
االحتالل يعتقل شابًا بزعم
 تسلله من غزة ويبحث عن آخر

غزة/ االستقالل:
أفادت مصادر إعالمية عبرية، أن قوات االحتالل 
»اإلس���رائيلي«، اعتقلت مساء أمس الثالثاء شابا 
فلس���طينيا بزعم تس���لله عبر الس���ياج الفاصل 

شمال قطاع غزة.
وق���ال موقع )0404( العب���ري إن »قوات الجيش 
اإلس���رائيلي اعتقل���ت فلس���طينيا تس���لل عبر 
الس���ياج الفاصل م���ن قطاع غزة نح���و الداخل«، 

مشيرا إلى عمليات تمشيط تجري حاليا؛ للبحث 
عن آخر.

وأوض���ح الموق���ع العبري أنه ج���رى تحويل 
المختصة  الجه���ات  إلى  المعتقل  الش���اب 

للتحقيق معه.
وش���هدت اآلونة األخيرة إعالن االحتالل اعتقال 
العديد من الش���بان الغزيين بادعاء محاولتهم 

التسلل إلى الداخل المحتل.

251339األربعاء 6 رجب 1440 هــ 13 مارس 2019 م

04

03

03

06

02

05 02

0615

الضفة الغربية- غزة/ االستقالل:
استش���هد أمس ثالث���ة مواطنين فلس���طينيين برصاص االحتالل 
اإلسرائيلي، اثنان منهم في حادثين منفصلين في الضفة الغربية 
المحتلة، والثالث متأثر بجراح سابقة في قطاع غزة. فقد أعلنت وزارة 

الصحة الفلس���طينية مساء أمس عن استشهاد شاب 
ج���راء إصابت���ه بمواجهات عنيفة مع ق���وات االحتالل 

3 شهداء و40 مصابًا برصاص 
االحتالل في الضفة وغزة

15

غزة/ قاسم األغا: 
أّكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" روحي ُمشتهى أن 
الفترة الراهنة تش���هد جهوًدا من مصر وقطر واألمم المتحدة، 

في "ح���راك ماراثوني" إلل���زام االحتالل "اإلس���رائيلي" بتنفيذ 
تفاهم���ات كس���ر الحص���ار. وقال مش���تهى في 
حديث لصحيفة "االستقالل": "ليس هناك اتفاق 

مشتهى لـ »االستقالل«: نضوج تفاهمات 
»كســر الحصــار« نهايــة األسبــوع

الئحة اتهام ضد عاصم البرغوثي بتهمة قتل 3 إسرائيليين

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين د. وليد القططي "أن استمرار االحتالل اإلسرائيلي 

بجرائمه واعتداءاته بحق المسجد األقصى والمقدسيين ينذر 
 

َّ
بتفجر األوضاع في فلس���طين"، مشددًا على أن
الفلس���طينيين لن يقفوا مكتوفي األيدي إزاء 

د. القططي: العدوان اإلسرائيلي على
 األقصى ينذر بتفجير األوضاع في المنطقة

تنديد فصائلي واسع بتحريض أمريكا ضد العاروري
غزة/ االستقالل:

ن���ددت فصائل فلس���طينية بش���دة بالتحريض 
األمريك���ي على نائب رئيس المكتب السياس���ي 

لحرك���ة حماس صال���ح الع���اروري، معتب���رة إياه 
كش���ف بجالء الموقف األمريك���ي العدائي تجاه 
اإلس���رائيلي.  والمنحاز لالحتالل  الفلس���طينيين 

يش���ار إلى أن المبعوث األمريكي للشرق األوسط 
»جيمس غرينبالت« هاجم في تغريدة 
له عب���ر تويتر، نائ���ب رئيس المكتب 

استباحة دماء الفلسطينيين 
بالضفة.. مسلسل »إرهاب« ال يتوقف

غزة / سماح المبحوح:
م���ا زال االحتالل اإلس���رائيلي يصعد من عمليات القتل بحق الفلس���طينيين 

بمختل���ف مناطق الضف���ة الغربية والق���دس المحتلتين ، بزعم 
تنفيذه���م عمليات ده���س وطعن وإطالق نار ض���د جنوده ، فال 

هيئة الأ�شرى تك�شف 
عن حالت مر�شية 

�شعبة يف ال�شجون

أربعة أسرى من الجهاد يواصلون إضرابهم عن الطعام
غزة/ االستقالل:

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى أن 
أربعة أس���رى من حركة الجهاد اإلس���المي يواصلون 

إضرابه���م المفت���وح عن الطع���ام رفًضا لسياس���ة 
االعتقال اإلداري. وأوضحت مهجة القدس 
في بيان لها، أن األسيرين إبراهيم هاني 

انتزاع قرار باإخالء 
امل�شتوطنني من مبنى 

البكري يف اخلليل

إدانات واسعة إلغالق األقصى ودعوات بالزحف لكسر قرار االحتالل
القد�س املحتلة – غزة/ قا�سم الأغا:

اأدانت ف�س��ائل فل�سطينية وموؤ�س�س��ات ر�سمية ت�سعيد قوات الحتالل 
"الإ�س��رائيلي" اأم�س يف امل�س��جد الأق�س��ى املب��ارك، واملتمثل باإغالق 
اأبواب امل�س��جد كاف��ة، بعد العت��داء على امل�س��لني واملوظفني وطلبة 
املدار�س ال�سرعية بداخله واإخالئهم بالقوة، واعتقال عدد اآخر. ويف 
بيانات منف�سلة و�سلت "ال�ستقالل"، حّملت تلك الف�سائل واملوؤ�س�سات 

حكومة الحتالل برئا�سة "بنيامني نتنياهو"، امل�سوؤولية الكاملة عن 
تداعيات هذا الت�سعيد، حمّذرة من خمططات مبّيتة لتق�سيم امل�سجد 
الأق�سى مكانًيا وزمانًيا. حركة  املقاومة الإ�سالمية )حما�س(، اأّكدت 
على اأن �سعبنا الفل�سطيني لن ي�س��مح مبرور حماولت الحتالل، التي 

راأت فيه��ا حماول��ة هادف��ة اإىل فر���س وقائ��ع جدي��دة يف 
امل�سجد الأق�سى تنتق�س من حّقنا الكامل فيه.

) APA images (      انت�سار قوات الحتالل يف مكان ا�ست�سهاد ال�ساب يا�سر ال�سويكي يف اخلليل اأم�س اعتقال الحتالل لأحد ال�سبان يف مدينة القد�س املحتلة اأم�س  
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القدس المحتلة / االستقالل:
قررت ش���رطة االحتالل اإلس���رائيلي يوم أمس، إبعاد ش���ابين مقدسيين عن 

المسجد األقصى المبارك ومنطقة باب األسباط لمدة أسبوعين.
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن ش���رطة االحتالل أبعدت الشابين بهجت 

الرازم وتامر خلفاوي عن المسجد األقصى ومنطقة باب األسباط لمدة 15 يوًما
وكانت مخابرات االحتالل اعتقلت يوم االثنين، الش���ابين الرازم وخلفاوي بعد 
اقتحام منزليهم���ا بالقدس القديمة، ووجهت لهما تهم���ة "االخالل بقرارات 

اإلبعاد عن األقصى".
يذكر أن الشاب الرازم أصيب بجرح بليغ في جبينه قبل أسبوعين عند 
باب الرحمة، عق���ب اعتداء قوات االحتالل علي���ه بالضرب المبرح و٢٠ 
شاًبا، ونقل ليلتها من مركز "القشلة" إلى مستشفى" شعاري تصيدق" 

للعالج.
وفي السياق، مددت سلطات االحتالل اعتقال المقدسي محمد حسين درباس 
)56 عاًما( حتى الس���ابع عشر من الش���هر الجاري، علًما أنه معتقل منذ السابع 
والعشرين من الش���هر الماضي، وهو والد األس���ير المقدسي حسين درباس 

المحكوم بالسجن ٢5 عاًما.
كما قررت محكمة "الصلح" اإلسرائيلية يوم أمس، إلغاء سجن الفتى المقدسي 
مهدي حاتم أبو عص���ب بعد دفع الغرامة المالية الت���ي كانت مفروضة عليه 

بقيمة 1٢ ألف شيكل.

القدس المحتلة / االستقالل:
اإلسرائيلي  االحتالل  نيابة  قدمت 
إل���ى المحكم���ة العس���كرية يوم 
أم���س، الئحة اتهام ضد األس���ير 
عاص���م البرغوثي م���ن قرية كوبر 
ب���رام الل���ه، تتضمن قت���ل ثالثة 
إس���رائيليين، بينه���م اثنان من 

جنود االحتالل.
وبحس���ب الئح���ة االته���ام، نفذ 
البرغوثي مع ش���قيقه في التاسع 
من ديسمبر الماضي عملية إطالق 
نار على مدخل مستوطنة "عوفره"، 
أصيب���ت فيها مس���توطنة حامل 
بصورة خطي���رة، وأنجبت مولودها 
بع���د العملي���ة لكن���ه توفي بعد 

ثالثة أيام.
وأوضحت الالئح���ة أنه بعد أربعة 
أيام م���ن العملية نف���ذ البرغوثي 
في الثالث عش���ر من كانون األول 
عملية إطالق نار أخرى على مفرق 
مس���توطنة "غفعات أساف"، قتل 

فيها اثنين من جنود االحتالل.

البرغوث���ي اعتق���ل الحًق���ا  وكان 
ف���ي قرية أبو ش���خيدم م���ع أحد 
له، علًما أن شقيقه  المس���اعدين 
نحو شهر  قبل  استش���هد  صالح 

من اعتقاله.
وتنسب نيابة االحتالل العسكرية 

للبرغوثي "ثالث مخالفات التسبب 
بالموت بشكل متعمد، وهي تهم 
موازية للقت���ل المتعمد، ومحاولة 

ارتكاب مخالفة أخرى".
وأصدرت المحكمة العسكرية أمًرا 
بتمدي���د اعتق���ال البرغوثي حتى 

انتهاء اإلجراءات القضائية ضده.
االحت���الل هدمت  ق���وات  وكانت 
من���زل عائلة البرغوث���ي في قرية 
كوب���ر، الخمي���س الماض���ي، بعد 
العلي���ا  المحكم���ة  صادق���ت  أن 

اإلسرائيلية على عملية الهدم.

رام الله/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي يوم أمس، 11 موطًن���ا بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية 
المحتلة، وسط مواجهات بين تلك القوات والشبان. وقال المتحدث باسم جيش االحتالل في 
بيان له يوم أمس: إن قوات الجيش فتشت قرية أسكاكا وغيرها من القرى في محافظة سلفيت 
واستولت على مسدس واثنين من األسلحة، وذلك عقب عملية إطالق نار وقعت في المنطقة.

وأفاد مصدر في قرية كوبر ش���مال غ���رب مدينة رام الله بأن قوات االحتالل اعتقلت الش���اب 
حذيفة لطفي االبرغوثي، عقب مداهمة منزل أسرته، علما أن والده واثنين من أشقاءه معتقلين 
لدى االحتالل. وفي ذات الس���ياق، اندلعت مواجهات بين مجموعة من الشبان وقوات االحتالل 

في بلدة بير زيت شماال، عقب انسحاب الدوريات العسكرية من قرية كوبر.
كما اقتحم���ت قوات االحتالل فجر يوم أمس، عزبة س���لمان جنوب قلقيلية واعتقلت المواطن 

عبيدة سلمان داوود وفتشت منزله وعبثت بمحتوياته؛ كما استجوبت والده.
وأش���ارت مصادر محلية، إلى أن جنود االحتالل فتشوا منزله ومنزل والده وانتشروا في شوارع 
البلدة . كما اعتقلت قوات االحتالل الش���ابين محمود برهم ومحمود فريج أثناء تواجدهما على 

المعبر الشمالي لمدينة قلقيلية ونقلوهما إلى جهة مجهولة.

الئحة اتهام ضد عاصم البرغوثي بتهمة قتل 3 إسرائيليين االحتالل ُيبعد شابين 
عن األقصى 15يومًا

غزة/ االستقالل:
أكد عض���و المكتب السياس���ي لحركة الجهاد 
اإلس���المي ف���ي فلس���طين د. ولي���د القططي 
"أن اس���تمرار االحت���الل اإلس���رائيلي بجرائمه 
واعتداءاته بحق المسجد األقصى والمقدسيين 
ينذر بتفجر األوضاع في فلسطين"، مشددًا على 
 الفلسطينيين لن يقفوا مكتوفي األيدي إزاء 

َّ
أن

التصعيد اإلسرائيلي في القدس المحتلة.
وق���ال د.القططي في تصري���ح صحفي لوكالة 
فلس���طين الي���وم اإلخباري���ة مس���اء أمس: إن 
المس���جد األقصى المبارك عن���وان الصراع مع 
العدو وه���و مركز الصراع في فلس���طين التي 
تمثل مرك���زًا للصراع الكوني بي���ن تمام الحق 
وتمام الباط���ل، لذلك نقولها ب���كل وضوح إن 
الفلسطينيين لن يسمحوا لالحتالل بمواصلة 

اعتداءات���ه التي ته���دف لتهوي���د المدينة 
المقدسة ومسجدها المبارك.

وأض���اف: أن محاول���ة االحت���الل اإلس���رائيلي 
ر األوضاع في  اللع���ب بالخطوط الحمراء قد تفجِّ
فلسطين والمنطقة، محماًل االحتالل المسؤولية 
الكاملة عّما س���تؤول إليه األم���ور في القدس 
 

َّ
والمس���جد األقصى المب���ارك، مش���يرًا إلى أن
القدس ومحاوالت اللعب بالخطوط الحمراء التي 
تعتبر من ثوابت القضية الفلس���طينية كانت 
سببًا في اشتعال كل الثورات واالنتفاضات في 

وجه االحتالل.
وبي���ن د. القططي أن الهدف اإلس���رائيلي من 
وراء االعتداءات المتواصلة هو تهويد ما تبقى 
من مدينة القدس المحتلة، وتقسيم المسجد 
األقصى زمانيًا ومكاني���ًا، إليجاد قدم لالحتالل 

اإلسرائيلي داخل المس���جد األقصى المبارك، 
مردفًا "بإذن الله لن يكون هذا األمر، وسيتصدى 
الفلسطينيون لمحاوالت االحتالل الخبيثة بكل 

ما أوتوا من قوة".
وف���ي رس���الٍة وجهه���ا للش���عوب العربي���ة 
واإلسالمية، قال عضو المكتب السياسي لحركة 
الجه���اد اإلس���المي في فلس���طين إن القدس 
ومسجدها المبارك ليسا ملكًا محصورًا بالشعب 
الفلس���طيني فحس���ب، بل إّنهما مل���كًا لألمة 
العربية واإلس���المية، وجزءًا ال يتجزأ من عقيدة 
المسلمين، لذلك يجب على العرب والمسلمين 
أْن يدافعوا بكل قوتهم وامكانياتهم المتاحة 
عن أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، 

ومسرى رسول الله.
ه القططي رس���الة إلى األنظمة العربية  كما وجَّ
الُمطبعة مع االحتالل اإلس���رائيلي، قال فيها: 
إن التطبيع مع العدو اإلسرائيلي لن يجلب لكم 
س���وى العار، ولن يخدم مصالحكم بل س���يضر 

بها، كما أن التطبيع مع االحتالل الذي ينتهك 
مقدس���ات األمة العربية واإلسالمية فيه خيانة 
لإلس���الم، واألمة، والتاريخ، داعيًا إياهم للكف 
المله���اة والع���ار واالستس���الم لالحتالل  عن 

اإلسرائيلي.
وكان���ت قوات االحت���الل اإلس���رائيلي أغلقت، 
أمس الثالثاء، أبواب المسجد األقصى المبارك، 

واعتقلت 5  شبان و3 سيدات.
كما اقتحمت قوات االحتالل مسجد قبة الصخرة 
واعتدت على رئيس حراس المسجد، وعدد من 
العاملين فيه، وأش���اعت أج���واء من الهلع بين 

صفوف المصلين والنساء واألطفال.
كما طردت ق���وات االحتالل المصلين والحراس 
من المسجد األقصى المبارك الذي ما زال مغلقا 

بالكامل.

د. القططي: العدوان اإلسرائيلي على األقصى ينذر بتفجير األوضاع في المنطقة

اللد / االستقالل:
أصدرت المحكم����ة المركزية ف����ي اللد قراًرا 
بتجميد أوامر هدم منازل في مدينة الطيبة 
باالراضي المحتلة عام 1948م حتى إش����عار 

آخر.
القرار جاء عقب التماس قدمته بلدية الطيبة 
ورئيسها المحامي ش����عاع منصور مصاروة 
بواس����طة المحام����ي قيس يوس����ف ناصر، 
ألزمت فيه مديرة مديرية التخطيط في وزارة 
المالي����ة، دليت زيلبر، بعقد جلس����ة مجددة 
للنظر في مطلب بلدية الطيبة تخطيط الحي 
الغربي للمدينة والذي يشتمل نحو 6٠ منزال 

غير مرخص.
وقررت المحكمة كذلك تجميد هدم المنازل 
غير المرخص����ة في المنطقة حتى إش����عار 
آخر وإل����ى أن تتخذ مديرة مديرية التخطيط 

قراًرا نهائًيا جدي����ًدا في إمكانيات تخطيط 
المنطقة.

وحضر جلس����ة المحكمة ع����دد من أصحاب 
المنازل المه����ددة بالهدم، ومهندس بلدية 

الطيبة، يوسف جمعة.
وجاء ق����رار المحكمة في إطار االلتماس الذي 
قدمته بلدي����ة الطيبة ورئيس����ها المحامي 
ش����عاع منصور مصاروة م����ن أجل تخطيط 
المنطقة التي تقع غرب شارع »عابر إسرائيل« 
وم����ن أجل إنق����اذ المنازل ف����ي المنطقة من 
اله����دم، حين تعمل الوح����دة القطرية على 
هدم هذه المن����ازل بذريعة عدم الترخيص 
وبحج����ة أنها تق����ع في منطق����ة مخصصة 

تخطيطيا لوادي إسكندر.
وفي إطار االلتماس هاج����م المحامي قيس 
ناص����ر تراجع مديرية التخطي����ط العليا عن 

تخطيط المنطقة حين قررت سابقا تخطيط 
المنطقة من خالل قانون اإلس����كان السريع 
)الفتم����ال( ولكنها تراجعت ع����ن هذا القرار 

فيما بعد بذرائع مختلفة.
وبّي����ن االلتم����اس أن الق����رار الجديد بعدم 
تخطيط المنطقة لم يكن مبنيا على معايير 
صحيحة ولم يتخذ بالش����كل السليم وحتى 
دون منح بلدية الطيبة إمكانية المش����اركة 

في القرار.
وأوضح����ت المحكمة يوم أمس، أن النيابة لم 
تس����تطع الرد على االدعاءات القضائية في 
االلتم����اس حول عيوب الق����رار األخير بعدم 
تخطيط المنطقة، وعلية قررت المحكمة إلزام 
المخططة ومديرة مديرية التخطيط في وزارة 
المالية، دليت زيلبر، بعقد جلسة مجددة في 

قضية تخطيط المنطقة.

االحتالل يعتقل 11 مواطنًا إصدار قرار بتجميد هدم منازل بالطيبة
بمداهمات في الضفة
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غزة/ قاسم األغا: 
أّكد عض���و المكتب السياس���ي لحركة "حماس" 
روحي ُمشتهى أن الفترة الراهنة تشهد جهوًدا 
م���ن مص���ر وقطر واألم���م المتحدة، ف���ي "حراك 
ماراثوني" إللزام االحتالل "اإلس���رائيلي" بتنفيذ 

تفاهمات كسر الحصار.
وقال مشتهى في حديث لصحيفة "االستقالل": 
"لي���س هن���اك اتفاق بش���أن تفاهمات كس���ر 
الحص���ار؛ ولك���ن هناك جه���ود تج���ري برعاية 
مصري���ة، ونتوق���ع نضوًجا أكثر لتل���ك الجهود 
نهاية األس���بوع )الجاري("، وه���و الموعد المقرر 
لع���ودة الوفد األمني المص���ري للقطاع، حاماًل رد 

االحتالل حول "التفاهمات".
وش���ّدد على أن "حماس" لن تس���اوم أو تقايض 
على الحقوق السياس���ية لش���عبنا بأّي���ة أثمان، 
وس���يواصل الش���عب مس���يرات العودة وكسر 
الحصار السلمّية حتى تحقيق أهدافها الوطنية 

الكاملة.
وتابع: "مس���يرات العودة آلية من آليات المقاومة 
والنضال الفلس���طيني المش���روع، وهي ليست 
والمصلحة  الحص���ار،  بتفاهمات كس���ر  مرتبطة 
الوطني���ة العامة ه���ي من تحدد آلي���ات ووتيرة 

المسيرات".  

ومنذ أش���هر عّدة، ُيجري وفد أمني من المخابرات 
المصري���ة، زي���ارات مكوكي���ة بين غ���زة وكيان 
االحتالل؛ إلجب���ار األخير على تنفي���ذ تفاهمات 
"كس���ر الحصار" الت���ي ترعاها القاه���رة واألمم 

المتحدة وقطر.
وش���هد قطاع غ���زة منتصف األس���بوع الحالي، 
وصول منسق األمم المتحدة لعملية التسوية في 
الشرق األوس���ط "نيكوالي ميالدينوف"، ورئيس 
اللجنة القطرية إلعمار غزة السفير القطري محمد 
العمادي، على وقع المساعي المبذولة للتخفيف 

من حدة األزمات اإلنسانية بالقطاع.

ادعاءات دون قيمة
في س���ياق آخر، وصف عضو المكتب السياسي 
ل�"حماس" اّدعاءات المبع���وث األمريكي لعملية 
التسوية في الشرق األوسط "جيسون غرينبالت" 
ضد نائب رئي���س المكتب السياس���ي لحماس 

صالح العاروري ب�أنها "دون قيمة". 
وكان "غرينبالت" زعم في تغريدة له على "تويتر" 
أن "العاروري متهم بارتكاب جرائم فظيعة وهو 
مطلوب"، مجدًدا التأكيد على "رصد مكافأة مالية 

لمن يدلي بمعلومات سرّية عنه وعن موقعه".
وأضاف مش���تهى: "هذه المزاعم األميركية ضد 
حماس وقادتها قديم���ة جديدة، وهي تكريس 

لسياس���ات الواليات المتحدة الداعمة لالحتالل 
اإلسرائيلي، والمعادية لكفاح الشعوب وحقوقها 

في التحرر من االستعمار".
وش���ّدد على أن تصريحات "غرينبالت" لن ُتثني 
قادة وأبناء "حماس" عن مواصلة طريق المقاومة 

بأشكالها كاّفة ضد االحتالل.

فتح ترف�ض ال�شراكة
وبش���أن المصالحة مع حرك���ة "فتح"، لفت إلى أن 

"حم���اس" قّدمت كل ما يتطلب إلنجاحها، محماًل 
رئيس الس���لطة محمود عّباس مس���ؤولية فشل 

تحقيقها. 
وقال: "الس���يد أبو م���ازن )عباس( ُيش���كل عقبة 
تحول دون إنهاء االنقس���ام"، مستداًل على ذلك 
بخطواته المنفردة التي كان آخرها الذهاب نحو 
تشكيل حكومة جديدة، بعيًدا على حالة اإلجماع 

الوطني.  
وأردف: "ذهاب���ه )األحد الماض���ي( نحو تكليف 
)عضو مركزية فتح محمد اش���تّية( رئيسًا لتلك 
الحكومة تكريس لمكنونات���ه )عباس( الداخلية 
برفض الشراكة الوطنية، وهذا ال يخدم القضية 

على اإلطالق".
وأوض���ح أن حرك���ة "حم���اس" تؤمن ب���أن إجراء 
االنتخابات الش���املة )الرئاس���ية، التش���ريعية، 
المجل���س الوطني( المدخل الحقيقي للخروج من 

الحالة الوطنية الراهنة.
وأض���اف: "في الوق���ت الذي تتوف���ر فيه ظروف 
االنتخاب���ات بملفاته���ا الثالث���ة أو اثنين بالحد 
األدنى )الرئاسية والتشريعية(، حينها ستكون 
حماس مع هذا اإلجراء في وقت واحد، وستتعامل 

معه بإيجابية كبيرة جًدا".
ولفت إلى أن "المجلس التش���ريعي هو الشرعية 

الوحيدة الموجودة في الش���ارع الفلسطيني، وال 
تنتهي إاّل بانتخاب مجلس جديد".   

وبّين أن إجراءات الس���لطة "العقابية" ضد قطاع 
غزة تمّس أبناء الش���عب كاّفة، "ومواجهتها ال بد 
أن يكون من المجموع الوطني، وليس من حماس 

وحدها".

تطّور مت�شاعد
وعل���ى صعي���د عالق���ة "حماس" بمص���ر، وصف 
مشتهى تلك العالقة بأنها "في تطور متصاعد"، 
عازًي���ا ذلك إل���ى "حرص ودقة وش���فافية قيادة 

الحركة في العالقة".
وفي مقابل ذلك، "يبدي المس���ؤولون المصريون 
حرًصا كبي���ًرا على تلك العالقة، بما ُيحّس���ن من 
واقع ش���عبنا المحاصر في قطاع غ���زة، ويضمن 
المرتبطة  األمنية واالس���تراتيجية  مصالح مصر 

بصورة أو بأخرى بالقطاع"، وفق مشتهى.
ولفت إلى أن إفراج مصر قبل نحو أس���بوعين عن 
"الُشبان األربعة"، الذين احُتجزوا داخل سجونها 
منذ أغس���طس )آب( 2015، "لم يأت في س���ياق 
أّي���ة تفاهم���ات أو أثم���ان؛ ألنه���م )األربعة( لم 
يمّس���وا األم���ن القومي المصري ال م���ن قريب أو 
بعيد، والظروف اليوم تجاوزت تلك الفترة بكاّفة 

تفاصيلها".

»مرهونة برضوخ العدو لمطالب شعبنا«

مشتهى لـ »االستقالل«: نضوج تفاهمات »كسر الحصار« نهاية األسبوع
�سنواجه "عقوبات" ال�سلطة

 �سد غزة بـ"املجموع الوطني"
لن ن�ساوم على حقوق �سعبنا 

باأّية اأثمان �سيا�سية

ودع���ت الحرك���ة ف���ي بي���ان وص���ل »االس���تقالل« الجماهير 
الفلس���طينية في كل مكان إلى الزحف نحو المس���جد األقصى 
وكس���ر قرار االحتالل بإغالقه، وف���رض إرادة المصلين بحقهم 

الكامل بالدخول والخروج من المسجد وقتما شاءوا.
وقالت: »إن أمتنا العربية واإلس���المية وشعوبها الحية، وقواها 
الفاعلة مدعوة إلى وقفة جادة مع أولى القبلتين وثالث الحرمين 
الش���ريفين، والتصدي الفعلي إلج���راءات االحتالل واعتداءاته 

المتكررة على القدس وأهلها ومقدساتها«.
أما حركة التحرير الوطني الفلس���طيني )فتح(، فقد حّذرت من 
مخطط »إسرائيلي« خطير لتقسيم المسجد األقصى على غرار 
الح���رم اإلبراهيمي بمدينة الخليل المحتل���ة، من خالل افتعال 

أزمات متتالية واستفزازات متصاعدة.
وأك���دت الحركة ف���ي بيان وص���ل »االس���تقالل« أن »األقصى 
خط أحم���ر، وأن القدس بكل ما فيها فلس���طينية خالصة، وأن 
العبث بالمقدس���ات وخاصة األقصى المبارك، هو دعوة مباشرة 
للعنف«، مش���ددًة على أنها لن تسمح بتمرير مخطط االحتالل 

مهما كلف الثمن.
وأش���ارت إلى أن إدخ���ال الخم���ر وتدنيس المس���جد المبارك 
واالعتداء على الش���يوخ ورجال الدين، واالعتقاالت المتواصلة، 
وحمل���ة اإلبعاد عن الق���دس واألقصى، واالقتحام���ات اليومية 
لعصابات المس���توطنين؛ ما هي إاّل إجراءات مخططة مس���بًقا 
ته���دف لتغيي���ر الحقيقة وتنفي���ذ المخطط الذي س���يقلب 

األوضاع تماًما.
من جهته���ا، وصف���ت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين 
تصعيد االحتالل باألقصى وعموم الضفة والقدس المحتلتين 
ب�«الع���دوان الخطي���ر«، الذي ينذر بتدحرج ك���رة النار واالنفجار 

بوج���ه االحتالل. وفي بي���ان وصل »االس���تقالل« قالت الجبهة 
الش���عبية: »إن ما يجري من عدوان إسرائيلي غاشم على شعبنا 
خصوصًا في مدينة القدس والمسجد األقصى، وما جرى )أمس( 
من جريمة قتل الش���اب محمد ش���اهين في سلفيت تصعيد 
خطير سيؤدي إلى تدحرج كرة النار لتشعل فتيل انفجار عارم 

في وجه االحتالل«.
وشددت على أّن المسئولية الفلس���طينية الجماعية للتصدي 
لالحتالل ونصرة القدس والمقدسات يجب أن ترتقي لمستوى 
الهجم���ة والمخططات الممنهجة والش���املة لتهويد المدينة، 

ومحاوالت التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى.
ونوه���ت إل���ى ضرورة تحّمل المؤسس���ة الرس���مية )الس���لطة 
الفلسطينية( مس���ئولياتها في الدعم الجدي ماديًا وسياسيًا 
م���ن أجل تعزي���ز صم���ود أهالي الق���دس الذي���ن يتعرضون 

العتداءاٍت متواصلة. ولفتت »الشعبية« إلى أن تمادي االحتالل 
في انتهاكاته واعتداءاته على ش���عبنا بالقدس المحتلة، جاء 
نتيجة صمت المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته المختلفة 
عما يجري من هجمة صهيونية متواصلة على ش���عبنا، داعيًة 
الش���عوب العربي���ة للتحرك الف���وري والعاجل لنص���رة مدينة 
القدس وأهله���ا، وترجمة منظمة المؤتمر اإلس���المي قراراتها 

حول القدس واقعًا ملموسًا على األرض.
إلى ذلك، حملت وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية 
األردنية الس���لطة القائم���ة باالحتالل مس���ؤولية ما يجري في 
المس���جد األقصى، معتبرًة إياه���ا انتهاكات خطي���رة لجميع 

المواثيق والقوانين واألعراف الدولية.
وأوضحت الوزارة في بيان اطلعت عليه »االستقالل« أنها تتابع 
لحظة بلحظة وباهتمام شديد األحداث التي تجري في المسجد 

األقصى من افتع���ال أحداث وإيجاد مبررات لتفريغ المس���جد 
م���ن المصلين والمرابطين وإغالق بواباته واالعتداء بالضرب من 
قبل ش���رطة االحتالل على العاملين في األقصى واالعتداء على 
النساء والرجال العّزل وإغالق المسجد الذي ُأعد للصالة وللزيارة.

وتابعت أن ذلك يش���كل اعتداًء صارًخ���ا على الحريات الدينية 
وأمر مرفوض ويس���عى االحتالل من ورائ���ه إلى تأجيج الصراع 
الديني في المنطقة، مش���ددًة  على حرمة وقدس���ية المسجد 
األقص���ى عند المس���لمين جميعًا، واالعتداء علي���ه اعتداء على 
جميع المسلمين، وأن أي اعتداء على أي جزء منه أو العاملين به 

يمس األمة االسالمية كافة.
كما أدانت دائرة إفتاء الدي���ار المصرية إغالق االحتالل بوابات 
المسجد األقصى كافة، وما أعقبه من اقتحام مسجد قبة الصخرة 
واالعتداء على العاملين فيه والنساء واألطفال، واعتقال عدد من 

المواطنين بينهم سيدات.
واس���تنكر مفتي مصر ش���وقي ع���الم في بي���ان اطلعت عليه 
»االس���تقالل«، االقتحام���ات المتك���ررة لمئات المس���توطنين 
للمس���جد األقصى، بحماية ش���رطة االحتالل وأداء طقوس���هم 
وصلواتهم »التلمودية« بداخله، إضافة إلى سلس���لة اإلجراءات 
القمعية، التي اتخذتها س���لطات االحت���الل في األيام األخيرة 
بح���ق مدينة القدس المحتل���ة، وإغالق مصلى »ب���اب الرحمة« 
بالمس���جد. وحذر ع���اّلم م���ن اس���تمرار مخطط���ات االحتالل 
التهويدية لمدينة القدس، وتغيير معالمها، وطمس هويتها 
الحقيقية، داعًيا إلى سرعة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات 
اإلقليمي���ة والدولية والتدخل الف���وري لوقف تنفيذ مخططات 
االحت���الل التي تمث���ل تهديًدا خطيًرا على المس���جد األقصى 

ومدينة القدس المحتلة.

