هذا التعاون 
والدعم من خالل شراكات واسعة 
الخدماتي���ة  المؤسس���ات  م���ع 
والتعليمي���ة  واالكاديمي���ة 
واالجتماعي���ة  والصحي���ة 

واالنسانية واالغاثية وغيرها.

»جوال« وبلدية البريج تفتتحان مشروع الطاقة الشمسية

غزة/ االستقالل:
أكدت وزارة الزراعة الفلسطينية، وفرة المنتجات الزراعية 

في السوق المحلي بشكل دائم خالل شهر رمضان.
وقالت الوزارة في بيان لها األربعاء: »حرصًا منا على وفرة 
المنتج���ات الزراعية في الس���وق المحلي بش���كل دائم، 
والتزام���ًا منها بالحف���اظ على األم���ن الغذائي، ووصول 
المنتجات األساس���ية لجميع المواطنين، وس���د الطلب 
بمنتجات سليمة وذات جودة عالية وبأسعار عادلة، ومع 

اقتراب شهر رمضان المبارك«.
وأك���دت ال���وزارة على وف���رة المنتجات األساس���ية من 

الدواج���ن واللحوم الحم���راء والخضار بكميات تناس���ب 
الطلب وبما يؤمن استقرار لألسعار طيلة الشهر الكريم.

وأضاف���ت أن ه���ذه الكميات س���تكون بما يف���ي ويزيد 
عن الطلب أحيان���ًا وبما يؤمن أس���عارًا عادلة للمزارعين 

والمستهلكين على حد سواء.
وأكدت أن خطتها في توفير كميات مناسبة من الدجاج 
الالح���م وتجاوز أزمة انخفاض الكميات في األس���بوعين 
الماضيين قد أعادت األس���عار إلى معدالتها الطبيعية، 
نافية م���ا تناقلته بعض وس���ائل االعالم م���ن أنها قد 

حددت سعرًا لبيع الدجاج الالحم في السوق.

رام الله/ االستقالل:
أص���در وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح أمس األربعاء، تعميًما للهيئات 
المحلية يقضي بتقديم تسهيالت مالية لموظفي القطاع العام فيما يتعلق بالرسوم 

الشهرية المستحقة على موظفي الحكومة على أن يتوفر ما يثبت ذلك.
وبحسب التعميم فإن تحصيل تلك المس���تحقات المترتبة على الموظفين يتم في 
حال انتهاء األزمة المالية الراهنة واستقرار دفع الرواتب، وفًقا إلجراءات متفق عليها 

بين الهيئة المحلية والموظف العمومي.

تعليمات للهيئات المحلية بتقديم 
تسهيالت »مالية« للموظفين

غزة/ االستقالل:
قالت وزارة الزراعة في غزة، إن االرتفاع »الطفيف« في أس���عار الدواجن في الفترة 
األخيرة يعود لش���ح دخول البيض المفقس إلى القطاع، والخسائر التي تكبدها 
المزارعون مؤخرا ما أدى لعزوفهم عن التربية. وذكر المتحدث باسم الوزارة أدهم 
البس���يوني في تصريح لوكالة »الرأي« الحكومية أن التذبذب الطفيف في أسعار 
الدواجن ُيعد أم���را طبيعيا في هذا القطاع الحيوي والهام. وأكد البس���يوني أن 
وزارته تراقب قطاع الدواجن بش���كل متواصل، ولن تس���مح بتجاوز سياس���تها 
المتبعة في تنظيمه، مشددا على أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ كافة اإلجراءات 

الالزمة الكفيلة بعدم ارتفاع األسعار، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أن وزارته ماضية في تنفيذ سياستها التي اعتمدتها لهذا العام 

والمتمثلة في دعم المزارع وحماية المستهلك.

»الزراعة« توضح أسباب 
ارتفاع أسعار الدجاج في غزة

رام الله/ االستقالل:
أك���دت وزارة التنمي���ة االجتماعية أنه س���يتم صرف 
مخصصات الش���ئون االجتماعية لألس���ر الفقيرة في 
قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة في 16 مايو المقبل.

وقال مكتب الوزير أحمد مجدالني في تصريح صحفي 
أمس األربعاء: إنه س���يتم صرف مخصصات الش���ئون 
االجتماعية في غزة والضفة يوم الخميس الموافق 16 

مايو المقبل.
 ويأتي الصرف بتأخير نحو أربعة أشهر عن آخر دفعة 
للع���ام الماضي، كان من المفترض أن تتلقاها األس���ر 

الفقيرة كل 3 أشهر.
وتصل قيمة المس���اعدات ش���هرًيا إل���ى 130 مليون 
شيكل، موزعة على أكثر من 111 ألف أسرة في الضفة 

والقطاع.
ويس���تهدف برنامج التحويالت النقدية األس���ر التي 
تقع تحت خط الفقر الش���ديد واألسر المهمشة التي 
تقع بين خط���ي الفقر الوطني، والش���ديد وعلى وجه 
التحديد األس���ر التي تضم أش���خاًصا من ذوي اإلعاقة 
أو المس���نين أو األيتام أو أصحاب األمراض المزمنة أو 

أسر ترأسها نساء.

زراعة غزة تؤكد على وفرة المنتجات 
في السوق المحلي خالل رمضان

صرف مخصصات الشئون االجتماعية 
بغزة والضفة في 16 مايو

 رام الله/ االستقالل:
الظروف االجتماعية  كشفت نتائج مسح 
واالقتصادية للفلس����طينيين أجريت في 
2018، أن  %30.9 م����ن األس����ر  تلجأ الى 
شراء الطعام بالدين او استقراض الطعام 
عندم����ا ال يتوف����ر ما يكفي م����ن الغذاء أو 

المال لشرائه.
وحس����ب تقرير الجهاز المركزي لإلحصاء، 
تقوم %27.2 من األس����ر باللجوء الى عدم 
دفع الفواتير )مياه، كهرباء وغيرها( خالل 

العام الماضي لتوفير الطعام بمنازلهم.
وأش����ارت البيان����ات، إل����ى أن %26 م����ن 
األس����ر تلجأ الى تخفيض نفقات األسرة 
على التعلي����م والصحة والمالبس لتوفير 

الطعام والمال.
وخ����الل الش����هرين الماضيي����ن قام����ت 
الحكومة الفلس����طينية بصرف ما نسبته 
الراتب الش����هري للموظفين  %50 م����ن 

العموميين؛ بسبب حجب »إسرائيل« جزء 
من ام����وال المقاصة الفلس����طينية، األمر 
الذي انعكس بشكل سلبي على الظروف 

االقتصادية لألسر الفلسطينية.
وبينت نتائج دراسة االحصاء، أن  17.3% 
من األسر في فلسطين، قامت باستقراض 
األموال م����ن أج����ل توفير الغ����ذاء العام 

الماضي.
األس����ر  م����ن   16.3% قراب����ة  وبح����ث 
الفلس����طينية في 2018 عن عمل إضافي 
لتغطي����ة نفقاتهم المعيش����ية، وحوالي 
%15.3 منهم اس����تخدم مدخرات األسرة 

لتسير حياته اليومية وسد العجز.
وخ����الل العام الماض����ي، قطعت الواليات 
المتح����دة االمريكية حوال����ي 500 مليون 
دوالر ع����ن الش����عب الفلس����طيني كانت 
تقدم على شكل مساعدات مالية لألونروا 
ومؤسسات امريكية تقوم بعمل مشاريع 

بالضف����ة وغزة، إضافة ال����ى تراجع الدعم 
العربي واالوروبي لموازنة السلطة.

وم����ن ضم����ن النتائ����ج التي أش����ار إليها 
التقرير، أن %4.8 من األسر الفلسطينية 
لجأت العام الماضي ال����ى بيع موجودات 
تمتلكها كاألث����اث والمجوهرات من أجل 

التأقلم مع االوضاع المعيشية لألسرة.
وأظه����ر تقرير رس����مي حدي����ث، أن ثلث 
الفلس����طينيين في الضفة الغربية وغزة، 

حصلوا على قروض أو سلف في 2018.
وجاء في تقرير صادر عن الجهاز المركزي 
لإلحص����اء الفلس����طيني، أن %32.2 من 
األسر في فلسطين حصلت على قروض أو 

سلف خالل العام الماضي 2018.
وكشف مس����ح آخر لإلحصاء، أن 31.1% 
من الفلس����طينيين في الضف����ة الغربية 
إنس����انية  تلقوا مس����اعدات  وقطاع غزة، 

خالل 2018.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت شبكة التواصل االجتماعي "تويتر"، عن إيرادات فصلية تفوق التوقعات 

وعن زيادة مفاجئة في عدد المستخدمين الشهري.
وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 13 بالمائة إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر، 
ف���ي الوقت الذي تواصل فيه حملتها لحذف الحس���ابات المزيفة والمس���يئة 

لجذب المعلنين.
وف���ي الربع األول م���ن 2019 زادت إيرادات تويتر 18 بالمئ���ة إلى 787 مليون 
دوالر، مقارنة بالفترة نفس���ها قبل عام، متجاوزة متوسط تقديرات بورصة وول 

ستريت البالغ 776.1 مليون دوالر، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
كم���ا قفزت مبيعات اإلعالنات 18 بالمئة إل���ى 679 مليون دوالر. وفي الواليات 

المتحدة زادت إيرادات اإلعالنات 26 بالمئة بفضل إعالنات الفيديو.
وأعلنت تويتر عن أرباح فصلية قدرها 191 مليون دوالر أو 25 س���نتًا للس���هم، 
مقارنة ب�61 مليون دوالر أو ثمانية سنتات للسهم قبل عام. ومع استبعاد مزايا 
ضريبية بقيمة 124.4 مليون دوالر، تكون الش���ركة قد ربحت تس���عة سنتات 

للسهم.
وزاد عدد المس���تخدمين النشطين شهريًا على تويتر تسعة ماليين إلى 330 
مليونًا في الربع األول مقارنة بالربع الس���ابق، وهو ما يزيد بكثير على متوس���ط 

تقديرات بأن تخسر الشركة 2.2 مليون مستخدم.

إيرادات »تويتر« في
 2019 تفوق التوقعات

30 % من األسر الفلسطينية تلجأ
 إلى شراء الطعام »بالدين«
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االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت منظم���ة األم���م المتح���دة 
األربع���اء،  »يونيس���ف«،  للطفول���ة 
انط���الق حمل���ة تطعيم ض���د وباء 
الكولي���را، ف���ي العاصم���ة اليمنية 

صنعاء.
وذك���رت المنظم���ة ف���ي تغريدة 
عبر صفحة مكتبه���ا باليمن، أنها 
أطلقت الحملة في جولتها األولى، 
بالتع���اون م���ع منظم���ة الصح���ة 
العالمية، وحل���ف اللقاح العالمي، 

وشركاء محليين.
وأضاف���ت أن الحمل���ة الت���ي بدأت 
األربعاء وتستمر 6 أيام، تستهدف 
هي:  بصنع���اء،  مديري���ات  ث���الث 

الوحدة والسبعين وشعوب.
وقبل أكث���ر من أس���بوعين، أعلنت 
وزارة الصح���ة بحكومة »الحوثيين« 
غي���ر المعترف به���ا دولي���ا، حالة 

الطوارئ لمواجهة الكوليرا.
وتقول تقارير أممي���ة إنه تم رصد 
نحو 200 حالة وفاة بوب���اء الكوليرا 
في اليمن، وأكثر من 110 آالف حالة 

إصابة منذ بداية العام 2019 حتى 
مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

و«الكوليرا« مرض يس���بب إس���هااًل 
حاًدا يمكن أن يودي بحياة المريض 
خالل س���اعات إذا ل���م يتلق العالج، 
واألطفال، الذين يعانون من س���وء 

التغذي���ة، وتق���ل أعماره���م عن 5 
س���نوات، معرضون بش���كل خاص 

لخطر اإلصابة.
اليمن،  ويعاني القطاع الصحي في 
م���ن تده���ور ح���اد ج���راء الصراع 
المتفاق���م، الذي أدى إلى تفش���ي 

وإغالق عدد كبير  واألمراض  األوبئة 
من المرافق الصحية.

التوالي،  عل���ى  الخام���س  وللع���ام 
يش���هد اليم���ن حربا بي���ن القوات 
جماعة  ومسلحي  للحكومة  الموالية 

»أنصار الله«.

»يونيسف« تعلن انطالق حملة تطعيم ضد الكوليرا في صنعاء 

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت روسيا استعدادها إلجراء مشاورات مع تركيا من أجل توريد مقاتالت عسكرية 

روسية لها كبديل عن مقاتالت إف35-.
وقال ألكس���ندر ميخاييف، المدير العام لشركة “روس���وبورون أكسبورت” المصدرة 
لألس���لحة الحكومية الروس���ية، في تصريح للصحفيين، األربع���اء، »إذا طلب الجانب 
التركي منا إجراء مشاورات، فسوف نكون على استعداد للتشاور في نطاق إمكانياتنا 

وبالمشاركة مع الشركة الروسية المتحدة للطائرات«.
وح���ول موعد تس���ليم منظومة الدفاع الجوي الروس���ي »إس 400-« إلى تركيا، أش���ار 

ميخاييف إلى أن التسليم سيبدأ في تموز/ يوليو المقبل.
وأضاف أنهم يواصلون العمل من أجل تصنيع محلي لمنظومة إس 400- بين روسيا 

وتركيا وفقًا للعقد المبرم بين الجانبين، بعد أن اتخذوا قرارًا في هذا الشأن.
وفي وقت سابق الشهر الجاري أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أنه 
إذا لم تس���تطع بالده الحصول على مقاتالت »إف35-«، فإنها ستلبي احتياجاتها في 

هذا المجال من طرف آخر، إلى حين صناعة مقاتالتها بنفسها.
تجدر اإلش���ارة إلى أن تركيا إحدى الدول الش���ريكة في مش���روع تصني���ع المقاتلة 

المذكورة، ودفعت أنقرة نحو 900 مليون دوالر في إطار المشروع.
وتزعم الواليات المتحدة أن صواريخ »إس400-« الروس���ية ستشّكل خطًرا على أنظمة 

الناتو باعتبار تركيا عضوًا فيه، وهو ما تنفيه األخيرة. 
وكانت تركيا قررت عام 2017، ش���راء منظومة »إس 400-« الصاروخية من روسيا، بعد 

تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الواليات المتحدة.

موسكو: مستعدون للتشاور مع تركيا 
لبيعها مقاتالت عسكرية روسية

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت مصر األربعاء، اإلفراج عن 3 آالف و94 
س���جينا، بمقتضى عفو رئاس���ي، بمناس���بة 

االحتفال ب�«عيد تحرير سيناء«.
وأوض���ح بي���ان للداخلية المصري���ة، أن قرار 
اإلف���راج يأتي تنفي���ذا لقرار رئي���س البالد 
الصادر بش���أن اإلفراج بالعفو عن باقي مدة 
العقوبة، بالنس���بة لبعض المحكوم عليهم 

بمناسبة االحتفال بالمناسبة القومية.
وعيد تحرير س���يناء؛ مرتبط بذكرى استرداد 
أرض سيناء )شمال شرق(، بعد انسحاب آخر 
جندي إس���رائيلي منها عام 1982، بموجب 

معاهدة سالم بين الجانبين.
ووف���ق البيان ذات���ه، »عقد قطاع الس���جون 
اللج���ان لفحص ملفات نزالء الس���جون على 
مس���توى البالد، لتحديد مس���تحقي اإلفراج 

بالعفو عن باقي مدة العقوبة«.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 
ألفين و968 سجينا ممن يستحقون اإلفراج 

عنهم بالعفو.
كما باش���رت اللجن���ة العلي���ا للعفو بفحص 
حاالت مس���تحقي اإلفراج الش���رطي لبعض 
المحك���وم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى 

اإلفراج المشروط عن 126 سجينا.
و«اإلفراج الشرطي« يتطلب توفر عدة شروط 
يتعل���ق بعضه���ا بالعقوبة المحك���وم بها، 
والبعض اآلخر بالمدة التي يجب أن يقضيها 
المحكوم عليه بالس���جن، فضال عن الشروط 
التي يجب أن تتوفر في المحكوم عليه ذاته.

ولم يوض���ح البيان ما إن كانت قائمة الُمفرج 
عنهم تضم مسجونين على خلفية سياسية.

وبحس���ب بيانات س���ابقة لحقوقيين، يبلغ 

عدد »السجناء السياس���يين« في مصر، منذ 
اإلطاح���ة بمحمد مرس���ي، أول رئيس مدني 
منتخ���ب ديمقراطي���ا ف���ي 3 يولي���و/ تموز 
2013، ع���دة آالف، و40 ألفا بحس���ب جماعة 
»اإلخوان المسلمين« التي حظرتها السلطات 
المصري���ة. فيم���ا تنف���ي الس���لطات وجود 
معتقلي���ن سياس���يين، معتبرة أن س���جناء 
»اإلخوان المسلمين« مدانون ب� »تهم« بينها 

االنضمام لجماعة إرهابية محظورة.
إلى ذلك، قض���ت محكمة مصرية، أمس، في 
حكم أّولي، بإع���دام راهبْين، عقب إدانتهما 

ب�«قتل« أسقف بارز في دير شمالي البالد.
ويعد الحك���م أولًيا قاباًل للطعن أمام محكمة 
النقض )أعل���ى محكمة طعون بالبالد(، خالل 
60 يوًما من صدور حيثيات )أسباب( الحكم، 

حسب القانون المصري.

االستقالل/ وكاالت:
قالت واش����نطن، األربعاء، إن األردن لن يكون وطنا بديال للفلس����طينيين، وذلك في 
إطار خطة التسوية األمريكية في الشرق األوسط المعروفة إعالميا ب� "صفقة القرن".

وكتب المبعوث األمريكي للش����رق األوس����ط جيس����ون غرينبالت، في تغريدة عبر 
توتير، إن "اإلش����اعات التي تقول إن خطة الس����الم تتضمن كونفدرالية بين األردن 
و"إس����رائيل" والسلطة الفلس����طينية أو أن يصبح األردن وطنا بديال للفلسطينيين 

غير صحيحة".
وأضاف غرينبالت، "رجاء ال تنشروا اإلشاعات".

وتابع المبع����وث األمريكي بالقول إن "الملك عبد الله الثان����ي واألردن حلفاء أقوياء 
للواليات المتحدة".

والثالثاء، قال غاريد كوش����نر، مستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب وصهره إن 
"خطة التس����وية في الشرق األوسط المعروفة إعالميا ب� "صفقة القرن" ستعلن في 

يونيو/ حزيران المقبل".
وكان كوشنر، أعلن في منتصف فبراير/ شباط الماضي، أن واشنطن ستقدم خطتها 
للسالم بين الفلسطينيين واإلس����رائيليين بعد االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية 

و"سيتعين على الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي تقديم التنازالت".

االستقالل/ وكاالت:
جددت قوى إعالن الحرية والتغيير في الس���ودان مطالبتها بنقل الس���لطة إلى إدارة مدنية 
كاملة، وهددت بمسيرات مليونية وإضراب شامل، في حال عدم استجابة المجلس العسكري 
االنتقالي لمطالبهم. وقال رئيس حزب المؤتمر الس���وداني عم���ر الدقير في مؤتمر صحفي 
عقدت���ه قوى إعالن الحرية والتغيي���ر بالخرطوم األربعاء، إن ما تبق���ى بعد اإلطاحة بالرئيس 

السابق عمر البشير وتشكيل المجلس العسكري هو تسليم السلطة إلى المدنيين.
وأش���ار إلى أن تحالف قوى إعالن الحرية والتغيير س���ّلم المجلس العس���كري تصوره للحكم 

االنتقالي، لكنه قرر تعليق التفاوض معه ألن المفاوضات حتى اآلن غير مثمرة.
وجددت القوى الداعمة للحراك الش���عبي دعوتها إلى نقل الس���لطة إلى سلطة مدنية كاملة 
تشمل مجلسا سياديا مدنيا بتمثيل عسكري، ومجلس وزراء مدنيا ليتولى السلطة التنفيذية، 

ومجلسا تشريعيا يراعي التنوع في السودان.
وردا على س���ؤال حول الخطوات التي س���يتم اتخاذها في حال لم يسلم المجلس العسكري 
السلطة إلدارة مدنية، قال صديق فاروق الشيخ أحد قادة الحرية والتغيير للصحافيين »لدينا 

خطوات تصعيدية. سنسّير مواكب مليونية، كما أننا نحّضر إلضراب شامل«.
ومن جهته، دعا القائد البارز في تجمع المهنيين الس���ودانيين »إلى مس���يرة مليونية اليوم 

الخميس«.

مصر: إطالق سراح 3094 سجينًا بعفو
 رئاسي وحكم أّولي بإعدام راهبْين

السودان: قوى »التغيير« تعلن عن 
خطوات تصعيدية للمطالبة بحكم مدني

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال المرش���د األعلى ف���ي إيران عل���ي خامنئي، 
األربعاء إنه »يمكننا تصدي���ر نفطنا بالقدر الذي 
نحن بحاجته ونريده«، وذل���ك ردا على العقوبات 

األمريكية األخيرة.
ونقل���ت وكالة »تس���نيم« اإليرانية ع���ن خامنئي 
قوله أمس: »بالنس���بة للحركة األمريكية األخيرة 
لن تحقق محاوالتهم شيًئا، نحن يمكننا تصدير 
نفطن���ا بالقدر الذي نحن بحاجت���ه ونريده. هؤالء 
ظنوا أنهم أغلقوا الطرق لكن الشعب والمسؤولين 
إذا نهضوا س���يقومون بفتح الكثي���ر من الطرق 

المغلقة«.
وأض���اف »ليعلموا أن هذا العداء لن يبقى دون رد 
وسيتلقون الرد على هذا العداء، الشعب اإليراني 

ليس شعبًا يلتزم الصمت حيال عدائهم«.
ولف���ت خامنئي إل���ى أن »أعداء الش���عب والثورة 
العظيم���ة والجمهورية اإلس���المية فش���لوا مراًرا 
االقتصادية  القضايا  لمختلف  واليوم يتعرضون 
ويقول���ون نريد إخض���اع الش���عب االيراني لكن 
ليعلموا أن الش���عب االيراني لن يستس���لم لهم 
أبًدا«. واعتبر المرشد األعلى في إيران أن »تصعيد 
الضغوط النفطية من قبل أمريكا سيمكن طهران 
م���ن تقلي���ل االعتماد عل���ى بيع النف���ط نوًعا من 
الفرصة ونستفيد منه من أجل مزيد من االعتماد 

على القدرات الداخلية.
م���ن جانبه قال الرئيس اإليراني حس���ن روحاني، 
أمس، إن بالده قد تجل���س إلى طاولة المحادثات 
مع الواليات المتح���دة األمريكية في حال أوقفت 

األخي���رة ضغوطها على طه���ران وقّدمت اعتذارا 
لها.