إدانات واسعة إلغالق األقصى ودعوات بالزحف لكسر قرار االحتالل
القد�ض املحتلة – غزة/ قا�شم الأغا:

اأدانت ف�شائل فل�شطينية وموؤ�ش�شات ر�شمية ت�شعيد قوات الحتالل 
"الإ�ش��رائيلي" اأم�ض يف امل�شجد الأق�شى املبارك، واملتمثل باإغالق 
اأبواب امل�ش��جد كافة، بعد العتداء على امل�ش��لني واملوظفني وطلبة 

املدار�ض ال�شرعية بداخله واإخالئهم بالقوة، واعتقال عدد اآخر.
ويف بيان��ات منف�ش��لة و�ش��لت "ال�ش��تقالل"، حّملت تلك الف�ش��ائل 
واملوؤ�ش�شات حكومة الحتالل برئا�شة "بنيامني نتنياهو"، امل�شوؤولية 
الكاملة عن تداعيات هذا الت�ش��عيد، حم��ّذرة من خمططات مبّيتة 

لتق�شيم امل�شجد الأق�شى مكانًيا وزمانًيا. حركة  املقاومة الإ�شالمية 
)حما���ض(، اأّك��دت عل��ى اأن �ش��عبنا الفل�ش��طيني ل��ن ي�ش��مح مب��رور 
حماولت الحتالل، التي راأت فيها حماولة هادفة اإىل فر�ض وقائع 

جديدة يف امل�شجد الأق�شى تنتق�ض من حّقنا الكامل فيه.
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح �سمال غزة – دائرة التنفيذ

إخطار تنفيذ
إلى المخطر الي���ه/ نهاد محمد صابر عبد العزيز أبو عودة، نخطركم بأنه قد 
تم رفع القضية التنفيذية رقم 1270 / 2019 لصالح طالب التنفيذ/ حسام 
جمع���ة خلف عزام وموضوعها تنفيذ حكم موضوعه "تعويض" في الحكم 

الصادر 2018/7/2 في الدعوى رقم 49 / 2018 صلح شمال غزة
منطوق الحكم 

حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه / نهاد "محمد صابر" أبو عودة بدفع 
مبلغ وق���دره "1050 دوالر امريكي" للمدعي / حس���ام جمعة خلف عزام 

وتضمينه بالرسوم والمصاريف و 20 دينار اتعاب محاماة
على ذمة القضية التنفيذية رقم 1270 / 2019 

لذلك عليكم مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين من نشر هذا اإلعالن 
وبالعكس ستجري ضدك اإلجراءات القانونية حسب األصول 

مأمور تنفيذ محكمة صلح شمال غزة 

 اأ . ح�سن �سر�سور 

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي 

بلدية بيت لهيا
 إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا 

بشأن تلزيم سوق بيت الهيا العام 
تعل���ن بلدية بيت الهيا لعموم المواطنين الك���رام عن رغبتها بتلزيم 
س���وق بيت الهيا العام لمدة س���نة ميالدية بما في ذلك س���وق االحد 
األسبوعي وس���وق الخميس األس���بوعي وذلك بطريق المزاد بالظرف 
المختوم فعلى من يرغب الدخول بالمزاد مراجعة الباحث القانوني في 
البلدية خالل أوقات الدوام الرسمي الستالم الئحة المزاودة وملحقاتها 
ودفع تأمين دخول مزاد بقيمة )20000 ش���يكل ( عشرون ألف شيكل 

تدفع نقدا في صندوق البلدية او بموجب شيك بنكي .
علما بانه سيتم فتح جلسة المزاد في قاعة اجتماعات البلدية الكائنة 
في الطابق الثاني في تمام الس���اعة الثانية عشر من ظهر يوم االحد 

الموافق :2019/3/31م

رئي�س بلدية بيت لهيا
اأ.عز الدين الدحنون

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة جباليا ال�سرعية

 إعالن وراثة صادر عن محكمة جباليا الشرعية
قدم����ت لهذه المحكمة مضبط����ة وراثة موقعة من مخت����ار جباليا مؤرخة في 
2019/3/12م تتضم����ن ان المتوفي يوس����ف بن حس����ن بن محم����د القانوع 
المش����هور القنوع من جباليا وس����كانها ق����د توفي بتاري����خ 1983/12/29م 
وانحصر ارثه الش����رعي واالنتقالي في زوجته كاملة بنت س����الم بن موس����ى 
عسلية المشهورة القانوع وفي أوالده منها وهم محمد وعزات  ومريم المقررة 
المذكورة ثم بتاري����خ 1995/1/23م توفيت كاملة المذك����ورة وانحصر ارثها 
الش����رعي واالنتقالي في أوالدها المتولدين لها م����ن زوجها المتوفي قبلها 
يوس����ف المذك����ور وهم محمد وع����زات ومريم فقط وال وارث لهم س����وى من 
ذكر وليس لهم وصية واجب����ة او اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياتهم 
وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة جباليا 

الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر  حرر في 2019/3/12م

 قا�سي حمكمة جباليا ال�سرعي
حممد خليل احلليمي

يخدم الحتالل
واعتبرت حرك���ة الجهاد اإلس���المي أن تصريحات 
غرينب���الت تأت���ي في س���ياق الموق���ف األمريكي 
المعادي للقضية الفلسطينية، وقالت إنه ال يخدم 

سوى إرهاب االحتالل.
وأضافت الحركة على لس����ان الناطق باسمها داود 
ش����هاب، أن س����اكني "البيت األبي����ض" الحاليين 
ال ه����دف لهم س����وى ش����يطنة العال����م وتخريب 
اس����تقراره، مشيرًا إلى أن الش����يخ صالح العاروري 
يعمل م����ن أجل ش����عبه وقضيته ويواجه أبش����ع 
احتالل استعماري، وأن المقاومة مشروعة والنضال 
ضد االحتالل واجب أقرته كل الش����رائع السماوية 

والقوانين األرضية.
وأكد شهاب على أن اإلرهاب هو ما تمارسه حكومة 
االحتالل وجيشها وعصاباتها اإلرهابية، كما هاجم 
ش���هاب المبعوث األمريكي بالق���ول "من الخطأ أن 
يوصف غرينبالت أو يصنف كمبعوث للس���الم في 

المنطقة، إنه مسعر حروب ومتعهد فتن".

لي�س له قيمة
وبدوره���ا أك���دت حرك���ة حم���اس أن تصريح���ات 
غرينبالت بحق العاروري ال يمكن سلخها عن المسار 
الذي تنتهجه اإلدارة األمريكية في الدعم المفتوح 

لالحتالل اإلسرائيلي.
وش���ددت حم���اس في بيان له���ا، عل���ى أن ما قاله 
غرينبالت عن إعادة التأكيد على رصد مكافأة مالية 
لم���ن يدلي بمعلومات عنه لي���س له قيمة؛ ذلك أن 
الع���اروري ش���خصية قيادية وطنية فلس���طينية 
معروفة، ويش���ارك في قيادة المسارات السياسية 

للحركة.
كما أضاف عضو المكتب السياسي لحماس حسام 
ب���دران: إن "العال���م ي���درك أن الوالي���ات المتحدة 
األمريكي���ة هي أكبر مصَدٍر لإلره���اب واإلرهابيين، 
ومن قتل الماليين في اعتداءات عابرة للقارات في 

فيتنام والعراق وأفغانستان".
وأضاف في تغريدة عبر حس���ابه في "تويتر": "من 
يغط���ي اإلره���اب الصهيون���ي ويمول���ه ويوفر له 
الشرعية عليه أن يخجل من مجرد ذكر رموز شعبنا 

ومجاهديه".
أم���ا مفوض التعبئ���ة والتنظيم بحرك���ة فتح منير 
الجاغوب، فق���ال معلًقا على تغريدة غرينبالت: "من 
يجب أن ُيط���ارد هو االحتالل وم���ن يدعمه بالمال 

والسالح.
واعتبر الجاغوب، الش���يخ صالح العاروري والمحررة 
أح���الم التميمي، مقاتالن من اجل حرية ش���عبهم 
وإزال���ة االحتالل عن أرضهم وهذا حقهما الطبيعي 

وحق كل أبناء شعبنا بكل فصائله ومكوناته.

ت�سنيف منحاز
م���ن جانبها، قال���ت الجبه���ة الديمقراطية لتحرير 
فلس���طين إّن الش���يخ صالح الع���اروري يناضل من 
أجل قضية عادل���ة أقرتها كل القواني���ن الدولية، 
ومدعومة بعش���رات القرارات األممي���ة، ومحاوالت 
المس���اس بالعاروري تهدف لضرب عدالة القضية 

الفلسطينية.
وأضافت الجبهة على لسان عضو لجنتها المركزية 
طالل أبو ظريفة أن تكرار المس���اعي األمريكية في 
اس���تهداف صالح العاروري يؤكد حج���م االنزعاج 

اإلس���رائيلي من دوره وحضوره في المسار الوطني 
الفلسطيني برمته.

وح���ّذر أبو ظريف���ة من القب���ول العرب���ي والدولي 
بالتصنيف���ات األمريكي���ة كونه���ا منح���ازة تمامًا 
لالحت���الل اإلس���رائيلي، مؤك���دًا أن تل���ك القوائم 

ا. ا وتعلن أمريكًيّ والتصنيفات تصدر إسرائيلًيّ

ح�سار املقاومة
م���ن ناحيتها ع���ّدت الجبه���ة الش���عبية لتحرير 
ا  فلس���طين تصريحات غرينبالت عن العاروري جزًء
م���ن الحصار األمريكي على القضية الفلس���طينية 

ومقاومتها.
وأكد القيادي في الجبهة الشعبية زاهر الششتري 
أن الوالي���ات المتحدة األمريكية هي راعية اإلرهاب 
العالمي، وأن تصريح���ات "جيمس غرينبالت" حول 
المكاف���أة المالية لمن يدل���ي بمعلومات عن "صالح 
الع���اروري" ج���زء من ال���دور األمريكي ف���ي حصار 

المقاومة.
وأضاف الشش���تري في بيان صحفي أّن أفضل الرد 
عل���ى مالحقة الع���اروري والكاتبة أح���الم التميمي 

ه���و التركيز عل���ى أهمي���ة تكاث���ف كل الجهود 
وتعزي���ز الوحدة الوطنية للرد على كل هذه الدعاية 
الصهيونية األمريكي���ة، مطالبا بضرورة أن يتوخى 

قادة المقاومة الحيطة والحذر.
وأكد على أن ما تق���وم به اإلدارة األمريكية لمحاربة 
المقاومة ومش���روعها في المنطق���ة يتم من خالل 
مالحقة المقاومي���ن ووضعهم على قوائم اإلرهاب 
األمريكي���ة، ورص���د مكاف���آت مالي���ة لم���ن يدلي 
بمعلوم���ات عنهم، وه���ي اس���تراتيجية أمريكية 
لتخوي���ف المنطقة العربية من مش���روع المقاومة 

وقادتها.
كما دعا لضرورة تعزيز العمل المش���ترك للفصائل 
الوطنية واإلس���المية في فلس���طين كافة ألهمية 
ذلك في تحقيق مصالح شعبنا في الحرية والدولة 

واالستقالل.
وش���دد على أن الواليات المتحدة ليس���ت وسيطا 
نزيه���ا ألي خالف في الش���رق األوس���ط، وهي لن 
تس���تطيع أن تحل صراع عمره أكثر من 100 سنة، 
مؤكدا على ض���رورة تفعيل منظم���ة التحرير على 

أسس وطنية وديمقراطية. 
وأردف: "على السلطة أن ترفض وتدين مالحقة أي 
فلس���طيني مقاوم، ويجب أن يكون هناك رد واضح 
على القرار األمريكي ومواجهة مالحقة الفلسطيني 

أينما كان، بل توفير الحماية له.

�سيا�سي  اأحمق
م���ن جهته، وصف األمين العام لحركة األحرار خالد 
أب���و هالل، غرينبالت بالسياس���ي األحم���ق الذي ال 

يعرف شيئا عن شعبنا.
 العاروري ش���خصية وطنية 

َّ
وأك���د أبو هالل، على أن

تم���ارس مهامها وأداءها وف���ق المصلحة الوطنية 
الفلس���طينية، وتكفلها له الش���رائع الس���ماوية، 

والقوانين والمواثيق الدولية.
 العاروري لن يس���تأذن أمريكا 

َّ
وأض���اف أبو هالل أن

في مقاومته لالحت���الل، واصًفا التصعيد األمريكي 
ضد العاروري بوسام ش���رف له ولحركته ولشعبنا، 
ودليل جديد عل���ى صوابية الخيار والمس���ار الذي 

يسلكه العاروري.

تنديد فصائلي واسع بتحريض أمريكا ضد العاروري
غزة/ ال�ستقالل:

بالتحري���س  ب�س��دة  فل�س��طينية  ن��ددت ف�س��ائل 
الأمريك��ي عل��ى نائ��ب رئي���س املكت��ب ال�سيا�س��ي 
حلرك��ة حما���س �س��الح الع��اروري، معت��رة اإي��اه 
ك�س��ف بج��الء املوق��ف الأمريك��ي العدائ��ي جتاه 

الفل�س��طينيني واملنح��از لالحت��الل الإ�س��رائيلي. 
ي�س��ار اإىل اأن املبعوث الأمريكي لل�س��رق الأو�س��ط 
»جيم���س غرينب��الت« هاج��م يف تغري��دة له عر 
توي��ر، نائ��ب رئي���س املكت��ب ال�سيا�س��ي حلرك��ة 
حما�س �سالح العاروري ، كما اأكد على ر�سد مكافاأة 

مالية ملن يديل مبعلوم��ات عنه. كما اتهم املبعوث 
الأمريكي، الأ�س��رة الفل�س��طينية املحررة اأحالم 
التميمي ب��� »تنفيذ عملي��ات«، م�س��يًفا اأن »اأحالم 
��ا م��ن بينه��م 7 اأطفال،  قتل��ت اأكرث من 15 �سخ�سً

وتعي�س اليوم باملجان«.
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح خانيون�س

 في الطلب رقم 2019/282
 في القضية رقم 2018/461

المستدعي / عثمان إبراهيم احمد الغول – خانيونس – وكيله المحامي / اعتدال الشامي
المس���تدعى ضده / صالح سعيد حويطي النجار – خانيونس – منطقة 

المجايدة – الحاكورة – الطابق الثاني – عمارة رقم 210/90
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

  في القضية الحقوقية 2018/461
الى المس����تدعى ضده المذكور بعالية بما ان المستدعى قد اقام عليك دعوى  
)حقوق( استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفق لكم نسخة منها ومن 
مرفقاتها لدي قلم المحكمة لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه المحكمة 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة  كما يقتضي ان تودع 
قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس����ة عشر يوما من تاريخ تبليغك 
ه����ذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس����ة االثنين 2019/4/8 لنظر الدعوى 
وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس����تدعي ان يسير في 

دعواه حسب األصول . تحريرا في 2019/3/10م

   رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س
اأ.فتحي ح�سني حم�سن

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 )138 / 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: رائد 
عاش���ور عبد الحي عيد من س���كان جباليا هوية رقم 927346494 بصفته 
وكيال ع���ن: نعمة محمد محمد عي���د ومحمد امين وإبراهي���م ورجاء ونهلة 

وصفاء وخالد وإسماعيل وفاتن وميساء أبناء / عاشور عبد الحي عيد 
بموجب وكالة رقم: 1010 / 2019 الصادرة عن شمال غزة 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 921 قسيمة 18 المدينة جباليا النزلة 

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

المعاملة. التاريخ: 3/12/ 2019م

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

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )134/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: محمد مصطفى 
سليم ارحيم من س���كان غزة هوية رقم 936564152 بصفته وكيال عن: سمير شقوير 
محمد أحمد وأمير وأميرة وأماني وس���عاد أبناء س���مير ش���قوير محمد أحمد البسيوني 

وأحمد سمير شقوير محمد أحمد البسيوني ومصطفى سمير شقوير البسيوني 
بموجب وكالة رقم: 14 /2019 الصادرة عن الس���عودية + 12 / 2019 

السعودية + 2142 / 2017 القاهرة
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 728 قسيمة 7 + 17 + 26 + 49 + 57 المدينة غزة الدرج

قطعة 641 قسيمة 24 + 49 المدينة غزة الزيتون
 فم����ن له أي اعتراض بهذا الش����أن علي����ه التقدم باعتراضه إل����ى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس����ة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 3/12/ 2019م

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

استش���هد  الثالثاء  أم���س  وصب���اح 
الشاب ياسر فوزي شويكي )27 عاما( 
، بعد إطالق النار عليه ، بزعم محاولته 
تنفيذ عملية طع���ن ضد جنود كانوا 
يحرس���ون بناية ف���ي ذات المدينة ، 
يطلق عليها اسم "بيت السالم" وهي 

قريبة من مستوطنة "كريات أربع " .
ويوم االحد الماضي استشهد الشاب 
س���المة كعابنة )22 عامًا( بعد إطالق 
االحتالل النار عليه على حاجز عسكري 
في منطقة غور األردن في أريحا، وقبل 
عدة أيام استشهد الشابان أمير دراج 
) 20عاما( ويوسف عنقاوي ) 20عاما( 
في قرية كف���ر نعمة غرب مدينة رام 
الله ، بعد ادع���اء االحتالل محاولتهم 

تنفيذ عملية دهس.

ا�ستغالل املنا�سبات
عبد  والكات���ب  السياس���ي  المحل���ل 

الس���تار قاس���م أك���د أن االحت���الل 
اس���تغالل  يح���اول  اإلس���رائيلي 
كاالنتخابات   ، السياسية  المناسبات 
في تشديد قبضته ضد أبناء الشعب 
الفلسطيني ، فيمارس ضده االعتقال 
والقتل وه���دم المن���ازل وغيرها من 

الجرائم التعسفية.
وق���ال قاس���م ل�"االس���تقالل " : " إن 
بمثابة  الفلس���طينيين  سياسة قتل 
فرصة لألحزاب والحكومة اإلسرائيلية 
أمام  لتس���ويق ذرائعها  ، تستغلها 
ال���رأي الع���ام اإلس���رائيلي ؛ لتن���ال 

مكاسب وانجازات سياسية " .
االحت���الل  حكوم���ة   "  : وأض���اف 
الفلس���طينيين  تقتل  االس���رائيلي 
بحج���ة محاولته���م طع���ن أو دهس 
وإطالق النار ض���د جنودها ، للترويج 
أمام ش���عبهم أنها تعمل على توفير 

الحماي���ة واألمان له ، وأنه���ا ما تزال 
تعمل على مكافحة اإلرهاب".

وش���دد على أن قتل الفلس���طينيين 
العقلي���ة  ل���دى  مقدس���ة  قضي���ة 
اإلسرائيلية التي تشجع على ارتكاب 
الجرائ���م  بذرائ���ع وحج���ج عقائدية 
مأخ���وذة من التوراة ، ف���ال وجود رادع 
يمنعه���م من القت���ل ، وطردهم من 

أرضهم .

�سيا�سة فا�سلة
السياس���ي  المحل���ل  أك���د  ب���دوره، 
عم���رو جع���ارة أن عملي���ات القت���ل 
ض���د الفلس���طينيين بمختلف مدن 
الضفة الغربي���ة والقدس المحتلتين 
،  سياس���ة ممنهجة ومسلس���ل من 
الجرائ���م المتواصل���ة منذ س���نوات 

طويلة .
حديث���ه  خ���الل  جع���ارة  وأوض���ح 

قت���ل  عملي���ات  أن   " ل�"االس���تقالل 
االحتالل اإلس���رائيلي للفلسطينيين 
تزاد وتنخفض وتيرتها مع المواقف 
والمناس���بات السياسية اإلسرائيلية 
، كاالنتخاب���ات المزم���ع عقدها خالل 

الشهر القادم.
وأش���ار إلى أن سياس���ة القتل التي 
االحت���الل  اس���تخدامها  يتعم���د 
اإلسرائيلي على مدار عقود وسنوات 
أثبت فش���لها أم���ام نض���ال وكفاح 
مدار  فعلى  الفلس���طيني،  الش���عب 
الش���عب  بره���ن  االحت���الل  وج���ود 
الفلسطيني تمسكه بأرضه وحقوقه، 
واستمراره في أساليب المقاومة حتى 

دحره .
وشدد على أن سياسة القتل واإلعدام 
المواطني���ن بهذا  بح���ق  الميدان���ي 
الشكل المنافي لإلنسانية، لن تشكل 

رادعًا بل س���تعمل على تصاعد حدة 
الغضب ، وس���تعطي الش���باب جرأة 

أكبر في مقاومة وتحدي االحتالل .
ولف���ت " إلى أن سياس���ات وإجراءات 
االحتالل تضع الضف���ة المحتلة على 
صفيح ساخن، ُينذر بتصاعد األوضاع 
وتفجرها في حل اس���تمرت عمليات 
القت���ل الممنهجة بح���ق المواطنين 

االبرياء على الحواجز وفي الطرقات. 
لتحرير  الش���عبية  الجبهة  وح���ذرت 
فلس���طين، م���ن مح���اوالت االحتالل 
إلى ساحة لالستثمار  الضفة  تحويل 
االنتخابي���ة  والدعاي���ة  السياس���ي، 
عمليات  تش���ريع  عبر  اإلس���رائيلية، 
ج���اء  الع���دوان  وتصعي���د  القت���ل، 
ذل���ك، تعقيبًا على جرائ���م االحتالل 
المتواصلة بحق المواطنين العزل في 

الضفة المحتلة ومدينة القدس.

االحتالل يحولها إلى ساحة انتخابية

استباحة دماء الفلسطينيين بالضفة.. مسلسل »إرهاب« ال يتوقف
غزة / �سماح املبحوح:

ما زال الحتالل الإ�سرائيلي ي�سعد من عمليات القتل 
بحق الفل�سطينيني مبختلف مناطق ال�سفة الغربية 

والقد�س املحتلتني ، بزعم تنفيذهم عمليات ده�س 
وطعن واإطالق نار �سد جنوده ، فال يكاد مير يوم دون 

ارتقاء �سهيد حتت حجج اإ�سرائيلية واهية، ي�سوقها 
للراأي العام العاملي، وخ�سو�سا اأن ذلك يتزامن مع قرب 

موعد النتخابات الإ�سرائيلية املزمع عقدها ال�سهر 
القادم الذي يحاول الحتالل ا�ستغاللها على ح�ساب 

دماء الفل�سطينيني.  ا�ستباحة الدم الفل�سطيني من 
خالل اإطالق جنود الحتالل الإ�سرائيلي الر�سا�س 

على املواطنني وقتلهم ب�سكل مبا�سر ومتعمد على 
احلواجز الع�سكرية يف ال�سفة الغربية والقد�س 

املحتلتني، اأ�سبح �سيا�سة اإ�سرائيلية ممنهجة، توؤكد 
حجم التطرف والإرهاب الذي و�سلت اإليه حكومة 

الحتالل يف التعامل مع الفل�سطينيني. 
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املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح خانيون�س

 في الطلب رقم 2019/282
 في القضية رقم 2018/461

المستدعي / عثمان إبراهيم احمد الغول – خانيونس – وكيله المحامي / اعتدال الشامي
المس���تدعى ضده / صالح سعيد حويطي النجار – خانيونس – منطقة 

المجايدة – الحاكورة – الطابق الثاني – عمارة رقم 210/90
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

  في القضية الحقوقية 2018/461
الى المس����تدعى ضده المذكور بعالية بما ان المستدعى قد اقام عليك دعوى  
)حقوق( استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفق لكم نسخة منها ومن 
مرفقاتها لدي قلم المحكمة لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه المحكمة 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة  كما يقتضي ان تودع 
قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس����ة عشر يوما من تاريخ تبليغك 
ه����ذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس����ة االثنين 2019/4/8 لنظر الدعوى 
وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس����تدعي ان يسير في 

دعواه حسب األصول . تحريرا في 2019/3/10م

   رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س
اأ.فتحي ح�سني حم�سن

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 )138 / 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: رائد 
عاش���ور عبد الحي عيد من س���كان جباليا هوية رقم 927346494 بصفته 
وكيال ع���ن: نعمة محمد محمد عي���د ومحمد امين وإبراهي���م ورجاء ونهلة 

وصفاء وخالد وإسماعيل وفاتن وميساء أبناء / عاشور عبد الحي عيد 
بموجب وكالة رقم: 1010 / 2019 الصادرة عن شمال غزة 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 921 قسيمة 18 المدينة جباليا النزلة 

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

المعاملة. التاريخ: 3/12/ 2019م

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

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )134/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: محمد مصطفى 
سليم ارحيم من س���كان غزة هوية رقم 936564152 بصفته وكيال عن: سمير شقوير 
محمد أحمد وأمير وأميرة وأماني وس���عاد أبناء س���مير ش���قوير محمد أحمد البسيوني 

وأحمد سمير شقوير محمد أحمد البسيوني ومصطفى سمير شقوير البسيوني 
بموجب وكالة رقم: 14 /2019 الصادرة عن الس���عودية + 12 / 2019 

السعودية + 2142 / 2017 القاهرة
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 728 قسيمة 7 + 17 + 26 + 49 + 57 المدينة غزة الدرج

قطعة 641 قسيمة 24 + 49 المدينة غزة الزيتون
 فم����ن له أي اعتراض بهذا الش����أن علي����ه التقدم باعتراضه إل����ى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس����ة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 3/12/ 2019م

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

استش���هد  الثالثاء  أم���س  وصب���اح 
الشاب ياسر فوزي شويكي )27 عاما( 
، بعد إطالق النار عليه ، بزعم محاولته 
تنفيذ عملية طع���ن ضد جنود كانوا 
يحرس���ون بناية ف���ي ذات المدينة ، 
يطلق عليها اسم "بيت السالم" وهي 

قريبة من مستوطنة "كريات أربع " .
ويوم االحد الماضي استشهد الشاب 
س���المة كعابنة )22 عامًا( بعد إطالق 
االحتالل النار عليه على حاجز عسكري 
في منطقة غور األردن في أريحا، وقبل 
عدة أيام استشهد الشابان أمير دراج 
) 20عاما( ويوسف عنقاوي ) 20عاما( 
في قرية كف���ر نعمة غرب مدينة رام 
الله ، بعد ادع���اء االحتالل محاولتهم 

تنفيذ عملية دهس.

ا�ستغالل املنا�سبات
عبد  والكات���ب  السياس���ي  المحل���ل 

الس���تار قاس���م أك���د أن االحت���الل 
اس���تغالل  يح���اول  اإلس���رائيلي 
كاالنتخابات   ، السياسية  المناسبات 
في تشديد قبضته ضد أبناء الشعب 
الفلسطيني ، فيمارس ضده االعتقال 
والقتل وه���دم المن���ازل وغيرها من 

الجرائم التعسفية.
وق���ال قاس���م ل�"االس���تقالل " : " إن 
بمثابة  الفلس���طينيين  سياسة قتل 
فرصة لألحزاب والحكومة اإلسرائيلية 
أمام  لتس���ويق ذرائعها  ، تستغلها 
ال���رأي الع���ام اإلس���رائيلي ؛ لتن���ال 

مكاسب وانجازات سياسية " .
االحت���الل  حكوم���ة   "  : وأض���اف 
الفلس���طينيين  تقتل  االس���رائيلي 
بحج���ة محاولته���م طع���ن أو دهس 
وإطالق النار ض���د جنودها ، للترويج 
أمام ش���عبهم أنها تعمل على توفير 

الحماي���ة واألمان له ، وأنه���ا ما تزال 
تعمل على مكافحة اإلرهاب".

وش���دد على أن قتل الفلس���طينيين 
العقلي���ة  ل���دى  مقدس���ة  قضي���ة 
اإلسرائيلية التي تشجع على ارتكاب 
الجرائ���م  بذرائ���ع وحج���ج عقائدية 
مأخ���وذة من التوراة ، ف���ال وجود رادع 
يمنعه���م من القت���ل ، وطردهم من 

أرضهم .

�سيا�سة فا�سلة
السياس���ي  المحل���ل  أك���د  ب���دوره، 
عم���رو جع���ارة أن عملي���ات القت���ل 
ض���د الفلس���طينيين بمختلف مدن 
الضفة الغربي���ة والقدس المحتلتين 
،  سياس���ة ممنهجة ومسلس���ل من 
الجرائ���م المتواصل���ة منذ س���نوات 

طويلة .
حديث���ه  خ���الل  جع���ارة  وأوض���ح 

قت���ل  عملي���ات  أن   " ل�"االس���تقالل 
االحتالل اإلس���رائيلي للفلسطينيين 
تزاد وتنخفض وتيرتها مع المواقف 
والمناس���بات السياسية اإلسرائيلية 
، كاالنتخاب���ات المزم���ع عقدها خالل 

الشهر القادم.
وأش���ار إلى أن سياس���ة القتل التي 
االحت���الل  اس���تخدامها  يتعم���د 
اإلسرائيلي على مدار عقود وسنوات 
أثبت فش���لها أم���ام نض���ال وكفاح 
مدار  فعلى  الفلس���طيني،  الش���عب 
الش���عب  بره���ن  االحت���الل  وج���ود 
الفلسطيني تمسكه بأرضه وحقوقه، 
واستمراره في أساليب المقاومة حتى 

دحره .
وشدد على أن سياسة القتل واإلعدام 
المواطني���ن بهذا  بح���ق  الميدان���ي 
الشكل المنافي لإلنسانية، لن تشكل 

رادعًا بل س���تعمل على تصاعد حدة 
الغضب ، وس���تعطي الش���باب جرأة 

أكبر في مقاومة وتحدي االحتالل .
ولف���ت " إلى أن سياس���ات وإجراءات 
االحتالل تضع الضف���ة المحتلة على 
صفيح ساخن، ُينذر بتصاعد األوضاع 
وتفجرها في حل اس���تمرت عمليات 
القت���ل الممنهجة بح���ق المواطنين 

االبرياء على الحواجز وفي الطرقات. 
لتحرير  الش���عبية  الجبهة  وح���ذرت 
فلس���طين، م���ن مح���اوالت االحتالل 
إلى ساحة لالستثمار  الضفة  تحويل 
االنتخابي���ة  والدعاي���ة  السياس���ي، 
عمليات  تش���ريع  عبر  اإلس���رائيلية، 
ج���اء  الع���دوان  وتصعي���د  القت���ل، 
ذل���ك، تعقيبًا على جرائ���م االحتالل 
المتواصلة بحق المواطنين العزل في 

الضفة المحتلة ومدينة القدس.

االحتالل يحولها إلى ساحة انتخابية

استباحة دماء الفلسطينيين بالضفة.. مسلسل »إرهاب« ال يتوقف
غزة / �سماح املبحوح:

ما زال الحتالل الإ�سرائيلي ي�سعد من عمليات القتل 
بحق الفل�سطينيني مبختلف مناطق ال�سفة الغربية 

والقد�س املحتلتني ، بزعم تنفيذهم عمليات ده�س 
وطعن واإطالق نار �سد جنوده ، فال يكاد مير يوم دون 

ارتقاء �سهيد حتت حجج اإ�سرائيلية واهية، ي�سوقها 
للراأي العام العاملي، وخ�سو�سا اأن ذلك يتزامن مع قرب 

موعد النتخابات الإ�سرائيلية املزمع عقدها ال�سهر 
القادم الذي يحاول الحتالل ا�ستغاللها على ح�ساب 

دماء الفل�سطينيني.  ا�ستباحة الدم الفل�سطيني من 
خالل اإطالق جنود الحتالل الإ�سرائيلي الر�سا�س 

على املواطنني وقتلهم ب�سكل مبا�سر ومتعمد على 
احلواجز الع�سكرية يف ال�سفة الغربية والقد�س 

املحتلتني، اأ�سبح �سيا�سة اإ�سرائيلية ممنهجة، توؤكد 
حجم التطرف والإرهاب الذي و�سلت اإليه حكومة 

الحتالل يف التعامل مع الفل�سطينيني. 
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في الطلب رقم 307 / 2019
في الطلب رقم 295 / 2019

المستدعي / أحمد عبد الحميدخليل سعدة                    المغازي – المحامي / رامي محمد حمد
المستدعى ضده / ظافر حمدي محمد العقاد                خانيونس – دوار أبو حميد

نوع الطلب / حقوق )وقف شيكات(
مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في الطلب الحقوقي 295 / 2019

إلى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المستدعي  قد أقام عليك طلب )حقوق( 
اس���تنادًا إلى ما يدعيه في الئحة طلبه المرفق لكم نس���خة منها ومن مرفقاته لدى 
قلم المحكمة لذلك يقتضى عليك الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر 
يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضى أن تودع قلم هذه المحكمة ردك 
التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علمًا أنه قد تحدد 
لها جلسة االربعاء 2019/3/27 للنظر في الطلب وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت 

عن ذلك يجوز للمستدعي أن يسير في طلبه حسب األصول. حرر في 2019/3/12

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س
اأ.فتحي ح�سني حم�سن

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ هايل يوسف احمود ابو هولي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)926746298 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله /االستقالل:
قال���ت األس���يرة المح���ررة م���ن س���جون االحتالل 
االسرائيلي سهير البرغوثي "إن األسرى يتحملون 
آالًما ال يمكن وصفها، وأن س���جن الدامون ال يصلح 

للحياة ".
وروت البرغوث���ي لمكتب إعالم األس���رى تفاصيل 
اعتقاله���ا األول���ى قائلة: "في بداي���ة االعتقال تم 
إخضاع���ي للتحقيق في س���جن عوف���ر وقبل البدء 
بالتحقي���ق كان���ت مرحلة التفتيش الع���اري، وقد 
رفض���ت التفتيش، وعند تهدي���د أحد الضباط لي 

بقوله إن هذا إجراء يتم بحق كل األسرى".
وتابعت: "كان���ت إجابتي له أّني ش���خصيًا لم أعد 
أقيم وزنًا للحياة بعد اقترابي من سن الستين، ولن 
أخضع للتفتيش العاري، حت���ى لو كانت هذه آخر 
لحظة في حياتي، معكم أس���لحتكم وتستطيعون 
إعدام���ي، عندها صدمت المجن���دات والضابط من 

موقفي، واكتفوا بالتفتيش بدون خلع المالبس".
وعم���ا جرى لها في عزل هش���ارون قال���ت: "مكثت 
لوحدي داخل غرفة مع جنائيات يهوديات وكانت 
الفوضى عارمة، واإلزعاج مستمر باألصوات العالية، 

فكن���ت أضع ورق المح���ارم المبلول في أذني كي ال 
أس���مع صوتهن المزعج والمتعم���د، وبعد فترة من 

الزمن تم نقلي إلى سجن الدامون".
وقالت: "الرطوبة تنهش أجس���اد األس���يرات حتى 
أن مصب���اح الضوء ينفجر من ش���دة الرطوبة وعند 
الذه���اب للعي���ادة تكون المأس���اة، وق���د خاطبت 
الممرض س���اخرة منه وم���ن األطب���اء فقلت لهم: 
الطبي���ب عندكم يحتاج إلى طبي���ب، ال أريد منكم 

ش���يًئا س���وى أدويتي التي أحضرته���ا معي عند 
اعتقالي".

وأضاف���ت: "إن أس���يرات الدامون يعش���ن وجعًا ال 
يمك���ن وصفه، وخالل أس���بوع عندهن ش���اهدت 
الع���ذاب اليومي، فإدارة الس���جون تتعمد تحويل 
حياته���ن إل���ى عذاب دائ���م، وهناك األس���يرات 
الجريحات مثل إس���راء الجعابي���ص، والتي تعتبر 
نموذجًا صارخًا على الظلم الواقع على األس���يرات، 

فمنظرها يحكي قصة وجٍع ال يوصف".
وأف���ادت المح���ررة البرغوث���ي أن " البوس���طة قبر 
متح���رك وأل���م ال يتوقف، فاألس���ر وجع���ه األول 
البوس���طة، وقد جربتها سبع مرات وكأنها سنوات 
طوال من العذاب، أتذكر أنني علمت في المحكمة 
أن ابني محمد سيتم اإلفراج عنه، وهذا الخبر خفف 
من عذاب البوسطة التي كنت أعيش فيها لحظات 

ال توصف من القهر واإلذالل".
وش���ددت على أن األس���رى واألس���يرات يحتاجون 
لوفاٍء م���ن نوٍع آخر ك���ي يتم تحريره���م واإلفراج 
عنهم، مضيفة "أن الس���جون مكاٌن للقهر واإلذالل 

واالنتقام الذي تمارسه إدارة السجون".

غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء واألسرى أن أربعة أسرى من حركة 
الجهاد اإلس���المي يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفًضا لسياس���ة 

االعتقال اإلداري.
وأوضحت مهجة القدس في بيان لها، أن األس���يرين إبراهيم هاني إبراهيم 
صوم���ان )29 عاًما( وعلي إس���ماعيل محمد البطاط )21 عاًم���ا( من بيت لحم، 
يواصالن إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ الرابع من الش���هر الجاري، رفًضا 

العتقالهما اإلداري التعسفي.
وأضافت أن االس���يرين أحمد حسين داود موس���ى )41 عاًما( وشقيقه عدال 
موس���ى من بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم، يواص���الن إضرابها منذ نهاية 

الشهر الماضي.
جدير بالذكر أن األس���ير صومان، مت���زوج وأب لثالثة أبن���اء، اعتقلته قوات 
االحتالل في ال� 11 من الشهر الماضي، أما األسير البطاط فهو أعزب، اعتقل 

في ال� 20 من فبراير الماضي
واألس���ير أحمد موسى متزوج وأب لس���بعة أبناء، اعتقلته قوات االحتالل في 
نوفمبر الماضي، وحولته لالعتقال اإلداري التعسفي بدون اتهام، أما شقيقه 
عدال فهو أعزب، اعتقل في ش���تاء 2015 وهو محكوم بالس���جن الفعلي )5( 

سنوات وثالثة أشهر بتهمة مقاومة االحتالل.

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين يوم أمس: 
إن إدارة معتق����الت االحت����الل تواصل سياس����تها 
بانتهاك األس����رى والمعتقلين طبي����ًا، خاصة ممن 
يعان����ون من أمراض مزمنة وتتعمد اس����تهدافهم 
بتجاهل أمراضه����م وعدم التعامل معها بش����كل 

جدي.
وأضافت الهيئة فبي تقرير لها وصل االس����تقالل 
نس����خة منه، أن إدارة السجون تتقاعس عن تقديم 
العالج الالزم لهم وتستبدل ذلك بإعطائهم عقاقير 

مسكنة ومهدئة لأللم فقط.
وفي هذا الس���ياق، كش���فت الهيئة في تقريرها 
عن عدد من الح���االت المرضي���ة القابعة في عدة 
سجون إس���رائيلية، ومن بينها حالة األسير وائل 

أبو ش���خيدم من محافظة الخليل، والذي جرى نقله 
مؤخرًا إل���ى معتقل "عس���قالن"، حيث يش���تكي 
األسير من مشاكل بالكلى واألعصاب ومن تضخم 
في القلب والرئ���ة، وقد تفاقم وضعه الصحي بعد 
خوضه اضراب الحرية والكرامة قبل حوالي عامين، 
ورغم ما يعانيه من أس���قام ومن مش���اكل صحية 
عدي���دة، إال أن عيادة المعتقل ال ُتقدم له س���وى 

المسكنات. 
وذكر التقرير أن األس����ير زي����اد النواجعة )48 عامًا( 
من بلدة يطا قضاء الخلي����ل يمر بوضع صحي غاية 
في الصعوبة، فهو يعاني من ديس����كات في ظهره 
ُتسبب له آالم مزمنة وتعيقه على الحركة، ويشتكي 
األس����ير أيضًا من ارتفاع مس����تمر في كوليسترول 
الدم ومن مش����اكل حادة في األسنان ومن مشاكل 

في النظر أيض����ًا، وقد راجع عي����ادة المعتقل مرات 
عدي����دة، لكن ل����م ُتجر له أية فحوص����ات طبية ولم 

يقدم له أي عالج سوى المسكنات.
بينما يشتكي األس����ير محمد غزاونة )22 عامًا( من 
بلدة الرام شمال مدينة القدس، من أوجاع حادة في 
ال����راس، وتكتفي إدارة "النقب" بإعطاءه مس����كنات 

بدون تشخيص ما يعانيه ومعالجته كما يجب.
أما عن األس����ير س����يف الدين الب����دو )20 عامًا( من 
مدينة طولك����رم والقاب����ع في معتق����ل "مجيدو"،  
فهو يعاني من مرض الس����كري قب����ل اعتقاله، وقد 
تدهورت حالته أثناء اس����تجوابه في مركز تحقيق 
"الجلم����ة"، ودخل غيبوبة وعلى إثره����ا تم نقله إلى 
مشفى "الكرمل" في حيفا، لكن ال زال األسير بحاجة 

إلى متابعة طبية لوضعه الصحي.

هيئة األسرى تكشف عن حاالت مرضية صعبة في السجون

أربعة أسرى من الجهاد 
يواصلون إضرابهم عن الطعام

المحررة البرغوثي: سجن الدامون ال يصلح للحياة وأسيراته بعذاب دائم

رام الله / االستقالل:
قال نادي األسير، إن األسير زياد الشاللدة )44 عاًما(، يعاني من آثار التعذيب 
ال���ذي تعرض له خالل عملي���ة اعتقاله في تاريخ الثامن م���ن كانون الثاني/ 

يناير 2019.
ونقل المحامي عن األس���ير الش���اللدة خالل زيارته في معتق���ل "عوفر"، إنه 
يعاني من إصابة بالغة في ضلعه األيمن، وكس���ر في أنفه، وأوجاع في كافة 

أنحاء جسده.
وكان���ت قوات االحتالل نفذت عملية تعذيب بحق األس���ير الش���اللدة خالل 
اعتقاله هو ونجله محمود، وهما من بلدة كوبر، وفًقا لشهادة األسير الشاللدة.

وأفاد ش���اللدة بأن قوة من جيش االحتالل اقتحمت الخيام التي يسكن فيها 
وعائلته، وأفلتت الكالب البوليس���ية على عائلته، واعتقلته إضافة إلى نجله 
محمود، واقتادتهما إلى الجيب العس���كري، وعلى بعد كيلومتر تقريًبا أوقف 
الجنود الس���يارة وصعد جنود آخرون، واعتدوا علي���ه بالضرب المبّرح بأعقاب 

البنادق، وأصيب إصابة بالغة في ضلعه األيمن وكسر في أنفه.
وأش���ار إلى أنه فقد وعيه واس���تعاده في مستشفى "تشعاري تسيدك" 
االس���رائيلي، حيث مكث في المستش���فى لمدة ثالثة أي���ام وأجريت له 
عملي���ة جراحية في األن���ف، قبل أن يتم نقله بعده���ا إلى مركز تحقيق 

"المسكوبية".
وفي س���ياق متصل، أفاد األسيران موسى قبيطات من رام الله، وعمر زايد من 

مخيم قلنديا، بتعرضهما العتداء على يد قوات االحتالل خالل اعتقالهما.
وأوضح األس���ير قبيطات المعتقل في 27 ديسمبر 2018، أن قوات االحتالل 
اعتدت عليه بالضرب بأعقاب البنادق واأليدي واألرجل، حيث أصيب برضوض 

مختلفة في جسده، وكذلك األسير زايد المعتقل في 16 يناير 2019.

األسير زياد الشاللدة 
يعاني من آثار التعذيب

غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء واألس���رى يوم أمس؛ أن األسير 
المجاهد أحمد مصطفى ياس���ين فني )45 عامًا( من بلدة صيدا قضاء مدينة 
طولكرم ش���مال الضفة المحتلة أنهى ستة عشر عامًا في األسر ويدخل عامه 

ال� )17( على التوالي في سجون االحتالل الصهيوني.
وأش���ارت مهجة القدس إلى أن قوات االحتالل الصهيوني اعتقلت األس���ير 
المجاهد أحمد فني بتاري���خ 2003/03/12م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية 
بحقه حكمًا بالس���جن الفعلي ثالثة مؤبدات باإلضافة إلى )20( عامًا، بتهمة 
االنتماء والعضوية في صفوف حركة الجهاد اإلس���المي والتخطيط لعملية 

استشهادية أدت إلى مقتل ثالثة مستوطنين.
جدير بالذكر أن األس���ير أحم���د فني من موالي���د 1974/02/04م وهو أعزب. 

ويقبع حاليًا في سجن هداريم.

مهجة القدس: األسير المجاهد أحمد فني 
يدخل عامه الـ )17( في سجون االحتالل

 دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة ال�سلح بغزة املوقرة
في القضية رقم 2093 / 2018

في الطلب رقم 548 / 2019 – نشر مستبدل
المس���تدعي/ أحمد منير إبراهيم بدر- من س���كان غزة ويحمل هوي���ة رقم 400259081 
وكيله المحامي/عمار عرفات حرز الله – غزة شارع الوحدة غرب موقف جباليا بناية الحايك

المس���تدعى ضده/ شركة مالتي جوبا للشحن والتخليص ويمثلها السيد/ حسام محمود 
عبد الله حمادة من غزة سابقًا ومجهول محل اإلقامة حاليُا

نوع الدعوى : حقوق
قيمة الدعوى : )5000 شيكل + 200 دوالر أمريكي(

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية رقم 2093 / 2018

إل���ى المس���تدعى ضدها/ ش���ركة مالتي جوب���ا للش���حن والتخليص ويمثلها الس���يد/ 
حس���ام محمود عبد الله حمادة من س���كان غزة س���ابقًا )مجهول محل اإلقامة حاليًا(، بما 
أن المس���تدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة الصلح بغزة ف���ي القضية المرقومة أعاله 
وموضوعها حقوق مالية استنادًا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرًا ألنك مجهول محل 
اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة الصلح بغزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من 
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناًء على قرار الس���يد 
قاضي محكمة الصلح في الطلب رقم 548 / 2019 بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر 
المس���تبدل، لذا يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم األحد الموافق 2019/4/14 
التاس���عة صباحًا كما يقتضي عليك إيداع جوابكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يومًا 
من تاريخ النش���ر، وليك���ن معلوماً لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك فس���ينظر في القضية 

باعتبارك حاضرًا. 
حرر في 2019/3/11

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة / اأ. عمار قنديل 

األربعاء 6 رجب 1440 هــ 13 مارس 2019 م

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعي

الموضوع : مذكرة تبليغ حضور لحلف اليمين 
الشرعية في القضية أساس 2019/21م

وموضوعها تفريق للضرر من الشقاق والنزاع 
الى المدعى عليه محمد الس���يد علي علوان من النصيرات وسكانها سابقا ومجهول محل اإلقامة 
حاليا في الضفة الغربية يقتضى حضورك الى هذه المحكمة يوم األربعاء الموافق 2019/3/27م 
الس���اعة التاسعة صباحا لحلف اليمين الش���رعية في الدعوى أساس 2019/21 والمتكونة بينك 
وبين زوجتك المدعية سهاد احمد خميس عودة من السبع وسكان النصيرات وموضوعها تفريق 
للضرر من الشقاق والنزاع االتي نصها " اقسم بالله العظيم المنتقم الجبار انه ال صحة لما ادعته 
زوجتي ومدخولتي بصحيح العقد الشرعي المدعية سهاد احمد خميس عودة من انني قد أسأت 
اليها إس���اءة بالغة قوال بألفاظ بذيئة وال صحة منه انني اش���كك في شرفها واخالقها بقولي لها 
انت تعرف���ي واحد تاني وبتطلعي معو وفعال بتاريخ 2017/10/6 ف���ي بيتي الكائن بالنصيرات 
المخيم الجديد بالقرب من مس���جد ذو النوري���ن بضربها ضربا متجاوزا حد التأديب بيدي وقدمي 
على ضهرها وصدرها مما س���بب لها بكسر الريشة السابعة وال صحة من انني قد قمت بسحبها 
من ش���عرها بمالبس البيت واخراجها في الش���ارع وال صحة من انها منذ تاريخ خروجها من بيت 
الزوجية الواقع في 2017/10/6 لم تعد الى بيت الزوجية وال صحة من انني قد قمت بضربها ضربا 
متجاوزا حد التأديب قبل هذه الواقعة بالشبش���ب على انحاء جس���دها مما ظهر اثار الضرب على 
جس���دها وال صحة من انني أيضا كنت أقوم بكسر ورمي كاس���ات الشاي والقهوة على المدعية 
وال صحة من انني قد قمت بحرق جواز س���فرها وبطاقة هويتها وال صحة من انني كنت اتعاطى 
المخدرات واحضر اصحابي ليدخنوا معي في البيت مما يش���عرها بعدم األمان وعدم االس���تقرار 
والخ���وف والضرر جراء هذا التعاطي واحضار أصحاب الس���وء في بيت���ي وال صحة من انني كنت 
احبسها في البيت مدة طويلة وال اسمح لها بالخروج وال صحة من انه قد تكرر مني ذلك وال صحة 
من ان هذه اإلس���اءة كانت بقصد إيقاع الضرر بالمدعية س���هاد المذك���ورة وال صحة من انها قد 
تضررت فعال من هذه اإلس���اءة الفعلية والقولية وال صحة من انها ال تستطيع هي وال مثيالتها 
من النس���اء دوام العشرة معي على هذه الحال وال صحة من ان اهل الخير واإلصالح قد عجزوا عن 
اإلصالح بيننا بسبب تعنتي وال صحة من انه قد استحكم البغض في قلبينا على بعضنا البعض 
حتى وصل الى اس���تحالة العشرة بيننا وال صحة من انها قد طالبتني بإنهاء الضرر الواقع عليها 
فامتنعت بدون حق وال وجه شرعي حلفا شرعيا " وان لم تحضر لحلفها سيجري بحقك المقتضى 

الشرعي بموجب الحلف او النكول وحرر في 2019/3/11م

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

 إعالن صادر عن جمعية 
مركز المغازي الثقافي 

يعل���ن مجل���س إدارة الجمعية ع���ن عقد االجتماع الع���ادي للجمعية 
العمومية للعام )2019( وذلك يوم االحد الموافق : 2019/3/17 الساعة 
12 في مقر الجمعية الكائن في المغازي المدخل الرئيس بجوار منتزه 
البلدية وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية ومناقشة التقرير 
المالي واإلداري واختيار مدقق حسابات خارجي بعد استكمال االتي :-

1- إغالق باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية لعام 
)2019( بتاريخ 2019/3/13م 

2- فت���ح ب���اب الترش���يح لعضوية مجل���س اإلدارة وذل���ك لمدة يوم 
2019/3/14م 

3- فتح باب االنس���حاب والطعون واالعتراض لعضوية مجلس اإلدارة 
والجمعية العمومية وذلك لمدة يوم 2019/3/16م

ومع فائق الحرتام والتقدير,,,
  جمل�س اإدارة اجلمعية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ والء محمد مصطفى الرفاعي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801561960 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ شامه عبد الرحمن محمد فحجان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)955791850 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نفين احمد خليل ابو حالوة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)926689506   ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
ناش���دت لجن���ة دع���م الصحفيي���ن، يوم 
أمس  كافة المؤسسات المعنية بالجرحى 
والصح���ة وحق���وق اإلنس���ان باالهتم���ام 
بكاف���ة الجرح���ى الفلس���طينيين وخاصة 
ش���ؤونهم  ورعاية  منه���م،  الصحفيي���ن 
وتوفير احتياجاتهم األساسية، وتسهيل 
مهامه���م العالجية في الوط���ن والخارج، 
وإج���راء العمليات الجراحي���ة العاجلة لمن 
هم بحاجة لذلك، والعمل من أجل وضع حد 

لمعاناتهم المتزايدة.
ووجهت لجن���ة دعم الصحفيي���ن، في يوم 
الجري���ح الفلس���طيني، الذي يص���ادف في 
الثالث عش���ر م���ن آذار م���ن كل ع���ام، ُجَل 
تقديره���ا واحترامه���ا وأص���دق تحياته���ا 

للجري���ح الفلس���طيني عام���ًة وللصحفيين 
الجرحى خاصة.

وَع���َدت اللجن���ة، أن اليوم الثالث عش���ر من 
آذار ال���ذي يصادف في���ه الذك���رى الواحد 
والخمس���ين ليوم الجريح الفلس���طيني، هو 
ي���وم لتكريم الجرحى من الصحافيين، ووفاًء 
لمعاناتهم  وتقدي���رًا  ولتضحياته���م  لهم 

المتواصلة.
وأوضح���ت اللجنة، أنه في قط���اع غزة، يوجد 
مئات من الجرح���ى عامة والصحفيين خاصة 
على س���نوات الع���دوان اإلس���رائيلي الذي 
يشنه على القطاع المحاصر، والذي يتواصل 
ف���ي الوق���ت الحال���ي بفعل قم���ع االحتالل 
لمسيرات العودة السلمية على حدود القطاع 
والذي َخَل���ف وفقًا إلحصائي���ات لجنة دعم 

الصحفيي���ن إصابة300 صحفي وإعالمي من 
بينه���م  88 صحفيًا أصيبوا بالرصاص الحي 
والمتفجر وش���ظايا الرصاص، سجلت بينهم 
حالة بتر واح���دة، واصابة 83 صحفيًا بقنبلة 
غاز مباش���رة أدت إلى حروق وجروح وكسور، 
بالمطاط  المغل���ف  بالرص���اص  و15إصاب���ة 

غالبيتها في األطراف السفلية.
وأشارت اللجنة، إلى أن منهم من فقدوا أجزاء 
من أجسادهم أو أبصارهم، وبعضهم يعانون 
من آثار وجود رصاصات في أجس���ادهم جراء 
اإلصابة المباش���رة التي لحقت بهم، في ظل 
الحصار ال���ذي يالحق القطاع الصحي بقطاع 
غزة، ومنع بعضهم من الع���الج بالخارج، مما 

يفاقم من معاناتهم .
وطالب���ت لجنة دعم الصحفيين مؤسس���ات 

رسمية وحقوقية فلسطينية وعربية ودولية، 
برعاي���ة الجرح���ى  الصحفيي���ن ومحاس���بة 
االحت���الل على جرائم���ه بحقه���م، من قبل 
المؤسس���ات والهيئ���ات الدولي���ة ومجلس 

األمن.
وأكدت، أن محاوالت االحتالل المستمرة في 
اس���تهداف الصحفيين ومالحقة الطواقم 
اإلعالمي���ة هدفه تكبي���ل الصحافة وكبت 
الحري���ات االعالمية، وتقيي���د الصحفيين 
وثنيه���م ع���ن مواصلة دوره���م في فضح 
جرائ���م االحت���الل بح���ق أبن���اء الش���عب 

الفلسطيني.
وطالب���ت المؤسس���ات الدولي���ة والحقوقية 
والمعني���ة، بضرورة التدخ���ل من أجل وقف 
وتوفير  الصحفيين،  اس���تهداف  سياس���ة 

الحماي���ة له���م خ���الل تأديته���م واجبهم 
الصحفي، وإرس���ال لجنة تحقي���ق للوقوف 
على جرائم االحتالل المتصاعدة بحقهم في 
األراضي الفلسطينية، لضمان عدم االعتداء 

عليهم.
وحث���ت اللجن���ة، وس���ائل اإلع���الم المحلية 
والدولية على تس���ليط الض���وء على جرائم 
االحتالل ض���د اإلعالم الفلس���طيني وفضح 
انتهاكاته ف���ي كل المحافل الدولية، داعية 
الصحفيين الفلس���طينيين، إلى االس���تمرار 
مواجهة عنجهية االحتالل االسرائيلي بمزيد 
من اإلصرار على نقل عذابات وهموم الشعب 
االحتالل،  ني���ر  ال���رازح تحت  الفلس���طيني 
والتعبي���ر عن آم���ال وحق الش���عب بالحرية 

واالستقالل أسوة بشعوب العالم الحر.

غزة / االستقالل:
أوصى خبراء ومختصون في مجال الصحة 
والتأهي���ل بض���رورة تطوي���ر الخدم���ات 
المقدم���ة لمصابي مس���يرات العودة من 
خالل دع���م فريق التأهي���ل بأخصائيين 
نفس���يين، والعم���ل عل���ى إيج���اد برامج 
للتدري���ب المهني للمصابين الذين ليس 

لديهم شهادات أكاديمية.
المالية  االحتياجات  لتغطية  الخبراء  ودعا 
بالكامل للمصابي���ن وخاصة فيما يتعلق 
بموض���وع الس���فر، وتدري���ب األهالي في 
المناط���ق الس���اخنة عل���ى دورات خاصة 

بالطوارئ واإلسعافات األولية.
ج���اء ذلك في يوم دراس���ي نظمه قس���م 
عل���وم التأهي���ل ف���ي الكلي���ة الجامعية 
ي���وم أمس  بغ���زة  التطبيقي���ة  للعل���وم 
بعنوان" بالتحديات التي تواجه الخدمات 
العودة"،  المقدم���ة لمصاب���ي مس���يرات 
بحض���ور ومش���اركة كل من ناص���ر غانم 
رئي���س القس���م، والدكتور ص���الح صالح 
رئي���س اللجن���ة التحضيري���ة، ونخبة من 
التأهيل  ف���ي مجال  والمختصين  الخبراء 
ذوي  األش���خاص  ورعاي���ة  المجتمع���ي 
اإلعاقة، والعش���رات من طلبة القسم في 

اختصاصاته المختلفة.
وطالب���وا بزي���ادة الوعي لدى المدرس���ين 
والطلب���ة بخصوص حق���وق ذوي اإلعاقة 
بالتعليم، وتدري���ب العاملين في المجال 

الصحي للمس���اهمة في تأهيل اإلصابات 
الدماغية داخل المستش���فيات، وتدريب 
األس���رة على كيفية التعامل مع المشاكل 
والمضاعفات بس���بب الخل���ل في عمليات 
اإلدراك، وبناء ش���بكة قوية لالستفادة من 
الم���وارد المحلية، وتجهيز إرش���ادات في 
بعد  التحديات  لمواجهة  التعامل  كيفية 

اإلصابات الدماغية.
العظ���ام  جراح���ة  استش���اري  وتح���دث 
والمفاصل في مجمع الشفاء الطبي عدنان 
الب���رش عن الواق���ع المرير ال���ذي تمر به 
وزارة الصح���ة ومستش���فياتها المختلفة 
بفعل الحص���ار ونقص اإلمكانات والعالج 
ع���ن  وعجزه���ا  الطبي���ة،  والمس���تلزمات 
استيعاب الكم الكبير من جرحى ومصابي 

مسيرات العودة.
من جانبه قال مدير دائرة العالج الطبيعي 
والتأهيل في وزارة الصحة س���امي عويمر 
إن الحصار المف���روض على قطاع غزة منذ 
ما يزيد عن 12 عاما أضر بش���كل كبير في 
القط���اع الصحي ومؤسس���اته المختلفة، 
فضاًل عن االس���تهداف المتك���رر والذي 
يسهم في زيادة أعداد الشهداء والجرحى.

وأكد أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تقديم 
مختلف الخدمات وفق إمكاناتها المتاحة 
في هذه الظروف الصعبة والمعقدة التي 

يمر بها أهالي قطاع غزة.
من جانب���ه، أوضح رئيس أقس���ام العالج 

الطبيعي بوزارة الصحة ماهر المدهون  أن 
العنف المفرط ال���ذي قابل فيه االحتالل 
المشاركين في مسيرات العودة السلمية 
أس���هم ف���ي إح���داث أع���داد مهولة من 
الجرحى والمصابين، وأن غالبية اإلصابات 
تكون ف���ي أماكن حساس���ة وفي محيط 

المفاصل.
وأكد أن هذا يؤدي إلى تهتكها وتكس���ر 
في العظام وقطع ف���ي األعصاب واألوتار، 
وبعد إج���راء عمليات معق���دة للمصابين 
يكون لديهم إعاقة ف���ي حركة المفصل 
والمش���ي والتنقل، ومنهم م���ن بتر أحد 
أطرافه بس���بب خطورة إصابته وهذا يزيد 

المشكلة تعقيًدا.
بدوره أش���ار المدرس في قسم التمريض 
وعل���وم الصحة بالكلية الجامعية  س���امر 
النواجحة ، إلى أولويات العمل مع مصابي 
مس���يرات الع���ودة، والت���ي تنحصر في 
مجموعة أمور م���ن أبرزها وضع نظام الفرز 
في ح���االت الطوارئ، ومنع حدوث العدوى 
ومنع حدوث إصاب���ات في العمود الفقري 
المصابين  المصاب، ومساعدة  أثناء حمل 
على الوص���ول إلى الرعاي���ة الصحية بعد 

اإلصابة في أسرع وقت.
واختت���م اليوم الدراس���ي بتكريم أعضاء 
والمختصين  والخبراء  التحضيرية  اللجنة 
المش���اركين وتوزيع ش���هادات التقدير 

عليهم والتقاط الصور التذكارية لهم.

دعوة لتطوير الخدمات المقدمة لمصابي مسيرات العودة

»دعم الصحفيين« تطالب برعاية الجرحى الصحفيين ومحاسبة االحتالل

غزة/ االستقالل:
قال مدير تمريض المستش���فيات بوزارة الصحة في غزة بسام مسلم إن فريق التمريض 
الجراح���ي أعد قائمة التحق���ق الجديدة لتحضير المريض قب���ل العملية الجراحية. وأفاد 
مس���لم في بيان للصحة ، ب���أن القائمة تأتي لمراعاة إجراءات س���المة المرضى ومكافحة 
العدوى المقرة من منظمة الصحة العالمية والمراكز المتقدمة في المجال. وذكر أنه جرى 
توحيد النموذج في جميع المستش���فيات، بحيث يس���هل اس���تخدامه من قبل الطواقم 
التمريضية ويقلل من إمكانية تأجيل العمليات. وش���دد مسلم على أن تلك اإلجراءات 
تأتى في إطار تحسين مستوى الرعاية التمريضية لمرضى العمليات الجراحية والذي 

يبلغ متوسط عددهم 5000 عملية شهرًيا في مستشفيات الوزارة.