وأوضح روحاني أن الوالي���ات المتحدة األمريكية 
ليس���ت جادة في مس���ألة التفاوض م���ع طهران، 
مش���يرا ال���ى أن أي طلب للتفاوض يس���تند إلى 

الكذب والتنمر، لن يؤدي إلى نتيجة.
واالثني���ن، قررت الواليات المتح���دة عدم تجديد 
اإلعفاءات بشأن اس���تيراد النفط اإليراني بحلول 
2 مايو/ أيار المقب���ل، ل� 8 دول حصلت عليها في 

ديسمبر/ كانون األول الماضي.
وبدأت واش���نطن، في 5 نوفمبر/ تش���رين الثاني 
الماضي، تنفي���ذ حزمة عقوبات ش���ملت صناعة 
النفط في إيران والمدفوع���ات الخارجية؛ مما أثر 

على إنتاج الخام والصادرات.

سنحّول الضغوط إلى فرصة

خامنئي ردًا على العقوبات األمريكية: 
سنصدر النفط بالقدر الذي نريده

واشنطن: األردن لن يكون 
وطنًا بديال للفلسطينيين
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االستقالل/ مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية:
المدير الس���ابق لمركز موش���يه ديان لدراسات الشرق 
األوس���ط، وعميد كلي���ة اآلداب بجامعة ت���ل أبيب ايال 
زيس���ر، كتب مقاالاً في صحيفة "إسرائيل اليوم" يقول 
فيه: ف���ي حزيران القري���ب القادم، ومع نهاية ش���هر 
رمض���ان، تعت���زم إدارة ترامب نش���ر تفاصيل "صفقة 
القرن" التي تس���تهدف بعصا س���حرية إنه���اء النزاع 
اإلسرائيلي - الفلسطيني الذي يعود ل� 100 سنة. قبل 
أن تولد الصفقة، يسارع الكثيرون منذ اآلن إلى دفنها، 
وال يخفي عموم الشركاء تحفظهم منها أو حتى يعلنوا 

على المأل بأنهم سيرفضون قبولها.
بعيون يائس���ة، يتاب���ع الفلس���طينيون كيف يحترق 
حلمهم في الحصول - على طبق من الفضة - على إمالء 
دولي لعموم مطالبهم من "إس���رائيل"، فصفقة القرن 
بعيدة ُبعد الش���رق عن الغرب حتى عن التنازالت التي 
كان���ت إدارات أمريكية س���ابقة )م���ن كلينتون وحتى 
أوباما( مس���تعدة ألن تمنحهم إياها، فليس في اقتراح 
ا  ترامب أّي ذكر إلقامة دولة فلسطينية، وليس فيه أيضاً
مطالبة من إسرائيل باالنسحاب من الضفة الغربية إلى 

حدود حزيران 1967.
ويتوقع زيس���ر أن ال���دول العربية لن تج���رؤ على قبول 
الصفقة طالم���ا رفضها الفلس���طينيون، ويوضح ذلك 
بالقول "ف���ي أعقاب الرف���ض الفلس���طيني، فإن دوالاً 
عربية ال ُيمكنها أن تسمح لنفسها بأن تتخذ في الرأي 
العام العربي ص���ورة من باعت القضية الفلس���طينية 
بثمن بخس لقاء مس���اعدة اقتصادي���ة أمريكية. كان 
يُس���ّر الحكام العرب بالطبع إنهاء النزاع اإلس���رائيلي - 
الفلس���طيني كي يتفرغوا للمش���اكل الحقيقية التي 

تش���غل بالهم، كالتهدي���د االيران���ي أو االقتصادات 
المنهارة؛ ولكن العرب سيخلدون إلى النوم، فالمسافة 
ا بعي���دة م���ا بي���ن ترامب وإس���رائيل م���ن جهة  ج���داً

والفلسطينيين من جهة ثانية".
وع���ن موقف اليمين اإلس���رائيلي يقول: ف���ي الجانب 
اليميني من الخريطة السياسية في إسرائيل، يعربون 
عن تخوفهم من الصفقة، التي س���تكون إسرائيل في 
إطاره���ا مطالبة بالتن���ازل عن أجزاء هام���ة من الضفة 
الغربية، وإن كانت لن تقوم في هذه دولة فلسطينية، 
ولكن وجود الس���لطة الفلس���طينية كفيل بأن يثبتها 

كحقيقة شرعية ومعترف بها في األسرة الدولية".
ا:  ا معروف مسبقاً ومن وجهة نظر زيس���ر، فالسيناريو إذاً
األمريكي���ون س���يقترحون الخط���ة، وبالتال���ي فه���ي 
س���ترفض أو تذوب وتدخ���ل كتب التاري���خ ك� "خطة 
أخرى"، واحدة من خطط كثيرة طرحت أثناء 100 س���نة 
من النزاع ولم تجلب الس���الم المنش���ود"، ويستدرك: 
إال أن لهذه الصفقة آثارًا بعيدة المدى على مس���تقبل 
العالقات بين إسرائيل والفلس���طينيين، بل وأهم من 
ذلك على مستقبل إسرائيل، ويعدد زيسر اآلثار بعيدة 

المدى كالتالي:
: تفاصي���ل الصفقة س���تصبح نق���اط انطالق لكل  أوالاً
بحث مس���تقبلي لمس���ألة الن���زاع؛ وهكذا ب���دالاً أو إلى 
جان���ب مخطط كلينتون أو عرض أولمرت على أبي مازن، 
ا عرض "مخطط ترامب"، والتحسين لذلك  سيكون ممكناً
ا لموقف المس���اومة اإلسرائيلي في وجه كل إدارة  كثيراً
أمريكي���ة، بل وفي وجه األس���رة الدولي���ة، التي ال تزال 
ترى ف���ي اقتراحات كلينتون وأولمرت األس���اس الذي 
ا منه بدء كل مفاوضات بين إس���رائيل  ينبغ���ي انطالقاً

والفلسطينيين.
���ا: في االقتراح ثمة ما يدف���ع إلى األمام بحل، وفي  ثانياً
واقع األمر يش���طب من ج���دول األعمال عدة مس���ائل 
مركزية بالنسبة للطرفين، وعلى رأسها مسألة الالجئين 
الفلس���طينيين. المخطط األمريكي، ال���ذي يقول بأنه 
ل���ن يعطى حق ع���ودة لالجئين وأنه يج���ب توطينهم 
في أماكن تواجده���م، ُيمكن أن ينفذ حتى دون اتفاق 
شامل، وسيكون في ذلك ما يسهل على تحقيق اتفاق 

كهذا في المستقبل.
ا: المخطط كفيٌل بأن يمنح فرصة للحكومة للدفع  وأخيراً
إل���ى األمام برؤياها بش���أن إحالل القانون اإلس���رائيلي 
عل���ى أجزاء من الضفة الغربية، وباألس���اس على الكتل 
االس���تيطانية التي يوجد حولها إجماع من الحائط إلى 

الحائط في إسرائيل.
ويواصل زيس���ر: في ضوء الرفض الفلسطيني المتوقع 
ل���� "صفقة الق���رن"، وبغياب كل احتم���ال للتقدم نحو 
الس���الم؛ ُيمكن إلس���رائيل أن تدعي بأنه ال يمكنها ان 
تنتظر بعد اليوم الطرف الفلسطيني، وأنها تسعى ألن 
تحقق خطوات من طرف واحد بروح مخطط إدارة ترامب، 

ا. وينبغي االفتراض بدعمها أيضاً
ويخل���ص إلى الق���ول: وهكذا، بعد 52 س���نة من حرب 
األيام الس���تة في حزيران 1967، ف���إن "صفقة القرن" 
في حزي���ران 2019 كفيلة بأن تبش���ر بالتغيير، لدرجة 
التح���ول اإلضاف���ي في مكان���ة الضف���ة الغربية، ومن 
ش���أن هذا التحول - على ما يب���دو - أن يحظى باعتراف 
أمريكي يشبه ذاك الذي منحه الرئيس ترامب للتواجد 

اإلسرائيلي في هضبة الجوالن.
ف���ي صحيف���ة "يديع���وت احرون���وت" كتب ش���لومو 

بتركوبس���كي عّما أس���ماه "نتائج خطيرة لخطة صفقة 
الق���رن" رغ���م فوائدها الكبي���رة لدولة االحت���الل، لكن 
ا، كان  فش���لها قد يغرق المنطقة في بحر دم���اء "ظاهراً
يتعي���ن على إس���رائيل أن تحتفل في ه���ذه المرحلة؛ 
فتفاصي���ل الخط���ة - وإن كانت لم تنش���ر بعد - إال أنه 
ا إلس���رائيل  واضح منذ اآلن بأنها س���تكون أكثر تأييداً
من أي خطة سياسية س���بق أن نشرها طرف ثالث في 
عش���رات الس���نين األخيرة، فلم يحصل في تاريخ دولة 
إس���رائيل أن كانت ف���ي البيت األبي���ض إدارة عاطفة 

ومؤيدة إلسرائيل مثل إدارة ترامب.
ا بأنها  ويعرب بتركوبسكي عن خوفه من الخطة موضحاً
عل���ى ما يبدو لن تنفذ على أي حال بش���كل كامل، لكن 
المش���كلة الكبرى في هذه الخط���ة هي مجرد وجودها، 
فتجربتنا األليمة نحن اإلس���رائيليين علمتنا أن نخاف 
ا من مخططات الس���الم، بل وأكثر من ذلك أن نخاف  جداً
م���ن المخططات الت���ي انتهت باالنفج���ار. كل من كان 
هنا في منتصف التس���عينيات، ال يمكنه أن ينس���ى 
أنهار الدم التي غرق فيها اتفاق أوسلو؛ فما بين أيلول 
1993 وأيلول 1995 قتل 164 إس���رائيلي في سلسلة 
عملي���ات تفجيري���ة رهيب���ة. وكذلك بع���د أن تفجرت 
محادثات كامب ديفيد في تم���وز 2000، انفجرت في 
أيلول االنتفاض���ة الثانية، والتي كانت فظيعة وفتاكة 
أكثر بكثير: أكثر من 500 إسرائيلي قتلوا في أثنائها، 
معظمهم في الفترة التي بين بدايتها في رأس السنة 
)أيل���ول 2000( وحتى عيد الفص���ح )آذار 2002(، حين 
جرت عملية "السور الواقي". انكسار مثل هذه المسيرة؛ 
ا من  هي نقطة "انطالق لإلرهاب"، تدفعنا ألن نخاف جداً

كل مسيرة كهذه.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتبر تقرير نشرته صحيفة »ماكور 
ريشون« اإلس���رائيلية اليمينية، أن 
اليهودي،  الكومي���دي  الممثل  فوز 
فولوديمي���ر زيلنس���كي، برئاس���ة 
الحالي،  األس���بوع  مطلع  أوكراني���ا، 
»يوفر فرصا سياس���ية واقتصادية 

غير مسبوقة أمام إسرائيل«.
ولفت التقرير الذي نش���ر أول أمس 
إلى أنه »توجد أمام رئيس الحكومة، 
بنيامي���ن نتنياهو، فرصة إلنش���اء 
شراكة سياسية مع الرئيس الشاب 
ألوكرانيا«،  مشيرا إلى وجود فرصة 
لنقل س���فارة ب���الده إل���ى القدس، 
وبإمكان أوكرانيا وإسرائيل الصعود 
إلى مس���ار مش���ترك، وفي الطريق 
باإلمكان التفكير بمثلث سياس���ي 
جدي���د: نتنياه���و – زيلنس���كي – 
ترام���ب، وس���يعود بالفائ���دة على 

شراكة نتنياهو وبوتين«.   
وذك���ر التقري���ر أن لزيلنس���كي ال 
يتمتع بخبرة سياسية، لكنه يملك 
إنتاج  إمبراطورية  »الحي 94«، وهي 

وتلق���ى  وس���ينمائي،  تلفزيون���ي 
منتجاتها ش���عبية كبيرة في دول 
الس���ابق،  الس���وفييتي  االتح���اد 
س���دس  نضحك  »نحن  وش���عارها 

سكان الكرة األرضية«.
لك���ن ثمة تحدي���ات هائل���ة أمام 

زيلنس���كي، أبرزها الفقر والفس���اد 
والح���رب غير المنتهية مع روس���يا 
في ش���رق أوكراني���ا. وأوكرانيا هي 
إحدى أكث���ر دول أوروبا الش���رقية 
فقرا، لكن سكانها يحظون بالسفر 
بحري���ة إلى دول االتح���اد األوروبي، 

دون تأشيرة دخول. 
وصرح وزي���ر الخارجي���ة األوكراني، 
بافل���و كليمكين، الش���هر الماضي، 
ب���أن 100 أل���ف ش���خص يغادرون 
أوكرانيا ش���هريا إلى أوروبا بحثا عن 

حياة أفضل.