صحة غزة«: قوائم جديدة 
لتجنب تأجيل العمليات
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املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعي

الموضوع : مذكرة تبليغ حضور لحلف اليمين 
الشرعية في القضية أساس 2019/21م

وموضوعها تفريق للضرر من الشقاق والنزاع 
الى المدعى عليه محمد الس���يد علي علوان من النصيرات وسكانها سابقا ومجهول محل اإلقامة 
حاليا في الضفة الغربية يقتضى حضورك الى هذه المحكمة يوم األربعاء الموافق 2019/3/27م 
الس���اعة التاسعة صباحا لحلف اليمين الش���رعية في الدعوى أساس 2019/21 والمتكونة بينك 
وبين زوجتك المدعية سهاد احمد خميس عودة من السبع وسكان النصيرات وموضوعها تفريق 
للضرر من الشقاق والنزاع االتي نصها " اقسم بالله العظيم المنتقم الجبار انه ال صحة لما ادعته 
زوجتي ومدخولتي بصحيح العقد الشرعي المدعية سهاد احمد خميس عودة من انني قد أسأت 
اليها إس���اءة بالغة قوال بألفاظ بذيئة وال صحة منه انني اش���كك في شرفها واخالقها بقولي لها 
انت تعرف���ي واحد تاني وبتطلعي معو وفعال بتاريخ 2017/10/6 ف���ي بيتي الكائن بالنصيرات 
المخيم الجديد بالقرب من مس���جد ذو النوري���ن بضربها ضربا متجاوزا حد التأديب بيدي وقدمي 
على ضهرها وصدرها مما س���بب لها بكسر الريشة السابعة وال صحة من انني قد قمت بسحبها 
من ش���عرها بمالبس البيت واخراجها في الش���ارع وال صحة من انها منذ تاريخ خروجها من بيت 
الزوجية الواقع في 2017/10/6 لم تعد الى بيت الزوجية وال صحة من انني قد قمت بضربها ضربا 
متجاوزا حد التأديب قبل هذه الواقعة بالشبش���ب على انحاء جس���دها مما ظهر اثار الضرب على 
جس���دها وال صحة من انني أيضا كنت أقوم بكسر ورمي كاس���ات الشاي والقهوة على المدعية 
وال صحة من انني قد قمت بحرق جواز س���فرها وبطاقة هويتها وال صحة من انني كنت اتعاطى 
المخدرات واحضر اصحابي ليدخنوا معي في البيت مما يش���عرها بعدم األمان وعدم االس���تقرار 
والخ���وف والضرر جراء هذا التعاطي واحضار أصحاب الس���وء في بيت���ي وال صحة من انني كنت 
احبسها في البيت مدة طويلة وال اسمح لها بالخروج وال صحة من انه قد تكرر مني ذلك وال صحة 
من ان هذه اإلس���اءة كانت بقصد إيقاع الضرر بالمدعية س���هاد المذك���ورة وال صحة من انها قد 
تضررت فعال من هذه اإلس���اءة الفعلية والقولية وال صحة من انها ال تستطيع هي وال مثيالتها 
من النس���اء دوام العشرة معي على هذه الحال وال صحة من ان اهل الخير واإلصالح قد عجزوا عن 
اإلصالح بيننا بسبب تعنتي وال صحة من انه قد استحكم البغض في قلبينا على بعضنا البعض 
حتى وصل الى اس���تحالة العشرة بيننا وال صحة من انها قد طالبتني بإنهاء الضرر الواقع عليها 
فامتنعت بدون حق وال وجه شرعي حلفا شرعيا " وان لم تحضر لحلفها سيجري بحقك المقتضى 

الشرعي بموجب الحلف او النكول وحرر في 2019/3/11م

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

 إعالن صادر عن جمعية 
مركز المغازي الثقافي 

يعل���ن مجل���س إدارة الجمعية ع���ن عقد االجتماع الع���ادي للجمعية 
العمومية للعام )2019( وذلك يوم االحد الموافق : 2019/3/17 الساعة 
12 في مقر الجمعية الكائن في المغازي المدخل الرئيس بجوار منتزه 
البلدية وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية ومناقشة التقرير 
المالي واإلداري واختيار مدقق حسابات خارجي بعد استكمال االتي :-

1- إغالق باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية لعام 
)2019( بتاريخ 2019/3/13م 

2- فت���ح ب���اب الترش���يح لعضوية مجل���س اإلدارة وذل���ك لمدة يوم 
2019/3/14م 

3- فتح باب االنس���حاب والطعون واالعتراض لعضوية مجلس اإلدارة 
والجمعية العمومية وذلك لمدة يوم 2019/3/16م

ومع فائق الحرتام والتقدير,,,
  جمل�س اإدارة اجلمعية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ والء محمد مصطفى الرفاعي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801561960 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ شامه عبد الرحمن محمد فحجان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)955791850 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نفين احمد خليل ابو حالوة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)926689506   ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
ناش���دت لجن���ة دع���م الصحفيي���ن، يوم 
أمس  كافة المؤسسات المعنية بالجرحى 
والصح���ة وحق���وق اإلنس���ان باالهتم���ام 
بكاف���ة الجرح���ى الفلس���طينيين وخاصة 
ش���ؤونهم  ورعاية  منه���م،  الصحفيي���ن 
وتوفير احتياجاتهم األساسية، وتسهيل 
مهامه���م العالجية في الوط���ن والخارج، 
وإج���راء العمليات الجراحي���ة العاجلة لمن 
هم بحاجة لذلك، والعمل من أجل وضع حد 

لمعاناتهم المتزايدة.
ووجهت لجن���ة دعم الصحفيي���ن، في يوم 
الجري���ح الفلس���طيني، الذي يص���ادف في 
الثالث عش���ر م���ن آذار م���ن كل ع���ام، ُجَل 
تقديره���ا واحترامه���ا وأص���دق تحياته���ا 

للجري���ح الفلس���طيني عام���ًة وللصحفيين 
الجرحى خاصة.

وَع���َدت اللجن���ة، أن اليوم الثالث عش���ر من 
آذار ال���ذي يصادف في���ه الذك���رى الواحد 
والخمس���ين ليوم الجريح الفلس���طيني، هو 
ي���وم لتكريم الجرحى من الصحافيين، ووفاًء 
لمعاناتهم  وتقدي���رًا  ولتضحياته���م  لهم 

المتواصلة.
وأوضح���ت اللجنة، أنه في قط���اع غزة، يوجد 
مئات من الجرح���ى عامة والصحفيين خاصة 
على س���نوات الع���دوان اإلس���رائيلي الذي 
يشنه على القطاع المحاصر، والذي يتواصل 
ف���ي الوق���ت الحال���ي بفعل قم���ع االحتالل 
لمسيرات العودة السلمية على حدود القطاع 
والذي َخَل���ف وفقًا إلحصائي���ات لجنة دعم 

الصحفيي���ن إصابة300 صحفي وإعالمي من 
بينه���م  88 صحفيًا أصيبوا بالرصاص الحي 
والمتفجر وش���ظايا الرصاص، سجلت بينهم 
حالة بتر واح���دة، واصابة 83 صحفيًا بقنبلة 
غاز مباش���رة أدت إلى حروق وجروح وكسور، 
بالمطاط  المغل���ف  بالرص���اص  و15إصاب���ة 

غالبيتها في األطراف السفلية.
وأشارت اللجنة، إلى أن منهم من فقدوا أجزاء 
من أجسادهم أو أبصارهم، وبعضهم يعانون 
من آثار وجود رصاصات في أجس���ادهم جراء 
اإلصابة المباش���رة التي لحقت بهم، في ظل 
الحصار ال���ذي يالحق القطاع الصحي بقطاع 
غزة، ومنع بعضهم من الع���الج بالخارج، مما 

يفاقم من معاناتهم .
وطالب���ت لجنة دعم الصحفيين مؤسس���ات 

رسمية وحقوقية فلسطينية وعربية ودولية، 
برعاي���ة الجرح���ى  الصحفيي���ن ومحاس���بة 
االحت���الل على جرائم���ه بحقه���م، من قبل 
المؤسس���ات والهيئ���ات الدولي���ة ومجلس 

األمن.
وأكدت، أن محاوالت االحتالل المستمرة في 
اس���تهداف الصحفيين ومالحقة الطواقم 
اإلعالمي���ة هدفه تكبي���ل الصحافة وكبت 
الحري���ات االعالمية، وتقيي���د الصحفيين 
وثنيه���م ع���ن مواصلة دوره���م في فضح 
جرائ���م االحت���الل بح���ق أبن���اء الش���عب 

الفلسطيني.
وطالب���ت المؤسس���ات الدولي���ة والحقوقية 
والمعني���ة، بضرورة التدخ���ل من أجل وقف 
وتوفير  الصحفيين،  اس���تهداف  سياس���ة 

الحماي���ة له���م خ���الل تأديته���م واجبهم 
الصحفي، وإرس���ال لجنة تحقي���ق للوقوف 
على جرائم االحتالل المتصاعدة بحقهم في 
األراضي الفلسطينية، لضمان عدم االعتداء 

عليهم.
وحث���ت اللجن���ة، وس���ائل اإلع���الم المحلية 
والدولية على تس���ليط الض���وء على جرائم 
االحتالل ض���د اإلعالم الفلس���طيني وفضح 
انتهاكاته ف���ي كل المحافل الدولية، داعية 
الصحفيين الفلس���طينيين، إلى االس���تمرار 
مواجهة عنجهية االحتالل االسرائيلي بمزيد 
من اإلصرار على نقل عذابات وهموم الشعب 
االحتالل،  ني���ر  ال���رازح تحت  الفلس���طيني 
والتعبي���ر عن آم���ال وحق الش���عب بالحرية 

واالستقالل أسوة بشعوب العالم الحر.

غزة / االستقالل:
أوصى خبراء ومختصون في مجال الصحة 
والتأهي���ل بض���رورة تطوي���ر الخدم���ات 
المقدم���ة لمصابي مس���يرات العودة من 
خالل دع���م فريق التأهي���ل بأخصائيين 
نفس���يين، والعم���ل عل���ى إيج���اد برامج 
للتدري���ب المهني للمصابين الذين ليس 

لديهم شهادات أكاديمية.
المالية  االحتياجات  لتغطية  الخبراء  ودعا 
بالكامل للمصابي���ن وخاصة فيما يتعلق 
بموض���وع الس���فر، وتدري���ب األهالي في 
المناط���ق الس���اخنة عل���ى دورات خاصة 

بالطوارئ واإلسعافات األولية.
ج���اء ذلك في يوم دراس���ي نظمه قس���م 
عل���وم التأهي���ل ف���ي الكلي���ة الجامعية 
ي���وم أمس  بغ���زة  التطبيقي���ة  للعل���وم 
بعنوان" بالتحديات التي تواجه الخدمات 
العودة"،  المقدم���ة لمصاب���ي مس���يرات 
بحض���ور ومش���اركة كل من ناص���ر غانم 
رئي���س القس���م، والدكتور ص���الح صالح 
رئي���س اللجن���ة التحضيري���ة، ونخبة من 
التأهيل  ف���ي مجال  والمختصين  الخبراء 
ذوي  األش���خاص  ورعاي���ة  المجتمع���ي 
اإلعاقة، والعش���رات من طلبة القسم في 

اختصاصاته المختلفة.
وطالب���وا بزي���ادة الوعي لدى المدرس���ين 
والطلب���ة بخصوص حق���وق ذوي اإلعاقة 
بالتعليم، وتدري���ب العاملين في المجال 

الصحي للمس���اهمة في تأهيل اإلصابات 
الدماغية داخل المستش���فيات، وتدريب 
األس���رة على كيفية التعامل مع المشاكل 
والمضاعفات بس���بب الخل���ل في عمليات 
اإلدراك، وبناء ش���بكة قوية لالستفادة من 
الم���وارد المحلية، وتجهيز إرش���ادات في 
بعد  التحديات  لمواجهة  التعامل  كيفية 

اإلصابات الدماغية.
العظ���ام  جراح���ة  استش���اري  وتح���دث 
والمفاصل في مجمع الشفاء الطبي عدنان 
الب���رش عن الواق���ع المرير ال���ذي تمر به 
وزارة الصح���ة ومستش���فياتها المختلفة 
بفعل الحص���ار ونقص اإلمكانات والعالج 
ع���ن  وعجزه���ا  الطبي���ة،  والمس���تلزمات 
استيعاب الكم الكبير من جرحى ومصابي 

مسيرات العودة.
من جانبه قال مدير دائرة العالج الطبيعي 
والتأهيل في وزارة الصحة س���امي عويمر 
إن الحصار المف���روض على قطاع غزة منذ 
ما يزيد عن 12 عاما أضر بش���كل كبير في 
القط���اع الصحي ومؤسس���اته المختلفة، 
فضاًل عن االس���تهداف المتك���رر والذي 
يسهم في زيادة أعداد الشهداء والجرحى.

وأكد أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تقديم 
مختلف الخدمات وفق إمكاناتها المتاحة 
في هذه الظروف الصعبة والمعقدة التي 

يمر بها أهالي قطاع غزة.
من جانب���ه، أوضح رئيس أقس���ام العالج 

الطبيعي بوزارة الصحة ماهر المدهون  أن 
العنف المفرط ال���ذي قابل فيه االحتالل 
المشاركين في مسيرات العودة السلمية 
أس���هم ف���ي إح���داث أع���داد مهولة من 
الجرحى والمصابين، وأن غالبية اإلصابات 
تكون ف���ي أماكن حساس���ة وفي محيط 

المفاصل.
وأكد أن هذا يؤدي إلى تهتكها وتكس���ر 
في العظام وقطع ف���ي األعصاب واألوتار، 
وبعد إج���راء عمليات معق���دة للمصابين 
يكون لديهم إعاقة ف���ي حركة المفصل 
والمش���ي والتنقل، ومنهم م���ن بتر أحد 
أطرافه بس���بب خطورة إصابته وهذا يزيد 

المشكلة تعقيًدا.
بدوره أش���ار المدرس في قسم التمريض 
وعل���وم الصحة بالكلية الجامعية  س���امر 
النواجحة ، إلى أولويات العمل مع مصابي 
مس���يرات الع���ودة، والت���ي تنحصر في 
مجموعة أمور م���ن أبرزها وضع نظام الفرز 
في ح���االت الطوارئ، ومنع حدوث العدوى 
ومنع حدوث إصاب���ات في العمود الفقري 
المصابين  المصاب، ومساعدة  أثناء حمل 
على الوص���ول إلى الرعاي���ة الصحية بعد 

اإلصابة في أسرع وقت.
واختت���م اليوم الدراس���ي بتكريم أعضاء 
والمختصين  والخبراء  التحضيرية  اللجنة 
المش���اركين وتوزيع ش���هادات التقدير 

عليهم والتقاط الصور التذكارية لهم.

دعوة لتطوير الخدمات المقدمة لمصابي مسيرات العودة

»دعم الصحفيين« تطالب برعاية الجرحى الصحفيين ومحاسبة االحتالل

غزة/ االستقالل:
قال مدير تمريض المستش���فيات بوزارة الصحة في غزة بسام مسلم إن فريق التمريض 
الجراح���ي أعد قائمة التحق���ق الجديدة لتحضير المريض قب���ل العملية الجراحية. وأفاد 
مس���لم في بيان للصحة ، ب���أن القائمة تأتي لمراعاة إجراءات س���المة المرضى ومكافحة 
العدوى المقرة من منظمة الصحة العالمية والمراكز المتقدمة في المجال. وذكر أنه جرى 
توحيد النموذج في جميع المستش���فيات، بحيث يس���هل اس���تخدامه من قبل الطواقم 
التمريضية ويقلل من إمكانية تأجيل العمليات. وش���دد مسلم على أن تلك اإلجراءات 
تأتى في إطار تحسين مستوى الرعاية التمريضية لمرضى العمليات الجراحية والذي 

يبلغ متوسط عددهم 5000 عملية شهرًيا في مستشفيات الوزارة.

صحة غزة«: قوائم جديدة 
لتجنب تأجيل العمليات
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أعلن أنا المواطن/سالم  عبدالله  سالم  الخطيب
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)922005368 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ وليد سمير صبحي نصر.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900255605   ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد اسماعيل عيادة اللحام
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)413053109 ((فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/جابر احمد حمد ابو شميس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802202747 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد اس���ماعيل عب���د الفتاح ابو 
جراد .عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل 
رق���م )802344770 ( فعل���ى من يجده���ا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ رنا رياض احمد اسليم
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)802079913( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل: 
عملية كسر الصمت التي أطلقتها سرايا القدس الذراع 
العس���كري لحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين ردا 
على خروقات االحتالل المس���تمرة في قطاع غزة  آنذاك، 
نجحت في اس���تعادة قواعد لعبة ال���ردع مع االحتالل » 
اإلس���رائيلي « التي كانت قائمة خالل السنوات الفائتة 
على فكرة أي خ���رق » إس���رائيلي « للتهدئة يقابل برد 

فعل فلسطيني.
وكانت س���رايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 
اإلسالمي أطلقت معركة » كسر الصمت « والتي يصادف 
ذكراه���ا األولى )2014/3/12 ردًا على اعتداءات االحتالل 
» اإلسرائيلي « ضد قطاع غزة، مستهدفة المستوطنات 

المحيطة بالقطاع بأكثر من 130 صاروخا وقذيفة.
ورأى خب���راء عس���كريون أن عنص���ر المفاج���أة ال���ذي 
اس���تخدمته سرايا القدس في » كس���ر الصمت « قلبت 
الموازين ونجحت في اس���تعادة قواعد اللعبة مع العدو  
اإلس���رائيلي  وجعلته يتخبط ويدخ���ل في حيرة وقلق، 
مؤكدين على أن تطور قدرات المقاومة في هذه المعركة 
كان بإخفاء مواقع إطالق الصواريخ، وعدم تحديد الجيش 
» اإلس���رائيلي « لها، إضافة إلى ع���دم وقوع إصابات في 

مجاهديها.
وش���دد الخبير العسكري يوسف الش���رقاوي أن عنصر 
المفاجأة الذي اس���تخدمته س���رايا القدس في » كسر 
الصم���ت « جعل قي���ادة العدو  اإلس���رائيلي  في حيرة، 
منوهًا إل���ى أن المقاومة ال بد أن يك���ون لديها مفاجآت 
متتالية للعدو حتى تحس���م المعركة لصالحها كما في 

معركة كسر الصمت والبنيان المرصوص.

وأشار الشرقاوي إلى أن " كسر الصمت " أعطت رسالة ل�" 
إس���رائيل " أن المقاومة من الممكن أن تقبل بالتهدئة 
وأيضًا تس���تطيع أن ت���رد على أي عملي���ة اغتيال متى 
ش���اءت، موضحًا أن هذه المعركة أدخلت قاعدة جديدة 
على نمط المقاومة من خالل تكثيف ردها على العدوان 

في وقت قصير.
ولف���ت إلى أن الس���رايا نجح���ت في ه���ذه المعركة من 
خالل اس���تطاعتها أن تطلق قذائف م���ن مناطق تحت 
األرض بدون أن تكتش���فها تكنولوجيا العدو وطائرات 

االستطالع.
يح�سبون �ألف ح�ساب

من جهته، رأى الخبير العس���كري اللواء واصف عريقات 

أن س���رعة اتخاذ القرار وقدرة سرايا القدس على إطالق 
ع���دد كبير من الصواريخ في أقل من 20 دقيقة بمعركة 
كس���ر الصمت إضافة إلى االنضب���اط في بداية القصف 
ونهايت���ه كان عنص���را مفاجئًا في المعرك���ة، الفتًا إلى 
تط���ور المقاومة ف���ي هذه المعرك���ة كان بقدرتها على 
إخف���اء مواقع إطالق الصواريخ، وع���دم تحديد الجيش » 

اإلسرائيلي « لها.
وأك���د عريق���ات أن قدرة س���رايا القدس عل���ى اإلخفاء 
والتمويه وعدم إفس���اح المجال للطائرات » اإلسرائيلية 
« واألقمار الصناعية التي تقوم برصد المواقع أقلق قادة 
جيش االحتالل وجعلهم يحس���بون ألف حساب في أي 

معركة قادمة.

ر�سالة قوية
لم ُتفاجأ » إس���رائيل « برد سرايا القدس لكنها تفاجأت 
من حج���م الرد، ومن جرأة االس���تعداد إلطالق عملية قد 
تكون مفتوحة يحدد سقفها وعمقها رغبة االحتالل في 
امتصاصها أو الرد عليها، األمر الذي أربك قادة االحتالل 
في » تل أبيب « وكش���ف حقيق���ة موقفهم ومخاوفهم 
وجوف تهديداتهم ورغبتهم الش���ديدة في التمسك 

بالتهدئة حينها.
س���ارعت " اسرائيل " المتصاص عملية “كسر الصمت” 
عب���ر تصري���ح تحليلي اس���تيعابي لنتنياه���و يتفهم 
في���ه العملية، حيث قال في أول تعقي���ب له وعبر منبر 
الكنيس���ت أنها تأتي للرد على اغتيال نش���طاء الجهاد 
الثالثة قبل العملية بيومين، وعبر مس���ار المباحثات مع 
المصريين لتثبيت التهدئة، وكان الفتًا أن " اس���رائيل 
" امتنع���ت عن تنفيذ أي عملية اغتي���ال، وأرادت بذلك 
إرسال رسائل مهدئة والتعجيل بإنهاء جولة التصعيد.

وادع���ى قادة االحتالل الصهيون���ي أن عامل الطقس 
من غيوم وأمط���ار أو موعد عيد المس���اخر حينها هو 
الس���بب خلف الموقف الصهيوني بعدم التصعيد، 
وبعضه���م ذهب أبعد م���ن ذلك وأرجع الس���بب الى 
الضوابط والمعايير القانونية الدولية التي تلتزم بها 
» إس���رائيل «، لكن الجيش » اإلسرائيلي «، وكما هي 
العادة لدى كل الجيوش، أراد أن يظهر بمظهر القوي 
ال���ذي ال زالت يده هي العليا، فنش���ر بيانًا عن قيامه 
بقصف تسعه وعشرين هدفًا شملت مواقع وأهداف 
لكل فصائل المقاومة، مع التركيز على أهداف تابعة 

لحركة الجهاد.

سرايا القدس تطلق أكثر من 130 صاروخًا وقذيفة

كسر الصمت.. عشرون دقيقة أربكت حسابات »إسرائيل«

لندن / االستقالل:
دعا المؤتمر الش���عبي لفلس���طينيي الخارج إلى رفع وتيرة الحراك الش���عبي والدبلوماس���ي 
السياس���ي والقانوني إلبراز وحشية االحتالل اإلس���رائيلي في التعاطي مع الحراك السلمي 
الش���عبي، وتجريم حاالت االس���تهداف المتعمد للمتظاهرين الس���لميين وقتل المدنيين 

واستهداف الطواقم الطبية واإلعالمية، وفقًا لنصوص القانون الدولي.
كما دعا المؤتمر في بيان على أبواب الذكرى السنوية األولى لمسيرات العودة وكسر الحصار 
التي انطلقت في الثالثين من مارس العام الماضي إلى الحراك في كافة أماكن تواجد الشعب 
الفلس���طيني، مع مراعاة القوانين المحلية والتوجه بمس���يرات باتجاه الحدود الفلس���طينية 
بالتوازي مع مسيرات العودة داخل فلسطين لتحقيق العودة الفعلية ودحر االحتالل وإفشال 

ما يسمى صفقة القرن التصفوية.
وحث على تعزيز روح التضامن العربي واالسالمي والدولي مع مسيرات العودة وتقديم الدعم 
الالزم الس���تمرارها وتحقيق أهدافها في العودة وكسر الحصار عن غزة وترسيخ حق الشعب 

الفلسطيني في العودة والتحرير وتقرير المصير.
وحيا المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج صمود شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة واألراضي 
الفلسطينية المحتلة، مشيدا بإنجازات مسيرات العودة في عامها األول التي أعادت القضية 
الفلس���طينية إلى ثوابتها األساس���ية وكس���ب المزيد من تأييد الرأي العام العالمي، وألقت 
الض���وء على الحص���ار الظالم المفروض على قطاع غزة، من خالل الحراك الس���لمي الش���عبي 

االبداعي الوطني الجامع لكل ألوان الطيف الفلسطيني.

رام الله/ االستقالل:
أكدت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين 
أن نوايا االحتالل ع���زل غزة من خالل الحصار 
والع���دوان مس���ألة ال تنطل���ي على ش���عبنا 
الفلسطيني والمقاومة، مشددُة على استحالة 
فصله���ا عن باقي الوطن أمام صمود ش���عبنا 
في غزة واس���تمراره في مسيرات العودة وكل 

أشكال النضال الشعبي لكسر الحصار.
واعتب���رت الجبه���ة ف���ي بيان صحف���ي، أن 
تصريح���ات رئيس وزراء االحت���الل بنيامين 
نتنياه���و بخص���وص غزة أم���س األول، هي 
مج���رد م���ادة صحفي���ة هزيلة تس���ويقية 
للجمهور اإلسرائيلي. وذكرت أنها تعبير عن 
أزمات عديدة يعيشها وفي مقدمتها فشله 
في وقف مسيرات العودة، فضالاً عن تورطه 
ا  في ملفات فس���اد يمكن أن تشّكل له خروجاً

من المشهد السياسي.
وكان نتنياهو قد هدد غزة بس���بب تواصل 
مس���يرة العودة وكس���ر الحص���ار، في وقت 
يواصل فيه التنصل م���ن التفاهمات التي 

رعتها جهات دولية.
وأكدت الجبهة أن ش���عبنا الفلس���طيني ال 
يمك���ن أن يقب���ل المس���اومة أو المقايضة 
على حقوقه السياس���ية بأية أثمان إنسانية 
العودة  أخرى، فاس���تمراره ف���ي مس���يرات 
والتضحي���ات الجس���ام الت���ي يقدمها لها 
أهداف س���امية وثابت���ة ال يمكن أن تخضع 

لالبتزاز اإلسرائيلي.
التصريحات تكش���ف  تل���ك  أن  وأضاف���ت 
األهداف اإلس���رائيلية الخبيثة من استمرار 
أي���ة جه���ود إلنجاز  االنقس���ام وتعطي���ل 
المصالحة واس���تعادة الوحدة، كخطوة على 

طريق فصل غزة عن الضفة.
وأك���دت الجبه���ة أن التص���دي لمخططات 
االحت���الل ض���د القطاع وقط���ع الطريق أمام 
محاوالته المتواصلة لضرب المشروع الوطني 
وفصل غزة عن الضفة، تتطلب المسارعة في 

إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة.
وقال���ت إن: "هذا يس���تدعي توفي���ر اإلرادة 
السياس���ية من حركتي فتح وحماس إلنجاز 

المصالحة، وض���رورة تخلي فت���ح والرئيس 
محم���ود عباس ع���ن التف���رد والهيمنة في 
المنظمة وس���يطرتها على الضفة والتراجع 
ع���ن خط���وة اإلعالن ع���ن تش���كيل حكومة 
جديدة بعي���دًا عن التواف���ق الوطني والتي 

تعمق األزمة واالنقسام".
وشددت الجبهة على ضرورة وقف اإلجراءات 
العقابية على القطاع وتوفير عوامل ومقومات 
الصم���ود ف���ي مواجه���ة المؤام���رات التي 
تس���تهدف تصفية القضية الفلسطينية، 
والعمل من أجل إعادة بناء النظام السياسي 
الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية وفقًا 
لقواعد الشراكة الوطنية وبمشاركة الجميع، 
عبر تش���كيل حكومة وحدة وطنية والذهاب 

إلى إجراء انتخابات شاملة.
كما دعت -في المقابل- حركة حماس للتخلي 
ع���ن س���يطرتها االنفرادية عن غ���زة ووقف 
إجراءاته���ا بفرض الضرائب والرس���وم التي 
تفاقم من معان���اة المواطن الفقير المغلوب 

على أمره" وفق البيان.

»الشعبية«: نتنياهو فشل بوقف مسيرة العودة المؤتمر الشعبي لفلسطينيي 
الخارج يدعو لتصعيد الحراك
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تتأرج����ح الرؤية اإلس����رائيلية لحل القضية الفلس����طينية بين 
ضم الضفة الغربية، كما يطرح اليمين اإلس����رائيلي، وبين حكم 
ذاتي منقوص، دون التخلي عن الكتل االس����تيطانية والقدس، 
ودون تواج����د فلس����طيني في منطق����ة غ����ور األردن، كما تطرح 
أحزاب اليسار. وبين طرح اليمين اإلسرائيلي وطرح اليسار يأتي 
الخيار الفلس����طيني الوحيد، الذي عبر عنه السيد محمود عباس 
في لقائه قب����ل يومين مع وفد من حركة ميرتس اإلس����رائيلية 
الضعيفة والمعزولة والتي ال تتمتع بأكثر من خمسة مقاعد من 
أصل 120 مقعدًا، حيث قال لهم: إن خيارنا الوحيد هو الس����ام 

مع اإلسرائيليين، وال خيار لنا آخر، بعيدًا عن خيار السام!!
خيار الس����ام هذا ال ينسجم مع طرح اليمين اإلسرائيلي الجديد 
الذي يتزعم����ه نفتالي بينت، والذي يق����ول برنامجه االنتخابي: 
»إننا نعارض تس����ليم أرضنا وإقامة دولة فلس����طينية في قلب 
أرض إسرائيل، نحن ننادي باالستيطان في كل أرض إسرائيل، 
بم����ا في ذلك يهودا والس����امرة. القدس الموح����دة هي عاصمة 
إسرائيل، وس����نعمل على تجديد البناء داخل القدس الموحدة، 
وسنعمل من أجل البناء الحر، والذي سيمكننا من مضاعفة عدد 
الس����كان اليهود في المنطقة«، ورغم نية الحزب منح الجنسية 
اإلس����رائيلية لعش����رات آالف الس����كان العرب في منطقة C إال 
أنه لن يتعامل مع س����كان الضفة الغربية العرب بالتس����اوي مع 
اليه����ود فيما يتعلق بالبناء وحقوق الملكية، وس����يدعم الحزب 
تطبيق القانون اإلس����رائيلي على المناطق الخاضعة للس����يطرة 

اإلسرائيلية«. 
نترك اليمين المتطرف، ونذهب إلى أحزاب اليسار، التي يعول 
البعض على برامجه����ا، ويتمنى ان يجد من خالها حًا للقضية 
الفلسطينية، إذ يرى حزب العمل أن االنفصال عن الفلسطينيين 
هو الحل، وقد وض����ع لذلك برنامجًا من ثاث خطوات رئيس����ية 
لتس����ريع االنفصال، والتي س����يطالب بها ح����زب العمل في أي 

اتفاق ائتافي: 
1� وقف البناء خارج الكتل االستيطانية في يهودا والسامرة.

2� قان����ون إخاء وتعويض للمس����توطنين الذين يقيمون خارج 
الكتل االستيطانية.

3� اس����تفتاء عام في مس����ألة مخيمات الاجئين الفلسطينيين 
والقرى المحيطة بالقدس.

ويرى حزب العمل ان حل القضية الفلسطينية ال يتم إال من خال 
ترتيب إقليمي واس����ع مع الدول العربي����ة المعتدلة، واالنفصال 
عن الفلسطينيين، وتحقيق دولة إسرائيل آمنة بأغلبية يهودية 

صلبة ودولة فلسطينية منزوعة الساح إلى جانبها«.
من وجهة نظري فإن التاقي بين اليسار اإلسرائيلي مع اليمين 
اإلس����رائيلي أكثر بكثير من التباين، فالقاس����م المشترك بين 
اليمين واليس����ار يقوم على عدم قيام دولة فلسطينية مستقلة 
كاملة السيادة، عدم إخاء المستوطنات اليهودية، عدم التخلي 
عن القدس ومحيطه����ا، اعتماد الحل اإلقليم����ي، تجاهل وجود 
الشعب الفلسطيني فوق أرضه، واعتباره أقلية، كما تحدث بذلك 
نتنياهو الذي أهان الفلسطينيين حين قال: »للشعوب األخرى، 
والقومي����ات األخرى، واألقليات األخرى - هناك تمثيل وطني في 
دول أخرى. التمثيل القومي للش����عب اليهودي موجود في دولة 
إس����رائيل. إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وهي 

دولته الخاصة لوحده«
بعد كل هذا الوضوح في الموقف اإلس����رائيلي، يبقى الس����ؤال 
مطروحًا أواًل: على الس����لطة الفلس����طينية، والت����ي لما تزل ترى 
بالمفاوضات طريقا للتعامل مع هذا الواقع المتغير، فإلى متى؟

وثانيًا: للدول العربية التي يرتب اإلسرائيليون ألنفسهم حلواًل 
من خالهم، وكأنهم جزء من الس����ياق اإلس����رائيلي العام، فهل 
حقًا أن الدول العربية با إرادة، كما يظهر ذلك قادة إسرائيل؟.

وقائع األيام القادمة ستجيب عن هذه األسئلة.

ال زالت محاوالت رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مستمرة للهروب من الواقع المر الذي يعيشه, وقضايا الفساد 
التي تطوقه من كل جانب, حيث تخلى عن دبلوماسيته تماما وبدأ خطابة شعبيا تعبويا عشوائيا, يفتقد ألبسط قواعد 
الخطاب السياسي, خاصة مع تراجعه الواضح في استطاعات الرأي للفوز برئاسة الحكومة الصهيونية القادمة, نتنياهو 
تحدث للجمهور اإلسرائيلي عن ان »إسرائيل« دولة لليهود فقط, وعلى غير اليهود ان يبحثوا عن مواطن أخرى يعيشوا 
فيها, ان على أهلنا الفلسطينيين الذين يعيشون في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 48م, والذين تجاوز تعدادهم 
السكاني أكثر من مليون ونصف المليون نسمة ان يبحثوا عن مكان يستوعبهم, وكأن نتنياهو يحاول من خال تصريحه 
هذا كس���ب تأييد اإلس���رائيليين الذين ال يؤمنون »بالعيش المشترك«, وأن فلسطين ال تتسع لشعبين, وانه يجب طرد 
الفلس���طينيين العرب منها, فرسالة نتنياهو لإلسرائيليين الذين يجنحون نحو التطرف بشدة وما أكثرهم, ان المرحلة 
القادمة هي مرحلة حس���م كل أشكال الصراع لصالح »إسرائيل«, والمعركة القادمة ستكون أكثر وضوحا وصراحة وفتكا 

بالفلسطينيين, وهي مرحلة الحسم والفصل في كل القضايا الرمادية والتي تحتاج لوضوح. 
نتنياهو بمنطق الطغاة وفي تفسير غريب منه للسماح بنقل وإدخال األموال القطرية إلى قطاع غزة قال »إن رئيس السلطة 
الفلس���طينية محمود عباس، لعب دورا مهما في تكريس فصل قطاع غزة، وان األموال القطرية التي وافق على إرس���الها 
تكرس ذلك الفصل، وتساعد في تعزيز االنقسام« وهذا يعني بوضوح ان »إسرائيل« هي العامل األساسي والدائم إلفشال 
كل جهود المصالحة الفلس���طينية التي يقودها اإلخوة المصريون, وأنها تستخدم كل الوسائل واألساليب إلفشال أي 
جهود للمصالحة, وقد اعترفت صراحة أنها تسعى لفصل قطاع غزة عن بقية أجزاء الوطن, وهذا ما حذرنا منه مرارا وتكرارا, 
وطالبنا الس���لطة الفلس���طينية بتغليب المصلحة العامة على المصالح الش���خصية أو الحزبية الضيقة, وقلنا ان سياسة 
السلطة تجاه المصالحة تصب في صالح بقاء االنقسام وتعزيزه وتعقيد األمور بشكل اكبر, وهو ما قال نتنياهو حرفيا »بأن 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لعب دورا مهما في تكريس فصل قطاع غزة«, لكن حتى هذا التصريح الفاجر 
لنتنياهو لم تقف السلطة أمامه طويا, إنما ركزت على جزء آخر من التصريح وهو » ان األموال القطرية التي وافق نتنياهو 

على إرسالها لغزة تكرس ذلك الفصل، وتساعد في تعزيز االنقسام«. 
يجب ان يؤخذ التصريح كما هو, وال يجوز الوقوف مع جزء منه وإهمال الجزء اآلخر ان كانت السلطة جادة بالفعل في إنهاء 
االنقسام الفلسطيني, كلنا يدرك نوايا االحتال وأساليبه الخبيثة في منع وحدة الموقف الفلسطيني, والسعي لتقسيم 
الوطن جغرافيا, وتغذية الخافات الداخلية,  ومصلحة شعبنا تقتضي أال نمنح االحتال الفرصة لتحقيق ذلك باستمرار 
خافاتن���ا, خاصة أننا مقبلون على مرحلة جديدة داخليا وخارجيا, فداخليا هناك حكومة األمر الواقع التي فرضها رئيس 
الس���لطة الفلسطينية على الشعب الفلسطيني بقرار فردي, ومن شأن هذا ان يوسع الفجوة بين السلطة وحماس ويعزز 
من فرص االنقسام, وخارجيا هناك حكومة صهيونية جديدة قد يرأسها بنيامين نتنياهو, وهي حكومة تتسم بالمواقف 
المتشددة تجاه الفلس���طينيين, ووضعت أمامها مخططات خطيرة وصعبة, أبرزها التقسيم الزماني والمكاني للمسجد 
األقصى وتهويد القدس, وتوس���يع االس���تيطان في الضفة وتنفيذ مخطط اخاء الخان األحمر من س���كانه األصليين,  
وش���ن عدوان جديد على غزة في محاولة للقضاء على فصائل المقاومة الفلس���طينية, وبغض النظر عن إمكانية تحقيق 
ذلك, فالمطلوب س���ريعا توحيد الموقف الفلسطيني وتمتين الجبهة الداخلية واستخدام كل الخيارات الممكنة إلحباط 

مخططات االحتال.  
خطاب التطرف الصهيوني السائد اآلن بوضوح, يكشف نوايا االحتال تجاه شعبنا, ولن يستطيع ان يخمد هذه األصوات 
الصهيونية الناعقة إال صوت الرصاص والصاروخ وسواعد المقاومين األطهار, فاالحتال ال يتخلى عن مخططاته بسهولة, 
واقص���ر الطرق إلجباره على التراجع عنها مقاومته بكل الطرق, فا تتخلوا ع���ن المقاومة في هذا الوقت العصيب, ألنكم 
في أمس الحاجة إليها, ووقت ان تصرخ الس���لطة لتطالب بنجدتها من بين أنياب االحتال, فلن يستجيب لها أو يسمع 

صراخها إال المقاومة, فالعالم ال تحكمه العواطف واألحاسيس, إنما يحكمه منطق القوة وشريعة البقاء لألقوى.   

منطق الطغاة

التباين والتالقي بين اليمين اإلسرائيلي واليسار!
د. فايز أبو شمالة

رأي
بدون مقدمات ش���كلت مس���يرات العودة 
وكسر الحصار برسالتها السلمية، صفعة 
كبيرة للمش���روع الصهيوني وحرجًا كبيرًا 
عند كل من يس���وق ويطبع سرًا وعانية، 
وكذل���ك أعط���ت للقضية الفلس���طينية 
زخمًا وبعدًا اس���تراتيجيًا، تمثل في إحياء 
الثوابت بما فيها القدس بعدما تعرضت 
لإلذابة عبر مقترحات ومشاريع تصفوية، 

تنادي بها أمريكا ومن لف لفها.
ما كان أمام إسرائيل، والحرج الذي تعاظم 
عندها أم���ام العالم، وهي تبطش وتفتك 
بالش���باب السلمي عند الس���ياج الفاصل 
ش���رق قطاع غ���زة، إال أن تذه���ب باتجاه 
ش���يطنة مس���يرات العودة، لجعلها عبئًا 
أكثر من كونها منجزًا وطنيًا، يمكن البناء 
عليه كثيرًا في مس���يرة التح���رر الوطني، 
فتعال���ت األص���وات- صاحب���ة األجن���دة 
المش���بوهة- لتجريم كل م���ن يقوم على 
المسيرات، كونها- ال تلبي مطالب شعبنا، 
وتسير في االتجاه غير الصحيح وتذهب 
بشبابنا نحو الضياع, وهذا ما ثبت عكسه 
تمامًا عندما لم تتوقف »إسرائيل« هرولة 
عند كل األط���راف إلنه���اء التظاهرات أو 
الحد منه���ا عددًا أو حتى في األس���اليب 
المستخدمة، عدا عن اإلرهاق الكبير الذي 
أرق نتنياهو، وجعله عاج���زًا أمام مقاومة 
تحمي المسيرات السلمية، وشباب ثائر ال 

يرى سوى الحرية نهاية للطريق.
األمم المتحدة وإن أتت صحوتها بعد عام 

تقريبًا على المسيرات، إال أن تحركها يدلل 
بشكل الفت على نجاح كبير، يؤكد إرهاب 
المس���تدام، ويظهر بشكل  »إس���رائيل« 
أو بآخر الحق الفلس���طيني، الذي تاطمه 
أمواج العربدة واالنحي���از الدولي واألممي 
الدائم للكيان، على حساب الدم المسفوح، 
الذي القى خذالن المطبعين العرب، وهم 
يتسابقون لنيل الرضا الصهيوني، ألجل 
اس���تمرارهم في مناصبه���م، على اعتبار 
التعيي���ن األمريك���ي الوظيفي لكل واحد 

منهم خدمة للصهاينة ومستقبلهم.
ما يمكن البناء عليه هو النبض الش���عبي 
العربي، الخافق دومًا حبًا وولعًا بفلسطين، 
واالنحي���از الدائ���م لقضيتن���ا، بعيدًا عن 
أه���واء مرؤوس���يهم، فمس���يرات العودة 
التي عبر صداها كل أرجاء العالم، لم تكن 
حدث���ًا عابرًا عند ش���عوبنا الح���رة، وكانت 
ملهمة لهم، بأن في فلس���طين، من يقول 
ال، بالرغم من الساس���ل والقيود التي في 
أيديه���م، وأن القادم س���يكون انتفاضة 
ش���عبية عارمة تلف���ظ المطبعين، وتتجه 

نحو فلسطين، القضية والمركز.
الرس���الة األعظم هي مش���هد تظاهرات 
ي���وم األرض المرتقبة, حي���ث تاقي غزة 
الضفة، ويصدح صوت الضفة إلى الداخل 
المحتل، ليرس���ل عبق الحرية إلى شتات 
الجئينا الحالمين بالعودة، والشيء سواها، 
س���يكون هذا الي���وم مش���هودًا بالفعل، 
وسيؤكد على أن الفلس���طيني قادر على 

إح���داث المتغيرات، وصناعة مس���تقبله 
بيده، في تحٍد لكل من قال: إن فلس���طين 
انته���ت كقضية، وكذلك من استس���لم 

وآمن بالمفاوضات كسبيل حياة.
وهنا رٌد وإجابة لكل من يقول: إن مسيرات 
العودة، جاءت لتحقق مكتسبات مالية، أو 
حتى تحسينات بسيطة هدفها مامسة 
العيش الكريم وفقط، وهي أن مس���يرات 
العودة وكس���ر الحصار، ستس���تمر حتى 
بانته���اء الحصار ولن يكون لها س���قف 
زمن���ي مح���دد، وهنا يمك���ن الحديث عن 
فات���ورة س���يدفعها االحت���ال عاجًا أم 
آجًا عنوانها إزالة الحصار بش���كل كامل 
عن غزة ومس���يرات العودة ستظل تقارع 
نتنياه���و وكل م���ن س���يكون في س���دة 
حك���م الصهيوني���ة، في تأكي���د على أن 
الفلسطيني ال يشترى وال يباع، وال يمكن 
ترويض���ه في ثوابته عبر فتات المال، ولن 
يتن���ازل عن حق���ه في صفد وع���كا ويافا 

وحمامة واللد والرملة.
ونحن على أعتاب الذكرى السنوية األولى 
نناظر  الحصار،  العودة وكس���ر  لمسيرات 
كرم الدم الفلسطيني دفاعًا عن فلسطين 
ووقوف���ه بوج���ه اإلره���اب الصهيون���ي، 
وكذل���ك حجم المؤامرة عل���ى القضية، ما 
يدفعنا للتمترس خلف خي���ار المقاومة، 
واالس���تمرار ف���ي فضح االحت���ال حتى 
الحرية واالنعتاق من أبشع احتال عرفته 

البشرية.

مسيرات العودة ... منجز وطني يستحق
محمود الخواجا

جوهر الحراك العودة للتفاهمات بصيغتها الجديدة وفرص نجاح الوس���طاء كبير جدًا 
لألسباب التالية:

1. ق���رب موعد االنتخابات اإلس���رائيلية وهو عامل مهم في تثبيت التهدئة بالنس���بة 
لنتانياهو ولكن شرط أن تمر التفاهمات بصمت لذلك قد تسمى التفاهمات هذه المرة 

بالتفاهمات الصامتة.
2. حدي���ث مبعوث ترامب كوش���نير لس���كاي ني���وز أن موعد إعان صفق���ة القرن بعد 
االنتخاب���ات وهو ما يدف���ع اإلدارة األمريكية للعمل على دف���ع التفاهمات لألمام لعدة 

شهور لضمان بيئة مائمة إلعان الصفقة.
3. العامل الفلس���طيني وبيئة الحصار تدفع الهيئة العليا لمسيرات العودة ومن خلفها 
الفصائل الفلس���طينية القتن���اص الفرص واس���تغال مليونية 30 مارس لتحس���ين 
الش���روط... وفق المعطيات السابقة فإن المستقبل يحمل لغزة عدة شهور سمان ولكن 

سرعان ما تتحول لعجاف لو تقرر فرض الصفقة بالقوة أو حدث متغير ميداني ما. 
التوصي���ة: الف���رص ال تتكرر كثيرا واقتناصه���ا في هذا التوقيت ض���رورة تقتضيها 
المصلحة الوطنية الس���يما في ظ���ل تعثر المصالحة واإلعان ع���ن حكومة جديدة من 
قبل الرئيس عباس فغن العمل على مس���ار تحس���ين واقع الحياة في قطاع غزة مهم 
ج���دًا وفي نفس الوقت التحضير الجيد لمرحلة ما بعد االنتخابات وكيفية التعاطي مع 
صفقة القرن لحظة إعانها رس���ميًا وكيف من الممكن تحويل أي تهديد لفرص هكذا 

هي السياسة يا سادة.

حول الحراك الدبلوماسي 
في غزة »تقدير موقف«

د. حسام الدجني
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رام الله/ االستقالل:
أظهر تقرير فلسطيني رسمي أن إجمالي 
أموال الضرائب )إيرادات المقاصة(، بلغت 
690 مليون شيكل في يناير/ كانون ثاني 

.2019
وتح���ول "إس���رائيل" نهاية كل ش���هر، 
أم���وال "المقاصة" الت���ي تجبيها طواقم 
وزارة ماليتها على السلع الواردة لألراضي 
يتراوح  ش���هري  بمتوسط  الفلسطينية، 
ش���يكل  ملي���ون   700 إل���ى   680 بي���ن 
)186- 192 مليون دوالر(، إال أن الس���لطة 

الفلس���طينية امتنع���ت من���ذ الش���هر 
المنصرم عن استالم أموال المقاصة بعد 
اقتطاع دول���ة االحتالل منه���ا ما تنفقه 
الس���لطة على ذوي األس���رى والش���هداء 
بدع���وى أنها تذهب ألس���ر "اإلرهابيين" 

وفق تعبير قادة االحتالل.
الش���هري،  الميزانية  وجاء ف���ي تقري���ر 
الص���ادر عن وزارة المالية الفلس���طينية، 
أن إي���رادات المقاصة المحصلة في يناير 
الماض���ي، تقل ع���ن تلك المس���جلة في 
يناير/ كانون ثاني 2018، البالغة حينها 

700 مليون شيكل.
وبحس���ب تقرير الميزاني���ة، بلغت قيمة 
صافي اإلقراض الذي اقتطعته "إسرائيل" 
من أموال المقاصة، نحو 96 مليون شيكل، 

في يناير/ كانون ثاني الماضي.
وصاف���ي اإلق���راض، أم���وال تقتطعه���ا 
"إس���رائيل" من إي���رادات المقاصة دون 
وج���ه حق، مقاب���ل ديون مس���تحقة لها 
لصالح ش���ركة الكهرباء الم���زودة للطاقة 
إل���ى الجانب الفلس���طيني، باإلضافة إلى 

ديون أخرى.

رام الله/ االستقالل:
ذكرت دراس���ة حديثة، ارتفاع نس���بة 
الغربي���ة  بالضف���ة  الفلس���طينيين 
المحتلة، الذين يمتلكون سيارة خاصة 

حتى نهاية 2017.
أرق���ام الجه���از المرك���زي  وبحس���ب 
ارتفعت  فقد  الفلس���طيني،  لإلحصاء 
نسبة امتالك سكان الضفة للمركبات 
الخاصة م���ن عام 2007 حت���ى العام 

2017، حوالي 14.3%.
وبلغ عدد المركبات الخاصة في الضفة، 
الع���ام 2017، حوالي 195،268  حتى 

سيارة خاصة.
وحسب بيانات االحصاء، يمتلك سكان 
المدن حوالي 139،885 سيارة خاصة، 
أي م���ا نس���بته %4.38 م���ن إجمالي 

سكان مدن الضفة.
ويمتلك ما نس���بته %35.9 من سكان 
القرى والريف بالضفة س���يارة خاصة، 
حي���ث بل���غ عدده���ا 50،500 مركب���ة 

خاصة. وأش���ارت األرقام، إلى أن نسبة 
امتالك س���يارة خاصة ف���ي مخيمات 
الضفة، أقل م���ن المدن والريف، حيث 
يمتل���ك س���كان 19 مخيم���ًا بالضفة، 
حوال���ي 4883 س���يارة خاص���ة، أي ما 

نسبته 18.4%.
وحتى نهاية العام 2017، قالت وزارة 
إن  الفلس���طينية،  والمواصالت  النقل 
المس���ّجلة  المرّخصة  المركب���ات  عدد 
في سجالتها بمختلف أنواعها حوالي 

228.324 ألف سيارة.
وتعم���ل حوال���ي 48 % م���ن إجمالي 
المركبات ف���ي الضفة الغربية بمحرك 
وقوده البنزين، بينما %50.4 بالسوالر 

و %1.3 نوع الوقود غير محدد فيها.

تعّرف على توزيع نسب السيارات الخاصة بالضفة

رام الله/ االستقالل:
كش���فت معطيات دراس���ة حديثة، أن الفلس���طينيين في الضف���ة الغربية 
المحتلة، يمتلكون حوالي 467،112 ألف جهاز ذكي حتى نهاية عام 2017.

وجاء في تقرير الجهاز المركزي لإلحصاء، أن نس���بة امتالك س���كان »الريف« 
للهاتف الذكي، بلغت %88.3، وفي المدن %87.9 وفي المخيمات 86.6%.

وذكرت البيانات، أن سكان المدن يمتلكون قرابة 321،831 ألف جهاز ذكي، 
بينما يمتلك س���كان الريف حوالي 112.229 ألف جهاز، ونحو 23،052 هاتفا 

لدى سكان المخيمات بالضفة الغربية في 2017.
وحت���ى منتصف العام 2017، بلغ عدد س���كان الضفة الغربية نحو 3 ماليين 
نس���مة. ويمتلك س���كان الضفة، قرابة 103 آالف جهاز تابل���ت وآيباد حتى 

نهاية عام 2017.
وتوزع���ت هذه األجهزة على المدن ب�74،711 ألف جهاز، و25،489 ألف جهاز 

في الريف و3000 لدى سكان المخيمات بالضفة.
ومن ضم���ن القطاعات التي تناولتها دراس���ة جهاز االحص���اء، أجهزة الالب 
توب، حيث يمتلك سكان الضفة قرابة 165 ألف جهاز، بينما بلغ عدد أجهزة 

الحاسوب 103 آالف جهاز في 2017.

460 ألف هاتف ذكي 
بحوزة سكان الضفة

690 مليون شيكل إجمالي إيرادات
 المقاصة المحصلة في يناير 2019

االستقالل/ وكاالت:
قالت وزارة النفط اإليرانية، الثالث���اء، إنها بصدد إطالق 4 مراحل جديدة لتطوير حقل بارس 

العمالق للغاز، الواقع جنوبي البالد، دون تحديد لموعد اإلطالق.
وأضافت الوزارة في تغريدة لها عل���ى »تويتر« أمس، أن الطاقة اإلنتاجية للمراحل األربع بعد 

استكمالها، ستبلغ 110 ماليين متر مكعب يوميا.
وواجه الحق���ل خالل العام الماضي، تأخ���را في تنفيذ مراحل تطوير له، عقب انس���حاب 
شركة توتال الفرنس���ية من تطوير الحقل في يونيو/ حزيران الماضي، امتثاال للعقوبات 

األمريكية.
يأتي ع���زم إيران تطوير 4 مراحل من الحقل، في ظل تراج���ع التدفقات النقدية الناتجة عن 
تراج���ع تصدير الخام لألس���واق العالمية، بعد دخول حزمة عقوب���ات تطال صناعة الخام في 

نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

إيران ستطلق 4 مراحل جديدة 
لتطوير حقل بارس العمالق للغاز

االستقالل/ وكاالت:
عقب حادث تحطم الطائرة 737 ماكس 8 في إثيوبيا، س���جلت 
أسهم ش���ركة "بوينغ" انخفاضا كبيرا لم تشهده منذ هجمات 
11 س���بتمبر 2001. وكان���ت طائرة من ط���راز 737 ماكس 8، 
التابعة للخطوط الجوية اإلثيوبي���ة، تحطمت بعد فترة وجيزة 
من إقالعها من العاصمة أديس أبابا، األحد الماضي، مما أس���فر 

عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 157 شخصا.
ويواجه الرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ" دينيس مويلينبيرغ 

أكبر أزماته بعد االنهي���ار المميت الثاني لطائرة من طراز 737 
ماكس، حيث أوقفت بعض ش���ركات الطيران تش���غيل طائرة 
الركاب الجديدة األكثر مبيعا، وسجلت األسهم أكبر خسائرها 
منذ هجمات 11 سبتمبر، حسبما ذكرت مجلة "تايم" األميركية.

وهبط سهم "بوينغ" 11 بالمائة إلى 374.31 دوالرا في الساعة 
9:37 صباحا في نيويورك، ليسجل ثاني أكبر انهيار في تاريخ 
الشركة بعد انخفاضه بنسبة 13 بالمائة خالل الثالثاء، منذ 17 

سبتمبر 2001، وهو أول يوم تداول بعد هجمات 11 سبتمبر.

االستقالل/ وكاالت:
قبل أن يكمل ستة أشهر في منصبه محافظا للبنك المركزي، 
أعلنت الرئاس����ة الس����ودانية، األربعاء، بص����ورة مفاجئة إعفاء 

محمد خير الزبير، من مهامه.
وكان الرئيس عمر البش����ير، قرر في س����بتمبر/ أيلول الماضي، 
تعيي����ن الزبير محافظًا لبنك الس����ودان خلفًا لمس����اعد محمد 
أحم����د، الذي كان يتول����ى مهام المحاف����ظ باإلنابة عقب وفاة 
صاحب المنصب األس����بق حازم محم����د أحمد، منتصف العام 

الماضي. جلوس الزبير على كرس����ي المحافظ، لم يكن مريحًا 
في ظ����ل أزمات اقتصادية مس����تفحلة كان للبن����ك المركزي 
نصيب منها، وفي مقدمتها أزمة ش����ح األوراق النقدية داخل 
األس����واق المحلية، والهبوط الكبير للعملة الوطنية أمام النقد 

األجنبي.
هذه األزمات ساهمت وبشكل مباش����ر في اندالع احتجاجات 
شعبية منذ 19 ديسمبر/كانون أول الماضي، صاحبتها أعمال 
عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيال، وفق آخر إحصاء حكومي.

االستقالل/ وكاالت:
هب���ط الذهب ليبتعد عن مس���توى 1300 دوالر لألوقية 
الذي تجاوزه لفترة وجيزة في الجلسة السابقة، مع ارتفاع 
األس���هم العالمية في أعقاب بيان���ات مبيعات التجزئة 
األميركي���ة ألقوى م���ن المتوقع، والتي ُأعلنت األس���بوع 
الماضي وه���دأت بع���ض المخاوف من ح���دوث تباطؤ 

اقتصادي.
وزادت مبيع���ات التجزئة األميركية 0.2 بالمئة في يناير 

كانون الثاني مقارنة مع توقعات خبراء اقتصاد ببقائها 
دون تغيير.

ومن بين المعادن النفيسة األخرى، ارتفع البالديوم 1.6 
بالمئ���ة عن���د 1538.01 دوالر لألوقي���ة، بينما انخفضت 

الفضة 0.1 بالمئة عند 15.29 دوالر لألوقية.
وارتف���ع البالتين 0.2 بالمئة إل���ى 816.25 دوالر لألوقية 
بعد أن كان قد المس أدنى مستوياته منذ 19 فبراير عند 

803.50 دوالر في وقت سابق من الثالثاء.

االستقالل/ وكاالت:
أكد وزير المالية األلماني أوالف ش���ولز أن دويتشه بنك 
وكومرت���س بنك، أكب���ر مصرفين مدرجين ف���ي ألمانيا، 
يجري���ان محادثات ح���ول اندماج محتمل. وأبلغ ش���ولز 
الصحفيين حينما ُسئل عما ذكرته تقارير إعالمية بشأن 
محادثات اندماج قائال »هناك محادثات حول الموقف«.

وذكرت رويترز ومؤسسات إخبارية أخرى، نقال عن مصادر 
لم تس���مها في مطلع األس���بوع أن الرئي���س التنفيذي 

في دويتش���ه بنك كريستيان س���وينغ اتفق على إجراء 
محادثات تمهيدية مع كومرتس بنك المنافس.

وتضغ���ط برلي���ن، القلقة بش���أن متانة المرك���ز المالي 
لدويتش���ه، لصالح االندماج، حيث يكافح البنك لتحقيق 

أرباح مستدامة منذ األزمة في 2008.
لكن اثنين من كبار المس���اهمين في دويتش���ه لديهما 
شكوك بشأن االندماج من حيث قدرته على تحقيق أرباح 

مستدامة، حسبما قالت مصادر مطلعة.

بوينــغ.. انهيــار لــم 
يحــدث منــذ 11 سبتمبــر

السودان يستعجل الحلول 
االقتصادية بإقالة محافظ “المركزي”

بيانات اقتصادية أميركية
 تهبط بـ »المعدن األصفر«

أكبر مصارف ألمانيا تتجه نحو 
االندماج وسط قلق المستثمرين
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أعلن أنا المواطن/ مهند هاني مقبل زهد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403123888( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ امال سالم مسعود االغا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)955255856 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ جميل سليم علي الشوبكي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)942106345 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أن���ا المواطن/ يحيى مطاوع مس���لم الجعيدي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)924883267( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/سالفه يوسف زيدان البحيصي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410925093( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سمير سالمة محمد العجرمي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)975940693 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
خ���رج آالف المحتجي���ن لمختل���ف 
الش���وارع بالجزائ���ر ف���ي العدي���د 
احتجاجا  الثالث���اء  الوالي���ات  م���ن 
على ق���رارات الرئيس عب���د العزيز 

بوتفليقة.
وقرر بوتفليقة، في رس���الة وجهها 
الش���عب االثني���ن، تأجي���ل  إل���ى 
االنتخابات الرئاسية التي كان مقررا 
المقبل،  لها في 18 نيس���ان/ابريل 
وع���دم ترش���حه لوالي���ة خامس���ة، 
إضافة إلى إج���راء »تعديالت جمة« 
الحكوم���ة وتنظيم  على تش���كيلة 
االستحقاق الرئاس���ي عقب الندوة 
الوطنية المس���تقلة تحت إش���راف 
حص���ري للجن���ة انتخابي���ة وطنية 

مستقلة.
واجتم���ع آالف المحتجين، بس���احة 
ع���ن  معّبري���ن  المرك���زي،  البري���د 
غضبهم، مشيرين إلى أن »ما حملته 
رسالة بوتفليقة ماهي إال مسكنات، 
مفعولها غير سار مع الشباب الواعي 

بحقوقه وواجباته تجاه الوطن«.
ورفع المحتجون في العاصمة عددا 

أبرزها في  انصّبت  الش���عارات،  من 
عدم قبول تمدي���د العهدة الّرابعّة، 
رافضي���ن، م���ا وصف���وه ب�«التالعب 
األولى  الرس���الة  بين  بالمصطلحات 
والثانية، لرئيسهم الذي قّرر تأجيل 
االنتخابات الرئاسية دون أن يحدد 
المدة التي سيتم فيها ذلك، رابطا 
انتقال السلطة، بندوة وطنية يجمع 

فيه���ا مختلف مكون���ات المجتمع 
وتوجهاته الفكرية.

وتواص���ل اإلض���راب الع���ام لليوم 
الثال���ث ف���ي الب���الد رغ���م ع���دول 
بوتفليقة عن ترشحه لوالية رئاسية 
جديدة، بعد رئاس���ة البالد لما يزيد 
المضربون  وق���رر  العقدي���ن،  ع���ن 
مواصلة إغ���الق محاّلتهم التجارية 

حتى يتم االستجابة لمطالبهم في 
»الّتغيير الجذري للنظام.

وي���رى مراقبون أن اإلض���راب العام 
المؤسسات  الذي دخل فيه موظفو 
العمومية والخاصة وإغالق المحالت، 
وش���لل العديد م���ن القطاعات هو 
الس���بب في اتخاذ قرار العدول عن 

الوالية الخامسة. 

احتجاجات في الجزائر على قرارات بوتفليقة وتواصل اإلضراب العام

االستقالل/ وكاالت:
قال���ت مصادر محلية يمنية الثالثاء، إن اش���تباكات وقعت بين قوات موالية 
للس���عودية ورجال قبائل ما بين منطقتي حات وَش���َحن في محافظة المهرة 
ش���رق البالد. وأوضحت المصادر أن عناصر قوات موالية للسعودية هاجمت 
مواطنين ورجال قبائل كانوا خالل تجمع احتجاجي لهم على مرور ش���احنات 
على أرضهم تحمل معدات عس���كرية للقوات السعودية الموجودة بالمهرة، 
مضيفة أن االشتباكات التي اندلعت بين الطرفين لم تعرف خسائرها بعد.

وكان أهالي ورجال قبائل قد منعوا القوات الس���عودية من استحداث مواقع 
لها في منطقة َشَحن المحاذية لسلطنة عمان.

وأش���ارت المصادر إلى أن األهالي ورجال القبائل انسحبوا إلى منطقة َشَحن 
بعد تدخل نائب مدير أمن محافظة المهرة واالتفاق على أن تعبر الشاحنات 
التي تحمل المعدات التابعة للقوات الس���عودية مباشرة إلى منطقة شرورة، 

وأال تفرغ حمولتها في أراضي محافظة المهرة.
وحذرت قبائل المهرة في بيان »الس���عودية ومليش���ياتها« من التصعيد أو 
محاولة الس���يطرة على مديريات وقرى المحافظة ونش���ر جنود سعوديين أو 
مليشيات تابعة لها. معتبرة ذلك »تعديا وتحديا واضحا« إلرادة أبناء المهرة 

وفرض أجندة السعودية بالقوة.
ُيذكر أن السعودية تحاول السيطرة على المهرة منذ عدة أشهر، واستحداث 
مواق���ع ونقاط تفتيش في مناطق عدة من المحافظة بعد أن س���يطرت على 
مطار الغيظة وميناء نْشطون، وسط معارضة شديدة من األهالي الذين نظموا 

عدة وقفات ومهرجانات احتجاج على الوجود السعودي في محافظتهم.

اشتباكات في المهرة اليمنية.. 
والقبائل تحذر السعودية

االستقالل/ وكاالت:
طالب���ت جامعة ال���دول العربية، األم���م المتحدة 
ومجلس األمن بالتصدي لتصريحات رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي، بشأن سيادة "إسرائيل" على الجوالن 
العربي السوري المحتل والعدوان المستمر عليه، 
وضرورة إنفاذ ق���رارات الش���رعية الدولية وإعادة 

التأكيد على عروبة الجوالن وسوريته.
وق���ال األمين الع���ام المس���اعد - رئي���س قطاع 
فلس���طين واالراضي العربية المحتل���ة بالجامعة 
العربية الس���فير س���عيد أبو علي في تصريح له 
الثالثاء، إن س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي تقوم 
في هذا الوقت الخطير بخطوة تصعيدية جديدة 
وخطي���رة في إطار تحركاته���ا ومحاوالتها النتزاع 

اعتراف أميركي بالس���يادة عل���ى الجوالن العربي 
الس���وري المحتل، وقي���ام الس���يناتور األميركي 
"ليندس���ي غراه���ام" بصحب���ة رئي���س ال���وزراء 
اإلسرائيلي بزيارة الجوالن العربي السوري المحتل 
االثنين، وتصريحاتهم العدوانية بشأن ضمه إلى 
السيادة اإلس���رائيلية في انتهاك جسيم لقواعد 
القان���ون الدولي وقرارات الش���رعية الدولية ذات 

الصلة.
وأوض���ح أن األمانة العامة لجامع���ة الدول العربية 
وهي تتابع هذه التطورات الخطيرة لتحذر بش���دة 
من هذه التصرف���ات وتداعياته���ا الخطيرة على 
األمن واالس���تقرار في المنطقة والعالم، وتطالب 
اإلدارة والكونغ���رس األميركي ع���دم التجاوب مع 

الواقع القسري اإلسرائيلي المفروض على الجوالن 
السوري المحتل وعدم المساس بوضعه القانوني، 
وعدم االعتراف بالضم المناقض لقرارات الشرعية 
الدولية خاصة ق���رارات مجلس األمن ومنها القرار 
رق���م 242 )1967( ال���ذي أكد ضرورة انس���حاب 
القوات اإلس���رائيلية من الجوالن السوري المحتل، 
والق���رار رق���م 497 )1981(، ال���ذي أك���د أن قرار 
"إس���رائيل" بفرض قوانينه���ا وواليتها وإدارتها 
الجوالن الس���وري المحتل "الغ وباطل وليس له أثر 
قانون���ي دولي"، وكذلك ق���رارات الجمعية العامة 
لألم���م المتحدة المتالحق���ة وآخرها الق���رار رقم 
73/32 بتاري���خ 2018/11/30 ال���ذي أعاد التأكيد 
على ما جاء في قرار مجلس األمن رقم 497)1981(.