ربما يشكل الضلع الثالث للمثلث مع نتنياهو وترامب
فوز زيلنسكي يحيي آماال »إسرائيلية« بعالقات وثيقة مع أوكرانيا

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال يائير لبي���د أحد زعماء تحال���ف أزرق- أبيض 
المع���ارض ف���ي كيان االحت���الل "اإلس���رائيلي"، 
األربعاء، إنه س���يعمل على تقديم مشروع قانون 
أم���ام الكنيس���ت الجدي���د لالعتراف ب���� "اإلبادة 

الجماعية لألرمن".

ونقلت القناة العبرية السابعة عن لبيد، قوله "لقد 
حان الوقت إلس���رائيل أن تعترف رسميا باإلبادة 
الجماعي���ة لألرم���ن، وأن تتوقف عن االس���تجابة 
للضغ���ط التركي"، معربا عن أمل���ه في أن يحصل 
على تأييد االئتالف الحكومي الجديد من اليمين 

لهذا المشروع.

وكانت أحزاب يس����ارية منه����ا ميرتس قدمت 
في الكنيس����ت السابق مش����روع قانون مماثل 
وتم رفض����ه مرات عدة بس����بب مواقف أحزاب 
االئتالف الحكومي التي عارضت تلك القوانين 
بطلب م����ن بنيامي����ن نتنياهو منع����ا لتدهور 

العالقات مع تركيا.

القدس المحتلة/ االستقالل:
زعمت صحيفة »يسرائيل هيوم« العبرية، األربعاء أن الحكومة السويسرية تعمل من 

خالل سفارتها في رام الله، على تمويل إجراءات قانونية ضد »إسرائيل«.
ووفق���ا لمزاعم الصحيف���ة، فإن هذه الخطوة اتخذت منذ ع���ام، حيث نقلت الخارجية 
السويس���رية عبر س���فارتها في رام الله نحو مليوني دوالر لتمويل إجراءات قانونية 
تقودها منظمات حقوقية فلسطينية وأخرى إس���رائيلية يسارية مماثلة للدفاع عن 

حقوق اإلنسان، مثل جمعية أطباء لحقوق اإلنسان، ومركز الدفاع عن الفرد.
وادع���ت أنها اطلعت عل���ى عقود تظهر نقل ميزانية مالي���ة لتلك المنظمات بهدف 
تطوي���ر عملها، مش���يرةاً إلى أن هذه الخط���وة اتخذت بعد فترة قصي���رة من توقف 
الحكومة السويس���رية عن دعم دائرة حقوق اإلنس���ان في رام الله بسبب مساعدتها 
لحركة المقاطعة الدولية. وتتضمن نشاطات تلك المؤسسات المدعومة من سويسرا، 
إع���داد ملفات قانوني���ة للمحكمة الجنائي���ة الدولية وجمع ش���هادات ميدانية ضد 
ضحايا جرائم الحرب اإلس���رائيلية، والعمل على اتخاذ إجراءات قانونية أمام المحاكم 
اإلس���رائيلية لمنع هدم منازل عائالت منفذي الهجم���ات، والدفاع عن عدد كبير من 

األسرى الفلسطينيين أمام المحاكم.
وردا عل���ى ذلك قالت الس���فارة السويس���رية إنها ال تش���ارك في أي نش���اطات ضد 
»إس���رائيل«، وأن عالقاتها متطورة معها في العديد من المجاالت، كما تحترم حقوق 

اإلنسان والديمقراطية وتدعم التعايش السلمي بين الشعوب.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
شارك أعضاء من الكنيست اإلس���رائيلي المنتخب مؤخرا، في عملية اقتحام 
قبر النبي يوسف في نابلس بالضفة المحتلة، بمشاركة نحو 1400 مستوطن 

وسط حماية مشددة من قوات االحتالل.
وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن األعضاء، هم من حزب الليكود واتحاد 
األحزاب اليمينية، ومن قادة المستوطنين بالضفة. وأشارت، أن األعضاء أدوا 
صلوات تلمودية من أجل الس���يادة على قبر يوس���ف وعلى الضفة المحتلة، 

متعهدين باالستمرار في بناء المستوطنات وتوسيعها.

سويسرا تمّول بشكل مباشر 
إجراءات قانونية ضد »إسرائيل«

أعضاء كنيست يصلون في قبر 
يوسف من أجل السيطرة على الضفة

لبيد: سنقدم مشروع قانون لالعتراف بـ »إبادة األرمن«

حتى مع إفشال الصفقة.. فهي تؤسس للضم والتوطين



الخميس 19 شعبان 1440 هــ 25 ابريل 2019 م

االستقالل/ وكاالت:
م���ن المحتم���ل أن تصب���ح البكتيري���ا المقاومة 
للمضادات الحيوي���ة، خالل 30 عام���ا، أكثر فتكا 

بالبشر من السرطان في جميع أنحاء العالم.
ويموت ما ال يقل عن 23 ألف شخص في الواليات 
المتحدة بسبب عدوى مقاومة للمضادات الحيوية 
كل عام، كما تش���ير بع���ض التقدي���رات إلى أن 

الوفيات أكثر من ذلك بكثير.
وتنتش���ر البكتيريا الخبيثة، التي تحورت لتصبح 
غير قابل���ة للعالج بالمضادات الحيوية، بس���رعة، 
وأصبحت تش���ّكل تهديدا خطيرا للصحة العامة 

في جميع أنحاء العالم.
ويتم تغذية أعدادها المتزايدة من خالل وصفات 
طبي���ة مفرطة، ونفايات مصان���ع تصنيع األدوية، 
واس���تخدام المضادات الحيوية ف���ي الحيوانات 

وحتى السفر الدولي.
وبحلول عام 2050، تش���ير بع���ض التوقعات إلى 
أن مقاومة العقاقير بش���كل عام س���تودي بحياة 
10 ماليي���ن ش���خص، أي أكثر من ال���� 8.2 مليون 
ش���خص يموتون بسبب السرطان في جميع أنحاء 

العال���م. وإذا تمكن العلماء م���ن كبح مقاومة هذه 
البكتيري���ا، فإن معدالت الوفيات قد ال ترتفع أبدا، 
إال أن مقاومة المضادات الحيوية أصبحت مشكلة 

متشابكة للغاية.
وتعد مقاومة المضادات الحيوية ش���ائعة للغاية 
بين السكان الذين يضطرون في كثير من األحيان 

للعيش في ظروف مزدحمة وغير صحية.
وق���ال الدكت���ور إدوارد ري���ان، أخصائي األمراض 
المعدي���ة في ماساتشوس���تس، والمعد الرئيس 

للدراس���ة، إن نحو واحد من كل ثالثة مس���افرين 
دوليي���ن، يعود إلى الوطن وه���و يحمل البكتيريا 
المقاوم���ة، لكن ليس بالض���رورة أن يكون مصابا 
بها، وفقا لدراسة مس���تمرة للمسافرين ومقاومة 

مضادات الميكروبات.
وسيقوم المسافرون بنشر البكتيريا المقاومة بعد 
عودتهم إلى مواطنهم، في البيئة المحيطة، حتى 
في حال قيامهم باالحتياط���ات الالزمة للتخلص 

منها.

البكتيريا قد تصبح أكثر فتكًا بالبشر من السرطان

االستقالل/ وكاالت:
طورت ش���ركة »ف���ورد« تقنية جدي���دة لزيادة أمان مفتاح الس���يارة 
الالسلكي، الذي طالما شكل ثغرة أمنية في منظومة تأمين السيارة.

وأوضح���ت الش���ركة األمريكية أنه���ا قامت بتزويد مفتاح الس���يارة 
الالس���لكي بمستشعر حركة تتمثل مهمته في تحويل المفتاح إلى 

وضع الُسبات بعد مرحلة خالية من الحركة لمدة 40 ثانية.
وفي هذا الوضع ال يقوم المفتاح بإرس���ال أي���ة بيانات، حتى لو كان 
موجودًا بالقرب من الس���يارة. وبهذه الطريقة ال يتمكن اللصوص من 
قرصنة اإلش���ارة الالسلكية المرسلة، ما يحول دون إمكانية دخولهم 
 Fiestaو Focus السيارة. ومن المقرر أن تقوم فورد بتجهيز الطرازين
بهذه التقنية المتطورة قريبًا، على أن يتم تجهيز باقي الطرازات بها 

في غضون العامين القادمين.

االستقالل/ وكاالت:
كشفت ش���ركة آيس���ر عن نظارة الواقع االفتراضي ConceptD Ojo، التي 
تعتمد على الجي���ل الثاني من تقنية الواقع المختلط )Mixed Reality( مع 

نظام ويندوز.
وأوضحت الش���ركة التايوانية أن نظارة الواقع االفتراض���ي الجديدة تتمتع 
بدق���ة الوض���وح الفائق���ة، حيث تعم���ل كل شاش���ة من الشاش���ات بدقة 
2160×2160 بيكس���ل لكل منها، وهو ما يجعلها تتفوق بدرجة كبيرة على 
جميع الموديالت المنافس���ة. وباإلضافة إلى ذلك، تعول الش���ركة التايوانية 
على المستش���عرات المركبة في نظارة الواق���ع االفتراضي الجديدة، وتعمل 
على تتبع البيئة المحيطة من أجل نقل حركات الرأس إلى العالم االفتراضي، 
ومن خالل ذلك ال يضطر المس���تخدم لالعتماد على مستش���عرات خارجية، 

والتي غالبا ما تكون أكثر تعقيدا بوضوح.
ويتم توصيل نظارة الواقع االفتراضي الجديدة بحواسيب ويندوز عن طريق 
منفذ HDMI 2.0 ومنفذ USB 3.0، وهو ما يحد من حرية حركة المس���تخدم 

مقارنة بنظارات الواقع االفتراضي الالسلكية.