الجامعة العربية تطالب األمم المتحدة بالتصدي لـ«إسرائيل« بشأن ضم الجوالن

االستقالل/ وكاالت:
العس���كريين  م���ن  معتب���رة  مجموع���ة  حث���ت 
اإلدارة  الس���ابقين،  األميركيي���ن  والسياس���يين 
األميركية على العودة "غير المش���روطة" لالتفاق 

النووي مع إيران.
وج���اء في مذك���رة وجهته���ا الكلي���ة األميركية 
لقي���ادات األم���ن القوم���ي، مذيل���ة بتوقيع نحو 
50 ش���خصية، أغلبه���م من القادة العس���كريين 
الس���ابقين، أن "إع���ادة الت���زام واش���نطن ببنود 

االتفاقية، سيسهم في تحقيق المصالح القومية 
للواليات المتحدة، وإتاحة الفرصة للعمل بش���كل 
وثيق م���ع حلفائنا األوروبيين من أجل ضمان عدم 

اقتناء إيران أسلحة نووية".
وش���ددت المذكرة على أن "إيران تس���تمر التقيد 
بالتزاماتها وفق نصوص االتفاقية، مما يدل على 
وفاء الحكومة اإليرانية وااللتزام بتعهداتها التي 

قطعتها منذ البداية".
وعليه، مضت المذكرة، فإن "العودة لالتفاقية ورفع 

العقوبات، س���يعزز بقوة ق���درة الواليات المتحدة 
تصّدر مفاوضات إلدخال تعديالت عليها".

وأوضح���ت أن ع���ودة الواليات المتح���دة لاللتزام 
بتعهداتها أيضًا من شأنها اإلسهام في صياغة 
استراتيجية وطنية شاملة تخص الشرق األوسط. 
وإع���ادة التأكيد عل���ى زعامة واش���نطن في هذا 
الشأن، س���يعزز قدرة الواليات المتحدة على بلورة 
وتزّعم جهود متعددة األطراف الحتواء ما أسمته 

"الخطر اإليراني".

أميركيون يطالبون بالعودة لالتفاق النووي مع طهران ورفع العقوبات

االستقالل/ األناضول:
قال المدعي العام البريطاني، جيفري كوكس، الثالثاء، إن خطر 
بق���اء المملكة المتح���دة مقيدة بقواعد االتح���اد األوروبي بعد 

الخروج، ال يزال قائًما.
جاء ذلك بعد إعالن رئيس���ة الوزراء تيريزا ماي، فجًرا، التوصل 
التفاق مع االتحاد األوروبي حول إجراء تعديالت "ملزمة قانونًيا" 

على اتفاق انسحاب لندن من االتحاد )بريكست(.
ولف���ت كوكس إل���ى أن تل���ك التعديالت "تقلل م���ن احتمال 
بق���اء بريطانيا مقيدة كرًها أو إلى م���ا ال نهاية" ببند من اتفاق 

بريكست يعرف باسم )باك ستوب أو شبكة األمان(.
وأضاف في بيان أسماه ب�"النصيحة القانونية"، أن التعديالت 
ال تمنح بريطانيا "وس���يلة قانونية دوليا" للخروج من البند دون 

موافقة االتحاد األوروبي.
وتريد لندن أن يكون بند "شبكة األمان" محدد زمنيا، وأن يسمح 
له���ا بإنهائه من جانب واحد، ألنها ترى فيه "فخا" إلبقاء البالد 

مرتبطة إلى ما ال نهاية باالتحاد األوروبي.
ويشكل بند "شبكة األمان" العقبة الرئيسية منذ رفض اتفاق 
االنس���حاب في البرلمان البريطاني في كان���ون الثاني / يناير 

الماضي.
ووض���ع هذا البن���د لتجنب عودة ح���دود بين مقاطعة 
إيرلندا الش���مالية البريطاني���ة وجمهورية آيرلندا من 
أجل حماية اتفاقات السالم التي وقعت بين الجانبين 

عام 1998. 

بريطانيا: لندن قد تبقى مقيدة 
باالتحاد األوروبي بعد الخروج منه
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أعلن أنا المواطن/ مهند هاني مقبل زهد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403123888( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ امال سالم مسعود االغا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)955255856 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ جميل سليم علي الشوبكي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)942106345 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أن���ا المواطن/ يحيى مطاوع مس���لم الجعيدي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)924883267( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/سالفه يوسف زيدان البحيصي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410925093( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سمير سالمة محمد العجرمي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)975940693 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
خ���رج آالف المحتجي���ن لمختل���ف 
الش���وارع بالجزائ���ر ف���ي العدي���د 
احتجاجا  الثالث���اء  الوالي���ات  م���ن 
على ق���رارات الرئيس عب���د العزيز 

بوتفليقة.
وقرر بوتفليقة، في رس���الة وجهها 
الش���عب االثني���ن، تأجي���ل  إل���ى 
االنتخابات الرئاسية التي كان مقررا 
المقبل،  لها في 18 نيس���ان/ابريل 
وع���دم ترش���حه لوالي���ة خامس���ة، 
إضافة إلى إج���راء »تعديالت جمة« 
الحكوم���ة وتنظيم  على تش���كيلة 
االستحقاق الرئاس���ي عقب الندوة 
الوطنية المس���تقلة تحت إش���راف 
حص���ري للجن���ة انتخابي���ة وطنية 

مستقلة.
واجتم���ع آالف المحتجين، بس���احة 
ع���ن  معّبري���ن  المرك���زي،  البري���د 
غضبهم، مشيرين إلى أن »ما حملته 
رسالة بوتفليقة ماهي إال مسكنات، 
مفعولها غير سار مع الشباب الواعي 

بحقوقه وواجباته تجاه الوطن«.
ورفع المحتجون في العاصمة عددا 

أبرزها في  انصّبت  الش���عارات،  من 
عدم قبول تمدي���د العهدة الّرابعّة، 
رافضي���ن، م���ا وصف���وه ب�«التالعب 
األولى  الرس���الة  بين  بالمصطلحات 
والثانية، لرئيسهم الذي قّرر تأجيل 
االنتخابات الرئاسية دون أن يحدد 
المدة التي سيتم فيها ذلك، رابطا 
انتقال السلطة، بندوة وطنية يجمع 

فيه���ا مختلف مكون���ات المجتمع 
وتوجهاته الفكرية.

وتواص���ل اإلض���راب الع���ام لليوم 
الثال���ث ف���ي الب���الد رغ���م ع���دول 
بوتفليقة عن ترشحه لوالية رئاسية 
جديدة، بعد رئاس���ة البالد لما يزيد 
المضربون  وق���رر  العقدي���ن،  ع���ن 
مواصلة إغ���الق محاّلتهم التجارية 

حتى يتم االستجابة لمطالبهم في 
»الّتغيير الجذري للنظام.

وي���رى مراقبون أن اإلض���راب العام 
المؤسسات  الذي دخل فيه موظفو 
العمومية والخاصة وإغالق المحالت، 
وش���لل العديد م���ن القطاعات هو 
الس���بب في اتخاذ قرار العدول عن 

الوالية الخامسة. 

احتجاجات في الجزائر على قرارات بوتفليقة وتواصل اإلضراب العام

االستقالل/ وكاالت:
قال���ت مصادر محلية يمنية الثالثاء، إن اش���تباكات وقعت بين قوات موالية 
للس���عودية ورجال قبائل ما بين منطقتي حات وَش���َحن في محافظة المهرة 
ش���رق البالد. وأوضحت المصادر أن عناصر قوات موالية للسعودية هاجمت 
مواطنين ورجال قبائل كانوا خالل تجمع احتجاجي لهم على مرور ش���احنات 
على أرضهم تحمل معدات عس���كرية للقوات السعودية الموجودة بالمهرة، 
مضيفة أن االشتباكات التي اندلعت بين الطرفين لم تعرف خسائرها بعد.

وكان أهالي ورجال قبائل قد منعوا القوات الس���عودية من استحداث مواقع 
لها في منطقة َشَحن المحاذية لسلطنة عمان.

وأش���ارت المصادر إلى أن األهالي ورجال القبائل انسحبوا إلى منطقة َشَحن 
بعد تدخل نائب مدير أمن محافظة المهرة واالتفاق على أن تعبر الشاحنات 
التي تحمل المعدات التابعة للقوات الس���عودية مباشرة إلى منطقة شرورة، 

وأال تفرغ حمولتها في أراضي محافظة المهرة.
وحذرت قبائل المهرة في بيان »الس���عودية ومليش���ياتها« من التصعيد أو 
محاولة الس���يطرة على مديريات وقرى المحافظة ونش���ر جنود سعوديين أو 
مليشيات تابعة لها. معتبرة ذلك »تعديا وتحديا واضحا« إلرادة أبناء المهرة 

وفرض أجندة السعودية بالقوة.
ُيذكر أن السعودية تحاول السيطرة على المهرة منذ عدة أشهر، واستحداث 
مواق���ع ونقاط تفتيش في مناطق عدة من المحافظة بعد أن س���يطرت على 
مطار الغيظة وميناء نْشطون، وسط معارضة شديدة من األهالي الذين نظموا 

عدة وقفات ومهرجانات احتجاج على الوجود السعودي في محافظتهم.

اشتباكات في المهرة اليمنية.. 
والقبائل تحذر السعودية

االستقالل/ وكاالت:
طالب���ت جامعة ال���دول العربية، األم���م المتحدة 
ومجلس األمن بالتصدي لتصريحات رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي، بشأن سيادة "إسرائيل" على الجوالن 
العربي السوري المحتل والعدوان المستمر عليه، 
وضرورة إنفاذ ق���رارات الش���رعية الدولية وإعادة 

التأكيد على عروبة الجوالن وسوريته.
وق���ال األمين الع���ام المس���اعد - رئي���س قطاع 
فلس���طين واالراضي العربية المحتل���ة بالجامعة 
العربية الس���فير س���عيد أبو علي في تصريح له 
الثالثاء، إن س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي تقوم 
في هذا الوقت الخطير بخطوة تصعيدية جديدة 
وخطي���رة في إطار تحركاته���ا ومحاوالتها النتزاع 

اعتراف أميركي بالس���يادة عل���ى الجوالن العربي 
الس���وري المحتل، وقي���ام الس���يناتور األميركي 
"ليندس���ي غراه���ام" بصحب���ة رئي���س ال���وزراء 
اإلسرائيلي بزيارة الجوالن العربي السوري المحتل 
االثنين، وتصريحاتهم العدوانية بشأن ضمه إلى 
السيادة اإلس���رائيلية في انتهاك جسيم لقواعد 
القان���ون الدولي وقرارات الش���رعية الدولية ذات 

الصلة.
وأوض���ح أن األمانة العامة لجامع���ة الدول العربية 
وهي تتابع هذه التطورات الخطيرة لتحذر بش���دة 
من هذه التصرف���ات وتداعياته���ا الخطيرة على 
األمن واالس���تقرار في المنطقة والعالم، وتطالب 
اإلدارة والكونغ���رس األميركي ع���دم التجاوب مع 

الواقع القسري اإلسرائيلي المفروض على الجوالن 
السوري المحتل وعدم المساس بوضعه القانوني، 
وعدم االعتراف بالضم المناقض لقرارات الشرعية 
الدولية خاصة ق���رارات مجلس األمن ومنها القرار 
رق���م 242 )1967( ال���ذي أكد ضرورة انس���حاب 
القوات اإلس���رائيلية من الجوالن السوري المحتل، 
والق���رار رق���م 497 )1981(، ال���ذي أك���د أن قرار 
"إس���رائيل" بفرض قوانينه���ا وواليتها وإدارتها 
الجوالن الس���وري المحتل "الغ وباطل وليس له أثر 
قانون���ي دولي"، وكذلك ق���رارات الجمعية العامة 
لألم���م المتحدة المتالحق���ة وآخرها الق���رار رقم 
73/32 بتاري���خ 2018/11/30 ال���ذي أعاد التأكيد 
على ما جاء في قرار مجلس األمن رقم 497)1981(.

الجامعة العربية تطالب األمم المتحدة بالتصدي لـ«إسرائيل« بشأن ضم الجوالن

االستقالل/ وكاالت:
العس���كريين  م���ن  معتب���رة  مجموع���ة  حث���ت 
اإلدارة  الس���ابقين،  األميركيي���ن  والسياس���يين 
األميركية على العودة "غير المش���روطة" لالتفاق 

النووي مع إيران.
وج���اء في مذك���رة وجهته���ا الكلي���ة األميركية 
لقي���ادات األم���ن القوم���ي، مذيل���ة بتوقيع نحو 
50 ش���خصية، أغلبه���م من القادة العس���كريين 
الس���ابقين، أن "إع���ادة الت���زام واش���نطن ببنود 

االتفاقية، سيسهم في تحقيق المصالح القومية 
للواليات المتحدة، وإتاحة الفرصة للعمل بش���كل 
وثيق م���ع حلفائنا األوروبيين من أجل ضمان عدم 

اقتناء إيران أسلحة نووية".
وش���ددت المذكرة على أن "إيران تس���تمر التقيد 
بالتزاماتها وفق نصوص االتفاقية، مما يدل على 
وفاء الحكومة اإليرانية وااللتزام بتعهداتها التي 

قطعتها منذ البداية".
وعليه، مضت المذكرة، فإن "العودة لالتفاقية ورفع 

العقوبات، س���يعزز بقوة ق���درة الواليات المتحدة 
تصّدر مفاوضات إلدخال تعديالت عليها".

وأوضح���ت أن ع���ودة الواليات المتح���دة لاللتزام 
بتعهداتها أيضًا من شأنها اإلسهام في صياغة 
استراتيجية وطنية شاملة تخص الشرق األوسط. 
وإع���ادة التأكيد عل���ى زعامة واش���نطن في هذا 
الشأن، س���يعزز قدرة الواليات المتحدة على بلورة 
وتزّعم جهود متعددة األطراف الحتواء ما أسمته 

"الخطر اإليراني".

أميركيون يطالبون بالعودة لالتفاق النووي مع طهران ورفع العقوبات

االستقالل/ األناضول:
قال المدعي العام البريطاني، جيفري كوكس، الثالثاء، إن خطر 
بق���اء المملكة المتح���دة مقيدة بقواعد االتح���اد األوروبي بعد 

الخروج، ال يزال قائًما.
جاء ذلك بعد إعالن رئيس���ة الوزراء تيريزا ماي، فجًرا، التوصل 
التفاق مع االتحاد األوروبي حول إجراء تعديالت "ملزمة قانونًيا" 

على اتفاق انسحاب لندن من االتحاد )بريكست(.
ولف���ت كوكس إل���ى أن تل���ك التعديالت "تقلل م���ن احتمال 
بق���اء بريطانيا مقيدة كرًها أو إلى م���ا ال نهاية" ببند من اتفاق 

بريكست يعرف باسم )باك ستوب أو شبكة األمان(.
وأضاف في بيان أسماه ب�"النصيحة القانونية"، أن التعديالت 
ال تمنح بريطانيا "وس���يلة قانونية دوليا" للخروج من البند دون 

موافقة االتحاد األوروبي.
وتريد لندن أن يكون بند "شبكة األمان" محدد زمنيا، وأن يسمح 
له���ا بإنهائه من جانب واحد، ألنها ترى فيه "فخا" إلبقاء البالد 

مرتبطة إلى ما ال نهاية باالتحاد األوروبي.
ويشكل بند "شبكة األمان" العقبة الرئيسية منذ رفض اتفاق 
االنس���حاب في البرلمان البريطاني في كان���ون الثاني / يناير 

الماضي.
ووض���ع هذا البن���د لتجنب عودة ح���دود بين مقاطعة 
إيرلندا الش���مالية البريطاني���ة وجمهورية آيرلندا من 
أجل حماية اتفاقات السالم التي وقعت بين الجانبين 

عام 1998. 

بريطانيا: لندن قد تبقى مقيدة 
باالتحاد األوروبي بعد الخروج منه
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القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال رئيس "ديغل هت���وراه"، عضو 
الكنيس���ت موش���يه غفن���ي )كتلة 
"يهدوت هتوراه"(، الثالثاء، إن حزبه 
يدرس دعم سن قانون يمنع تقديم 
رئيس الحكوم���ة، بنيامين نتنياهو، 
للمحاكم���ة ف���ي ملف���ات الفس���اد 

المنسوبة إليه.
وف���ي حديثه مع إذاع���ة "كان بيت" 
قال غفني "إذا كان الحديث عن أمور 
ليس���ت جدي���ة، فيجب  اقتصادية 

دراسة هذه المسألة".
وأض���اف أن���ه يج���در فح���ص هذه 
المس���ألة بعد االنتخابات، وقال "إذا 
تبي���ن أن الجمهور يمن���ح نتنياهو 
الثق���ة فهناك مجال لدراس���ة هذه 
المسألة"، مش���يرا إلى أن دوال غربية 

أخرى يوجد فيها "أمور كهذه".
وعندما س���ئل بش���كل صري���ح عما 
إذا كان حزب���ه س���يدعم منع تقديم 
ملفات  ف���ي  للمحاكم���ة  نتنياه���و 
الفساد، قال "صحيح. هذه إمكانية.. 
من غي���ر المس���تبعد أال تكون هذه 

الشبهات ثقيلة".
يش���ار إلى أن منع تقدي���م نتنياهو 
قانون  س���ن  يس���توجب  للمحاكمة 
م���ا اصطلح على تس���ميته "القانون 
الفرنسي"، والذي يجمد التحقيقات 

الجنائية ضد رؤساء الحكومات.
كم���ا تجدر اإلش���ارة إل���ى أن رئيس 

"اليمي���ن الجدي���د"، نفتالي بينيت، 
كان قد صرح، األس���بوع الماضي، أنه 
لن يدعم القانون إذا كان يسري بأثر 
تراجعي، حيث أبدى استعدادا لدعم 
مثل ه���ذا القان���ون إذا كان يتصل 

برؤساء حكومة في المستقبل.
كما س���بق أن تحفظ وزي���ر المالية، 
موش���يه كاحلون، م���ن القانون، في 
حين قال حزب "كاحول الفان" إنه لن 
يدعم تشريعا من هذا النوع، إضافة 

إلى باقي أحزاب المعارضة.
ف���ي المقابل، فإن حزب "يس���رائيل 
بيتينو" ل���م يدل ب���أي تصريح في 

ه���ذا الس���ياق، بينما ق���ال رئيس 
حزب "البيت اليهودي"، بتس���الئيل 
سموتريتش، إنه إذا فاز نتنياهو في 
االنتخابات فيجب سن هذا القانون.

وكان قد عرض "القانون الفرنس���ي" 
للمرة األخيرة في الكنيست في العام 
2017، وذلك على خلفية التحقيقات 
الجنائية مع نتنياهو، من قبل عضو 
)الليكود(،  إمسالم  دافيد  الكنيست 
وتضم���ن تجمي���د التحقيقات التي 
فتحت ض���د رئي���س الحكومة أثناء 
واليت���ه في منصب���ه، وذلك بذريعة 
"تمكين���ه م���ن إدارة ش���ؤون الدولة 

ب���دون أن يضط���ر لتكري���س وقت 
للتحقيقات".

إجراء  من���ع  االقت���راح  كما تضم���ن 
تحقي���ق تحت التحذي���ر مع رئيس 
حكومة في واليته إال إذا كان الحديث 
ع���ن ش���بهات بارت���كاب "مخالفات 
جنس���ية أو ذات صل���ة بالعن���ف أو 
األمن أو المخدرات، أو إذا كان تأجيل 
التحقيق قد يتس���بب بضرر أمني أو 

اقتصادي جدي".
يذكر أن الئحة االتهام ضد نتنياهو 
تتضم���ن ارتكاب مخالف���ات "تلقي 

الرشوة واالحتيال وخيانة األمانة".

»ديغل هتوراه« تدعم »القانون الفرنسي« لتجنيب نتنياهو المحاكمة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعرب النائب في الكنيس���ت اإلس���رائيلي، أيمن عودة، رئيس 
الجبهة الديمقراطية للس���الم والمساواة، عن استعداده -من 
حيث المبدأ- للجلوس مع حكومة يرأسها بيني غانتس ويائير 

البيد.
ونقل���ت قناة »م���كان« العبرية، عن ع���ودة، قوله الثالثاء: إن ثمة اس���تعدادًا 
مبدئيًا لذلك؛ ولكن على الحكومة التي س���تحظى بهذا الدعم أن تسير نحو 

السالم والمساواة.
وحول توصية الجبهة بعهد مهمة تش���كيل الحكوم���ة إلى غانتس والبيد، 
قال عودة إن على االثني���ن أن يبذال جهودًا جبارة ويصال إلى الناصرة ليقنعا 

الجمهور بصدق خططهما.

النائب عودة ال يستبعد الجلوس 
في حكومة برئاسة غانتس والبيد

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت صحيفة »هآرتس العبري«، الثالثاء أن المحكمة المركزية اإلسرائيلية 
في اللد برأت مستوطنين أقدما على إحراق كنيسة نياحة العذراء في القدس 

عام 2016.
وبحس���ب الصحيفة، ف���إن النيابة العامة قررت س���حب لوائ���ح االتهام ضد 
المستوطن المتطرف ينون رؤوفيني، ومستوطن آخر، بحجة عدم كفاية األدلة 

ضدهم.
واتهم رؤوفيني )23 عاًما( بإحراق كنيس���ة الطابغة على الش���اطئ الشمالي 

لبحيرة طبريا في منتصف عام 2015.

االحتالل يبرئ إسرائيليين
 حرقا كنيسة »نياحة العذراء«

القدس المحتلة/ االستقالل:
بع���د زيارت���ه إل���ى الج���والن الس���وري 
المحتل، اإلثنين الماضي، بمعية رئيس 
بنيامين  اإلس���رائيلي،  االحتالل  حكومة 
نتنياهو، وإعالنه أنه سيدفع في مجلس 
الش���يوخ باتجاه اعتبار الجوالن جزءا من 
"إس���رائيل"، قال المس���ؤول في الحزب 
غراهام،  ليندزي  الس���ناتور  الجمهوري، 
إن األجواء مش���جعة في البيت األبيض 

لعملية الضم.
وفي مقابلة خاصة مع "كان حداش���وت" 
أجري���ت الثالثاء، قال غراه���ام إنه يأمل 
أن يعل���ن الرئيس، دونال���د ترامب، في 
نهاي���ة المطاف أن الج���والن "هي أرض 

إسرائيلية".
وأضاف أنه ال يتح���دث نيابة عن البيت 
األبي���ض، ولك���ن إدارة ترام���ب تدع���م 
العالق���ات بي���ن "إس���رائيل" والواليات 

المتح���دة، وأنه يعتقد أن���ه حان الوقت 
لكي يدرك الجميع موقف واش���نطن من 

الجوالن.
وتاب����ع أن "الجوالن منطق����ة حيوية 
وإستراتيجية إلس����رائيل، وال يمكن 
التنازل عنها"، وادعى أن "حزب الله 
وإيران يس����يطران عل����ى المنطقة"، 
وبالتال����ي فهو يأمل أن ت����رد اإلدارة 
األميركي����ة باإليج����اب عل����ى عملية 

الضم.
يشار إلى أن غراهام يعمل في السنوات 
األخيرة إلى جانب الس���ناتور الجمهوري 
تيد ك���روز عل���ى مب���ادرة ف���ي مجلس 
الشيوخ العتبار الجوالن المحتل جزءا من 

"إسرائيل".
وقال في المقابلة إنه "ال يرى أي سيناريو 
تقوم "إسرائيل" بموجبه بإعادة الجوالن 

)إلى سورية( وتظل قائمة".

وقال أيضا إن في ذلك إش���ارة إلى إيران، 
مضيف���ا أنه يعتقد أن هن���اك دعما من 
الحزبي���ن، الجمه���وري والديمقراط���ي، 
العتبار الجوالن جزءا من "إسرائيل"، الفتا 
إل���ى أن هناك الكثير من الديمقراطيين 

الذين يدعمون هذه الفكرة.
كما تجدر اإلش���ارة إلى أن نتنياهو يدفع 
بالجوالن  أميركي  "اعتراف"  باتجاه  أيضا 
كجزء من "إس���رائيل" من���ذ فترة طويلة. 
وقد ط���رح هذه القضية ف���ي محادثات 
س���ابقة مع ترامب وكبار المسؤولين في 
اإلدارة األميركي���ة. وبالطبع فإنه يفضل 
أن يك���ون ذلك قب���ل االنتخابات، ولذلك 
فمن المتوق���ع أن يطرح ه���ذه القضية 
مجددا األسبوع القادم في لقائه مع وزير 
الخارجي���ة األميركي، مايك بومبيو، وبعد 
أسبوعين في لقائه مع ترامب في البيت 

األبيض.

القدس  المحتلة/ االستقالل:
ق���ال رئيس حكومة االحتالل »اإلس���رائيلي«، بنيامين نتنياهو، الثالثاء، إن ل�«إس���رائيل« عالقات مع 6 
دول إس���المية مهمة كانت معادية لها في الس���ابق. وفي فعالية إحياء ذكرى رئيس الحكومة األسبق، 
ليفي أشكول، اعتبر نتنياهو هذه العالقات »بشائر مهمة ال مثيل لها وجيدة لعملية السالم«، على حد 
تعبيره. وأضاف أن »إس���رائيل« تدفع بعملية االعتراف بها والتفاهم مع باقي جيرانها، ولكن ليس مع 
الجميع، وإنما مع غالبيتهم. وأوضح أن ذلك يجري مع »أجزاء واس���عة في العالم العربي واإلسالمي، يرى 

الجمهور جزءا منها فقط«، مضيفا أن هذه العملية تجري في الخفاء أيضا.
يذكر في هذا السياق أن نتنياهو كان قد قام، في نهاية تشرين األول/ أكتوبر من العام الماضي، بزيارة 
سرية إلى سلطنة عمان، بمعية رئيس الموساد. وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي أعلن نتنياهو 

عن تجديد العالقات بين »إسرائيل« وتشاد بعد قطيعة استمرت 47 عاما.
وقال نتنياهو أيضا إن ذلك »جزء من الثورة التي نقوم بها في العالم العربي واإلسالمي، وستكون هناك 

بشائر كبيرة، ودول أخرى«. وفق تعبيره.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو موجها حديث���ه للمواطنين العرب في 

الداخل المحتل، إن هناك 22 دولة عربية في المنطقة، وليس هناك أي حاجة لدولة أخرى.
و وردت تصريح���ات نتنياه���و ضمن فيدي���و بثه حزب الليكود على ش���بكات 
التواصل االجتماعي خالل حملته النتخابات الكنيس���ت، حيث تطرق نتنياهو 
إلى "قانون القومية" الذي ينص على أن " إسرائيل هي الوطن القومي لليهود، 
وأن ح���ق تقرير المصير في إس���رائيل يقتص���ر على اليه���ود". ويأتي ذلك، 
على وقع الس���جال في المشهد االنتخابي اإلس���رائيلي عقب تغريدة للممثلة 
والمذيعة اإلس���رائيلية، روتم س���يلع، قالت فيها "متى سيبث أحد ما في هذه 
الحكومة للجمهور أن إس���رائيل هي دولة جميع مواطنيها وجميع البشر ولدوا 
متساوين. والعرب أيضا هم بشر. والدروز كذلك...". ورد عليها نتنياهو بالقول 
إن " إس���رائيل ليس���ت دولة قومية لجميع مواطنيها، ولألقليات األخرى يوجد 

تمثيل قومي في دول أخرى".

غراهام: أجواء مشجعة في البيت األبيض لضم الجوالن نتنياهو: هناك 22 دولة 
عربية وال حاجة لدولة أخرى

نتنياهو يكشف: لدينا عالقات 
مع 6 دول إسالمية كانت معادية لنا
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االستقالل/ وكاالت:
نصحت دراس���ات حديثة بعدة نصائح للحفاظ على العظام 
وتقويته���ا ومدها بالمعادن الالزمة، خاصة كلما تقدم العمر 

سواء بالنسبة للرجال أو النساء.
وأشارت الدراسات، التي أش���رف عليها مجموعة من العلماء 
واألطباء من بينهم أطباء بكليفالند كلينك بالواليات المتحدة 
األمريكية، إلى أن تناول بعض الخضراوات وممارسة عدٍد من 
التمارين، تس���اعد في تقوية العظ���ام والمفاصل، فضاًل عن 
ضرورة اإلقالع عن بعض العادات التي تس���بب ضررًا لعظام 

اإلنسان.
وبي���ن األطباء ضرورة االلتزام بالعش���ر نصائ���ح التالية لكي 
يحظى اإلنسان بعظام قوية بعيدة عن الهشاشة والضعف، 

وهي:
1 – تن���اول ما يكفي من الكالس���يوم يوميًا، حيث إن العظام 
مصنوع���ة من الكالس���يوم، وأفضل وس���يلة لمن���ع التهاب 
المفاص���ل ه���ي أن يش���تمل النظ���ام الغذائي نس���بة من 
الكالس���يوم لتبقى قوية في جميع مراحل الحياة، وباإلضافة 
لألغذية الغنية بالكالسيوم يس���تطيع اإلنسان شراء حبوب 

الكالسيوم المتوافرة بالصيدليات لتعويض النقص.
2 – الحفاظ على الوزن الصحي، فالوزن الذي يقل عن معدل الوزن الطبيعي 
يعد من أحد أهم عوامل اإلصابة بهشاش���ة العظام، كما أن السمنة تزيد 

معدل اإلصابة بالهشاشة.
3 – الحص���ول عل���ى فيتامين )D( كل يوم، الذي يس���اعد الجس���م على 

امتصاص الكالس���يوم، وتتوفر مصادره في التعرض ألش���عة الش���مس 
وبعض األطعمة مثل الحليب.

4 – ممارس���ة التمارين الرياضية والمشي، خاصة تمارين القوة، كالضغط 
على بع���ض المفاصل، وهي له���ا أهمية خاصة بالنس���بة ألولئك الذين 
يعان���ون قصور المفصل في األطراف الس���فلية، مث���ل الركبة أو التهاب 

مفصل الورك.

كذلك تمارين األوزان وهي من بين التمارين األفضل 
لبناء العظ���ام واألكثر فاعلية، لك���ن يجب أن تكون 
هذه األوزان محدودة، وينصح أن تكون باستش���ارة 

طيب أو مدرب رياضي.
5 – اإلقالع عن التدخين، حيث يرتبط فقدان كثافة 
العظام بالتدخين، ولذل���ك يجب اتباع برنامج للبعد 
عن التدخين أو التقليل كثير منه، كذلك عدم تناول 

الكحول لما له من أضرار.
6 – فحص الكثافة، فيمك���ن لألطباء الحصول على 
صورة أش���عة س���ريعة للتأكد من أن كثافة العظام 
س���ليمة، ويس���اعد هذا الفحص في تحديد مخاطر 

اإلصابة بمرض هشاشة العظام والكسور.
7 – تن���اول األدوي���ة، فيمكن للنس���اء والرجال الذين 
يعانون هشاشة العظام بشكل مزمن تناول عديد من 
األدوية لمنع حدوث كس���ر خطير، وال سيما في عظام 

الورك والعمود الفقري، وذلك باستشارة الطبيب.
8 – االبتع���اد ع���ن الوجب���ات الس���ريعة وتن���اول 
المش���روبات الغازية بكثرة، لما فيها من مواد مضرة 
على صحة العظام، وينصح أيضًا بتناول بعض المش���روبات واألعش���اب 
والتوابل، كالفلفل األسود، والزنجبيل، والنعناع، والمكسرات، واالستعانة 
بالبقدونس في بعض األكالت، وتن���اول األفوكادو، الملفوف، والبروكلي، 
وف���ول الصويا، كذل���ك ينصح بتناول الخض���راوات؛ كونها أفضل مصدر 

لفيتامين )C( الذي يحفز إنتاج الخاليا المكونة للعظام.