»آيسر« تكشف عن 
نظارتها الجديدة للواقع 

4K االفتراضي.. بدقة

االستقالل/ وكاالت:
يمثل الش���جار أحد أهم المشاكل التي يصعب تجاوزها 
بين الزوجي���ن، والتي قد تحيل حياتهم���ا إلى جحيم ال 
يطاق. ولتجنب فرض الطرف اآلخر رأيه عليك، والوصول 
إل���ى حل للنزاع القائ���م معه، دون أن يك���ون الحل على 
حس���ابك، فقد أوردت صحيفة تايم���ز أوف إنديا بعض 
الطرق الذكية إلنهاء الخالف مع الش���ريك لصالحك على 

النحو التالي:
-الحفاظ على التواصل بالعينين

أثناء الشجار مع الش���ريك من المهم الحفاظ على التواصل 
بالعينين معه، ألن إقناع الش���خص ال���ذي ينظر إلى أعين 

الخصم أثناء المناقشة أمر صعب.
-حافظ على نبرة صوت منخفضة

الصوت العالي يعطي انطباعًا بأنك غاضب وهذا قد يسيء 
إلى الشريك. وبحسب دراسة نشرت في مجلة علم النفسي 
التجريبي، يمكن أن يؤدي خفض نبرة الصوت أثناء الخالف 
إلى جعلك أكثر إقناعًا، وهذا يعني بأنك تس���تطيع شرح ما 

تريد وإيصال الفكرة دون اإلساءة إلى الشريك.
-الموافقة على ما يقوله الشريك

ق���د يبدو هذا غريبًا، لكن في بعض األحيان، قد تس���اعدك 
الموافق���ة على ما يقوله ش���ريكك حتى لو كان مخطئًا، على 
تهدئت���ه وإنهاء الج���دال القائم بينكما وتفادي الش���جار 
العنيف. ويمكنك فيما بعد شرح وجهة نظرك عندما يكون 

الشريك في مزاج هادئ.
-الدليل االجتماعي

إذا كنت تريد أن يوافق ش���ريكك على م���ا تقوله، يمكنك 
محاولة اس���تخدام "دليل اجتماعي". لنفترض أن شريكك 
غاضب من س���لوك معين، يمكنك تقديم مثال على كيفية 
قيام ش���خص يحبه شريكك بنفس السلوك الذي قمت به، 

وعندها قد يقتنع بسلوكك إن لم يكن خاطئًا.
-الثقة بالنفس

إن كنت واثقًا بنفسك وبرأيك أثناء الجدال مع الشريك، فقد 
تعمل هذه الثقة على إقناع الشريك بوجهة نظرك وتحول 

دون تفاقم المشكلة.

االستقالل/ وكاالت:
ال شيء يمكنه أن يفسد رحلة لطيفة بالسيارة سوى 
داء الحركة أو كما يعرف بداء السفر، الذي يؤدي إلى 

الشعور بالغثيان والدوار واإلرهاق.
ووجدت دراس���ة حديثة السبب الكامن وراء اإلصابة 
بهذه الحالة، والذي يكمن في اس���تجابة العقل لما 

يعتقد بأنه نوبة مفاجئة من التسمم.
ويقول العلماء إنه عندما تكون في السيارة، يتلقى 
دماغك رس���ائل متضارب���ة حول البيئة المباش���رة، 
على غرار ما يحدث عند التعرض للتس���مم، ويكون 
الغثيان عادة في مثل هذه الحالة، أس���هل طريقة 
لطرد الس���موم العصبية أو المواد السامة من النظام 

الهضمي.
ويعتقد العلماء أن "داء السيارة" أو أي نوع من أنواع 
داء الحركة، قد بدأ بس���بب انتقال البشر حديثا عبر 
وسائل مثل السيارات والحافالت والقوارب، وبالتالي 
فإن أدمغتنا لم تتكيف بش���كل كامل حتى اآلن مع 

هذه الوسائل.
فعلى الرغم من أننا نس���افر في س���يارة أو حافلة أو 

ق���ارب متحرك، إال أن غالبية حواس���نا ال تزال تخبرنا 
أن أجس���امنا ثابت���ة تقنيا عندما تكون جالس���ا في 
الخلف في مقعد السيارة. وفي الوقت نفسه، يعرف 
عقلك أيضا أنك تمضي قدما بسرعة معينة بسبب 
مجسات التوازن، وهي أنابيب صغيرة من السوائل، 

في أذنك الداخلية.
ويشير تدفق الس���وائل في هذه األنابيب، إلى أنك 
تتح���رك، ولكنك ف���ي الواقع جال���س، وبالتالي فإن 
عقل���ك يتلقى بعض الرس���ائل المختلطة بش���كل 

خطير.
وبمج���رد أن يص���اب الدم���اغ باالرتب���اك م���ن هذه 
المعلومات المتضاربة، يصبح غير قادر على تحديد 
ما يجب فعل���ه، ما يؤدي إلى اإلصاب���ة بداء الحركة، 
ونتيجة لذلك يش���عر الراك���ب بالغثيان ألن الدماغ 

يعتقد بأن هناك إصابة بالتسمم.
ويمكن للتحديق في النافذة المساعدة على طمأنة 
الدماغ بأنك تتحرك وأن كل شيء على ما يرام. وغالبا 
ما ت���ؤدي قراءة كتاب أو خريطة إل���ى تفاقم األمور، 

ألنها تقنع الدماغ بأنك ثابت حقا.

اكتشاف السبب الغريب الكامن
 وراء اإلصابة بـ »داء السفر«

كيــف تنهــي أي خــالف
 مــع الشريــك لصالحــك؟

االستقالل/ وكاالت:
كشفت دراسة حديثة فائدة غير 
متوقعة لألعم���ال المنزلية، حتى 
الخفيفة منها، حيث أنها تساعد 
في إبق���اء الدماغ ش���ابا وبالتالي 

إبطاء الشيخوخة.
ويقول الدكتور نيكول سبارتارنو، 
المع���د الرئي���س للدراس���ة، من 
دراستنا  "نتائج  بوسطن:  جامعة 
ال تقل���ل م���ن النش���اط البدن���ي 
المعتدل أو القوي باعتباره مهما 
للشيخوخة الصحية، إننا نضيف 
فقط إلى العلم، أنه حتى النشاط 

الخفي���ف مهم، خاصة بالنس���بة 
للدماغ".

وتتبع الفريق الدولي من الباحثين أنش���طة 2354 
م���ن البالغين ف���ي منتصف العمر م���ن الواليات 
المتح���دة، إلى جانب فح���ص بياناتهم خالل ما ال 
يقل ع���ن 3 أيام من النش���اط الخفيف، من قبيل 

األعمال المنزلية.
وتشير الدراسات الس���ابقة إلى أن نحو %0.2 من 
حج���م الدماغ ُيفقد كل عام بعد س���ن الس���تين، 

ويرتبط فقدان أو تقلص أنسجة المخ بالخرف.
وبع���د األخذ في االعتبار ع���دة عوامل بما في ذلك 
التدخي���ن والتقدم في العمر، وج���د فريق البحث 

أن كل س���اعة إضافية من النشاط 
البدني الخفيف في اليوم، ترتبط 
بنسبة %0.22 مع زيادة في حجم 
الدماغ، أي ما يعادل أقل بقليل من 

شيخوخة الدماغ في السنة.
واأله���م م���ن ذلك، ه���و أن أولئك 
الذين قاموا بما ال يقل عن 10 آالف 
خطوة ف���ي اليوم كان حجم الدماغ 
بنس���بة 0.35%،  أكب���ر  لديه���م 
مقارن���ة بأولئك الذي���ن قاموا في 
المتوس���ط بأقل من 5 آالف خطوة 
في اليوم، أي ما يعادل 1.75 سنة 

أقل من شيخوخة الدماغ.
وقال س���بارتارنو إن هذه النتائج ال 
تعني بالضرورة التوقف ع���ن التمارين الرياضية 
"ترتبط مستويات  والقوية، موضحا:  المتوس���طة 
اللياق���ة البدني���ة العالي���ة بطول العم���ر ونوعية 
حياة أفضل لدى كبار الس���ن، ناهيك عن االرتباط 

بمعدالت منخفضة من الخرف".

األعمال المنزلية تحافظ على شباب الدماغ! تقنية جديدة 
لزيادة أمان مفتاح 
السيارة الالسلكي
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الضفة الغربية / االستقالل: 
تنطل���ق اليوم الخمي���س مباريات األس���بوع الحادي 
والعش���رين م���ن دوري القدس للمحترفي���ن برعاية 

شركة ” أوريدو ” .
ويعد هذا األس���بوع قب���ل األخير لل���دوري ،حيث أن 
نتائجه س���تحدد إلى حد كبير ترتيب فرق المقدمة ، 

وقد تحسم لقب الدوري .
و يحتض���ن ملعب نابلس مب���اراة ال يعرف أهميتها 
إال محب���و الجدعان خاصة في ظل خس���ارة بالطة أمام 
األهلي ي���وم االثنين الماضي في مب���اراة لم تكتمل 
بس���بب انقطاع التيار الكهربائ���ي متبقيا من وقتها 

بضع دقائق .
الس���موع فريق عنيد لديه العديد من الالعبين ممن 
يجيدون التس���جيل من كافة األماكن، فريق منتٍش 
خاصة ف���ي ظل النتائ���ج التي حققه���ا مؤخرا ، في 
المقاب���ل يح���اول بالط���ة التركيز واله���دوء لتفادي 
الخس���ارة .  و على ملعب الخض���ر يلتقي واد النيص 
فريق مركز طولكرم ،و يس���عى النيص إلى تحس���ين 
موقع���ه عل���ى الالئحة برصي���د “33” نقط���ة ، في 

ب���ل  لمقا يسعى مركز طولكرم لتوديع ا

المحترفين بصورة مش���رفة ، ورف���ع رصيده من “8” 
نقاط إلى “11” نقطة .

وعلى ملعب ماجد أس����عد ، يس����تضيف األمعري 
الذي ضمن البقاء، فري����ق الهالل الذي يحتاج إلى 

الفوز وال شيء غير الفوز .
و يدرك الهالل أهمية المباراة التي جاءت بعد تعادله 
مع الثقافي فالفارق بينه وبين مطارده شباب الخليل 
نقط���ة واحدة فق���ط ،كما أن األمعري لي���س بالفريق 

السهل ، يمتلك االمعري “23” نقطة والهالل “39” 
نقطة .

و تتج���ه األنظ���ار إلى درب���ي الخليل بي���ن الظاهرية 
العري���ق الذي س���قط إل���ى مصاف الدرج���ة األولى ، 

وشباب الخليل المنافس بقوة على اللقب .
و تنتظر الجماهير وجبة دسمة بما سيقدمه الفريقان 

بأدائهما الذي طال انتظاره .
و فوز الش���باب يعني زيادة فرصته للفوز باللقب في 
حال تعثر المنافس ، أما الظاهرية فس���يبذل جهدا 
مضاعفا من أجل التأكيد على أن الفريق ال زال يمتلك 

الكثير بالرغم من تعثره هذا الموسم .
و يس����تقبل ملع����ب طولك����رم مباراة بعيدة عن الش����د 
العصبي خاصة و أن الفريقي����ن ضمنا البقاء في دوري 
االحت����راف ويس����عيان إل����ى تقديم وجبة دس����مة من 
اللمحات الفني����ة لجمهوريهما، حيث رصيد  كل فريق 
“24” نقط����ة . و على ملع����ب فيصل ” الملعب البديل 
للبي����رة ”، يواج����ه البيرة برصي����د “30” نقطة األهلي 
برصيد “29” نقطة حيث لم تحسب نتيجته مع بالطة 
بس����بب عدم إنتهاء اللقاء الذي بق����ى من وقته دقائق 

1/ صفر .مع����دودات، فيما كان األهلي متقدما 

اشتعال المنافسة بين فرق المقدمة بدوري المحترفين

غزة/ االستقالل:
أعل���ن مجلس إدارة ن���ادي اتحاد خانيون���س، عن تأجيل 
مهرج���ان اعتزال نجم���ي الفريق، نبيل صي���دم، و معالي 

كوارع.
حي���ث ق���رر مجل���س اإلدارة، إقامة مهرج���ان االعتزال يوم 
السبت المقبل، بدال من اليوم الخميس، بإقامة مباراة ودية 
تجمع بين اتحاد خانيونس مع نجوم قطاع غزة ، على ملعب 

خانيونس البلدي عند الساعة الرابعة والنصف عصرا.
ويذكر أن قائد اتحاد خانيونس نبيل صيدم، و العب وقائد 
الفريق ومنتخب فلسطين الس���ابق معالي كوارع، قد أعلنا 
اعتزالهما كرة القدم، بعد مسيرة حافلة استمرت ألكثر من 

20 عاما.