8 نصائح ذهبية لتقوية العظام والوقاية من الهشاشة

االستقالل/ وكاالت:
عرضت ش���ركة فيفو خالل حدث خ���اص أقامته 
في مدينة هونغ كون���غ الصينية هاتفها الذكي 
»أبك���س 2019«، ال���ذي يمتاز بعدد م���ن المزايا 

ع���ن الثوري���ة التي قد تعطي  لمح���ة 
الهوات���ف  الذكية.مس���تقبل 
بشاشة  الهاتف  ويمتاز 
الواجهة،  كام���ل  تم���أل 
كله���ا حس���اس بصمة، 
م���ا يعن���ي أن���ه يمكن 
قفل  فتح  للمستخدمين 
أصبع  بوض���ع  الهات���ف 
على مكان في الشاش���ة، 

حي���ث ُتضيء البكس���الت م���كان وضع 
األصبع.

وعل���ى غ���رار هاتف »مي���زو زيرو«، يأت���ي هاتف 
»أبكس 2019« بال أي منفذ أو زر بما في ذلك منفذ 
س���ماعة األذن ومنفذ »يو إس بي-سي«، وبخالف 
هاتف »ميزو زيرو« الذي يعتمد كليًا على الشحن 
الالسلكي، فيمكن ش���حن هاتف فيفو من خالل 

الموصالت المغناطيسية الموجودة على ظهره.
ويبدو أن فيفو ستعتمد على الشرائح اإللكترونية 
»eSIM«. كم���ا أن الهات���ف ال يأتي مع أي فتحات 

لمكبر الصوت، وبداًل م���ن ذلك، يعتمد 
على تقنية نقل الصوت 

باالهتزاز.
الذي  فيفو،  هاتف  ويمتاز 
يق���دم تصميمًا زجاجيًا منحنًيا، بأنه أول 
هات���ف من الش���ركة الصينية مع دعم ش���بكات 
الجي���ل الخام���س 5G بفض���ل ش���ريحة المودم 
»س���نابدراغون إك���س50« من ش���ركة كوالكوم. 
وداخلي���ًا، يض���م الهات���ف الجيل األح���دث من 

معالجات ش���ركة كوالكوم »س���نابدراغون 855« 
وذاكرة عش���وائية بحج���م 12 غيغابايت، وذاكرة 

تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت.
وعلى ظه���ر »أبك���س 2019«، وضعت فيفو 
كامي���را خلفي���ة مزدوج���ة بدق���ة 13 
ميغابكس���ل و 12 ميغابكسل. 
العام  هات���ف  وبخ���الف 
الماضي، يفتقر الهاتف 
الجديد إلى وجود كاميرا 
أمامية، سواء على الشاشة 
أو منبثق���ة كم���ا ف���ي هاتف 

»فيفو نكس«.
ولم تكشف فيفو عن تفاصيل شاشة الهاتف، 
ولكنه���ا قالت إن الشاش���ة قادرة إل���ى إصدار 
الص���وت لتعمل عوضًا عن مكب���ر الصوت الذي 
ُأزيل ع���ن الواجهة، ولكن يوج���د ثقب صغير 
ف���ي الحافة الس���فلى م���ن الجهاز يب���دو أنها 
الميكروف���ون. ه���ذا، ويضم الهات���ف بطارية 
بس���عة 2000 ميلي أمبير/ساعة تدعم الشحن 

السريع باستطاعة 18 واط.

»فيفو« تعرض أول هاتف ذكي بال منافذ

االستقالل/ وكاالت:
طالب تقرير أعدته أكاديمية العل���وم الوطنية األمريكية بتخفيض 
كمية الملح المس���موح باستهالكها في اليوم، إلى 2.3 غرام، بدال من 

التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية )5 غرامات(.
ويش���ير الخبراء إلى أن الكثيرين يتناولون كمية من الملح في اليوم 
أكبر من التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، وال يالحظون ذلك. 
ولكن، اس���تنادا إلى التقرير الجديد، فإن تن���اول 5 غم من الملح في 
الي���وم له مضار على الصحة، ويعدها األطباء كمية س���امة للجس���م. 
وحسب قولهم، فإنها »تسبب ضررا فوريا ومباشرا للصحة«، كارتفاع 
ضغط الدم وأمراض القلب واألوعية الدموية وزيادة الثقل على الدماغ 

والكلى.
ووفقا لمعدي التقرير، يجب تخفيض كمية الملح المسموح بتناولها 

يوميا إلى 2.3 غم، أو أقل. 

مطالبات بتخفيض 
كمية الملح المسموح 

باستهالكها يوميًا

االستقالل/ وكاالت:
تتص���در موناكو والياب���ان وس���نغافورة قائمة الدول 
األطول عمرًا وفقًا إلحصاءات عام 2015، ويزيد متوسط 

األعمار في هذه الدول عن 84 عامًا.
ويلع���ب الطعام دورًا هامًا ف���ي مقاومة مظاهر التقدم 
في الُعمر وإطالته، إلى جانب ضمان شيخوخة سعيدة. 
إليك أهم األطعمة التي تبين أنها ترتبط بطول الُعمر:

* الف���ول األخضر أو فول الصويا ومنتجاته مثل التوفو 
من أهم عناصر المطبخ اآلس���يوي، وهو غني بمضادات 
األكسدة التي تكبح نمو الس���رطان، والبروتين النباتي 
الخالي من الدهون والكولسترول، إلى جانب أنه يحتوي 

على مضادات للبكتريا.
* الجزر مص���در رائع لمضادات األكس���دة التي توجد 
في األطعمة برتقالية اللون والت���ي تكافح االلتهابات 

والس���رطان، إل���ى جان���ب أن الجزر من أغن���ى األطعمة 
بفيتامين “أ” الذي ال يستطيع الجسم إنتاجه.

* الملفوف )الكرنب( والبروكلي والقرنبيط من األطعمة 
الت���ي تطيل الُعمر، ألنها غنية بمض���ادات االلتهابات 
والسرطان، كما أنها غنية باأللياف التي تسهل اإلخراج 

والتخلص من السموم والطعام الزائد عن الحاجة.
* الس���لمون من أفضل مص���ادر البروتي���ن الحيواني 
والدهون الصحي���ة المفيدة للدم���اغ والقلب واألوعية 

الدموية.
* الحمضي���ات كالبرتقال واليوس���في والجريب فروت 
والليمون )الحام���ض( أطعمة توفر فيتامين “س���ي” 
الالزم ليستطيع الجسم إنتاج الكوالجين، والذي يعمل 
كمضاد لألكس���دة يحارب االلتهاب���ات، ويحمي صحة 

القلب.

االستقالل/ وكاالت:
اكتش���ف علماء جامع���ة يوتا األمريكي���ة طريقة لعالج 
أمراض المناعة الذاتية، بما فيها مرض التصلب المتعدد 

والنوع األول من مرض السكري.
 Nature" ويشير الباحثون في المقال الذي نشرته مجلة
Biomedical ngineering"، إل���ى أنهم ابتكروا س���ما 
مناعي���ا يقضي عل���ى الخالي���ا المحتوية عل���ى بروتين 
"PD-1" مش���وه، يعد نقطة تفتيش تمنع نشاط الخاليا 

الليمفاوية التائية وتساعدها على تدمير نفسها.
وتس���اعد التح���والت في تش���فير الجي���ن "PD-1" على 
تطور رد فعل أنس���جة وأعضاء الجسم، ما يسبب اإلصابة 
 "PD-1" بأم���راض مختلف���ة. وفي نف���س الوقت، كب���ح
بمس���اعدة مثبطات نقاط التفتيش ه���و طريقة فعالة 

لتنشيط المناعة ضد األورام السرطانية.

وأظهر اختبار الس���م المناعي الذي ابتكره الباحثون على 
الفئ���ران المصاب���ة بالنوع األول من الس���كري بطء تطور 
المرض لمدة 10 أس���ابيع. أما الفئ���ران المصابة بأمراض 
المناعة الذاتية )مرض التصلب المتعدد( فقد انخفضت 
أعراض المرض بما فيها زوال الش���لل. كما أن استخدام 
ه���ذا الس���م المناعي، أدى إل���ى تخفيض ع���دد الخاليا 
المحتوي���ة على بروتي���ن "PD-1" النش���ط، وكذلك عدد 

الخاليا اللمفاوية التائية في أعضاء الجسم الملتهبة.
وإذا ظهر أن هذه الطريقة فعالة أيضا في عالج البش���ر، 
فإن األطب���اء س���يحصلون ألول مرة عل���ى طريقة لعالج 
التصلب المتعدد، حيث إن الطرق الحالية المس���تخدمة 
في عالج المرض هي فقط تمنع تطوره. كما أن هذا السم 
المناع���ي، مع طرق العالج األخرى، يمكن أن يمنع اإلصابة 

بالنوع األول من مرض السكري.

اكتشاف دواء يهزم 
مرضًا شائعًا ال عالج له

هذه األطعمة تحارب 
الشيخوخة.. تعرف عليها
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 االستقالل/ وكاالت:
يواجه برش���لونة اإلس���باني ضيفه ليون الفرنس���ي في 
إي���اب ثمن نهائ���ي دوري أبطال أوروبا وه���و يفّكر في 
تجنب س���يناريو سقوط غريمه ريال مدريد أمام أياكس 
الهولندي ، ويس���تضيف باي���رن ميونيخ األلماني نادي 
ليفرب���ول اإلنجليزي اليوم األربعاء، وعين كل منهما على 

خطف بطاقة العبور إلى ربع النهائي.
فعل���ى ملعب "كامب نو"، يبدو برش���لونة مرش���حًا لبلوغ 
ال���دور ربع النهائي للم���رة الثانية عش���رة تواليًا، عندما 
يس���تضيف ليون الذي وصل إلى ثم���ن النهائي للمرة 

األولى منذ موسم 2012-2011.
لكن على النادي الكتالوني الذي عاد بتعادل س���لبي من 
ملعب منافس���ه الفرنس���ي، الحذر لك���ي يتجنب مصير 
غريمه المحلي ريال مدري���د الذي فاز ذهابًا خارج ملعبه 
على أياك���س الهولندي 2-1 ثم مني بهزيمة مذلة على 
أرضه 1-4 وتنازل عن اللقب الذي تّوج به في المواس���م 

الثالثة الماضية.
ويأمل برش���لونة بالذهاب بعيدًا هذا الموس���م بعد أن 
انتهى مشواره في 2018 عند الدور ربع النهائي على يد 
روما اإليطالي بالخسارة أمامه إيابًا 0-3 بعد أن فاز ذهابًا 

في ملعبه 1-4.
وينافس فريق المدرب أرنس���تو فالفي���ردي على ثالث 
جبه���ات، إذ يمض���ي بثب���ات لالحتفاظ بلق���ب الدوري 
اإلسباني، كما بلغ نهائي مسابقة الكأس بفوزه الكاسح 

ف���ي إياب نصف النهائي عل���ى غريمه ريال مدريد 0-3 
في معقل األخير، وهو يلتقي فالنسيا في 25 أيار/مايو.

ويمني النادي الكتالوني النفس بتكرار سيناريو 2009 
و2015 حي���ن أحرز الثالثية، لك���ن الطريق ما زال طويال 
بحس���ب ما حذر ألبا ف���ي المؤتمر الصحافي بمناس���بة 

تمديد عقده مع الفريق حتى 2024.
ويدخل بايرن وليفربول، الفائزان باللقب القاري المرموق 
خم���س، إلى مواجهة حاس���مة في "أليان���ز أرينا" وهما 
على المس���افة ذاتها بعدما فشلت الترسانة الهجومية 

للفريق اإلنجليزي، والمكونة م���ن المصري محمد صالح 
والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو مانيه، من 

الوصول إلى الشباك البافارية.
وس���تكون األفضلية لصالح بايرن بعد التعادل السلبي 
الذي عاد به من "أنفيلد" قبل ثالثة أسابيع، لكن المهمة 
ليست س���هلة على اإلطالق السيما أنه مطالب بالهجوم 
بين جماهيره ما س���يترك المس���احات أم���ام مهاجمي 

"الحمر".
ويدخل ليفربول إلى اللق���اء بمعنويات مرتفعة بعد أن 

أعاد الفارق الذي يفصله عن مانشس���تر سيتي متصّدر 
وحامل لقب الدوري الممتاز إلى نقطة وحيدة .

وي���درك كلوب أن على الفريق ال���ذي يزور معقل النادي 
البافاري مع أمل الفوز أن يتمتع بثقة عالية و"نحن ليست 
لدينا أي مشكلة مع الثقة بالنفس، نحن في مزاج جيد".

ويأمل جمهور ليفربول أن يج���د نجمهم صالح غريزته 
التهديفي���ة القاتل���ة من أج���ل مس���اعدة "الحمر" على 
العودة من ميونيخ ببطاقة ربع النهائي، بعدما ما اكتفى 

المصري بهدف واحد في مبارياته الثمانية األخيرة.
وفي معسكر النادي البافاري الذي يعود لقبه األخير في 
المس���ابقة إلى عام 2013 في حي���ن أن التتويج األخير 
لليفرب���ول يعود إلى ع���ام 2005، س���تكون المعنويات 
مرتفعة ج���دًا أيضًا بعدما تصدر ترتيب الدوري المحلي 
للم���رة األولى منذ أيلول/س���بتمبر بف���ارق األهداف عن 

غريمه دورتموند .
ويأمل العمالق البافاري االس���تفادة من الدفع المعنوي 
وم���ؤازرة جمهوره الغفي���ر لكي يحجز مقع���ده في ربع 

النهائي للموسم الثامن تواليًا.
ويخوض بايرن اللقاء بغي���اب توماس مولر، لكن بإمكان 
العب الوس���ط المهاجم الكولومب���ي خاميس رودريغيز 
سد هذا الفراغ في مباراة توقع أن تكون حامية الوطيس 
السيما في المدرجات، موضحًا لموقع النادي "المشجعون 
س���يقفون خلفنا وس���يمنحوننا االندف���اع... نحتاج إلى 

تقديم مباراة مثالية لكي نتمكن من التأهل".

برشلونة يصطدم بليون ومواجهة نارية بين بايرن ميونيخ وليفربول

غزة / عبدالله نصيف 
تّوج مهاجم اتحاد الش���جاعية سالم وادي، بلقب هّداف دوري 
الق���دس الممتاز ، متفوقا على أقرب منافس���يه مهند أبو زيد 
نجم خدمات الشاطئ بفارق هدفين . وجاء تتويج سالم بلقب 

الهداف بعد تسجيله 14 هدفًا، مقابل 12 للوصيف أبو زيد.
وجاء في المركز الثالث حتى الخامس  كل من: بدر موسى نجم 
خدمات رفح و يس���ار الصباحين نجم ش���باب رفح وعالء عطية 

نجم الشجاعية و كلهم بنفس الرصيد » 10 » أهداف.
وأعرب وادي عن سعادته الكبيرة بتحقيق اللقب الفردي، بعد 
موسم طويل، شهد من خالله منافسة كبيرة مع نجوم سطرت 

أسمائها من ذهب توجت باللقب »سابقا » .
و ق���ال وادي ل�«االس���تقالل«، إنه س���عيد بالحص���ول على لقب 
اله���ّداف للم���رة األولى  في تاريخ���ه الكروي ، مش���يرًا إلى أنه 
كان يتمنى أن يحصل فريق���ه على لقب الدوري ولكن التوفيق 
غاب عنهم والظروف ل���م تخدمهم. وفق قوله. وأضاف مهاجم 
الشجاعية، أن فريقه قدم مستويات ونتائج جيدة بالدور الثاني 
، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم خالل بطولة كأس قطاع غزة 

لحصد اللقب وإسعاد حي الشجاعية وجميع مشجعيهم.
يذك���ر أن وادي يلعب ف���ي مركز الظهير األيس���ر، ومع بداية 
الموس���م لعب في مركزه الجديد كمهاجم صريح ألول مرة في 

مسيرته الرياضية، لينجح في التتويج  بلقب الهداف.

االستقالل/ وكاالت:
ف���ي الوقت الذي تلقت فيه جماهير ريال مدريد 
بفرح غامر تولي زين الدين زيدان رس���ميًا مهمة 

اإلشراف على القيادة الفنية للفريق الملكي، 
تضع أندي���ة لن���دن أيديها على 

قلوبها تحس���بًا لخطط المدرب 
االنتق���االت  ف���ي  الفرنس���ي 

الصيفية المقبلة.
زيدان  الدين  زي���ن  ويحتاج 
لتعزيز خط وس���ط الملكي 
توني  رحيل  من  احتراس���ًا 
كروس أو ل���وكا مودريتش 
في الصي���ف القادم، فيما 
يري���د المدرب الفرنس���ي 
ض���خ دم���اء جدي���دة في 
الفري���ق الذي ب���دا مفككًا 

خالل الموسم الجاري.
تشيلس���ي،  نجم  ويأتي 
عل���ى  كانت���ي،  نجول���و 

الذي���ن  الالعبي���ن  قائم���ة  رأس 
ينوي زيدان ضمه���م إلى الفريق 
الملكي بداية من الموسم القادم، 
حيث يحتاج الم���درب األصلع إلى 
متوس���ط مي���دان ق���وي بهدف 

تقوية خط الوسط.
وذكرت العديد من الصحف، مثل 
ديلي س���تار البريطانية والجازيتا 

ديللو س���بورت اإليطالية، أن زيدان 
متحم���س للغاي���ة م���ن أج���ل ضم 

مواطنه كانت���ي الذي يعاني األمرين 
مع تشيلسي بس���بب تغيير مركزه من 

طرف ماوريسيو ساري.
وم���ن جه���ة أخ���رى، أوضح���ت “فوكس 
سبورتس آسيا”، أن العائق الوحيد الذي 
س���يقف في وجه ريال مدري���د، هو منع 
تشيلس���ي من القي���ام بالتعاقدات حتى 

صي���ف 2020، وهو ما يعني صعوبة 
التخلي عن كانتي.

هذا و نشرت صحيفة آس اإلسبانية 
لالنتقال  المرشحين  الالعبين  قائمة 
إلى ري���ال مدريد خ���الل الميركاتو 
الصيفي القادم بعد الموس���م 
الفريق  عاشه  الذي  الكارثي 
وخروجه من المنافسة على 

جميع األلقاب.
 وهم على النحو التالي:-

إدي���ن ه���ازارد بالطبع هو 
المرش���ح األول كون عقده 
 2020 ع���ام  س���ينتهي 
وكان قد أفصح عن رغبته 
ملع���ب  إل���ى  باالنتق���ال 
برنابيو في عدة  سانتياجو 

مناسبات.
و كريستيان إريكسن مرشح 
بق���وة لكي ينض���م للكتيبة 
الملكي���ة، وعقده ينتهي أيضًا 
بعد عام واحد فقط، وسيأتي لتدعيم 

مركز صانع األلعاب.
المهاجمي���ن  أح���د  كي���ن  ه���اري  و 
ل���دى فلورنتين���و بيريز  المفضلي���ن 
وجماهي���ر الن���ادي، لك���ن المهمة لن 
تكون سهلة بس���بب تمسك توتنهام 
بالالعب، وقد يصل سعره ل�200 مليون

و الفرنسي كيليان مبابي الالعب األكثر 
طلبًا من جماهير الريال، مبابي في س���ن 
20 عام يعد أنسب مهاجم يمكنه قيادة 
خط الهجوم في الموس���م الق���ادم، لكن 

التعاقد معه لن يكون سهاًل أيضًا.
و البرازيلي نيمار حلم بيريز األول واألخير، 
خصوص���ًا في ظل التقاري���ر التي تتحدث 
عن إمكانية رحيله عن باريس هذا الصيف، 
األمر ليس سهاًل لكنه ليس مستحياًل أيضًا.

»وادي« سعيد بلقب الهداف 
ويسعى لتحقيق الكأس

غزة / االستقالل: 
أعلن االتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن موعد صرف منحة 
المجلس األعلى للش���باب والرياض���ة لألندية الرياضية في 
المحافظ���ات الجنوبية. وكش���ف إبراهيم أبو س���ليم نائب 
رئيس اتحاد الكرة إنه س���يتم توزيع منحة المجلس األعلى 
لألندي���ة الرياضية اليوم األربعاء الس���اعة الثانية عش���رة 

والنصف ظهرا في فندق المتحف.
ودعا أبو سليم أندية الجمعية العمومية لالتحاد بالمشاركة 

في االحتفال الستالم المنحة المالية. وقدم أبو سليم الشكر 
باسم األس���رة الرياضية في المحافظات الجنوبية للرئيس 
محمود عب���اس على دعمه الكبير لألندية الرياضية وحرصه 
الدائ���م للوق���وف بجانب المنظوم���ة الرياضية والش���باب 
الرياضي. كما وجه أبو سليم الشكر للمجلس األعلى للشباب 
والرياضة برئاس���ة الل���واء جبريل الرج���وب والوزير عصام 
القدومي األمين العام للمجلس األعلى على الجهود الكبيرة 

التي يبذلونها من أجل دعم األندية الرياضية.

توزيع المنحة المالية
 لألندية الغزية »اليوم«

صفقات قد يحسمها 
مدريد بعد عودة زيدان 
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اإلس���رائيلي في محافظة س���لفيت ش���مال 
الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح���ت ال���وزارة أن الش���اب محمد جميل 
ش���اهين )23 عاما( من مدينة سلفيت أصيب 
بجراح حرجة في الصدر خالل المواجهات مع 
قوات االحتالل اإلسرائيلي، قبل أن يعلن عن 

استشهاده بعد ساعة من إصابته.
وأفادت الطواقم الطبية بالهالل األحمر، بأنها 
تعاملت ميدانيا مع 40 اصابة بالمطاط والغاز 
المس���يل للدموع خالل المواجهات مع قوات 

االحتالل في سلفيت .
وكانت أكثر من 15 آلية عسكرية قد اقتحمت 
س���لفيت عصرا، وانتش���رت في ع���دة أحياء، 
وأغلقت مداخله���ا، وداهمت بعض المحالت 
التجاري���ة وص���ادرت تس���جيالت الكاميرات 

فيها.
واندلعت على الف���ور مواجهات عنيفة، أطلق 
خالله���ا الجن���ود الرصاص الح���ي والمعدني 

وقنابل الغاز المس���يل للدموع، ما أدى لوقوع 
العديد من حاالت االختناق بالغاز.

ج���اء ذل���ك بعد س���اعات م���ن اإلع���الن عن 
استشهاد الشاب ياس���ر فوزي شويكي )27 
عاما( برص���اص االحتالل ف���ي مدينة الخليل 
جن���وب الضفة المحتلة، بزعم محاولته تنفيذ 

عملية طعن ضد أحد المستوطنين.
وأفاد ش���هود عيان بأّن ق���ّوات االحتالل التي 
تحرس العمارة المس���تولى عليه���ا من ِقبل 
المس���توطنين، أطلق���وا النار صوب الش���اب 

شويكي، قبل سحبه داخل العمارة.
وأعلن���ت عائلة الّش���ويكي ف���ي المدينة أّن 
الش���هيد هو ياس���ر فوزي الش���ويكي، نجل 
الصحفي فوزي الشويكي، ويعمل موّظفًا في 

المحكمة الّشرعية القريبة من مكان الحادث.
واّدعى جيش االحتالل بأّن الش���اب اقتحم 
بوابة العمارة الت���ي تقطن فيها مجموعة 
من المس���توطنين عقب االستيالء عليها 

قبل عّدة أعوام.
وتق���ع العمارة ف���ي منطقة ال���راس بمدينة 
الخلي���ل، على الش���ارع الرابط بين المس���جد 

اإلبراهيمي ومستوطنة »كريات أربع«.
وذكرت مصادر محلية أن الش���اب ش���ويكي 
يعم���ل موظ���ف تبليغات ف���ي محكمة صلح 

الخليل بالقرب من مستوطنة »كريات أربع«.
وفي قطاع غزة، ش���يعت جماهير غفيرة بدير 
البلح وس���ط القطاع، جثمان  الشهيد الشاب 
موسى محمد موسى«23 عاما«، الذي ُأعلن عن 
استش���هاده فجر أمس متأث���را بجراحه التي 
أصيب بها ف���ي األول من مارس الجاري خالل 
مش���اركته بمس���يرات العودة وكسر الحصار 

شرق مخيم البريج.
وانطلق موكب التش���ييع من أمام مستشفى 
شهداء األقصى في دير البلح بتجاه منزل ذوي 
الش���هيد وس���ط المدينة، حيث ألقيت نظرة 
ال���وداع على جثمانه من قبل األهل والمحبين 

وس���ط صيحات من الغضب والتنديد بجرائم 
االحتالل اإلسرائيلي ضد المواطنين العزل. 

 ويذكر أن الشهيد موسى هو الشهيد الثاني 
للعائلة، حيث استش���هد شقيقه مجدي عام 
2002، خالل اشتباك مسلح مع قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي التي اجتاحت مناطق في مدينة 

دير البلح حينها.
إلى ذلك، اعتقل جنود االحتالل اإلس���رائيلي 
مس���اء أمس فتاة فلس���طينية عل���ى إحدى 
النقاط العس���كرية في الخليل جنوب الضفة 

الغربية المحتلة بزعم حيازتها لسكين.
وادعى المتحدث باس���م جي���ش االحتالل أن 
الفتاة أثارت الشكوك لدى الجنود في النقطة 
وأنه ج���رى اعتقالها والعث���ور بحوزتها على 
سكين، مشيرا إلى أنه تم تحويلها للتحقيق.

يش���ار إلى أن االحتالل قتل عش���رات الفتية 
والفتيات خالل السنوات األخيرة على حواجز 
الضف���ة الغربي���ة والقدس بزع���م حيازتهم 

لسكاكين أو شكوكه بنيتهم تنفيذ عمليات.
من جهة ثانية أصيبت مستوطنة إسرائيلية 
بج���راح مس���اء أم���س ج���راء رش���ق ش���بان 
فلسطينيين سيارات المستوطنين بالحجارة 
ق���رب محافظ���ة قلقيلي���ة بالضف���ة الغربية 

المحتلة.
وذكر موق���ع »0404« العبري أن مس���توطنة 
أصيب بجراح طفيفة في حادثة رش���ق حجارة 
على الطري���ق 5 قرب حاجز )تي( والمس���مى 

أيضا )كفر قاسم/كفر عين(.
وفي القدس المحتلة، ذكر الموقع أن ش���بانا 
فلسطينيين رش���قوا حافلتين للمستوطنين 
بالحج���ارة في ش���ارع الس���لطان س���ليمان 

بالقدس المحتلة.
وتصاعدت مؤخرا عمليات الرش���ق بالحجارة 
والزجاج���ات الفارغ���ة والحارق���ة لس���يارات 
ومركبات المس���توطنين في الضفة الغربية 

المحتلة.

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين الثالثاء 
أن األس���ير الل���واء فؤاد الش���وبكي أكبر األس���رى 
الفلسطينيين المعتقلين في سجون االحتالل قد 

بلغ عامه ال� 80.
وقام رئي���س الهيئة اللواء ق���دري ابو بكر وعضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني وفتحي 
ابو مغلي واألس���ير المحرر رياض القصراوي ووفد 
من الهيئة وعائلة األس���ير اليوم بإشعال شمعة 
الحرية بمناس���بة عيد ميالد الش���وبكي الثمانين، 
بمش���اركة فنان الكاريكاتير أس���امة نزال، والذي 
قام برس���م لوحة فنية خاصة للواء األس���ير بهذه 

المناسبة.

وق����ال أبو بكر "أبا حازم األكبر س����نًا في س����جون 
االحت����الل، والمحكوم 20 عام����ًا ومعتقل منذ عام 
2006، يعاني من عدة أمراض وتعرض على مدار 
عدة س����نوات لإلهمال الطبي، واالحتالل يتحمل 
كامل المس����ؤولية ع����ن حياته وصحت����ه، خاصة 
بعد رفضها عدة مرات اإلف����راج عنه بعد انقضاء 
ثلثي محكوميته رغم معرفته����ا بتدهور حالته 

الصحية".
وأضاف أبو بكر "أنه لمن العار على كل أحرار العالم 
أن يبلغ اللواء الشوبكي عامه الثمانين في سجون 
االحتالل، وهم يلعب���ون دور المتفرج وال يحركون 
س���اكنًا تجاه ما يتعرض له األسير الشوبكي وكل 
األسرى المرضى من انتهاكات متواصلة على مدار 

الساعات واأليام".
وأش���ارت الهيئة، الى ان المحكمة العسكرية في 
س���جن عوفر قررت في ش���هر س���بتمبر من العام 
2015 خصم 3 سنوات من حكم األسير الشوبكي 
لتصبح 17 عاما بدل 20 عاما بعد تقديم أكثر من 

طلب استئناف نتيجة ظروفه الصحية الصعبة.
بينما عقدت له جلس���ة أخرى في ش���هر مايو من 
العام الماضي للنظر في الحكم الصادر بحقه، وتم 

تأجيلها إلى وقت غير محدد.
كم���ا قام اللواء اب���و بكر ووفد م���ن الهيئة، بزيارة 
األسير المحرر رافع قاسم من بلدة دورا القرع قضاء 
رام الله، بمناس���بة االفراج عنه بعد قضاءه 15 عاما 

في سجون االحتالل اإلسرائيلية.

الخليل/ االستقالل:
انتزع���ت لجنة إعمار الخليل مس���اء أم���س الثالثاء، قرارا 
يقضي بإخالء المس���توطنين من مبنى البكري الواقع في 

حي تل الرميدة بالبلدة القديمة في الخليل.
وجاء انتزاع القرار، بحسب لجنة اإلعمار، بعد صراع قانوني 
دام أربعة عش���ر عامًا ف���ي أروقة المحاكم اإلس���رائيلية 

بمختلف أنواعها.
وأك���دت لجنة إعم���ار الخليل، أن متابعاته���ا مرت بعدة 
مراح���ل أم���ام محكم���ة الصل���ح والمحكم���ة المركزية 
والمحكم���ة العليا ولجان االعتراضات العس���كرية، حيث 

كانت لجنة اعمار الخليل ومن خ���الل وحدتها القانونية 
قد تبنت قضية ضد اس���تيالء المستوطنين على المبنى 
المذكور وقد باش���رت اإلجراءات القانونية ضد اس���تيالء 

المستوطنين على المبنى وذلك منذ العام 2005.
وأف���اد محامي لجن���ة إعمار الخليل توفيق جحش���ن، بأن 
المحاكم اإلس���رائيلية ق���د عمدت إلى اتب���اع منهجية 
التس���ويف والمماطلة في االجراءات القضائية من خالل 
قبولها دعاوى ال تحمل ش���كاًل وال مضمونًا قانونيًا، وذلك 
بهدف إطالة أمد مكوث المس���توطنين في المبنى ودفع 

وثني لجنة اعمار الخليل عن المطالبة بالمبنى.

األسير الشوبكي يبلغ عامه الـ80 في سجون االحتالل

عكا/ االستقالل:
هدمت آليات وجرافات االحتالل اإلس���رائيلي محاًل لخردة الس���يارات في بلدة 
الرامة قرب عكا بالداخل الفلس���طيني المحتل، بحجة ع���دم إصدار تراخيص 

للمكان.
وفوجئ صاحب المحل يوم أمس، بوصول آليات الهدم بحماية قوات معززة من 

الشرطة دون سابق إنذار.
وكانت سلطات االحتالل أمهلت صاحب المحل مهلة أقصاها 30 يوما من أجل 

تفريغ المحل من السيارات، إضافة للغرامات المالية التي فرضتها عليه.
وتواجد في المكان العش���رات من المواطني���ن، الذين أعربوا عن تضامنهم مع 

صاحب المحل واستنكارهم لعملية الهدم

االحتالل يهدم متجًرا 
للخردة في عكا

غزة/ االستقالل:
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، موجة التصريحات 
األخيرة لرئي����س حكومة االحتالل بنيامي����ن نتنياهو ضد أهالي 
األراض����ي المحتل����ة ع����ام 48، بأنها مثي����رة لالزدراء لم����ا تحمله 
في طياتها من نزعة عنصرية وفاش����ية واس����تفزازية للش����عب 
الفلسطيني وحده، بل لكل من يؤمن بالعدالة االجتماعية وسيادة 
القانون اإلنساني. ورأت الجبهة في بيان لها يوم أمس، أن حديث 
نتنياهو »عن إس����رائيل باعتبارها دولة للشعب اليهودي وحده، 
داعيًا الفلس����طينيين العرب األبناء األصليين للبالد، للرحيل إلى 
22 دولة عربية على حد قوله، هو دعوة فاضحة ومكشوفة، وإعالن 

حرب وتهجي����ر جماعي ض����د حوالي مليوني فلس����طيني داخل 
إسرائيل يشكلون %20 من سكانها وحملة جنسيتها«.