روما/ االستقالل: 
وجه كريس���تيانو رونالدو، مهاجم يوفنت���وس، قائمة طلبات 
إلدارة الس���يدة العجوز، بش���أن الميركاتو الصيفي المقبل، 

وفًقا لتقرير صحفي برتغالي.
فق���د ذكرت صحيفة »أبوال«، أن »ص���اروخ ماديرا« طالب إدارة 
اليوف���ي بدفع 100 مليون ي���ورو، للتعاقد م���ع مواطنه جواو 

فيليكس، نجم بنفيكا.
وأش���ارت الصحيفة إلى أن فيليكس تدرب مع كريستيانو 
رونال���دو، ف���ي صفوف منتخ���ب البرتغال، وه���و ما جعل 

»الدون« يعجب بالقدرات الفنية لالعب الشاب .
وأوضحت أن قائمة طلبات رونالدو، ضمت أيًضا الفرنس���ي 

رافائيل فاران، واإلسباني إيسكو، ثنائي ريال مدريد.
لكن »أبوال« أب����رزت أن مس����ألة خروج فاران من س����انتياجو 
برنابيو باتت صعبة، بس����بب تمسك المدرب زين الدين زيدان به، 
بينما قد يحظى إيس����كو بالكثير من الع����روض األخرى الضخمة 

في الصيف .
يذكر أن فيليكس يتواجد ضمن قائم���ة اهتمامات أكثر من عمالق 
أوروبي، مثل ريال مدريد وقطبي مدينة مانشستر، بينما يبلغ الشرط 
الجزائي في عقده 120 مليون يورو. ويتطلع البيانكونيري إلى خفض 
س���عر فيليكس، مس���تغاًل العالقة الجيدة بين الن���ادي وخورخي 

مينديز وكيل أعمال الالعب الشاب ورونالدو .

باريس/ االستقالل: 
أش���ارت تقارير صحفية فرنسية، إلى أن فرص انتقال محمد صالح 
نجم منتخب مصر ون���ادي ليفربول اإلنجليزي لصفوف ريال مدريد 
اإلسباني خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة باتت كبيرة في ظل 

توتر عالقته مع يورجن كلوب المدير الفني للفريق .
 ”Telefoot“ ولفت���ت صحيفة “مي���رور” اإلنجليزية نقاًل عن قن���اة
الفرنس���ية، إلى أن العالقة بين محمد صالح ويورجن كلوب ليس���ت 
على ما يرام، األمر الذي يع���زز كثيًرا من فرص رحيل النجم المصري 

محمد صالح.
وقالت الصحيف���ة : “هذه المرة الثانية خالل أس���بوع التي تتحدث 
فيه���ا الصحاف���ة األوروبية عن انهي���ار العالقة بي���ن محمد صالح 
ويورجن كلوب، فقد س���بق وأن تناولت صحيفة آس اإلسبانية هذا 

األمر قبل أن يسارع رامي عباس وكيل الالعب بنفي هذا األمر”.
وأضاف���ت صحيف���ة “آس”، إن محمد صالح طلب م���ن إدارة النادى 

الموافقة عل���ى رحيله فى يناير الماضى بعد دخوله فى مش���ادة مع 
المدير الفنى األلمانى يورجن كلوب، وهو السبب فى ظهوره مستاًء خالل 
الفترة األخيرة مع ليفرب���ول . وذكرت الصحيفة أن مالك النادى اإلنجليزى 
حاولوا إقناع الالعب بالبقاء وس���حب الطلب الرسمي للرحيل قبل أن يتلقى 

وعًدا بالموافقة على رحيله بنهاية الموس���م بداًل من يناير الماضى . ودخل 
محمد صالح دائ���رة اهتمامات عدة أندية كبرى ف���ى الفترة الماضية أبرزها 

يوفنتوس وريال مدريد  .

صحيفة فرنسية: محمد صالح
 طلب الرحيل إلى ريال مدريد

رونالدو يطالب يوفنتوس 
بضم 3 العبين

مدريد/ االستقالل: 
كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال 
مدري���د، عن آخر تحضي���رات الميرنجي لخوض مباراة 

خيتافي، اليوم الخميس، في إطار الليجا .
وقال زي���دان خالل المؤتم���ر التقديمي "ف���ي العام 
المقبل، الليجا س���تكون أولوية لريال مدريد، وسترون 

فريًقا آخر يقاتل على كل مباراة في البطولة".
وأضاف "برشلونة يحقق إنجازات أفضل منا في الليجا 
خالل الس���نوات األخيرة، ولكن يجب علينا تغيير كل 

هذا لصالحنا خالل الموسم المقبل". 
وتابع "نمتل���ك 33 لقًبا في الليجا وه���ذا ليس كافًيا 

بالنس���بة لن���ا، في برش���لونة ك���م عدد األلق���اب في 
جعبتهم، ولكنهم ظهروا بش���كل جي���د مؤخًرا، يجب 

علينا تهنئتهم على ذلك". 
وحول مركز حراسة المرمى في ريال مدريد، أوضح زيدان 

"كورتوا أم نافاس؟ هذا ليس الوقت المناسب للحديث 
عن هذا األمر، واألهم اآلن أن الحارسين متاحان مًعا".

واس���تمر "فينيس���يوس؟ لن يلع���ب الي���وم، ألنه عاد 
باألمس من اإلصابة، ويحتاج إلى القليل من الوقت قبل 

المشاركة مجدًدا في المباريات".
وأردف "إذا ج���اء إيدي���ن هازارد س���يرحل 
جاريث بيل؟.. ال ولكن إذا تعاقدنا مع بعض 

الالعبين، بالطبع يجب أن يرحل آخرون".
وأشاد زيدان بالمستوى الذي يقدمه كريم 
بنزيما، قائال: "ربما يكون هذا أفضل موسم 
لبنزيما في مس���يرته، وهو غير قلق س���واء 
س���يلعب بمفرده أو بجوار مهاجم آخر في 

الموسم المقبل".
ونوه "أصعب شيء هو مطالبة العب بالبقاء 
في منزله يوم المباراة، رغم أنه يتدرب بقوة 

طوال األسبوع مع الفريق".
وأتم "في السنوات األخيرة لم نقم بتغييرات في سوق 
االنتق���االت، لكن هذا الموس���م الوض���ع مختلف، ربما 

سنجري تغييرات كثيرة".

صيدم و كوارع يودعان 
المالعب السبت المقبل 

زيدان يراوغ حول بيل.. ويتسلح بالتاريخ أمام برشلونة
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غزة/ االستقالل:
انعقدت ف���ي الجامعة اإلس���المية بغزة أعمال 
المؤتمر الدولي الس���ابع -EEE 2019للهندسة 
الكهرباء والحاس���وب الذي يقام بالش���راكة مع 
جامع���ة المصادر الطبيعية وعل���وم الحياة في 
النمس���ا، بالتزامن م���ع المؤتمر الدول���ي الرابع 
للت���راث الثقاف���ي المعماري لتأهي���ل المواقع 
والمباني األثرية في ضوء المتطلبات المعاصرة، 
والذي ينظم���ه مركز "إيوان" للت���راث الثقافي 
بالتع���اون م���ع قس���م الهندس���ة المعمارية 

بالجامعة.
وانعقدت أعمال الجلسة االفتتاحية للمؤتمرين 
في قاعة المؤتم���رات الكبرى بمركز المؤتمرات 
في الجامعة، بحض���ور د. ناصر فرحات، رئيس 
الجامع���ة، ود. نص���ر الدين المزين���ي ، رئيس 
مجل���س أمن���اء الجامع���ة، ود. ج���ودت أبو طه، 
التحضيرية لمؤتمر هندس���ة  اللجن���ة  رئيس 
الكهرباء والحاسوب، ود. محمد الكحلوت رئيس 
اللجن���ة التحضيرية لمؤتمر الت���راث الثقافي 
المعماري، وممثلون عن الوزارات والمؤسس���ات 
الحكومي���ة واألهلية، والش���ركات العاملة في 
القطاع الهندسي، وجمع كبير من أعضاء هيئة 

التدريس والطلبة بكلية الهندسة.

وأك���د الدكت���ور المزين���ي عل���ى دور الجامعة 
اإلس���المية في تقديم خدماته���ا األكاديمية 
والبحثية والمهنية للطلبة والمجتمع، مش���يرًا 
إلى أن الجامعة حصلت على مراكز متقدمة في 

تصنيفات على المستوى الدولي والعالمي.
واعتبر أن المؤتمرات تأتي لتضيء شمعة أمل 
في ظل األوض���اع االقتصادي���ة الصعبة التي 

يعاني منها قطاع غزة.
بدوره، ش���دد د. فرحات على ض���رورة االهتمام 
بالهندسة الكهربائية من خالل إجراء الدراسات 
واألبحاث العلمية والتطبيقية؛ لتحقيق التطور 
ف���ي هذا المج���ال، معربًا عن أمل���ه في تجاوب 
الش���ركات والمؤسس���ات المحلية م���ع القطاع 
التعليمي بهدف تحقيق التنمية المجتمعية، 
مش���يًرا إلى أن أغلب األكاديميين والمش���اريع 

المميزة ُتحتضن من الغرب.
ون���ّوه د. فرحات إل���ى أهمية ترمي���م المباني 
التاريخي���ة، والمحافظ���ة على الت���راث؛ كونها 
تروي قصص فلسطين التاريخية، موضًحا دور 
مرك���ز "إيوان" ف���ي ترميم الكثير م���ن المباني 

والمنشآت على مدار السنين.
من جانبه، لفت د. أبو طه إلى حجم التحدي الذي 
يواجه القط���اع المتمثل في قل���ة اإلمكانيات، 

مؤك���ًدا على أن خدمة المجتمع من خالل البحث 
العلمي من أهم واجبات الجامعة، مشيرًا إلى أن 
لجان البحث العلمي تلقت )65( بحثًا علميًا في 
المؤتمر، تم قب���ول )45( بحثًا من بينها، بحيث 
سيتم نش���ر هذه البحوث في المكتبة الدولية 

.)IEEE(
م���ن ناحيت���ه، لف���ت د. الكحلوت إل���ى أهمية 
االحتفاء بيوم الت���راث العالمي، مؤكًدا على أن 
فلس���طين تمتلك الكثير م���ن اإلرث التاريخي 
والحضاري والمواقع األثرية، ومثل هذا المؤتمر 
ُيقام لضمان بقاء الصلة بين الماضي والحاضر، 
مش���يرًا إلى أن الع���ام 2019 تم تحديده كعام 
للتراث اإلس���المي، وأن القدس عاصمة للثقافة 

العربية اإلسالمية.
وعّبر الدكتور الشكري عن شكره للقائمين على 
المؤتمرين الهندس���يين، مشيًرا إلى أنه أصبح 
بإمكان طلبة الهندسة إجراء أبحاث الماجستير 

في الجامعات األوروبية.
وجرى في ختام الجلسة االفتتاحية للمؤتمرين 
المصاحب  الهندس���ي  الملتقى  أعمال  افتتاح 
والحاسوب،  الكهرباء  المؤتمر لهندسة  ألعمال 
المصاحب ألعمال  المعم���اري  التراث  ومعرض 

المؤتمر الدولي للتراث الثقافي المعماري.

غزة/ االستقالل:
نظمت كلية العلوم اإلنس���انية في جامعة اإلس���راء الثالثاء 
ن���دوة إعالمي���ة بعن���وان " واقع حري���ة ال���رأي والتعبير في 
القوانين والتش���ريعات الفلسطينية"، بمش���اركة جمع من 
طلبة قسم الصحافة وتكنولوجيا االعالم واالتصال وعدد من 

طلبة الجامعة.
وتطرق الباحث في وحدة الدراس���ات ف���ي مركز الميزان لحقوق 
االنس���ان حس���ين حماد للحدي���ث عن الحري���ات اإلعالمية في 
المواثي���ق الدولية ) اإلعالن العالمي لحقوق االنس���ان، والعهد 
الدول���ي الخاص بالحق���وق المدنية والسياس���ية (، كما تناول 
الحريات في التش���ريعات والقوانين الفلس���طينية ) القانون 
األساس���ي الفلس���طيني، وقانون المطبوعات والنش���ر، وقانون 

العقوبات(.
ولفت الى أن األصل في المواد والتش���ريعات اإلعالمية حماية 
الصحفي والمهنة، مبينا أن التش���ريعات الدولية تضع قيودًا 
هدفها ع���دم المس���اس بحري���ات االخرين، أما التش���ريعات 
الفلسطينية  فهناك استغالل للنصوص، حيث يتم تجييرها 
للمصالح الخاصة سواء كان ألسباب سياسية أو لتحقيق رغبات 

ذوي النفود. 
وقال:" فيم���ا يتعلق بالقانون األساس���ي الفلس���طيني نجده 
تحدث عن الحريات بش���كل واضح ، ولكن قان���ون المطبوعات 
والنش���ر كان عموميًا ومواده مطاطة ووضع قيودًا على الحريات 
الصحفية ترتقي لمس���توى العقبات مثل الترخيص، وسحب 
االعداد، واغالق وس���ائل االعالم، مؤك���دا واقعنا اإلعالمي ليس 
بحاجة الى قوانين وتشريعات جديدة االولى في هذه المرحلة 

تعديل الموجود من التشريعات ثم الذهاب باتجاه تشريعات 
جي���دة . بدوره تح���دث الصحفي أمجد ياغي ع���ن أهمية توفر 
الحرية للصحفي حتى يمارس عمله بكل دقة بدون أن يتعرض 
للمضايقات التي قد يكون لها نتائج س���لبية على ممارس���ته 
لمهنته ، مشددا على ضرورة عدم افصاح الصحفي عن مصادر 

المعلومات الخاصة به.
وأش���ار الى ان���ه على الرغ���م م���ن أن القوانين والتش���ريعات 
الفلس���طينية توف���ر للصحفي حق���ه في االحتف���اظ بمصادر 
المعلومات الى أن بعض الصحفيين  تعرضوا  للمس���اءلة جراء 

عملهم الصحفي. 
وفي س���ياق اخر، نظمت كلية العلوم اإلنس���انية في الجامعة 
معرضا للصور حول االنتهاكات اإلسرائيلية التي يتعرض لها 

الصحفيون الفلس���طينيون، والذي يوثق واقع العمل الصحفي 
في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

  وش���ارك في حفل االفتتاح المهندس إيه���اب أبو الخير من 
دائرة العالق���ات العامة بالجامعة ، والمحاضر ببرنامج الصحافة 
أحم���د حمدان ، وس���فيان الش���وربجي المش���رف على تنظيم 
المعرض، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة 

وجمع غفير من الطلبة والمهتمين.
وتم خالل المعرض عرض مجموعة كبيرة من الصور التي توثق 
انتهاكات االحتالل وجرائمه بحق الصحفيين أثناء تغطيتهم 
فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية 
لقطاع غزة، وكذلك الفعاليات والمظاهرات في الضفة الغربية. 
ب���دوره، أوضح أبو الخي���ر أن هذا المعرض ه���و نقطة ضوء في 

ظل ما يقدم���ه الصحفيون من خالل نقله���م للحقيقة وفضح 
ممارسات االحتالل التي يتعرض لها الشعب فلسطيني ، الفتا 
ال���ى أنه يقع على عاتق الصحفيين مهمات جس���ام ودور كبير 
جدًا، فربما صورة واحدة أو خبر أو كلمة تجس���د مس���يرة لمئات 

األعوام .
وأضاف أبو الخير أن االحتالل تمادى في االس���تهداف المباشر 
للصحفيي���ن س���واء بالضف���ة الغربية أو قطاع غزة مس���تخدما 
ش���تى أنواع الوس���ائل من االعتداء أو إطالق النار س���واء كانت 
االستهدافات بشكل مباشر بالرصاص الحي أو بالضرب والركل 
و اإلهانة وتعرض معداتهم للتدمير و التحطيم ، مش���يرا الى 
أنهم  على الرغم من حجم المعاناة التي يعانونها جراء القيود 
االسرائيلية اال أنهم يواصلون مس���يرتهم بإبداع و ينتصرون 

لمهنتهم بمهنيتهم و إنسانيتهم.
وقال الش���وربجي :"إن الصحفيين الفلس���طينيين يتعرضون 
لظروف صعب���ة و خطيرة خاص���ة في ظل تزاي���د االنتهاكات 
واالعت���داءات بحقهم من قبل االحتالل س���واء كان في الضفة 

الغربية أو قطاع غزة.
وتط����رق ال����ى االنتهاكات الت����ي ارتكبه����ا االحتالل بحق 
الصحفيي����ن خ����الل مس����يرات الع����ودة في قط����اع غزة، 
والتظاه����رات الس����لمية عن����د نقاط االحتاك ف����ي الضفة 
الغربية، الفتا الى أن استش����هاد الصحفي ياس����ر مرتجي 
والصحف����ي أحم����د أب����و حس����ين وم����ن قبلهما عش����رات 
الصحفيي����ن، باإلضافة إل����ى إصابة عش����رات الصحفيين 
خالل تغطيتهم مس����يرات العودة دليل واضح على حجم 

االنتهاكات والممارسات اإلسرائيلية بحقهم.

ندوة بجامعة اإلسراء حول »واقع حرية الرأي والتعبير في التشريعات الفلسطينية«

وأقرباؤه- قبل أن تشرع في هدمه.
وأوضح أن الجنود حفروا في الجدران عبر المطارق 
اليدوية وأدوات الحفر المختلفة، ثم وصلوا شبكة 

أسالك لهدم وتفجير المنزل.
أضاف أبو ليلى أن عشرات الجنود اقتحموا القرية 
وأحاطوا بالمنزل ومنع���وا المواطنين من الوصول 
إليه، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز باتجاه الش���بان 

الذين رشقوهم بالحجارة.
وكانت قوة كبيرة من جيش االحتالل قد اقتحمت 
بلدة الزاوية في س���اعة متأخرة من مساء الثالثاء، 
ترافقها الجرافات العسكرية، وتوجهت إلى منزل 
عائلة الش���هيد أبو ليلى، وأعلنت المنطقة منطقة 

عسكرية مغلقة.
واعت���دت ق���وات االحتالل بش���كل مباش���ر على 

الطواق���م الصحفي���ة التي كانت تعتلي س���طح 
إح���دى البناي���ات المجاورة، وأطلق���ت باتجاههم 
قنابل الصوت والغاز المس���يل للدموع، إلجبارهم 
على مغادرة المكان، ما أدى إلصابة مصور فضائية 

النجاح محمد السايح بقنبلة غاز.
كما اندلعت مواجهات بين شعرات الشبان وقوات 
االحتالل، وسط إطالق كثيف للرصاص المعدني 

وقنابل الغاز.
وكان���ت المحكمة العليا االس���رائيلية قد رفضت 
األس���بوع الماضي التماس���ا لوقف قرار االحتالل 
بهدم منزل عائلة أبو ليلى، وأمهلت العائلة حتى 

الثالثاء إلخالء منزلها.
وأبلغ جيش االحتالل عائلة الش���هيد بقرار هدم 
المنزل في آذار/ م���ارس الماضي، إثر اتهام ابنها 

بتنفيذ عملية الطعن وإطالق النار قرب مستوطنة 
"أرئيل" المقامة على أراٍض فلس���طينية مصادرة 
بين نابلس وس���لفيت، والتي أس���فرت عن مقتل 
جن���دي وحاخام إس���رائيليين، وإصابة جندي آخر 

بجراح حرجة.
واستش���هد أبو ليلى في 19 آذار/ مارس الماضي 
بعد اش���تباك مس���ّلح مع قوات االحتالل في قرية 

عبوين قرب رام الله، وما يزال جثمانه محتجزًا.
يذكر أن منزل عائلة الش���هيد أبو ليلى يقع ضمن 
بناية س���كنية مكون���ة من طابقين وأربع ش���قق 
سكنية، وسيؤّدي هدم المنزل إلى تهجير والديه 
وأشّقائه األربعة، وجميعهم أطفال، رغم اعتراف 
االحت���الل بأن أّيًا من أفراد األس���رة لم يكن له دور 

يذكر في العملية.

االحتالل يهدم ..

إقليم محافظة الوسطى، تناولت آخر المستجدات السياسية، وصفقة القرن، 
وتفاهمات كس���ر الحصار، تحدث خاللها عضوا المكتب السياس���ي للحركة 
الدكتور وليد القططي، والش���يخ خالد البطش، وس���ط حضور الفت من قيادة 
الحركة وكوادرها، يتقدمهم مسؤول اللجنة التنظيمية العامة في قطاع غزة 

مجدي تنيرة.
وأكد د. القطط���ي، أن "صفقة القرن" ال يوجد لها تاريخ سياس���ي على 
أرض الواقع، وهي بمثابة مالمح لترس���يخ كي���ان صهيوني فوق أرضنا 
الفلس���طينية، ش���أنها ش���أن االتفاقيات الس���ابقة، كوعد بلفور وقرار 

التقسيم.
وأوضح أن الدول االستعمارية تعمل ليل نهار من أجل بناء دولة يهودية، وما 
ترس���يخ مفهوم "حل الدولتين" إال من أجل ضمان تلك الدولة التي يخططون 

لها.
وبّين د. القططي أن اتفاقية "أوسلو" كانت بداية لصفقة القرن، وهي 
ستبقى األسوأ ألنها أعطت اليهود أراضي من فلسطين وسلبت حقنا 
بكامل أرضنا، وكانت بداية لتصفية القضية الفلسطينية ولمشروعنا 

الوطني التحرري.
وطال���ب د. القططي كافة أطياف الش���عب الفلس���طيني ومكوناته بالوحدة 
الوطني���ة لصد صفقة القرن، ورفع العقوبات عن غزة، وإعادة تكوين الجس���م 
الفلس���طيني وترتيبه، والتي ضمنها إعادة بن���اء منظمة التحرير لتكون األم 

لجميع مكونات الشعب الفلسطيني.
ب���دوره، أكد البطش أن كل اإلج���راءات واالتفاقيات من قبل اإلدارة األمريكية، 
اله���دف منها اخضاع الش���عب الفلس���طيني، والنيل من صم���وده من أجل 
ترس���يخ هذا الكيان فوق أرضنا، مبينًا أن ش���عبنا ومقاومته لن يرضى بذلك، 

حتى آخر قطرة دم منه.
وطال���ب البطش بض���رورة الجلوس على طاول���ة المصالحة م���ن جديد، ورفع 
العقوبات عن غزة، ووقف التنسيق األمني، وسحب االعتراف بإسرائيل، ورفع 
الي���د عن المقاومة في الضف���ة الغربية لزعزعة أمن الع���دو وعدم إعطائه أي 
فرصة للتغول على أرضنا ودماء أبنائنا. كما طالب كافة الفصائل الفلسطينية 
بضرورة االلتفاف حول ش���عبها ومقاومته لصد صفق���ة القرن، ورفض كافة 
المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، والعمل على إنهاء االنقسام، 
وإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلس���طيني، وبناء منظمة التحرير على أسس 

وطنية جديدة.
وحول مسيرة العودة وكسر الحصار، لفت البطش إلى أنها كانت من إبداعات 
الشعب الفلس���طيني، وذلك بعد اعالن خطة ترامب بنقل السفارة األمريكية 
إلى القدس، واالعتراف بالمدينة المقدس���ة عاصمًة للكيان الغاصب، وتزايد 

حجم المؤامرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني.
وش���دد على أن تفاهمات كس���ر الحصار مع اإلخوة المصريين، كانت نتيجة 
قوة ش���عبنا في إيالم العدو، وتس���ديد ضربات موجعة ل���ه، مما جعله يلهث 

خلف التهدئة.
ون���وه البطش إلى الدور البارز لإلخوة المصريين ف���ي توصيل طلب المقاومة 
بضرورة رفع الحصار والتخفيف عن شعبنا، وقد نلنا ذلك بالتفاهمات ويجري 

تطبيقها.