وأضاف���ت الجبه���ة أن تصريحات نتنياهو بش���أن أموال قطاع 
غزة أو بش���أن سياسة التمييز العنصري في مناطق ال� 48، هي 
رسائل سياسية، تفضح بصراحة شديدة عما فيها، وعما تلقيه 

من استحقاقات على عاتق الحالة الوطنية الفلسطينية.
وقال���ت الجبهة إن الرد على سياس���ات نتنياه���و يفترض مرة 
أخرى امتالك اس���تراتيجية سياس���ية جديدة وبديلة وعملية، 
تتجاوز سياسات الشجب واالستنكار نحو خطوات ميدانية ترد 

على الخطوات الميدانية لحكومة االحتالل.

غزة / االستقالل:
ق���ال النائب عن كتلة التغيير واالصالح البرلمانية محمد ش���هاب "إن حكومة اش���تية التي 

شكلها عباس هي غير دستورية وغير قانونية".
وأضاف في بيان صحفي ، "أن ذلك بمثابة تكليف من ال يملك لمن ال يستحق، وتعبر عن حالة 

الفشل السياسي التي أحدثها محمود عباس منتهي الوالية منذ2009-1-9".
 وقال: "حكومة اش���تيه لم تنل الثقة من المجلس التش���ريعي ول���م تحظ بالمصادقة عليها 
حس���ب القانون والدستور الفلس���طيني من خالل المجلس التشريعي الفلسطيني، وبالتالي 

فهي غير دستورية وسترسخ االنقسام".
وأوضح شهاب أن عباس يمارس ديكتاتوريته تجاه الشعب الفلسطيني مستقويًا باالحتالل 

من خالل استمرار العقوبات على الشعب بغزة، األمر المرفوض وطنيا وشعبيًا وقانونيًا.
ودعا للعمل على تعزيز الوحدة الوطنية وحماية المش���روع الوطني الفلس���طيني ومقدساتنا 
وإسقاط صفقة القرن، معتبًرا "أن تشكيل هذه الحكومة االنفصالية ال يخدم سوى االحتالل".

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت صحيفة »يديعوت أحرن���وت« العبرية إن 
ما تس���مى ب� »وزارة البناء واإلسكان« في حكومة 
االحتالل س���تعرض خالل الفترة القادمة مئات 
الوح���دات الس���كنية للبي���ع في مس���توطنات 
بالق���دس والضفة، وس���يتم بناء ج���زء من هذه 

الوحدات خارج المجالس االس���تيطانية الكبيرة 
ف���ي الضفة. وأضاف���ت الصحيف���ة العبرية في 
عددها الصادر أمس الثالث���اء أن حوالي )700( 
وحدة س���كنية سيتم بناؤها في مدينة القدس 
المحتل���ة، إضافة إلى )260( وحدة س���كنية في 
مس���توطنات »ألفي منشه«، »عمونائيل«، »آدم«، 

»بيت أرييه« و«إفاريم« بالضفة المحتلة.
وبحس���ب »يديعوت أحرنوت« ف���إن خطة البناء 
حصلت على الموافقات خ���الل الفترة الماضية، 
وس���يبدأ العمل على تس���ويق ه���ذه الوحدات 
المس���تويات السياسية  السكنية بعد موافقة 

في دولة االحتالل على ذلك.

انتزاع قرار بإخالء المستوطنين
 من مبنى البكري في الخليل

الديمقراطية: تصريحات نتنياهو عن أهل 
الـ 48 دعوة للتهجير وإعالن حرب عنصرية

النائب شهاب: تكليف عباس 
بتشكيل حكومة غير قانوني

مخطط لبناء 700 وحدة استيطانية بالقدس والضفة

3 �شهداء ...

رام الله / االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين يوم 
أمس، أن قوات خاص���ة من جيش االحتالل 
اإلسرائيلي اختطفت ثالثة شبان من داخل 

س���يارتهم وس���ط مخيم الجلزون قضاء رام 
الله، بعد االعتداء عليهم وضربهم.

وبين���ت الهيئة ف���ي بيان لها، أن الش���بان 
الثالثة هم ش���فيق ابراهي���م مصاروة )18 

عاًما(، وس���لطان جمعة العموري )18 عاًما(، 
ومصطفى زكي المصري )18 عاًما(، مش���يرة 
إلى أنه تم اقتياد الش���بان الثالثة الى جهة 

غير معلومة.

هيئة األسرى: االحتالل يختطف 3 شبان من الجلزون
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اإلس���رائيلي في محافظة س���لفيت ش���مال 
الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح���ت ال���وزارة أن الش���اب محمد جميل 
ش���اهين )23 عاما( من مدينة سلفيت أصيب 
بجراح حرجة في الصدر خالل المواجهات مع 
قوات االحتالل اإلسرائيلي، قبل أن يعلن عن 

استشهاده بعد ساعة من إصابته.
وأفادت الطواقم الطبية بالهالل األحمر، بأنها 
تعاملت ميدانيا مع 40 اصابة بالمطاط والغاز 
المس���يل للدموع خالل المواجهات مع قوات 

االحتالل في سلفيت .
وكانت أكثر من 15 آلية عسكرية قد اقتحمت 
س���لفيت عصرا، وانتش���رت في ع���دة أحياء، 
وأغلقت مداخله���ا، وداهمت بعض المحالت 
التجاري���ة وص���ادرت تس���جيالت الكاميرات 

فيها.
واندلعت على الف���ور مواجهات عنيفة، أطلق 
خالله���ا الجن���ود الرصاص الح���ي والمعدني 

وقنابل الغاز المس���يل للدموع، ما أدى لوقوع 
العديد من حاالت االختناق بالغاز.

ج���اء ذل���ك بعد س���اعات م���ن اإلع���الن عن 
استشهاد الشاب ياس���ر فوزي شويكي )27 
عاما( برص���اص االحتالل ف���ي مدينة الخليل 
جن���وب الضفة المحتلة، بزعم محاولته تنفيذ 

عملية طعن ضد أحد المستوطنين.
وأفاد ش���هود عيان بأّن ق���ّوات االحتالل التي 
تحرس العمارة المس���تولى عليه���ا من ِقبل 
المس���توطنين، أطلق���وا النار صوب الش���اب 

شويكي، قبل سحبه داخل العمارة.
وأعلن���ت عائلة الّش���ويكي ف���ي المدينة أّن 
الش���هيد هو ياس���ر فوزي الش���ويكي، نجل 
الصحفي فوزي الشويكي، ويعمل موّظفًا في 

المحكمة الّشرعية القريبة من مكان الحادث.
واّدعى جيش االحتالل بأّن الش���اب اقتحم 
بوابة العمارة الت���ي تقطن فيها مجموعة 
من المس���توطنين عقب االستيالء عليها 

قبل عّدة أعوام.
وتق���ع العمارة ف���ي منطقة ال���راس بمدينة 
الخلي���ل، على الش���ارع الرابط بين المس���جد 

اإلبراهيمي ومستوطنة »كريات أربع«.
وذكرت مصادر محلية أن الش���اب ش���ويكي 
يعم���ل موظ���ف تبليغات ف���ي محكمة صلح 

الخليل بالقرب من مستوطنة »كريات أربع«.
وفي قطاع غزة، ش���يعت جماهير غفيرة بدير 
البلح وس���ط القطاع، جثمان  الشهيد الشاب 
موسى محمد موسى«23 عاما«، الذي ُأعلن عن 
استش���هاده فجر أمس متأث���را بجراحه التي 
أصيب بها ف���ي األول من مارس الجاري خالل 
مش���اركته بمس���يرات العودة وكسر الحصار 

شرق مخيم البريج.
وانطلق موكب التش���ييع من أمام مستشفى 
شهداء األقصى في دير البلح بتجاه منزل ذوي 
الش���هيد وس���ط المدينة، حيث ألقيت نظرة 
ال���وداع على جثمانه من قبل األهل والمحبين 

وس���ط صيحات من الغضب والتنديد بجرائم 
االحتالل اإلسرائيلي ضد المواطنين العزل. 

 ويذكر أن الشهيد موسى هو الشهيد الثاني 
للعائلة، حيث استش���هد شقيقه مجدي عام 
2002، خالل اشتباك مسلح مع قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي التي اجتاحت مناطق في مدينة 

دير البلح حينها.
إلى ذلك، اعتقل جنود االحتالل اإلس���رائيلي 
مس���اء أمس فتاة فلس���طينية عل���ى إحدى 
النقاط العس���كرية في الخليل جنوب الضفة 

الغربية المحتلة بزعم حيازتها لسكين.
وادعى المتحدث باس���م جي���ش االحتالل أن 
الفتاة أثارت الشكوك لدى الجنود في النقطة 
وأنه ج���رى اعتقالها والعث���ور بحوزتها على 
سكين، مشيرا إلى أنه تم تحويلها للتحقيق.

يش���ار إلى أن االحتالل قتل عش���رات الفتية 
والفتيات خالل السنوات األخيرة على حواجز 
الضف���ة الغربي���ة والقدس بزع���م حيازتهم 

لسكاكين أو شكوكه بنيتهم تنفيذ عمليات.
من جهة ثانية أصيبت مستوطنة إسرائيلية 
بج���راح مس���اء أم���س ج���راء رش���ق ش���بان 
فلسطينيين سيارات المستوطنين بالحجارة 
ق���رب محافظ���ة قلقيلي���ة بالضف���ة الغربية 

المحتلة.
وذكر موق���ع »0404« العبري أن مس���توطنة 
أصيب بجراح طفيفة في حادثة رش���ق حجارة 
على الطري���ق 5 قرب حاجز )تي( والمس���مى 

أيضا )كفر قاسم/كفر عين(.
وفي القدس المحتلة، ذكر الموقع أن ش���بانا 
فلسطينيين رش���قوا حافلتين للمستوطنين 
بالحج���ارة في ش���ارع الس���لطان س���ليمان 

بالقدس المحتلة.
وتصاعدت مؤخرا عمليات الرش���ق بالحجارة 
والزجاج���ات الفارغ���ة والحارق���ة لس���يارات 
ومركبات المس���توطنين في الضفة الغربية 

المحتلة.

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين الثالثاء 
أن األس���ير الل���واء فؤاد الش���وبكي أكبر األس���رى 
الفلسطينيين المعتقلين في سجون االحتالل قد 

بلغ عامه ال� 80.
وقام رئي���س الهيئة اللواء ق���دري ابو بكر وعضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني وفتحي 
ابو مغلي واألس���ير المحرر رياض القصراوي ووفد 
من الهيئة وعائلة األس���ير اليوم بإشعال شمعة 
الحرية بمناس���بة عيد ميالد الش���وبكي الثمانين، 
بمش���اركة فنان الكاريكاتير أس���امة نزال، والذي 
قام برس���م لوحة فنية خاصة للواء األس���ير بهذه 

المناسبة.

وق����ال أبو بكر "أبا حازم األكبر س����نًا في س����جون 
االحت����الل، والمحكوم 20 عام����ًا ومعتقل منذ عام 
2006، يعاني من عدة أمراض وتعرض على مدار 
عدة س����نوات لإلهمال الطبي، واالحتالل يتحمل 
كامل المس����ؤولية ع����ن حياته وصحت����ه، خاصة 
بعد رفضها عدة مرات اإلف����راج عنه بعد انقضاء 
ثلثي محكوميته رغم معرفته����ا بتدهور حالته 

الصحية".
وأضاف أبو بكر "أنه لمن العار على كل أحرار العالم 
أن يبلغ اللواء الشوبكي عامه الثمانين في سجون 
االحتالل، وهم يلعب���ون دور المتفرج وال يحركون 
س���اكنًا تجاه ما يتعرض له األسير الشوبكي وكل 
األسرى المرضى من انتهاكات متواصلة على مدار 

الساعات واأليام".
وأش���ارت الهيئة، الى ان المحكمة العسكرية في 
س���جن عوفر قررت في ش���هر س���بتمبر من العام 
2015 خصم 3 سنوات من حكم األسير الشوبكي 
لتصبح 17 عاما بدل 20 عاما بعد تقديم أكثر من 

طلب استئناف نتيجة ظروفه الصحية الصعبة.
بينما عقدت له جلس���ة أخرى في ش���هر مايو من 
العام الماضي للنظر في الحكم الصادر بحقه، وتم 

تأجيلها إلى وقت غير محدد.
كم���ا قام اللواء اب���و بكر ووفد م���ن الهيئة، بزيارة 
األسير المحرر رافع قاسم من بلدة دورا القرع قضاء 
رام الله، بمناس���بة االفراج عنه بعد قضاءه 15 عاما 

في سجون االحتالل اإلسرائيلية.

الخليل/ االستقالل:
انتزع���ت لجنة إعمار الخليل مس���اء أم���س الثالثاء، قرارا 
يقضي بإخالء المس���توطنين من مبنى البكري الواقع في 

حي تل الرميدة بالبلدة القديمة في الخليل.
وجاء انتزاع القرار، بحسب لجنة اإلعمار، بعد صراع قانوني 
دام أربعة عش���ر عامًا ف���ي أروقة المحاكم اإلس���رائيلية 

بمختلف أنواعها.
وأك���دت لجنة إعم���ار الخليل، أن متابعاته���ا مرت بعدة 
مراح���ل أم���ام محكم���ة الصل���ح والمحكم���ة المركزية 
والمحكم���ة العليا ولجان االعتراضات العس���كرية، حيث 

كانت لجنة اعمار الخليل ومن خ���الل وحدتها القانونية 
قد تبنت قضية ضد اس���تيالء المستوطنين على المبنى 
المذكور وقد باش���رت اإلجراءات القانونية ضد اس���تيالء 

المستوطنين على المبنى وذلك منذ العام 2005.
وأف���اد محامي لجن���ة إعمار الخليل توفيق جحش���ن، بأن 
المحاكم اإلس���رائيلية ق���د عمدت إلى اتب���اع منهجية 
التس���ويف والمماطلة في االجراءات القضائية من خالل 
قبولها دعاوى ال تحمل ش���كاًل وال مضمونًا قانونيًا، وذلك 
بهدف إطالة أمد مكوث المس���توطنين في المبنى ودفع 

وثني لجنة اعمار الخليل عن المطالبة بالمبنى.

األسير الشوبكي يبلغ عامه الـ80 في سجون االحتالل

عكا/ االستقالل:
هدمت آليات وجرافات االحتالل اإلس���رائيلي محاًل لخردة الس���يارات في بلدة 
الرامة قرب عكا بالداخل الفلس���طيني المحتل، بحجة ع���دم إصدار تراخيص 

للمكان.
وفوجئ صاحب المحل يوم أمس، بوصول آليات الهدم بحماية قوات معززة من 

الشرطة دون سابق إنذار.
وكانت سلطات االحتالل أمهلت صاحب المحل مهلة أقصاها 30 يوما من أجل 

تفريغ المحل من السيارات، إضافة للغرامات المالية التي فرضتها عليه.
وتواجد في المكان العش���رات من المواطني���ن، الذين أعربوا عن تضامنهم مع 

صاحب المحل واستنكارهم لعملية الهدم

االحتالل يهدم متجًرا 
للخردة في عكا

غزة/ االستقالل:
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، موجة التصريحات 
األخيرة لرئي����س حكومة االحتالل بنيامي����ن نتنياهو ضد أهالي 
األراض����ي المحتل����ة ع����ام 48، بأنها مثي����رة لالزدراء لم����ا تحمله 
في طياتها من نزعة عنصرية وفاش����ية واس����تفزازية للش����عب 
الفلسطيني وحده، بل لكل من يؤمن بالعدالة االجتماعية وسيادة 
القانون اإلنساني. ورأت الجبهة في بيان لها يوم أمس، أن حديث 
نتنياهو »عن إس����رائيل باعتبارها دولة للشعب اليهودي وحده، 
داعيًا الفلس����طينيين العرب األبناء األصليين للبالد، للرحيل إلى 
22 دولة عربية على حد قوله، هو دعوة فاضحة ومكشوفة، وإعالن 

حرب وتهجي����ر جماعي ض����د حوالي مليوني فلس����طيني داخل 
إسرائيل يشكلون %20 من سكانها وحملة جنسيتها«.

وأضاف���ت الجبه���ة أن تصريحات نتنياهو بش���أن أموال قطاع 
غزة أو بش���أن سياسة التمييز العنصري في مناطق ال� 48، هي 
رسائل سياسية، تفضح بصراحة شديدة عما فيها، وعما تلقيه 

من استحقاقات على عاتق الحالة الوطنية الفلسطينية.
وقال���ت الجبهة إن الرد على سياس���ات نتنياه���و يفترض مرة 
أخرى امتالك اس���تراتيجية سياس���ية جديدة وبديلة وعملية، 
تتجاوز سياسات الشجب واالستنكار نحو خطوات ميدانية ترد 

على الخطوات الميدانية لحكومة االحتالل.

غزة / االستقالل:
ق���ال النائب عن كتلة التغيير واالصالح البرلمانية محمد ش���هاب "إن حكومة اش���تية التي 

شكلها عباس هي غير دستورية وغير قانونية".
وأضاف في بيان صحفي ، "أن ذلك بمثابة تكليف من ال يملك لمن ال يستحق، وتعبر عن حالة 

الفشل السياسي التي أحدثها محمود عباس منتهي الوالية منذ2009-1-9".
 وقال: "حكومة اش���تيه لم تنل الثقة من المجلس التش���ريعي ول���م تحظ بالمصادقة عليها 
حس���ب القانون والدستور الفلس���طيني من خالل المجلس التشريعي الفلسطيني، وبالتالي 

فهي غير دستورية وسترسخ االنقسام".
وأوضح شهاب أن عباس يمارس ديكتاتوريته تجاه الشعب الفلسطيني مستقويًا باالحتالل 

من خالل استمرار العقوبات على الشعب بغزة، األمر المرفوض وطنيا وشعبيًا وقانونيًا.
ودعا للعمل على تعزيز الوحدة الوطنية وحماية المش���روع الوطني الفلس���طيني ومقدساتنا 
وإسقاط صفقة القرن، معتبًرا "أن تشكيل هذه الحكومة االنفصالية ال يخدم سوى االحتالل".

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت صحيفة »يديعوت أحرن���وت« العبرية إن 
ما تس���مى ب� »وزارة البناء واإلسكان« في حكومة 
االحتالل س���تعرض خالل الفترة القادمة مئات 
الوح���دات الس���كنية للبي���ع في مس���توطنات 
بالق���دس والضفة، وس���يتم بناء ج���زء من هذه 

الوحدات خارج المجالس االس���تيطانية الكبيرة 
ف���ي الضفة. وأضاف���ت الصحيف���ة العبرية في 
عددها الصادر أمس الثالث���اء أن حوالي )700( 
وحدة س���كنية سيتم بناؤها في مدينة القدس 
المحتل���ة، إضافة إلى )260( وحدة س���كنية في 
مس���توطنات »ألفي منشه«، »عمونائيل«، »آدم«، 

»بيت أرييه« و«إفاريم« بالضفة المحتلة.
وبحس���ب »يديعوت أحرنوت« ف���إن خطة البناء 
حصلت على الموافقات خ���الل الفترة الماضية، 
وس���يبدأ العمل على تس���ويق ه���ذه الوحدات 
المس���تويات السياسية  السكنية بعد موافقة 

في دولة االحتالل على ذلك.

انتزاع قرار بإخالء المستوطنين
 من مبنى البكري في الخليل

الديمقراطية: تصريحات نتنياهو عن أهل 
الـ 48 دعوة للتهجير وإعالن حرب عنصرية

النائب شهاب: تكليف عباس 
بتشكيل حكومة غير قانوني

مخطط لبناء 700 وحدة استيطانية بالقدس والضفة

3 �شهداء ...

رام الله / االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين يوم 
أمس، أن قوات خاص���ة من جيش االحتالل 
اإلسرائيلي اختطفت ثالثة شبان من داخل 

س���يارتهم وس���ط مخيم الجلزون قضاء رام 
الله، بعد االعتداء عليهم وضربهم.

وبين���ت الهيئة ف���ي بيان لها، أن الش���بان 
الثالثة هم ش���فيق ابراهي���م مصاروة )18 

عاًما(، وس���لطان جمعة العموري )18 عاًما(، 
ومصطفى زكي المصري )18 عاًما(، مش���يرة 
إلى أنه تم اقتياد الش���بان الثالثة الى جهة 

غير معلومة.

هيئة األسرى: االحتالل يختطف 3 شبان من الجلزون



األربعاء 6 رجب 1440 هــ 13 مارس 2019 م

أبوظبي/ االستقالل: 
يس���تطيع س���كان دولة اإلمارات بدءا من ش���هر أكتوب���ر المقبل، 
اس���تئجار طائرات كهربائية والتحليق بها، شرط تلقي التدريب 

الالزم لذلك، بحسب أكاديمية التدريب الفني اإلماراتية.
وس���يتاح التحليق بهذه الطائرات للشباب من عمر 14 عاما عقب 
اجتيازهم فترة التدريب في نادي طيران غنتوت بالعاصمة أبوظبي، 

حسبما أفادت وكالة أنباء اإلمارات )وام(، الثالثاء.
وقال رئي���س مجلس إدارة األكاديمية الحج س���يف الفالس���ي، 
إن���ه جرى تصنيع الهي���كل الخارجي للطائ���رات الكهربائية في 
س���لوفينيا، فيما ت���م تجميع كامل الطائ���رة وتركيب بطارياتها 
ومحركه���ا الكهربائي بأي���اد إماراتية 100 بالمائ���ة داخل دولة 
اإلمارات، مش���يرا إل���ى أن هذه الطائرات »صديق���ة للبيئة وتعد 
األولى من نوعها في منطقة الش���رق األوسط، وتحمل اسم  ألفا 

إلكترو«.
وأوضح الفالسي أن الطائرة، التي يصل سعرها إلى 400 ألف درهم 
)109 آالف دوالر( تستطيع التحليق بارتفاع 13 ألف قدم وبسرعة 
180 كيلومترا في الس���اعة، ولمدة 90 دقيقة كاملة، باس���تخدام 
بطاريتين من الليثيوم، تس���مح إحداهما بالطيران لنصف ساعة 

إضافية في حاالت الطوارئ.

الطائرة الكهربائية 
»لإليجار« في اإلمارات

موسكو/ االستقالل: 
انتهى اليوم الخامس لالحتفال بعيد أسبوع المرافع في 
مدينة فالديمير الروس���ية بوفاة رجل فاز بمسابقة أكل 

وجبات الفطائر.
وقالت صحيفة »روسيس���كايا غازيتا« الروسية إن الرجل 
الذي أكل كمي���ة كبيرة من الفطائر خ���الل فترة وجيزة، 

توفي بعد إعالنه فائزا في مسابقة عيد المرافع.
ول���م تذكر الصحيفة كمية الفطائر التي أكلها، واكتفت 
بالقول إن الرجل س���قط على األرض بعد إعالن فوزه في 

المسابقة وفقد الوعي.
وحضر أطباء س���يارة اإلس���عاف إلى موق���ع الحادث بعد 
دقائق، ولكنهم لم يستطيعوا إنقاذه. وفتحت الشرطة 
تحقيقا في مالبسات الحادثة لتحديد سبب وفاة الرجل.

يذكر أن عيد أس���بوع المرافع )ماسلينيتسا(، يحتفل به 
في روس���يا قبل حلول الصوم المس���يحي األرثوذكسي 
الكبير الذي يدوم 40 يوما. وجرت العادة أن يأكل الناس 
في هذا العي���د كميات م���ن الفطائر )»بلين���ي« باللغة 

الروسية(.

لندن/ االستقالل: 
عبر جندي س���ابق في البحرية البريطانية، مبتور الساق، 
المحيط األطلس���ي في قارب تجديف وسجل رقما عالميا 

قياسيا جديدا.
ووصل لي سبينس���ر إلى أمري���كا الجنوبية في 36 يوما، 
حي���ث أبحر ألكثر من س���تة آالف كيلومت���ر، وتمكن من 
تحطي���م الرقم القياس���ي الس���ابق لرجل عب���ر المحيط 

األطلسي في عام 2002، في 96 يوما.
وكتب على حس���اب يحمل اس���م سبينس���ر في تويتر: 

»لقد فعل ذلك للتو! لي سبينس���ر حطم الرقم القياسي 
لعبور المحيط األطلسي وحده. وكان عليه التجديف من 
البر الرئي���س لقارة أوروبا إلى الب���ر الرئيس لقارة أمريكا 

الجنوبية في 36 يوما«.
وذك���رت صحيفة »The Telegraph«، أن لي سبينس���ر 
البال���غ من العمر 49 عاما أبح���ر، في 9 يناير الماضي، من 
بورتيماو جنوب البرتغال، لكنه أجبر على التوقف ألربعة 
أي���ام في جزر الكناري إلصالح جه���از نظام المالحة على 

زورق التجديف )األمل( »Hope«، المصمم خصيصا له.

رجل يعبر المحيط األطلسي
 ويحقق رقمًا قياسيًا رغم اإلعاقة!

وفاة رجل عقب فوزه بمسابقة 
ألكل الفطائر في روسيا

ليوبليانا/ االستقالل: 
في واح���دة من أكثر قصص االحتيال غرابة ومأس���اوية 
في نفس الوقت أقدمت امرأة سلوفينية على قطع يدها 

للحصول على مبلغ التأمين.
وبحس���ب » ب���ي ب���ي س���ي » فق���د اتهمت الش���رطة 
في سلوفينيا امرأة بقطع يدها بمنشار دائري - بمساعدة 

أسرتها - لتقديم مطالبة بالتأمين بشكل احتيالي.
واعتقلت الشرطة ش���ابا في ال� 21 من العمر وأحد أقارب 
المتهم���ة » الضحية » ، حيث يواجهان عقوبة الس���جن 

لمدة تصل إلى 8 سنوات حال إدانتهما.
و قالت الش���رطة إن المش���تبه بهم حصل���وا مؤخرًا على 

تأمين ضد اإلصابة.
وفيم���ا لو تمت عملي���ة االحتيال هذه ف���إن المرأة كانت 
ستكس���ب حوال���ي 400.000 ي���ورو )340.000 جني���ه 
إس���ترليني ؛ 450.000 دوالر( كتعويض وراتب شهري 

يبلغ حوالي 3000 يورو.
كان أربع���ة أفراد من العائلة ق���د احُتجزوا في بادئ األمر 
في وقت س���ابق من هذا العام ، لكن ُأطلق س���راح اثنين 

بعد ذلك.
وتقول الشرطة إن المجموعة قطعت عمدا يد المرأة فوق 
معصمها في منزلها في العاصم���ة ليوبليانا ، ثم نقلوا 
السيدة إلى المستشفى ، قائلين إنها قد جرحت نفسها 

وهي تقطع أغصان الشجر بالمنشار.
وبحسب الس���طات فإن المجموعة تركت اليد المقطوعة 
وراءها بداًل من نقلها إلى المستش���فى، لضمان استمرار 
اإلعاقة، لكن السلطات استردت اليد في الوقت المناسب 

وأجرت لها عملية وأعادتها مرة أخرى.

لندن/ االستقالل: 
تواج���ه طفلة خضعت لعملية زرع كب���د العام الماضي 
معاناة طبية جديدة، بعد أن اكتشف األطباء أن العضو 

المتبرع به تسبب لها بأورام سرطانية عديدة.
وأظهرت الفحوصات أن إيفي ليتوود التي تكمل عامها 
الثاني في الش���هر المقبل، لديها خاليا س���رطانية في 
الكبد المزروع، باإلضافة إلى أضالعها وكليتها وبطنها.

وكان���ت إيفي ق���د خضع���ت لعملية زراع���ة الكبد في 
فبراير)ش���باط( من العام الماض���ي، ويعتقد األطباء أن 

ال���ورم الخبيث انتقل إليها م���ن المتبرعة التي توفيت 
من ورم سرطاني في الدماغ، بحسب صحيفة ديلي ميل 

البريطانية.
وتعان���ي إيفي اآلن من ورم أورم���ي الدبقي، وهو نفس 
الم���رض الخبيث الذي أودى بحياة المتبرعة، وهي امرأة 

في الثالثين من عمرها.
وذك���رت صحيف���ة ذا ص���ن أن الطفل���ة الصغيرة من 
بورت���اداون في إيرلندا خضعت للعالج الكيميائي، لكن 

مستقبلها غير مؤكد ألن حالتها غير عادية.

نيودلهي/ االستقالل:  
وق���ف الح���ظ والق���در إل���ى جان���ب ام���رأة هندية في 
الخمسينات من عمرها عندما قطعت مسار سكة الحديد 
وصدمه���ا قطار ف���ي اللحظة األخي���رة، لكنها نجت من 
الم���وت. فبع���د أن اجتازت المرأة، التي لم يكش���ف عن 
اسمها، مسارات القطارات قفزت إلى المنصة رقم 6 في 
محطة قطارات دادار في مومباي، في اللحظة التي وصل 

فيها القطار، الذي صدمها بالفعل.
وأظه���رت لقطات الفيدي���و، التقطت بواس���طة كاميرا 
مراقبة في الس���اعة 11 مس���اء األحد، المرأة وهي ملقاة 
على حاف���ة المنصة، فيما القطار يمر ويصدمها ويجرها 
بضعة مترات خصوصا وأن الجزء الس���فلي من جسمها 

ظل عالقا في الفجوة بين القطار والمنصة.
وعندم���ا توقف القط���ار بعد أن علم س���ائقه بالحادثة، 
اندفع نح���و 8 رج���ال، بعضهم من المس���افرين الذين 
ينتظ���رون قطاراتهم، نحو المرأة التي لم يكش���ف عن 

اسمها، وتمكنوا من إخراجها من الفجوة وتحريرها.
وه���رع مس���ؤول محطة القطارات إلى منطق���ة الحادث، 
وعرضوا نقلها إلى العيادة لتلقي العالج، لكنها رفضت، 
حيث كانت إصابتها طفيفة، وأكملت طريقها بش���كل 

طبيعي إلى منصة أخرى داخل المحطة.

صدمها القطار 
وخرجت من تحته 

دون أضرار

امرأة سلوفينية تقطع يدها للحصول على التأمين

القدس المحتلة/ االستقالل: 
من وزارة الخارجية اإلس���رائيلية إلى مكتب رئي���س الوزراء، يطارد فندق 
برازيلي يائير نجل بنيامين نتنياهو الذي لم يدفع تكاليف إقامته لمدة 
3 أش���هر. وكان يائير نتنياهو سافر برفقة والديه س���ارة وبنيامين إلى 
البرازيل نهاية ديس���مبر الماضي، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس 
البرازيلي جائير بولسونارو. وقبل ذهابهم إلى البرازيل، أكد مكتب رئيس 
ال���وزراء أن نفقات نتنياهو س���تتحملها العائلة »م���ن جيبها الخاص«، 
حس���بما ذكرت صحيفة »هارتس« اإلس���رائيلية. ومع ذلك، فإن تكاليف 
الفندق الذي كان يقيم في���ه يائير، وتصل قيمتها إلى 2925 دوالرا، لم 

تدفع حتى اآلن، بحسب صحيفة »جيروزاليم بوست« اإلسرائيلية.

خضعت لعملية زرع كبد.. 
فانتقل إليها السرطان

فندق يطارد ابن نتنياهو: 
استأجر وفر دون أن يدفع
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