اجلهاد االإ�سالمي:  .. مؤتمران دوليان باإلسالمية لهندسة الكهرباء وتأهيل المواقع األثرية
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بغداد/ االستقالل: 
أعلنت الس���لطات العراقية، الثالث���اء، العثور على رفات 
جن���دي عراقي ُفقد خالل الح���رب اإليرانية العراقية في 
ثمانينيات القرن الماضي، وجرفته سيول قوية من إيران 
إلى داخل األراضي العراقية ليس���تقر قرب بلدة المشرح 

في محافظة ميسان جنوبي البالد.
وأوضح مس���ؤول محلي ف���ي محافظة ميس���ان إن رفات 
الجندي العراقي عبد األمير حاج جبار الجادري، عاد للعراق 
مع الس���يول، وتم التعرف عليه من قرص معدني بقالدة 

معلقة في الرقبة تحمل اسمه، كما عثر على مقتنيات له 
من قطع نقود وساعة يدوية«.

ولفت إلى أن الس���يول اإليرانية القادمة إلى البالد حملت 
رفاته إلى منطقة المشرح في العمارة.

ونقلت وسائل إعالم عراقية عن رئيس المجلس المحلي 
لناحية الفجر جنوبي العراق، زهير كامل، قوله »إن أهالي 
الفجر تس���لموا رفات المقاتل ف���ي الجيش العراقي عبد 
األمير حاج جبار الج���ادري الذي فقد في عام 1982 أثناء 

الحرب اإليرانية العراقية، أي قبل 37 عامًا«.

مانيال/ االستقالل: 
هاجم الرئيس الفلبين����ي رودريغو دوتيرتي، كندا ضمن نزاع طويل 
ح����ول نفايات كندية ت����م تصديرها إلى بالده وه����دد بإعادتها إلى 

هناك.
وقدمت مانيال عدة احتجاجات دبلوماس����ية إلى كندا بس����بب أطنان 
من النفايات التي تم شحنها إلى الفلبين بين عامي 2013 و2014.

وأوضحت كن����دا إن الش����حنة كانت صفق����ة تجارية ول����م تدعمها 
الحكومة.

وقال دوتيرتي للمس����ؤولين الليلة قبل الماضية »بالنس����بة للقمامة 
الكندية.. أريد إعداد قارب«.

وأضاف »من األفضل أن يس����حبوا هذا الشيء وإال فسأعيده بحرا إلى 
كندا وألقي قمامتهم هناك«.

وف����ي بيان صدر امس األربعاء قالت الس����فارة الكندية في مانيال إن 
مسؤولين من كال البلدين يعملون على القضايا المتعلقة بالتخلص 
من النفاي����ات »به����دف التوصل إلى ق����رار في الوقت المناس����ب« 

و»لضمان معالجة المواد بطريقة تراعي المسؤولية البيئية«.
وكانت ش����ركة كندية نقلت إلى الفلبين بين ع����ام 2013 و2014 ما 
يزيد على 100 حاوية اكتش����فت س����لطات الجم����ارك المحلية أنها 

تتكون من قمامة تشمل مخلفات مطبخ وحفاضات للبالغين.

رئيس الفلبين يهدد 
كندا بـ »قوارب القمامة«

أوتاوا/ االستقالل: 
ألقت الش����رطة الكندية القبض على لص اعتاد على نبش 
القبور وس����رقة الجثث والهياكل العظمية، أثناء محاولته 

صنع حساء من هيكل عظمي بشري عمره 100 عام.
وكان لوكاس داوي )20 عام���ًا( قد اقتيد إلى المحكمة بعد 
أيام من القبض عليه متلبس���ًا بجريمة سرقة هيكل عظمي 
ومحاولة صنع حس���اء منه. ولم تكش���ف المصادر بعد عن 
تفاصيل الواقعة، إال أن الشرطة قالت بأن داوي سرق هيكاًل 
عظميًا من مقبرة جميع القديسين في مقاطعة كونسيبشن 

باي ساوث في الخامس من أبريل )نيسان( الجاري.
وقال كبير األطباء في المدينة، الدكتور ناش دينيتش، إن 
هذه هي المرة األولى الت����ي يواجه فيها مثل هذه الحالة 
طوال فت����رة خدمته. من جهتها قالت الش����رطة المحلية، 
إن الطبيب الش����رعي حدد عمر الهيكل العظمي المسروق 
بمئة عام عل����ى األقل، وإن اللص الذي يش����تبه بكونه من 
أكلة لحوم البشر، ربما اعتاد على سرقة الهياكل العظمية 
منذ وقت طوي����ل، وفق ما ورد في صحيفة »ديلي س����تار« 

البريطانية. 

بعد 37 عامًا.. السيول تعيد مفقودًا 
في الحرب اإليرانية العراقية

حاول صنع حساء من هيكل 
عظمي بشري.. والنتيجة؟

لشبونة/ االستقالل: 
قام طي���ار جريء بالخروج من طائرته والجلوس على جناحها، لس���بب غريب، جعل 
األمر يبدو جنونيا. وذكرت ذلك صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، االثنين 22 أبريل/ 
نيسان، مشيرة إلى أن الطيار ترك طائرته، خالل تحليقها في الجوي، ليلتقط ثمرة 

موز من مغامر، يقوم بمغامرة الطيران الحر )وينج سويت(، بالقرب من الطائرة.
وقالت الصحيفة، إن هذه المغامرة جرت في البرتغال، وأن بطلها طيار يدعى 

دانييل أوسيو، مشيرة إلى أن ما قام به كان مخاطرة كبيرة.
واس���تطاع الطيار أن يترك الطائرة، بعدما قام بتثبيت مستوى الطيران، رغم 

أنه كان يواجه ظروف طقس سيئة.

الجيزة/ االستقالل: 
أم���رت النيابة العامة بجن���وب الجيزة في مصر، 
بإلقاء القبض على راعي أغنام وإيداعه الس���جن 
ألربعة أيام على ذمة التحقيق، إثر اتهامه بقتل 

طفل عمره 10 سنوات.
ويعتق���د أن الراع���ي أق���دم على قت���ل الطفل 
المدعو، إبراهيم، بعد أن اتهمه بسرقة نعجتين 
يرعاهما، ف���ي مدينة أبو النم���رس، بينما أمرت 
النيابة العامة بتش���ريح جثة الطفل الذي قتل 

بسبب الضرب.

وكانت الش���رطة المصرية قد تلقت بالغا عاجال 
ح���ول مقتل إبراهيم، الذي نق���ل على عجل إلى 
المستش���فى وفارق فيه الحياة، حيث كش���فت 
التحقيق���ات أن المتهم اعت���دى بالضرب على 
الطف���ل، عقب اختفاء نعجتين من قطيع األغنام 
التي يرعاها، حيث اعتق���د أن “المتوفى يعرف 
مكانهما، وأن شخصا آخر ساعده في سرقتهما”.

كما أكد عدة ش���هود عيان وق���وف الراعي وراء 
حادث���ة االعت���داء على الطفل، والت���ي أدت إلى 

وفاته.

الرباط/ االستقالل: 
توفي الش���اعر المغربي محس���ن أخريف، بعد تعرضه لصعقة كهربائية بمدينة 
تطوان، أثناء مش���اركته في فعاليات الدورة الحادية والعشرين من عيد الكتاب. 
وذكرت مصادر أن الروائي س���قط صريعا حينما لمس الميكروفون واألرض كانت 
مبللة بس���بب االمطار التي هطلت على المدينة. وبحس���ب موقع »اليوم24«، فقد 
عملت الس���لطات المحلية على إخالء محيط الس���احة، فيما فتحت عناصر الشرطة 
تحقيق���ا في الموضوع لمعرفة ظروف ومالبس���ات الحادثة. ويرأس أخريف رابطة 
أدباء الش���مال بالمغ���رب، وهو من موالي���د مدينة العرائش، وحص���ل على درجة 

الدكتوراه في األدب سنة 2015، وأصدر أربع مجموعات شعرية.

بطرسبورغ/ االستقالل: 
أفادت القناة التلفزيونية الفدرالية الخامسة التابعة لمدينة بطرسبورغ، بأن 
طائرة ركاب فشلت في الهبوط بمطار »بولكوفو« في بطرسبورغ بسبب ثعلب 

بري تجول في مدرج المطار.
وقال ناطق باس���م مطار »بولكوفو« إن الطيار اضط���ر للقيام بدورة أخرى في 
س���ماء المطار، لتمكين المختصين عل���ى األرض من طرد الثعلب من المدرج. 

وبعد ذلك فقط، استطاعت الطائرة الهبوط الناجح.
وقال الناطق إن الحادث ل���م يؤثر على الجدول الزمني إلقالع طائرات الركاب 

وهبوطها في مطار »بولكوفو«.

ثعلب يمنع طائرة ركاب من 
الهبوط في مطار بطرسبورغ

وفاة شاعر مغربي صعقا من الميكروفون 
فــي فعاليــات معــرض الكتــاب  

طيار يحصل على ثمرة موز 
من مغامر أثناء الطيران

ميونخ/ االستقالل: 
تمكن "بيتا" من تأليف كتاب ليصبح أول كتاب من 

تأليف الذكاء االصطناعي.
الكاتب "بيتا" هو عبارة عن آلة ذات ذكاء اصطناعي 
تم تطويرها في معامل اللس���انيات الحاس���وبية 
التطبيقي���ة بجامع���ة غوت���ه األلماني���ة، بالتعاون 
م���ع قاعدة البيان���ات الضخمة الخاصة بمؤسس���ة 

"شبرينغر نيتشر".
حيث طور فريق البحث من جامعة "غوته" برئاس���ة 
كريستيان تش���اركوس، مجموعة من الخوارزميات 
ذات القدرة على تحليل وتصنيف األبحاث العلمية 

في ه���ذا المجال، التي يص���ل عددها إلى 53 ألف 
."theverge" بحث، بحسب ما نقل موقع

تضمنت تلك المعالجة اختيار الكلمات والجمل من 
البحث العلمي، بحس���ب أهميتها ألدوات التحليل 
الخاصة بالكاتب "بيتا"، ثم بعد ذلك إعادة تركيبها 
في صورة صحيحة نحوي���ا، لتصبح مفهومة وذات 

داللة.
ليقوم "بيتا" بتجميع وترتيب كل تلك البيانات في 
صورة كتاب كامل، باس���تثناء المقدمة التي كتبها 
الفريق البحثي لتوضيح آلية عمل هذه الخوارزمية 

الجديدة.

راعي أغنام يقتل طفال بسبب نعجتين!طرح أول كتاب من تأليف الذكاء االصطناعي
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